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กิตติกรรมประกาศ 
 
 
โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรม

การบริการของไทย ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศนี้ บริษัท โบลลิเกอร์ 
แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ได้รับความอนุเคราะห์ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นทุกท่าน ในการเอื้อเฟื้อข้อมูล และการให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมา อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาที่จะน าไปสู่การเสนอต่อส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อให้ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรับทราบถึงข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตต่อไป 

 
ขอขอบคุณบุคลากรผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ร่วมอภิปรายในงานประชุมระดมสมอง ผู้ร่วม

อภิปรายในงานสัมมนาของโครงการ และหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการศึกษา
สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลที่ประเทศมาเลเซีย ส าหรับข้อคิดเห็นซึ่งช่วยให้รายงานฉบับนี้มีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังนี้  

 
คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมการ
บริการของไทย ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 
 
 ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน ต าแหน่ง 
1. นายวีรศักดิ์  ศุภประเสริฐ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปรารถนา  บุญญฤทธิ์ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรรมการ 
3. นางบุตร ี เทียมเทียบรัตน์ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรรมการ 
4. นางสาววรนารถ  มีภูมิรู้ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรรมการ 
5. นายชัยพร  มานะกิจจงกล ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรรมการ 
6. นางสาวขัตติยา  วิสารัตน์ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรรมการ 
7. นางสาวแก้วตา  พิสิฐเกษม กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรรมการ 
8. นายชาลี ขันศิริ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาวจุฑาทิพย์  ศิริพงษ์ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรรมการผู้ช่วยเลขานกุาร 
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หน่วยงานที่ให้สัมภาษณ์ 
 

 หน่วยงาน 
1. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
2. กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
3. กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
4. กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
5. กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
6. กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
7. กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 
หน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์ในการศึกษาสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลที่ประเทศมาเลเซีย 

 
 หน่วยงานราชการของประเทศมาเลเซีย 
1. Ministry of International Trade and Industry (MITI) 
2. Malaysian Investment Development Authority (MIDA) 
3. Department of Industrial Relations Malaysia (DIRM) 

 

 หน่วยงานภาคเอกชนของประเทศมาเลเซีย 
1. Talent Corporation Malaysia (Talent Corp) 
2. Federation of Malaysian Manufacturers (FMM) 
3. Japan External Trade Organization (JETRO) 
4. SME Corporation Malaysia (SME Corp) 
5. Malaysia-Thailand Business Council, Asian Strategy & Leadership Institute (ASLI) 

 

 หน่วยงานราชการของไทย 
1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of Business Development: DBD) 
2. กรมการค้าต่างประเทศ (Department of Foreign Trade: DFT) 
3. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (Department of Trade Negotiations: DTN) 
4. กรมเอเชียตะวันออก และ 
5. สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ส าหรับการเอื้อเฟื้อประสานงานในมาเลเซีย 
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ผู้เข้าร่วมประชุมระดมสมองในงานสัมมนาภายใต้ “โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความ
เชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการของไทยภายใต้สภาวะเศรษฐกิจ
อุ ตสาหกรรมระหว่ า งประ เทศ ”  วั นที่  3 มิถุ นายน  2559 เ วลา  8.30 – 12.00 น.  
ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 
 
ผู้ร่วมอภิปราย ในงานสัมมนาเรื่อง “อุตสาหกรรมบริการ: กลไกขับเคลื่อนผู้ประกอบการ 
สู่สากล” ภายใต ้“โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิต
และอุตสาหกรรมบริการของไทยภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ” 
วันที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 – 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ 
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 

 
 ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน ต าแหน่ง 
1. นายวีรศักดิ์  ศุภประเสริฐ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รองผู้อ านวยการส านักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
2. นางสาวสาวิตรี รัตนจันทร์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการพัฒนา 
ระบบโลจิสติกส์ 

3. นายสมบูรณ ์พิทยรังสฤษฏ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และเลขาธิการกลุ่ม
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและ
โลหะการ 
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สุดท้ายนี้  บริษัทที่ปรึกษาใคร่ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ของส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการทุกท่านที่ไม่สามารถกล่าวนามได้ทั้งหมด ซึ่งได้
ช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมข้อมูล อ านวยความสะดวก และมีส่วนช่วยให้
การศึกษานี้ประสบความส าเร็จด้วยดี และหวังว่าการศึกษาในโครงการนี้จะอ านวยประโยชน์ให้แก่
ภาครัฐและเอกชนต่อไป 

 
 

   คณะผู้วิจัย 
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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กรกฎาคม 2558 
 
คณะผู้วิจัย 
 

 

 
1. ดร. รัชดา เจียสกุล หัวหน้าโครงการ 

2. รศ. ดร. อลิส ชาร์ป ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม 

3. นางสาวทิพพร เหล่าสุนทร  ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางกลยุทธ์  

4. ดร. ศรุต วิทยารุ่งเรืองศรี นักวิจัยหลัก  

5. ดร. กรวิกา พิมุขมนัสกิจ นักวิจัยหลัก 

6. นายชานน วุฒิจรรยารักษ์ นักวิจัยหลัก 

7. นางสาวโชติกา ขันติอาคม นักวิจัยหลัก 

8. นายณัฐชาติ วิรุฬหอัศว ผู้ช่วยนักวิจัย 

9. นายณัฐพล กฤษฎาวรกุล ผู้ช่วยนักวิจัย 

10. นางสาวณัฏฐิกา วรศิริ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 

11. นางสาววริษา วัฒนสกลพันธุ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 
 
ในระบบเศรษฐกิจ นอกเหนือจากการเกษตรและอุตสาหกรรมการผลิตแล้ว อุตสาหกรรม

บริการนับว่ามีบทบาทเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของแต่ละ
ประเทศและของโลก โดยอุตสาหกรรมบริการสามารถสร้างรายได้เป็นจ านวนมากในประเทศที่มี
ระดับการพัฒนาสูงและมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและก าลังขยายไปยังประเทศก าลังพัฒนา
รวมถึงประเทศไทยซึ่งมีแนวโน้มเช่นเดียวกันด้วย ส าหรับอุตสาหกรรมบริการของไทย คิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ของ GDP เม่ือพิจารณาสภาวะเศรษฐกิจระหว่างประเทศในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะผลจากการจัดท าความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) นอกจากจะ
ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมแล้ว ยังส่งผลให้
เกิดการค้าในอุตสาหกรรมบริการใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อรับรองการขยายตัวของการผลิต การค้า 
และการลงทุนดังกล่าว ดังนั้น อุตสาหกรรมบริการจึงนับเป็นส่วนหนึ่งของการวัดระดับการเติบโต
ทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า  

 
ทั้งน้ี หากเม่ือกล่าวถึงอุตสาหกรรมการผลิต อาจมองเพียงประเด็นด้านการผลิตสินค้าใน

ส่วนของการลงทุนสร้างโรงงาน การจัดหาเครื่องจักรและวัตถุดิบต่างๆ เพื่อป้อนเข้าสู่กระบวนการ
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และด้วยแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เรื่อง
การประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) จึงส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรมมีการแข่งขันผลิต
สินค้าออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก ก่อให้เกิดสภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรง โดยเฉพาะเรื่องราคา
สินค้า จึงท าให้การแข่งขันในส่วนของการให้บริการเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่
การผลิต โดยส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมบริการที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า 
เช่น บริการก่อสร้างโรงงาน บริการติดตั้งเครื่องจักร บริการซ่อมบ ารุง และบริการหลังการขาย  
เป็นต้น รวมถึงสาขาอุตสาหกรรมบริการใหม่ๆ ที่จะกลายเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนด  
ขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยภายใต้เศรษฐกิจโลก และโดยที่ประเทศ
พัฒนาแล้ว รายได้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมบริการเป็นจ านวนมาก ธุรกิจการผลิตและ
การค้าต่างๆ ล้วนแต่มีองค์ประกอบของอุตสาหกรรมบริการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยวัตถุประสงค์ที่
แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม การสร้างความพึงพอใจ การสร้างความแตกต่าง
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ทางธุรกิจตามลักษณะของวัตถุประสงค์ของธุรกิจและความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ
เป็นส าคัญ 

  
ดังนั้น ในการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของไทย จึงไม่ควรละเลยอุตสาหกรรม

บริการที่มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการผลิต เนื่องจากในปัจจุบันยังขาดองค์ความรู้ที่
เพียงพอ และขาดการเตรียมความพร้อมที่เหมาะสม โดยหากภาคอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการผลิต มีความเข้มแข็ ง  ก็จะช่วยลดปัญหาและอุปสรรค และสนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตได้เป็นอย่างมาก และสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจ 
Trading Nation ของไทยในการก้าวสู่เศรษฐกิจโลกด้วยการเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยการค้าได้
อีกทางหนึ่งด้วย 

 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 

1) เพื่อศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ภาพรวมของอุตสาหกรรมบริการในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการผลิต ภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรีของไทยที่ส าคัญ 

 
2) เพื่อศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ขั้นตอนกระบวนการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่

ส าคัญของไทยอย่างน้อย 5 สาขา และสาขาอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
กระบวนการผลิตของสาขาอุตสาหกรรมนั้น 

 
3) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพและความสามารถทางการแข่งขันของสาขาอุตสาหกรรม

บริการที่เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยต้องระบุ
ความสัมพันธ์ ปัจจัย และกลยุทธ์ในการสร้างความเชื่อมโยงที่สอดคล้องระหว่างกัน 

 
4) เพื่อศึกษาและประเมินผลกระทบด้านบวกและด้านลบต่อประเทศไทย จากข้อบทการค้า

สินค้าที่เชื่อมโยงกับการค้าบริการ ภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรีของไทยที่ส าคัญ  
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 

 
5) เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แนวทางการปรับตัวและการใช้ประโยชน์รวมทั้ง

มาตรการรองรับผลกระทบท่ีเหมาะสม ทั้งต่อหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
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1.3 ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
 

1) ศึกษาข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมบริการในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต 
ภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรีของไทยที่ส าคัญ 

 
2) ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ขั้นตอนกระบวนการผลิต และสาขาอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง

ในแต่ละกระบวนการผลิต ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างน้อย 5 สาขา 
 
3) ศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพและความสามารถทางการแข่งขันของสาขาอุตสาหกรรม

บริการที่เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยต้องระบุ
ความสัมพันธ์และกลยุทธ์ในการสร้างความเชื่อมโยงที่สอดคล้องระหว่างกัน 

 
4) ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลกระทบด้วนบวกและด้านลบต่อประเทศไทย จากข้อบท

การค้าสินค้าที่เชื่อมโยงกับการค้าบริการ ภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรีของไทยที่
ส าคัญ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 

 
5) เสนอแนะนโยบาย แนวทางการปรับตัวและการใช้ประโยชน์รวมทั้งมาตรการรองรับ

ผลกระทบท่ีเหมาะสม ทั้งต่อหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
 
 

1.4 เป้ำหมำยของโครงกำร 
 

1) เพื่อให้มีข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมบริการในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม  
การผลิต ภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรีของไทยที่ส าคัญ 

 
2) เพื่อให้มีข้อมูลขั้นตอนกระบวนการผลิต และสาขาอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องใน  

แต่ละกระบวนการผลิต ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างน้อย 5 สาขา 
 
3) เพื่อให้มีข้อมูลศักยภาพและความสามารถทางการแข่งขันของสาขาอุตสาหกรรมบริการที่

เกี่ยวข้องในแต่กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งความสัมพันธ์และ  
กลยุทธ์ในการสร้างความเชื่อมโยงที่สอดคล้องระหว่างกัน 
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4) เพื่อให้มีข้อมูลผลกระทบด้านบวกและด้านลบต่อประเทศไทย จากข้อบทการค้าสินค้าที่
เชื่อมโยงกับการค้าบริการ ภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรีของไทยที่ส าคัญ  
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 

 
5) เพื่อให้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แนวทางการปรับตัวและการใช้ประโยชน์รวมทั้ง

มาตรการรองรับผลกระทบท่ีเหมาะสม ทั้งต่อหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
 
 

1.5 ระเบียบวิธีวิจัยและแนวทำงในกำรด ำเนินงำน 
 
จากขอบเขตและขั้นตอนการด าเนินงานที่ได้ระบุไว้ข้างต้น สามารถแบ่งประเด็นใน

การศึกษาออกเป็นประเด็นหลักๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
 

1) การศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ภาพรวมของอุตสาหกรรมบริการ 
2) แนวทางการคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
3) การศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ขั้นตอนกระบวนการผลิต และสาขาอุตสาหกรรมบริการ

ที่เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนการผลิต ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
4) การศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมบริการในสาขาที่เกี่ยวข้อง

กับอุตสาหกรรมการผลิต  
5) การศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพและความสามารถทางการแข่งขันของสาขาอุตสาหกรรม

บริการท่ีเกี่ยวข้อง ในแต่ละกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
6) การศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลกระทบด้านบวกและด้านลบต่อสาขาอุตสาหกรรม

บริการ จากข้อบทด้านการค้าสินค้าภายใต้การท า FTA ของไทย 
7) การเสนอแนะนโยบาย แนวทางการปรับตัว และการใช้ประโยชน์ รวมทั้งมาตรการรองรับ

ผลกระทบที่เหมาะสม ทั้งต่อหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
8) แนวทางการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อประมวลความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนโดยเน้นการมี

ส่วนร่วม 
  



 

 

 

 1-5 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

1.6 ระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำร 
 
รายละเอียดระยะเวลาการด าเนินโครงการ แสดงให้เห็นในภาพที่ 1-1 
 

ภำพที่ 1-1 ระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำร 

 

 
 



 

 

 

1-6  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 



 

 

 

 2-1 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

บทที่ 2 
ภาพรวมของอุตสาหกรรมบริการ 

 
 
รายละเอียดของบทนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญเกี่ยวกับการนิยามสาขาการบริการ 

ตามกรอบความร่วมมือว่าด้วยการเปิดเสรีการบริการต่างๆ ที่ประเทศไทยผูกพันอยู่ในระดับ 
พหุภาคี และทวิภาคี อาทิ กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน -
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น เป็นต้น 

 
 

2.1 ภาพรวมของอุตสาหกรรมบริการ 
 
Kotler (1987) กล่าวว่า การให้บริการ คือ การกระท าที่หน่วยงานแห่งหนึ่งหรือบุคคลคนหนึ่ง

น าเสนอต่อหน่วยงานอีกแห่งหนึ่งหรือบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้และไม่เป็น
ผลให้เกิดความเป็นเจ้าของในสิ่งใด ผลิตผลของการบริการอาจเกี่ยวข้องหรืออาจไม่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ เป็นกิจกรรม ผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจที่สนองตอบต่อความต้องการแก่ลูกค้า
ทางกายภาพก็ได้1 ท าให้สามารถสรุปลักษณะงานบริการท่ีส าคัญได้ 4 ประการ ดังนี้ 

 
 การบริการไม่สามารถจับต้องได้ (Intangibility) 
 การบริการไม่สามารถแบ่งแยกได้ (Inseparability) 
 การบริการมีความหลากหลาย (Variability) 
 การบริการไม่สามารถเก็บไว้ได้ (Perishability)  

 
โดยในการระบุเงื่อนไขการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นกรอบของ WTO กรอบของอาเซียน 

หรือกรอบอื่นๆ (ไม่รวมถึงการบริการภาครัฐ) จะแบ่งตามรูปแบบการให้บริการ (Mode of Supply) 
ซึ่งมี 4 รูปแบบ ได้แก่  

 
 
 

                                                           
1 Phillip Kotler ได้นิยามความหมายของการบริการ (Service) ไว้ในหนังสอื Marketing Management: Analysis Planning and 

Control ไวว้่า “A service is any act or performance that one party can offer to another that is essentially intangible and 
does not result in ownership of anything. Its production may or may not be tied to a physical product.” 
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Mode 1: Cross-Border เป็นรูปแบบการให้บริการข้ามประเทศโดยไม่มีการจัดตั้งกิจการ 
ผู้ให้และรับบริการอยู่ในประเทศตนเอง เป็นการให้บริการผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรศัพท์ 
หรืออินเตอร์เน็ต เป็นต้น ตัวอย่างเช่น การให้ค าปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์ผ่านโทรศัพท์ 
การให้บริการโทรคมนาคม 
 
Mode 2: Consumption Abroad เป็นรูปแบบการให้บริการที่ผู้รับบริการเดินทางไปใช้
บริการในประเทศของผู้ให้บริการ ตัวอย่างเช่น การเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ 
การเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ 
 
Mode 3: Commercial Presence เป็นรูปแบบการให้บริการที่ผู้ให้บริการไปตั้งกิจการใน
ประเทศของผู้รับบริการเพื่อให้บริการ ตัวอย่างเช่น นักลงทุนจากสิงคโปร์เข้ามาจัดตั้ง
บริษัทในไทยเพื่อให้บริการด้านการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 
  
Mode 4: Movement of Natural Persons เป็นรูปแบบการให้บริการที่ผู้ให้บริการที่เป็น
บุคคลเดินทางไปยังประเทศของผู้รับบริการเพื่อให้บริการ ตัวอย่างเช่น วิศวกรไทยไป
ท างานในสิงคโปร์ นักโปรแกรมเมอร์ไทยเดินทางไปท างานในมาเลเซีย 
 
ในกรอบการเจรจาการค้าเสรี จากข้อมูลขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization: 

WTO) ภายใต้หัวข้อกรอบการเจรจาการเปิดตลาดบริการ (The General Agreement on Trade in 
Services: GATS) ได้มีการจ าแนกสาขาบริการโดยยึดตามการจ าแนกผลิตภัณฑ์รวม  (Central 
Product Classification: CPC) ออกเป็น 12 ประเภท ดังแสดงได้จากภาพที่ 2-1 ได้แก่ 



 

 

 

 2-3 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

ภาพที่ 2-1 ประเภทสาขาบริการตามการจัดกลุ่มภายใต้กรอบขององค์การการค้าโลก 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากฐานข้อมูลองค์การการค้าโลก 

 
โดยในแต่ละสาขาการบริการ สามารถแบ่งเป็นกิจกรรมการบริการย่อย ได้ดังนี้ 

 
 สาขาที่ 1 บริการทางธุรกิจ (Business Services) 

ครอบคลุมบริการวิชาชีพ คอมพิวเตอร์ โฆษณา การค้นคว้า ตลอดจนการวิจัยและการ
พัฒนา โดยมีกิจกรรมการบริการย่อยภายใต้บริการทางธุรกิจ ดังแสดงในตารางที่ 2-1 
 

ตารางที่ 2-1 การบริการภายใต้สาขาบริการทางธุรกิจ 
Business Services CPC 

A. Professional Services 

a. Legal Services                                          861 

b. Accounting, auditing and bookkeeping services            862 

c. Taxation Services                                       863 
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Business Services CPC 

d. Architectural services 8671 

e. Engineering services 8672 

f. Integrated engineering services 8673 

g. Urban planning and landscape architectural services        8674 

h. Medical and dental services 9312 

i. Veterinary services 932 

j. 
Services provided by midwives, nurses, physiotherapists and 
para-medical personnel 

93191 

k. Other   
B. Computer and Related Services 

a. 
Consultancy services related to the installation of computer 
hardware        

841 

b. Software implementation services 842 

c. Data processing services 843 

d. Data base services 844 

e. Other 845+849 

C. Research and Development Services 

a. R&D services on natural sciences 851 

b. R&D services on social sciences and humanities 852 

c. Interdisciplinary R&D services 853 

D. Real Estate Services 

a. Involving own or leased property 821 

b. On a fee or contract basis 822 

E. Rental/Leasing Services without Operators 

a. Relating to ships 83103 

b. Relating to aircraft 83104 

c. Relating to other transport equipment 83101+83102+83105 

d. Relating to other machinery and equipment 83106-83109 

e. Other 832 

F. Other Business Services 
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Business Services CPC 

a. Advertising services 871 

b. Market research and public opinion  polling services       864 

c. Management consulting service 865 

d. Services related to man. consulting  866 

e. Technical testing and analysis serv. 8676 

f. Services incidental to agriculture, hunting and forestry 881 

g. Services incidental to fishing 882 

h. Services incidental to mining 883+5115       

i. Services incidental to manufacturing 
884+885  
(except for 88442) 

j. Services incidental to energy distribution 887 

k. Placement and supply services of Personnel 872 

l. Investigation and security 873 

m. Related scientific and technical consulting services 8675 

n. 
Maintenance and repair of equipment (not including maritime 
vessels, aircraft or other transport equipment)                                       

633+ 8861-8866                  

o. Building-cleaning services 874 

p. Photographic services 875 

q. Packaging services 876 

r. Printing, publishing 88442 

s. Convention services 87909* 

t. Other 8790 
หมายเหตุ: *  หมายถึง บริการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการบริการรหัส CPC ที่ระบุไว้ในสว่นอืน่ๆ 
ที่มา: องค์การการค้าโลก 

 
 สาขาที่ 2 บริการสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication Services) 

ครอบคลุมบริการไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์ โทรคมนาคม และโสตทัศน์ โดยมีกิจกรรม
การบริการย่อยภายใต้สาขาบริการโทรคมนาคม ดังแสดงในตารางที่ 2-2 
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ตารางที่ 2-2 การบริการภายใต้สาขาบริการโทรคมนาคม 
Telecommunication Services CPC 

A. Postal services 7511 

B. Courier services 7512 
C. Telecommunication services   
a. Voice telephone services 7521 

b. Packet-switched data transmission services 7523**   

c. Circuit-switched data transmission services 7523**        

d. Telex services 7523**        

e. Telegraph services 7522 
f. Facsimile services 7521**+7529**        
g. Private leased circuit services 7522**+7523**        

h. Electronic mail 7523**        
i. Voice mail 7523**        

j. On-line information and data base retrieval 7523** 

k. electronic data interchange (EDI) 7523**  

l. 
enhanced/value-added facsimile services, incl. store and 
forward, store and retrieve 

7523**            

m. code and protocol conversion n.a.        

n. 
on-line information and/or data processing (incl. transaction 
processing) 

843**        

o. other   
D. Audiovisual services   
a. Motion picture and video tape production and distribution services 9611 
b. Motion picture projection service 9612 

c. Radio and television services 9613 
d. Radio and television transmission services 7524 
e. Sound recording n.a.        

f. Other   
E. Other   

หมายเหตุ: **  บริการนั้นครอบคลุมเพียงบางส่วนของการบริการรหัส CPC ทั้งหมด เช่น บริการรับฝากข้อความเสียง (Voice mail) 
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ CPC 7523 
ที่มา: องค์การการค้าโลก 
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 สาขาที่ 3  บริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง (Construction and Related 
Engineering Services) 
ครอบคลุมงานก่อสร้างและงานติดตั้งต่างๆ โดยมีกิจกรรมการบริการย่อยภายใต้
สาขาบริการก่อสร้างและวิศวกรรมเกี่ยวเนื่อง ดังแสดงในตารางที่ 2-3 
 

ตารางที่ 2-3 การบริการภายใต้สาขาบริการก่อสร้างและวิศวกรรมเก่ียวเน่ือง 

Construction and Related Engineering Services CPC 

A. General construction work for buildings  512 

B. General construction work for civil engineering  513 

C. Installation and assembly work 514+516 

D. Building completion and finishing work 517 
E. Other  511+515+518 

ที่มา: องค์การการค้าโลก 

 
 สาขาที่ 4  บริการจัดจ าหน่าย (Distribution Services) 

ครอบคลุมบริการค้าปลีกค้าส่ง ตัวแทนจ าหน่าย และธุรกิจแฟรนไชส์ โดยมีกิจกรรม
การบริการย่อยภายใต้สาขาบริการการจัดจ าหน่าย ดังแสดงในตารางที่ 2-4 
 

ตารางที่ 2-4 การบริการภายใต้สาขาบริการจัดจ าหน่าย 
Distribution  Services  CPC 

A. Commission agents' services 621 

B. Wholesale trade services                                   622 

C. Retailing services 
631+632+6111+ 
6113+6121 

D. Franchising 8929 

E. Other   
ที่มา: องค์การการค้าโลก 

 
 สาขาที่ 5 บริการด้านการศึกษา (Education Services) 

ครอบคลุมตั้งแต่โรงเรียนอนุบาล อาชีวะ จนถึงระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น โดยมีกิจกรรมการบริการย่อยภายใต้สาขาบริการด้านการก่อสร้าง 
ดังแสดงในตารางที่ 2-5 
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ตารางที่ 2-5 การบริการภายใต้สาขาบริการด้านการศึกษา 
Educational Services                                           CPC  

A. Primary education services 921 

B. Secondary education services 922 

C. Higher education services 923 

D. Adult education 924 

E. Other education services 929 
ที่มา: องค์การการค้าโลก 

 
 สาขาที่ 6 บริการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Services) 

ครอบคลุมบริการก าจัดมลภาวะต่างๆ รวมทั้งด้านสุขาภิบาล  โดยมีกิจกรรม 
การบริการย่อยภายใต้สาขาบริการด้านสิ่งแวดล้อม ดังแสดงในตารางที่ 2-6 
 
ตารางที่ 2-6 การบริการภายใต้สาขาบริการด้านสิ่งแวดล้อม 

Environmental Services                                   CPC 

A. Sewage services 9401 

B. Refuse disposal services 9402 

C. Sanitation and similar services 9403 

D. Other  
ที่มา: องค์การการค้าโลก 

 
 สาขาที่ 7 บริการด้านการเงิน (Financial Services) 

ครอบคลุมบริการด้านการประกันภัย การธนาคาร ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจ
การเงินอื่นๆ โดยมีกิจกรรมการบริการย่อยภายใต้สาขาบริการด้านการเงิน ดังแสดง
ในตารางที่ 2-7 
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ตารางที่ 2-7 การบริการภายใต้สาขาบริการด้านการเงิน 
Financial Services  CPC 

A. All insurance and insurance-related services 812**        

a. Life, accident and health insurance services 8121 

b. Non-life insurance services 8129 
c. Reinsurance and retrocession 81299*        

d. 
Services auxiliary to insurance (including broking and agency 
services) 

8140 

B. Banking and other financial services (excl. insurance) 

a. 
Acceptance of deposits and other repayable funds from the 
public 

81115-81119           

b. 
Lending of all types, incl., inter alia, consumer credit, mortgage 
credit, factoring and financing of commercial transaction  

8113 

c. Financial leasing 8112 

d. All payment and money transmission services 81339**        

e. Guarantees and commitments 81199**        

f. 
Trading for own account or for account of customers, whether 
on an exchange, in an over-the-counter market or otherwise, the 
following:               

  
- Money market instruments (cheques, bills, certificate of 
deposits, etc.) 

81339**             

  - foreign exchange 81333 

  - derivative products incl., but not limited to, futures and options 81339**             

  
- Exchange rate and interest rate instruments, inclu. products 
such as swaps, forward rate agreements, etc. 

81339**         

  - transferable securities 81321*           

  - other negotiable instruments and financial assets, incl. bullion 81339**             

g. 
Participation in issues of all kinds of securities, incl. under-
writing and placement as agent (whether publicly or privately) 
and provision of service related to such issues 

8132 
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Financial Services  CPC 

h. Money broking 81339**        

i. 
Asset management, such as cash or portfolio management, all 
forms of collective investment management, pension fund 
management, custodial depository and trust services      

8119+** 81323* 

j. 
Settlement and clearing services for financial assets, incl. 
securities, derivative products, and other negotiable instruments 

81339** or 81319**           

k. 

Advisory and other auxiliary financial services on all the activities 
listed in Article 1B of MTN.TNC/W/50, incl. credit reference and 
analysis, investment and portfolio research and advice, advice 
on acquisitions and on corporate restructuring and strategy       

8131 or 8133 

l. 
Provision and transfer of financial information, and financial data 
processing and related software by providers of other financial 
services 

8131 

C. Other 
หมายเหตุ: *  หมายถึง บริการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการบริการรหัส CPC ที่ระบุไว้ในสว่นอืน่ๆ 
** บริการนั้นครอบคลุมเพียงบางส่วนของการบริการรหัส CPC ทั้งหมด เช่น บริการรับฝากข้อความเสียง (Voice mail) เป็นเพียง
ส่วนหนึ่งของ CPC 7523 
ที่มา: องค์การการค้าโลก 

 
 สาขาที่ 8 บริการที่เกี่ยวกับสุขภาพและสังคม  (Health Related and Social Services)  

ครอบคลุมธุรกิจโรงพยาบาล และธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพมนุษย์  โดยมีกิจกรรม 
การบริการย่อยภายใต้สาขาบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพและสังคม ดังแสดงในตารางที่ 2-8 
 

ตารางที่ 2-8 การบริการภายใต้สาขาบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพและสังคม 
Health Related and Social Services  

(Other than those listed under 1.A.h-j.)       
CPC 

A. Hospital services 9311 

B. Other Human Health Services 
9319  
(other than 93191) 

C. Social Services 933 

D. Other   
ที่มา: องค์การการค้าโลก 
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 สาขาที่ 9 บริการท่องเที่ยวและการเดินทางที่เกี่ยวเนื่อง (Tourism and Travel 
Related Services) 
ครอบคลุมธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร บริษัทตัวแทนท่องเที่ยว และมัคคุเทศก์  โดยมี
กิจกรรมการบริการย่อยภายใต้สาขาบริการท่องเที่ยวและการเดินทางที่เกี่ยวเนื่อง 
ดังแสดงในตารางที่ 2-9 
 

ตารางที่ 2-9 การบริการภายใต้สาขาบริการท่องเที่ยวและการเดินทางที่เกี่ยวเน่ือง 
Tourism and Travel Related Services CPC 

A. Hotels and restaurants (incl. catering) 641-643 

B. Travel agencies and tour operators services 7471 

C. Tourist guides services 7472 

D. Other              
ที่มา: องค์การการค้าโลก 

 
 สาขาที่ 10 บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา (Recreational, Cultural, 

and Sporting Services) 
ครอบคลุมธุรกิจบันเทิง ห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์ โดยมีกิจกรรมการบริการย่อย
ภายใต้สาขาบริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา ดังแสดงในตารางที่ 2-10 
 

ตารางที่ 2-10 การบริการภายใต้สาขาบริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา 
Recreational, Cultural, and Sporting Services  
(other than audiovisual services) 

CPC 

A. 
Entertainment services (including theatre, live bands and circus 
services) 

9619 

B. News agency services 962 

C. Libraries, archives, museums and other cultural services 963 

D. Sporting and other recreational services 964 

E. Other   
ที่มา: องค์การการค้าโลก 
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 สาขาที่ 11 บริการด้านการขนส่ง (Transportation Services) 
ครอบคลุมบริการขนส่งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ และทางท่อ  โดยมีกิจกรรม 
การบริการย่อยภายใต้สาขาบริการด้านการขนส่ง ดังแสดงในตารางที่ 2-11 
 
ตารางที่ 2-11 การบริการภายใต้สาขาบริการด้านการขนส่ง  

Transport Services  CPC 

A. Maritime Transport Services        

a. Passenger transportation 7211 

b. Freight transportation 7212 

c. Rental of vessels with crew 7213 

d. Maintenance and repair of vessels 8868**        

e. Pushing and towing services 7214 

f. Supporting services for maritime transport 745** 

B. Internal Waterways Transport        

a. Passenger transportation 7221 

b. Freight transportation 7222 

c. Rental of vessels with crew 7223 

d. Maintenance and repair of vessels 8868**        

e. Pushing and towing services 7224 

f. Supporting services for internal waterway transport 745**            

C. Air Transport Services        

a. Passenger transportation 731 

b. Freight transportation 732 

c. Rental of aircraft with crew 734 

d. Maintenance and repair of aircraft 8868**        

e. Supporting services for air transport 746 

D. Space Transport 733 

E. Rail Transport Services 

a. Passenger transportation 7111 

b. Freight transportation 7112 

c. Pushing and towing services 7113 
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Transport Services  CPC 

d. Maintenance and repair of rail transport equipment 8868**        

e. Supporting services for rail transport services 743 

F. Road Transport Services 
a. Passenger transportation 7121+7122 
b. Freight transportation 7123 

c. Rental of commercial vehicles with operator 7124 

d. Maintenance and repair of road transport equipment        6112+8867            

e. Supporting services for road transport services 744 

G. Pipeline Transport 

a. Transportation of fuels 7131 

b.  Transportation of other goods 7139 

H. Services auxiliary to all modes of transport        

a. Cargo-handling services 741 

b. Storage and warehouse services 742 

c. Freight transport agency services 748 

d. Other 749 

I. Other Transport Services 
หมายเหตุ: **  บริการนั้นครอบคลุมเพียงบางส่วนของการบริการรหัส CPC ทั้งหมด เช่น บริการรับฝากข้อความเสียง (Voice mail) 
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ CPC 7523 เป็นต้น 
ที่มา: องค์การการค้าโลก 

 
 สาขาที่ 12 สาขาบริการด้านอื่นๆ (Other Services not Included elsewhere) 

อาทิ ธุรกิจเสริมสวย ธุรกิจจัดงานศพ ซึ่งอยู่ภายใต้ CPC 95+97+98+99 
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2.2 ภาคอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต 
 
ในการพิจารณาว่า อุตสาหกรรมการบริการใดเป็นอุตสาหกรรมการบริการที่มีความเกี่ยวข้อง

กับอุตสาหกรรมการผลิตนั้น คณะผู้วิจัยจะน า Shih Smiling Curve เป็นแนวคิดหลักในการพิจารณา
และวิเคราะห์โครงสร้างการผลิตและการบริการในแต่ละอุตสาหกรรม ประกอบกับผลการศึกษาวิจัย
ในเรื่องของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตจากหน่วยงานและองค์กร
ที่น่าเชื่อถือ เพื่อระบุอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตอย่างแท้จริงต่อไป 

 
โดย Shih Smiling Curve จะเป็นดังแสดงในภาพที่ 2-2 

 
ภาพที่ 2-2 Shih Smiling Curve 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
คณะผู้วิจัยได้นิยามห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่มูลค่าไว้ดังนี้ 
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ห่วงโซ่อุปทาน คือ ห่วงโซ่การผลิตภายใต้อุตสาหกรรมหรือธุรกิจหนึ่ง ซึ่งแสดงกระบวนการ 
ขั้นตอน หรือล าดับในการผลิตของสินค้าหรือบริการหนึ่งๆ ตั้งแต่ในล าดับขั้นต้นของห่วงโซ่การผลิต 
เช่น การแปรรูปวัตถุดิบ เป็นต้น ไปจนถึงล าดับขั้นปลายของห่วงโซ่การผลิต เช่น การประกอบ
ส่วนประกอบต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นสินค้าข้ันสุดท้าย (Finished product) เป็นต้น 

 
ห่วงโซ่มูลค่า คือ ห่วงโซ่การผลิตที่มิได้แสดงเฉพาะภาคการผลิต หากแต่แสดงถึง 

ห่วงโซ่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้แก่สินค้าหรือวัตถุดิบที่
ท าการผลิต ท าให้ภายใต้ห่วงโซ่มูลค่าจะประกอบด้วยภาคการผลิต และภาคส่วนอื่นๆ ซึ่งมักจะ
เกี่ยวข้องกับภาคบริการ อาทิ การวิจัยและพัฒนา การออกแบบ การจัดหาวัตถุดิบ การขนส่ง  
การจัดจ าหน่าย การตลาดและการสร้างแบรนด์ การบริการหลังการขาย และการพยากรณ์และ
คาดการณ์ตลาดในอนาคต เป็นต้น 

 
ส าหรับ Shih Smiling Curve แล้ว ถือเป็นแผนภาพที่แสดงห่วงโซ่มูลค่าในกระบวนการ

ผลิตสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่ง โดยสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่มูลค่าของ
สินค้าใดๆ (แกนตั้ง) และขั้นตอนในแต่ละขั้นของห่วงโซ่มูลค่า (แกนนอน) และถูกใช้เป็นเครื่องมือ
ในการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน/ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากช่วยให้
สามารถแสดงภาพรวมของห่วงโซ่การผลิตภายในอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจนตลอดทั้งห่วงโซ่ 
รวมไปถึงระบุชี้ชัดในกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรม ซึ่งสามารถน าผลการวิเคราะห์  
มาประยุกต์ใช้ส าหรับการระบุอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต
สินค้า รวมไปถึงส าหรับการจัดท าแนวทางการพัฒนาหรือยกระดับขีดความสามารถใน
อุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต 

 
จาก Smiling Curve ดังกล่าว จะเห็นได้ว่า อุตสาหกรรมการบริการ/กิจกรรมการบริการ

นั้นมีความสัมพันธ์กับกระบวนการผลิตอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงกิจกรรมก่อนการผลิต ได้แก่ 
การวิจัยและพัฒนา การออกแบบ และการจัดหาวัตถุดิบ (สอดคล้องกับกิจกรรมการบริการในสาขา 
การบริการธุรกิจ และสาขาการบริการจัดจ าหน่าย) เป็นต้น และในช่วงกิจกรรมหลังการผลิต ได้แก่ 
การจัดจ าหน่ายและกระจายสินค้า การตลาดและการสร้างแบรนด์สินค้า และการจัดการสินค้า  
การบริการหลังการขาย (สอดคล้องกับกิจกรรมการบริการในสาขาการบริการธุรกิจ การบริการ
ขนส่ง และบริการการจัดจ าหน่าย) ในขณะท่ี ช่วงกิจกรรมระหว่างการผลิต จะมีกิจกรรมการบริการ
ที่เกี่ยวข้องจ านวนหนึ่ง อาทิ บริการการทดสอบผลิตภัณฑ์ การประกันภัย การซ่อมบ ารุง  
การติดตั้ง และการขนส่ง เป็นต้น (สอดคล้องกับกิจกรรมการบริการในสาขาการบริการธุรกิจ  
การบริการขนส่ง การบริการการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง และการบริการทางการเงิน) 
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นอกจากนี้ ผลการศึกษาวิจัยจ านวนมาก ได้ระบุถึงความส าคัญของอุตสาหกรรม 
การบริการที่มีต่อกระบวนการผลิตสินค้าในปัจจุบัน โดยงานวิจัยของ Joseph Francois และ Julia 
Woerz (2007) ได้ระบุว่า ระดับรายได้ของอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าในเกือบทุกสาขา  
มีความสัมพันธ์กับสัดส่วนของมูลค่าของกิจกรรมการบริการต่อมูลค่าอุตสาหกรรมการผลิตในสาขา
นั้นๆ อย่างมีนัยส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมบริการธุรกิจ (Business Service) ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับทุกสาขาอุตสาหกรรมการผลิตอย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการ
บริการการสื่อสาร (Communication Service) มีความสัมพันธ์ต่ออุตสาหกรรมการผลิตอย่างมี
นัยส าคัญในหลายสาขา อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม 
อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรม
เครื่องจักร เป็นต้น ส าหรับสาขาการบริการทางการเงิน (Financial Service) มีความสัมพันธ์ต่อ
อุตสาหกรรมการผลิตอย่างมีนัยส าคัญในหลายสาขาเช่นกัน ได้แก่  อุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมหนังและเครื่องหนัง อุตสาหกรรมไม้
และผลิตภัณฑ์ไม้ อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมถ่าน อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมเหมืองแร่ 
และอุตสาหกรรมเหล็ก เป็นต้น ส าหรับอุตสาหกรรมการขนส่ง มีความสัมพันธ์ต่ออุตสาหกรรมการ
ผลิตอย่างมีนัยส าคัญในหลายสาขาด้วยกัน ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมถ่าน 
อุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

 
ในปี 2015 APEC ได้เผยแพร่ผลการศึกษาเรื่องการบริการในห่วงโซ่มูลค่าของโลก โดย

มุ่งเน้นไปที่เรื่องของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing Related 
Services) โดยหนึ่งในงานวิจัยนี้ คือการระบุกิจกรรมการบริการที่สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต 
ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในภูมิภาคอาเซียนของ Denise Cheung (2015) ซึ่งผลการวิจัย
ระบุว่า ในช่วงกระบวนการก่อนการผลิต การบริการเรื่องการวิจัยและพัฒนาเป็นการบริการท่ีได้รับ
ความส าคัญมาก โดยบริษัทผู้ผลิตได้ให้งบประมาณกับหน่วยวิจัยและพัฒนากว่าร้อยละ 10 ของ
รายได้ทั้งหมด ซึ่งการบริการวิจัยและพัฒนาของอุตสาหกรรมดังกล่าวจะเป็นการบริการภายใน
บริษัทเอง (In-house Supply) โดยหน่วยบริการวิจัยและพัฒนาจะมาจากส านักงานใหญ่ของ
บริษัทผู้ผลิตยานยนต์เอง ในส่วนของการบริการทดสอบและให้การรับรองผลิตภัณฑ์ (Testing and 
Certification Services) บริการนี้ มีความส าคัญเพิ่มสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากข้อกังวลเรื่องของ
ผลกระทบเชิงสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการผลิตมีสูงขึ้น ท าให้การบริการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์
เข้ามามีบทบาทในทุกส่วนของห่วงโซ่มูลค่า ซึ่งจะเห็นได้ว่าการบริการในสาขาการบริการธุรกิจ 
(Business Services) จึงมีบทบาทในการสนับสนุนการผลิตอย่างมาก 
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นอกจากนี้ Emmanuel A. San Andres (2015) ยังได้ศึกษาเรื่องการบริการที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในอินโดนีเซีย โดยเป็นผลการศึกษาภายใต้เรื่องการบริการ
ในห่วงโซ่มูลค่าของโลกของ APEC เช่นเดียวกัน ผลการศึกษาระบุว่า ในช่วงของการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การบริการออกแบบและวิจัยผลิตภัณฑ์จะด าเนินการโดยบริษัทแม่ในต่างประเทศ
มากกว่า อาทิ การคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ การออกแบบอุตสาหการ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
เป็นต้น ดังนั้น ในขั้นตอนน้ี จะมีการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) ค่อนข้างน้อย  

 
ในส่วนของการจัดซื้อวัตถุดิบ การบริการที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบส่วนมาก มักจะด าเนินการ

ในบริษัทผู้ผลิตในประเทศเอง รวมถึงการจัดส่งวัตถุดิบจากท่าเรือมายังโรงงานผลิตโดยรถ (Land 
Transportation Service) และการจัดการคลังสินค้า (Warehousing Service) ที่จะใช้บริการจาก
บริษัทในเครือเดียวกัน ยกเว้น การบริการการจัดส่งวัตถุดิบทั้งทางราง ทางน้ า และทางอากาศ 
และการบริการการประกันภัยการขนส่งวัตถุดิบ ที่จะใช้บริการจากผู้ให้บริการจากภายนอก ขณะที่ 
บริการด้านการติดตั้งเครื่องจักร จะใช้ด าเนินการติดตั้งเองโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศเอง หรือใช้
บริการจากบริษัทแม่แทน 

 
ในช่วงของการผลิตสินค้า การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตส่วนมาก จะด าเนินการโดย

บริษัทผู้ผลิตในประเทศเอง หรือใช้การบริการจากบริษัทแม่ในต่างประเทศ มีการบริการที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการผลิตเพียงบางรายการที่จะต้องใช้การบริการจากผู้ให้บริการภายนอก อาทิ  
การบริการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์บางประเภท การบริการการท าความสะอาดเครื่องจักร
และอุปกรณ์ การบริการการเก็บและรีไซเคิลของเสียจากการผลิต และการบริการด้านวิศวกรรมใน
เรื่องของการผลิตโลหะและชิ้นส่วนบางชนิด เป็นต้น      

 
งานศึกษาวิจัยหนึ่งที่น่าสนใจคือ งานวิจัยเร่ืองผลของกิจกรรมการบริการสนับสนุนท่ีมีต่อ

อุตสาหกรรมการผลิตจาก Mark Tomlinson (1997) งานวิจัยน้ีได้ศึกษาผลของกิจกรรมการบริการ
สนับสนุนที่มีต่อระดับมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมการผลิตในสหราชอาณาจักร โดยใช้ตารางปัจจัย
การผลิตและผลผลิต (Input-Output Table, IO Table) ของสหราชอาณาจักรในปี 1990 ในการระบุ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาคอุตสาหกรรมการบริการและการผลิต ซึ่งผลการศึกษาของงานวิจัยนี้ 
สรุปได้ว่า กิจกรรมการบริการธุรกิจและการโทรคมนาคม (Communication and Business Services) 
มีผลกระทบต่อระดับการผลิตสินค้าอย่างมีนัยส าคัญ โดยเฉพาะการบริการธุรกิจและการโทรคมนาคม
ในสาขาย่อยๆ ดังนี้ 1) สาขาการธนาคารและการเงิน 2) สาขาการบริการกฎหมาย 3) สาขา 
การบริการบัญชี 4) สาขาการบริการโฆษณา และ 5) สาขาการบริการด้านคอมพิวเตอร์ 
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จากการวิเคราะห์อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตตาม
แนวคิดของ Shih Smiling Curve ประกอบกับผลการศึกษาวิจัยต่างๆ ในเบื้องต้น คณะผู้วิจัย
สามารถสรุปสาขาของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต ได้ดังนี้ 

 
 สาขาที่ 1 การบริการทางธุรกิจ (Business Services) 
 สาขาที่ 2 การบริการโทรคมนาคม (Telecommunication Services) 
 สาขาที่ 3 การบริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง (Construction and 

Related Engineering Services) 
 สาขาที่ 4 การบริการจัดจ าหน่าย (Distribution Services) 
 สาขาที่ 6 การบริการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Services) 
 สาขาที่ 7 การบริการด้านการเงิน (Financial Services) 
 สาขาที่ 11 การบริการด้านการขนส่ง (Transportation Services) 

 
ในการระบุกิจกรรมการบริการในแต่ละสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต

เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น คณะผู้วิจัยได้จ าแนกกิจกรรมการบริการโดยยึดตามการ
จ าแนกผลิตภัณฑ์รวมที่ทางองค์การสหประชาชาติ (United Nation: UN) ได้บัญญัติไว้2 เพื่อเป็น
แหล่งข้อมูลประกอบเพิ่มเติมจาก W120 ภายใต้ WTO เพื่อให้ครอบคลุมกิจกรรมภายใต้สาขา 
การบริการมากขึ้น  

 
กิจกรรมการบริการในแต่ละสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต  ที่

คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกมา จะเป็นดังแสดงในตารางที่ 2-12 
 

  

                                                           
2 รายละเอียดของกิจกรรมการบริการตามการจ าแนกโดย UN เป็นดังแสดงในภาคผนวกที่ 1  
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ตารางที่ 2-12 การบริการภายใต้สาขาบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต 
CPC 
V.2.1 
(UN) 

Services 
CPC 
V.2.1 
(UN) 

Services 

Business Services 

8111 
Basic research services in natural sciences 
and engineering 

8112 
Applied research services in natural 
sciences and engineering 

8113 
Experimental development services in natural 
sciences and engineering 

8121 
Basic research services in social sciences 
and humanities 

8122 
Applied research services in social sciences 
and humanities 

8123 
Experimental development services in 
social sciences and humanities 

81301 Interdisciplinary basic research services 81302 Interdisciplinary applied research services 

81303 
Interdisciplinary experimental development 
services 

81400 Research and development originals 

82120 
Legal advisory and representation services 
concerning other fields of law 

82130 
Legal documentation and certification 
services 

82191 Arbitration and conciliation services 82199 Other legal services n.e.c. 
82210 Financial auditing services 82221 Accounting services 
82222 Bookkeeping services 82223 Payroll services 

82310 
Corporate tax consulting and preparation 
services 

82320 
Individual tax preparation and planning 
services 

82400 Insolvency and receivership services   
83111 Strategic management consulting services 83112 Financial management consulting services 

83113 
Human resources management consulting 
services 

83114 Marketing management consulting services 

83115 Operations management consulting services 83116 
Supply chain and other management 
consulting services 

83117 Business process management services 83118 Head office services 
83121 Public relations services 83129 Other business consulting services 
83131 IT consulting services 83132 IT support services 

83141 
IT design and development services for 
applications 

83142 
IT design and development services for 
networks and systems 

83143 Software originals 83151 Website hosting services 

83152 Application service provisioning 83159 
Other hosting and IT infrastructure 
provisioning services 

83161 Network management services 83162 Computer systems management services 
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CPC 
V.2.1 
(UN) 

Services 
CPC 
V.2.1 
(UN) 

Services 

83190 
Other management services, except 
construction project management services 

  

83211 Architectural advisory services 83212 
Architectural services for residential building 
projects 

83213 
Architectural services for non-residential 
building projects 

83221 Urban planning services 

83222 Rural land planning services 83223 Project site master planning services 
83231 Landscape architectural advisory services 83232 Landscape architectural services 
83310 Engineering advisory services 83321 Engineering services for building projects 

83322 
Engineering services for industrial and 
manufacturing projects 

83323 
Engineering services for transportation 
projects 

83324 Engineering services for power projects 83325 
Engineering services for 
telecommunications and broadcasting 
projects 

83326 
Engineering services for waste management 
projects (hazardous and non-hazardous) 

83327 
Engineering services for water, sewerage 
and drainage projects 

83329 Engineering services for other projects 83330 
Project management services for 
construction projects 

83411 
Geological and geophysical consulting 
services 

83412 Geophysical services 

83413 Mineral exploration and evaluation 83421 Surface surveying services 

83422 Map-making services 83430 
Weather forecasting and meteorological 
services 

83441 
Composition and purity testing and analysis 
services 

83442 
Testing and analysis services of physical 
properties 

83443 
Testing and analysis services of integrated 
mechanical and electrical systems 

83444 
Technical inspection services of road 
transport vehicles 

83449 Other technical testing and analysis services 83700 
Market research and public opinion polling 
services 

83811 Portrait photography services 83812 
Advertising and related photography 
services 

83813 
Event photography and event videography 
services 

83814 Specialty photography services 
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CPC 
V.2.1 
(UN) 

Services 
CPC 
V.2.1 
(UN) 

Services 

83815 
Restoration and retouching services of 
photography 

83819 Other photography services 

83911 Interior design services 83912 Industrial design services 
83919 Other specialty design services 83920 Design originals 

83931 Environmental consulting services 83939 
Other scientific and technical consulting 
services n.e.c. 

83940 Original compilations of facts/information 83950 Translation and interpretation services 

83960 Trademarks and franchises 83990 
Other professional, technical and business 
services, n.e.c. 

85210 Investigation services 85220 Security consulting services 
85230 Security systems services 85290 Other security services 
85310 Disinfecting and exterminating services 85340 Specialized cleaning services 
85400 Packaging services 85920 Collection agency services 
85931 Telephone call centre services 85939 Other telephone-based support services 
85940 Combined office administrative services 85951 Duplicating services 
85952 Mailing list compilation services 85953 Mailing services 

85954 
Document preparation and other specialized 
office support services 

85961 
Convention assistance and organization 
services 

85962 
Trade show assistance and organization 
services 

85970 Landscape care and maintenance services 

85991 Other information services 85999 Other support services n.e.c. 

72112 
Rental or leasing services involving own or 
leased non-residential property 

7212 Trade services of buildings 

7311 
Leasing or rental services concerning 
transport equipment without operator 

7312 
Leasing or rental services concerning other 
machinery and equipment without operator 

732 
Leasing or rental services concerning other 
goods 

73311 
Licensing services for the right to use 
computer software 

73312 
Licensing services for the right to use 
databases 

73320 
Licensing services for the right to use 
entertainment, literary or artistic originals 

73330 
Licensing services for the right to use R&D 
products 

73340 
Licensing services for the right to use 
trademarks and franchises 

73350 
Licensing services for the right to use mineral 
exploration and evaluation 

73390 
Licensing services for the right to use other 
intellectual property products 
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CPC 
V.2.1 
(UN) 

Services 
CPC 
V.2.1 
(UN) 

Services 

85111 Executive/retained search services 85112 
Permanent placement services, other than 
executive search services 

85121 Contract staffing services 85122 Temporary staffing services 

85123 Long-term staffing (pay rolling) services 85124 
Temporary staffing-to-permanent placement 
services 

85125 Co-employment staffing services   
86111 Post-harvest crop services 86112 Seed processing services 

86113 
Crop production services on inputs owned by 
others 

86119 Other support services to crop production 

86121 
Farm animal husbandry services on inputs 
owned by others 

86122 Support services to farm animal husbandry 

86129 Other animal husbandry services 86141 
Forestry and logging services on inputs 
owned by others 

86142 Support services to forestry and logging 86151 
Fishing services on resources owned by 
others 

86152 
Aquaculture services on inputs owned by 
others 

86153 Support services to fishing 

86154 Support services to aquaculture 86211 Support services to oil and gas extraction 

86219 Support services to other mining 86221 
Oil and gas extraction services on 
resources owned by others 

86229 
Other mining services on resources owned 
by others 

86311 
Electricity transmission services (on a fee 
or contract basis) 

86312 
Electricity distribution services (on a fee or 
contract basis) 

86320 
Gas distribution services through mains (on 
a fee or contract basis) 

86330 
Water distribution services through mains (on 
a fee or contract basis) 

86340 
Distribution services of steam, hot water 
and air-conditioning supply through mains 
(on a fee or contract basis) 

86350 
Water distribution services, except through 
mains (on a fee or contract basis) 

  

87110 
Maintenance and repair services of 
fabricated metal products, except machinery 
and equipment 

87120 
Maintenance and repair services of office 
and accounting machinery 
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CPC 
V.2.1 
(UN) 

Services 
CPC 
V.2.1 
(UN) 

Services 

87130 
Maintenance and repair services of 
computers and peripheral equipment 

87141 
Maintenance and repair services of motor 
vehicles 

87142 
Maintenance and repair services of 
motorcycles 

87143 
Maintenance and repair services of trailers, 
semi-trailers and other motor vehicles n.e.c. 

87149 
Maintenance and repair services of other 
transport equipment 

87151 
Maintenance and repair services of 
electrical household appliances 

87152 
Maintenance and repair services of electrical 
machinery and apparatus n.e.c. 

87153 
Maintenance and repair services of 
telecommunication equipment and 
apparatus 

87154 
Maintenance and repair services of medical, 
precision and optical instruments 

87155 
Maintenance and repair services of 
consumer electronics 

87156 
Maintenance and repair services of 
commercial and industrial machinery 

87157 
Maintenance and repair services of 
elevators and escalators 

87159 
Maintenance and repair services of other 
equipment 

87310 
Installation services of fabricated metal 
products, except machinery and equipment 

87320 
Installation services of industrial, 
manufacturing and service industry 
machinery and equipment 

87331 
Installation services of mainframe 
computers 

87332 
Installation services of personal computers 
and peripheral equipment 

87333 
Installation services of office and 
accounting machinery 

87340 
Installation services of radio, television and 
communications equipment and apparatus 

87350 
Installation services of professional medical 
machinery and equipment, and precision 
and optical instruments 

87360 
Installation services of electrical machinery 
and apparatus n.e.c. 

87390 Installation services of other goods n.e.c. 

89200 
Molding, pressing, stamping, extruding and 
similar plastic manufacturing services 

89310 Iron and steel casting services 

89320 Non-ferrous metal casting services 89330 
Metal forging, pressing, stamping, roll 
forming and powder metallurgy services 

89410 
Metal waste and scrap recovery (recycling) 
services, on a fee or contract basis 

89420 
Non-metal waste and scrap recovery 
(recycling) services, on a fee or contract 
basis 

88* Manufacturing services on physical inputs owned by others 
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CPC 
V.2.1 
(UN) 

Services 
CPC 
V.2.1 
(UN) 

Services 

881 
Food, beverage and tobacco manufacturing 
services 886 Basic metal manufacturing services 

882 
Textile, wearing apparel and leather 
manufacturing services 887 

Fabricated metal product, machinery and 
equipment manufacturing services 

883 Wood and paper manufacturing services 888 
Transport equipment manufacturing 
services 

884 
Petroleum, chemical and pharmaceutical 
product manufacturing services 889 Other manufacturing services 

885 
Rubber, plastic and other non-metallic 
mineral product manufacturing services 

  

Telecommunication Services 
84110 Carrier services 84120 Fixed telephony services 
84131 Mobile voice services 84132 Mobile text services 
84133 Mobile data services, except text services 84140 Private network services 
84150 Data transmission services 84190 Other telecommunications services 
84210 Internet backbone services 84221 Narrowband Internet access services 
84222 Broadband Internet access services 84290 Other Internet telecommunications services 

Construction and Related Engineering Services 
53121 Industrial buildings 53122 Commercial buildings 
53129 Other non-residential buildings   
53234 Irrigation and flood control waterworks 53241 Long-distance pipelines 

53242 
Long-distance communication and power 
lines (cables) 

53251 Local pipelines 

53252 Local cables and related works 53253 Sewage and water treatment plants 
53261 Mining constructions 53262 Power plants 
53269 Other constructions for manufacturing   

54121 
General construction services of industrial 
buildings 

54122 
General construction services of 
commercial buildings 

54129 
General construction services of other non-
residential buildings 

54234 
General construction services of irrigation 
and flood control waterworks 

54241 
General construction services of long-
distance pipelines 

54242 
General construction services of long-
distance communication and power lines 
(cables) 
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CPC 
V.2.1 
(UN) 

Services 
CPC 
V.2.1 
(UN) 

Services 

54251 
General construction services of local 
pipelines 

54252 
General construction services of local 
cables and related works 

54253 
General construction services of sewage and 
water treatment plants 

54269 
General construction services of other 
industrial plants 

54341 Water well drilling services 54342 Septic system installation services 
54320 Site formation and clearance services 54330 Excavating and earthmoving services 

54400 
Assembly and erection of prefabricated 
constructions 

  

54511 Pile driving services 54512 Foundation services 
54521 Building framing services 54522 Roof framing services 
54530 Roofing and waterproofing services 54540 Concrete services 
54550 Structural steel erection services 54560 Masonry services 
54570 Scaffolding services 54590 Other special trade construction services 
54611 Electrical wiring and fitting services 54612 Fire alarm installation services 
54613 Burglar alarm system installation services 54619 Other electrical installation services 
54621 Water plumbing services 54622 Drain laying services 

54631 Heating equipment installation services 54632 
Ventilation and air-conditioning equipment 
installation services 

54640 Gas fitting installation services 54691 Lift and escalator installation services 
54699 Other installation services n.e.c.   

Distribution Services 

6121 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of raw agricultural products and live 
animals 

6122 
Wholesale trade services on a fee or 
contract basis, of food, beverages and 
tobacco 

6123 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of textiles, clothing and footwear 

6124 
Wholesale trade services on a fee or 
contract basis, of household appliances, 
articles and equipment 

6125 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of miscellaneous consumer goods 

6126 
Wholesale trade services on a fee or 
contract basis, of construction materials 
and hardware 

6127 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of chemical and pharmaceutical 
products 

6128 
Wholesale trade services on a fee or 
contract basis, of machinery, equipment 
and supplies 
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CPC 
V.2.1 
(UN) 

Services 
CPC 
V.2.1 
(UN) 

Services 

6129 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of other products 

6251 
Retail trade services on a fee or contract 
basis, of raw agricultural products and live 
animals 

62511 
Retail trade services on a fee or contract 
basis, of grains and oilseeds and oleaginous 
fruits, seeds and animal feed 

62512 
Retail trade services on a fee or contract 
basis, of flowers and plants 

62514 
Retail trade services on a fee or contract 
basis, of live animals, including pet animals 

62515 
Retail trade services on a fee or contract 
basis, of hides, skins and leather 

62519 
Retail trade services on a fee or contract 
basis, of agricultural raw materials n.e.c. 

6252 
Retail trade services on a fee or contract 
basis, of food, beverages and tobacco 

62521 
Retail trade services on a fee or contract 
basis, of fruits and vegetables 

62522 
Retail trade services on a fee or contract 
basis, of dairy products, eggs and edible 
oils and fats 

68021 Domestic courier services 68022 International courier services 
68030 Local delivery services   
69111 Transmission of electricity (on own account) 69112 Distribution of electricity (on own account) 

69120 
Gas distribution through mains (on own 
account) 

69210 
Water distribution through mains, except 
steam and hot water (on own account) 

69220 
Distribution of steam, hot water and air-
conditioning supply through mains (on own 
account) 

69230 
Water distribution, except through mains 
(on own account) 

Environmental Services 
94110 Sewerage and sewage treatment services 94120 Septic tank emptying and cleaning services 

9421 
Collection services of hazardous waste 

9422 
Collection services of non-hazardous 
recyclable materials 

9431 
Waste preparation, consolidation and storage 
services 9432 

Hazardous waste treatment and disposal 
services 

9433 
Non-hazardous waste treatment and disposal 
services 

  

9441 Site remediation and clean-up services 9442 
Containment, control and monitoring 
services and other site remediation services 
n.e.c. 

9443 Building remediation services 9449 Other remediation services n.e.c. 
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CPC 
V.2.1 
(UN) 

Services 
CPC 
V.2.1 
(UN) 

Services 

94590 Other sanitation services 94900 
Other environmental protection services 
n.e.c. 

Financial Services 
7113 Credit-granting services 7114 Financial leasing services 

7119 
Other financial services, except investment 
banking, insurance services and pension 
services 

7131 
Life insurance and pension services 
(excluding reinsurance services) 

7133 
Other non-life insurance services (excluding 
reinsurance services) 

7132 Accident and health insurance services 

71410 Life reinsurance services 71420 Accident and health reinsurance services 
71431 Motor vehicle reinsurance services 71610 Insurance brokerage and agency services 
71620 Insurance claims adjustment services 71630 Actuarial services 

71690 
Other services auxiliary to insurance and 
pensions 

  

Transportation Services 

65111 
Road transport services of freight by 
refrigerator vehicles 

65112 
Road transport services of freight by tank 
trucks or semi-trailers 

65113 
Road transport services of intermodal 
containers 

65114 
Road transport services of freight by man- 
or animal-drawn vehicles 

65115 
Moving services of household furniture and 
household goods 

65116 
Road transport services of letters and 
parcels 

65117 Road transport services of dry bulk 65118 Road transport services of live animals 

65119 Other road transport services of freight 65121 
Railway transport services of freight by 
refrigerator cars 

65122 
Railway transport services of freight by 
tanker cars 

65123 
Railway transport services of intermodal 
containers 

65124 
Railway transport services of letters and 
parcels 

65125 
Railway transport services of dry bulk 
goods 

65126 Railway transport services of live animals 65129 Other railway transport services of freight 

65131 
Transport services via pipeline of petroleum 
and natural gas 

65139 
Transport services via pipeline of other 
goods 

65211 
Coastal and transoceanic water transport 
services of freight by refrigerator vessels 

65212 
Coastal and transoceanic water transport 
services of freight by tankers 
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CPC 
V.2.1 
(UN) 

Services 
CPC 
V.2.1 
(UN) 

Services 

65213 
Coastal and transoceanic water transport 
services of intermodal containers by 
container ships 

65219 
Other coastal and transoceanic water 
transport services of other freight 

65221 
Inland water transport services of freight by 
refrigerator vessels 

65222 
Inland water transport services of freight by 
tankers 

65229 
Other inland water transport services of 
freight 

  

65311 Air transport services of letters and parcels 65319 Air transport services of other freight 

66011 
Rental services of buses and coaches with 
operator 

66012 Rental services of trucks with operator 

66022 
Rental services of freight vessels for coastal 
and transoceanic water transport with 
operator 

66024 
Rental services of freight vessels for inland 
water transport with operator 

66032 
Rental services of freight aircraft with 
operator 

  

67110 Container handling services 67190 Other cargo and baggage handling services 
67210 Refrigerated storage services 67220 Bulk liquid or gas storage services 

67290 Other storage and warehousing services 67910 
Freight transport agency services and other 
freight transport services 

หมายเหตุ: * กิจกรรมการบริการในหมวดที่ 88 เป็นกิจกรรมการบริการประเภทการจ้างการผลิต 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากองค์การสหประชาชาติ (United Nation: UN) 
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บทที่ 3 
การคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อวิเคราะห์เชิงลึก 

 
 
เนื้อหาในบทน้ี จะกล่าวถึงแนวทางการคัดเลือกอุตสาหกรรม เพื่อการศึกษารวบรวม และ

วิเคราะห์ขั้นตอนกระบวนการผลิต และสาขาอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนการ
ผลิตต่อไป โดยคณะผู้วิจัยจะคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งหมด 5 อุตสาหกรรม เนื้อหาในบท
นี้จะประกอบด้วยหัวข้อ 3.1 แนวทางการคัดเลือกอุตสาหกรรม 3.2 ผลการคัดเลือกอุตสาหกรรม 
และ 3.3 อุตสาหกรรมเป้าหมายส าหรับการศึกษา 

 
 

3.1 แนวทางการคดัเลือกอตุสาหกรรม 
 
ส าหรับการคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมายส าหรับการศึกษา คณะผู้วิจัยจะพิจารณาถึง

อุตสาหกรรมที่มีระดับความส าคัญต่อประเทศ ในมิติที่ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้อง ผ่านดัชนีที่
สะท้อนถึงประเด็นที่พิจารณาดังกล่าว เพื่อเป็นเกณฑ์ในการจัดอันดับและให้คะแนน และคัดเลือก
อุตสาหกรรมการผลิตที่ มีคะแนนรวมเฉลี่ยจากดัชนีดังกล่าวมากที่สุด 5 อันดับแรก เป็น
อุตสาหกรรมเป้าหมายส าหรับการศึกษาต่อไป 

 
ในการพิจารณาคะแนนรวมเฉลี่ยจากดัชนีที่ท าการคัดกรอง คณะผู้วิจัยจะเลือกใช้วิธีการ

หาค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก1 (Weighted Average) เป็นเครื่องมือในการค านวณ เนื่องจากประเด็น
ที่น ามาพิจารณาดังกล่าวล้วนมีความส าคัญที่แตกต่างกัน จึงต้องมีการถ่วงน้ าหนักตามความส าคัญ 
ทั้งน้ี ประเด็นท่ีน ามาพิจารณาเพื่อคัดกรองอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่  
 
1) ความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลก  (น้ าหนักการให้คะแนน = 1.00) 
2) ระดับความส าคัญของอุตสาหกรรมต่อการส่งออกของประเทศ (น้ าหนักการให้คะแนน = 1.00)  
3) ระดับความส าคัญของอุตสาหกรรมต่อการบริโภคในประเทศ (น้ าหนักการให้คะแนน = 1.00) 
4) ระดับการเปิดเสรีด้านภาษีจากการท า FTA (น้ าหนักการให้คะแนน = 1.00) 
5) การใช้สิทธิประโยชน์ FTA (FTA Utilization) ของอุตสาหกรรม (น้ าหนักการให้คะแนน = 1.00) 

                                                           

1 สูตรการค านวณค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average) เป็นดังนี้ : �̅�  =   
∑ 𝑊𝑖𝑋𝑖

𝑘
𝑖=1

∑ 𝑊𝑖
𝑘
𝑖=1

 

 โดย  𝑋𝑖 เป็นค่าของข้อมูลตัวที่ i  ; i = 1, 2, 3,…, k  และ 𝑊𝑖 เป็นค่าน้ าหนักของข้อมูลตวัที่ i 
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6) ขนาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับผู้ประกอบการของอุตสาหกรรม  (น้ าหนักการให้คะแนน = 0.75) 
7) ขนาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับการจ้างงานของอุตสาหกรรม (น้ าหนักการให้คะแนน = 0.75) 
8) ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมการผลิตกับภาคบริการ (น้ าหนักการให้คะแนน = 1.50) 

 
การค านวณคะแนนรวมเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average) เพื่อคัดเลือก

อุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายนั้น คณะผู้วิจัยจะมีการให้น้ าหนักประเด็นที่พิจารณาแตกต่างกัน
ออกไป โดยค านึงถึงระดับความส าคัญของแต่ละประเด็นการพิจารณา2 ทั้งน้ี ประเด็นการพิจารณา
ที่มีการให้น้ าหนักเท่ากับ 1.00 ประกอบด้วยความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลก ระดับ
ความส าคัญของอุตสาหกรรมต่อการส่งออกของประเทศ ระดับความส าคัญของอุตสาหกรรมต่อ
การบริโภคในประเทศ ระดับการเปิดเสรีด้านภาษีจากการท า FTA และการใช้สิทธิประโยชน์ FTA 
(FTA Utilization) ของอุตสาหกรรม ในขณะที่ประเด็นการพิจารณาที่มีการให้น้ าหนักเท่ากับ 0.75 
ได้แก่ ขนาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับผู้ประกอบการของอุตสาหกรรม และขนาดของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียระดับการจ้างงานของอุตสาหกรรม เนื่องจากทั้ง 2 ประเด็นล้วนเป็นปัจจัยที่อธิบายถึง
ขนาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของอุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน และประเด็นการพิจารณาที่มีการให้
น้ าหนักมากที่สุดเท่ากับ 1.50 คือ ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมการผลิตกับภาคบริการ 
เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญที่ใช้เป็นตัวคัดกรองอุตสาหกรรมการผลิตที่มีความเชื่อมโยงกับ 
ภาคบริการในระดับสูง ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ส าคัญในการศึกษาภายใต้โครงการดังกล่าว 

 
เครื่องมือในการคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 3-1 

                                                           
2 ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่มีการค านวณคะแนนรวมเฉลี่ยแบบมาตรฐาน (Simple Average) ก็จะมีการให้ผลการคัดเลอืก  
5 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ไม่แตกต่างไปจากการค านวณคะแนนรวมเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average) ภายใต้การ
ค านวณดัชนีดังกล่าว 
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ภาพที่ 3-1 เครื่องมือในการคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 

เคร่ืองมือในการคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย

7ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด

ประเด นที่พิ าร า ดัชนีชี วัด ลัก  ะ อง  อม ล ท่ีมา อง  อม ล

1. ความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลกของ
อุตสาหกรรม

สัดส่วนมูลค่าการส่งออกของไทยเทียบกับการ
ส่งออกของโลกทั้งหมด

• ข้อมูลจ าแนกเป็นราย HS
• ใช้ข้อมูลช่วงป           

ฐานข้อมูลการค้าจาก International Trade 
Centre

2. ระดับความส าคัญของอุตสาหกรรมต่อภาคการ
ส่งออกของประเทศ 

มูลค่าการส่งออกของไทย • ข้อมูลจ าแนกเป็นราย HS
• ใช้ข้อมูลช่วงป           

ฐานข้อมูลการค้าจาก International Trade 
Centre

3. ระดับความส าคัญของอุตสาหกรรมต่อการบริโภค
ในประเทศ

มูลค่าการจ าหน่ายในประเทศ • ข้อมูลไม่ได้จ าแนกเป็นราย HS แต่เป็น
กลุ่มสินค้า

• ใช้ข้อมูลช่วงป           

สถิติอุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

4. ระดับการเปิดเสรีด้านภาษีจากการท า FTA ผลต่างของระดับอัตราภาษี FTA กับ MFN 
ของอุตสาหกรรม

• ข้อมูลจ าแนกเป็นราย HS
• ข้อมูลภาษีป      

ฐานข้อมูลภาษีจาก International Trade 
Centre

5. การใช้สิทธิประโยชน์ FTA (FTA Utilization) ของ
อุตสาหกรรม

ด้านส่งออก: มูลค่าการส่งออกที่ขอใช้สิทธิ
ประโยชน์ FTA (Application for FTA 
Utilization)  จะไม่มีการน าสินค้าท่ีมีอัตราภาษี 
MFN=0 มาประกอบการพิจารณา
ด้านน าเข้า: มูลค่าการน าเข้าภายใต้สิทธิ FTA 
ของไทย  FTA Utilization) 

• ข้อมูลจ าแนกเป็นราย HS
• ใช้ข้อมูลช่วงป           

ด้านส่งออก: กรมการค้าต่างประเทศ
ด้านน าเข้า: กรมศุลกากร
 หมายเหตุ: หากมีความประสงค์จะได้ข้อมูลป 
อื่น  ต้องออกหนังสือขอข้อมูล ซ่ึงใช้เวลาใน
การขอข้อมูลหลังจากได้หนังสือ  ประมาณ   
เดือน

6. ขนาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับผู้ประกอบการ
ของอุตสาหกรรม

จ านวนผู้ประกอบการ • ข้อมูลป     5 สถิติมูลฐานอุตสาหกรรมการผลิต จ าแนกตาม
ประเภทอุตสาหกรรม ส านักงานสถิติแห่งชาติ

7. ขนาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับ
การจ้างงานของอุตสาหกรรม

จ านวนการจ้างงาน • ข้อมูลป     5 สถิติมูลฐานอุตสาหกรรมการผลิต จ าแนกตาม
ประเภทอุตสาหกรรม ส านักงานสถิติแห่งชาติ

  ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมการผลิตกับภาค
บริการ

ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 
 I-O Table)

• ข้อมูลจ าแนกเป็นอุตสาหกรรมระบบ I-O
• ฐานข้อมูลป      

ฐานข้อมูลตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 
จากส านักงานคณะกรรมการพั นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ส าหรับอุตสาหกรรมตั้งต้นก่อนการคัดเลือก คณะผู้วิจัยได้อ้างอิงการจัดอุตสาหกรรม
ดังกล่าวจากแผนแม่บทการพั นาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 ซึ่งมีการแบ่งอุตสาหกรรม
ออกเป็น 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่  กลุ่มอุตสาหกรรมผลประโยชน์เกิดกับประเทศสูงสุด  
กลุ่มอุตสาหกรรมฝ มือแรงงาน กลุ่มอุตสาหกรรมที่พั นาสังคม กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี   
และกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและโครงสร้างสนับสนุน รวมทั้งหมด 22 อุตสาหกรรมการผลิต  
เป็นอุตสาหกรรมตั้งต้นที่จะน ามาคัดเลือก นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยยังได้พิจารณาถึงกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) รวมถึงการรวมกลุ่ม
อุตสาหกรรม (Cluster) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน3 ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 22 
กันยายน 2558 ได้มีการมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการขับเคลื่อน
นโยบายคลัสเตอร์ให้เป็นรูปธรรม และท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานการพั นาในแต่ละคลัสเตอร์ 
โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จัดเป็นอุตสาหกรรมการผลิต ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
(Next Generation Automotive) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) การเกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for 
the Future) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) และอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
(Biofuels and Biochemicals) 

 
ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยจะน าข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาเพื่อคัดเลือกอุตสาหกรรม

เป้าหมาย ดังแสดงได้จากภาพที่ 3-2 โดยค านึงถึงระดับความส าคัญของอุตสาหกรรม ความเชื่อมโยง
ของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องระหว่างกัน ประกอบกับข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูลในบางอุตสาหกรรม 
ท าให้สามารถได้อุตสาหกรรมตั้งต้นเพื่อคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งสิ้น 13 อุตสาหกรรม ได้แก่  

 
1) อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 
2) อุตสาหกรรมซีเมนต์ 
3) อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
4) อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 
5) อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

                                                           
3 กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีการจ าแนกอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ รวมทั้งสิ้น 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ 

1. การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) ประกอบด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อตุสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการทอ่งเที่ยวเชิงคุณภาพ การเกษตรและ
เทคโนโลยีชวีภาพ และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 

2. การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ประกอบด้วย อตุสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อตุสาหกรรมดิจิตอล และอตุสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
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6) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
7) อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 
8) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก 
9) อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
10) อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 
11) อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง 
12) อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
13) อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน 
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ภาพที่ 3-2 การ ัดกลุ่มอุตสาหกรรมตั งต น เพื่อคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
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3.2 ผลการคัดเลือกอุตสาหกรรม 
 
ส าหรับผลการคัดเลือกอุตสาหกรรม เมื่อพิจารณาตามรายประเด็น เป็นดังต่อไปนี ้
 

3.2.1 ความสามารถทางการแ ่ง ันในตลาดโลก 
 
ดัชนีที่ชี้วัดความสามารถทางการแข่งขันของไทยในตลาดโลก คือ ส่วนแบ่งตลาดโลกของ

ประเทศไทย ซึ่งเป็นการกรองจากส่วนแบ่งการส่งออกไปยังตลาดโลกของไทยในแต่ละกลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรม โดยจะเลือกอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนดังกล่าวอยู่ในระดับสูง เนื่องจากจะสะท้อนถึงระดับ
ศักยภาพในการส่งออกของอุตสาหกรรมดังกล่าวในตลาดโลก ในการนี้ คณะผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลมูลค่า
ส่งออกของไทยไปยังตลาดโลก เปรียบเทียบกับการส่งออกของโลกทั้งหมด ในช่วงป  2553-2557 จาก
ฐานข้อมูลการค้า International Trade Centre ในการค านวณดัชนีข้างต้น โดยการให้คะแนนเป็นดังน้ี 

 
 ช่วงคะแนนท่ีใช้การจัดอันดับคือ 1-13 คะแนน 
 อุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกของไทยเทียบกับการส่งออกของโลกทั้งหมด 

สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 จะได้คะแนนของดัชนีมากที่สุด คือ 13 คะแนน และจะมีการให้
คะแนนลดลงเรื่อย  ส าหรับอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนดังกล่าวสูงรองลงมา 

 อุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกของไทยเทียบกับการส่งออกของโลกทั้งหมด 
ต่ าที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย จะได้คะแนนน้อยที่สุด คือ 1 คะแนน 

 
ตารางที่ 3-1 แสดงการจัดอันดับและการให้คะแนนด้านความสามารถทางการแข่งขันใน

ตลาดโลกของแต่ละอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมที่มีความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลก
มากที่สุด ได้แก่ 1) ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 2) อาหารแปรรูป  3) ปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์
พลาสติก 4) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ 5) อัญมณีและเครื่องประดับ 
 

ตารางที่ 3-1 การ ัดอันดับและการให คะแนน 
ด านความสามารถทางการแ ่ง ันในตลาดโลก องแต่ละอุตสาหกรรม 

No. อุตสาหกรรม 

ม ลค่าส่งออก อง
ไทยไปยังตลาดโลก 
เฉล่ียปี 2553-2557 
(ล านเหรียญสหรัฐ) 

ม ลค่าการส่งออก
 องโลกทั งหมด 
เฉล่ียปี 2553-2557 
(ล านเหรียญสหรัฐ) 

สัดส่วนม ลค่าการส่งออก
 องไทยเทียบกับการ
ส่งออก องโลกทั งหมด 
เฉล่ียปี 2553-2557 

การ ัด
อันดับ 

(Ranking) 

การให 
คะแนน 

(Scoring) 

1 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 17,085.07 201,296.28 8.49% 1 13 
2 อาหารแปรรูป 30,463.37 1,305,758.15 2.33% 2 12 
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No. อุตสาหกรรม 

ม ลค่าส่งออก อง
ไทยไปยังตลาดโลก 
เฉล่ียปี 2553-2557 
(ล านเหรียญสหรัฐ) 

ม ลค่าการส่งออก
 องโลกทั งหมด 
เฉล่ียปี 2553-2557 
(ล านเหรียญสหรัฐ) 

สัดส่วนม ลค่าการส่งออก
 องไทยเทียบกับการ
ส่งออก องโลกทั งหมด 
เฉล่ียปี 2553-2557 

การ ัด
อันดับ 

(Ranking) 

การให 
คะแนน 

(Scoring) 

3 
ปิโตรเคมี พลาสติก และ
ผลิตภัณฑพ์ลาสติก 

11,707.00 542,292.48 2.16% 3 11 

4 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์

53,999.49 2,753,236.42 1.96% 4 10 

5 อัญมณีและเครื่องประดับ 6,436.31 355,788.24 1.81% 5 9 
6 ยานยนต์และชิน้ส่วน 28,571.44 1,680,467.21 1.70% 6 8 

7 
กระดาษและผลิตภัณฑ์
กระดาษ 

2,903.13 218,668.90 1.33% 7 7 

8 สิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่ม 8,068.25 773,287.03 1.04% 8 6 
9 ไม้และผลติภัณฑ์ไม ้ 3,460.54 366,079.66 0.95% 9 5 

10 ซีเมนต ์ 402.12 44,332.68 0.91% 10 4 
11 รองเท้าและเครื่องหนัง 1,855.09 249,170.49 0.74% 11 3 

12 
เหล็กและผลติภัณฑ์
เหล็ก 

5,724.71 829,968.35 0.69% 12 2 

13 เคมีภัณฑ์ 6,819.85 1,315,495.22 0.52% 13 1 
หมายเหตุ: สาขาอุตสาหกรรมที่มีแถบสีเทาคืออุตสาหกรรมที่มีผลคะแนนมากสุด 5 อันดับแรก 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก International Trade Centre 

 
3.2.2 ระดับความส าคัญ องอุตสาหกรรมต่อการส่งออก องประเทศ 

 
ดัชนีที่ชี้วัดระดับความส าคัญของอุตสาหกรรมต่อการส่งออกของประเทศ คือ มูลค่าการ

ส่งออกของไทย เพื่อเป็นการคัดกรองอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพส าหรับภาคการส่งออกของประเทศ 
โดยจะท าการคัดเลือกอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ใช้มูลค่า
ส่งออกของไทยไปยังตลาดโลก ในช่วงป  2553-2557 จากฐานข้อมูลการค้า International Trade 
Centre ในการค านวณดัชนีข้างต้น โดยการให้คะแนนเป็นดังน้ี 
 

 ช่วงคะแนนท่ีใช้การจัดอันดับคือ 1-13 คะแนน 
 อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกไปยังตลาดโลก สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 จะได้คะแนน

ของดัชนีมากที่สุด คือ 13 คะแนน และจะมีการให้คะแนนลดลงเรื่อย  ส าหรับ
อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าดังกล่าวสูงรองลงมา 

 อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกไปยังตลาดโลก ต่ าที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย จะได้
คะแนนน้อยที่สุด คือ 1 คะแนน 
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ตารางที่ 3-2 แสดงการจัดอันดับและการให้คะแนนด้านระดับความส าคัญของอุตสาหกรรม
ต่อการส่งออกของประเทศของแต่ละอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมที่มีระดับความส าคัญต่อการ
ส่งออกของประเทศมากที่สุด ได้แก่ 1) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  2) อาหารแปรรูป  
3) ยานยนต์และชิ้นส่วน 4) ยางและผลิตภัณฑ์ยาง และ 5) ปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์
พลาสติก 

 
ตารางที่ 3-2 การ ัดอันดับและการให คะแนน 

ด านระดับความส าคัญ องอุตสาหกรรมต่อการส่งออก องประเทศ  องแต่ละอุตสาหกรรม 

No. อุตสาหกรรม 
ม ลค่าส่งออก องไทยไปยัง
ตลาดโลก เฉล่ียปี 2553-2557 

(ล านเหรียญสหรัฐ) 

การ ัดอันดับ 
(Ranking) 

การให คะแนน 
(Scoring) 

1 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 53,999.49 1 13 
2 อาหารแปรรูป 30,463.37 2 12 
3 ยานยนต์และชิน้ส่วน 28,571.44 3 11 
4 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 17,085.07 4 10 
5 ปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก 11,707.00 5 9 
6 สิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่ม 8,068.25 6 8 
7 เคมีภัณฑ์ 6,819.85 7 7 
8 อัญมณีและเครื่องประดับ 6,436.31 8 6 
9 เหล็กและผลติภัณฑ์เหล็ก 5,724.71 9 5 

10 ไม้และผลติภัณฑ์ไม ้ 3,460.54 10 4 
11 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 2,903.13 11 3 
12 รองเท้าและเครื่องหนัง 1,855.09 12 2 

13 ซีเมนต ์ 402.12 13 1 
หมายเหตุ: สาขาอุตสาหกรรมที่มีแถบสีเทาคืออุตสาหกรรมที่มีผลคะแนนมากสุด 5 อันดับแรก 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก International Trade Centre 

 
3.2.3 ระดับความส าคัญ องอุตสาหกรรมต่อการบริโภคในประเทศ 

 
ดัชนีที่ชี้วัดระดับความส าคัญของอุตสาหกรรมต่อการบริโภคในประเทศ คือ มูลค่าการ

จ าหน่ายในประเทศ โดยเป็นการกรองจากมูลค่าการจ าหน่ายในประเทศของแต่ละอุตสาหกรรม และ
จะท าการคัดเลือกอุตสาหกรรมที่ มีมูลค่าดังกล่าวอยู่ในระดับสูง เนื่องจากจะสะท้อนถึงระดับ
ความส าคัญของอุตสาหกรรมต่อเศรษฐกิจในประเทศ ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลมูลค่าการจ าหน่าย
ในประเทศ ในช่วงป  2553-2557 จากส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในการ
ค านวณดัชนขี้างต้น โดยการให้คะแนนเป็นดังน้ี 
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 ช่วงคะแนนท่ีใช้การจัดอันดับคือ 1-13 คะแนน 
 อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการจ าหน่ายในประเทศ สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 จะได้คะแนนของ

ดัชนีมากที่สุด คือ 13 คะแนน และจะมีการให้คะแนนลดลงเรื่อย  ส าหรับอุตสาหกรรม
ที่มีมูลค่าดังกล่าวสูงรองลงมา 

 อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการจ าหน่ายในประเทศ ต่ าที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย จะได้คะแนน
น้อยที่สุด คือ 1 คะแนน 

 
ตารางที่ 3-3 แสดงการจัดอันดับและการให้คะแนนด้านระดับความส าคัญของอุตสาหกรรม

ต่อการบริโภคในประเทศ ของแต่ละอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมที่มีระดับความส าคัญต่อการ
บริโภคในประเทศ มากที่สุด ได้แก่ 1) ยานยนต์และชิ้นส่วน 2) อาหารแปรรูป 3) เคมีภัณฑ์ 4) เหล็ก
และผลิตภัณฑ์เหล็ก และ 5) ซีเมนต์ 

 
ตารางที่ 3-3 การ ัดอันดับและการให คะแนน 

ด านระดับความส าคัญ องอุตสาหกรรมต่อการบริโภคในประเทศ  องแต่ละอุตสาหกรรม 

No. อุตสาหกรรม 
ม ลค่าการ  าหน่ายใน

ประเทศ เฉล่ียปี 2553-2557 
(ล านบาท) 

การ ัดอันดับ 
(Ranking) 

การให คะแนน 
(Scoring) 

1 ยานยนต์และชิน้ส่วน 737,967.76 1 13 
2 อาหารแปรรูป 475,315.81 2 12 
3 เคมีภัณฑ์ 298,743.79 3 11 
4 เหล็กและผลติภัณฑ์เหล็ก 116,784.19 4 10 
5 ซีเมนต ์ 114,370.30 5 9 
6 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 94,219.79 6 8 
7 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 88,125.46 7 7 
8 สิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่ม 36,175.62 8 6 
9 ปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก 27,717.57 9 5 

10 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 13,530.87 10 4 
11 รองเท้าและเครื่องหนัง 4,434.49 11 3 
12 ไม้และผลติภัณฑ์ไม ้ 1,790.43 12 2 
13 อัญมณีและเครื่องประดับ 1,098.08 13 1 

หมายเหตุ: สาขาอุตสาหกรรมที่มีแถบสีเทาคืออุตสาหกรรมที่มีผลคะแนนมากสุด 5 อันดับแรก 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
  



 

 

 

 3-11 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

3.2.4 ระดับการเปิดเสรีด านภา ี ากการท า FTA 
 
ดัชนีที่ชี้วัดระดับการเปิดเสรีด้านภาษีจากการท า FTA คือ ผลต่างของระดับอัตราภาษี FTA 

กับ MFN ของอุตสาหกรรม โดยเป็นการกรองจากอัตราภาษีน าเข้า MFN และอัตราภาษี FTA ที่มีผล
บังคับใช้ป ล่าสุด (ป  2557)4 ในแต่ละกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งจะสะท้อนถึงระดับการเปิดเสรีของ
อุตสาหกรรมจากการท าความตกลงการค้าเสรีของไทย ทั้งนี้  คณะผู้วิ จัยจะท าการคัดเลือก
อุตสาหกรรมที่มีระดับการเปิดเสรีในระดับสูง โดยใช้ข้อมูลอัตราภาษี MFN เฉลี่ยของอุตสาหกรรม 
และอัตราภาษี FTA เฉลี่ยที่มีการจัดเก็บกับประเทศที่มีการจัดท าความตกลงการค้าเสรี ของแต่ละ
อุตสาหกรรม ของป  2557 จาก ฐานข้อมูลภาษี International Trade Centre เป็นตัวค านวณดัชนี
ข้างต้น5 โดยการให้คะแนนเป็นดังน้ี 
 

 ช่วงคะแนนท่ีใช้การจัดอันดับคือ 1-13 คะแนน 
 อุตสาหกรรมที่มีผลต่างของระดับอัตราภาษี FTA กับ MFN ของอุตสาหกรรม สูงที่สุด

เป็นอันดับที่ 1 จะได้คะแนนของดัชนีมากที่สุด คือ 13 คะแนน และจะมีการให้คะแนน
ลดลงเรื่อย  ส าหรับอุตสาหกรรมที่มีผลต่างดังกล่าวสูงรองลงมา 

 อุตสาหกรรมที่มีผลต่างของระดับอัตราภาษี FTA กับ MFN ของอุตสาหกรรม ต่ าที่สุด
เป็นอันดับสุดท้าย จะได้คะแนนน้อยที่สุด คือ 1 คะแนน 

 
ตารางที่ 3-4 แสดงการจัดอันดับและการให้คะแนนด้านระดับการเปิดเสรีด้านภาษีจากการ

ท า FTA ของแต่ละอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมที่มีระดับการเปิดเสรีด้านภาษีจากการท า FTA 
มากที่สุด ได้แก่ 1) อาหารแปรรูป 2) ยานยนต์และชิ้นส่วน 3) รองเท้าและเครื่องหนัง 4) สิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม และ 5) ซีเมนต์ 

 
  

                                                           
4 ป  2557 เป็นป ล่าสุดที่มีการเผยแพรข่้อมูล 
5 ทั้งนี้ เนื่องจากข้อมูลผลต่างของระดบัอัตราภาษี FTA กับ MFN ของอุตสาหกรรม มีการให้ผลในทิศทางเดียวกับข้อมูลผลต่างระหว่าง
อัตราภาษี FTA ป ล่าสุด และอัตราภาษี FTA ป ที่มีผลบังคับใช้ ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงน าข้อมูลผลต่างของระดับอัตราภาษี FTA กับ 
MFN ของอตุสาหกรรมมาพิจารณาเพียงตัวแปรเดียว เพื่อปอ้งกันความซ้ าซ้อนของข้อมูล 
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ตารางที่ 3-4 การ ัดอันดับและการให คะแนนด านระดับการเปิดเสรีด านภา ี ากการท า FTA 
 องแต่ละอุตสาหกรรม 

No. อุตสาหกรรม 
ผลต่าง องระดับอัตราภา ี 
FTA ปี 2557 กับอัตราภา ี 

MFN  องอุตสาหกรรม 

การ ัดอันดับ 
(Ranking) 

การให คะแนน 
(Scoring) 

1 อาหารแปรรูป 29.21% 1 13 
2 ยานยนต์และชิน้ส่วน 17.84% 2 12 
3 รองเท้าและเครื่องหนัง 15.08% 3 11 
4 สิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่ม 12.78% 4 10 
5 ซีเมนต ์ 9.56% 5 9 
6 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 8.99% 6 8 
7 ปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก 8.32% 7 7 
8 ไม้และผลติภัณฑ์ไม ้ 8.18% 8 6 
9 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 7.71% 9 5 

10 อัญมณีและเครื่องประดับ 5.73% 10 4 
11 เหล็กและผลติภัณฑ์เหล็ก 5.21% 11 3 
12 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 4.91% 12 2 
13 เคมีภัณฑ์ 3.69% 13 1 

หมายเหตุ: สาขาอุตสาหกรรมที่มีแถบสีเทาคืออุตสาหกรรมที่มีผลคะแนนมากสุด 5 อันดับแรก 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก International Trade Centre 

 
3.2.5 การใช สิทธิประโยชน์ FTA (FTA Utilization)  องอุตสาหกรรม 

 
ดัชนีที่ชี้วัดอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ FTA (FTA Utilization) ของอุตสาหกรรม คือ ผลรวม

ระหว่างมูลค่าการส่งออกที่ขอใช้สิทธิประโยชน์ FTA (Application for FTA Utilization)6 และ มูลค่า
การน าเข้าภายใต้สิทธิ FTA ของไทย (FTA Utilization) เพื่อเป็นการคัดกรองอุตสาหกรรมที่มีการใช้
สิทธิประโยชน์ FTA ในระดับสูง ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลมูลค่าการส่งออกที่ขอใช้สิทธิประโยชน์ 
FTA ในช่วงป  2552-2556 จากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์7 และข้อมูลมูลค่าการน าเข้า
ภายใต้สิทธิ FTA ของไทย ในช่วงป  2552-25568 จากกรมศุลกากร ในการค านวณดัชนีข้างต้น โดย
การให้คะแนนเป็นดังนี้ 
 

                                                           
6 สัดส่วนการขอใชส้ิทธิ FTA (Application for FTA Utilization Rate) = (มูลค่าการส่งออกที่มีการขอใช้สิทธิ FTA) / (มูลค่าการส่งออก
ของรายการสินค้าที่ไดร้ับสิทธิ FTA) ทั้งนี้ สัดส่วนการขอใชส้ิทธิ FTA ด้านส่งออกอาจมีสัดสว่นมากกว่าร้อยละ 100 เนื่องจาก 
ผู้ส่งออกอาจยื่นขอใช้สิทธิการส่งออกภายใต้ FTA มากกว่าที่เกิดขึ้นจริง 

7 คณะผู้วิจัยจะไม่น ามูลค่าการใช้สิทธปิระโยชน์ FTA ด้านการส่งออก ส าหรับสินค้าที่มีอัตราภาษี MFN=0 มาประกอบการค านวณ  
เพื่อขจัดการยื่นใชส้ิทธิส าหรับสินค้าทีม่ีอัตราภาษี MFN เป็นศูนย์อยู่แลว้ ออกจากการพิจารณา 

8 เนื่องด้วยข้อจ ากัดของขอ้มูล  
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 ช่วงคะแนนท่ีใช้การจัดอันดับคือ 1-13 คะแนน 
 อุตสาหกรรมที่มีการใช้สิทธิประโยชน์ FTA สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 จะได้คะแนนของ

ดัชนีมากที่สุด คือ 13 คะแนน และจะมีการให้คะแนนลดลงเรื่อย  ส าหรับอุตสาหกรรม
ที่มีการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ดังกล่าวสูงรองลงมา 

 อุตสาหกรรมที่มีการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ต่ าที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย จะได้คะแนน
น้อยที่สุด คือ 1 คะแนน 

 
ตารางที่ 3-5 แสดงการจัดอันดับและการให้คะแนนด้านการใช้สิทธิประโยชน์ FTA (FTA 

Utilization)  ของแต่ละอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมที่มีการใช้สิทธิประโยชน์ FTA มากที่สุด 
ได้แก่ 1) ยานยนต์และชิ้นส่วน 2) อาหารแปรรูป 3) ปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก  
4) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ 5) ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 

 
ตารางที่ 3-5 การ ัดอันดับและการให คะแนน 

ด านการใช สิทธิประโยชน์ FTA (FTA Utilization)  องแต่ละอุตสาหกรรม 

No. อุตสาหกรรม 

ม ลค่าการใช สิทธิ
ประโยชน์ FTA ด าน
การส่งออก* เฉล่ียปี 

2552-2556 (ล านบาท) 

ม ลค่าการใช สิทธิ
ประโยชน์ FTA ด าน
การน าเ  า เฉล่ียปี 

2552-2556 (ล านบาท) 

ม ลค่าการใช 
สิทธิประโยชน์ 

FTA รวม  
(ล านบาท) 

การ ัด
อันดับ 

(Ranking) 

การให 
คะแนน 

(Scoring) 

1 ยานยนต์และชิน้ส่วน 504,174.15 152,718.43 656,892.58 1 13 
2 อาหารแปรรูป 507,654.53 126,973.03 634,627.56 2 12 

3 
ปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์
พลาสติก 

335,574.04 54,760.23 390,334.27 3 11 

4 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 198,455.73 85,635.85 284,091.58 4 10 
5 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 231,183.95 20,151.95 251,335.90 5 9 
6 เคมีภัณฑ์ 137,106.08 84,887.07 221,993.14 6 8 
7 เหล็กและผลติภัณฑ์เหล็ก 51,897.19 156,599.38 208,496.57 7 7 
8 สิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่ม 110,930.59 62,033.97 172,964.56 8 6 
9 ไม้และผลติภัณฑ์ไม ้ 32,592.89 17,992.27 50,585.17 9 5 

10 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 32,679.06 17,848.38 50,527.45 10 4 
11 อัญมณีและเครื่องประดับ 26,224.03 412.78 26,636.80 11 3 
12 รองเท้าและเครื่องหนัง 11,790.05 7,015.71 18,805.76 12 2 
13 ซีเมนต ์ 8,315.84 3,117.20 11,433.04 13 1 

หมายเหตุ: สาขาอุตสาหกรรมที่มีแถบสีเทาคืออุตสาหกรรมที่มีผลคะแนนมากสุด 5 อันดับแรก 
*ทั้งนี้ ส าหรับมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ด้านการส่งออก จะไม่มีการน าสินค้าที่มีอัตราภาษี MFN=0 อยู่แลว้ มาประกอบการพิจารณา 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากกรมค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกรมศลุกากร 
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3.2.6  นาด องผ  มีส่วนได ส่วนเสียระดับผ  ประกอบการ องอุตสาหกรรม 
 
ดัชนีที่ชี้วัดขนาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับผู้ประกอบการของอุตสาหกรรม คือ จ านวน

ผู้ประกอบการภายในอุตสาหกรรม โดยจะเลือกอุตสาหกรรมที่มีจ านวนผู้ประกอบการที่ค่อนข้างมาก 
เนื่องจากจะเป็นการสะท้อนถึงขนาดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของผู้ประกอบการภายในอุตสาหกรรม  
จากการท า FTA ของไทย ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลจ านวนผู้ประกอบการของแต่ละอุตสาหกรรม 
จากสถิติมูลฐานอุตสาหกรรมการผลิต จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ของส านักงานสถิติแห่งชาติ  
ป  2555 เป็นตัวค านวณดัชนีข้างต้น9 โดยการให้คะแนนเป็นดังน้ี 
 

 ช่วงคะแนนท่ีใช้การจัดอันดับคือ 1-13 คะแนน 
 อุตสาหกรรมที่มีจ านวนผู้ประกอบการภายในอุตสาหกรรม สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 จะได้

คะแนนของดัชนีมากที่สุด คือ 13 คะแนน และจะมีการให้คะแนนลดลงเรื่อย  ส าหรับ
อุตสาหกรรมที่มีจ านวนผู้ประกอบการดังกล่าวสูงรองลงมา 

 อุตสาหกรรมที่มีจ านวนผู้ประกอบการภายในอุตสาหกรรม ต่ าที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย 
จะได้คะแนนน้อยที่สุด คือ 1 คะแนน 

 
ตารางที่ 3-6 แสดงการจัดอันดับและการให้คะแนนด้านขนาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับ

ผู้ประกอบการ ของแต่ละอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมที่มีขนาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับ
ผู้ประกอบการ มากที่สุด ได้แก่ 1) ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 2) อาหารแปรรูป 3) สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  
4) ปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก และ 5) กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 

 
ตารางที่ 3-6 การ ัดอันดับและการให คะแนนด าน นาด องผ  มีส่วนได ส่วนเสียระดับ

ผ  ประกอบการ  องแต่ละอุตสาหกรรม 

No. อุตสาหกรรม 
  านวนผ  ประกอบการ 

(ราย) 
การ ัดอันดับ 

(Ranking) 
การให คะแนน 

(Scoring) 
1 ไม้และผลติภัณฑ์ไม ้ 12,842 1 13 
2 อาหารแปรรูป 8,311 2 12 
3 สิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่ม 4,265 3 11 
4 ปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก 3,500 4 10 
5 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 2,777 5 9 
6 ยานยนต์และชิน้ส่วน 2,434 6 8 

                                                           
9 ป  2555 เป็นป ล่าสุดที่มีการเผยแพรข่้อมูล เนื่องสถติิมูลฐานอุตสาหกรรมการผลิต จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เป็นข้อมูลสถติิ
ประเภทโครงการส ามะโนธุรกิจและอตุสาหกรรม ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งจะมีการส ารวจและ
เก็บข้อมูลทุก 10 ป  โดยป ที่เผยแพร่ล่าสุดคือ ป  2555 และจะมีการเผยแพรข่้อมูลอักครั้งอีกครั้งในป  2565 
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No. อุตสาหกรรม 
  านวนผ  ประกอบการ 

(ราย) 
การ ัดอันดับ 

(Ranking) 
การให คะแนน 

(Scoring) 
7 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1,605 7 7 
8 รองเท้าและเครื่องหนัง 960 8 6 
9 อัญมณีและเครื่องประดับ 713 9 5 

10 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 370 10 4 
11 เคมีภัณฑ์ 155 11 3 
12 เหล็กและผลติภัณฑ์เหล็ก 30 12 2 
13 ซีเมนต ์ 8 13 1 

หมายเหตุ: สาขาอุตสาหกรรมที่มีแถบสีเทาคืออุตสาหกรรมที่มีผลคะแนนมากสุด 5 อันดับแรก 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากสถิติมูลฐานอุตสาหกรรมการผลติ จ าแนกตามประเภท
อุตสาหกรรม ส านักงานสถิติแห่งชาติ ป  2555 (เป็นป ล่าสุดที่มีการเผยแพร่ข้อมูล) 

 
3.2.7  นาด องผ  มีส่วนได ส่วนเสียระดับการ  างงาน องอุตสาหกรรม 

 
ดัชนีที่ชี้วัดขนาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับการจ้างงานของอุตสาหกรรม คือ จ านวน 

การจ้างงานภายในอุตสาหกรรม โดยจะเลือกอุตสาหกรรมที่มีจ านวนการจ้างงานในระดับสูง เนื่องจาก
เป็นการสะท้อนถึงขนาดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแรงงานภายในอุตสาหกรรม จากการท า FTA ของ
ไทย ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลจ านวนการจ้างงานของแต่ละอุตสาหกรรม จากสถิติมูลฐาน
อุตสาหกรรมการผลิต จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ป  2555 เป็นตัว
ค านวณดัชนขี้างต้น10 ประกอบกับการประมาณการจากคณะผู้วิจัย โดยอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลอื่น  ที่
เกี่ยวข้อง อาทิ ข้อมูลบริษัท และผลงานวิจัยต่าง  โดยการให้คะแนนเป็นดังน้ี 
 

 ช่วงคะแนนท่ีใช้การจัดอันดับคือ 1-13 คะแนน 
 อุตสาหกรรมที่มีจ านวนการจ้างงานภายในอุตสาหกรรม สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 จะได้

คะแนนของดัชนีมากที่สุด คือ 13 คะแนน และจะมีการให้คะแนนลดลงเรื่อย  ส าหรับ
อุตสาหกรรมที่มีจ านวนการจ้างงานดังกล่าวสูงรองลงมา 

 อุตสาหกรรมที่มีจ านวนการจ้างงานภายในอุตสาหกรรม ต่ าที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย  
จะได้คะแนนน้อยที่สุด คือ 1 คะแนน 

 
ตารางที่ 3-7 แสดงการจัดอันดับและการให้คะแนนด้านขนาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับ 

การจ้างงาน ของแต่ละอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมที่มีขนาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับ 

                                                           
10 ป  2555 เป็นป ล่าสุดที่มีการเผยแพรข่้อมูล เนื่องสถติิมูลฐานอุตสาหกรรมการผลิต จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เป็นข้อมูลสถติิ
ประเภทโครงการส ามะโนธุรกิจและอตุสาหกรรม ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งจะมีการส ารวจและ
เก็บข้อมูลทุก 10 ป  โดยป ที่เผยแพร่ล่าสุดคือ ป  2555 และจะมีการเผยแพรข่้อมูลอักครั้งอีกครั้งในป  2565 
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การจ้างงานมากที่สุด ได้แก่ 1) อัญมณีและเครื่องประดับ 2) สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 3) ยานยนต์และ
ชิ้นส่วน 4) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ 5) อาหารแปรรูป 

 
ตารางที่ 3-7 การ ัดอันดับและการให คะแนนด าน นาด องผ  มีส่วนได ส่วนเสียระดับ 

การ  างงาน  องแต่ละอุตสาหกรรม 

No. อตุสาหกรรม จ านวนจ้างงาน (คน) 
การ ัดอันดับ 

(Ranking) 
การให คะแนน 

(Scoring) 
1 อัญมณีและเครื่องประดับ 1,171,000 1 13 
2 สิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่ม 1,022,880 2 12 
3 ยานยนต์และชิน้ส่วน 850,000 3 11 
4 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 550,000 4 10 
5 อาหารแปรรูป 507,372 5 9 
6 ปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก 350,000 6 8 
7 ไม้และผลติภัณฑ์ไม ้ 296,417 7 7 
8 เคมีภัณฑ์ 143,878 8 6 
9 รองเท้าและเครื่องหนัง 106,492 9 5 

10 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 82,730 10 4 
11 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 82,000 11 3 
12 เหล็กและผลติภัณฑ์เหล็ก 15,000 12 2 
13 ซีเมนต์  17,154 13 1 

หมายเหตุ: สาขาอุตสาหกรรมที่มีแถบสีเทาคืออุตสาหกรรมที่มีผลคะแนนมากสุด 5 อันดับแรก 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากสถิติมูลฐานอุตสาหกรรมการผลติ จ าแนกตามประเภท
อุตสาหกรรม ส านักงานสถิติแห่งชาติ ป  2555 (เป็นป ล่าสุดที่มีการเผยแพร่ข้อมูล) 

 
3.2.8 ความเชื่อมโยง องอุตสาหกรรมการผลิตกับภาคบริการ 

 
ดัชนีที่ชี้วัดขนาดความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมการผลิตกับภาคบริการ คือ มูลค่าการผลิต

ที่เชื่อมโยงจากอุตสาหกรรมการผลิตไปยังภาคบริการที่เกี่ยวข้องระหว่างกระบวนการผลิต ทั้งภาค
บริการต้นน้ าและปลายน้ า โดยคณะผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ป  2553  
(I/O 2010) ขนาด 180x180 ภาคการผลิตและสาขาบริการ จากส านักงานคณะกรรมการพั นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเป็นตัวค านวณดัชนีข้างต้นจากมูลค่าการเชื่อมโยงดังกล่าว11 โดย
การให้คะแนนเป็นดังนี้ 

 
 ช่วงคะแนนท่ีใช้การจัดอันดับคือ 1-13 คะแนน 

                                                           
11 ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลติ (I/O Table) ของไทย จะมีก าหนดการเผยแพรข่้อมูลทุก 5 ป  โดยป ล่าสุดที่มีการเผยแพร่คือ 2553 
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 อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการเชื่อมโยงไปยังสาขาบริการ สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 จะได้
คะแนนของดัชนีมากที่สุด คือ 13 คะแนน และจะมีการให้คะแนนลดลงเรื่อย  ส าหรับ
อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการเชื่อมโยงดังกล่าวสูงรองลงมา 

 อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการเชื่อมโยงไปยังสาขาบริการ ต่ าที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย จะได้
คะแนนน้อยที่สุด คือ 1 คะแนน 

 
ตารางที่ 3-8 แสดงการจัดอันดับและการให้คะแนนด้านความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรม 

การผลิตกับภาคบริการ ของแต่ละอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมที่ มีความเชื่อมโยงของ
อุตสาหกรรมการผลิตกับภาคบริการมากที่สุด ได้แก่ 1) ปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก 
2) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3) อาหารแปรรูป 4) เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก และ 5) ยานยนต์
และช้ินส่วน 

 
ตารางที่ 3-8 การ ัดอันดับและการให คะแนน 

ด านความเชื่อมโยง องอุตสาหกรรมการผลิตกับภาคบริการ 

No. อุตสาหกรรม 

ม ลค่าการเช่ือมโยง
ไปยังภาคบริการ 
ต นน  า (Backward 

Linkage) (ล านบาท) 

ม ลค่าการเช่ือมโยงไป
ยังภาคบริการปลายน  า 

(Forward Linkage)  
(ล านบาท) 

ม ลค่าการเช่ือมโยงไป
ยังภาคบริการทั งหมด 

(Total Linkage)  
(ล านบาท) 

การ ัด
อันดับ 

(Ranking) 

การให 
คะแนน 

(Scoring) 

1 
ปิโตรเคมี พลาสติก และ
ผลิตภัณฑพ์ลาสติก 

136,428.92 990,574.52 1,127,003.44 1 13 

2 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์

160,353.07 196,714.35 357,067.42 2 12 

3 อาหารแปรรูป 111,158.93 195,683.35 306,842.28 3 11 
4 เหล็กและผลติภัณฑ์เหล็ก 44,042.09 215,867.94 259,910.03 4 10 
5 ยานยนต์และชิน้ส่วน 85,885.63 144,480.44 230,366.07 5 9 
6 ซีเมนต ์ 26,543.52 170,796.20 197,339.72 6 8 
7 เคมีภัณฑ์ 41,941.09 136,372.05 178,313.14 7 7 
8 สิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่ม 78,370.21 50,655.76 129,025.97 8 6 

9 
กระดาษและผลิตภัณฑ์
กระดาษ 

17,480.19 79,933.20 97,413.39 9 5 

10 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 18,503.62 42,531.21 61,034.83 10 4 
11 ไม้และผลติภัณฑ์ไม ้ 16,898.18 39,502.95 56,401.13 11 3 
12 อัญมณีและเครื่องประดับ 35,511.76 4,640.27 40,152.03 12 2 
13 รองเท้าและเครื่องหนัง 6,625.77 14,558.33 21,184.10 13 1 

หมายเหตุ: สาขาอุตสาหกรรมที่มีแถบสีเทาคืออุตสาหกรรมที่มีผลคะแนนมากสุด 5 อันดับแรก 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากฐานข้อมูลตารางปัจจัยการผลิตและผลผลติ ป  2553 
ส านักงานคณะกรรมการพั นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 



 

 

 

3-18  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

3.3 อุตสาหกรรมเป้าหมายส าหรับการศึก า 
 

จากประเด็นการพิจารณาทั้ง 8 ปัจจัยข้างต้น สามารถสรุปผลคะแนนดังตารางที่ 3-9 โดย
อุตสาหกรรมทีมี่คะแนนมากที่สุด และเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายส าหรับการศึกษาต่อไป ได้แก่  

 
1) อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป  
2) อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน 
3) อุตสาหกรรมปิโตรเคม ีพลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก 
4) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
5) อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
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ตารางที่ 3-9 สรุปผลคะแนนตามรายประเด นการพิ าร า องแต่ละอุตสาหกรรม 

No. อุตสาหกรรม 
สัดส่วนม ลค่าการ

ส่งออก องไทยเทียบ
กับการส่งออก องโลก 

ม ลค่าการ
ส่งออก อง

ไทย 

ม ลค่าการ
  าหน่ายใน
ประเทศ 

ผลต่าง อง
ระดับอัตราภา ี 
FTA กับ MFN 

การใช สิทธิ
ประโยชน์ FTA (ทั ง
ส่งออกและน าเ  า) 

  านวน
ผ  ประกอบการ 

  านวนการ
  างแรงงาน 

ตาราง I-O 
คะแนน

ทั งหมดเฉลี่ย
ถ่วงน  าหนัก 

  (น  าหนักการให คะแนน) >>> 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 1.50  

1 อาหารแปรร ป 12 12 12 13 12 12 9 11 11.66 

2 ยานยนต์และชิ นส่วน 8 11 13 12 13 7 11 9 10.59 

3 
ปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภั ฑ์

พลาสติก 
11 9 5 7 11 10 8 13 9.50 

4 เครื่องใช ไฟฟ้าและอิเล กทรอนิกส์ 10 13 7 5 10 6 10 12 9.47 

5 สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 6 8 6 10 6 11 12 6 7.78 

6 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 13 10 4 8 9 3 4 4 7.09 

7 เคมีภัณฑ์ 1 7 11 1 8 9 6 7 5.53 

8 เหล็กและผลติภัณฑ์เหล็ก 2 5 10 3 7 2 2 10 5.38 

9 ไม้และผลติภัณฑ์ไม ้ 5 4 2 6 5 13 7 3 5.19 

10 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 7 3 8 2 4 8 3 5 5.16 

11 อัญมณีและเครื่องประดับ 9 6 1 4 3 4 13 2 4.94 

12 ซีเมนต ์ 4 1 9 9 1 1 1 8 4.78 

13 รองเท้าและเครื่องหนัง 3 2 3 11 2 5 5 1 3.94 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด



 

 

 

3-20  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 4-1 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

บทที่ 4 
การค้าการบริการภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรี  

 
 
เนื้อหาในบทนี้ จะกล่าวถึงสถานะของการเจรจาการค้าการบริการภายใต้บริบทความ 

ตกลงการค้าเสรีของประเทศไทยในปัจจุบัน เพื่อศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ความตกลงการค้า
เสรี และระบุสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่มีการเจรจาการค้าการบริการภายใต้บริบท
ความตกลงการค้าเสรีต่อไป 

 
 

4.1 ภาพรวมการเจรจาความตกลงการค้าเสรีของประเทศไทยในปัจจุบัน 
 
ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้จัดท าความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไปแล้วทั้งสิ้น 12 ฉบับ 

ครอบคลุม 16 ประเทศ โดยกรอบความตกลงการค้าเสรีที่ประเทศไทยเกี่ยวข้อง เป็นดังน้ี 
 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย (Thailand-India Free Trade Agreement: TIFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-เปรู (Thailand-Peru Free Trade Agreement: TPFTA) 
 ความตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันย่ิงขึ้นไทย-นิวซีแลนด์  

(Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership: TNZCEP) 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย  

(Thailand-Australia Free Trade Area: TAFTA) 
 ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น 

(Japan-Thailand Economic Partnership Agreement : JTEPA) 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี (Thailand-Chile Free Trade Area: TCFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย (ASEAN-India Free Trade Area: AIFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์  

(ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement: AANZFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี (ASEAN-Korea Free Trade Area: AKFTA) 
 ความตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันย่ิงขึ้นอาเซียน-ญี่ปุ่น 

(ASEAN-Japan Closer Economic Partnership: AJCEP) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China Free Trade Area: ACFTA) 
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 ความตกลงการค้าเสรีภายใต้อาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) 
 

โดยแต่ละความตกลงการค้าเสรีที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงปี 2536 
จนถึงปัจจุบัน โดยความตกลงการค้าเสรีอาเซียน เป็นกรอบความตกลงแรกที่ผูกพันกับประเทศ
ไทยซึ่งเริ่มบังคับใช้ครั้งแรกในปี 2536 และความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี เป็นความตกลงการค้า
เสรีฉบับล่าสุดที่มีการลงนามและมีผลบังคับใช้เป็นท่ีเรียบร้อยในปี 2558 ดังแสดงในภาพที่ 4-1 

 
ภาพที่ 4-1 ความคืบหน้าการเจรจาการค้าระหว่างประเทศของไทย 

 
 
ในประเด็นการบริการ เป็นอีกประเด็นส าคัญที่อยู่ในการเจรจาความตกลงการค้าเสรี ซึ่ง

การระบุเงื่อนไขการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นกรอบของ WTO กรอบของอาเซียน หรือกรอบอื่นๆ  
(ไม่รวมถึงการบริการภาครัฐ) จะแบ่งตามรูปแบบการให้บริการ (Mode of Supply) ซึ่งมี 4 รูปแบบ 
ได้แก่ 
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Mode 1: Cross-Border เป็นรูปแบบการให้บริการข้ามประเทศโดยไม่มีการจัดตั้งกิจการ 
ผู้ให้และรับบริการอยู่ในประเทศตนเอง เป็นการให้บริการผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรศัพท์ 
หรืออินเทอร์เน็ต เป็นต้น  
 
Mode 2: Consumption Abroad เป็นรูปแบบการให้บริการที่ผู้รับบริการเดินทางไปใช้
บริการในประเทศของผู้ให้บริการ 
 
Mode 3: Commercial Presence เป็นรูปแบบการให้บริการที่ผู้ให้บริการไปตั้งกิจการใน
ประเทศของผู้รับบริการเพื่อให้บริการ  
  
Mode 4: Movement of Natural Persons เป็นรูปแบบการให้บริการที่ผู้ให้บริการที่เป็น
บุคคลเดินทางไปยังประเทศของผู้รับบริการเพื่อให้บริการ  
 
โดยในการศึกษานี้ การวิเคราะห์กรอบความตกลงการค้าเสรีในด้านการบริการของแต่ละ

ประเทศในข้างต้น คณะผู้วิจัยจะวิเคราะห์ครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ 
ทั้งสิ้น 2 หัวข้อ ดังนี้ 

 
1) การค้าบริการ (Trade in Services) หรือ Mode 1-3  
2) การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Movement of Natural Persons: MNP)1 หรือ 

Mode 4 
 

โดยกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีที่บรรจุบทว่าด้วยการค้าการบริการ (Trade in 
Services Chapter) และบทที่ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Movement of Natural 
Persons Chapter) ไว้ในความตกลงมีอยู่เพียงไม่กี่ฉบับ ซึ่งความตกลงการค้าเสรีที่บรรจุข้อบท
ดังกล่าว ได้แก่ 

 

                                                           
1 ความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Movement of Natural Persons: MNP) จัดท าขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวก 
การเคลื่อนย้ายบุคลากรชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการด้านการค้าสินค้า  การค้าบริการ และการลงทุนระหว่างประเทศ 
คู่เจรจา ซึ่งการเคลื่อนย้ายบุคลากชั่วคราวนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของรูปแบบการค้าบริการระหว่างประเทศในรูปแบบที่ 4 (Mode of 
Supply: Mode 4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา ซึ่งในการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนครั้งที่  21 วันที่ 17 พ.ย. 2555  
ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ได้มีพิธีลงนามความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาของอาเซียน ท าให้การเจรจา
การค้าการบริการในกรอบอาเซียนในเรื่องของ Mode 4 จึงถูกแยกออกมาเจรจาในกรอบของ ASEAN MNP โดยเฉพาะ 
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 ความตกลงการค้าเสรีที่บรรจุบทว่าด้วยการค้าการบริการ:  ความตกลงการค้า
เสรีไทย-ญี่ปุ่น ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-ชิลี ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน อาเซียน-
จีน อาเซียน-เกาหลีใต้ อาเซียน-อินเดีย และอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์  

 ความตกลงการค้าเสรีที่บรรจุบทว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา :  
ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น ไทย-ออสเตรเลีย ความตกลงว่าด้วยการ
เคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาของอาเซียน และอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่า ความตกลงอื่นๆ 2 อาทิ ความตกลงการค้าอาเซียน -จีน 
อาเซียน-เกาหลี ไทย-นิวซีแลนด์ และไทย-ชิลี จะมิได้แยกบทการเคลื่อนย้าย
บุคคลากรเป็นการเฉพาะ แต่ก็ได้ผูกพัน Mode 4 ไว้ในตารางข้อผูกพันภายใต้บท
การค้าบริการ 

 
โดยในแต่ละข้อบท คณะผู้วิจัยได้ท าการสรุปประเด็นส าคัญ (Main Features) ของแต่ละ

หัวข้อ ส าหรับน ามาเปรียบเทียบดังนี้ 
 

ตารางที่ 4-1 รายละเอียดข้อบทย่อยที่เกี่ยวข้องกับการบริการในความตกลงการค้าเสรี 
ที่จะน ามาเปรียบเทียบ 

No. 
Main Features 
(ประเด็นส าคัญ) 

Definitions 
(ค านิยาม) 

Explanations (ค าอธิบาย) 

1 Trade in Services การค้าบริการ   
  Most-Favored-Nation (MFN) 

Treatment 
หลักการหลักปฏิบัติเยี่ยงชาติที่
ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่ง 

การปฏิบัติต่อการบริการและผู้ให้บริการของประเทศอืน่ไม่ด้อย 
ไปกว่าที่ปฏิบัติต่อการบริการและผู้ใหบ้ริการที่คล้ายคลึงกันของ
ประเทศอื่นใด ในทันทีและไม่มีเงื่อนไข 

  Market Access การเข้าสู่ตลาด การให้เข้าถึงตลาดสาขาบริการที่ได้ผูกพันไว ้เว้นแต่ประเทศคู่ค้า
จะก าหนดข้อจ ากัด/เงื่อนไขของการเข้าสู่ตลาด เช่น ข้อจ ากัด
จ านวนผู้ให้บริการ ข้อจ ากัดมูลค่ารวมทั้งหมดของธุรกรรมทาง
การค้าบริการ เป็นต้น 

  National Treatment (NT) หลักปฏิบัติเยี่ยงคนชาต ิ การปฏิบัติต่อการบริการและผู้ให้บริการประเทศคู่ค้าที่ไม่ด้อย 
ไปกว่าที่ได้ปฏิบัติแก่คนชาติของตน 

  Mutual Recognition ข้อก าหนดเกี่ยวกับการรับรู้
ร่วมกัน 

การก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์ส าหรบัผู้ให้บริการวิชาชพี 
(Professionals) ร่วมกัน เพือ่พัฒนากระบวนการพิจารณาให้
ใบอนุญาตชั่วคราวส าหรับผู้ให้บริการวิชาชพี 

                                                           
2 ความตกลงอาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลีใต้ และไทย-ชิลี ไม่มีบทว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา แต่ภายใต้ตารางข้อผูกพัน
เฉพาะในบทว่าด้วยการค้าบริการ มีการให้ข้อผูกพันใน Mode 4 ไว ้ส าหรับกรอบการเจรจาการค้าการบริการของ Thailand-New 
Zealand จะไม่พบข้อบทในประเด็นตา่งๆ ตามตาราง แต่มจีดหมายตอบรับ (Exchange Letter) ระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ 
ยินยอมให้ประเภทบุคคล ธรรมดาบางประเภทเข้าพ านักเป็นการชั่วคราว 
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No. 
Main Features 
(ประเด็นส าคัญ) 

Definitions 
(ค านิยาม) 

Explanations (ค าอธิบาย) 

 Review of commitments  การทบทวนข้อผูกพนัการค้า
บริการ 

การก าหนดให้มีการทบทวนข้อผูกพันการค้าบริการ เพื่อพิจารณา
สาขาการค้าบริการที่มีความพร้อมในการเปิดเสรีเพิ่มเติม 

 2 Movement of Natural 
Persons 

การเคล่ือนย้ายบุคคล
ธรรมดา 

  

  General Obligations พันธกรณีทั่วไป การใช้มาตรการและเงื่อนไขที่ก าหนดในการเคลื่อนย้ายบุคคล
ธรรมดา ต้องไม่ท าให้การค้าสินค้า บริการข้ามพรมแดน และการ
ลงทุน เสียหายหรือล่าช้า 

  Grant of Temporary Entry การยินยอมให้บุคคลธรรมดา
เข้าพ านักเป็นการชั่วคราว 

ยินยอมให้บุคคลธรรมดาเข้าและพ านกัในประเทศเป็นการชั่วคราว 
โดยประเภทบุคคลและระยะเวลาที่สามารถพ านักได้ เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ตามความตกลง 

  Committee on Temporary 
Entry 

การจัดตั้งคณะกรรมการก ากับ
ดูแลว่าด้วยการเคลื่อนย้าย
บุคคลธรรมดา 

การจัดตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคล
ธรรมดา เพื่อร่วมกันวางแผนจัดการประชุม แลกเปลี่ยนข้อมูลใน
มาตรการที่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา พิจารณา
มาตรการและเงื่อนไขที่ก าหนดคุณลักษณะบุคคลธรรมดาที่
เกี่ยวข้องกับข้อบทว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา 

  Transparency in 
Development and 
Application of Regulations  

การส่งเสริมความโปร่งใส เอกสารค าร้องตอ้งมีความชัดเจนและกระชับ เป็นไปตาม
กฎระเบียบตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศคู่ภาคี หลังจาก 
ผู้ร้องขอยื่นเอกสารแล้วสามารถทราบสถานะแบบค าร้อง เมื่อ
เอกสารได้รับการตรวจสอบแล้วตอ้งระบุจ านวนวนัที่สามารถพ านัก
ชั่วคราว หากเอกสารถูกปฏิเสธเจ้าหน้าที่ต้องชี้แจงเหตุผล 

  Consultations and Dispute 
Settlement 

การก าหนดเกี่ยวกับ
กระบวนการปรึกษาหารือและ
ระงับข้อพิพาท 

เมื่อมีข้อพิพาทในการอ านวยความสะดวก เงื่อนไขขอ้ก าหนด หรอื
การไม่ยินยอมให้บุคคลธรรมดาเข้าประเทศและพ านักชัว่คราว 
สามารถเข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารอื หากไม่สามารถหาข้อยุติ
ได้ ข้อพพิาทนั้นสามารถน าเข้าสู่อนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อ
พิพาทตอ่ไป 

 Business Visitors ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ บุคคลธรรมดาที่จะเข้ามาพ านักในประเทศด้วยวตัถุประสงค์ด้าน
ประชุมหรอืติดต่อทางธุรกิจเข้าร่วมสญัญาซื้อหรือขายบริการ 
เยี่ยมเยือนธุรกิจที่จัดตั้ง และจัดตั้งธุรกิจในประเทศ หรือกิจกรรม
อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

 Intra Corporate Transferee ผู้โอนย้ายภายในบริษัท ผู้โอนย้ายระหว่างบริษัทในเครือในระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 Contractual Service Supplier ผู้ให้บริการตามสัญญาจ้าง บุคคลธรรมดาที่เป็นลูกจ้างของวิสาหกิจต่างชาติที่ไม่มีการจัดตั้ง
ธุรกิจในประเทศ 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
เนื่องจากแต่ละประเทศมีการจัดท าความตกลงหลายฉบับกับหลายประเทศ ซึ่งความ 

ตกลงแต่ละฉบับมีเนื้อหาที่แตกต่างกัน และเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ (Quality Data) มิใช่ข้อมูลที่เป็น
ตัวเลขเชิงปริมาณ (Quantity Data) ท าให้ยากต่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ดังนั้น ในการวิเคราะห์
ระดับการเปิดเสรีทางการค้าการบริการ คณะผู้วิจัยจะท าการประเมินระดับการเปิดเสรีในแต่ละ
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หัวข้อของแต่ละประเทศ โดยใช้วิธีวิ จัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษา 
ความตกลงทางการค้าที่แต่ละประเทศได้เคยจัดท าไว้ และน าเสนอผลการเปรียบเทียบในรูปแบบ
ของตารางเพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่าย โดยคณะผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามของสัญลักษณ์ในตาราง
ดังนี ้

 

 ✓ หมายถึง มีการก าหนดข้อผูกพันในประเด็น (Main Features) ดังกล่าว เช่น ใน
บทว่าการค้าการบริการ ประเด็นเรื่องการเข้าสู่ตลาด หากความตกลงดังกล่าว 
อนุญาตให้เปิดเสรีการเข้าสู่ตลาด ก็จะใส่เครื่องหมาย ✓  

 ✗ หมายถึง  ไ ม่ มีการกล่าวถึ งประเด็น  (Main Features) ดังกล่าว ก็จะใส่
เครื่องหมาย ✗ 

 
4.1.1 การค้าบริการ (Trade in Services) 

 
ตารางที่ 4-2 แสดงการเปรียบเทียบความตกลงการค้าเสรีของอาเซียนและไทยใน

ประเด็นท่ีเกี่ยวกับการค้าการบริการ โดยมีเพียงความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น ไทย-ออสเตรเลีย 
และไทย-ชิลี ที่บรรจุบทว่าด้วยการค้าบริการ (Trade in Services Chapter) ไว้ในความตกลงอย่าง
ครอบคลุม ประเทศคู่ภาคีมีพันธกรณีเกี่ยวกับการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (NT) และการปฏิบัติเยี่ยง
ชาติที่รับการอนุเคราะห์ยิ่ง (MFN) อนุญาตให้การบริการของประเทศคู่ภาคีเข้าถึงตลาด (Market 
Access) ร่วมกันก าหนดระเบียบข้อบังคับภายในประเทศ (Domestic Regulation) ด้วยการจัดตั้ง
ศาลและวิธีพิจารณาความเพื่อพิจารณาค าสั่งฝ่ายปกครอง และจัดท าข้อก าหนดการรับรู้ร่วมกัน 
(MRA3) โดยต้องค านึงถึงการศึกษา ประสบการณ์ หรือคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องเป็นเกณฑ์ในการ
จัดท า MRA พร้อมทั้งส่งเสริมความโปร่งใส (Transparency) ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลการค้าบริการ
ที่เปิดเสรี ประเทศคู่ภาคีสามารถไม่ให้ประโยชน์แก่ผู้ให้บริการชาติอื่นซึ่งมิได้เป็นสมาชิก (Denial 
of Benefits) ไม่ใช้มาตรการจ ากัดการช าระและโอนเงินระหว่างประเทศ (Payment and Transfers) 
ของนักลงทุน และก าหนดให้มีการทบทวนข้อผูกพันการค้าบริการ (Review of Commitments) 
หลังความตกลงมีผลบังคับใช้ 

 
การเปิดเสรีบริการของไทย เป็นแบบ Positive List ตามตารางข้อผูกพันเฉพาะ (Specific 

Commitment) ที่เลือกเปิดเสรีบางสาขาเท่านั้น ในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ทั้งสอง
ประเทศต่างเปิดเสรีครอบคลุมเกือบทุกสาขาการค้าบริการ ยกเว้นสาขาบริการที่เกี่ยวเนื่องกับ

                                                           
3 Mutual Recognition Agreement: MRA 
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สุขภาพและด้านสังคม (Health related and Social Services) และบริการด้านการจัดจ าหน่าย 
(Distribution Services)  

 
ส่วนความตกลงไทย-ออสเตรเลีย อิงตามที่แต่ละประเทศคู่ภาคีให้ความผูกพันกับ GATS 

ไทยเปิดเสรีครอบคลุมทุกสาขา ยกเว้นสาขาบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพและด้านสังคม (Health 
related and Social Services) บริการด้านสันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา (Recreational, 
Cultural and Sporting Services) ขณะที่ออสเตรเลียเปิดเสรีบริการให้ไทยครอบคลุมทุกสาขา
บริการ 

 
ส าหรับความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี จะเป็นแบบ Positive List ตามตารางข้อผูกพัน

เฉพาะ (Specific Commitment) ที่เลือกเปิดเสรีบางสาขาเท่านั้น ในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ
ไทย-ญี่ปุ่น ทั้งสองประเทศต่างเปิดเสรีครอบคลุมเกือบทุกสาขาการค้าบริการ ยกเว้นสาขาบริการ
ทางการเงิน (Financial Services) บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Government 
Procurement) และบริการที่เกี่ยวข้องกับการบิน (Air Services) 

 
ในบริบทของอาเซียน มีความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลีใต้ อาเซียน-

อินเดีย และอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ที่บรรจุบทว่าด้วยการค้าบริการ (Trade in 
Services Chapter) ไว้ครอบคลุม เกือบทุกประเด็น โดยมีพันธกรณีให้การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ 
(NT) อนุญาตให้การบริการของประเทศคู่ภาคีเข้าถึงตลาด (Market Access) ร่วมกันก าหนด
ระเบียบข้อบังคับภายในประเทศ (Domestic Regulation) ด้วยการจัดตั้งศาลและวิธีพิจารณาความ
เพื่อพิจารณาค าสั่งฝ่ายปกครอง พร้อมทั้งจัดท าข้อก าหนดการรับรู้ร่วมกัน (MRA) ประเทศคู่ภาคีที่
ต้องร่วมเจรจาหลักเกณฑ์ในการให้ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองมาตรฐานส าหรับผู้ให้บริการ
วิชาชีพร่วมกัน ซึ่งต้องค านึงถึงการศึกษา ประสบการณ์ หรือคุณสมบัติเกี่ยวข้อง เป็นเกณฑ์ในการ
จัดท ามาตรฐาน แต่ไม่พบเกณฑ์ข้อก าหนดเกี่ยวกับการรับรู้ร่วมกันที่ระบุเฉพาะสาขาบริการ
วิชาชีพ นอกจากนั้น ต้องไม่ใช้มาตรการจ ากัดการช าระและโอนเงินระหว่างประเทศ (Payment 
and Transfers) ของนักลงทุน และก าหนดให้มีการทบทวนข้อผูกพันการค้าบริการ (Review of 
Commitments) หลังความตกลงมีผลบังคับใช้ 

 
การเปิดเสรีบริการของความตกลงการค้าเสรีดังกล่าว เป็นแบบ Positive List ตามตาราง

ข้อผูกพันเฉพาะ (Specific Commitment) ระบุสาขาที่เปิดเสรีให้ประเทศคู่ภาคีเข้าสู่ตลาดในสาขา
บริการพร้อมทั้งให้ NT แตกต่างกันไปตามแต่ละความตกลง เช่น ในความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน-จีน และอาเซียน-เกาหลีใต้ มีการเปิดเสรีในสาขาบริการด้านการก่อสร้างและวิศวกรรม 
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(Construction and related Engineering Services) และบริการด้านการเงิน (Financial Services) 
ส่วนความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เปิดเสรีในสาขาบริการด้าน
การศึกษา (Education Services) บริการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Services) และบริการ
ด้านการเงิน (Financial Services) เป็นต้น 

 
ทั้งนี้ อาเซียนบางประเทศ จะเข้มงวดในการพิจารณาให้การผูกพันสาขาบริการ อาทิ 

บรูไน อินโดนีเซีย ลาว เมียนมา ฟิลิปปินส์ ไม่ผูกพันในสาขาบริการด้านธุรกิจ (Business Services) 
บริการสื่อสารโทรคมนาคม (Communication Services) บริการด้านการก่อสร้างและวิศวกรรม 
บริการด้านการศึกษา (Construction and related Engineering Services) บริการด้านสิ่งแวดล้อม
(Environment Services) บริการด้านการเงิน (Financial Services) บริการที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ
และด้านสังคม (Health related and Social Services) และบริการ ด้านสันทนาการ วัฒนธรรม 
และการกีฬา (Recreational, Cultural and Sporting Services) 

 
ส าหรับบริการด้านอื่นๆ (Other Services not included elsewhere) ที่ไม่ได้จ าแนกใน 

CPC4 ที่เปิดเสรี ในความตกลงอาเซียน-จีน และอาเซียน-เกาหลีใต้ สิงคโปร์อนุญาตให้อาเซียน จีน 
และเกาหลีใต้ สามารถเข้าถึงตลาดและให้ NT บริการซักอบรีด (Washing, Cleaning and Dyeing 
Services) บริการตัดแต่งผม (Hairdressing and other Beauty Services) และบริการจัดงานศพ 
(Funeral, Cremation and Undertaking Services) เฉพาะรูปแบบการค้าบริการของการรับการบริการ 
(Mode 2) ผู้ให้บริการต่างชาติที่เข้ามาจัดตั้งธุรกิจบริการ (Mode 3) เท่าน้ัน  

 
ส่วน อินโดนีเซีย ยอมให้อาเซียน จีน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ สามารถ

เข้าถึงตลาดและให้ NT ในบริการพลังงาน (Energy Services) และมาเลเซียยอมให้อาเซียน และ
เกาหลีใต้ สามารถเข้าถึงตลาดและให้ NT ในบริการที่มีทักษะ (Skills Training Services) ทางด้าน 
1) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automated Manufacturing Technology) 2) เทคโนโลยีวัสดุ
ขั้นสูง (Advanced Materials Technology) 3) จุลชีววิทยา (Biotechnology) 4) อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronics) 5) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) และ 6) เทคโนโลยีการบิน 
(Aviation Technology) เฉพาะรูปแบบการค้าบริการของการบริการข้ามพรมแดน (Mode 1) และ
การรับการบริการ (Mode 2) 

 
 

                                                           
4 Central Product Classification (CPC) คือ การจ าแนกประเภทบริการ โดยอิงจากการจ าแนกประเภทของ UN  
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ตารางที่ 4-2 เปรียบเทียบความตกลงการค้าเสรีของอาเซียนและไทยกับคู่เจรจา ในประเด็นที่เกี่ยวกับการค้าบริการ (Trade in Services) 

Main Features Definitions AFAS 9th  
ASEAN - 

China 
ASEAN - 

Korea 
ASEAN - 

Japan 

ASEAN - 
Australia and 
New Zealand 

ASEAN - 
India 

Thailand - 
India 

Thailand - 
Peru 

Thailand - 
Japan 

Thailand - 
Australia 

Thailand - 
New Zealand 

Thailand - 
Chile 

Negotiation 
Approach 

รูปแบบการ
เจรจา 

Positive 
List 

Positive 
List 

Positive 
List 

อยู่ระหว่าง
การเจรจา* 

Positive List Positive List 
อยู่ระหว่าง
การเจรจา* 

อยู่ระหว่าง
การเจรจา* 

Positive List 
Positive 
List 

อยู่ระหว่างการ
เจรจา* 

Positive 
List 

Most-Favored-
Nation (MFN) 
Treatment 

หลักการหลัก
ปฏิบัติเยี่ยงชาติ
ที่ได้รับการ
อนุเคราะห์ยิ่ง 

✗** ✗ ✗ - 
✓ 

(Consultation 
MFN) 

✗ - - 
✓ 

(Consultation 
MFN) 

✗ - ✗ 

Market Access การเข้าสู่ตลาด ✓ ✓ ✓ - 
✓ ✓ - - 

✓ ✓ - 
✓ 

National 
Treatment (NT) 

หลักปฏิบัติเยี่ยง
คนชาต ิ ✓ ✓ ✓ 

- 
✓ ✓ - - 

✓ ✓ - 
✓ 

Mutual 
Recognition 

ข้อก าหนด
เกี่ยวกับการรับรู้
ร่วมกัน 

✓ ✓ ✓ 
- 

✓ ✓ - - 
✓ ✓ - 

✓ 

Review of 
Commitments 

การทบทวนข้อ
ผูกพันการค้า
บริการ 

✓ 
✓ 

ทบทวน
ภายใน 1 ปี 

✓ 
ทบทวน

ภายใน 1 ปี 

- 

✓ ทบทวน
ภายใน 3 ปี 

✓ 
ทบทวน

ภายใน 1 ปี 
และทุก 2 ปี 
หลังจากนั้น 

- - ✓ ทบทวน
ภายใน 5 ปี 

✓ 
ทบทวน

ภายใน 3 ปี 

- 
✓ 

ทบทวน
ภายใน 3 ปี 

หมายเหตุ: * ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย ความตกลงการค้าเสรีไทย-เปรู และความตกลงการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์ ยังคงอยู่ระหว่างการเจรจา แต่เป็นที่คาดการณ์ได้ว่าส่วนใหญ่จะ
เป็นการเปิดเสรีในรูปแบบ Positive List 
** อ้างอิงตามความตกลง GATS 

✓ หมายถึง มีการก าหนดข้อผูกพันในประเด็น (Main Features) ดังกล่าว เช่น ในบทว่าการค้าการบริการ ประเด็นเรื่องการเข้าสู่ตลาด หากความตกลงดังกล่าว อนุญาตให้เปิดเสรีการเข้าสู่ตลาด ก็จะใส่เครื่องหมาย ✓  

✗ หมายถึง ไม่มีการกล่าวถึงประเด็น (Main Features) ดังกล่าว ก็จะใส่เครื่องหมาย ✗ 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมขอ้มูลเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559
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นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาความครอบคลุมการเปิดตลาดการค้าบริการภายใต้ความตกลง
ฉบับต่างๆ ที่ไทยเป็นภาคี พบว่า การเจรจาการค้าบริการภายใต้กรอบอาเซียน ครอบคลุมสาขา
ย่อยตามรายการ Central Product Classification (CPC) มากที่สุด  

 
โดยสถานะล่าสุดของข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการของแต่ละประเทศสมาชิก

อาเซียนในกรอบอาเซียน ได้ถูกด าเนินการภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน 
(ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) ซึ่งสมาชิกอาเซียนจะทยอยเปิดตลาด
ให้แก่กันเป็นรอบๆ และเปิดตลาดในระดับที่สูงขึ้นกว่าในเวทีของ WTO โดย AFAS เริ่มด าเนินการ
ตั้งแต่ป ี2539 และวัตถุประสงค์ของ AFAS ได้แก่ 

 
1) เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันด้านการค้าบริการระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อ

ปรับปรุงประสิทธิภาพ ความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มความหลากหลาย 
ในการผลิต การให้บริการ และกระจายความครอบคลุมของการให้บริการ 
ทั้งในและนอกอาเซียน 

2) ลดอุปสรรคด้านการค้าบริการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 
3) ส่งเสริมการเปิดตลาดเสรีการค้าบริการทั้งความลึกและความครอบคลุมให้มากกว่า

ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ (The General Agreement on Trade in Services: 
GATS) ภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) 

 
ทั้งน้ี หลักการส าคัญของ AFAS ได้แก่ 
 
 สมาชิกทุกประเทศจะทยอยผูกพันการเปิดตลาดให้มากขึ้นทั้งสาขาที่จะผูกพัน 

(Coverage) และการลดข้อจ ากัดที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ให้บริการในกลุ่มสมาชิก (Level 
of Liberalization) 

 แต่ละประเทศยังมีสิทธิในการออกกฎระเบียบภายในประเทศของตนเพื่อก ากับดูแล
ธุรกิจบริการให้มีคุณภาพได้ 

 สมาชิกอาเซียนต้องเปิดตลาดธุรกิจบริการให้แก่กันมากกว่าที่แต่ละประเทศได้มี
ข้อตกลงไว้กับองค์การการค้าโลก (WTO) 

 
ทั้งนี้ ในการอ่านตารางข้อผูกพัน สิ่งที่ควรทราบได้แก่รูปแบบการค้าบริการระหว่าง

ประเทศ ข้อจ ากัดหรืออุปสรรคทางการค้าบริการ และโครงสร้างของตารางข้อผูกพัน 
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(1) รูปแบบการค้าบริการระหว่างประเทศมี 4 รูปแบบ (Modes of Supply) ได้แก่  
 
 การให้บริการแบบข้ามพรมแดน (Cross-border supply)  
 การเดินทางไปบริโภคในต่างประเทศ (Consumption abroad)  
 การจัดตั้งธุรกิจ (Commercial presence) และ  
 การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Movement of natural persons: MNP) 
 
(2) ข้อจ ากัดหรืออุปสรรคทางการค้าบริการมี 2 ประเภท ได้แก่  
 
 ข้อจ ากัดในการเข้าสู่ตลาด (Limitations on Market Access) คือ กฎหมาย 

กฎระเบียบหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าตลาดหรือเข้าถึงผู้ซื้อบริการ 
เช่น การจ ากัดจ านวนผู้ให้บริการ การก าหนดจ านวนบุคลากรที่ให้บริการ การ
ก าหนดสัดส่วนการถือหุ้นในนิติบุคคล 

 ข้อจ ากัดในการประติบัติ  (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ (Limitations on National 
Treatment: NT) หมายถึงการให้การปฏิบัติต่อผู้ให้บริการต่างชาติแตกต่างจาก 
ผู้ให้บริการของชาติตน เช่น มาตรการด้านภาษีอากร เงื่อนไขการมีถิ่นที่อยู่ เงื่อนไข
การถ่ายโอนเทคโนโลยี 

 
(3) โครงสร้างของตารางข้อผูกพันประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 
 
 ข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal Commitments) คือ ข้อผูกพันที่ใช้ครอบคลุมกับ 

ทุกสาขาบริการท่ีปรากฏอยู่ในตาราง  
 ข้อผูกพันเฉพาะสาขา (Specific Commitments) คือข้อผูกพันของแต่ละสาขา

บริการซึ่งระบุเงื่อนไขในการเข้ามาให้บริการในแต่ละรูปแบบการให้บริการส าหรับ
สาขาบริการนั้นๆ 

 
ในการอ่านตารางข้อผูกพันจะต้องอ่านทั้งข้อผูกพันทั่วไปและข้อผูกพันเฉพาะสาขา หาก

มีความไม่สอดคล้องกันเกิดขึ้น ให้ยึดถือข้อผูกพันเฉพาะสาขาเป็นหลัก 
 
ภายหลังจากความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียนฉบับที่ 8 (AFAS 8th) ประเด็น

เรื่องของเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (MNP) ได้ถูกจัดท าบท MNP แยกออกมาจากบทการค้าบริการ 
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เพื่อความสะดวก คล่องตัว และง่ายต่อการก าหนดกฏเกณฑ์ต่างๆ มากขึ้น  โดยรายละเอียดใน
ประเด็นเร่ือง MNP จะกล่าวถึงในส่วนถัดไป 

 
ในปัจจุบัน ข้อผูกพันล่าสุดของสมาชิกอาเซียนคือข้อผูกพันชุดที่ 9 โดยรายละเอียดของ

ตารางข้อผูกพันทั่วไปของประเทศไทย และตารางข้อผูกพันเฉพาะสาขาของประเทศไทย เป็นดังแสดง
ในภาคผนวกที่ 2 

 
4.1.2 การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Movement of Natural Persons) 

 
ในประเด็นเรื่องการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาภายใต้การศึกษานี้  คณะผู้วิ จัยจะ

ท าการศึกษาความตกลงการค้าเสรีท่ีบรรจุข้อบทว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา หรือข้อบทที่
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา แต่มิได้บรรจุเป็นข้อบทว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคล
ธรรมดาโดยตรง โดยพิจารณาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเป็นหลัก โดยความตกลง
การค้าเสรีที่จะถูกน ามาศึกษาในส่วนนี้ ได้แก่  

 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 

(ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement: AANZFTA) 
 ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น 

(Japan-Thailand Economic Partnership Agreement : JTEPA) 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย  

(Thailand-Australia Free Trade Agreement: TAFTA) 
 ความตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันย่ิงขึ้นไทย-นิวซีแลนด์  

(Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership: TNZCEP) 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี (Thailand-Chile Free Trade Area: TCFTA) 
 ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on 

Services: AFAS) และความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาอาเซียน 
(ASEAN Agreement on Movement of Natural Persons: ASEAN MNP)  

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน 
(ASEAN-China Free Trade Agreement: ACFTA) 

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลี 
(ASEAN-Korea Free Trade Agreement: AKFTA) 
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ตารางที่ 4-3 แสดงการเปรียบเทียบความตกลงการค้าเสรีของอาเซียนและไทย ใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา โดยมีความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์ ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน และความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี5 ที่บรรจุ
บทว่าด้วย การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Movement of Natural Persons Chapter) ไว้ในความ 
ตกลง โดยยินยอมให้บุคคลธรรมดาสามารถเข้าและพ านักชั่วคราวในประเทศ (Grant of Temporary) 
ร่วมกันส่งเสริมความโปร่งใสในการให้อนุญาต (Transparency in Development and Application 
of Regulations) และเม่ือเกิดปัญหา สามารถเข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือและระงับข้อพิพาทได้ 
(Consultations and Dispute Settlement) นอกจากนี้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี ยังได้มี
คณะกรรมการก ากับดูแลว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Committee on Temporary Entry)  

 
ประเภทบุคคลธรรมดาและระยะเวลาที่ประเทศสมาชิกอาเซียนให้สิทธิแก่คนชาติประเทศ

คู่ภาคีสามารถพ านักได้ ตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยมากจะ
ยินยอมให้ผู้ เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ (Business Visitor) และผู้ โอนย้ายภายในกิจการ (Intra 
Corporate Transferee) เข้าพ านักเป็นการชั่วคราว (90 วัน) ยกเว้นประเทศเมียนมา ทีย่ินยอมให้
เฉพาะผู้ให้บริการ (Service Supplier) เข้าพ านักเป็นการชั่วคราวไม่เกิน 70 วัน ซึ่งแสดงถึงระดับ
การเปิดเสรีทางการค้าบริการในรูปแบบการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาที่น้อยกว่าประเทศสมาชิก
อาเซียนอื่น  

 
ในทางตรงกันข้าม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม มีระดับการเปิดเสรีค่อนข้างมาก 

ยินยอมให้ประเภทบุคคลธรรมดาทีห่ลากหลายเข้าพ านัก ไม่ว่าจะเป็น ผู้ให้บริการติดตั้ง (Installer)  
ผู้ให้บริการบ ารุงรักษา (Maintainers) ผู้ให้บริการ (service supplier) ผู้ขยายสาขาย่อยของกิจการ 
(Persons responsible for setting up a commercial presence) นักลงทุน (Investor) และแรงงาน
ที่มีทักษะทางเทคโนโลยี (Natural Persons Who Engage in Business Activities, Which Require 
Technology or Knowledge at an Advanced Level) ทั้งน้ี มาเลเซีย ก าหนดระยะเวลาพ านักของ
ผู้โอนย้าย ภายในกิจการยาวนานถึง 10 ปี ซึ่งมากที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศคู่ภาคีอื่น 

 
นอกจากนี้ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน และอาเซียน-เกาหลี ประเภทบุคคล

ธรรมดาที่คนชาติประเทศคู่ภาคีสามารถพ านักได้ คือ ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ (Business Visitor) 
และผู้โอนย้ายภายในกิจการ (Intra Corporate Transferee) โดยยินยอมให้เข้าพ านักเป็นการ
ชั่วคราว โดยเงื่อนไขการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา ตามพันธกรณีของไทยในความตกลงการค้า

                                                           
5 ความตกลงอาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลีใต้ และไทย-ชิลี ไม่มีบทว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา แต่ภายใต้ตารางข้อผูกพัน
เฉพาะในบทว่าด้วยการค้าบริการ มีการให้ข้อผูกพันใน Mode 4 ไว ้
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เสรีของอาเซียน-จีน และอาเซียนเกาหลี คือ 90 วันส าหรับผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ และ 1 ปีส าหรับ
ผู้โอนย้ายภายในกิจการ ทั้งนี้ ในความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี เม่ือพิจารณาเฉพาะตาม
พันธกรณีของไทย ได้ยินยอมให้ผู้ให้บริการตามสัญญาจ้าง (Contractual Service Supplier)  
เข้าพ านักเป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลา 1 ปี 

  
ส าหรับความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและประเทศคู่ภาคีที่มีการเจรจาการเคลื่อนย้าย

บุคคลธรรมดาด้วยนั้น มีความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น และไทย-ออสเตรเลีย ที่มีบทว่าด้วย  
การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Movement of Natural Persons Chapter) ทั้งสองความตกลง  
ให้การยินยอมให้บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติประเทศคู่ภาคีเข้าพ านักเป็นการชั่วคราว (Grant of 
Temporary) ทั้งนี้ ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น มีรายละเอียดครอบคลุมกว่า โดยให้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการก ากับดูแลว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Committee on Temporary Entry) 
และร่วมกันส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการอนุญาตให้พ านักชั่วคราว (Transparency in 
Development and Application of Regulations) 

 
ถึงแม้ว่า ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ไม่มีบทว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา แต่

ภายใต้ตารางข้อผูกพันเฉพาะในบทว่าด้วยการค้าบริการ มีการให้ข้อผูกพันใน Mode 4 ไว้ ดังนั้น 
เม่ือพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา พบว่า มีการยินยอมให้ 
บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติประเทศคู่ภาคีเข้าพ านักเป็นการชั่วคราว (Grant of Temporary) และได้มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Committee on Temporary 
Entry) ทั้งนี้ ประเภทบุคคลธรรมดาและระยะเวลาที่คนชาติประเทศคู่ภาคีสามารถพ านักได้   
ตามความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี จะยินยอมให้ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ (Business Visitor) และ 
ผู้โอนย้ายภายในกิจการ (Intra Corporate Transferee) เข้าพ านักเป็นการชั่วคราวในไทยได้เป็น
ระยะเวลา 90 วันและ 1 ปีตามล าดับ 

 
ขณะท่ีความตกลงไทย-นิวซีแลนด์ แม้ไม่พบข้อบทที่ชัดเจน แต่มีการด าเนินการเจรจาใน

ภาคผนวกของการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา และมีจดหมายตอบรับ (Exchange Letter) ระหว่าง
ไทยกับนิวซีแลนด์ ยินยอมให้ประเภทบุคคลธรรมดาบางประเภทเข้าพ านักเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ 
การเจรจาข้อบทใช้เวลาพิจารณาเป็นเวลานาน เพราะแต่ละประเทศต้องค านึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
เพื่อไม่ให้ล่าช้าเกินกว่าจ าเป็นและเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย จึงมีการยินยอมในรูปแบบจดหมาย
ตอบรับ โดยไทยยินยอมให้คนชาตินิวซีแลนด์ ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ (Business Visitor) พ านักได้
ไม่เกิน 90 วัน ผู้โอนย้ายภายในกิจการ (Intra Corporate Transferee) พ านักได้ไม่เกิน 1 ปี ส่วน
นิวซีแลนด์ ยินยอมเฉพาะพ่อครัว (Chef) สามารถพ านักชั่วคราว ได้ไม่เกิน 3 ปี และขยายเพิ่มได้ 
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1 ปี ซึ่งพ่อครัวของไทยต้องผ่านการทดสอบและได้ใบรับรองมาตรฐานทักษะการประกอบอาหาร
จากกระทรวงแรงงาน (Thai National Skills Standard Certificate for Thai Cooking) คุณสมบัติ
ผู้สมัครเพื่อทดสอบทักษะการประกอบอาหาร ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี ซึ่งใบรับรองแบ่งเป็น 3 
ระดับ ได้แก่ ระดับ 3 ต้องมีประสบการณ์การประกอบอาหาร 3 ปี ระดับ 2 ต้องมีประสบการณ์
ประกอบอาหาร 4 ปี และระดับ 1 ต้องมีประสบการณ์การประกอบอาหาร 5 ปี นอกจากนี้  
นิวซีแลนด์ยังอยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณาก าหนดคุณสมบัติผู้ให้บริการนวดแผนไทยที่จะ
ยินยอมให้พ านักเป็นการชั่วคราวอีกด้วย 
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ตารางที่ 4-3 เปรียบเทียบความตกลงการค้าเสรีของอาเซียนและไทย ในประเด็นที่เก่ียวกับการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Movement of Natural Persons) 

Main Features Definitions 
ASEAN – 

China* 
ASEAN – 
Korea* 

ASEAN - 
Japan 

ASEAN and 
Australia - 

New Zealand 

ASEAN -
India 

Thailand 
- India 

Thailand - 
Peru 

Thailand - 
Japan 

Thailand - 
Australia 

Thailand - 
New Zealand 

** 

ASEAN 
MNP 

Thailand – 
Chile * 

General Obligations พันธกรณีทั่วไป ✗ ✗ - ✗ ✗ - - ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 

Grant of Temporary Entry 
การยินยอมให้บุคคล
ธรรมดาเข้าพ านักเป็น
การชั่วคราว 

✓ ✓ - ✓ ✗ - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Committee on Temporary 
Entry 

คณะกรรมการก ากับดูแล
ว่าด้วยการเคลื่อนย้าย
บุคคลธรรมดา 

✗ ✓ - ✗ ✗ - - ✓ ✗ ✗ ✗ ✓ 

Transparency in 
Development and 
Application of Regulations  

การส่งเสริมความโปร่งใส ✓ ✓ - ✓ ✗ - - ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ 

Consultations and Dispute 
Settlement 

การก าหนดเกี่ยวกับ
กระบวนการปรึกษาหารือ
และระงับขอ้พพิาท 

✓ ✓ - ✓ ✗ - - ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ 

Business Visitors ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ ✓ ✓ - ✓ ✗ - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Intra-corporate 
Transferees 

ผู้โอนย้ายภายในบริษัท ✓ ✓ - ✓ ✗ - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Contractual 
Service Supplier 

ผู้ให้บริการตามสัญญา
จ้าง ✗ ✓ - ✗ ✗ - - ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ 

หมายเหตุ: * ความตกลงอาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลีใต ้และไทย-ชิลี ไม่มบีทว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา แต่ภายใต้ตารางข้อผูกพนัเฉพาะในบทว่าด้วยการค้าบริการ มีการให้ข้อผูกพันใน Mode 4 ไว ้ 
 ** ส าหรับกรอบการเจรจาการค้าการบริการของ Thailand-New Zealand จะไม่พบข้อบทในประเด็นต่างๆ ตามตาราง แต่มจีดหมายตอบรับ (Exchange Letter) ระหว่างไทยกับนวิซีแลนด์ ยินยอมให้ประเภทบุคคล 
ธรรมดาบางประเภทเข้าพ านักเป็นการชั่วคราว 

 *** ในหัวข้อ Business Visitors Intra-corporate Transferees และ Contractual Service Supplier ในที่นี้จะพิจารณาเฉพาะพันธกรณีของไทยตาม Horizontal Commitment 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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จากตารางที่ 4-3 เห็นได้ว่า มี 8 ความตกลงที่มีการเจรจาเรื่อง MNP หรือความตกลงที่มี
การเจรจาที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา ได้แก่ 

 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 

(ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement: AANZFTA) 
 ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น 

(Japan-Thailand Economic Partnership Agreement : JTEPA) 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย  

(Thailand-Australia Free Trade Agreement: TAFTA) 
 ความตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันย่ิงขึ้นไทย-นิวซีแลนด์  

(Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership: TNZCEP) 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี (Thailand-Chile Free Trade Area: TCFTA) 
 ความตกลงว่าด้วยการคเลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาอาเซียน 

(ASEAN Agreement on Movement of Natural Persons: ASEAN MNP)  
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน 

(ASEAN-China Free Trade Agreement: ACFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลี 

(ASEAN-Korea Free Trade Agreement: AKFTA) 
  
โดยความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลีใต้ และไทย-ชิลี ไม่มีบทว่าด้วย

การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา แต่ภายใต้ตารางข้อผูกพันเฉพาะในบทว่าด้วยการค้าบริการ มีการ
ให้ข้อผูกพันใน Mode 4 ไว้ ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงพิจารณาความตกลงการค้าเสรีดังกล่าวด้วย 

 
คณะผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติม โดยสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4-4 

4-5 และ 4-6 เม่ือพิจารณาแล้วพบว่าระดับการเปิดเสรีของประเทศไทยอยู่ในระดับปานกลาง
ค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับประเทศสมาชิกอื่นๆ ในอาเซียน 

 
นอกจากนี้ ภายใต้การด าเนินการไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความตกลงว่าด้วย

การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาของอาเซียน (ASEAN Agreement on Movement of Natural 
Persons: ASEAN MNP Agreement) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการค้าบริการ มีบทบาทส าคัญในการ
สนับสนุนการเปิดตลาดการค้าการบริการเสรีระหว่างอาเซียนมาก โดยสาระส าคัญของ ASEAN 
MNP Agreement มีดังต่อไปนี้  
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ASEAN MNP Agreement ประกอบด้วยข้อบท และข้อผูกพัน โดยสาระของข้อบทจะ
เกี่ยวกับการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้เกิดการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่ประสงค์จะให้บริการ
ในประเทศสมาชิกในสาขาเกี่ยวกับการค้าสินค้า การค้าบริการและการลงทุน ส่วนข้อผูกพันจะระบุ
ประเภทของบุคลากรที่ประเทศสมาชิกอนุญาตให้เข้ามาให้บริการได้ตามสาขาที่ระบุในข้อผูกพัน 
รวมถึงระยะเวลาในการให้เข้าเมืองชั่วคราวหรือ พ านักชั่วคราวและเงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับการ
อนุญาตท างาน 

 
โดยข้อผูกพันของไทยจะอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้าย บุคลากร 2 ประเภทเท่าน้ัน คือ 
 
(1) ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ (Business Visitor) หมายถึง บุคคลธรรมดาที่จะเข้ามา 

พ านักในไทยด้วยวัตถุประสงค์ด้านการประชุมหรือติดต่อทางธุรกิจ เข้าร่วมสัญญาซื้อหรือขาย
บริการ เยี่ยมเยือนธุรกิจที่จัดตั้ง และจัดตั้งธุรกิจในไทย หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน โดยการ
พ านักดังกล่าวจะอนุญาตในข้ันต้นไม่เกิน 90 วัน และอาจขยายระยะเวลาได้รวมไม่เกิน 1 ปี 

 
(2) ผู้โอนย้ายภายในบริษัท (Intra-Corporate Transferee) หมายถึง ผู้โอนย้ายระหว่าง

บริษัทในเครือในระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือผู้เชี่ยวชาญ โดยบุคคลนั้นต้องได้รับการจ้างโดย
บริษัทดังกล่าวนอกประเทศไทยมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนด าเนินการเข้ามาในไทย และต้อง
ผ่านเงื่อนไขความจ าเป็นด้านการจัดการของกรมการจัดหางาน โดยการพ านักดังกล่าวจะอนุญาตไม่
เกิน 1 ปีและอาจขยายระยะเวลาได้อีก 3 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ปี การอนุญาตข้างต้นครอบคลุมการ
เคลื่อนย้ายบุคลากรใน 25 สาขา ดังนี ้

  
 บริการวิศวกรรม  
 บริการคอมพิวเตอร์  
 บริการวิจัยและพัฒนา  
 บริการให้เช่า  
 บริการด้านโฆษณา  
 บริการวิจัยตลาดและส ารวจความเห็น  
 บริการด้านบริหารจัดการ  
 บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร  
 บริการที่เกี่ยวเนื่องกับประมง  
 บริการที่เกี่ยวเนื่องกับป่าไม้  
 บริการที่เกี่ยวเนื่องกับเหมืองแร่  
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 บริการที่ปรึกษา  
 บริการซ่อมอุปกรณ์ทางการแพทย์  
 บริการการแปล  
 บริการจัดประชุม  
 บริการด้านโทรคมนาคม  
 บริการผลิตสื่อวิทยุและโทรทัศน์  
 บริการก่อสร้าง 
 บริการด้านการศึกษา  
 บริการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริการด้านการเงิน  
 บริการด้านสุขภาพ  
 บริการด้านโรงแรม  
 บริการด้านกีฬา และ  
 บริการด้านการขนส่ง 

 
ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้สรุปข้อผูกพันเบื้องต้นในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน ในประเภท

ของบุคคลธรรมดาที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ดังแสดงในตารางที่ 4-6 
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ตารางที่ 4-4 เปรียบเทียบเงื่อนไขการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา ตามพันธกรณีของไทยในความตกลงการค้าเสรีของอาเซียนและอาเซียนกับคู่เจรจา 
ประเภทของบุคคลธรรมดา ASEAN - Australia - New Zealand ASEAN - China ASEAN - Korea ASEAN MNP 

ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ (Business 
Visitor: BV) 

90 วัน 90 วัน 90 วัน 90 วัน 

ผู้โอนย้ายภายในกิจการ (Intra 
Corporate Transferee: ICT) 

1 ปี 1 ปี 1 ปี 1 ปี 

ผู้ให้บริการตามสัญญาจ้าง (Contractual 
Service Suppliers: CSS) ✗ ✗ 1 ปี ✗ 

ผู้ให้บริการวิชาชีพ (Professionals) ✗ ✗ ✗ ✗ 
ประเภทของบุคคลธรรมดาอื่นๆ ✗ ✗ ✗ ✗ 

หมายเหตุ 
* BV ผู้เข้ามาเพื่อจัดตั้งกิจการ สามารถ

ขยายเวลาได้เป็นไม่เกิน 1 ปี 
ICT ขยายเวลาได้ 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี 

* BV ผู้เข้ามาเพื่อจัดตั้งกิจการ สามารถ
ขยายเวลาได้เป็นไม่เกิน 1 ปี  

ICT ขยายเวลาได้ 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี 

* BV ผู้เข้ามาเพื่อจัดตั้งกิจการ สามารถ
ขยายเวลาได้เป็นไม่เกิน 1 ปี  

ICT ขยายเวลาได้ 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี 

* BV ขยายเวลาได้เป็นไม่เกิน 1 ปี  
ICT ขยายเวลาได้ 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด
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ตารางที่ 4-5 เปรียบเทียบเงื่อนไขการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาตามพันธกรณีของไทยในความตกลงการค้าเสรีทวิภาคี 

ประเภทของบุคคลธรรมดา 
Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - New Zealand* Thailand - Chile 

Thailand Japan Thailand Australia Thailand New Zealand Thailand Chile 
ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ (Business 
Visitor: BV) 

90 วัน 90 วัน 90 วัน 3 เดือน 90 วัน ✗ 90 วัน ไม่ได้ระบุระยะเวลา 

ผู้โอนย้ายภายในกิจการ (Intra 
Corporate Transferee: ICT) 

1 ปี 3 ปี 1 ปี 4 ปี 1 ปี ✗ 1 ปี 2 ปี 

ผู้ให้บริการตามสัญญาจ้าง 
(Contractual Service Suppliers: 
CSS) 

90 วัน 3 ปี 1 ปี 
3 ปี (หรือ 4 ปี
ส าหรับพ่อครัว) ✗ พ่อครวั 3 ปี ✗ ✗ 

ผู้ให้บริการวิชาชีพ (Professionals) ✗ 
นักกฎหมายหรือ
นักบัญชี 3 ปี ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 

ประเภทของบุคคลธรรมดาอื่นๆ 
นักลงทุน 90 วัน  
ผู้ฝึกสอน 6 เดือน 

นักลงทุน 3 ปี 
ผู้ฝึกสอน 3 ปี ✗ 

ผู้ค้าบริการ  
6 เดือน 

ผู้บริหารหรอื
ผู้จัดการที่ต้องการ
จัดตั้งกิจการ 4 ปี 

✗ ✗ ✗ ✗ 

หมายเหตุ 

BV ขยายเวลาได้เป็น
ไม่เกิน 1 ปี  

ICT ขยายเวลาได้ 3 
ครั้ง ครั้งละ 1 ปี 

ทุกรายการระบุว่า
ขยายเวลาได้ แต่

ไม่ได้ระบุ
รายละเอียด 

BV ขยายเวลาได้เป็นไม่เกิน 1 
ปีICT ขยายเวลาได้ครั้งละ 1 
ปี รวมแล้วไม่เกิน 5 ปี CSS 
ขยายเวลาได้ครั้งละ 1 ปี รวม

แล้วไม่เกิน 3 ปี 

ICT ขยายเวลาได้
เป็นไม่เกิน 10 ปี 
ผู้ค้าบริการขยาย
เวลาได้เป็น 1 ปี 

ICT ขยายเวลาได้
ครั้งละ 1 ปี รวม
แล้วไม่เกิน 5 ปี 

พ่อครวัขยาย
เวลาได้ 1 ปี  
รวมเป็น 4 ปี 

BV ขยายเวลา
ได้เป็นไม่เกิน 1 
ปี ICT ขยาย
เวลาได้ 3 ครั้ง 
ครั้งละ 1 ปี 

ICT ขยายเวลาได้
อีก 2 ปี 

หมายเหตุ: * ส าหรับกรอบการเจรจาการค้าการบริการของ Thailand-New Zealand จะไม่พบข้อบทในประเด็นตา่งๆ ตามตาราง แต่มจีดหมายตอบรับ (Exchange Letter) ระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ ยินยอมให้ประเภทบุคคล
ธรรมดาบางประเภทเข้าพ านักเป็นการชั่วคราว 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ตารางที่ 4-6 สรุปข้อผูกพันเบื้องต้นของประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้ความตกลง ASEAN MNP 
ประเภทของบุคคล

ธรรมดา 

ASEAN Agreement on Movement of Natural Persons (ASEAN MNP) 

Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Vietnam 

ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ 
(Business Visitor) 

- 90 วัน 60 วัน 30 วัน 90 วัน - 59 วัน - 90 วัน 90 วัน 

ผู้โอนย้ายภายในกจิการ 
(Intra Corporate 
Transferee) 

3 ปี* 2 ปี* 2 ปี* 
1เดือน  
ถึง 1 ปี* 

ไม่เกิน 10 ปี 1 ปี 1 ปี 2 ปี* 1 ปี* 3 ปี 

ผู้ให้บริการตามสัญญาจ้าง 
(Contractual Service 
Suppliers) 

- 2 ปี* - - - - 1 ปี - - 90 วัน 

หมายเหต ุ

* ขยาย
ระยะเวลาได้
อีก 2 ครั้ง ครั้ง
ละ 1 ปี 

* ขยาย
ระยะเวลาได้
อีก 3 ครั้ง 
ครั้งละ 1 ปี 
รวมแล้วไม่
เกิน 5 ปี 

* ขยาย
ระยะเวลาได้
อีก 2 ครั้ง 
ครั้งละไม่เกิน 
2 ปี 

* ต้องขอ 
VISA/ Stay 
Permit/ 
Work Permit 

- - - 

* ขยาย
ระยะเวลาได้
อีก 2 ครั้ง 
ครั้งละไม่เกิน 
3 ปี 

* ขยาย
ระยะเวลาได้
อีก 3 ครั้ง 
ครั้งละไม่เกิน 
1 ปี 

- 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Asean Secretariat 
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บทที่ 5 
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

 
 
เนื้อหาในบทนี้ จะกล่าวถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศไทย 

ในปัจจุบัน เพื่อท าการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่มูลค่าของ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป และระบุสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่มีการเจรจาการค้า
การบริการภายใต้ความตกลงการค้าเสรีต่อไป โดยเนื้อหาในบทนี้จะประกอบด้วยหัวข้อ 5.1 
โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 5.2 ภาพรวมห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูป 5.3 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป และ 5.4 
ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูป 

 
 

 โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 
 
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ถือเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ

ของไทย เนื่องจากอุตสาหกรรมดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่องกับภาคเกษตรกรรม ซึ่งช่วยกระจาย
ความเจริญไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ และเป็นแหล่งสร้างเสริมรายได้ของครัวเรือนเกษตรกร
และชุมชนในชนบทอย่างมาก ในขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมดังกล่าวก็เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน
ของประเทศในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร อีกทั้ง ยังมีความส าคัญต่อ  
การบริโภคภายในประเทศ โดยมีมูลค่าการจ าหน่ายภายในประเทศเฉลี่ยในช่วงปี 2553-2557 สูงถึง 
475,315.81 ล้านบาท และปัจจุบันสินค้าอาหารของไทยสามารถส่งออกไปยังประเทศต่างๆ 
มากกว่า 200 ประเทศ คิดเป็นมูลค่าการส่งออกกว่า 31,993.44 ล้านเหรียญสหรัฐ1 

 
ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาถึงโครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของไทย พบว่า 

อุตสาหกรรมดังกล่าว สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน กล่าวคือ 1) อุตสาหกรรมต้นน้ า (Upstream) 
นั่นคือ การเกษตรกรรม การประมง และการปศุสัตว์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมแรกเริ่มของอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูป มีความเกี่ ยวข้องในฐานะที่ เป็นแหล่งป้อนวัตถุดิบให้แก่ภาคการผลิต  
2) อุตสาหกรรมกลางน้ า (Midstream) ซึ่งเป็นการน าวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมต้นน้ ามาแปรรูป 

                                                           
1 ข้อมูล ณ ปี 2557  
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ในเบื้องต้น อาทิ แป้ง ซอสปรุงรส และน้ าตาล เป็นต้น และ 3) อุตสาหกรรมปลายน้ า (Downstream) 
เป็นขั้นตอนสุดท้ายของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ซึ่งน าผลผลิตจากอุตสาหกรรมต้นน้ าและกลางน้ า
มาแปรรูปหรือผลิตโดยกระบวนการที่ซับซ้อนขึ้น เช่น การแช่แข็ง การหมักดอง และการแปรรูป
เป็นอาหารกระป๋อง เป็นต้น  

 
นอกจากอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป จะเป็นอุตสาหกรรมที่กระจายรายได้ไปยังท้องถิ่น 

อุตสาหกรรมดังกล่าวยังมีความส าคัญต่อการค้าระหว่างประเทศ เม่ือพิจารณาด้านการส่งออก  
ดังแสดงในภาพที่ 5-1 พบว่าในปี 2557 อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมีมูลค่าสูงถึง 31,933.44  
ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14 ของมูลค่าการส่งออกของประเทศ เม่ือพิจารณา 
CAGR2 ของการส่งออกในช่วงระหว่างปี 2548 ถึง 2557 พบว่าอยู่ที่ร้อยละ 10.48 โดยสินค้าที่
ส่งออกมากที่สุด คือ ข้าว ปลาปรุงแต่ง น้ าตาลที่ผลิตมาจากอ้อย เนื้อสัตว์  ส่วนอื่นของสัตว์หรือ
เลือดสัตว์ที่ปรุงแต่งหรือท าไว้ไม่ให้เสียอื่นๆ และมันส าปะหลัง ตามล าดับ 

 
ด้านการน าเข้าของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ดังแสดงให้เห็นในภาพที่ 5-2 พบว่า 

มูลค่าการน าเข้าของอุตสาหกรรมดังกล่าวในปี 2557 อยู่ที่ 12,543.79 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 5 ของมูลค่าการน าเข้าของประเทศ โดยมี CAGR ของการน าเข้าในช่วงระหว่างปี 
2548 ถึง 2557 อยู่ที่ร้อยละ 11.70 โดยสินค้าที่มีการน าเข้ามากที่สุด คือ ปลาแช่เย็นจนแข็ง  
กากน้ ามันและกากแข็งอื่นๆ ที่ได้จากการสกัดน้ ามันถั่วเหลือง ถั่วเหลือง อาหารปรุงแต่ง และนม
และครีม ตามล าดับ 

 
ส าหรับภาวะเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป จากข้อมูลของส านักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม พบว่าในปี 2558 สภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปปรับตัวสูงขึ้น
เล็กน้อย ในอัตราร้อยละ 2.42 เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา โดยส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการผลิตน้ าตาล
                                                           
2 อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) เป็นอัตราการเติบโตที่เสมือนว่าการเติบโตเกิดขึ้นเท่าๆ กันทุกปี โดยวัดจากมูลค่าในปีแรก
ถึงปีสุดท้าย ซึ่งมีสูตรการค านวณดังตอ่ไปนี้ 

 
    โดย V(t0) คือ มูลค่าของปีที่เริ่มค านวณ 
     V(tn) คือ มูลค่าของปีที่สิ้นสุดการค านวณ 
     (tn - t0) คือ ปีที่สิ้นสุดค านวณลบด้วยปีที่เริ่มค านวณ 
  
 ยกตัวอย่างเช่น สมมติว่ามูลค่าส่งออกในปี 2544 = 11,217.97 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีมูลค่าการส่งออกในปี 2554 = 35,735.77 
ล้านเหรียญสหรัฐ ดังนั้น อัตราการเติบโตเฉลี่ยที่จะท าให้มูลค่าการค้าในปี  2544 โตจนถึงมูลค่าการค้าในปี 2554 คือร้อยละ 
12.28 เป็นต้น 
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เพิ่มขึ้นจากการขยายพื้นที่ปลูกอ้อย ประกอบกับค าสั่ งซื้อสินค้าอาหารประเภทปศุสัตว์  
แปรรูป (ไก่แปรรูป) จากประเทศผู้น าเข้าที่เพิ่มสูงขึ้น อันเนื่องมาจากประเทศคู่แข่งประสบปัญหา  
ด้านมาตรฐานการผลิต จึงหันมาน าเข้าสินค้าจากไทยเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ปริมาณการผลิต  
ของกลุ่มสินค้าประมงปรับตัวลดลง (ทูน่ากระป๋อง และกุ้งแช่แข็ง) เนื่องมาจากการยกเลิก  
สิทธิ GSP ท าให้สินค้าดังกล่าวมีราคาสูงขึ้น ประกอบกับปัญหาการใช้แรงงานที่ เข้าข่าย 
ผิดกฎหมายในการประมง จึงส่งผลให้ค าสั่งซื้อลดลง  

 
ทั้งน้ี จากการสอบถามผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป พบว่า ประเทศผู้น าเข้า

สินค้าไทยที่เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ได้เริ่มน าระบบสืบค้นย้อนกลับ (Traceability) มาใช้กับ 
สินค้าไทย เพื่อสร้างความม่ันใจให้กับผู้บริโภคว่าสินค้าดังกล่าวไม่มีสิ่งปนเปื้อน ปลอดภัย  
โดยการตรวจสอบเส้นทางการผลิตและที่มาของวัตถุดิบเหล่านั้น ซึ่งปัญหาด้านแรงงาน 
ในการประมงก็เป็นหนึ่งในผลกระทบจากระบบดังกล่าว นอกจากนี้ ประเทศผู้น าเข้าสินค้าอาหาร
จากไทยหลายประเทศ มีการบังคับใช้มาตรฐานสินค้าอาหารในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้ง ยังบังคับใช้
มาตรการป้องกันการน าเข้าสินค้าเกษตร หรือมาตรการที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Measures)  
ในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารของไทยต้องพัฒนา
และปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ภาครัฐและภาคเอกชน จึงต้องร่วมมือกันพัฒนาความสามารถ
ทางการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปไทย ยกระดับมาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิต 
รวมถึงมาตรฐานการท าเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูปไทยในตลาดโลก  
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ตารางที่ 5-1 ปริมาณการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารของไทย ปี 2549-2558* 

สินค้า หน่วย 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 
2558  

(ม.ค.-พ.ย.) 

อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 

ปลาทูน่ากระป๋อง ตัน 464,360.03 397,577.64 446,807.03 453,981.53 469,794.34 451,134.70 493,565.00 490,076.91 473,538.28 394,398.62 

ปลาแช่แข็ง ตัน 112,058.59 99,602.86 93,025.80 81,311.91 89,087.77 87,639.13 89,594.53 95,836.26 92,841.80 82,171.48 

ปลาซาร์ดีนกระป๋อง ตัน 59,789.83 77,403.25 47,327.08 65,925.96 63,080.79 85,456.80 112,788.52 88,233.72 79,070.74 67,684.87 

กุ้งแชแ่ขง็ ตัน 117,194.37 117,008.88 112,489.95 120,773.25 139,818.47 134,768.77 114,855.26 63,396.67 51,158.29 43,171.25 

ปลาหมึกแชแ่ข็ง ตัน 55,549.22 55,152.22 49,311.50 43,820.94 42,568.29 41,571.15 36,106.71 33,469.44 36,680.61 28,602.48 

อุตสาหกรรมเน้ือสัตว์แช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป 

เน้ือไก่แช่แข็งและแช่เย็น ตัน 805,309.93 777,740.28 818,821.56 857,182.50 902,952.27 891,613.18 979,651.04 911,217.31 890,710.44 841,579.01 

เน้ือไก่สุกปรุงรส ตัน 0 56,623.05 111,895.49 115,270.12 122,388.27 131,955.84 126,506.10 133,658.07 134,899.10 136,267.98 

ไส้กรอก ตัน 27,408.00 27,750.46 27,172.73 24,020.21 26,776.00 31,103.10 32,328.99 34,145.95 35,692.13 29,130.57 

แฮม ตัน 1,245.38 1,315.06 1,334.37 1,290.28 1,378.49 1,519.88 1,873.12 1,894.40 1,898.08 1,793.51 

อุตสาหกรรมผักผลไม้กระปอ๋งและแปรรูป 

สับปะรดกระป๋อง ตัน 412,636.47 356,674.56 475,043.88 347,694.58 311,658.92 494,767.93 391,904.99 354,472.55 265,266.75 233,893.48 

น้ าผลไม ้ ตัน 335734.17 276,922.29 291,002.82 271,416.81 306,928.49 327,366.39 341,830.19 338,294.12 318,853.24 282,097.62 

ผักผลไม้อบแห้ง ตัน 26,375.18 27,229.40 25,684.36 24,577.87 27,160.88 24,219.97 24,733.23 24,674.33 23,586.14 19,869.20 

ข้าวโพดฝักอ่อนกระป๋อง ตัน 8,658.61 9,375.15 6,203.80 4,043.48 5,459.84 4,257.85 3,956.88 4,927.66 4,261.20 3,067.53 

อุตสาหกรรมธญัพชืและแป้งส าเร็จรูป 

แป้งมันส าปะหลัง ตัน 1,852,466.06 1,781,075.17 1,692,953.23 1,972,708.77 1,732,824.75 1,935,878.56 2,114,545.40 1,966,860.92 2,168,077.67 1,888,823.14 
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สินค้า หน่วย 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 
2558 

(ม.ค.-พ.ย.) 

เค้ก ตัน 9,967.32 12,697.83 15,744.33 17,972.68 22,792.29 24,011.72 24,772.06 28,741.03 31,303.57 30,042.77 

ขนมปังเวเฟอร ์ ตัน 12,681.73 11,201.79 10,055.19 9,598.49 12,986.20 14,221.90 13,943.93 16,682.77 19,785.87 19,413.49 

คุกกี ้ ตัน 7,637.62 6,444.75 4,645.99 5,149.77 5,429.00 5,542.27 6,135.81 5,979.56 6,244.51 5,991.89 

อุตสาหกรรมน้ าตาลแปรรูป 

น้ าตาลทรายดิบ ตัน 2,492,785.90 3,435,855.61 4,006,050.84 3,947,981.30 3,172,852.84 5,431,460.38 5,380,471.51 5,142,438.12 6,131,742.96 5,073,312.47 

กากน้ าตาล ตัน 2219513.5 2,855,991.87 3,061,312.28 2,832,348.44 2,609,071.15 4,016,141.15 3,917,273.11 3,871,203.51 3,625,693.83 3,187,431.22 

น้ าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ ตัน 1,172,278.48 2,415,773.47 2,354,421.22 2,565,742.47 2,273,243.85 2,909,343.37 2,895,091.87 3,250,291.17 2,811,385.00 3,007,883.06 

น้ าตาลทรายขาว ตัน 1,883,063.22 1,773,754.06 1,712,009.00 1,913,445.09 1,861,646.89 2,123,944.38 1,945,211.99 1,870,346.69 1,724,303.43 1,520,183.51 
* หมายเหตุ: ข้อมูลการผลติของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในปี 2558 เป็นข้อมูลในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2558  
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากสถิติอตุสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (2558) 
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ภาพที่ 5-1 การส่งออกของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ปี 2548-2557 

 
 

2,321.68 2,579.06 3,470.02
6,107.57 5,046.46 5,341.08 6,507.47

4,632.27 4,420.37 5,438.801,468.92 1,655.93
1,823.59

2,440.74
2,176.74 2,410.58

2,937.92
3,440.77 3,390.37

3,062.70

703.00 734.47
1,258.91

1,431.71
1,803.40

2,152.39

3,635.15
3,952.64

2,859.93 2,738.09

873.65 989.69
1,187.12

1,788.54
1,641.36

1,831.80

2,138.09
2,215.29

2,237.01 2,151.61

318.96 456.03

558.35

480.27
607.22

816.76

982.35
1,098.58

1,321.28 1,527.43

7,357.04
8,629.17

9,781.45

11,409.85
11,232.88

13,118.29

16,165.62
16,447.14

16,270.25
17,074.82

13,043.24 
15,044.35 

18,079.43 

23,658.68 
22,508.06 

25,670.90 

32,366.60 31,786.69 
30,499.21 

31,993.44 
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อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป  การส่งออกทั้งหม ของไทย ปี 2548-2557

HS1006: Rice HS1604: Prepared/preserved fish & caviar HS1701: Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form HS1602: Prepared or preserved meat, meat offal or blood, nes HS0714: Manioc, arrowroot salep (yams) etc Others

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อมูลการค้าของ International Trade Centre (ITC)
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ภาพที่ 5-2 การน าเข้าของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ปี 2548-2557 

 
 

1,083.26 1,197.28 1,375.81 1,890.27 1,506.86 1,636.69 2,091.70 2,371.44 2,287.08 1,787.86
479.92 512.55 616.03

1,027.71
878.98 1,053.68

1,095.66
1,352.07 1,554.85

1,675.30

463.13 375.64
559.10

968.37
692.03

810.31
1,125.78

1,282.02 1,018.38
1,076.75

131.68 161.02
192.12

246.64

236.76
271.64

383.20
487.17 766.86

521.27

230.07 219.99
302.23

341.48

169.28
292.19

350.11

364.96 385.59
479.37

2,247.75 2,457.77

2,867.79

3,984.49

3,631.13

4,539.26

5,813.70

6,823.14 6,819.48
7,003.24

4,635.80 4,924.26 
5,913.07 

8,458.95 

7,115.05 

8,603.76 

10,860.14 

12,680.80 12,832.24 12,543.79 

 - 
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อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป  การน าเข้าทั้งหม ของไทย ปี 2548-2557

HS0303: Fish, frozen, whole HS2304: Soya-bean oil-cake and other solid residues HS1201: Soya beans, whether or not broken HS2106: Food preparations, nes HS0402: Milk and cream, concentrated or sweetened Others

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อมูลการค้าของ International Trade Centre (ITC)
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5.1.1 ห่วงโซ่อุปทานการผลิต (Supply Chain) 
 
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป มีห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงทุกส่วนของอุตสาหกรรม  

ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยอุตสาหกรรมต้นน้ าจะท าหน้าที่ผลิตวัตถุดิบ
เพื่อป้อนให้กับอุตสาหกรรมกลางน้ าและปลายน้ า ซึ่งเป็นการแปรรูปจากสินค้าเกษตร การประมง 
และปศุสัตว์ เป็นอาหารแปรรูป โดยมีโครงสร้างดังต่อไปนี้ 

 
 อุตสาหกรรมต้นน้ า ได้แก่ ผลผลิตทางการเกษตรเบื้องต้น การประมง และ  

การเลี้ยงสัตว์ เช่น ข้าว พืชสวน พืชไร่ สัตว์น้ า/ทะเล/แช่เย็นแช่แข็ง เนื้อสัตว์สด/  
แช่เย็นแช่แข็ง ผักผลไม้สด/แช่เย็นแช่แข็ง มันส าปะหลังเส้น 

 อุตสาหกรรมกลางน้ า เช่น อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แป้ง น้ าตาล 
 อุตสาหกรรมปลายน้ า เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารทะเล  

แปรรูป เนื้อสัตว์แปรรูป ผักผลไม้แปรรูป น้ ามันพืช แป้งมันส าปะหลัง และอาหาร
ส าเร็จรูป 

 
5.1.1.1 อุตสาหกรรมต้นน้ า  

 
 เกษตรกรรม การประมง และการปศุสัตว์ 

 
การเกษตรกรรม การปศุสัตว์และการประมง เป็นกิจกรรมที่ผลิตวัตถุดิบป้อนเข้าสู ่

การแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหารเบื้องต้น ทั้งนี้ โครงสร้างของอุตสาหกรรมอาหารแบ่งออกเป็น 
12 สาขาย่อย3 ตามกลุ่มสินค้า อันได้แก่ 1) เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 2) ผลิตภัณฑ์ประมง 3) ผัก 
ผลไม้สดและแปรรูป 4) ธัญพืชและผลิตภัณฑ์ 5) เครื่องเทศ เครื่องปรุงรส 6) นมและผลิตภัณฑ์  
7) น้ าตาลและขนมหวาน 8) เครื่องดื่ม 9) ชา กาแฟ โกโก้ 10) น้ ามันและไขมัน 11) อาหารสัตว์ 
และ 12) อาหารอื่นๆ 

 
ในระดับต้นน้ า สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ได้มาจากภาคการเกษตรและประมง  

และภาคปศุสัตว์โดยตรง ได้แก่ เนื้อสัตว์ (เช่น เนื้อสุกร โค กระบือ ไก่ เป็นต้น) สัตว์น้ า (เช่น ปลา 
กุ้ง หอย ปู หมึก เป็นต้น) ผักและผลไม้สด ธัญพืช เครื่องเทศ (เช่น กระเทียม พริกไทย อบเชย 
กานพลู ขิง ขม้ิน เป็นต้น) นม เมล็ดกาแฟ เมล็ดโกโก้ ชา เมล็ดพืชน้ ามัน (เช่น ปาล์ม ถั่ วลิสง  
ถั่วเหลือง งา เมล็ดทานตะวัน เป็นต้น) รวมไปถึงไขมันจากพืชและสัตว์ 
                                                           
3 ตามการจัดแบ่งโดยกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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5.1.1.2 อุตสาหกรรมกลางน้ า 
 

 อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปเบื้องต้น 
 
ในระดับกลางน้ า ผู้ผลิตจะน าวัตถุดิบหรือสินค้าที่ได้จากอุตสาหกรรมต้นน้ า มาแปรรูป

เป็นสินค้าอาหารแปรรูปท่ีมีความซับซ้อนไม่มากนัก ได้แก่ 
 
 แป้ง (เช่น แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว แป้งมันส าปะหลัง เป็นต้น) มอลต์  สตาร์ช  

อินูลิน และกลูเทน ได้จากการแปรรูปธัญพืช และพืช เช่น ข้าว มันส าปะหลัง ข้าวโพด 
เป็นต้น 

 ซอสปรุงรส (เช่น น้ าส้มสายชู น้ าปลา ซอสพริก ซอสมะเขือเทศ เต้าเจ้ียว ผงชูรส 
เป็นต้น) ได้จากการแปรรูปพืช ผัก และ / หรือผลไม้ รวมไปถึงเนื้อสัตว์ หรืออาหาร
ทะเลบางชนิด 

 น้ าตาลและกากน้ าตาล รวมถึงขนมหวานที่ท าจากน้ าตาล (เช่น ลูกอม เป็นต้น)  
ได้จากการแปรรูปอ้อย และพืชบางชนิดที่ให้น้ าตาล 

 ผลิตภัณฑ์จากนม (เช่น เนย เนยแข็ง (ชีส) โยเกิร์ต เป็นต้น) ได้จากการแปรรูปนมสด 
 ขนมหวานที่ท าจากผลิตภัณฑ์โกโก้ (เช่น ช็อกโกแลต โกโก้ผง) ได้จากการแปรรูป

เมล็ดโกโก้ 
 ผลิตภัณฑ์จากชาและพืชสมุนไพร (เช่น ชาผง และชาส าเร็จรูป เป็นต้น) ได้จาก 

การแปรรูปใบชาและพืชสมุนไพร 
 

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมอาหารในระดับกลางน้ า ยังครอบคลุมถึงการแปรรูปกากที่เหลือ
จากการผลิตอาหารและการผลิตน้ ามันพืช (เช่น กากถั่วเหลือง กากน้ าตาล เป็นต้น) เช่นกัน  
ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้นั้นสามารถน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมถ่าน
และเชื้อเพลิง เป็นต้น 

 

5.1.1.3 อุตสาหกรรมปลายน้ า 
 
อุตสาหกรรมปลายน้ าของการแปรรูปอาหาร เป็นอุตสาหกรรมที่น าเอาวัตถุดิบที่ได้จาก

อุตสาหกรรมอาหารทั้งต้นน้ าและกลางน้ าเข้าสู่กระบวนการแปรรูป ซึ่งอาจมีการผ่านกรรมวิธีต่างๆ 
ที่ซับซ้อนขึ้น เช่น แช่เย็น แช่แข็ง ไล่ความชื้น เป็นต้น หรือแม้แต่กรรรมวิธีพื้นบ้าน เช่น การดอง 
การหมัก เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏออกมาภายหลังจากการแปรรูป อาจอยู่ในรูปของอาหาร
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กระป๋อง อาหารแช่เย็น / แช่แข็ง อาหารแห้ง เป็นต้น ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่ห่วงโซ่มูลค่าในภาคบรรจุ
ภัณฑ ์และการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 

 
ทั้งนี้ อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ประกอบด้วยอุตสาหกรรมหลัก 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ดังนี้ 
 

 อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป 
 
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป เกิดจากการน าวัตถุดิบที่ได้จากการประมง และ/หรือ

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจ าพวกกุ้ง ปลา สัตว์น้ าที่จับได้จากแหล่งน้ าธรรมชาติ หรือจากทะเล 
มาแปรรูปเปน็อาหารในรูปแบบต่างๆ ส่วนใหญ่จะนิยมแปรรูปอาหารทะเลดังกล่าวเป็นอาหารทะเล
กระป๋อง เช่น ปลากระป๋อง เป็นต้น และสัตว์ทะเลที่นิยมน ามาแปรรูป ได้แก่ ปลาทูน่า ปลาซาร์ดีน 
หอยลาย และหอยแครง เป็นต้น  

 
นอกจากการแปรรูปอาหารทะเลเป็นอาหารทะเลกระป๋องแล้ว ยังมีการแปรรูปเป็นอาหาร

ในแบบอื่นๆ เช่นกัน อาทิ อาหารทะเลแห้ง หรืออบแห้ง อาหารทะเลดอง (เช่น ปลาร้า ปลาส้ม 
เป็นต้น)  

  
 อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป 

 
อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์แช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

ที่ค่อนข้างโดดเด่นในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกที่ส าคัญของประเทศ ได้แก่  
ไก่แช่เย็นและแช่แข็ง และไก่แปรรูป กุ้งแช่เย็นและแช่แข็ง และกุ้งแปรรูป เป็นต้น 

 

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมไก่แช่เย็น แช่แข็งและแปรรูปในประเทศไทยนั้น เป็นอุตสาหกรรมที่มี
โครงสร้างอุตสาหกรรมที่มีความครบวงจรเชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับต้นน้ า (ปศุสัตว์ – ฟาร์มไก่)  
ไปจนถึงปลายน้ า (โรงงานผลิตไก่แช่เย็น / แช่แข็ง) นอกจากนี้ ยังมีระบบห่วงโซ่มูลค่าที่แข็งแกร่ง 
เพราะมีการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีและวิชาการที่ทันสมัยตั้งแต่ระบบการเลี้ยงไปจนถึงโรงงาน
แปรรูป การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่หลากหลาย รวมไปถึงมีการพัฒนาทางสายพันธุ์ไก่ตลอดเวลา 
ส่งผลให้มูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมค่อนข้างสูง โดยไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง  มีสัดส่วนประมาณ 
ร้อยละ 15 ของมูลค่าการส่งออกไก่แปรรูปทั้งหมดของประเทศไทย ในขณะที่ เนื้อไก่แปรรูป 
มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 854 ของมูลค่าส่งออกไก่แปรรูปทั้งหมดของประเทศไทย จึงอาจกล่าว 

                                                           
4 สถานการณ์สินค้าเกษตรทีส่ าคัญและแนวโน้ม ปี 2558, ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
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ได้ว่าอุตสาหกรรมไก่แช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป มีความส าคัญอย่างมากในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์
แช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป 

 
 อุตสาหกรรมผัก ผลไม้กระป๋อง และแปรรูป 

 
อุตสาหกรรมผัก ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เป็นการแปรรูปผลผลิตทางเกษตรเพื่อเพิ่ม

มูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ สินค้าในอุตสาหกรรมดังกล่าวประกอบด้วยสินค้าผักและผลไม้ต่างๆ 
ทั้งในรูปผลไม้สด แห้ง แช่อิ่ม และลักษณะการแปรรูปอื่นๆ โดยสินค้าที่ส าคัญในกลุ่มนี้ ได้แก่ 
สัปปะรดกระป๋อง น้ าสัปปะรด ผักผลไม้กระป๋อง ผักผลไม้อบแห้งแช่อิ่ม  น้ าผักและน้ าผลไม้  
เป็นต้น 

 
 อุตสาหกรรมธัญพืชและแป้งแปรรูป 

 
อุตสาหกรรมธัญพืชและแป้งแปรรูป เป็นอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมการแปรรูปแป้ง ผัก 

ผลไม้ รวมไปถึงการแปรรูปกากหรือผลพลอยได้ทางการเกษตร (เช่น ร า และกากพืชต่างๆ) เป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ อาทิ ผลิตภัณฑ์จากแป้ง เช่น ขนมปัง เส้นพาสต้า บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป อาหาร
กระป๋อง อาหารแช่เย็น / แช่แข็ง และอาหารสัตว์ เช่น อาหารสัตว์อัดเม็ด เป็นต้น 

 
 อุตสาหกรรมน้ าตาลแปรรูป 

 
อุตสาหกรรมน้ าตาลแปรรูป เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปน้ าตาลที่ได้จากการแปรรูปอ้อยมาสู่

ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของน้ าหวาน น้ าอัดลม และน้ าแร่ ซึ่งได้รับการปรุงแต่งรส กลิ่น สี รวมไปถึง
ขนมประเภทต่างๆ 

 
เม่ือพิจารณารายละเอียดของอุตสาหกรรมหลักทั้งห้าอุตสาหกรรม คณะผู้วิจัยได้จัดท า

แผนภาพของภาพรวมห่วงโซ่อุปทานการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ซึ่งสรุปไว้ดังแสดงใน
ภาพที ่5-3 
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ภาพที่ 5-3 ห่วงโซ่อุปทานการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

 
 
 

5.2  ภาพรวมห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 
 

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมีสินค้าหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น สับปะรด สามารถแปรรูป
เป็นสับปะรดกระป๋อง ในขณะท่ี การแปรรูปไก่ สามารถน าไก่ไปผ่านกรรมวิธีเพื่อแช่แข็ง กลายเป็น 
ไก่แช่แข็ง จึงอาจกล่าวได้ว่า สินค้าแต่ละประเภทในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมีวิธีการจัดหา
วัตถุดิบ และการผลิต/แปรรูปที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น เพื่อให้สามารถศึกษาห่วงโซ่มูลค่าของ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปได้ในเชิงลึก คณะผู้วิจัยจึงคัดเลือกอุตสาหกรรมย่อยในอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูปจ านวน 2 อุตสาหกรรม กล่าวคือ 1) สินค้าในอุตสาหกรรมทูน่ากระป๋อง และ  
2) อุตสาหกรรมกุ้ง โดยคัดเลือกจากความสามารถทางการแข่งขันของไทยในตลาดโลก พิจารณา
จากมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยของไทยไปยังตลาดโลกในช่วงปี 2553-2557 ซึ่งทั้งสองอุตสาหกรรม 
มีมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยสูงติดอันดับหนึ่งในห้าอันดับแรกของสินค้าอาหารแปรรูปไทย รวมถึง 
มีห่วงโซ่มูลค่าที่เชื่อมโยงตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ าไปยังอุตสาหกรรมปลายน้ าภายในประเทศ  
ส่งเสริมให้เกิดมูลค่าเพิ่มภายในประเทศไทย 

อุตสาหกรรมต้นน้ า อุตสาหกรรมกลางน้ า อุตสาหกรรมปลายน้ า

ห่วงโซ่อุปทานการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก สถาบันนานาชาติเพื่อเอเชียแปซิฟ กศึกษา

อุตสาหกรรมอาหาร 
(เบ้ืองต้น)

อุตสาหกรรมอาหาร 
(ขั้นกลาง)

- ผลิตภัณฑ์จากนม
- แป้ง มอลต์ กลูเทน
- น้ าตาล กากน้ าตาล
- โกโก้ ช็อกโกแลต

อุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรูป

อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์
แช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป

อุตสาหกรรมผักผลไม้กระป๋อง
และแปรรูป

อุตสาหกรรมธัญพืช
และแป้งแปรรูป

อุตสาหกรรมน้ าตาลแปรรูป

ผลิตภัณ ์จากการเกษตร

ผลิตภัณ ์จากการประมง

ผลิตภัณ ์จากการปศุสัตว์

บรรจุภัณ ์

โลจิสติกส์และบริการขนสง่
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 อุตสาหกรรมทูน่ากระป๋อง 
 
ภาพรวมห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมทูน่ากระป๋อง ได้ถูกแสดงไว้ในภาพที่ 5-4 และ

ขั้นตอนการผลิตทูน่ากระป๋อง ได้ถูกแสดงไว้ในภาพที่ 5-5 ทั้งน้ี ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมทูน่า
กระป๋องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
1) การจั หาวัตถุ ิบและปัจจัยการผลิต (Production) 

วัตถุดิบของปลาทูน่ากระป๋อง คือปลาทูน่า ซึ่งการผลิตของไทยจะใช้วัตถุดิบดังกล่าว
จาก 2 แหล่ง ได้แก่ การประมงภายในประเทศ และการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่แข็ง
จากต่างประเทศ โดยไทยน าเข้าปลาทูน่าแช่แข็งเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสูงถึงร้อยละ 80 
ของปริมาณวัตถุดิบทั้งหมด เนื่องจากปลาทูน่าที่ได้จากอ่าวไทยส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก 
จึงนิยมน าไปรับประทานสดมากกว่าแปรรูป ประกอบกับปลาทูน่าหลายสายพันธุ์  
อยู่ในแหล่งประมงในมหาสมุทรแปซิฟ กและมหาสมุทรอินเดียเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ 
ปลาทูน่าท้องแถบ (Skipjack) เป็นสายพันธุ์ที่ไทยน ามาแปรรูปเป็นปลาทูน่ากระป๋อง
สูงสุดเป็นอันดับหน่ึง รองลงมาคือ ปลาทูน่าครีบเหลือง (Yellow Fin) และอันดับสาม 
คือ ปลาทูน่าครีบยาว (Albacore) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีคุณภาพสูงที่สุด  
 
ผู้ผลิตปลาทูน่ากระป๋องจะใช้การวิจัยและพัฒนา (Research and Development: 
R&D) เป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค และความต้องการบริโภค
ของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ เนื่องจากผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ มีความชื่นชอบปลาทูน่า
กระป๋องที่ท ามาจากปลาสายพันธุ์แตกต่างกันไป ทั้งนี้ การจัดหาวัตถุของปลาทูน่า
แช่แข็ง จะมีความเกี่ยวข้องกับบริการต่างๆ ได้แก่ บริการจัดจ าหน่ายสินค้า  
(ผู้น าเข้า) บริการขนส่ง บริการประมง และศุลกากร 

 
2) การแปรรูป (Processing) 

การแปรรูปปลาทูน่าเป็นปลาทูน่ากระป๋องสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และ 
ยืดอายุการเก็บรักษาได้นานกว่าของสด  ทั้งนี้ ขั้นตอนการผลิตทูน่ากระป๋อง 
อย่างละเอียดจะถูกแสดงไว้ในภาพที่ 5-5 ซึ่งเริ่มการแปรรูปจากการน าวัตถุดิบ 
มาละลายน้ าแข็ง จากนั้นจึงตัดปลาเพื่อแยกชิ้นส่วนที่ไม่ได้ใช้ออก แล้วน าไปปรุงรส 
จากนั้นจึงบรรจุกระป๋องและป ดกระป๋อง ซึ่งในการแปรรูปปลาทูน่ากระป๋องจะใช้
เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวช่วยในกระบวนการต่างๆ อาทิ การนึ่งปลา การบรรจุ
กระป๋อง การป ดกระป๋อง และการนึ่งฆ่าเชื้อ เป็นต้น ทั้งนี้ ในการแปรรูปปลาทูน่า
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กระป๋องมีการบริการที่เกี่ยวข้อง อาทิ บริการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 
บริการตรวจสอบคุณภาพเพื่อขอใบรับรอง (ด้านการผลิตและสุขอนามัย) และบริการ
ที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุกระป๋อง เป็นต้น  
 

3) การจั จ าหน่ายและการกระจายสินค้า 
ปลาทูน่ากระป๋องที่บรรจุเสร็จแล้ว จะถูกจัดส่งต่อไปยังผู้จัดจ าหน่ายภายในประเทศ 
อาท ิตัวแทนจ าหน่าย ห้างสรรพสินค้า ไฮเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายของช า 
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ปลาทูน่ากระป๋องเป็นสินค้าที่มีการบริโภคภายในประเทศ
เพียงร้อยละ 3 ของการผลิต ในขณะท่ี ปริมาณการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของไทย
สูงถึงร้อยละ 97 ของการผลิต ทั้งนี้ การบริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ าหน่ายและ
กระจายสินค้า ได้แก่ บริการกระจายสินค้า (ตัวแทนผู้ส่งออก/ผู้น าเข้า ร้านค้าส่ง และ
ร้านค้าปลีก) บริการโลจิสติกส์และการขนส่ง บริการคลังสินค้า และบริการท่ีเกี่ยวข้อง
กับศุลกากร 
   

4) การตลา และการสร้างแบรน ์สินค้า 
การตลาดและการสร้างแบรนด์สินค้า ถือเป็นขั้นตอนที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ปลาทูน่ากระป๋องได้อย่างมาก โดยผู้ผลิตสามารถเริ่มพัฒนาจากการออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์ (Packaging) ประกอบกับการเล่าเรื่องราว (Story) ของที่มาและ 
ความแตกต่างของสายพันธุ์ปลาทูน่าที่ใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อสร้างความแปลกใหม่และ
ดึงดูดความสนใจจากผู้ซื้อ หรือสามารถใช้มาตรฐานการรับรองต่างๆ มาเพื่อ
รับประกันว่าปลาทูน่ากระป๋องดังกล่าว ได้วัตถุดิบมาจากการประมงที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
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ภาพที่ 5-4 ห่วงโซมู่ลค่าอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมทูน่ากระป๋อง 

 
 

ภาพที่ 5-5 ขั้นตอนการผลิตทูน่ากระป๋อง 

 
 

ภาพรวมการผลิตอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป (ทูน่ากระป๋อง)

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจาก ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ FAO

การผลิต
(การประมง)

การแปรรูป

เรือประมงจับปลา

แหล่งน้ า

ปลาทูน่ากระป๋อง

การขนถ่ายสินค้า การจั จ าหน่าย

จ าหน่าย ห้กับผู้รับซื้อ

คั เกร ปลาท่ีไ ้
คุณภาพ

วัตถุ ิบ ปรุง ห้สุกและเพิ่มเติม
รสชาติ

บรรจุกระป๋อง

ตลาด
ภายในประเทศ

ผู้จัดจ าหน่าย

ร้านอาหาร / 
โรงแรม

ร้านค้าปลีก/ 
ค้าส่ง

ตลาดต่างประเทศ

ขั้นตอนการผลิตทูน่ากระป๋อง

วัตถุดิบ
ปลาทูน่าแช่แข็ง

(Frozen Tuna from Storage) 

การเอาน้ าล้าง
(Washing)

การลดอุณหภูมิ
(Cooling)

การปรุงรส (Seasoning)

ควบคุมคุณภาพและน้ าหนัก
(Control of Quality & Weight)

การท าความสะอาดกระป๋อง
(Can Washing)

การบรรจุกล่อง
(Packaging)

การละลาย
น้ าแข็ง

(Thawing)

การขูดปลา
และแยกชิ้นส่วน

การนึ่งปลา
(Pre-Cooking)

การจัดเก็บสินค้าในคลัง
(Storage)

การบรรจุกระป๋อง
(Canning)

การป ดฉลาก
(Labeling)

การไล่อากาศ
และป ดผนึก

การนึ่งฆ่าเชื้อ
(Sterilization)

การตัดปลา
(Cutting)

การลดอุณหภูมิ
ของปลากระป๋อง
(Can Cooling)

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจาก ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ FAO

การจัดจ าหน่าย
ภายในประเทศ
(Distribution)

ขนส่งสินค้า
ให้ร้านค้าปลีก

การขนส่งสินค้าเพื่อ
ส่งออก

(Loading & 
Shipment)

การส่งออก
(Exports)

วัตถุ ิบ การแปรรูป การจั จ าหน่ายและกระจายสินค้า
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 อุตสาหกรรมกุ้ง 
 
ภาพรวมห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมกุ้ง ได้ถูกแสดงไว้ในภาพที่ 5-6 และขั้นตอน 

การผลิตกุ้งแช่แข็ง ได้ถูกแสดงไว้ในภาพที่ 5-7 ทั้งนี้ ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมกุ้งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้

 
1) การจั หาวัตถุ ิบและปัจจัยการผลิต (Production) 

กลุ่มเกษตรกรที่ท าฟาร์มกุ้งส่วนใหญ่ด าเนินการในรูปแบบการเพาะเลี้ยงเชิงเดี่ยว 
โดยมีปัจจัยการผลิตในการเพาะเลี้ยงกุ้ง ได้แก่ ลูกพันธุ์กุ้ง อาหารกุ้ง สารเสริม
สุขภาพสัตว์น้ า ยารักษาโรคกุ้ง เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ นอกจากนี้ การท าฟาร์มกุ้ง 
เกษตรกรจะต้องลงทะเบียนฟาร์ม เพื่อขอการรับรองมาตรฐาน GMP ของไทย 
หรือต่างประเทศ รวมถึงต้องมีการรับรองผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ใบรับรอง 
การวิเคราะห์อาหาร และเอกสารการขนย้ายลูกพันธุ์และผลผลิตสัตว์น้ า ส าหรับการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development: R&D) ในอุตสาหกรรมกุ้งอยู่ในรูปแบบ
บริการทางวิชาการ ซึ่งมีภาครัฐ สมาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้บริการข้อมูล  
 
ทั้งนี้ เกษตรกรผู้ท าฟาร์มกุ้งสามารถเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการแปรรูปอาหารได้ใน
สามรูปแบบหลัก กล่าวคือ การเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) การขายผ่าน
ตลาดกลาง (Traders) และการจ าหน่ายโดยตรงให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งเกษตรกร
และผู้รับซื้อจะต้องตกลงราคากันก่อนจับกุ้ง   

 
2) การแปรรูป (Processing) 

กุ้งสามารถน าไปแปรรูปได้หลากหลาย อาทิ กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง กุ้งต้มสุกแช่เย็น 
แช่แข็ง และกุ้งกระป๋อง เป็นต้น ทั้งนี้ ขั้นตอนการผลิตกุ้งแช่แข็งอย่างละเอียด 
ถูกแสดงไว้ในภาพที่ 5-7 ซึ่งเริ่มจากการตรวจสอบคุณภาพกุ้งที่ได้มาจากเกษตรกร 
จากนั้นน ามาล้างน้ าท าความสะอาด เด็ดหัวกุ้ง คัดขนาดกุ้ง ปอกเปลือก และคัดแยก
กุ้งตามสี จากนั้นน ากุ้งไปแช่สารละลายฟอสเฟส แล้วน าไปล้างน้ าอีกรอบก่อนที่จะ
น าไปแช่เยือกแข็ง แล้วจึงกุ้งน ามาเคลือบน้ า ก่อนที่จะบรรจุลงถุง ทั้งนี้ ในขั้นตอน
การแปรรูปกุ้งแช่แข็งมีการบริการท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ บริการการจัดซื้อวัตถุดิบ บริการ
เก็บรักษาวัตถุดิบ บริการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ISO บริการตรวจสอบ
คุณภาพเพื่อขอใบรับรอง (ด้านการผลิตและสุขอนามัย) บริการด้านโลจิสติกส์ และ
บริการบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 
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3) การจั จ าหน่ายและการกระจายสินค้า 
สินค้าที่ได้รับการแปรรูปแล้ว จะถูกจัดส่งต่อไปยังผู้จัดจ าหน่ายภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ โดยโรงงานแปรรูปกุ้งแช่แข็งของไทยกว่า 150 โรงงาน สามารถส่งออก 
กุ้งแช่แข็งไปยังประเทศต่างๆ กว่า 50 ประเทศ ทั้งนี้ การบริการที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดจ าหน่ายและกระจายสินค้า ได้แก่ บริการกระจายสินค้า (ตัวแทนผู้ส่งออก /
น าเข้า ร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีก) บริการโลจิสติกส์และการขนส่ง บริการคลังสินค้า 
และบริการที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร 
   

4) การตลา และการสร้างแบรน ์สินค้า 
การตลาดและการสร้างแบรนด์สินค้า ถือเป็นขั้นตอนที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์อาหารได้อย่างมาก โดยนอกจากการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging) 
ให้ดึงดูดใจผู้ซื้อแล้ว การที่สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐาน ตั้งแต่แหล่งผลิตวัตถุดิบ 
วิธีการผลิต รวมถึงการผลิตในโรงงานท่ีได้มาตรฐาน และการใช้แรงงานในการผลิตที่
ไ ม่ขัดต่อกฎหมาย  จะช่วยลดการกีดกันทางการค้าเ ม่ือส่งออกสินค้าไปยัง
ต่างประเทศ ท าให้สินค้าสามารถตีตลาดและวางขายในประเทศต่างๆ ได้ง่ายขึ้น 

 
ภาพที่ 5-6 ห่วงโซมู่ลค่าอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมกุ้ง 

 

ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมกุ้ง

อุตสาหกรรมกลางน้ า

ตลา กลาง

โรงงานแปรรูป

 าร์มเลี้ยงกุ้ง

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก สถาบันอาหาร ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ SEAT

อุตสาหกรรมปลายน้ า

ผลิตภัณ ์กุ้ง ิบ

ผลิตภัณ ์กุ้ง
พร้อมรับประทาน

อุตสาหกรรมต้นน้ า
ผู้จั หาวัตถุ ิบ ผู้ผลิต Contract 

Farming

เกษตรกร
อิสระ

ลูกพันธุ์/ อาหาร/ 
สารเสริมสุขภาพสัตว์น้ า/ 
ยารักษาโรคกุ้ง/ เคร่ืองมือ/ 

บริการทางวิชาการ 

ฟาร์มอนุบาลกุ้ง

เกษตรกรฟาร์มเลี้ยงกุ้ง

การเพาะกุ้ง

การจับกุ้ง

การแปรรูป

โรงงานแปรรูป
ส่งออก ตัวแทนผู้น าเข้า

ในต่างประเทศ

บริโภคภายในประเทศธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจค้าปลีกใน
ต่างประเทศ

การจั จ าหน่าย
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ภาพที่ 5-7 ขั้นตอนการผลิตกุ้งแช่แข็ง 

 
 

5.2.1 ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมจากการศึกษาบริษัทกรณีศึกษา (Best Practice) 
 
ในส่วนน้ี คณะผู้วิจัยจะศึกษาห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) จากกรณีศึกษา (Case Study) 

ของบริษัทในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น ทั้งในแง่ของ
ตัวอย่างของห่วงโซ่มูลค่า ห่วงโซ่อุปทาน และกิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทกรณีศึกษา 
ที่คณะผู้วิจัยคัดเลือกมา เป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มีความเกี่ยวข้อง และ/หรือมีบทบาท
ส าคัญในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป คณะผู้วิจัยได้
พิจารณาบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ ากัด มหาชน (Thai Union Frozen Products 
PCL.: TUF) เป็นบริษัทกรณีศึกษา ซึ่งเป็นบริษัทผลิตอาหาร และอาหารแปรรูปจากประเทศไทย 
มีการขยายสาขาการผลิตและขยายแหล่งจัดหาวัตถุดิบไปกว่า 9 ประเทศ อีกทั้ง ยังได้มีการ 
ควบรวมกิจการกับผู้ผลิตในต่างประเทศ ส่งผลให้แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น  
โปรดักส์ เป็นท่ีรู้จักในประเทศต่างๆ กว่า 10 ประเทศ โดยบริษัทมีรายได้สูงถึง 121,400 ล้านบาท 
ในปี 2557 และมีก าไรกว่า 5,100 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์  
ยังมีผลิตภัณฑ์หลากหลายภายใต้ 11 แบรนด์สินค้า ครอบคลุมผลิตภัณฑ์จากปลาทูน่า (ทูน่า
กระป๋อง) กุ้งและผลิตภัณฑ์จากกุ้ง อาหารสัตว์เลี้ยง ปลาซาร์ดีนและปลาแมคเคอเรลบรรจุกระป๋อง 
ปลาแซลมอน และผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาทิ อาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง  
ขนมปลาเส้น เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ ได้มีการบริหารจัดการห่วงโซ่

ขั้นตอนการผลิตกุ้งแช่แข็ง

ตรวจสอบ

(Inspection)

ชั่งน้ าหนัก

(Weighing)
ล้างน้ า

(Washing)
สะเ ็ น้ า
(Draining)

เ ็ หัวกุ้ง

(Cutting)

ล้างกุ้ง
คั ขนา กุ้ง

(Grading)

ปอกเปลือก 
ผ่าหลังกุ้ง 

และถอ หางกุ้ง
ล้างกุ้งเน้ือ แยกสีกุ้งเน้ือ

แช่สารละลาย
 อสเ ต
(Soaking)

ล้างน้ า
และสะเ ็ น้ า

แช่เยือกแข็ง
IQF

ชั่งน้ าหนัก
เคลือบน้ า

(Glazing)

บรรจุ ส่
ถุงพลาสติก

ป  ปากถุง
ผ่านเครื่อง

 Metal Detector
ป   ลาก 

(Labeling)

ตรวจสอบ
คุณภาพ (X-ray 

Detecting)

บรรจุลงกล่อง

กุ้ง
(Raw Shrimp)

เก็บสินค้า
 นห้องเย็น จั จ าหน่าย

จ าหน่ายภาย นประเทศ

ขนส่งไปยังร้านค้าปลีก

ส่งออก

ขนส่งสินค้าเพื่อส่งออก (Loading & Shipment)

การแปรรูป

วัตถุ ิบ

การจั จ าหน่าย
และกระจาย

สินค้า

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก สถาบันอาหาร และFAO



 

 

 

 5-19 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

มูลค่าของตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับเสาหลักกลยุทธ์ทั้ง 6 ของบริษัท ได้แก่ นวัตกรรม (Innovation) 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability) ความเป็นเลิศในด้านการด าเนินงาน (Operational Excellence) 
การควบรวมและการซ้ือกิจการ (Mergers and Acquisitions) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในระดับโลก 
(Global Talent Development) และกลยุทธ์การจัดหาวัตถุดิบ (Strategic Sourcing)  

 
ภาพที่ 5-8 ห่วงโซ่มูลค่าของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โ รเซ่น โปร ักส์ จ ากั  

 
 

จากภาพที่ 5-8 แสดงห่วงโซ่มูลค่าของบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ ในกลุ่ม
สินค้าหลักของบริษัท ยกเว้นอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีมูลค่าเพิ่ม โดยสามารถแบ่งได้เป็น 
3 กิจกรรมหลัก กล่าวคือ 1) การจัดหาวัตถุดิบและกิจกรรมในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(Raw Material Acquisition & Other Support Industries) 2) กา รแปร รู ป  (Processing) แ ล ะ  
3) การสร้างแบรนด์สินค้า และการกระจายสินค้า (Branding and Distribution) 

 
 การจั หาวัตถุ ิบและกิจกรรม นอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง (Raw 

Material Acquisition & Other Support การออกแบบ  Industries) ไทยยูเนี่ยน 
โฟรเซน่ โปรดักส์ ให้ความส าคัญกับความม่ันคงของวัตถุดิบ โดยบริษัทมีเรือประมง
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เป็นของตนเอง เพื่อกระจายความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบ อีกทั้งยังได้ความรู้ด้าน
กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ ซึ่งการเดินเรือประมงของไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์
สามารถจัดหาวัตถุดิบปลาให้กับการผลิตได้ร้อยละ 10-12 ของปริมาณวัตถุดิบที่ใช้
ทั้งหมด ในขณะที่ วัตถุดิบในส่วนอื่น รวมถึงกุ้งได้มาจากฟาร์มพันธมิตร (Alliance 
Farms) โดยฟาร์มหรือแหล่งผลิตดังกล่าว จะเป็นฟาร์มท้องถิ่นที่ผ่านมาตรฐานของ
บริษัท จากนั้น บริษัทจะสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับฟาร์มท้องถิ่นดังกล่าว ข้อดี
ของการมีฟาร์มพันธมิตร คือ บริษัทสามารถควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบได้ดีขึ้น 
สามารถสืบค้นย้อนกลับไปยังห่วงโซ่อุปทานได้ อีกทั้ง ยังลดต้นทุนจากการซื้อขาย
ผ่านพ่อค้าคนกลาง และสร้างความม่ันใจได้ว่าบริษัทมีวัตถุดิบที่เพียงพอเพื่อรองรับ
การผลิต นอกจากนี้ ในด้านฐานการผลิต บริษัทได้รับการรับรอง Marine Stewardship 
Council Chain of Custody (MSC CoC) ซึง่เป็นการรับรองว่าการประมงของบริษัท
นั้นด าเนินการตามมาตรฐานการประมงอย่างยั่งยืน 
 

 การแปรรูป (Processing) บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ ได้มีการปรับปรุง
การผลิตและการแปรรูปด้วย 2 วิธี คือ 1) การปรับรื้อระบบ (Process Reengineer) 
และ 2) การขยายก าลังการผลิต (Capacity Expansion) โดยจะมีฝ่ายสนับสนุน 
ด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D Support Team) ให้ความร่วมมือในด้านข้อมูลต่างๆ 
อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่ออุปสงค์ของผู้บริโภคในแต่ละ
พื้นที่ คิดค้นวิธีการผลิตให้มีต้นทุนเหมาะสมที่สุด รวมถึงการผลิตเพิ่มในผลิตภัณฑ์
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง หรือมีคุณภาพสูงขึ้น เพื่อให้ตอบสนองต่อตลาดใหม่ อย่างตลาด 
ในทวีปยุโรป  

 
 การสร้างแบรน ์สินค้า และการกระจายสินค้า (Branding and Distribution) 

สืบเนื่องจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่ออุปสงค์ของผู้บริโภคใน 
แต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ มีคุณภาพสูงขึ้น บริษัท  
ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ ต้องการที่จะขยายตลาดผู้บริโภคไปยังตลาดใหม่ๆ 
โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้กล่าวในข้างต้นเป็นตัวน าตลาด 

  
นอกจากนี้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ ยังมีปัจจัยแห่งความได้เปรียบทางการ

แข่งขัน (Key Competitive Advantages) ที่ก่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาของ 
ห่วงโซ่มูลค่าของบริษัท ดังแสดงให้เห็นในภาพที่ 5-9 
  



 

 

 

 5-21 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

ภาพที่ 5-9 ปัจจัยแห่งความไ ้เปรียบทางการแข่งขัน 
ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โ รเซ่น โปร ักส์ จ ากั  

 
 
ปัจจัยแห่งความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Key Competitive Advantages) และกิจกรรม

ต่างๆ ของไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 รูปแบบการควบรวมธุรกิจ นแนว ิ่ง (TUF’s Vertical Integration Model) 

กล่าวคือ การควบรวมและเข้าซื้อกิจการผู้ผลิตวัตถุดิบ หรือผู้จัดหาวัตถุดิบให้กับ
บริษัท เพื่อควบคุมและสร้างความโปร่งใสให้กับห่วงโซ่อุปทาน อีกทั้ง ยังช่วยให้เกิด
ความม่ันคงทางวัตถุดิบ เพื่อให้สามารถตอบสนองได้ทันต่อทิศทางความต้องการ 
ของตลาด  
 

 กลยุทธ์ ก าลั งการผลิต  (Strategic Location of Production Capacities) 
กล่าวคือ การจัดหาวัตถุดิบจากหลากหลายทาง (Diversifying Sources of Supply) 
และการผลิตที่ก่อให้เกิดคุณภาพที่ดี และมีต้นทุนต่ า 
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 การตรวจสอบและรับรองอย่างเข้มงว ตลอ ห่วงโซ่อุปทาน  (Extensive 
Audit & Certification Experience Troughout Supply Chain) เ ป็ นก า ร ใ ห้ 
ความร่วมมือและยอมรับการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานที่ลูกค้าร้องขอ รวมไปถึง 
การจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีความโปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานที่ลูกค้าร้องขอ 
 

 การตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) บริษัทได้มีความพยายามที่จะสร้างระบบ
การสืบค้นย้อนกลับในข้ันตอนการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเพาะเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็น
วัตถุดิบ จนไปถึงการผลิตเป็นสินค้าขั้นสุดท้าย  
 

 ความยั่งยืน (Sustainability) ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ ได้ก าหนดหลักการ
ด้านความยั่งยืน 5 ประการ ได้แก่ 1) การจัดหาวัตถุดิบที่ยั่งยืน ซึ่งได้รับการรับรอง
มาตรฐานการประมงอย่างยั่งยืนจาก Marine Stewardship Council 2) การดูแล
ด้านแรงงาน บริษัทยอมรับการตรวจประเมินจากบุคคลภายนอก เนื่องจากปัจจุบัน
ข้อก าหนดด้านแรงงานในหลักปฏิบัติที่ใชก ากับผู้ค้ามีความเป็นสากลและมาตรฐาน
เดียวกัน 3) การปกป้องสิ่งแวดล้อม บริษัทได้บริหารจัดการระบบพลังงานให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน ISO 50001 และโรงงานในเครือของบริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 จ านวนหลายแห่ง 4) นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อ
สังคม ในส่วนนี้ นอกจากการพัฒนานวัตกรรมใหม่แล้ว บริษัทยังให้ความส าคัญต่อ
มาตรฐานที่เข้มงวดในการผลิตสินค้าใหม่ของตน อาทิ การรับรองมาตรฐาน GMP, 
ISO 9001 และ BRC Global Standards for Food Safety ควบคู่ ไปกับการให้
ความส าคัญด้านจริยธรรมในการตลาดและการประชาสัมพันธ์ และ 5) ชุมชนและ
สังคมของเรา ซึ่งในส่วนนี้ บริษัทจะท างานร่วมกับชุมชนและบุคคลในท้องถิ่น เพื่อ
ปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล 
 

 การวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่ง (Research & Development) บริษัทมีการส ารวจ
และวิจัยทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยเน้นการวิจัยในผลิตภัณฑ์ 
ทูน่าในตลาดที่ส าคัญ เพื่อน ามาพิจารณาความต้องการบริโภคในอนาคต อีกทั้ง  
ยังได้ร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้าของบริษัท เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงยังได้ลงทุนในห้องปฏิบัติการ 
เพื่อพัฒนานวัตกรรมและกระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรมของบริษัทอีกด้วย 
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5.3 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 
 
ในส่วนของการจัดประเภทของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรม

อาหารแปรรูป คณะผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์ของ Shih Smiling Curve เป็นกรอบในการอ้างอิง
การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน / ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋อง และอุตสาหกรรมกุ้ง 
ซึ่งการวิเคราะห ์Shih Smiling Curve นั้นเป็นกรอบแนวคิดหลักในการจัดกลุ่มการวิเคราะห์ภายใน
ห่วงโซ่อุปทาน / ห่วงโซ่มูลค่า เพื่อแสดงภาพปัจจุบันและภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของ
ห่วงโซ่ของอุตสาหกรรม โดยเน้นการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรม
ตามมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้น ซึ่งนับรวมทั้งภาคการผลิต และภาคบริการ นอกจากนี้ ยังสามารถแสดง
ภาพรวมของห่วงโซ่การผลิตภายในอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจนตลอดทั้งห่วงโซ่ รวมไปถึงระบุ  
ชี้ชัดในกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรม ซึ่งสามารถน าผลการวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้
ส าหรับการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมนั้นๆ รวมไปถึงส าหรับการจัดท าแนว
ทางการพัฒนาหรือยกระดับขีดความสามารถในอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต  

   
ในการระบุถึงบริการที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยจะใช้มาตรฐาน Central Product Classification 

Version 2.1 (CPC Ver. 2.1) ในการจ าแนกประเภทบริการในกระบวนการก่อนการผลิต ระหว่าง
การผลิต และหลังการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ตลอดจนบริการสนับสนุนอื่นๆ  
ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการการผลิตและการด าเนินงาน โดยกิจกรรมการบริการท่ีเกี่ยวข้อง มีดังนี้ 
 
5.3.1 กระบวนการก่อนการผลิต 

 
ในกระบวนการก่อนการผลิตของอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องและอุตสาหกรรมกุ้ง  

มีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและ
การพัฒนา และกิจกรรมการจัดหาหรือน าเข้าวัตถุดิบ ซึ่งเป็นผลผลิตจากอุตสาหกรรมต้นน้ าของ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ทั้งนี้ วัตถุดิบหลักของอุตสาหกรรมทูน่ามาจากการน าเข้า ในขณะที่ 
วัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมกุ้งแช่แข็งได้มาจากการเพาะเลี้ยงในฟาร์มกุ้ง โดยรายละเอียดของ
กิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการก่อนการผลิต เป็นดังที่แสดงในตารางที่ 5-2  
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ตารางที่ 5-2 กิจกรรมบริการที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการวิจัยและการพัฒนา  
และการจั หาหรือน าเข้าวัตถุ ิบของอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องและอุตสาหกรรมกุ้ง 

บริการที่เก่ียวข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
บริการงานวิจัย 
: Research Services 

81114 - Basic research services in engineering and technology  
81116 - Basic research services in agricultural sciences  
81126 - Applied research services in agricultural sciences 
81136 - Experimental development services in agricultural 
sciences  

1. Business Services 

บริการเกษตรและการประมง 
: Agricultural Services (Fishing Services) 

86152 - Aquaculture services on inputs owned by others  
86154 - Support services to aquaculture  
91131 -  Public administrative services related to agriculture, 
forestry, fishing and hunting  

1. Business Services 

บริการน าเข้าวัตถุดิบ 
: Importer  

6121 - Wholesale trade services on a fee or contract basis, of 
agricultural raw materials and live animals 
61224 - Wholesale trade services on a fee or contract basis, of 
fish and other seafood 
65111 - Road transport services of freight by refrigerator 
vehicles 

4. Distribution Services 

บริการตัวแทนจัดซื้อวตัถุดิบ 
: Procurement Agent for Raw Material Sourcing 

85999 - Other Support Services n.e.c. 1. Business Services 

บริการที่เกี่ยวเนื่องกับศุลกากร ส าหรบัการน าเข้า
วัตถุดิบ 
: Customs-Related Services for Imported Raw 
Materials 

85999 - Other Support Services n.e.c. 1. Business Services 

บริการควบคุมคุณภาพ  
: Quality Assurance Services (of Raw Materials) 

83441 - Composition and Purity Testing and Analysis Services 1. Business Services 

บริการขนส่งสินค้า (วัตถุดิบ) 
: Freight Transportation Services (of Rawn 
Materials) and Land Transportation Services  

65213 – Coastal and transoceanic water transport services of 
intermodal containers by container ships 
65211 - Coastal and transoceanic water services transport 
services of freight by refrigerator Vessels 

11. Transport Services 

บริการเก็บรักษาสินค้า 
: Storage of Raw Materials – General Storage 

67290 - Other Storage and Warehousing Services 11. Transport Services 

บริการจัดเก็บสินค้าอาหาร (วัตถุดิบ) 
: Storage and warehousing services (frozen tuna) 

67210 - Refrigerated storage services 11. Transport Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 
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5.3.2 กระบวนการระหว่างการผลิต 
 
ด้านกระบวนการแปรรูปปลาทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมกุ้ง สามารถแบ่ง

การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตออกเป็น 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
ในอุตสาหกรรมกลางน้ า และบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในอุตสาหกรรมปลายน้ า โดย
รายละเอียดของกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง เป็นดังที่แสดงในตารางที่ 5-3 

 
ตารางที่ 5-3 กิจกรรมบริการที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการผลิต 

ของอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องและอุตสาหกรรมกุ้ง 
บริการที่เก่ียวข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 

การผลิตอาหาร 
: Food Production 

881 - Food, beverage and tobacco manufacturing 
services  
88120 - Fish processing services 

1. Business Services 

การจัดการการผลิต 
: Production management 

83115 - Operations management consulting services 
83116 - Supply chain and other management consulting 
services  

1. Business Services 

ตรวจสอบคุณภาพผลติภัณฑ์เพื่อขอใบรับรอง 
: Product testing to obtain certification 

83441 - Composition and Purity Testing and Analysis 
Services 

1. Business Services 

ใบรับรองด้านสุขอนามัย 
: Certification for Public Sanitary and 
Phytosanitary Standards 

91122 - Public administrative services related to health 
care 

N/A 

บริการที่เกี่ยวข้องกับผลติภัณฑ์และการทดสอบ
ผลิตภัณฑ ์
: Packaging Services 

83442 - Testing and analysis services of physical 
Properties 
85400 - Packaging services 

1. Business Services 

การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 
Quality assurance and compliance with ISO 

83441 - Composition and purity testing and analysis 
services 

1. Business Services 

บริการควบคุมคุณภาพการบรรจุกระป๋อง 
: Quality Assurance Services 

83115 - Operations management consulting services  
83441 - Composition and purity testing and analysis 
services 

1. Business Services 

บริการจัดจ าหน่ายสารเคมี / สารละลาย 
: Distribution Services of Chemical and 
pharmaceutical products  

6127 - Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of Chemical and pharmaceutical products  
6257 - Retail trade services on a fee or contract basis, of 
Chemical and pharmaceutical products  

4. Distribution Services 

บริการติดตั้งและอุปกรณ ์
: Installation Services of Equipment 

87320 – Installation services of industrial, manufacturing 
and service industry machinery and equipment  

1. Business Services 

บริการคลังสินค้าส าหรับสินค้าขัน้กลาง 
: Warehousing services for intermediate goods 

67290 - Other storage and warehousing services 
11. Transport Services 

บริการซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
: Repair and maintenance services of 
machines and equipment 

87156 - Maintenance and repair services of commercial 
and industrial machinery 

1. Business Services 
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บริการที่เก่ียวข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
บริการท าความสะอาดโรงงาน 
: Cleaning services for factory 

85330 - General cleaning services 
1. Business Services 

บริการบ าบัดน้ าเสีย 
: Sewage water treatment services 

94110 - Sewage and sewage treatment services 
6. Environmental Services 

การก าจัดของเสียอุตสาหกรรม 
: Industrial waste disposal 

94212 - Non-hazardous waste treatment and disposal 
services 
94339 - Other non-hazardous waste treatment and 
disposal services 

6. Environmental Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
5.3.3 กระบวนการหลังการผลิต 

 
ในกระบวนการหลังการผลิตของอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องและอุตสาหกรรมกุ้ง  

มีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดจ าหน่ายและการกระจายสินค้า โดยรายละเอียดของ
กิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง แสดงไว้ในตารางที่ 5-4 

 
ตารางที่ 5-4 กิจกรรมบริการที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการจั จ าหน่ายและการกระจาย

สินค้าของอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องและอุตสาหกรรมกุ้ง 
บริการที่เก่ียวข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 

บริการที่เกี่ยวข้องกับภาษีศุลกากร 
Customs-Related Services 

85999 - Other support services n.e.c. 
1. Business Services 

บริการคลังสินค้าและการเก็บรักษาสนิค้า (ส าเร็จรูป) 
: Storage and Warehousing Services for Finished 
Goods 

67290 - Other Storage and Warehousing Services 
67210 - Refrigerated storage services  

11. Transport Services 

บริการจัดจ าหน่ายสินค้าภายในประเทศ 
: Distribution Services of Finished Goods 

62524 - Retail trade services on a fee or contract basis, 
of fish and other seafood 
61224 - Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of fish and other seafood 

4. Distribution Services 

บริการส่งออกสนิค้า 
: Exporter 

61224 - Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of fish and other seafood 

4. Distribution Services 

บริการขนส่งสินค้าจากโรงงานไปยังท่าเรือ  
: Land transport of goods (from packing plant to 
domestic port ) 

65111 - Road transport services of freight by refrigerator 
vehicles 

11. Transport Services 

บริการคลังสินค้าและคอนเทนเนอร ์
: Cargo handling services 

67110 – Container handling services 11. Transport Services 

บริการขนส่งสินค้าทางทะเลและอากาศ  
: International shipping, Freight Transportation 
Services 

65213 – Coastal and transoceanic water transport 
services of intermodal containers by container ships 

11. Transport Services 
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บริการที่เก่ียวข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
65211 - Coastal and transoceanic water services 
transport services of freight by refrigerator Vessels 
65319 -  Air transport services of other freight 

บริการประกันการขนส่งสินค้า 
: Freight insurance 

71333 Freight insurance services 
7. Financial services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
5.3.4 บริการสนับสนุนอื่นๆ 

 
ในด้านบริการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการการผลิตและการด าเนินงาน 

ภายใต้ห่วงโซ่มูลค่าการผลิตอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องและอุตสาหกรรมกุ้ง  มีกิจกรรม 
การบริการที่เกี่ยวข้อง ดังแสดงใน ตารางที่ 5-5 

 
 ตารางที่ 5-5 กิจกรรมบริการที่เกี่ยวเน่ืองกับบริการสนับสนุนอื่นๆ ของอุตสาหกรรม 

ปลาทูน่ากระป๋องและอุตสาหกรรมกุ้ง 
บริการที่เก่ียวข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 

งานตรวจสอบการรับรองมาตรฐาน ISO 
: Auditing with respect to ISO certification 

Group of 822 - Accounting, auditing and bookkeeping services 1. Business Services 

บริการทางวิศวกรรม 
: Engineering services 

83322 - Engineering services for industrial and manufacturing 
projects 

1. Business Services 

บริการประกันภัยส าหรับเครื่องจักร 
: Insurance services for machinery 

71334 - Other property insurance services 7. Financial Services 

การสื่อสารองค์กร การตลาด และประชาสัมพันธ์ 
: Corporate communications, marketing and 
public relationship 

83114 - Marketing management consulting services 
83121 - Public relations services 

1. Business Services 

บริการจัดการทรัพยากรบุคคล 
: Human resources management 

83113 - Human resources management consulting services 
92919 - Other education and training services, n.e.c. 

1. Business Services 

บริการจัดการทรัพยากรบุคคล - การจัดหาพนักงาน 
: Human resources management - Personnel 
search and referral services for back-office staff 

8511 - Personnel search and referral services 1. Business Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 
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5.3.5 สรุปภาพรวมของกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 
 
จากการศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาการการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของ

อุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องและอุตสาหกรรมกุ้ง คณะผู้วิจัยสามารถสรุปสาขาบริการตามการ
จ าแนกแบบขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ที่เกี่ยวเนื่องกับสาขา
บริการท่ีเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมดังกล่าว ดังแสดงในภาพที่ 5-10 

 
ภาพที่ 5-10 สรุปอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปลาทูน่า 

และอุตสาหกรรมกุ้ง 

 
 
นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อยและการรวบรวม

ข้อมูลสถานะการให้การบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป จากผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ประกอบการได้ให้ความคิดเห็นทั้งในรายสินค้า และในภาพรวมของ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ซึ่งสถานะของภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร 
แปรรูปสามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 5-6 
  

สาขาบริการที่เก่ียวเนื่องกับการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

111
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมูล

วัตถุ ิบ การแปรรูป
การจั จ าหน่ายและ

กระจายสินค้า
บริการท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการ
ผลิตและการ  าเนินงาน

1 บริการทางธุรกิจ (Business Services)   - 

2
บริการสื่อสารโทรคมนาคม 

(Telecommunication Services)
- - - -

3
บริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวเน่ือง (Construction 

and Related Engineering Services)
- - - -

4 บริการจัดจ าหน่าย (Distribution Services)    -

5 บริการการศึกษา (Education Services) - - - -

6
บริการด้านสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Services)
-  - -

7 บริการด้านการเงิน (Financial Services) - -  

8
บริการที่เกี่ยวกับสุขภาพและสังคม 

(Health Related and Social Services)
- - - -

9
บริการท่องเที่ยวและการเดินทางที่เกี่ยวเน่ือง (Tourism 

and Travel Related Services)
- - -

-

10
บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกี า 
(Recreational, Cultural, and Sporting Services)

- - -
-

11 บริการด้านการขนส่ง (Transportation Services)    -

12 สาขาบริการอื่นๆ (Other Services) - - - -
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ตารางที่ 5-6 ตารางสรุปสถานะการบริการที่เก่ียวเน่ืองของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 
หัวข้อ ความคิ เห็น 

กิจกรรมก่อนการผลิต 
การวิจัยและพัฒนา  ไทยมีบุคลากรด้านงานวิจัย รวมถึงสถาบันศึกษาที่เป ดสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

หลายแห่ง ส่งผลให้เอื้อต่อบริการงานวิจัยด้านอาหาร และมีบุคลากรเพียงพอในบริการควบคุมคุณภาพ 
 ส าหรับงานวิจัยที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ผู้ประกอบการอาหารยังคงต้องอาศัยภาครัฐเป็นผู้ด าเนินการ 

ซึ่งงานวิจัยจ านวนมากไม่ได้ค านึงถึงความต้องการของตลาดมากนัก  
การจัดหาวัตถุดิบ  วัตถุดิบหาได้ไม่ยาก แต่มีมาตรฐานค่อนข้างต่ า วัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารกว่าร้อยละ 50  

มาจากเกษตกรที่เป็นเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) ในส่วนของวัตถุดิบที่ต้องการมาตรฐาน
ในการผลิตสูง ผู้ประกอบการอาจเป็นผู้ลงทุนเอง เนื่องจากมีกระบวนการสืบค้นย้อนกลับ (Tracing) 
เพื่อตรวจสอบกระบวนการผลิต และที่มาของวัตถุดิบได้  

 ส าหรับวัตถุดิบที่น าเข้าจากต่างประเทศ การสืบค้นย้อนกลับจะเป็นภาระความรับผิดชอบของประเทศ
ต้นทาง 

 เกษตรกรน าเทคโนโลยี และระบบด้านไอทีมาประยุกต์ใช้ในเกษตรกรรมค่อนข้างน้อย 
กิจกรรมการผลิต 

การผลิต   ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะเฉพาะและช่างเทคนิค ซึ่งการพัฒนาระบบการศึกษาจะช่วยแก้ปัญหาใน
ส่วนนี้ได้ 

 การผลิตอาหารและเกษตรกรรมจะต้องเปลี่ยนเป็นการใช้แรงงานคนประกอบกับเครื่องจักร (Automation) 
มากขึ้น รวมถึงน าบริการด้านไอที มาใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

การบรรจุกระป๋อง/ บรรจุภัณฑ์  ไทยยังขาดแรงงานและช่างเทคนิคที่มีความรู้ความสามารถในด้านการป ดกระป๋อง (Seamer) ทั้งนี้ 
ภาครัฐได้ให้ความร่วมมือ โดยจัดฝึกอบรมให้ส าหรับแรงงานในอุตสาหกรรมอาหาร  แต่ยังคง 
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

กิจกรรมหลังการผลิต 
การจัดจ าหน่าย / การกระจายสินค้า  บริการขนส่งและโลจิสติกส์ของไทยมีต้นทุนสูง ผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องจ้าง ผู้ให้บริการขนส่งจาก

ภายนอก (Outsorce) จะต้องแบกรับต้นทุนที่สูงมาก 
 ผู้จัดจ าหน่ายของไทย อาทิ ห้างสรรพสินค้า และไฮเปอร์มาร์เก็ต มีการตรวจสอบและควบคุมมาตรฐาน

สินค้าที่จะวางขายในพื้นที่ของตนเองโดยเฉพาะ เพื่อคัดเลือกซัพพลายเออร์และสร้างความมั่นใจว่า
สินค้าที่จะวางขายในพื้นที่ของตน ได้คุณภาพตรงตามที่ก าหนดไว้ 

 ผู้ผลิตรายย่อย (SMEs) ประสบปัญหาในการติดต่อผู้จัดจ าหน่ายสินค้าในตลาดต่างประเทศ เนื่องจาก
ไม่มีข้อมูลรายชื่อของผู้จัดจ าหน่ายสินค้าที่อนุญาตให้ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตรายย่อยมาวางขายได้ใน
ต่างประเทศ 

หมายเหตุ: ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเตมิของการประชุมกลุ่มยอ่ยจะอยู่ในภาคผนวกที่ 4 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากการประชุมกลุ่มย่อย  
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 ศักยภาพและความสามารถ นการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรปู 

 
5.4.1 แนวทางการวิเคราะห์ความสามารถ นการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่

เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป   
 
ในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่ เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป คณะผู้วิจัยจะจัดท าดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อระบุ
ต าแหน่งทางการแข่งขันของแต่ละอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง โดยจะอาศัยข้อมูลเชิง
ปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้รวบรวมมาจากบทที่ 4 (ภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
ภายใต้บริบท FTA) รวบรวมจากฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of Business 
Development: DBD) ข้อมูลมูลค่าเพิ่มของการบริการจากธนาคารโลก (World Bank) รวมถึงอาศัย
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และ/หรือการประชุมกลุ่มย่อย/สัมมนา ในการจัดท าดัชนีชี้วัดเพื่อ
ระบุต าแหน่งทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าดัชนี 
ชี้วัดฯ) ขึ้นมา 

 
ดังนั้น ในหัวข้อนี้ คณะผู้วิจัยจะช้ีแจงแนวทางในการจัดท าดัชนีชี้วัดฯ เพื่อท าความเข้าใจ

เกี่ยวกับดัชนีชี้วัดฯ จากนั้น คณะผู้วิจัยจะน าเสนอแนวทางในการประเมินความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสากรรมการบริการในแต่ละปัจจัยต่อไป 
 
5.4.1.1 ภาพรวม ัชนีชี้วั เพื่อระบุต าแหน่งทางการแข่งขัน 

 
ในการศึกษานี้ ดัชนีชี้วัดฯ ดังกล่าว จะประกอบไปด้วยดัชนีตัวชี้วัด 2 ดัชนี ซึ่งแต่ละดัชนี

จะสะท้อนถึงความสามารถทางการแข่งขันในมิติต่างๆ ดังนี ้
 
 ดัชนีตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Index) 
 ดัชนีตัวชี้วัดระดับการผูกพันการบริการของอุตสาหกรรมการบริการ (FTA Openness 

Index) 
 
โดยรายละเอียดของดัชนีช้ีวัดแต่ละดัชนี เป็นดังน้ี 
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  ัชนีตัวชี้วั ความสามารถ นการแข่งขัน 
 
ส าหรับการวิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขัน คณะผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลทุนจดทะเบียน

ธุรกิจ และจ านวนธุรกิจของแต่ละกิจกรรมการบริการในเดือนมกราคม ปี 2558 ถึง ปี 2559 ซึ่งแบ่ง
โดยระบบการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย (Thailand Standard Industrial 
Classification: TSIC) ที่ด าเนินการจัดประเภทโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of 
Business Development: DBD) กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรหัสดังกล่าวใช้หลักเกณฑ์และโครงสร้าง
เดียวกันกับการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล (International Standard Industrial 
Classification: ISIC) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nation: UN) โดยคณะผู้วิจัยได้ท าการ
แปลงรหัส CPC ของกิจกรรมการบริการท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตไปเป็นรหัส ISIC และ
แปลงไปเป็นรหัส TSIC 2552 เพื่อระบุกิจกรราการบริการที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาการบริการ 
ของไทยต่อไป 

 
คณะผู้วิจัยจะท าการแบ่งกลุ่มสาขาการบริการตามการแบ่งหมวดขององค์การการค้าโลก 

(World Trade Organization: WTO)  โดยจะแบ่งเป็น 12 หมวดหลัก และท าการคัดเลือกกลุ่ม
สาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตออกมาเป็น 5 สาขาการบริการหลัก ได้แก่ สาขาบริการ
ทางธุรกิจ สาขาการบริการการจัดจ าหน่าย สาขาการบริการด้านสิ่งแวดล้อม สาขาการบริการทาง
การเงิน และสาขาการบริการการคมนาคมขนส่ง ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ท าการแบ่งกลุ่มสาขาการบริการ
ทั้ง 5 สาขาดังกล่าว ให้แยกย่อยเพิ่มเติมลงไปจาก 12 หมวดหลักเดิม พร้อมทั้งระบุรหัส CPC ที่
เกี่ยวข้อง (Version 2.1) เพื่อความแม่นย าในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของภาค
บริการมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งสาขาการบริการได้ ดังแสดงในตารางที่ 5-7 

 
ตารางที่ 5-7 ตารางสรุปหมว สาขาบริการที่ถูกน ามาพิจารณาเพื่อวิเคราะห์ความสามารถ

 นการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 
สาขาการบริการ
ตามการแบ่งโ ย 

WTO 

สาขาการบริการ นหมว ย่อยตาม 
WTO 

สาขาการบริการย่อยที่จะน าไป ช้วิเคราะห์
ความสามารถ 

รหัส CPC V.2.1 ที่เก่ียวข้อง 

Business Services Engineering services  การบริการด้านวิศวกรรม 83322, 83310 

Integrated engineering services 
R&D services on natural sciences  การบริการด้านการวิจัยและพัฒนา 81114, 81116, 81124, 81126, 81134, 

81136, 83919 
Market research and public 
opinion  polling services      

 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและ
ด้านการตลาด 

83111, 83113, 83114, 83115, 83116 

Management consulting service 
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สาขาการบริการ
ตามการแบ่งโ ย 

WTO 

สาขาการบริการ นหมว ย่อยตาม 
WTO 

สาขาการบริการย่อยที่จะน าไป ช้วิเคราะห์
ความสามารถ 

รหัส CPC V.2.1 ที่เก่ียวข้อง 

Services related to management 
consulting 
Technical testing and analysis 
services 

 การบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ 

83441 

Services incidental to agriculture, 
hunting, forestry and fishing 

 การบริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร  
การล่าสัตว์ ป่าไม้ และประมง 

86121, 86122, 86129, 86152, 86154 

Services incidental to 
manufacturing 

 การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 88110, 88120, 88130, 88150 
88161, 88162, 88163, 88164 
88165, 88166, 88167, 88169 

Placement and supply services of 
Personnel 

 การบริการการจัดหาพนักงาน 85112, 85121, 85122, 85123, 85124, 
85125 

Maintenance and repair of 
equipment 

 การบริการการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักร
และอุปกรณ ์

87320, 87156 

Packaging services  การบริการการบรรจุหีบห่อ 85400 

Distribution 
Services 

Wholesale trade services  การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง 611**, 612**, 621**, 622**, 623**, 
624**, 625** Retail trade services 

Environmental  
Services       

Sewage services  การบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัด
ของเสียอุตสาหกรรม 

85330, 94110, 94229, 94339 
 Refuse disposal services 

Sanitation and similar services 
Financial Services Non-life insurance services  การบริการประกันวินาศภัย 71333, 71334 

Transportation 
Services 

Maritime freight transport services  การบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 65111, 65112, 65113, 65123, 65211, 
65213, 65319 Air freight transport services 

Rail Maritime freight transport 
services 
Road freight transport services 

Pipeline Transportation 

Cargo-handling services  การบริการการจัดการคลังสินค้า 67210, 67290 

Storage and warehouse services 
หมายเหตุ: ส าหรับรายละเอียดของรหัส CPC และ TSIC ส าหรับสาขาการบริการที่น ามาพิจารณาทั้งหมด จะถูกแสดงในภาคผนวกที่ 3 
** หมวดการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งส าหรับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ในรหัส CPC สองหลักสุดท้ายประกอบด้วย -11 grains and 
oilseeds and oleaginous fruits, seeds and animal feed, -14 live animals, including pet animals, -21 fruits and vegetables, 
-22 dairy products, eggs and edible oils and fats, -23 dairy products, eggs and edible oils and fats, cosmetic articles and 
toilet soaps, -24 fish and other seafood 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด  
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  ัชนีตัวชี้วั ระ ับการผูกพันการบริการ 
 
ในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยจ าวิเคราะห์ระดับการผูกพันการบริการของประเทศไทยภายใต้

บริบทการเจรจาการค้าเสรีที่ไทยมีการเจรจาด้วย โดยจากข้อมูลในบทที่ 4 จะเห็นได้ว่า มีข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรีทั้งสิ้น 8 ฉบับ ที่มีการระบุถึงการเป ดการค้าการบริการ อันได้แก่  

 
 ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน  

(ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน 

(ASEAN-China Free Trade Agreement: ACFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลี 

(ASEAN-Korea Free Trade Agreement: AKFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 

(ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement: AANZFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย  

(ASEAN-India Free Trade Agreement: AIFTA) 
 ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น 

(Japan-Thailand Economic Partnership Agreement : JTEPA) 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย  

(Thailand-Australia Free Trade Agreement: TAFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี (Thailand-Chile Free Trade Area: TCFTA) 

 
คณะผู้วิจัยได้ศึกษาระดับการผูกพันการบริการของข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีทั้ง 8 

ฉบับข้างต้น โดยพิจารณาในด้านการเป ดเสรีของฝั่งประเทศไทยตามรูปแบบการให้บริการ (Mode 
of Supply) ในรูปแบบที่ 3 และ 4 เป็นหลัก (การจัดตั้งธุรกิจ และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา) 
เนื่องจาก ในปัจจุบันธุรกิจการให้บริการในรูปแบบ 1 และ 2 (การให้บริการข้ามพรมแดน และการ
บริโภคในต่างประเทศ) ส่วนใหญ่สามารถกระท าได้โดยทั่วไป โดยคณะผู้วิจัยจะหยิบยกผลการศึกษา
ระดับการผูกพันการบริการในรูปแบบที่ 3 และ 4 ในเรื่องของข้อจ ากัดในการเข้าสู่ตลาด (Limitations 
on Market Access) ดังแสดงในตารางที่ 5-9 
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ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาตารางที่ 5-9 คณะผู้วิจัยได้สรุปสาระส าคัญของ
ตารางข้อผูกพันทั่วไปในส่วนของข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาดของประเทศไทย ดังแสดงในตารางที่ 
5-8 

 
ตารางที่ 5-8 สาระส าคัญของตารางข้อผูกพันทั่วไปของไทย – ข้อจ ากั  ้านการเข้าสู่ตลา  

Mode 3 - การจั ต้ังธุรกิจ Mode 4 - การ ห้บริการโ ยบคุคลธรรม า 

จัดตั้งได้ในรูปแบบบริษัทจ ากัดที่จดทะเบียนในประเทศ
ไทย เท่านั้น หรือตามที่ระบุในข้อผูกพันเฉพาะสาขา และ
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
1. สัดส่วนการถือครองหุ้นโดยคนตา่งด้าวไม่เกินร้อยละ 

70 โดยร่วมกับบุคคล/นิติบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น 
หรือ 

2. สัดส่วนการถือครองหุ้นโดยคนตา่งด้าวไม่เกินร้อยละ 
51 โดยร่วมทุนกบับุคคล/นิติบุคคลสัญชาติไทย
เท่านั้น หรือ 

3. สัดส่วนการถือครองหุ้นโดยคนตา่งด้าวไม่เกินร้อยละ 
49 และมจี านวนผู้ถือหุ้นที่เป็นคนต่างด้าวน้อยกว่า
ครึ่งหนึ่งของทั้งหมด 

 
ไม่ผูกพัน ยกเว้น 
 
 ผู้ติดต่อธุรกิจ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับจัดตั้ง

กิจการ 
 บุคคลากรเคล่ือนย้ายภายในบรษิัท  

(1) ผู้จัดการ (2) ผู้บริหาร หรือ (3) ผู้เชี่ยวชาญ 

หมายเหตุ: ส าหรับรายละเอียดของตารางข้อผูกพนัทั่วไปใน Mode 3 และ Mode 4 ของแต่ละข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
สามารถอ่านรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ในบทที่ 4 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ตารางที่ 5-9 ตารางสรุประ ับการผูกพันการบริการของไทยของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia and 
New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
81114 - Basic research services in 
engineering and technology  

49%  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49%  Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

81116 - Basic research services in 
agricultural sciences 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

81124 - Applied research services in 
engineering and technology 

49%  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49%  Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

81126 - Applied research services in 
agricultural sciences 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

81134 - Experimental development 
services in engineering and 
technology 

49%  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49%  Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

81136 - Experimental development 
services in agricultural sciences 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

83919 – Other Specialty Design 
Services Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 

85999 – Other Support Services 
n.e.c.  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound *  Unbound 

83441 - Composition and Purity 
Testing and Analysis Services 70% * Unbound 49%  49%  49%  49%  49%  Unbound  70% * Unbound 

65111 - Road transport services of 
freight by refrigerator vehicles 49% *  49% *  49% *  49% *  49% *  Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

65112 – Road Transport Services of 
Freight by Tank Trucks or Semi-
Trailers 

49% *  49% *  49% *  49% *  49% *  Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

65113 - Road transport services of 
intermodal containers 49% *  49% *  49% *  49% *  49% *  Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
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Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia and 
New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

65123 - Railway transport services of 
intermodal containers Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

65211 - Coastal and transoceanic 
water services transport services of 
freight by refrigerator vessels 

49% *  * 49% *  * 49% *  * 49% *  * Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

65213 - Coastal and transoceanic water 
transport services of intermodal 
containers by container ships 

49% *  * 49% *  * 49% *  * 49% *  * Unbound Unbound 49% *  * Unbound  Unbound Unbound 

65319 - Air transport services of other 
freight Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

67110 – Container handling services Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
67210 - Refrigerated storage services 70% *  49%  49%  49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  Unbound Unbound 
67290 - Other Storage and 
Warehousing Services 

Unbound Unbound 49%  49%  49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  Unbound Unbound 

71333 – Freight Insurance Services 25%  * 25%  * 25%  * 25%  * Unbound Unbound 25%  * Unbound  * 25%  * 
71334 - Other property insurance 
services 25%  * 25%  * 25%  * 25%  * Unbound Unbound 25%  * Unbound  * 25%  * 

86121 - Farm animal husbandry 
services on inputs owned by others 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

86122 - Support services to farm 
animal husbandry 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

86129 - Other animal husbandry 
services  

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

86152 - Aquaculture services on inputs 
owned by others  

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

86154 - Support services to 
aquaculture  

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 



 
 

 

 5-37 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.                        The Office of Industrial Economics 

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia and 
New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
83115 – Operations Management 
Consulting Services 70% * Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49% Unbound Unbound  Unbound Unbound 

85330 – General Cleaning Services Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

94110 – Sewerage and Sewage 
Treatment Services 

49%  49%  49%  * 49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  70% Unbound 

94239 – General Waste Collection 
Services 49%  49%  49%  * 49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  Unbound Unbound 

94339 - Other non-hazardous waste 
treatment and disposal services 

49%  49%  49%  * 49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  Unbound Unbound 

87320 – Installation Services of 
Industrial, Manufacturing and Service 
Industry Machinery and Equipment 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

87156 – Maintenance and Repair 
Services of Commercial and Industrial 
Machinery 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

83310 - Engineering Advisory Services 
49% *  49% *  49%  49%  49%  49%  Unbound  Unbound Unbound 

83322 – Engineering Services for 
Industrial and Manufacturing Projects 49% *  49% *  49%  49%  49%  49%  Unbound  Unbound Unbound 

85400 – Packaging Services 49% Unbound 49%  49% Unbound 49% Unbound Unbound Unbound 49% Unbound Unbound  70% Unbound 
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Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia and 
New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
86121 - Farm animal husbandry 
services on inputs owned by 
others 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

86122 - Support services to farm 
animal husbandry 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

86129 - Other animal husbandry 
services  

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

86152 - Aquaculture services on 
inputs owned by others  

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

86154 - Support services to 
aquaculture  

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

85112 – Permanent Placement 
Services, Other Than Executive 
Search Services 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

85121 - Contract staffing services 70% * Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

85122 - Temporary staffing 
services 

70% * Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

85123 - Long-term staffing (pay 
rolling) services 

70% * Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

85124 - Temporary staffing-to-
permanent placement services 

70% * Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

85125 - Co-employment staffing 
services 

70% * Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
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Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia and 
New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

88110 - Meat processing services 49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88120 - Fish processing services 49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
88130 - Fruit and vegetables 
processing services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88150 - Dairy product 
manufacturing services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88161 - Grain mill product 
manufacturing services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88162 - Starch and starch 
product manufacturing services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88163 - Bakery product 
manufacturing services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88164 - Sugar manufacturing 
services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88165 - Cocoa, chocolate and 
sugar confectionery 
manufacturing services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88166 - Macaroni, noodles, 
couscous and similar farinaceous 
products manufacturing services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88167 - Prepared meals and 
dishes manufacturing services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88169 - Other food product 
manufacturing services n.e.c. 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
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Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia and 
New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

611** - Wholesale trade services, 
except on a fee or contract basis Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75% * Unbound 100% *  100% * Unbound 

612** - Wholesale trade services 
on a fee or contract basis 49% Unbound 49% Unbound 49% Unbound 49% Unbound 49% Unbound 75% * Unbound 100% *  100% * Unbound 

621** - Non-specialized store 
retail trade services  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75% * Unbound Unbound  Unbound Unbound 

622** - Specialized store retail 
trade services  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75% * Unbound Unbound  Unbound Unbound 

623** - Mail order or Internet 
retail trade services  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75% * Unbound Unbound  Unbound Unbound 

624** - Other non-store retail 
trade services  70% * Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75% * Unbound Unbound  70% Unbound 

625** - Retail trade services on a 
fee or contract basis  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75% * Unbound Unbound  Unbound Unbound 

83111 – Strategic Management 
Consulting Services 49%  * 49%  * 49%  * 49%  * Unbound Unbound 100% *  * 100%*  * 100% * Unbound 

83113 - Human resources 
management consulting services 70% * Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49% Unbound Unbound  70% Unbound 

83114 - Marketing Management 
Consulting Services Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49% Unbound Unbound  Unbound Unbound 

83116 - Supply chain and other 
management consulting services  70% * Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49% Unbound Unbound  Unbound Unbound 

หมายเหตุ: ส าหรับสาขาการบริการที่ไม่ปรากฎในตารางข้อผูกพันเฉพาะ คณะผู้วิจัยจะเติม ‘Unbound’ ลงในตาราง เนื่องจากการเจรจาการค้าเสรีของไทยเป็นไปในลักษณะ Positive list 
ส าหรับ Mode 4 เครื่องหมาย  หมายถึง สาขาการบริการนั้น ผูกพันตามตารางข้อผูกพนัทั่วไปของไทย 
* หมายถึง ผูกพันตามตารางข้อผูกพนัทั่วไปอย่างมีเงื่อนไข 
** หมวดการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งส าหรับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ในรหัส CPC สองหลักสุดท้ายประกอบด้วย -11 grains and oilseeds and oleaginous fruits, seeds and animal feed, -14 live animals, including pet 
animals, -21 fruits and vegetables, -22 dairy products, eggs and edible oils and fats, -23 dairy products, eggs and edible oils and fats, cosmetic articles and toilet soaps, -24 fish and other seafood 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ส าหรับการพิจารณาระดับการผูกพันการบริการของแต่ละสาขาการบริการ คณะผู้วิจัยจะ
ใช้ดัชนีชี้วัดการเป ดเสรีการบริการ ดัชนีดังกล่าวจะถูกค านวณจากจ านวนกิจกรรมการบริการที่มี
การเป ดเสรีการบริการในเรื่องของข้อจ ากัดการเข้าสู่ตลาด (Market Access) ต่อจ านวนการ
กิจกรรมการบริการทั้งหมด5 โดยคะแนนของดัชนีชี้วัดการผูกพันการเป ดเสรีการบริการจะอยู่
ระหว่าง 0 ถึง 1 ดังนั้น เม่ือระดับคะแนนของดัชนีชี้วัดการผูกพันการเป ดเสรีการบริการมีค่าสูง 
หมายถึงระดับการผูกพันการบริการในสาขาบริการนั้นๆ สูงตามไปด้วย 

 
5.4.1.2 การวิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขัน 

 
ความสามารถในการแข่งขันของภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตเป็น

ปัจจัยหนึ่งทางเศรษฐกิจที่บ่งบอกความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในมิติต่างๆ อาทิ 
ประสิทธิภาพในการผลิตและบริการ ความเข้มแข็งของผู้ประกอบการในประเทศ และระดับ
ความสามารถของแรงงานในประเทศ เป็นต้น ซึ่งในการประเมินปัจจัยดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัย 
ข้อมูลจากหลากหลายด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมในบริบทการเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ 

 
หนึ่งในหน่วยงานส าคัญที่เก็บรวบรวมข้อมูลทางธุรกิจของผู้ประกอบการในประเทศไทย

ไว้มากที่สุดหน่วยงานหนึ่ง คือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of Business Development: 
DBD) ซึ่งมีหนึ่งในหน้าที่หลักคือการจดทะเบียนและบริการข้อมูลธุรกิจ ในการเก็บข้อมูลนิติบุคคล
ของ DBD จะเก็บข้อมูลนิติบุคคลตามการจัดประเภทกิจการรมทางธุรกิจตามแบบมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 (Thailand Standard Industrial Classification :TSIC 2009) 
ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมสากลที่องค์การ
สหประชาชาติได้ระบุไว้ (International Standard Industrial Classification: ISIC)  

 
โดยคณะผู้วิจัยได้ท าการแบ่งกลุ่มกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต

ดังแสดงในตารางที่ 5-7 ให้สอดคล้องกับ TSIC 25526 เพื่อน าข้อมูลของนิติบุคคลในแต่ละกลุ่ม 
มาพิจารณาต่อไปในหัวข้อย่อยดังนี้  

 
 

                                                           
5 วิธีการค านวณดัชนีชีว้ัดการเป ดเสรีการบริการถูกดัดแปลงมาจาก Sandre Mugan, Thanagavelu, ERIA Disscussion Paper 

(2015) 
6 รายละเอียดของตารางรหัส Central Product Classification ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานี้ และรหสั TSIC ปี 2552 จะเป็น 
ดังแสดงในภาคผนวกที่ 3 
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 การบริการ ้านวิศวกรรม 
 
การบริการด้านวิศวกรรมเป็นการบริการที่มีการเติบโตค่อนข้างมาก โดยขนาดของธุรกิจ

ด้านการบริการด้านวิศวกรรมระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตอยู่ท่ีร้อยละ 
5.41 โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจการบริการวิศวกรรมดังกล่าวขยายตัวจาก 61,821 ล้านบาท 
เป็น 65,164 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 5-11 

 
ภาพที่ 5-11 มูลค่าทุนจ ทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการ ้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เ ือนมกราคม ปี 2558 และ ปี  55  

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาในรายกิจกรรมการบริการของหมวดการบริการด้านวิศวกรรม  

แบ่งตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (TSIC) จากภาพที่ 5-12 จะพบว่า มีกิจกรรม 
การบริการในสาขาการบริการวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปท้ังสิ้น 3 กิจกรรม
การบริการด้วยกัน ได้แก่ 
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 กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้ค าปรึกษาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง 
 กิจกรรมการออกแบบเฉพาะด้านอื่นๆ 
 กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิคอื่นๆ 

 
โดยมูลค่าอัตราการเติบโตของกิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้ค าปรึกษาทางเทคนิคที่

เกี่ยวข้องสูงที่สุด รองลงมาเป็น กิจกรรมการออกแบบเฉพาะด้านอื่นๆ และกิจกรรมทางวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคนิคอื่นๆ โดยมีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนระหว่างปี 2558 – 2559 
ที่ร้อยละ 5.5 4.04 และ 2.69 ตามล าดับ มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนเฉลี่ย ณ มกราคม 2559  
อยู่ท่ีร้อยละ 93.24 3.91 และ 2.84 ตามล าดับ และมีจ านวนผู้ประกอบการทั้งสิ้น 4,242 1,215 และ
368 ราย ตามล าดับ  
 

ภาพที่ 5-12 ภาพรวมของธุรกิจการบริการ ้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูป แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
หมายเหตุ : ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการผูกพันการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market 

Access) จากข้อมูลการเป ดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตาม
ตารางที่ 5-10 จะพบว่า ภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่การเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการ
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การบริการ (Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการด้าน
วิศวกรรม มีการเป ดเสรีการจัดตั้งกิจการการบริการ และการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาทั้งหมดใน
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี (โดยยกเว้นเฉพาะวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ที่ไม่ผูกพันใน 
Mode 4) ดังนี ้

 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน: เป ดเสรีการบริการใน Mode 3 อย่างมีเงื่อนไข โดย

อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ (Director) หรือหุ้นส่วน (Partner) ต้องเป็น
บุคคลสัญชาติไทยและมีใบอนุญาตจากสภาวิศวกร 

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน: เป ดเสรีการบริการใน Mode 3 อย่างมีเงื่อนไข 
โดยอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ (Director) หรือหุ้นส่วน (Partner) ต้อง
เป็นบุคคลสัญชาติไทยและมีใบอนุญาตจากสภาวิศวกร 

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลี 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย  
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น  

 
โดยสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของสาขาการบริการวิศวกรรมอยู่ท่ีร้อยละ 49 
 
ในขณะที่ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ประเทศไทยเป ดเสรีการจัดตั้ง

กิจการในสาขาการบริการวิศวกรรมทั้งหมด แต่ไม่ผูกพันในข้อบทการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา 
และภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ไม่มีการเป ดเสรีในการจัดตั้งธุรกิจและการให้บริการโดย
บุคคลธรรมดาในสาขาการบริการวิศวกรรม 

 
โดยมีกิจกรรมการบริการในสาขาการบริการด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

อาหารแปรรูป ตามการแบ่งรหัส CPC ทั้งสิ้น 2 บริการ ได้แก่ 
 
 การบริการให้ค าปรึกษาด้านวิศวกรรม (CPC 83310) 
 การบริการด้านวิศวกรรมส าหรับโครงการอุตสาหกรรมและการผลิต (CPC 83322)  
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 ตารางที่ 5-10 ตารางสรุประ ับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการ ้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

 การบริการ ้านวิศวกรรม 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เป ดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย: %) 

49%  49%  49%  49%  49%  49%  0%  0%  

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด: %) 

49%  49%  49%  49%  49%  49%  0%  0%  

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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เพราะฉะนั้น ถึงแม้ว่าภายใต้บริบทข้อตกลงการค้าเสรีส่วนใหญ่ที่ผูกพันกับประเทศไทย
ในประเด็นเรื่องกิจกรรมการบริการด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป จะมี
การระบุว่าเป ดเสรีในการจัดตั้งธุรกิจทั้งใน Mode 3 และ Mode 4 แต่เป็นการเป ดเสรีอย่างมี
เงื่อนไขท้ังสิ้น ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเป ดรับการบริการด้านวิศวกรรมจาก
ต่างประเทศให้มากขึ้น แต่ยังคงปกป้องการบริการทางด้านวิศวกรรมที่ด าเนินการโดย
ผู้ประกอบการไทยอยู่ เพื่อให้ผู้ประกอบการในไทยได้ปรับตัว และพัฒนาความรู้ให้เท่าเทียมให้
แข่งขันกับผู้ประกอบการต่างชาติได้ ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปส่วนใหญ่
ยังให้ความเห็นว่า การบริการทางด้านวิศวกรรมของไทยมีคุณภาพ และสามารถแข่งขันได้อยู่ แต่
ยังต้องการการสนับสนุนให้การบริการมีความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้น    

 
 การบริการ ้านการวิจัยและพัฒนา 

 
การบริการด้านการวิจัยละพัฒนาเป็นการบริการที่มีการเติบโตสูง โดยขนาดของธุรกิจ

การบริการด้านวิจัยและพัฒนาระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตสูงถึง 
ร้อยละ 33.46 โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจในสาขาการบริการด้านการวิจัยและพัฒนาดังกล่าว
ขยายตัวจาก 10,616 ล้านบาท เป็น 14,167 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 5-13 
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ภาพที่ 5-13 มูลค่าทุนจ ทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการ ้านการวิจัยและพัฒนาที่
เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เ ือนมกราคม ปี 2558 และ ปี  55  

 
 
ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาในรายกิจกรรมการบริการในสาขาการบริการด้านวิจัยและพัฒนา จาก

ภาพที่ 5-14 จะเห็นว่า อัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนของกิจกรรมการบริการในกิจกรรมการ
วิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ มีอัตราการเติบโตที่สูงมาก โดยอยู่ที่
ร้อยละ 54.4 และในปี 2559 กิจกรรมการบริการดังกล่าวมีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนอยู่ที่ร้อยละ 
66.8 และมีจ านวนผู้ประกอบการทั้งสิ้น 257 ราย รองลงมาเป็นกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาเชิง
ทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ  และกิจกรรมการวิ จัยและพัฒนาเชิงทดลองด้ าน
เทคโนโลยีชีวภาพ มีจ านวนผู้ประกอบการ 250 ราย และ 157 ราย มีอัตราการขยายตัวของทุน 
จดทะเบียนระหว่างเดือนมกราคม 2558 และ 2559 อยู่ที่ร้อยละ 1.47 และ 6.45 และมีสัดส่วนของ
ทุนจดทะเบียนต่อทุนจดทะเบียนทั้งหมดในสาขาการบริการวิศวกรรมในปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 
10.44 และ 22.74 ตามล าดับ 
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ภาพที่ 5-14 ภาพรวมของธุรกิจการบริการ ้านการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
หมายเหตุ : ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 
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ตารางที่ 5-11 ตารางสรุประ ับการผูกพันภาคบริการของไทยของการบริการ ้านวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

 การบริการ ้านวิจัยและ
พัฒนา 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

3 3 6 6 6 6 6 6 3 3 6 6 6 0 6 6 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เป ดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 6 0 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย: %) 

24.5% - 0% - 0% - 0% - 24.5% - 0% - 0% - 0% - 

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด: %) 

49% - 0% - 0% - 0% - 49% - 0% - 0% - 0% - 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเป ดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) 
จากข้อมูลการเป ดเสรีการค้าบริการตามรายการ CPC ที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรี
ของไทยตามตารางที่ 5-11 จะพบว่า มีกิจกรรมการบริการในสาขาบริการวิจัยและพัฒนาที่ส าคัญ
ทั้งสิ้น 6 บริการได้แก่ 

 
 การบริการวิจัยขั้นพื้นฐานในสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี (CPC 81114) 
 การบริการวิจัยขั้นพื้นฐานในสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร (CPC 81116) 
 การบริการวิจัยประยุกต์ในสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี (CPC 81124) 
 การบริการวิจัยประยุกต์ในสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร (CPC 81126) 
 การบริการพัฒนาเชิงทดลองในสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี (CPC 81134) 
 การบริการพัฒนาเชิงทดลองในสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร (CPC 81136)  

 
โดยภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่การเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการการบริการ 

(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการด้านการวิจัยและ
พัฒนา มีการเป ดเสรีการจัดตั้งกิจการการบริการ และการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาทั้งหมดใน
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี ดังนี ้

  
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย  

 
โดยทั้งสองความตกลงการค้าเสรีข้างต้น มีระดับการเป ดเสรีบริการในสาขาการวิจัยและ

พัฒนาทั้งสิ้น 3 กิจกรรมจาก 6 กิจกรรมการบริการการวิจัยและพัฒนา คิดเป็นระดับการเป ดเสรี
กิจกรรมการบริการทั้งใน Mode 3 และ 4 ในสาขาการวิจัยและพัฒนาที่ร้อยละ 50 และมีสัดส่วน 
ผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 24.5 ในขณะที่ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี 
ไทย-ออสเตรเลีย ประเทศไทยเป ดเสรีการบริการการวิจัยและพัฒนาใน Mode 4 ทั้งหมด 

 
ถึงแม้ว่า ภายใต้บริบทข้อตกลงการค้าเสรีส่วนใหญ่ที่ผูกพันกับประเทศไทยในประเด็น

เรื่องกิจกรรมการบริการด้านวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป จะมิได้เป ด
เสรีในการเข้าถึงตลาดทั้งใน Mode 3 และ Mode 4 แต่ผู้ประกอบการไทยในสาขาการบริการการ
วิจัยและพัฒนายังมีความสามารถ และพัฒนาได้อีกมาก ซึ่งจะเห็นได้จากอัตราการขยายตัวของทุน
จดทะเบียนที่สูงกว่าสาขาการบริการอื่นๆ ประกอบกับ แนวโน้มความต้องการใช้บริการวิจัยและ
พัฒนาที่ให้บริการโดยผู้ประกอบการไทยที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้น ดังนั้น การพัฒนาความเชื่อมโยง
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ระหว่างการบริการด้านการวิ จัยและพัฒนา และภาคการผลิตให้เชื่อมโยงกันมากขึ้น จะช่วย
ยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพของภาคการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปได้ 
 

 การบริการ ห้ค าปรึกษา ้านการจั การและ ้านการตลา  
 
การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้านการตลาดเป็นการบริการที่มีการเติบโตที่ดี 

โดยขนาดทุนจดทะเบียนของธุรกิจการบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้านการตลาด
ระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 5.48 โดยขยายตัวจาก 
141,493 ล้านบาท เป็น 149,249 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 5-15 

 
ภาพที่ 5-15 มูลค่าทุนจ ทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการ ห้ค าปรึกษา ้านการจั การ

และ ้านการตลา ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป  
เ ือนมกราคม ปี 2558 และ ปี  55  

 
 
จากภาพที่ 5-16 เม่ือพิจารณาธุรกิจการบริการในสาขาการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการ

และด้านการตลาดเป็นรายธุรกิจ จะพบว่า กิจกรรมการให้ค าปรึกษาด้านการบริการจัดการอื่นๆ มี
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จ านวนผู้ประกอบการมากที่สุด มีจ านวนผู้ประกอบการ ณ มกราคม 2559 อยู่ที่ 10,839 ราย 
ประกอบกับมีสัดส่วนของทุนจดทะเบียน ณ มกราคม 2559 สูงถึงร้อยละ 93.3 ในขณะที่กิจกรรม
การบริการให้ค าปรึกษาอื่นๆ มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนที่ต่ ากว่าโดยเปรียบเทียบ โดยกิจกรรม
การให้ค าปรึกษาด้านการบริการจัดการการเงิน กิจกรรมการให้ค าปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรม
การวิจัยตลาดและการส ารวจความเห็นประชาชน และกิจกรรมการให้ค าปรึกษาด้านการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนต่อทุนจดทะเบียนในสาขาการบริการนี้ทั้งหมดอยู่ที่
ร้อยละ 4.77 0.88 0.68 และ 0.32 ตามล าดับ มีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนอยู่ที่ร้อยละ 
2.48 628.94 2.17 และ 2.54 ตามล าดับ 

  
ซึ่งจะเห็นได้ว่า กิจกรรมการให้ค าปรึกษาในด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอีกกิจกรรมการบริการที่

มีอัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนที่สูงมาก โดยมีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนระหว่าง 
ปี 2558 ถึง 2559 อยู่ที่ร้อยละ 628.94 โดยขยายตัวจากทุนจดทะเบียน 180.35 ล้านบาท และมี
จ านวนผู้ประกอบการ 93 รายในปี 2558 เป็น 1,314.65 ล้านบาทและมีจ านวนผู้ประกอบการ 115 
ราย ในปี 2559 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการใช้บริการการให้ค าปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศ
ไทยท่ีเพิ่มขึ้นอย่างมาก 
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ภาพที่ 5-16 ภาพรวมของธุรกิจการบริการ ห้ค าปรึกษา ้านการจั การและ ้านการตลา 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
หมายเหตุ : ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
ส าหรับระดับการเป ดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) ของกิจกรรมการ

บริการให้ค าปรึกษาฯ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เม่ือพิจารณาจากข้อมูลการเป ด
เสรีการค้าบริการตามรายการ CPC ที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตามตารางที่ 
5-12 จะพบว่า มีกิจกรรมการบริการในสาขาการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้านการตลาดที่
ส าคัญทั้งสิ้น 5 บริการ ได้แก่ 

 
 การบริการสนับสนุนอื่นๆ (CPC 85999) 
 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ (CPC 83111) 
 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (CPC 83113) 
 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารการตลาด (CPC 83114) 
 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (CPC 83116) 
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โดยภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่การเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการการบริการ  
(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการด้านการจัดการและ
ด้านการตลาด มีการเป ดเสรีการจัดตั้งกิจการการบริการ และการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาทั้งหมด
ในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี ดังนี้ 

  
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย  
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี 

 
จากภาพรวมการเป ดเสรีภาคบริการในสาขาการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและ 

ด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป จะพบว่า ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน และความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น ประเทศไทยมีระดับการเป ดเสรีการบริการในสาขา
การให้ค าปรึกษาฯ สูงที่สุด (ใน Mode 3 ร้อยละ 80 และ 100 ตามล าดับ) และมีสัดส่วนการอนุญาต
ให้ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 51.8 และ 59.2 ในขณะที่ ภายใต้ความตกลง
การค้าเสรีอาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลี และอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ มีระดับการเป ด
เสรีการบริการอยู่ที่ร้อยละ 20 ทั้งใน Mode 3 และ 4 โดยใน Mode 3 มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุด
เฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 9.8 

 
ส าหรับความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ระดับการเป ดเสรีการบริการใน Mode 3 ของไทย

อยู่ท่ีร้อยละ 40 มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 34 และไม่เป ดเสรีการบริการโดย
บุคคลธรรมดา    

 
โดยการบริการในสาขาการให้ค าปรึกษาฯ ที่มีการเป ดเสรีการบริการในการจัดตั้งธุรกิจ 

(Mode 3) ในเกือบทุกความตกลงการค้าเสรีข้างต้น คือการบริการการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการ
เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Management Consulting Services) แต่เป็นการเป ดเสรีการบริการ
อย่างมีเงื่อนไข ซึ่งภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-ชิลี เป ดเสรีการ
จัดตั้งธุรกิจในบริการดังกล่าว โดยสามารถมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติได้ทั้งหมด (100%) โดยที่
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อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) จะต้องรักษาได้ที่อัตราส่วน 3 ต่อ 1 
หรือต่ ากว่าเท่านั้น ขณะที่ประเทศไทยเป ดเสรีการบริการการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการ 
เชิงยุทธศาสตร์ใน Mode 4 อย่างมีเงื่อนไข โดยไม่ผูกพันส าหรับอาชีพที่ปรึกษาด้านกฎหมายและ
การตรวจสอบ (Legal and Audit Consultants) 
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ตารางที่ 5-12 ตารางสรุประ ับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการ ห้ค าปรึกษา ้านการจั การและ ้านการตลา ที่เกี่ยวข้องกับ 
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

 การบริการ ้านวิศวกรรม 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

1 4 4 4 4 4 4 4 5 5 0 4 4 0 3 5 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เป ดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

4 1 1 1 1 1 1 1 0 0 5 1 1 5 2 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

80% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 100% 20% 20% 100% 40% 0% 

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย: %) 

51.8% - 9.8% - 9.8% - 9.8% - 0% - 59.2% - 20% - 34% - 

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด: %) 

49%, 
79% 

- 49% - 49% - 49% - 0% - 
49%, 
100% 

- 100% - 
70%, 
100% 

- 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี
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 การบริการ ้านการท สอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุ ิบ 
 
การบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบเป็นการบริการที่มี

การเติบโตสูง โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจการบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าและวัตถุดิบระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 27.55 โดย
ทุนจดทะเบียนของธุรกิจการบริการดังกล่าวขยายตัวจาก 3,330 ล้านบาท เป็น 4,247 ล้านบาท ดัง
แสดงในภาพที่ 5-17 

 
ภาพที่ 5-17 มูลค่าทุนจ ทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการ ้านการท สอบและตรวจสอบ

คุณภาพสินค้าและวัตถุ ิบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป  
เ ือนมกราคม ปี 2558 และ ปี  55  

 
 
เม่ือแบ่งกิจกรรมทางธุรกิจตามราย TSIC 2552 ธุรกิจการบริการด้านการทดสอบและ

ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปประกอบด้วย 
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 กิจกรรมการทดสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพและเคมี 
 กิจกรรมการทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ 

 
ดังแสดงในภาพที่ 5-18 กิจกรรมการทดสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพ

และเคมีของไทยมีจ านวนผู้ประกอบการ ณ มกราคม 2559 อยู่ที่ 272 ราย มีสัดส่วนของทุน 
จดทะเบียนของกิจกรรมการบริการนี้ต่อทุนจดทะเบียนรวมของการบริการในสาขานี้อยู่ที่ร้อยละ 
75.05 และมีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนระหว่างเดือนมกราคม 2558 ถึง มกราคม 2559 
อยู่ที่ร้อยละ 24.08 ส าหรับกิจกรรมการทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ  มีจ านวน
ผู้ประกอบการ ณ มกราคม 2559 อยู่ที่ 295 ราย มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนของกิจกรรมการ
บริการนี้ต่อทุนจดทะเบียนรวมของการบริการในสาขานี้อยู่ที่ร้อยละ 24.95 และมีอัตราการขยายตัว
ของทุนจดทะเบียนระหว่างเดือนมกราคม 2558 ถึง มกราคม 2559 อยู่ท่ีร้อยละ 39.26 

 
ภาพที่ 5-18 ภาพรวมของธุรกิจการบริการ ้านการท สอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้า

และวัตถุ ิบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
หมายเหตุ : ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 
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ดังนั้น จะเห็นได้ว่ากิจกรรมการบริการทั้งสองกิจกรรมนี้ ล้วนมีอัตราการขยายตัวที่สู ง
มาก และมีจ านวนผู้ประกอบการที่ให้บริการอยู่ในประเทศไทยที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
แนวโน้มการใช้บริการการทดสอบคุณภาพในประเทศไทยที่มากขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมการบริการ
สนับสนุนการผลิตที่มีความส าคัญต่อการค้าระหว่างประเทศอย่างมาก เนื่องจากในการส่งออก
สินค้าไปยังต่างประเทศ สินค้าจ าเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานมากขึ้น มีข้อก าหนดในด้านคุณภาพ
สินค้าท่ีสูงขึ้น ส่งผลให้การใช้บริการดังกล่าวขยายตัวขึ้น 
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ตารางที่ 5-13 ตารางสรุประ ับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการ ้านการท สอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุ ิบที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

 การบริการ ้านวิศวกรรม 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เป ดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย: %) 

70% - 49% - 49% - 49% - 0% - 49% - 0% - 0% - 

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด: %) 

70% - 49% - 49% - 49% - 0% - 49% - 0% - 0% - 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี
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นอกจากนี้ จากตารางที่ 5-13  หากพิจารณาการบริการด้านการทดสอบและวิเคราะห์ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ภายใต้บริบทการเจรจาความตกลงการค้าเสรี พบว่า มี
กิจกรรมการบริการทดสอบและวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Composition and Purity Testing and 
Analysis Services: CPC 83441) เพียงกิจกรรมเดียวที่มีการระบุลงในข้อผูกพันการเป ดการค้า
การบริการเสรี ทั้งใน Mode 3 และ 4 ในทุกความตกลงการค้าเสรีที่ไทยผูกพันและมีข้อบทด้านการ
เจรจาการค้าบริการ โดยรายละเอียดของการเป ดเสรีการบริการนี้ในแต่ละความตกลงการค้าเสรี 
เป็นดังน้ี  

 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน และความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี  

Mode 3 – เป ดให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ถือหุ้นสูงสุดได้ร้อยละ 70 โดยจะต้องถือหุ้นร่วมทุน
กับนิติบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น (Joint-venture)  
Mode 4 – ไม่ผกูพัน ไม่เป ดเสรีการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา 
 

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน อาเซียน-เกาหลี อาเซียน-ออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์ อาเซียน-อินเดีย และไทย-ญี่ปุ่น 
Mode 3 – เป ดให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ถือหุ้นสูงสุดได้ร้อยละ 49 
Mode 4 – เป ดเสรีการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา 
 

 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย 
Mode 3 – ไม่ผูกพัน 
Mode 4 – เป ดเสรีการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา 

 
 การบริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ป่าไม้ ล่าสัตว์ ประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 
การบริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ป่าไม้ ล่าสัตว์ ประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า

เป็นการบริการที่มีขนาดหดตัวลง โดยขนาดของธุรกิจการบริการดังกล่าวระหว่างเดือนมกราคม  
ปี 2558 – 2559 มีอัตราการหดตัวของทุนจดทะเบียนลดลงถึงร้อยละ -2.55 โดยทุนจดทะเบียน
ของธุรกิจในสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ป่าไม้ ล่าสัตว์ ประมง และการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าหดตัวลงจาก 43,317 ล้านบาท เป็น 42,214 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 5-19 
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ภาพที่ 5-19 มูลค่าทุนจ ทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการที่เก่ียวข้องกับการเกษตร ป่าไม ้
ล่าสัตว ์ประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป  

เ ือนมกราคม ปี 2558 และ ปี  55  

 
 
เม่ือพิจารณาขีดความสามารถของกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ป่าไม้ 

ล่าสัตว์ ประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเป็นรายกิจกรรม ตามการแบ่งโดยรหัสประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรมของไทย (TSIC) จะมีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง เป็นจ านวนมาก คณะผู้วิจัยจึงจะ
ท าการหยิบยกกิจกรรมการบริการที่ เกี่ยวข้องกับการเกษตร ป่าไม้ ล่าสัตว์ ประมง และการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่น่าสนใจ 15 กิจกรรมแรก ได้แก่ 

  
 01112:การปลูกธัญพืช (ยกเว้นข้าวและข้าวโพด) 
 01121:การปลูกข้าวจ้าว 
 01135:การปลูกมันส าปะหลัง 
 01136:การเพาะเห็ด 
 01261:การปลูกปาล์มน้ ามัน 
 01302:การปลูกพืชการเพาะพันธุ์และการขยายพันธุ์พืชอื่นๆ 
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 01450:การเลี้ยงสุกร 
 01461:การเลี้ยงไก่ไข่ 
 01462:การเลี้ยงไก่เนื้อ 
 01619:กิจกรรมสนับสนุนการผลิตพืชผลซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
 01621:กิจกรรมสนับสนุนการแพร่พันธุ์สัตว์ 
 01630:กิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยวพืชผล 
 03119:การประมงทะเลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 03212:การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 
 03221:การเพาะเลี้ยงปลาน้ าจืด 
 
จากภาพที่ 5-20 เม่ือพิจารณาภาพรวมของธุรกิจการบริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 

ป่าไม้ ล่าสัตว์ ประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ในราย
กิจกรรมการบริการ จะพบว่า ในปีที่ผ่านมา กิจกรรมการบริการส่วนใหญ่ในสาขานี้ มีขนาดของ
ธุรกิจที่หดตัวลดลง โดยกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ เป็นกิจกรรมที่มีการหดตัวมากที่สุด รองลงมาเป็น 
กิจกรรมการประมงทะเลอื่นๆ กิจกรรมการปลูกพืช การเพาะพันธุ์ และการขยายพันธุ์พืชอื่นๆ และ
กิจกรรมการปลูกธัญพืช (ยกเว้นข้าวและข้าวโพด) โดยมีอัตราการหดตัวของทุนจดทะเบียน
ระหว่างเดือนมกราคม 2558 ถึง มกราคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ -14.21 -8.58 -7.99 และ -7.18 
ตามล าดับ มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนของแต่ละกิจกรรมการบริการ ณ มกราคม 2559 อยู่ที่ 
ร้อยละ 4.05 1.2 2.91 และ 2.82 ตามล าดับ และมีจ านวนผู้ประกอบการทั้งสิ้น 76 39 89 และ 65 ราย 
ตามล าดับ 

 
ในทางกลับกัน มีบางกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ป่าไม ้ล่าสัตว์ ประมง 

และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่มีการขยายตัวในปีที่ผ่านมา ได้แก่ กิจกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 
กิจกรรมการปลูกปาล์มน้ ามัน กิจกรรมสนับสนุนการผลิตพืชผล และกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
พืชผล โดยมีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนในปีที่ผ่านมา อยู่ที่ร้อยละ 3.78 2.21 1.63 และ 
0.03 ตามล าดับ มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียน ณ มกราคม 2559 อยู่ท่ีร้อยละ 4.95 12.22 1.32 และ 
2.35 ตามล าดับ และมีจ านวนผู้ประกอบการท้ังสิ้น 81 147 134 และ 60 ราย ตามล าดับ 
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ภาพที่ 5-20 ภาพรวมของธุรกิจการบริการที่เก่ียวข้องกับการเกษตร ป่าไม้ ล่าสัตว์ ประมง 
และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
หมายเหตุ : ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาถึงระดับการเป ดเสรีการเจรจาการบริการในด้านการการเข้าสู่

ตลาด และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาในสาขาการบริการเกี่ยวข้องกับการเกษตร ป่าไม้ ล่าสัตว์ 
ประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ตามการแบ่งรหัส CPC จะเห็นได้ว่า มีกิจกรรมการบริการที่
ส าคัญ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาการบริการนี้อยู่ด้วยกัน 5 บริการ ได้แก่  

 
 การบริการฟาร์มปศุสัตว์ (CPC 86121)  
 การบริการสนับสนุนการท าฟาร์มปศุสัตว์ (CPC 86122)  
 การบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท าฟาร์มปศุสัตว์ (CPC 86129)  
 การบริการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (CPC 86152)  
 การบริการสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (CPC 86154) 
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ตารางที่ 5-14 ตารางสรุประ ับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ป่าไม ้ล่าสัตว์ ประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

 การบริการ ้านวิศวกรรม 

AFAS 9th 
Package * 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เป ดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย: %) 

49%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด: %) 

0% 
49% 

 0%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  

หมายเหตุ: * ในการเจรจาเรื่องการบริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ป่าไม้ ล่าสัตว์ ประมง และการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียนจะถูกระบุอยู่ในความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ACIA) โดยระบุให้
ชาวต่างชาติสามารถถอืหุ้นได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 49 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี
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จากตารางที่ 5-14 หากพิจารณาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ป่าไม้ ล่าสัตว์ 
ประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ภายใต้บริบทการเจรจา 
ความตกลงการค้าเสรี จะพบว่า กิจกรรมการบริการการผลิตทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูป ไม่ได้ผูกพันการบริการทั้งใน Mode 3 และ Mode 4 ในทุกความตกลงการค้าเสรีที่
ประเทศไทยมีความตกลงและมีข้อบทด้านการเจรจาการค้าบริการด้วย ยกเว้น ความตกลงการค้า
เสรีอาเซียนที่มีการผูกพันการเป ดเสรีบริการในการจัดตั้งกิจการภายใต้กรอบความตกลงด้านการ
ลงทุนอาเซียน (ACIA) โดยเป ดให้ชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 49 และความ
ตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ซึ่งประเทศไทยเป ดเสรีการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาในทุก
กิจกรรมการบริการ 

 
จะเห็นได้ว่า ภายใต้กรอบการเจรจาการค้าบริการส่วนใหญ่ กิจกรรมการบริการที่

เกี่ยวข้องกับการเกษตร ป่าไม้ ล่าสัตว์ ประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในอุตสาหกรรมอาหาร
แปรรูป ไม่เป ดเสรีในการเข้าสู่ตลาดและการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา แสดงให้เห็นถึงการ
ปกป้องอุตสาหกรรมการสนับสนุนดังกล่าวในประเทศอย่างมาก ประกอบกับกิจกรรมการบริการ
สนับสนุนการเกษตร และปศุสัตว์ส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมีการหดตัวในปีที่ผ่านมา 
ยกเว้นบางกิจกรรมที่ยังมีการขยายตัวอยู่ เช่น การเพาะเลี้ยงกุ้ง และการปลูกปาล์มน้ ามัน เป็นต้น 
ดังนั้น ศักยภาพของการบริการทีเ่กี่ยวข้องกับการเกษตร ป่าไม ้ล่าสัตว์ ประมง และการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ ายังสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้อีกมาก เนื่องจากจ านวนผู้ประกอบการยังมีจ านวนไม่มาก 
และอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งไทยยังคงเติบโตได้ดีและเป็นที่ต้องการของตลาดโลก 
เพราะฉะนั้น การพัฒนาหรือการน าเข้าเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการ
บริการดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพและคุณภาพของอุตสาหกรรมการผลิตอาหารแปรรูป
ในองค์รวมได้  

 
 การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 

 
จากภาพที่ 5-21 จะพบว่า ธุรกิจการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเป็นการบริการที่ 

หดตัวลง โดยขนาดทุนจดทะเบียนของธุรกิจการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตระหว่างเดือน
มกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียน หดตัวลงที่ร้อยละ -3.56 โดย 
ทุนจดทะเบียนของธุรกิจการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหดตัวจาก 347,272 ล้านบาท เป็น 
334,901 ล้านบาท 
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ภาพที่ 5-21 มูลค่าทุนจ ทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการการผลิตที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เ ือนมกราคม ปี 2558 และ ปี  55  

 
 
ในกลุ่มสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปนั้น 

คณะผู้วิจัยได้พิจารณากิจกรรมการผลิตรวมเข้าไปด้วย เนื่องจากคณะผู้วิจัยได้พิจารณาให้
กิจกรรมการจ้างการผลิตเป็นหนึ่งในการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ซึ่งข้อมูลของกิจกรรม
ดังกล่าวจะถูกสะท้อนอยู่ในกิจกรรมการผลิตตามรหัส TSIC เหล่านี ้

 
 10722:การผลิตน้ าตาลบริสุทธิ์ 
 10611:การสีข้าว 
 10120:การฆ่าและการบรรจุเนื้อสัตว์ปีกสด 
 10622:การผลิตสตาร์ชมันส าปะหลัง 
 10802:การผลิตอาหารส าเร็จรูปส าหรับเลี้ยง 

ปศุสัตว์ในฟาร์ม 
 10420:การผลิตน้ ามันปาล์ม 
 10801:การผลิตอาหารส าเร็จรูปส าหรับสัตว์เลี้ยง 
 10799:การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด

ประเภทไว้ในที่อื่น 

 10212:การผลิตสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าสด 
(ยกเว้นปลา) แช่เย็นหรือแช่แข็ง 

 10619:การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเมล็ดธัญพืช
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 

 10794:การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เน่า
เสียง่าย 

 10302:การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง 
 10791:การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ 
 10795:การผลิตน้ าแข็งเพ่ือการบริโภค 
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 10419:การผลิตน้ ามันพืชชนิดอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น 

 10711:การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี 
 10303:การผลิตน้ าผลไม้และน้ าผัก 
 10751:การผลิตอาหารปรุงส าเร็จแช่แข็ง 
 10501:การผลิตน้ านมสด (ยกเว้นน้ านมดิบ) 
 10613:การผลิตแป้งสาลี 
 10211:การผลิตปลาและผลิตภัณฑ์จากปลาสดแช่

เย็น หรือแช่แข็ง 
 10621:การผลิตมันเส้นและมันอัดเม็ด 
 10779:การผลิตเครื่องปรุงอาหารประจ าโต๊ะและ

เครื่องประกอบอาหาร อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้
ในที่อื่น 

 10721:การผลิตน้ าตาลดิบจากอ้อย 
 10615:การผลิตแป้งจากเมล็ดธัญพืชอื่นๆ ซึ่งมิได้

จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
 10743:การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจ าพวกแป้งชนิด

ส าเร็จรูปและ ก่ึงส าเร็จรูป 
 10733:การผลิตหมากฝรั่ง 
 10221:การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง 
 10491:การผลิตน้ ามันและไขมันจากสัตว์ 
 10761:การผลิตกาแฟ 
 10304:การถนอมผลไม้หรือผักโดยการท าเค็มการ

อบแห้งการแช่ ในน้ ามันหรือในน้ าส้มสายชู 
 10772:การผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหารประจ าโต๊ะ 
 10752:การผลิตอาหารปรุงส าเร็จบรรจุในภาชนะ

ป ดสนิทโดยวิธีสุญญากาศ 
 10132:การผลิตไส้กรอกลูกชิ้นและผลิตภัณฑ์อื่นที่

คล้ายกันที่ท าจากเน้ือสัตว์และเนื้อสัตว์ปีก 
 10616:การผลิตแป้งผสมหรือแป้งส าเร็จรูปส าหรับ

ใช้ท าขนมปังและ ประกอบอาหารอื่นๆ 
 10222:การผลิตสัตว์น้ า (ยกเว้นปลา) บรรจุกระป๋อง 
 10771:การผลิตเคร่ืองเทศและเครื่องแกงส าเร็จรูป 
 10504:การผลิตโยเกิร์ตและนมเปรี้ยว 
 10502:การผลิตผลิตภัณฑ์นมข้นหรือนมผง 
 10503:การผลิตไอศกรีมและไอศกรีมหวานเย็น 
 10293:การผลิตน้ าปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ได้

จากการหมัก 

 10309:การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วย
วิธีอื่นๆซึ่งมิได ้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 

 10131:การผลิตเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกด้วยการ
อบแห้ง การท าเค็มหรือ การรมควัน 

 10301:การผลิตผลไม้และผักแช่แข็ง 
 10291:การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าด้วยการอบแห้ง 

การรมควัน การท าเค็ม การหมักในน้ าเกลือ หรือ
น้ าส้มสายชู 

 10774:การผลิตผงชูรส 
 10499:การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้จากน้ ามันพืช

ซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น 
 10773:การผลิตซีอิ๊ว 
 10133:การผลิตเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกบรรจุ

กระป๋อง 
 10111:การฆ่าสัตว ์(ยกเว้นสัตว์ปีก) 
 10292:การผลิตไส้กรอกลูกชิ้นและผลิตภัณฑ์อื่นที่

คล้ายกันที่ท าจาก สัตว์น้ า 
 10742:การผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ วุ้นเส้น 
 10411:การผลิตน้ ามันถั่วเหลือง 
 10739:การผลิตลูกกวาดและขนมอื่นๆ ที่ท าจาก

น้ าตาลซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
 10629:การผลิตผลิตภัณฑ์จากสตาร์ชอื่นๆ ซึ่งมิได้

จัดประเภทไวใ้นที่อื่น 
 10712:การผลิตขนมปังกรอบและผลิตภัณฑ์ขนม

อบกรอบอื่นๆ 
 10307:การผลิตผลิตภัณฑ์จากถั่วเปลือกแข็ง 
 10612:การผลิตแป้งจากข้าว 
 10139:การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเนื้อสัตว์และ

เน้ือสัตว์ปีกซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น 
 10617:การผลิตน้ าธัญพืช 
 10509:การผลิตผลิตภัณฑ์นมอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด

ประเภทไว้ในที่อื่น 
 10112:การบรรจุเนื้อสัตว์สด (ยกเว้นสัตว์ปีก) 
 10775:การผลิตเกลือบริโภค 
 10762:การผลิตชา 
 10793:การผลิตซุปน้ าซุปและอาหารพิเศษ 
 10134:การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์และ

สัตว์ปีก 
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 10299:การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากสัตว์น้ าซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น 

 10412:การผลิตน้ ามันร าข้าว 
 10796:การผลิตผลิตภัณฑ์จากไข่ 
 10294:การผลิตปลาป่นส าหรับใช้เป็นอาหารสัตว์ 
 10414:การผลิตน้ ามันมะพร้าว 
 10731:การผลิตโกโก้และผลิตภัณฑ์จากโกโก้ 
 10792:การผลิตขนมไทยและขนมพ้ืนเมือง (ยกเว้น

ขนมอบ) 
 10749:การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจ าพวกแป้งอื่นๆ 

ที่คล้ายกันซ่ึงมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
 10505:การผลิตเนย 
 10614:การผลิตแป้งข้าวโพด 
 10723:การผลิตน้ าตาลจากพืช (ยกเว้นอ้อย) 

 10305:การผลิตแยมแยมผิวส้มและเยลลี 
 10306:การแปรรูปและการถนอมมันฝร่ัง 
 10295:การแปรรูปสาหร่าย 
 10732:การผลิตผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตและขนม

หวานจากช็อกโกแลต 
 10769:การผลิตสมุนไพรผงส าหรับชงเป็นเครื่องด่ืม 
 10713:การผลิตขนมไทยประเภทอบ 
 10741:การผลิตพาสต้า 
 10623:การผลิตสตาร์ชจากข้าวโพดธัญพืชและ

พืชผักอื่นๆ (ยกเว้นมันส าปะหลัง) 
 10734:การถนอมผลไม้ถั่วเปลือกแข็งเปลือกผลไม้

และส่วนอื่ๆ ของพืชโดยใช้น้ าตาล 
 10413:การผลิตน้ ามันข้าวโพด 

 

ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาภาพรวมธุรกิจการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตตามรายกิจกรรม 
ดังแสดงในภาพที่ 5-22 จะเห็นว่า กิจกรรมการผลิตที่มีสัดส่วนทุนจดทะเบียนสูงสุด 5 อันดับแรก 
ได้แก่ กิจกรรมการผลิตน้ าตาลบริสุทธิ์ กิจกรรมการสีข้าว กิจกรรมการฆ่าและบรรจุเนื้อสัตว์ปีกสด 
กิจกรรมการผลิตสตาร์ชมันส าปะหลัง และกิจกรรมการผลิตอาหารส าเร็จรูปส าหรับเลี้ยงสัตว์ 
ในฟาร์ม โดยมีสัดส่วนของทุนจดทะเบียน ณ มกราคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ 14.41 8.94 7.38 6.47 
และ 4.68 มีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนระหว่างเดือนมกราคม 2558 และ 2559 อยู่ท่ีร้อยละ  
-3.66 -4.5 -0.05 2.05 และ -1.83 และมีจ านวนผู้ประกอบการ ณ เดือนมกราคม 2559 จ านวน
ทั้งสิ้น 88 1,196 50 122 และ 254 ราย ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ระหว่างปี 2558 และ 2559 
กิจการการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต จ านวน 4 ใน 5 ของกิจกรรมการผลิตหลักที่มีทุนจด
ทะเบียนสูงสุด มีการหดตัวลงเล็กน้อย ในขณะที่ กิจกรรมการผลิตสตาร์ชมันส าปะหลังยังมีการ
ขยายตัวที่ดอียู ่
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ภาพที่ 5-22 ภาพรวมของธุรกิจการบริการการผลิตที่เกี่ยวข้องกับ 
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
หมายเหตุ : ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาถึงระดับการเป ดเสรีการเจรจาการบริการในด้านการการเข้าสู่

ตลาด และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาในสาขาการบริการเกี่ยวข้องกับการผลิต ตามการแบ่งรหัส 
CPC จะเห็นได้ว่า มีกิจกรรมการบริการที่ส าคัญ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาการบริการนี้อยู่ด้วยกัน 12 
บริการ ได้แก่  

 
 การบริการแปรรูปเนื้อสัตว์ (CPC 88110)  
 การบริการแปรรูปเนื้อปลา (CPC 88120)  
 การบริการแปรรูปผักและผลไม้ (CPC 88130)  
 การบริการการผลิตผลิตภัณฑ์จากนม (CPC 88150)  
 การบริการการผลิตผลิตภัณฑ์จากธัญพืช (CPC 88161) 
 การบริการการผลิตแป้งมันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์จากแป้งมันส าปะหลัง  

(CPC 88162) 
 การบริการการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทขนมอบ (CPC 88163) 
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 การบริการการผลิตน้ าตาล (CPC 88164) 
 การบริการการผลิตโกโก้ ช็อคโกแลต และผลิตภัณฑ์ขนมที่ท าจากน้ าตาล  

(CPC 88165) 
 การบริการการผลิตมักกะโรนี บะหม่ี และผลิตภัณฑ์อื่นๆ (CPC 88166) 
 การบริการการผลิตอาหารส าเร็จรูป (CPC 88167) 
 การบริการการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ (CPC 88169) 
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ตารางที่ 5-15 ตารางสรุประ ับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการผลิตที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

 การบริการ ้านวิศวกรรม 

AFAS 9th 
Package * 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 0 12 12 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เป ดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย: %) 

49% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด: %) 

49% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

หมายเหตุ: * ในการเจรจาเรื่องการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียนจะถูกระบอุยู่ในความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ACIA) โดยระบุใหช้าวต่างชาติสามารถถือหุ้นได้สูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 49 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี
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จากตารางที่ 5-15 จะพบว่า กิจกรรมการบริการการผลิตทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 
อาหารแปรรูป ไม่ได้ผูกพันการบริการทั้งใน Mode 3 และ Mode 4 ในทุกความตกลงการค้าเสรีที่
ไทยมีความตกลงและมีข้อบทด้านการเจรจาการค้าบริการด้วย ยกเว้น ความตกลงการค้าเสรี
อาเซียนที่มีการผูกพันการเป ดเสรีบริการในการจัดตั้งกิจการภายใต้กรอบความตกลงด้านการ
ลงทุนอาเซียน (ACIA) โดยเป ดให้ชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 49 และความ
ตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ซึ่งประเทศไทยเป ดเสรีการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาในทุก
กิจกรรมการบริการ 

 
จะเห็นได้ว่า ในเกือบทุกความตกลง กิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตใน

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป โดยเฉพาะกิจกรรมการผลิตจะไม่เป ดเสรีการเข้าสู่ตลาด ทั้งในรูปแบบ
การจัดตั้งกิจการและการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา แสดงให้เห็นถึงการปกป้องอุตสาหกรรมการ
ผลิตของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในประเทศอย่างมาก ประกอบกับ ธุรกิจการผลิตใน
อุตสาหกรรมอาหารแปรูปจ านวนมากยังมีการหดตัวในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยัง
เป็นประเทศที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป มีโอกาสเติบโตในตลาดโลกอีกมาก โดย
สินค้าในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปหลายรายการของไทย ยังเป็นที่ต้องการจากต่างประเทศ 
เนื่องจากคุณภาพของสินค้าที่สูง และประเทศไทยยังเป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีความหลากหลายและ 
มีคุณภาพ ดังนั้น อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่เป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจะต้องการการสนับสนุนในด้านของการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งสามารถพัฒนาได้โดยการน าเข้า
เทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น และการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรม
การบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น เพื่อลดต้นทุนการผลิตลง  

 
 การบริการการจั หาพนักงาน 

 
การบริการด้านการจัดหาพนักงานเป็นการบริการที่มีการเติบโตสูงมาก โดยขนาดของ

ธุรกิจการบริการการจัดหาพนักงานระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตสูงถึง 
ร้อยละ 37.72 โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจในสาขาการบริการด้านการจัดหาพนักงานดังกล่าว
ขยายตัวจาก 11,742 ล้านบาท เป็น 16,171 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 5-23 
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ภาพที่ 5-23 มูลค่าทุนจ ทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการจั หาพนักงานที่เก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เ ือนมกราคม ปี 2558 และ ปี  55  

 
 
เม่ือพิจารณาขีดความสามารถของกิจกรรมการบริการในสาขาการบริการจัดหาพนักงาน 

โดยแบ่งเป็นรายกิจกรรม ตามการแบ่งโดยรหัสประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย (TSIC) ซึ่ง
กิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องจะประกอบไปด้วย 

 
 78300: กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรมนุษย์อื่นๆ 
 78200: กิจกรรมการให้บริการจ้างงานชั่วคราว 
 78109: กิจกรรมของส านักงานจัดหางานหรือตัวแทนจัดหางานอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด

ประเภทไว้ในที่อื่น 
 
จากภาพที่ 5-24 จะเห็นว่า กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรมนุษย์อื่นๆ เป็นกิจกรรมที่อัตรา

การขยายตัวของทุนจดทะเบียนระหว่างเดือนมกราคม 2558 และ 2559 สูงที่สุด โดยมีอัตราการ
ขยายตัวร้อยละ 70.62 รวมท้ังมีสัดส่วนของจุดทะเบียน ณ มกราคม 2559 อยู่ท่ีร้อยละ 61.3 และมี
จ านวนผู้ประกอบการ 723 ราย รองลงมาเป็นกิจกรรมการบริการให้บริการจ้างงานชั่วคราว และ
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กิจกรรมการจัดหางานของส านักงานจัดหางานหรือตัวแทนจัดหางานอื่นๆ ที่มีอัตราการขยายตัว
ของทุนจดทะเบียนอยู่ที่ร้อยละ 5 และ 6.1 มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนท่ีร้อยละ 21.43 และ 17.27 
และมีจ านวนผู้ประกอบการ 1,272 และ 1,027 ราย 

 
ภาพที่ 5-24 ภาพรวมของธุรกิจการบริการจั หาพนักงานที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม

อาหารแปรรูป แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
หมายเหตุ : ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
ส าหรับระดับการเป ดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) ของกิจกรรมการ

บริการจัดหาพนักงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแปรรูป เม่ือพิจารณาจากข้อมูลการเป ดเสรี
การค้าบริการตามรายการ CPC ที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตามตารางที่ 5-16 
จะพบว่า ภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่มีการเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการการบริการ  
(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการด้านการจัดหา
พนักงาน มีการเป ดเสรีการจัดตั้งกิจการการบริการภายใต้บริบทการเป ดเสรีการบริการของความ
ตกลงการเจรจาการค้าเสรีอาเซียนเพียงความตกลงเดียว โดยยินยอมให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนใน
บริการในสาขาดังกล่าวได้ แต่มีการจ ากัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดที่ร้อยละ 70 พร้อมทั้งมี
เงื่อนไข ให้อนุญาตลงทุนในรูปแบบการลงทุนร่วมกับนิติบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น (Joint-Venture) 
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ตารางที่ 5-16 ตารางสรุประ ับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการจั หาพนักงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

 การบริการ ้านวิศวกรรม 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 6 6 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เป ดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

83% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย: %) 

70% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด: %) 

70% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี
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จากตารางที่ 5-16 จะพบว่า ภายใต้บริบทการเป ดเสรีการบริการของความตกลงการ
เจรจาการค้าเสรีที่ประเทศไทยมีความผูกพันอยู่นั้น การบริการในสาขาการจัดหาพนักงานส่วนใหญ่
จะไม่ผูกพัน กล่าวคือ ไม่เป ดเสรีให้มีการเข้าสู่ตลาดในประเทศไทย ยกเว้นความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน ที่ยินยอมให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในบริการในสาขาดังกล่าวได้ โดยจ ากัดสัดส่วนผู้ถือหุ้น
ต่างชาติสูงสุดที่ร้อยละ 70 พร้อมทั้งเงื่อนไขให้เป็นการลงทุนร่วมเท่านั้น (Joint-Venture) โดย
กิจกรรมการบริการในสาขาการจัดหาพนักงานท่ีส าคัญแบ่งตามรหัส CPC มีทั้งสิ้น 6 บริการ ได้แก่ 

 
 การบริการจัดหาพนักงานถาวรที่ มิใช่บุคลากรระดับผู้บริหาร (CPC 85112) 
 การบริการจัดหาพนักงานสัญญาจ้าง (CPC 85121) 
 การบริการจัดหาพนักงานช่ัวคราว (CPC 85122) 
 การบริการจัดหาพนักงานในระยะยาว (Long-term Staff) (CPC 85123) 
 การบริการจัดหาพนักงานช่ัวคราวและถาวร (CPC 85124) 
 การบริการจัดหาพนักงานโดยการจ้างงานร่วม (CPC 85125) 

 
 การบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

 
การบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นการบริการที่มีการหดตัวลง โดย

ขนาดของธุรกิจการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตรา
การเติบโตหดตัวลงถึงร้อยละ -6.72 โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจในสาขาการบริการด้านซ่อมบ ารุง
เ ค รื่ อ ง จัก รและอุ ปกรณ์ ดั งกล่ า วหดตั ว จาก  17,676 ล้ านบาท เป็ น  16,488 ล้ านบาท  
ดังแสดงในภาพที่ 5-25 
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ภาพที่ 5-25 มูลค่าทุนจ ทะเบียนของกลุ่มธุรกิจบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เ ือนมกราคม ปี 2558 และ ปี  55  

 
เม่ือพิจารณาขีดความสามารถของกิจกรรมการบริการในสาขาการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร

และอุปกรณ์แบ่งเป็นรายกิจกรรม ตามการแบ่งโดยรหัสประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย 
(TSIC) จะมีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

 
 33121:การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานท่ัวไป 
 33122:การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะอย่าง 
 33200:การติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ 

 
จากภาพที่ 5-26 เมื่อพิจารณาภาพรวมของธุรกิจการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและ

อุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ในรายกิจกรรม การบริการ จะพบว่า  
ทุกกิจกรรมการบริการในสาขานี้ มีการหดตัวลดลง โดยกิจกรรมการซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไป 
เป็นกิจกรรมที่มีการหดตัวมากที่สุด รองลงมาเป็น กิจกรรมการติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมและ
อุปกรณ์ และการซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะอย่าง โดยมีอัตราการหดตัวของทุนจดทะเบียน
ระหว่างเดือนมกราคม 2558 ถึง มกราคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ -12.62 -5.89 และ -4.84 มีสัดส่วน
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ของทุนจดทะเบียนของแต่ละกิจกรรมการบริการ ณ มกราคม 2559 อยู่ท่ีร้อยละ 16.74 47.67 และ 
35.58 ตามล าดับ และมีจ านวนผู้ประกอบการท้ังสิ้น 1,218 1,981 และ 887 ตามล าดับ 

 
ภาพที่ 5-26 ภาพรวมของกลุ่มธุรกิจบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

กับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
หมายเหตุ : ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาถึงระดับการเป ดเสรีการเจรจาการบริการในด้านการเข้าสู่ตลาด 

และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาในสาขาการบริการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ตามการ
แบ่งรหัส CPC จะเห็นได้ว่า มีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับสาขาการบริการนี้อยู่สองบริการ 
ได้แก่  

 
 การบริการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรอุตสาหกรรมและพาณิชย์ (CPC 87156) 
 การบริการการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ 

(CPC 87320) 
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ตารางที่ 5-17 ตารางสรุประ ับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

 การบริการการจั 
จ าหน่ายปลีกและส่ง 

AFAS 9th 
Package * 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เป ดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย: %) 

49% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด: %) 

49% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

หมายเหตุ: * ส าหรับการบริการการตดิตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ (CPC 87320) ภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียนจะถูกระบุอยู่ในความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ACIA) โดยระบุให้
ชาวต่างชาติสามารถถอืหุ้นได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 49 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี
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จากตารางที่ 5-17 มีเพียงความตกลงการค้าเสรีอาเซียนเพียงความตกลงเดียว ที่ประเทศ
ไทยมีการเป ดเสรีการบริการในการจัดตั้งธุรกิจให้แก่กิจกรรมการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร
พาณิชย์และอุตสาหกรรม และการบริการการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรมการผลิต
และการบริการ โดยเป ดให้มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 49 ในขณะที่ ความตกลง
การค้าเสรีอื่นๆ ที่ประเทศไทยผูกพันด้วย ไม่เป ดเสรีการบริการทั้งหมด ทั้งในรูปแบบการจัดตั้ง
ธุรกิจและการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (ยกเว้น ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ที่
ประเทศไทยยินยอมให้มีการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาได้ในกิจกรรมการบริการในสาขาการซ่อม
บ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งสองกิจกรรม) 

 
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า การบริการในสาขาการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์

ของไทยมีการหดตัวลงในทุกกิจกรรมการบริการ อีกทั้งยังไม่เป ดเสรีการบริการในสาขานี้มากนัก 
ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการในธุรกิจการบริการสาขาซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้
ความเห็นว่า การบริการการซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ยังมีบุคลากรที่ให้บริการ
ไม่มากนัก เนื่องจากซัพพลายเออร์มักจัดตั้งศูนย์บริการหรือส านักงานใหญ่ในต่างประเทศมากกว่า
ประเทศไทย ดังนั้น จึงมีความต้องการให้การบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์
อุตสาหกรรมของไทยมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการผลิตมากขึ้น โดยอาจจะจัดตั้งศูนย์ซ่อม
บ ารุงฯ ในนิคมอุตสาหกรรมเดียวกันกับอุตสากรรมการผลิต เพื่อประสิทธิภาพในการผลิตที่ดีย่ิงขึ้น 

 
 การบริการการจั จ าหน่ายปลีก 

 
การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกเป็นการบริการที่มีการขยายตัวมากขึ้น โดยขนาดของ

ธุรกิจการจัดจ าหน่ายปลีกระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตเล็กน้อย โดย
เติบโตขึ้นร้อยละ 0.13 โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจในสาขาการบริการด้านการจัดจ าหน่ายปลีก
เพิ่มขึ้นจาก 19,997 ล้านบาท เป็น 20,023 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 5-27 
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ภาพที่ 5-27 มูลค่าทุนจ ทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการการจั จ าหน่ายปลีก 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เ ือนมกราคม ปี 2558 และ ปี  55  

 
 
เม่ือพิจารณาขีดความสามารถของกิจกรรมการบริการในสาขาการ จัดจ าหน่ายปลีก

แบ่งเป็นรายกิจกรรม ตามการแบ่งโดยรหัสประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย (TSIC) จะมี
กิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

 
 47219: ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 47214: ร้านขายปลีกข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสีข้าว 
 47211: ร้านขายปลีกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 
 47212: ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 
 47213: ร้านขายปลีกผักและผลไม้ 
 47215: ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์ขนมอบ 

 
จากภาพที่ 5-28 เม่ือพิจารณาภาพรวมของธุรกิจการบริการการจัดจ าหน่ายปลีกที่

เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในรายกิจกรรมการบริการ จะพบว่า กิจกรรมร้านขายปลีก
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อาหารอื่นๆ มีสัดส่วนทุนจดทะเบียน ณ ปี 2559 สูงที่สุด รองลงมาเป็น กิจกรรมร้านขายปลีกข้าว
และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสีข้าว ร้านขายปลีกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ร้านขายปลีกปลา
และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ร้านขายปลีกผักและผลไม้ และร้านค้าปลีกผลิตภัณฑ์ขนมอบ โดยมีสัดส่วน
ของทุนจดทะเบียนของแต่ละกิจกรรมการบริการ ณ มกราคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ 53.16 21.02 
11.04 8.75 4.45 และ 1.58 ตามล าดับ มีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนระหว่างเดือนมกราคม 
2558 ถึงมกราคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ -0.72 -0.09 3.79 0.48 6.5 และ -10.34 ตามล าดับ และมี
จ านวนผู้ประกอบการท้ังสิ้น 1,979 120 181 248 275 และ 146 ตามล าดับ  

 
จะเห็นได้ว่า ถึงแม้กิจกรรมร้านค้าปลีกผลิตภัณฑ์ขนมอบจะหดตัวลงในช่วงปีที่ผ่านมา 

แต่ขนาดของธุรกิจดังกล่าวมีขนาดเล็กกว่ากิจกรรมการบริการการค้าปลีกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปอย่างมาก ทั้งนี้ อัตราการขยายตัวของกิจกรรมร้านค้าปลีกเนื้อสัตว์ 
และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และร้านค้าปลีกผักและผลไม้ อัตราการขยายตัวที่ค่อนข้างดี โดย
เปรียบเทียบกับกิจกรรมบริการการค้าปลีกอื่นๆ   

 
ภาพที่ 5-28 ภาพรวมของธุรกิจการบริการการจั จ าหน่ายปลีกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

อาหารแปรรูป แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
หมายเหตุ : ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 
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นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาถึงระดับการเป ดเสรีการเจรจาการบริการในประเด็นเรื่องการเข้าสู่
ตลาดของการบริการในรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ (Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา 
(Mode 4) ในสาขาการบริการด้านการจัดจ าหน่ายปลีก ตามการแบ่งรหัส CPC จะเห็นได้ว่า มีกลุ่ม
การบริการจัดจ าหน่ายปลีกที่เกี่ยวข้องกับสาขาการบริการนี้ 5 กลุ่มการบริการ7 ได้แก่  

 
 การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกในร้านค้าท่ีนอกเหนือจากร้านค้าเฉพาะอย่าง  

(Non-specialized store retail) (Group of CPC 621) 
 การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกในร้านค้าเฉพาะอย่าง (Specialized store)  

(Group of CPC 622) 
 การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกผ่านทางไปรษณีย์ หรืออินเทอร์เน็ต  

(Group of CPC 623) 
 การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกแบบไม่มีร้านค้า (Non-store)  

(Group of CPC 624) 
 การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกตามสัญญาจ้าง (Group of CPC 625) 
 
จากตารางที่ 5-18 จะเห็นได้ว่า การบริการในสาขาการจัดจ าหน่ายปลีกที่เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป มีการผูกพันการเป ดเสรีการบริการในรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ (Mode 3) 
กับความตกลงการค้าเสรีที่ประเทศไทยผูกพันการเป ดเสรีการค้าบริการด้วยท้ังหมด ดังนี ้

 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน: เป ดเสรีการบริการใน Mode 3 อย่างมีเงื่อนไข ใน

กลุ่มการจัดจ าหน่ายปลีกแบบไม่มีร้านค้า (สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดไม่เกิน 
ร้อยละ 70 และต้องเป็นการลงทุนร่วมกับนิติบุคคลสัญชาติไทย (JV)) และเป ดเสรี
การบริการใน Mode 3 ในกลุ่มธุรกิจการจัดจ าหน่ายปลีกในร้านค้าที่นอกเหนือจาก
ร้านค้าเฉพาะอย่าง ที่จ ากัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดที่ร้อยละ 49 
 

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน: เป ดเสรีการบริการใน Mode 3 ในกลุ่มธุรกิจ
การจัดจ าหน่ายปลีกในร้านค้าที่นอกเหนือจากร้านค้าเฉพาะอย่าง ที่จ ากัดสัดส่วน 
ผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดที่ร้อยละ 49 

 
                                                           
7 หมวดการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งส าหรับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ในรหัส CPC สองหลักสุดท้ายประกอบด้วย -11 grains and 

oilseeds and oleaginous fruits, seeds and animal feed, -14 live animals, including pet animals, -21 fruits and 
vegetables, -22 dairy products, eggs and edible oils and fats, -23 dairy products, eggs and edible oils and fats, 
cosmetic articles and toilet soaps, -24 fish and other seafood 
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 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลี: เป ดเสรีการบริการใน Mode 3 ในกลุ่ม
ธุรกิจการจัดจ าหน่ายปลีกในร้านค้าที่นอกเหนือจากร้านค้าเฉพาะอย่าง ที่จ ากัด
สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดที่ร้อยละ 49 

 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์: เป ดเสรีการบริการใน 

Mode 3 ในกลุ่มธุรกิจการจัดจ าหน่ายปลีกในร้านค้าที่นอกเหนือจากร้านค้าเฉพาะอย่าง 
ที่จ ากัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดที่ร้อยละ 49 
 

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย: เป ดเสรีการบริการใน Mode 3 ในกลุ่มธุรกิจ
การจัดจ าหน่ายปลีกในร้านค้าที่นอกเหนือจากร้านค้าเฉพาะอย่าง ที่จ ากัดสัดส่วน 
ผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดที่ร้อยละ 49  
 

 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น: เป ดเสรีการบริการใน Mode 3 อย่างมีเงื่อนไข 
(สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดไม่เกินร้อยละ 75 และต้องรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของเจ้าของที่อัตราส่วน 3 ต่อ 1)  
 

 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย: เป ดเสรีการบริการใน Mode 3 อย่างมี
เงื่อนไข (สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดได้ร้อยละ 100 และต้องรักษาสัดส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนของเจ้าของที่อัตราส่วน 3 ต่อ 1 และใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยนิติบุคคล
สัญชาติออสเตรเลียที่จัดตั้งธุรกิจการบริการในไทย) ยกเว้น กลุ่มธุรกิจการบริการ
การจัดจ าหน่ายปลีกในร้านค้าเฉพาะอย่าง กลุ่มธุรกิจการบริการการจัดจ าหน่าย
ปลีกผ่านทางไปรษณีย์หรืออินเทอร์เน็ต และกลุ่มธุรกิจการบริการการจัดจ าหน่าย
ปลีกแบบมีสัญญาจ้าง ที่ไม่ผูกพันการเป ดเสรีการจัดตั้งธุรกิจ 
 

 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี: เป ดเสรีการบริการใน Mode 3 อย่างมีเงื่อนไข 
(สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดไม่เกินร้อยละ 100 ส าหรับกลุ่มธุรกิจการบริการการ
จัดจ าหน่ายปลีกในร้านค้าที่นอกเหนือจากร้านค้าเฉพาะอย่าง และร้อยละ 70 
ส าหรับกลุ่มธุรกิจบริการการจัดจ าหน่ายปลีกแบบไม่มีร้านค้า ทั้งนี้ จะต้องรักษา
สัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจ้าของที่อัตราส่วน 3 ต่อ 1 และใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
โดยนิติบุคคลสัญชาติชิลีที่จัดตั้งธุรกิจการบริการในไทย)  
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โดยระดับการผูกพันการการบริการในสาขาการบริการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอาหาร ภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่นมี
ระดับสูงที่สุด โดยไทยมีระดับการเป ดเสรีการบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 100 และมีสัดส่วนการ
อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นได้สูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 75 รองลงมาเป็นความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี และความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย โดยไทยมี
ระดับการเป ดเสรีการบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 40 40 และ 30 ตามล าดับ และมีสัดส่วนการ
อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นได้สูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 23.8 34 และ 20 ตามล าดับ 

 
ในขณะที่  ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซี ยน-จีน อาเซียน-เกาหลี อาเซียน -

ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ และอาเซียน-อินเดีย ไทยมีระดับการเป ดเสรีการบริการใน Mode 3  
ที่ร้อยละ 20 และมีสัดส่วนการอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นได้สูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 9.8 
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ตารางที่ 5-18 ตารางสรุประ ับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการการจั จ าหน่ายปลีกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

 การบริการการจั 
จ าหน่ายปลีกและส่ง 

AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

18 30 24 30 24 30 24 30 24 30 0 30 24 0 18 30 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เป ดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

12 0 6 0 6 0 6 0 6 0 30 0 6 30 12 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

40% 0% 20% 0% 20% 0% 20% 0% 20% 0% 100% 0% 20% 100% 40% 0% 

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย: %) 

23.8% - 9.8% - 9.8% - 9.8% - 9.8% - 75% - 20% - 34% - 

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด: %) 

49%, 
70% 

- 49% - 49% - 49% - 49% - 75% - 100% - 
70%, 
100% 

- 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี
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 การบริการการจั จ าหน่ายส่ง 
 
การบริการการจัดจ าหน่ายส่งเป็นการบริการท่ีมีการขยายตัวมากขึ้น โดยขนาดของธุรกิจ

การจัดจ าหน่ายส่งระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตเล็กน้อย โดยเติบโตขึ้น
ร้อยละ 4.53 โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจในสาขาการบริการด้านการจัดจ าหน่ายส่งเพิ่มขึ้นจาก 
154,662 ล้านบาท เป็น 161,672 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 5-29 

 
ภาพที่ 5-29 มูลค่าทุนจ ทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการจั จ าหน่ายส่ง 

ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เ ือนมกราคม ปี 2558 และ ปี  55  

 
 
เมื่อพิจารณาขีดความสามารถของกิจกรรมการบริการในสาขาการจัดจ าหน่ายส่งแบ่งเป็น

รายกิจกรรม ตามการแบ่งโดยรหัสประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย (TSIC) จะมีกิจกรรม
การบริการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

 
 46201: การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่นๆ 
 46202: การขายส่งพืชน้ ามันท่ีใช้ในการผลิตน้ ามันพืช 
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 46203: การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 
 46204: การขายส่งสัตว์มีชีวิต 
 46205: การขายส่งดอกไม้ต้นไม้และเมล็ดพันธุ์พืช 
 46206: การขายส่งอาหารสัตว์ 
 46209: การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
 46311: การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 
 46312: การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 
 46313: การขายส่งผักและผลไม้ 
 46314: การขายส่งผลิตภัณฑ์นม 
 46315: การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว 
 46316: การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ ามันและไขมันท่ีใช้ในการบริโภค 
 46317: การขายส่งน้ าตาลช็อกโกแลตและลูกกวาด 
 46318: การขายส่งกาแฟชาโกโก้ 
 46319: การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 

 
จากภาพที่ 5-30 เม่ือพิจารณาภาพรวมของธุรกิจการบริการการจัดจ าหน่ายส่งที่

เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ในรายกิจกรรมการบริการ จะพบว่า ในกิจกรรมการ
บริการการค้าส่ง 6 อันดับแรก กิจกรรมการขายส่งพืชน้ ามันที่ใช้ในการผลิตน้ ามันพืช มีอัตราการ
ขยายตัวสูงที่สุด รองลงมาเป็น กิจกรรมการขายส่งผักและผลไม้ กิจกรรมการขายส่งผลิตภัณฑ์
อาหารอื่นๆ กิจกรรมการขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัวต์น้ า  กิจกรรมขายส่งข้าวเปลือกและ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ และกิจกรรมการขายส่งผลิตภัณฑ์นม โดยมีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียน
ระหว่างเดือนมกราคม 2558 ถึงมกราคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ 43.08 13.08 11.67 8.49 5.69 และ 
5.18 ตามล าดับ มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนของแต่ละกิจกรรมการบริการ ณ มกราคม 2559 อยู่ท่ี
ร้อยละ 0.84 4.49 20.87 6.13 20.23 และ 1.02 ตามล าดับ และมีจ านวนผู้ประกอบการทั้งสิ้น 167 
1,343 4,575 887 2,613 และ 716 ตามล าดับ ในขณะที่ มีกิจกรรมการค้าส่งบางบริการที่มีขนาด
ของธุรกิจเล็กลงในปีที่ผ่านมา ได้แก่ กิจกรรมการขายส่งน้ าตาล ช็อกโกแลตและลูกกวาด และ
กิจกรรมการขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ที่มีอัตราการหดตัวของทุนจดทะเบียนในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ  
-9.12 และ -0.13 โดยมีสัดส่วนทุนจดทะเบียนอยู่ที่ ร้อยละ 0.76 และ 6.02 และมีจ านวน
ผู้ประกอบการทั้งสิ้น 139 และ 809 ราย 

 
จะเห็นได้ว่า กิจกรรมการบริการการจัดจ าหน่ายส่งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร

แปรรูปมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับกิจกรรมการบริการการขายส่งในแต่ละกิจกรรมย่อยใน
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อุตสาหกรรมนี้ส่วนใหญ่ขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมการค้าส่งในหมวดสินค้าที่ส าคัญที่มี
อัตราการเติบโตของธุรกิจ และมีขนาดและจ านวนธุรกิจที่ค่อนข้างใหญ่ อาทิ กิจกรรมการขายส่ง
ข้าวเปลือก การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า การขายส่งผักและผลไม้ เป็นต้น  

 
ภาพที่ 5-30 ภาพรวมของธุรกิจการบริการจั จ าหน่ายส่งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร

แปรรูป แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
หมายเหตุ : ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาถึงระดับการเป ดเสรีการเจรจาการบริการในด้านการเข้าสู่ตลาด 

และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาในสาขาการบริการด้านการจัดจ าหน่ายส่ง ตามการแบ่งรหัส 
CPC จะเห็นได้ว่า มีกลุ่มการบริการจัดจ าหน่ายส่งที่เกี่ยวข้องกับสาขาการบริการนี้ 2 กลุ่มการ
บริการ8 ได้แก่  

 
 การบริการการจัดจ าหน่ายส่งนอกเหนือสัญญาจ้าง (Group of CPC 611) 

                                                           
8 หมวดการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งส าหรับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ในรหัส CPC สองหลักสุดท้ายประกอบด้วย --11 grains and 

oilseeds and oleaginous fruits, seeds and animal feed, -14 live animals, including pet animals, -21 fruits and vegetables, 
-22  dairy products, eggs and edible oils and fats, -23  dairy products, eggs and edible oils and fats, cosmetic articles 
and toilet soaps, -24 fish and other seafood 
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 การบริการการจัดจ าหน่ายส่งตามสัญญาจ้าง (Group of CPC 612) 
 

จากตารางที่ 5-19 จะเห็นได้ว่า การบริการในสาขาการจัดจ าหน่ายส่งที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป มีการผูกพันการเป ดเสรีการบริการในรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ (Mode 3) 
กับความตกลงการค้าเสรีที่ประเทศไทยผูกพันการเป ดเสรีการค้าบริการด้วยท้ังหมด ดังนี ้

 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน: เป ดเสรีการบริการใน Mode 3 อย่างมีเงื่อนไข ใน

กลุ่มธุรกิจบริการการจัดจ าหน่ายส่งตามสัญญาจ้าง (สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุด
ไม่เกินร้อยละ 70 และเป็นการลงทุนร่วมกับนิติบุคคลสัญชาติไทย (JV)) และเป ด
เสรีการบริการใน Mode 3 ในกลุ่มธุ รกิจการ จัดจ าหน่ายปลีก ในร้ านค้ าที่
นอกเหนือจากร้านค้าเฉพาะอย่าง ที่จ ากัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดที่ร้อยละ 49 
 

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน: ไม่ผูกพันการเป ดเสรีการจัดตั้งธุรกิจ 
 

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลี: ไม่ผูกพันการเป ดเสรีการจัดตั้งธุรกิจ 
 

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์: ไม่ผูกพันการเป ดเสรี
การจัดตั้งธุรกิจ 

 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย: ไม่ผูกพันการเป ดเสรีการจัดตั้งธุรกิจ 

 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น: เป ดเสรีการบริการใน Mode 3 อย่างมีเงื่อนไข 

(สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดไม่เกินร้อยละ 75 และต้องรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของเจ้าของที่อัตราส่วน 3 ต่อ 1) ให้แก่ กลุ่มธุรกิจบริการการจัดจ าหน่ายส่ง
นอกเหนือสัญญาจ้าง 

 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย: เป ดเสรีการบริการใน Mode 3 อย่างมี

เงื่อนไข (สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดได้ร้อยละ 100 และต้องรักษาสัดส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนของเจ้าของที่อัตราส่วน 3 ต่อ 1 และใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยนิติบุคคล
สัญชาติออสเตรเลียที่จัดตั้งธุรกิจการบริการในไทย) ให้แก่ กลุ่มธุรกิจการบริการ 
การจัดจ าหน่ายส่งนอกเหนือสัญญาจ้าง 
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 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี: เป ดเสรีการบริการใน Mode 3 อย่างมีเงื่อนไข 
(สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดไม่เกินร้อยละ 100 และต้องรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของเจ้าของที่อัตราส่วน 3 ต่อ 1 และใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยนิติบุคคล
สัญชาติชิลีที่จัดตั้งธุรกิจการบริการในไทย) ให้แก่ กลุ่มธุรกิจการบริการการจัดจ าหน่าย
ส่งนอกเหนือสัญญาจ้าง 
  

โดยระดับการผูกพันการบริการในสาขาการบริการการจัดจ าหน่ายส่งที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น ความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย และความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี มีระดับการ
เป ดเสรีการบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 50 เท่ากัน และมีสัดส่วนการอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ถือหุ้นได้สูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 38 35 50 และ 50 ตามล าดับ 

 
ในขณะที่  ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน -จีน อาเซียน-เกาหลี อาเซียน -

ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ และอาเซียน-อินเดีย ไทยมิได้การเป ดเสรีการบริการใน Mode 3 และ 
Mode 4  
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ตารางที่ 5-19 ตารางสรุประ ับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการจั จ าหน่ายส่งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

 การบริการการจั 
จ าหน่ายปลีกและส่ง 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 6 0 6 12 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เป ดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 12 6 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 50% 100% 50% 0% 

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย: %) 

35% - 0% - 0% - 0% - 0% - 38% - 50% - 50% - 

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด: %) 

70% - 0% - 0% - 0% - 0% - 75% - 100% - 100% - 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี
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 การบริการการก าจั ของเสียและการบ าบั ของเสียอุตสาหกรรม 
 
การบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรมเป็นการบริการที่มีการ

ขยายตัวสูง โดยขนาดของธุรกิจการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรมระหว่างเดือน
มกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตขึ้นร้อยละ 15.24 โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจในสาขา
การบริการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรมดังกล่าวเพิ่มขึ้นจาก 14,708 ล้านบาท 
เป็น 16,950 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 5-31 

 
ภาพที่ 5-31 มูลค่าทุนจ ทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการการก าจั ของเสียและ 

การบ าบั ของเสียอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป  
เ ือนมกราคม ปี 2558 และ ปี  55  
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เม่ือพิจารณาขีดความสามารถของกิจกรรมการบริการในสาขาบริการการก าจัดของเสีย
และการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรมจะแบ่งเป็นรายกิจกรรม ตามการแบ่งโดยรหัสประเภท
มาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย (TSIC) จะมีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

 
 38219: การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้จัด

ประเภทไว้ในที่อื่น 
 38110: การเก็บรวบรวมของเสียที่ไม่เป็นอันตราย 
 38211: การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยการฝังกลบอย่างถูก

สุขอนามัย 
 37000: การจัดการน้ าเสีย 
 38213: การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยวิธีชีวภาพ 
 39000: กิจกรรมการบ าบัดและการจัดบริการเก็บของเสียอื่นๆ 
 38212: การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยการเผาในเตาเผาขยะ 
 81299: กิจกรรมการท าความสะอาดส าหรับอาคารและอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด

ประเภทไว้ในที่อื่น 
 38222: การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่เป็นอันตราย ยกเว้นกากสารกัมมันตรังสี 
 38120: การเก็บรวบรวมของเสียที่เป็นอันตราย 
 38210: การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตราย 

 
จากภาพที่ 5-32 เม่ือพิจารณาภาพรวมของธุรกิจการก าจัดของเสียและการบ าบัดของ

เสียอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ในรายกิจกรรมการบริการ จะพบว่า 
กิจกรรมการบริการในสาขานี้ทั้งหมดมีการขยายตัวของทุนจดทะเบียนมากขึ้น โดยกิจกรรมการ
ก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูงที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
กิจกรรมการจัดการน้ าเสีย กิจกรรมการบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยการฝัง
กลบอย่างถูกสุขอนามัย กิจกรรมการบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยวิธีอื่นๆ 
กิจกรรมการท าความสะอาดส าหรับอาคารและอุตสาหกรรมอื่นๆ และกิจกรรมการเก็บรวบรวมของ
เสียที่ไม่เป็นอันตราย โดยมีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนระหว่างเดือนมกราคม 2558 ถึง 
มกราคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ 38.5 24.4 16.76 10.48  และ 6.94 มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนของ
แต่ละกิจกรรมการบริการ ณ มกราคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ 11.6 12.02 40.11 1.6 และ 22.08 
ตามล าดับ และมีจ านวนผู้ประกอบการท้ังสิ้น 183 56 124 57 และ 251 ราย ตามล าดับ 
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กล่าวโดยสรุป จะเห็นได้ว่า กิจกรรมการบริการการจัดการน้ าเสีย เป็นกิจกรรมการ
บริการที่มีศักยภาพสูงสุด โดยมีอัตราการขยายตัวในปีที่ผ่านมาสูงที่สุดในสาขาการบริการนี้ 
นอกจากนี้ กิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม บ าบัด และก าจัดของเสียที่ไม่เป็น
อันตราย เป็นกิจกรรมการบริการที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสาขาการบริการนี้ โดยมีทุนจดทะเบียน
รวมกันสูงถึง 13,804 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนรวมกันจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 81 ของทุนจด
ทะเบียนของการบริการท้ังหมดในสาขาการบริการนี้  

 
ภาพที่ 5-32 ภาพรวมของธุรกิจการบริการการก าจั ของเสียและการบ าบั ของเสีย
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
หมายเหตุ : ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาถึงระดับการเป ดเสรีการเจรจาการบริการในด้านการเข้าสู่ตลาด 

และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาในสาขาการบริการด้านการก าจัดของเสียและการบ าบัดของ
เสียอุตสาหกรรมตามการแบ่งรหัส CPC จะเห็นได้ว่า มีกิจกรรมบริการการก าจัดของเสียและการ
บ าบัดของเสียอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาการบริการนี้ 6 กิจกรรม ดังนี ้
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 การบริการท าความสะอาดทั่วไป (CPC 85330) 
 การบริการการท าความสะอาดเฉพาะอย่าง (CPC 85340) 
 การบริการการบ าบัดน้ าเสีย (CPC 94110) 
 การบริการการเก็บรวบรวมของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ยกเว้น ของเสียทาง

การแพทย์และชีวภาพ (CPC 94212) 
 การบริการการเก็บรวบรวมของเสียทั่วไป (CPC 94239) 
 การบริการการบ าบัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายอื่นๆ (CPC 94339) 
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ตารางที่ 5-20 ตารางสรุประ ับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการการก าจั ของเสียและการบ าบั ของเสียอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

 การบริการการจั 
จ าหน่ายปลีกและส่ง 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 2 2 6 0 5 6 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เป ดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 4 0 6 1 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 0% 0% 67% 67% 0% 100% 17% 0% 

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย: %) 

32.7% - 32.7% - 32.7% - 32.7% - 0% - 32.7% - 0% - 11.7% - 

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด: %) 

49% - 49% - 49% - 49% - 0% - 49% - 0% - 70% - 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี
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จากตารางที่ 5-20 ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน อาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลี 
อาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และไทย-ญี่ปุ่น ระดับการเป ดเสรีการบริการในสาขาการก าจัด
ของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรมทั้งในรูปแบบการจัดตั้งกิจการ (Mode 3) และการ
ให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) จะอยู่ที่ร้อยละ 67 โดยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ย
อยู่ที่ร้อยละ 32.7 โดยมีกิจกรรมการบริการการบ าบัดน้ าเสีย การบริการการเก็บรวบรวมของเสีย
อุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ยกเว้น ของเสียทางการแพทย์และชีวภาพ การบริการการเก็บ
รวบรวมของเสียทั่วไป และการบริการการบ าบัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายอื่นๆ (CPC 94339) ที่
เป ดเสรีการบริการภายใต้ความตกลงการค้าเสรีดังกล่าว ซึ่งจ ากัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติที่ร้อยละ 
49 และภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี ในรูปแบบการบริการ Mode 4 ที่เป ดเสรี
อย่างมีเงื่อนไข โดยที่ผู้ให้บริการตามสัญญาจ้างจะต้องผ่านคุณสมบัติที่ก าหนดขึ้นโดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย  

 
ทั้งนี้ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลีมีระดับการเป ดเสรีการบริการใน Mode 3 อยู่

ที่ร้อยละ 17 มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 11.7 (เป ดเสรีการบริการใน Mode 3 
ส าหรับกิจกรรมการบริการบ าบัดน้ าเสียเพียงกิจกรรมเดียว และอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ 
ถือหุ้นสูงสุดได้ร้อยละ 70 พร้อมทั้งต้องเป็นการลงทุนร่วมกับนิติบุคคลไทย) ในขณะที่ ภายใต้
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย และไทย-ออสเตรเลีย ประเทศไทยไม่เป ดเสรีการบริการใน
สาขานี้ โดยกิจกรรมการบริการการท าความสะอาดทั่วไป และการท าความสะอาดเฉพาะอย่าง เป็น
กิจกรรมการบริการที่ไทยไม่เป ดเสรีการบริการทั้งในรูปแบบการจัดตั้งกิจการ และการให้บริการ
โดยบุคคลธรรมดา (ยกเว้น ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย) 

 
 การบริการประกันวินาศภัย 

 
การบริการประกันวินาศภัยเป็นการบริการที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยขนาดของธุรกิจ

การประกันวินาศภัยระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตขึ้นร้อยละ 2.54 โดย
ทุนจดทะเบียนของธุรกิจในสาขาการประกันวินาศภัยดังกล่าวเพิ่มขึ้นจาก 41,465 ล้านบาท เป็น 
42,520 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 5-33 
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ภาพที่ 5-33 มูลค่าทุนจ ทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการประกันวินาศภัยที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เ ือนมกราคม ปี 2558 และ ปี  55  

 
 
เ ม่ือพิจารณาขีดความสามารถของกิจกรรมการบริการในสาขาบริการประกัน 

วินาศภัยจะแบ่งเป็นรายกิจกรรม ตามการแบ่งโดยรหัสประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย 
(TSIC) จะมีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

 
 65120: การประกันวินาศภัย 
 65200: การประกันภัยต่อ 

 
จากภาพที่ 5-34 เม่ือพิจารณาภาพรวมของธุรกิจการบริการประกันวินาศภัยที่เกี่ยวข้อง

กับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ในรายกิจกรรมการบริการ จะพบว่า กิจกรรมการบริการประกัน
วินาศภัย และกิจกรรมการบริการประกันภัยต่อ มีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนระหว่าง
เดือนมกราคม 2558 ถึง มกราคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ 2.94  และ 0.04 ตามล าดับ มีสัดส่วนของทุน
จดทะเบียนของแต่ละกิจกรรมการบริการ ณ มกราคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ 86.59 และ 13.41 
ตามล าดับ และมีจ านวนผู้ประกอบการท้ังสิ้น 65 และ 14 รายตามล าดับ 
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ภาพที่ 5-34 ภาพรวมของธุรกิจการบริการประกันวินาศภัยที่เกี่ยวข้องกับ 
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
หมายเหตุ : ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาถึงระดับการเป ดเสรีการเจรจาการบริการในด้านการเข้าสู่ตลาด 

และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาในสาขาการบริการประกันวินาศภัยตามการแบ่งรหัส CPC จะ
เห็นได้ว่า มีกิจกรรมบริการประกันวินาศภัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาการบริการนี้ 2 กิจกรรม ได้แก่ 
การบริการประกันภัยการขนส่งสินค้า (CPC 71333) และการบริการประกันภัยส าหรับทรัพย์สิน
อื่นๆ (CPC 71334) 
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ตารางที่ 5-21 ตารางสรุประ ับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการประกันวินาศภัย ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

 การบริการการจั 
จ าหน่ายปลีกและส่ง 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เป ดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 2 2 2 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย: %) 

25% - 25% - 25% - 25% - 0% - 25% - 0% - 25% - 

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด: %) 

25% - 25% - 25% - 25% - 0% - 25% - 0% - 25% - 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี
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จากตารางที่ 5-21 ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน อาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลี 
อาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ไทย-ญี่ปุ่น ไทยออสเตรเลีย และไทย-ชิลี ระดับการเป ดเสรี
การบริการในสาขาการประกันวินาศภัย ทั้งในรูปแบบการจัดตั้งกิจการ (Mode 3) และการ
ให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) จะอยู่ที่ร้อยละ 100 กล่าวคือเป ดเสรีทั้งหมด โดยมีสัดส่วน
ผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 25 โดยมีเงื่อนไขในการจัดตั้งธุรกิจใหม่จะต้องได้รับการ
อนุมัติจากรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรี และมีเงื่อนไขในการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา โดยผู้บริหาร
อาวุโส ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ช่วยทางเทคนิคจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยของไทย ในขณะที่ ภายใต้ความตกลงอาเซียน-อินเดีย และ
ไทย-ออสเตรเลีย ประเทศไทยจะไม่เป ดเสรีการบริการในสาขาการประกันภัย  

 
 การบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุ ิบ 

 
การบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบเป็นการบริการที่มีการขยายตัวขึ้นเล็กน้อย โดย

ขนาดของธุรกิจการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการ
เติบโตขึ้นร้อยละ 0.97 โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจในสาขาการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ
ดังกล่าวเพิ่มขึ้นจาก 94,341 ล้านบาท เป็น 95,259 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 5-35 
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ภาพที่ 5-35 มูลค่าทุนจ ทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุ ิบ 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เ ือนมกราคม ปี 2558 และ ปี  55  

 
 
เมื่อพิจารณาขีดความสามารถของกิจกรรมการบริการในสาขาบริการการขนส่งสินค้าและ

วัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปแบ่งเป็นรายกิจกรรม ตามการแบ่งโดยรหัส
ประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย (TSIC) จะมีกิจกรรมการบริการท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  

 
 49120: การขนส่งสินค้าทางรถไฟ 
 49331: การขนส่งสินค้าแช่เย็น หรือแช่แข็งทางถนน 
 49334: การขนส่งสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทางถนน 
 49339: การขนส่งสินค้าอื่นๆ ทางถนนซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
 50121: การขนส่งสินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล 
 51201: การขนส่งสินค้าทางอากาศที่มีตารางเวลา 
 51202: การขนส่งสินค้าทางอากาศที่ไม่มีตารางเวลา 
 52101: กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็ง 
 52102: กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าธัญพืช 
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 52109: กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าอื่นๆ 
 52211: กิจกรรมการบริการส าหรับการขนส่งทางรถไฟ 
 52241: การขนถ่ายสินค้า 
 52293: กิจกรรมบริการบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง 
 53100: กิจกรรมไปรษณีย ์
 82920: กิจกรรมที่เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์ 

 
จากภาพที่ 5-36 เม่ือพิจารณาภาพรวมของธุรกิจการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ

ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ในรายกิจกรรมการบริการ จะพบว่า กิจกรรมการบริการ
ในสาขาการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ ซึ่งรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคลังสินค้า และการบรรจุภัณฑ์ 
ที่มีสัดส่วนทุนจดทะเบียน ณ เดือนมกราคม 2559 สูงที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กิจกรรมการขนส่ง
สินค้าอื่นๆ ทางถนน กิจกรรมที่เกี่ยวกับการคลั งสินค้าและการจัดเก็บสินค้าอื่นๆ กิจกรรม 
การขนส่งสินค้าทางทะเลตามแนวชายฝั่งทะเล กิจกรรมการขนถ่ายสินค้า และกิจกรรมการบรรจุ
หีบห่อเพื่อการขนส่ง โดยมีสัดส่วนทุนจดทะเบียนอยู่ที่ร้อยละ 29.01 25.54 20.08 7.81 และ 3.87 
ตามล าดับ โดยมีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนระหว่างปี 2558 – 2559 อยู่ที่ร้อยละ 1.84  
-1.51 1.02 7.86 และ -1.46 ตามล าดับ และมีจ านวนผู้ประกอบการทั้งสิ้น 3,501 526 213 797 
และ 254 ราย ตามล าดับ  

 
นอกเหนือจากกิจกรรมการบริการที่กล่าวไปข้างต้น ยังมีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง

กับสาขาการบริการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบที่น่าสนใจ โดยมีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียน
ที่ค่อนข้างสูงในปีที่ผ่านมา ได้แก่ กิจกรรมไปรษณีย์ กิจกรรมการขนส่งสินค้าทางรถไฟ กิจกรรม
การขนถ่ายสินค้า และกิจกรรมการขนส่งสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็ง โดยมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่
ร้อยละ 30 20 และ 9.17 ตามล าดับ แต่มีขนาดของทุนจดทะเบียนค่อนข้างน้อยโดยเปรียบเทียบ
กับกิจกรรมอื่นๆ โดยมีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนอยู่ที่ร้อยละ 0.05 0.01 และ 0.02 ตามล าดับ   
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ภาพที่ 5-36 ภาพรวมของธุรกิจการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุ ิบที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
หมายเหตุ : ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 
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ตารางที่ 5-22 ตารางสรุประ ับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุ ิบ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

 การบริการการจั 
จ าหน่ายปลีกและส่ง 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

4 5 3 3 3 4 3 4 9 9 8 9 12 0 11 12 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เป ดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

8 7 9 9 9 8 9 8 3 3 4 3 0 12 1 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

67% 58% 75% 75% 75% 67% 75% 67% 25% 25% 33% 25% 0% 100% 8% 0% 

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย: %) 

34.4
% 

 36.8%  36.8%  36.8%  12.3%  16.3%  0%  5.8%  

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด: %) 

49%, 
70% 

- 49% - 9% - 49% - 49% - 49% - 0% - 70% - 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อ22ผูกพันทั่วไป และข้อผูกพนัเฉพาะในขอ้ตกลงการเจรจาการค้าเสรี
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นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาถึงระดับการเป ดเสรีการเจรจาการบริการในด้านการเข้าสู่ตลาด 
และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาในสาขาการบริการด้านการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบตามการ
แบ่งรหัส CPC จะเห็นได้ว่า มีกิจกรรมการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับสาขา 
การบริการนี้ 12 กิจกรรม ดังนี้ 

  
 การบริการการรขนส่งสินค้าทางถนนด้วยรถที่มีเครื่องท าความเย็น (CPC 65111) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางถนนด้วยรถบรรทุกและรถพ่วง (CPC 65112) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางถนนแบบรถบรรทุกคอนเทนเนอร์ (CPC 65113) 
 การบริการการขนส่งทางรางด้วยตู้คอนเทนเนอร์ (CPC 65123) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางทะเลและชายฝั่งด้วยเรือที่มีห้องเย็น (CPC 65211) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางทะเลและชายฝั่งด้วยเรือบรรทุก (CPC 65212) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางทะเลและชายฝั่งด้วยเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ 

(CPC 65213) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (CPC 65311 65319) 
 การบริการการบรรจุหีบห่อ (CPC 85400) 
 การบริการการขนถ่ายสินค้า (CPC 67110) 
 การบริการการคลังสินค้าประเภทห้องเย็น (CPC 67210) 
 การบริการการคลังสินค้าอื่นๆ (CPC 67290) 
 
จากตารางที่ 5-22 โดยระดับการเป ดเสรีการบริการในสาขาการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ

ของไทยใน Mode 3 ภายใต้แต่ละความตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่ประเทศไทยมีความผูกพันด้วย 
มีระดับการเป ดเสรีอยู่ในช่วงร้อยละ 8 – 75 และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยอยู่ในช่วง 
ร้อยละ 5.8 – 36.8 (ยกเว้นการให้บริการใน Mode 3 ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย 
ที่ไทยไม่เป ดเสรีการบริการท้ังหมดในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง) 

 
ในส่วนของระดับการเป ดเสรีการบริการในสาขาการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบของไทยใน 

Mode 4 ภายใต้แต่ละความตกลงการเจรจาการค้าเสรีท่ีประเทศไทยมีความผูกพันด้วย มีระดับการ
เป ดเสรีอยู่ในช่วงร้อยละ 8 – 75 (ยกเว้นการให้บริการใน Mode 4 ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี
ไทย-ออสเตรเลีย ที่ไทยเป ดเสรีการบริการทั้งหมดในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  และยกเว้นการ
ให้บริการใน Mode 4 ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ที่ไทยไม่เป ดเสรีการบริการทั้งหมดใน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในสาขาการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ) 
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ส าหรับกิจกรรมการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบทางราง และทางอากาศ และกิจกรรมการขน
ถ่ายสินค้า ประเทศไทยไม่เป ดเสรีการบริการทั้งใน Mode 3 และ 4 ในทุกความตกลงการค้าเสรี 
ทุกความตกลงที่ไทยมีการผูกพันด้วย (ยกเว้น ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียที่ 
เป ดเสรีการบริการใน Mode 4) 

 
ส าหรับกิจกรรมการคลังสินค้าทั้ง กิจกรรมการคลังสินค้าประเภทห้องเย็น และกิจกรรม

การคลังสินค้าอื่นๆ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน -จีน อาเซียน-เกาหลี อาเซียน-
ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ และไทย-ญี่ปุ่น ประเทศไทยเป ดเสรีการบริการทั้งในรูปแบบการบริการ 
Mode 3 และ 4 โดยประเทศไทยจ ากัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดอยู่ท่ีร้อยละ 49 ขณะท่ี ภายใต้
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน กิจกรรมการคลังสินค้าประเภทห้องเย็น มีการเป ดเสรีการบริการทั้ง
ในรูปแบบการบริการ Mode 3 และ 4 โดยประเทศไทยจ ากัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดอยู่ที่
ร้อยละ 70 

 
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีเงื่อนไขบางประการในการจ ากัดการเป ดเสรีการบริการ โดย

ในส่วนของการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบทางทะเล และทางน้ า ในรูปแบบการบริการ 
Mode 3 และ 4 ประเทศไทยจะไม่เป ดเสรีการจัดตั้งธุรกิจให้แก่เรือที่ด าเนินการภายใต้ธงชาติไทย 
และไม่เป ดเสรีการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาส าหรับอาชีพลูกเรือ (Ship Crew) ในส่วนของการ
บริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบทางถนน ในรูปแบบการบริการ Mode 3 ประเทศไทยมีเงื่อนไข
ก าหนดให้กรรมการอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง (Director) จะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย 

 
5.4.2 สรุปภาพรวมขี ความสามารถ นการแข่งขันของการบริการที่เก่ียวข้องกับ

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป   
 
เม่ือพิจารณาอัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนของบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

อาหารแปรรูปในแต่ละบริการ พบว่า การบริการจัดหาพนักงาน เป็นการบริการที่มีอัตราการเติบโต
ของทุนจดทะเบียนระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 - 2559 สูงที่สุด ถึงร้อยละ 37.72 รองลงมาได้แก่ 
การบริการด้านการวิจัยและพัฒนา (ร้อยละ 33.46) การบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ (ร้อยละ 27.55) และการบริการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสีย
อุตสาหกรรม (ร้อยละ 15.24) ในขณะที่ภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ที่
เผชิญกับภาวะการหดตัว ได้แก่ บริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ (หดตัวร้อยละ  
-6.72) บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (ร้อยละ -3.56) และการบริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร  
ป่าไม้ การล่าสัตว์ ประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ร้อยละ -2.55) 
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ส าหรับขีดความสามารถในการแข่งขันของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 
อาหารแปรรูป พบว่า ส าหรับขั้นตอนการวิจัยและการพัฒนาในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปนั้น  
มีบุคคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมจ านวนมาก แต่ผลงานวิจัยที่ได้ส่วนใหญ่มักไม่
ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด งานวิจัยบางชิ้นก็ไม่สามารถน าไปประยุกต์ในเชิงการผลิต
อุตสาหกรรมได้จริง ดังนั้น จึงท าให้ผู้ประกอบการไทยยังมีความต้องการการวิจัยและพัฒนาที่
น าไปใช้ได้จริงในเชิงอุตสาหกรรมมากขึ้นกว่าเดิม  

 
ในด้านกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิต พบว่า ปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลต่อขีดความสามารถ

ทางการแขง่ขันโดยตรง คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิตของเกษตรกรไทย โดยเกษตรกรไทย
ยังใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนการเพาะปลูกหรือการผลิตพืชผลของตนเองค่อนข้างน้อย  
โดยเปรียบเทียบกับต่างชาติ ซึ่งใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนการผลิตมากกว่าเกษตรกรไทย  
ท าให้ผลผลิตหรือวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมีมาตรฐานสูงกว่าของประเทศไทย ดังนั้น 
การผลิตอาหารและเกษตรกรรมจะต้องเปลี่ยนเป็นการใช้แรงงานคนประกอบกับเครื่องจักร 
(Automation) มากขึ้น รวมถึงน าบริการด้านสารสนเทศ มาใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

 
ส าหรับประเด็นการบริการที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ ผู้ประกอบการไทยหลายรายให้

ความเห็นตรงกันว่า ต้นทุนค่าบริการโลจิสติกส์ของไทยค่อนข้างสูง โดยเฉพาะกับผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและย่อม (SMEs) ที่จะต้องจัดจ้างผู้ให้บริการจากภายนอก (Outsource) ซึ่งมีอัตรา
ค่าบริการที่สูง ประกอบกับอ านาจต่อรองของผู้ประกอบการ SMEs เหล่านี้ยังน้อย ท าให้ต้อง
รับภาระต้นทุนเหล่านี้ค่อนข้างมาก 

 
 ระ ับการเป  เสรีของแต่ละภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

 
เม่ือพิจารณาระดับการเป ดเสรีของแต่ละภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร

แปรรูป พบว่า มีระดับการเป ดเสรีที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละภาคบริการ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
 การบริการ ้านวิศวกรรม พบว่า ในภาพรวม ความตกลงการเจรจาการค้าเสรี

เกือบทั้งหมด มีการเป ดเสรีการจัดตั้งกิจการการบริการ (Mode 3) และการ
ให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) โดยยกเว้นเฉพาะวิศวกรโยธา (Civil 
Engineer) ที่ไม่ผูกพันใน Mode 4 ทั้งนี้ ส าหรับความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี จะ
ไม่เป ดเสรีการบริการทั้ง 2 รูปแบบ และความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียที่
เป ดเฉพาะ Mode 4 เท่าน้ัน 
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 การบริการ ้านการวิจัยและพัฒนา พบว่า ในภาพรวม ความตกลงการเจรจา
การค้าเสรีเกือบทั้งหมด ไม่มีการเป ดเสรีการจัดตั้งกิจการการบริการ (Mode 3) และ
การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ยกเว้นความตกลงการค้าเสรีไทย-
ออสเตรเลีย ที่เป ดเสรีการบริการ Mode 4 ตามตารางข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal 
Commitment) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงท่าทีของไทยในการปกป้องอุตสาหกรรมการ
บริการด้านการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศอย่างมาก 

 
 การบริการ ้านการจั การและ ้านการตลา  พบว่า ในภาพรวม ความตกลง

การเจรจาการค้าเสรีเกือบทั้งหมด มีการเป ดเสรีการจัดตั้งกิจการการบริการ  
(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) โดยไทยมีการผูกพันการ
เป ดเสรีการบริการดังกล่าวในระดับที่ค่อนข้างต่ า โดยส่วนมากจะอยู่ร้อยละ 20 ของ
สาขาการบริการท่ีเกี่ยวข้อง ยกเว้น ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนที่มีระดับการเป ด
เสรีสูงถึงร้อยละ 80 อย่างไรก็ตาม การเป ดเสรีดังกล่าว มีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน
ออกไป ขึ้นอยู่กับสาขาการให้บริการ โดยการบริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Consulting Services) ถือเป็นการบริการด้าน
การจัดการและด้านการตลาด ที่มีการเป ดเสรีการบริการมากที่สุด 

 
 การบริการ ้านการท สอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุ ิบ พบว่า  

ความตกลงการเจรจาการค้าเสรีเกือบทั้งหมด มีการเป ดเสรีการจัดตั้งกิจการการ
บริการ (Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ยกเว้นความตกลง
อาเซียน และความตกลงไทย-ชิลี ที่เป ดเฉพาะใน Mode 3 และความตกลงไทย-
ออสเตรเลีย ที่เป ดเฉพาะใน Mode 4 

 
 การบริการที่เก่ียวข้องกับการเกษตร ป่าไม้ ล่าสัตว์ ประมง และการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า พบว่า ไทยไม่ได้ผูกพันการเป ดเสรีการเข้าสู่ตลาดของการบริการทั้งใน 2 
รูปแบบการบริการ ในเกือบทุกความตกลงการค้าเสรีที่ไทยมีความตกลงและมีข้อ
บทด้านการเจรจาการค้าบริการด้วย ยกเว้น ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนที่มีการ
ผูกพันการเป ดเสรีบริการในการจัดตั้งกิจการภายใต้กรอบความตกลงด้านการลงทุน
อาเซียน (ACIA) และความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ซึ่งประเทศไทยเป ด
เสรีการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในทุกสาขาบริการที่เกี่ยวข้อง 
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 การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต พบว่า ความตกลงการเจรจาการค้าเสรีเกือบ
ทั้งหมด ไม่ผูกพันการเป ดเสรีกิจการการบริการ (Mode 3) และการให้บริการโดย
บุคคลธรรมดา (Mode 4) ยกเว้น ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนที่มีการผูกพันการ
เป ดเสรีบริการใน Mode 3 ภายใต้กรอบความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ACIA) 
และความตกลงไทย-ออสเตรเลียที่เป ดเสรเีฉพาะ Mode 4 

 
 การบริการการจั หาพนักงาน พบว่า ความตกลงการเจรจาการค้าเสรีเกือบ

ทั้งหมด ไม่มีการเป ดเสรีการจัดตั้งกิจการการบริการ (Mode 3) และการให้บริการ
โดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ยกเว้นความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียเท่านั้น 
ที่เป ดเสรีการบริการ Mode 4 ตามตารางข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal Commitment) 

 
 การบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ พบว่า ในภาพรวม ความ 

ตกลงการเจรจาการค้าเสรีส่วนใหญ่ ไม่ผูกพันการเป ดเสรีการจัดตั้งกิจการการ
บริการ (Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ยกเว้นความตกลง
การค้าเสรีอาเซียน ที่มีการเป ดเสรีใน Mode 3 และความตกลงการค้าเสรีไทย-
ออสเตรเลีย ที่มีการเป ดเสรีใน Mode 4 

 
 การบริการการจั จ าหน่ายปลีก พบว่า ในภาพรวม ความตกลงการเจรจาการค้า

เสรีส่วนใหญ่ ไม่ผูกพันการเป ดเสรีกิจการการบริการ (Mode 3) และการให้บริการ
โดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ยกเว้นความตกลงไทย-ญี่ปุ่น ที่เป ดเสรีการบริการ
อย่างมีเงื่อนไขใน Mode 3 ในทุกสาขา และความตกลงไทย-ออสเตรเลีย ที่มีการ
เป ดเสรีการบริการใน Mode 4 ในทุกสาขาเช่นเดียวกัน 

  
 การบริการการจั จ าหน่ายส่ง พบว่า ความตกลงการค้าเสรีของไทยส่วนใหญ่ 

(ยกเว้นความตกลงการค้าเสรีอาเซียน) จะไม่ผูกพันการเป ดเสรีบริการค้าส่ง ยกเว้น
เพียงสาขาเดียวที่ไทยมีการเป ดเสรีบริการท้ัง Mode 3 และ Mode 4 คือ การบริการ
การจัดจ าหน่ายส่งตามสัญญาจ้าง (Group of CPC 612) โดยจะมีรายละเอียดการ
เป ดเสรีที่แตกต่างกันไปตามแต่ละความตกลงการค้าเสรี 

 
 การบริการการก าจั ของเสียและการบ าบั ของเสียอุตสาหกรรม พบว่า ใน

ภาพรวม ความตกลงการเจรจาการค้าเสรีเกือบทั้งหมด มีการเป ดเสรีกิจการ 
การบริการ (Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ยกเว้นสาขา
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การบริการท าความสะอาดทั่วไป (General Cleaning Services) ที่ไทยไม่มีการเป ด
เสรีสาขาดังกล่าว ส าหรับรายละเอียดการเป ดเสรีบริการดังกล่าวจะมีความแตกต่าง
กันออกไปตามแต่ละความตกลงการค้าเสรี 

 
 การบริการประกันวินาศภัย พบว่า ในภาพรวม ความตกลงการเจรจาการค้าเสรี

เกือบทั้งหมด มีการเป ดเสรีกิจการการบริการ (Mode 3) และการให้บริการโดย
บุคคลธรรมดา (Mode 4) โดยมีการก าหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่
ร้อยละ 25 และมีเงื่อนไขในการจัดตั้งธุรกิจใหม่จะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรี
ในคณะรัฐมนตรี และมีเงื่อนไขในการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา โดยผู้บริหาร
อาวุโส ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ช่วยทางเทคนิคจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยของไทย ยกเว้นความตกลงไทย-
ออสเตรเลีย ที่ไม่มีการเป ดเสรีใน Mode 3 และความตกลงอาเซียน-อินเดีย และ
ความตกลงไทย-ชิลี ที่ไม่มีการเป ดเสรีทั้ง 2 Mode 

 
 การบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุ ิบ พบว่า ในภาพรวม ความตกลงการ

เจรจาการค้าเสรีเกือบทั้งหมด มีการเป ดเสรีกิจการการบริการ (Mode 3) และการ
ให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ยกเว้นการบริการที่เกี่ยวข้องกับทางรถไฟ 
(Railway Transport) ทางอากาศ (Air Transport) และการบริการจัดการตู้คอนเทนเนอร์ 
(Container Handling) ไม่มีการผูกพัน 
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บทที่ 6 
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
 
เนื้อหาในบทนี้ จะกล่าวถึงสถานะของการเจรจาการค้าการบริการภายใต้บริบท 

ความตกลงการค้าเสรีของประเทศไทยในปัจจุบัน  เพื่อการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ 
ความตกลงการค้าเสรีที่มีการเจรจาความตกลงการค้าการบริการเสรี  และระบุสาขาการบริการที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตที่มีการเจรจาการค้าการบริการภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรีต่อไป โดย
เนื้อหาในบทนีจ้ะประกอบด้วยหัวข้อ 6.1 โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 
6.2 ภาพรวมห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 6.3 อุตสาหกรรมการบริการที่
เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และ 6.4 ศักยภาพและความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน 

  
 

6.1 โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละชิ้นส่วน 
 
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน นับเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มีการพัฒนามายาวนานกว่า 50 ปี ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงาน หรือการ
พัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ โดยไทยนับเป็นฐานการผลิตเพื่อการจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ 
อีกทั้งยังถือเป็นผู้น าในด้านการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในภูมิภาคอาเซียน 
สอดคล้องกับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์โลก โดยจากข้อมูลของ The International 
Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) พบว่าประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างผลิต
รถยนต์ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยในปี 2557 ทั่วโลกมีปริมาณการผลิต
รวม (Production Statistics) อยู่ที่ 89,734,228 คัน แบ่งเป็นการผลิตรถยนต์นั่ง 67,530,621 คัน 
และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 22,203,607 คัน เม่ือพิจารณาถึงประเทศผู้ผลิตรถยนต์ที่ส าคัญของ
โลกพบว่า ประเทศที่มีปริมาณการผลิตรถยนต์มากที่สุด ในปี 2557 คือ จีน โดยมีปริมาณการผลิต
รถยนต์ทั้งสิ้น 23,722,890 คัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.44 ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมดของโลก 
รองลงมาได้แก่ สหรัฐฯ (11,660,699 คัน สัดส่วนร้อยละ 12.99) ญี่ปุ่น (8,277,070 คัน สัดส่วน
ร้อยละ 9.22) เยอรมนี (5,604,026 คัน สัดส่วนร้อยละ 6.25) และ เกาหลีใต้ (4,524,932 คัน 
สัดส่วนร้อยละ 5.04) ตามล าดับ ทั้งนี้แนวโน้มการตั้งฐานการผลิตรถยนต์ของโลก พบว่า
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์มีแนวโน้มจะย้ายฐานการผลิตจากตลาดภูมิภาคตะวันตกมายังตลาดใน

http://www.bolliger-company.com/
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ภูมิภาคเอเชียมากขึ้น เนื่องจากประชากรในภูมิภาคดังกล่าวมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังมีอัตรา
การครอบครองรถยนต์ที่ยังอยู่ในระดับต่ า1 
 

ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในประเทศไทยนั้น ไทยจัดเป็นผู้ผลิตรถยนต์
รายหลักอันดับที่ 12 ของโลก และอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน โดยในปี 2557 ไทยมีปริมาณ 
การผลิตรถยนต์ทั้งสิ้น 1,880,007 คัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.10 ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมด
ของโลก อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในไทย 
พบว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไทยมีปริมาณการผลิตรถยนต์เติบโตอย่างต่อเนื่อง จนถึงปี 2552 
ไทยมีปริมาณการผลิตลดลง อันเนื่องมาจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจการเงินของสหรัฐฯ แต่
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสามารถฟื้ นตัวได้ในปีถัดมา กระทั่งปี 2554 ได้เกิดเหตุการณ์ 
มหาอุทกภัยภายในประเทศ ท าให้บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์จ านวนมาก และผู้ผลิตรถยนต์บาง
รายไม่สามารถด าเนินการผลิตได้ตามปกติ ปริมาณการผลิตรถยนต์ของไทยจึงลดลง จากปริมาณ
การผลิต 1,645,304 คันในปี 2553 เหลือ 1,457,798 คันในปี 2554 อย่างไรก็ดี ปริมาณการผลิต
รถยนต์ในไทยเพิ่มสูงขึ้นในปี 2555 อันเนื่องจากโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล2 
ซึ่งมีผลบังคับใช้ในช่วง 16 กันยายน 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2555 โดยในปี 2555 ไทยมีปริมาณ
การผลิตรถยนต์อยู่ที่ 2,461,562 คัน ซึ่งเป็นปริมาณการผลิตที่มากที่สุดตั้งแต่มีการผลิตรถยนต์ใน
ประเทศไทย และในปี 2556 ไทยมีปริมาณการผลิตรถยนต์ลดลงจากปีก่อนหน้าเพียงร้อยละ 0.08
โดยมีปริมาณการผลิตอยู่ท่ี 2,459,504 คัน  
 

                                                           
1 แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ ปี 2555-2559 
2 โครงการรถยนต์ใหม่คันแรก เป็นนโยบายคืนภาษีสรรพสามิต ส าหรับการซื้อรถยนต์คันแรก โดยในการคืนเงินภาษีดังกล่าว 
จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดเอาไว้ รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://firstcar.excise.go.th/ 

https://firstcar.excise.go.th/
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ส าหรับภาคการค้าระหว่างประเทศ พบว่า มูลค่าการส่งออกของไทยในอุตสาหกรรม 
ยานยนต์และชิ้นส่วนล้วนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอด โดยในปี 2557 อุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วนของไทย มีมูลค่าการส่งออกที่ 32,862.54 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
14.38 ของมูลค่าการส่งออกของประเทศ ทั้งน้ี เมื่อพิจารณา CAGR ของการส่งออกในช่วงระหว่าง
ปี 2548 ถึง 2557 พบว่าอยู่ที่ระดับร้อยละ 13.21 โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด คือ ยานยนต์
ส าหรับขนส่งของ รองลงมาได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของรถยนต์ และ รถยนต์ส่วน
บุคคล ตามล าดับ ดังแสดงจากภาพที่ 6-1 ที่แสดงถึงการส่งออกของอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วนปี 2548-2557 

 
ด้านการน าเข้า ดังแสดงให้เห็นในภาพที่ 6-2 พบว่า มูลค่าการน าเข้าของอุตสาหกรรม

ยานยนต์และชิ้นส่วนในปี 2557 อยู่ที่ 16,082.63 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.41 
ของมูลค่าการน าเข้าของประเทศ โดยมี CAGR ของการน าเข้าในช่วงระหว่างปี 2548 ถึง 2557 
พบว่าอยู่ที่ระดับร้อยละ 8.32 โดยสินค้าที่มีการน าเข้ามากที่สุด คือ ส่วนประกอบและอุปกรณ์
ประกอบของรถยนต์ รองลงมาคือ อุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับตัดต่อหรือป้องกันวงจรไฟฟ้า เช่น สวิตช์ไฟ 
และฟิวส์ เป็นต้น และ อุปกรณ์และส่วนประกอบที่ใช้กับเครื่องยนต์ ตามล าดับ 
 
 

 

http://www.bolliger-company.com/
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ภาพที่ 6-1 การส่งออกของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนปี 2548-2557 
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อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน   การส่งออกท ้งหม ของ ทย ปี 2548 2557

HS8704: Trucks, motor vehicles for the transport of goods HS8708: Parts & access of motor vehicles HS8703: Cars (incl. station wagon)

HS8536: Electrical app for switchg (ex fuse,switche,etc) not exceedg 1000 volt HS8407: Engines, spark-ignition reciprocating or rotary int. combust. Piston Others

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด ประมวลจากข้อมูลการค้าของ International Trade Centre (ITC)
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ภาพที่ 6-2 การน า ข้าของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนปี 2548-2557  
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อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน   การน า ข้าท ้งหม ของ ทย ปี 2548 2557

HS8708: Parts & access of motor vehicles HS8536: Electrical app for switchg (ex fuse,switche,etc) not exceedg 1000 volt HS8409: Part for use solely/principally with the motor engines

HS8703: Cars (incl. station wagon) HS8483: Transmission shafts&cranks, bearing housing; gearing; etc Others

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด ประมวลจากข้อมูลการค้าของ International Trade Centre (ITC)
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ส าหรับข้อมูลผู้ประกอบการภายในประเทศ3 พบว่า ประเทศไทยมีจ านวนผู้ผลิตและ
ประกอบรถยนต์ทั้งสิ้น 8 ราย และมีก าลังการผลิตสูงสุดรวม 935,200 คันต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น น าโดย โตโยต้า ด้วยก าลังการผลิตสูงสุด 250,000 คันต่อปี รองลงมา ได้แก่ 
ฮอนด้า ก าลังการผลิต 240,000 คันต่อปี และ ฟอร์ด มาสด้า ด้วยก าลังการผลิต 200,000 คันต่อปี  

 
นอกจากนี้ อุตสาหกรรมรถกระบะ 1 ตันของไทย ถือว่ามีก าลังการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

โดยจ านวนผู้ผลิตรถกระบะ 1 ตัน มีจ านวนผู้ผลิต 7 ราย ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นจ านวน 4 ราย 
ได้แก่ โตโยต้า ก าลังการผลิตสูงสุดที่ 450,000 คันต่อปี รองลงมาคือ มิตซูบิชิ มีก าลังการผลิต 
248,000 คัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อส่งออกเป็นหลัก อีซูซุ มีก าลังการผลิต 200,000 คันต่อปี 
และนิสสัน มีก าลังการผลิต 150,000 คันต่อปี รวมทั้ง 4 รายมีก าลังการผลิตมากกว่า 1 ล้านคัน 
โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของก าลังการผลิตทั้งหมด 

 
ปัจจุบัน จ านวนผู้ผลิตในอุตสาหกรรมรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย ได้แก่ รถบรรทุก 

และรถโดยสาร มีจ านวน 5 ราย มีก าลังการผลิตรวม 43,368 คัน ซึ่งเป็นการผลิตเพื่อการบริโภค
ภายในประเทศทั้งหมด มีผู้ผลิต 2 ราย ที่มีศักยภาพ คือ ฮีโน่ และ อีซูซุ โดยอีซูซุมีก าลังการผลิต
สูงสุด คือ 20,000 คัน มีสัดส่วนการผลิตรถบรรทุกขนาดเล็กมากที่สุด ส่วนฮีโน่มีก าลังการผลิต 
12,000 คันต่อปี การผลิตส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่  

 
หากพิจารณาจ านวนผู้ประกอบการและก าลังการผลิตรถจักรยานยนต์ของไทย พบว่ามี

จ านวนผู้ผลิต 5 ราย ก าลังการผลิตสูงสุดรวม 2,864,000 คันต่อปี ส่วนใหญ่เป็นบริษัทสัญชาติ
ญี่ปุ่น น าโดย ฮอนด้า ด้วยก าลังการผลิตสูงสุด 1,400,000 คันต่อปี รองลงมา ได้แก่ ยามาฮ่า ด้วย
ก าลังการผลิต 600,000 คันต่อปี และ ซูซูกิ ก าลังการผลิต 550,000 คันต่อปี  

 
ในส่วนของกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยแบ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนใน Tier 1 Tier 2 

และ Tier 3 โดยกลุ่มผู้ประกอบรถจักรยานยนต์มี 7 บริษัท 7 โรงงาน ผู้ประกอบรถยนต์นั่ง  
รถกระบะ มี 15 บริษัท 19 โรงงาน กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วน Tier 1 ของรถยนต์ มี 386 บริษัท ผู้ผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 122 บริษัท ผู้ผลิตชิ้นส่วนจักรยานยนต์ 201 บริษัท  
กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วน Tier 2 และ 3 เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนขนาดกลางและเล็กมีจ านวน 1,100 บริษัท4 

 
 

                                                           
3 ใช้ข้อมูลปี 2555 ซึ่งเป็นปีล่าสุดที่มีการเผยแพร่ขอ้มูล 
4 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย http://www.thaiautoparts.or.th/ 

http://www.thaiautoparts.or.th/
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ตารางที่ 6-1 ข้อมูลจ านวนผู้ประกอบการและก าล งการผลิตรถยนต์น ่งของ ทย 
ล า  บ บริษ ท แบรน  ์ ก าล งการผลิตสูงสุ (ค น/ปี) 
1 Toyota Motor (Thailand) Co., Ltd. โตโยต้า 250,000 
2 Honda Automobile (Thailand) Co., Ltd. ฮอนด้า 240,000 
3 Autoalliance (Thailand) Co., Ltd. ฟอร์ด มาสด้า 200,000 
4 Nissan Motor (Thailand) Co., Ltd. นิสสัน 136,000 
5 Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd. มิตซูบชิ ิ 52,000 
6 General Motors (Thailand) Co., Ltd เซฟโรเล็ต 40,000 
7 BMW Manufacturing (Thailand) Co., Ltd บีเอ็มดับเบิ้ลย ู 10,000 
8 Thonburi Automotive Assembly Co., Ltd. เมอร์เซเดส-เบนซ์ 7,200 

รวม  935,200 
ที่มา: สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2555) 

 
ตารางที่ 6-2 ข้อมูลจ านวนผู้ประกอบการและก าล งการผลิตรถกระบะ 1 ต นของ ทย  

ล า  บ บริษ ท แบรน  ์ ก าล งการผลิตสูงสุ  (ค น/ปี) 
1 Toyota Motor (Thailand) Co., Ltd. โตโยต้า 450,000 
2 Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd. มิตซูบชิ ิ 248,000 
3 Isuzu Motor (Thailand) Co., Ltd อีซูซ ุ 200,000 
4 Nissan Motor (Thailand) Co., Ltd. นิสสัน 150,000 
5 Autoalliance (Thailand) Co., Ltd. ฟอร์ด มาสด้า 150,000 
6 General Motors (Thailand) Co., Ltd เซฟโรเล็ต 120,000 
7 Thonburi Automotive Assembly Co., Ltd. ทาทา 7,200 

รวม  1,325,200 
ที่มา: สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2555) 

 
ตารางที่ 6-3 ข้อมูลจ านวนผู้ประกอบการและก าล งการผลิตรถยนต์ พื่อการพาณิชย์ของ ทย 
ล า  บ บริษ ท แบรน  ์ ก าล งการผลิตสูงสุ  (ค น/ปี) 
1 Isuzu Motor (Thailand) Co., Ltd อีซูซ ุ 20,000 
2 Hino Motors (Thailand) Co., Ltd. ฮีโน ่ 12,000 
3 Thai-Sweden Assembly Co., Ltd. วอลโว ่ 10,000 
4 Thonburi Automotive Assembly Co., Ltd. เมอร์เซเดส-เบนซ์ 1,080 
5 Scania Siam Co., Ltd สแกนเนีย 288 

รวม  43,368 
ที่มา: สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2555) 
 
 

http://www.bolliger-company.com/
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ตารางที่ 6-4 ข้อมูลจ านวนผู้ประกอบการและก าล งการผลิตรถจ กรยานยนต์ของ ทย 
ล า  บ บริษ ท แบรน  ์ ก าล งการผลิตสูงสุ  (ค น/ปี) 
1 Thai Honda Manufacturing Co., Ltd. ฮอนด้า 1,400,000 
2 Thai Yamaha Motor Co., Ltd ยามาฮ่า 600,000 
3 Thai Suzuki Motor Co., Ltd. ซูซูก ิ 550,000 
4 Kawasaki Motor Enterprise (Thailand) Co., Ltd. คาวาซาก ิ 260,000 
5 Triumph Motorcycle (Thailand) Co., Ltd. ไทรอัมป ์ 54,000 

รวม  2,864,000 
ที่มา: สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2555) 

 
ภาพที่ 6-3 จ านวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ทย 

 
 
ทั้งนี้ แนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนของไทยที่ก าลังจะเกิดขึ้นต่อไปใน

อนาคต จะเป็นการมุ่งเน้นการผลิตรถยนต์ที่ค านึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก 
โดยจะเป็นการพัฒนาภายใต้แนวคิด “กรีนเทคโนโลยี (Green Technology ” ตามแนวโน้ม 
การผลิตรถยนต์โลกที่ มุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่สิ่งแวดล้อม  
การปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงจากซากฟอสซิล (น้ ามัน) ตลอดจน

จ านวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ทย

Engines, Drivetrains, Steering, Suspension,
Brake Wheel, Tire, Bodyworks,

Interiors, Electronics and Elec Systems

ผู้ผลิตชิ้นส่วนขนาดกลางและขนาดเล็ก
(1,100 บริษัท)

Stamping, Plastics, Rubber, Machining, Casting, 
Forging, Function, Electrical, Trimming

 ผู้ประกอบรถยนต์
50,000 คน

  ตัวแทนจ าหน่าย, ศูยน์บริการ
200,000 คน

ผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์
350,000 คน

อุตสาหกรรมสนับสนุน
100,000 คน

ผู้ประกอบ
รถจักรยานยนต์

7 บริษัท
7 โรงงาน

ผู้ประกอบ
รถยนต์น่ัง   กระบะ

15 บริษัท
19 โรงงาน

ผู้ผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์

(386 บริษัท)

ผู้ผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์และ
จักรยานยนต์
(122 บริษัท)

ผู้ผลิตชิ้นส่วน
จักรยานยนต์
(201 บริษัท)

จ านวนผู้ประกอบการ จ านวนบุคลากร

กลุ่มผู้ประกอบ

กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วน
ล า  บท่ี 1 (Tier 1)

กลุ่มผู้ผลิตช้ินส่วน
ล า  บท่ี 2 และล า  บ
รองลงมา (Tier 2 & 3)

ที่มา  สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (2557)
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แนวโน้มผู้บริโภคในปัจจุบันที่เกิดกระแสของการรณรงค์บริโภคผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยกระบวนการผลิต
ที่รักษาสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนไทย จะต้องมีการ
พัฒนาและรองรับแนวโน้มส าคัญดังกล่าวที่ก าลังจะเกิดขึ้น ตลอดจนการพัฒนาทั้งด้านเทคโนโลยี
การผลิตและบุคลากร เพื่อท าให้ไทยยังคงไว้ซึ่งขีดความสามารถทางการแข่งในตลาดโลกต่อไป 
 
6.1.1 ห่วงโซอุ่ปทานการผลิต (Supply Chain) 
 

ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ประกอบด้วย 2 อุตสาหกรรมหลัก ซึ่งแบ่งแยกได้
ตามโครงสร้างของกระบวนการและขั้นตอนการผลิตตลอดห่วงโซ่ อันได้แก่ 1) อุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนยานยนต์ และ 2) อุตสาหกรรมยานยนต์  

 
1)  อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 

 
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เปรียบเสมือนอุตสาหกรรมต้นน้ าของอุตสาหกรรม 

ยานยนต์และชิ้นส่วน ซึ่งประกอบด้วยอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน และส่วนประกอบประเภท
ต่างๆ ที่ใช้ส าหรับป้อนเป็นวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานประกอบรถยนต์ในล าดับถัดไป 

 
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ มิได้หมายรวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนของ

รถยนต์หรือจักรยานยนต์ อาทิ เซลล์และแบตเตอร์รี่ เครื่องยนต์ เพลา เกียร์ ล้อ โช้คอัพ ตัวถัง 
หรือแชสซีส์ เพียงเท่าน้ัน แต่ยังหมายรวมไปถึงอุตสาหกรรมสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่
ใช้ส าหรับการผลิตรถยนต์หรือจักรยานยนต์ด้วยเช่นกัน อาทิ อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
(ผลิตยางรถยนต์) อุตสาหกรรมแก้วและกระจก (ผลิตกระจกรถยนต์) อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 
(ผลิตเบาะที่นั่ง) อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ผลิตแผงวงจรควบคุม) 
อุตสาหกรรมพลาสติก (ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ภายในรถยนต์) และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตรถยนต์และยานยนต์เช่นกัน ทั้งน้ี อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สามารถจ าแนกได้เป็น 
3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

 
 กลุ่มผลิตชิ้นส่วนล าดับที่หนึ่ง (First Tier) เป็นกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ประเภท

อุปกรณ์ที่ป้อนเข้าโรงงานประกอบรถยนต์โดยตรง อาทิ เครื่องยนต์ เบรก ล้อรถยนต์ 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งน้ี บริษัทที่มีศักยภาพที่จะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนล าดับที่หนึ่งได้ 
จะต้องมีความสามารถทางเทคโนโลยี การผลิตชิ้นส่วนตามมาตรฐานที่ผู้ประกอบ
รถยนต์ก าหนด 

http://www.bolliger-company.com/
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 กลุ่มผลิตชิ้นส่วนผลิตชิ้นส่วนล าดับที่สอง (Second Tier) เป็นผู้จัดหาหรือผู้ผลิต 
ชิ้นส่วนย่อย (Individual part) เพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ผลิตชิ้นส่วนล าดับที่ หนึ่ง เช่น 
ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกลและโลหะการ พลาสติก ยาง เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์ แก้วและ
กระจก เป็นต้น ซึ่งต้องอาศัยความสามารถทางเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนที่ได้
มาตรฐานตามที่ผู้ประกอบรถยนต์ก าหนด 

 
 กลุ่มผลิตชิ้นส่วนผลิตชิ้นส่วนล าดับที่สาม (Third Tier) เป็นผู้ จัดหาและผู้ผลิต

วัตถุดิบเพื่อจัดส่งให้แก่ผู้จัดหาวัตถุดิบในล าดับที่หนึ่งและสองอีกทอดหนึ่ง 
 
ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้สินค้าในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ครอบคลุมไปถึงสินค้าที่อาจ

เป็นสินค้าในอุตสาหกรรมปลายน้ าของอุตสาหกรรมอื่นๆ ด้วย เช่น ยางนอก และยางใน เป็นสินค้า
ในอุตสาหกรรมปลายน้ าของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง แต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็นช้ินส่วน
ส าหรับการประกอบยานยนต์ และจัดอยู่ในสินค้าในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 

 
ทั้งน้ี อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ มีรายละเอียดดังน้ี 
 

 อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นอุตสาหกรรม 

ที่เกี่ยวข้องกับการหลอมและหล่อเหล็กหรือวัสดุต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งชิ้นส่วนของเครื่องยนต์และ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกระบวนการผลิตเครื่องยนต์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดย
นอกเหนือจากการผลิตชิ้นส่วนเพื่อใช้ประกอบแล้ว ในอุตสาหกรรมดังกล่าวยังมีการผลิตชิ้นส่วน
เครื่องยนต์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ส าหรับเป็นอะไหล่และชิ้นส่วน ส าหรับการซ่อมและ
เปลี่ยนช้ินส่วนให้กับรถยนต์เช่นกัน 

 
 อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องยนต์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

 
เม่ือได้ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์และอุปกรณ์ที่จ าเป็นแล้ว ก็จะน าไปสู่การประกอบชิ้นส่วน

ต่างๆ เพื่อสร้างเป็นเครื่องยนต์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องยนต์
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จะต้องอาศัยเครื่องมือและเครื่องจักรจ านวนมาก รวมถึงแรงงานมีฝีมือสูง 
เพื่อการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เป็นเครื่องยนต์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตรถยนต์ 
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 อุตสาหกรรมตัวถังและแชสซีส์ 
 
อุตสาหกรรมตัวถังและแชสซีส์ เป็นการน าแผ่นเหล็กและเหล็กกล้า (ซึ่งได้จาก

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า อันเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนของอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วน) น ามารีดออกมาเป็นแผ่นยาว แล้วตัดแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อเข้าเครื่องปั๊มขึ้นรูปเพื่อ
ออกมาเป็นช้ินงานตัวถังของยานยนต์ และตัวแชสซีส์ 

 
 อุตสาหกรรมการผลิตส่วนประกอบ 

 
อุตสาหกรรมผลิตส่วนประกอบ ประกอบด้วยอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหลายอุตสาหกรรม 

ได้แก่ อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมแก้วและกระจก อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 
อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และพลาสติก เป็นต้น ซึ่งจ าเป็นต้อง
ใช้วัตถุดิบและวัสดุต่างๆ จากหลากอุตสาหกรรมในการผลิตส่วนประกอบของยานยนต์ อาทิ เบาะ
นั่ง ยางล้อ กระจกหน้า และหลอดไฟส่องสว่าง เป็นต้น อุตสาหกรรมการผลิตส่วนประกอบจึงถือ
เป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนส าคัญในการผลิตยานยนต์อุตสาหกรรมหนึ่ง 

 
2)  อุตสาหกรรมยานยนต์ 
 
 อุตสาหกรรมการประกอบรถยนต์ 

 
อุตสาหกรรมการประกอบรถยนต์ (รวมถึงยานยนต์อื่นๆ เช่น จักรยานยนต์ เป็นต้น)  

เป็นอุตสาหกรรมที่น าเอาชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆ ที่ผลิตได้จากอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ มาท าการ
ประกอบเข้าด้วยกัน 

 
ทั้งนี้ การประกอบรถยนต์และยานยนต์ประเภทอื่นๆ จะประกอบด้วยขั้นตอนและ

กระบวนการต่างๆ หลากหลายขั้นตอน และมีความซ้ าซ้อนแตกต่างกันออกไปตามประเภทของ
ยานยนต์ โดยภาพรวมแล้วจะแบ่งแยกย่อยออกเป็น 3 ภาคส่วน คือ 1) การประกอบโครงรถ 
ส่วนของแชสซีส์ ซึ่งเป็นการเชื่อมยึดส่วนตัวถังแชสซีส์เข้ากับเครื่องยนต์ ล้อหลัง ระบบขับเคลื่อน 
และระบบบังคับเลี้ยวเข้าด้วยกัน 2) การประกอบส่วนตัวถังยานยนต์ (หรือห้องผู้โดยสาร) ซึ่งเป็น
การประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆ อาทิ เบาะ พวงมาลัย และเกียร์ เป็นต้น เข้าด้วยกัน และ 3) การ
ประกอบยานยนต์ขั้นสุดท้าย ซึ่งจะเป็นการประกอบส่วนโครงรถแชสซีส์ เข้ากับส่วนตัวถังยานยนต์ 
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เม่ือพิจารณารายละเอียดของอุตสาหกรรมหลักทั้งสองอุตสาหกรรม คณะผู้วิจัยได้จัดท า
แผนภาพของภาพรวมห่วงโซ่อุปทานการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ดังแสดงใน 
ภาพที่ 6-4 
 

ภาพที่ 6-4 ห่วงโซ่อุปทานการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
 

 
6.2 ภาพรวมห่วงโซ่มูลคา่ของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
ดังแสดงในภาพที่ 6-5 พบว่า ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

ประกอบด้วยไปด้วย 4 ขั้นตอนหลักดังต่อไปนี้  
 

1) การวิจ ยและพ ฒนา และการน า ข้าปัจจ ยการผลิต 
 
การวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถือเป็นพื้นฐานส าคัญในการผลิตในอุตสาหกรรม 

ยานยนต์และช้ินส่วน ซึ่งประกอบด้วยการส ารวจความต้องการลูกค้า การออกแบบ การท าแม่พิมพ์ 

ห่วงโซ่อุปทานการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

39ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมยานยนต์

อุตสาหกรรมยาง
และผลิตภ ณ ์ยาง

อุตสาหกรรมแก้ว
และกระจก

อุตสาหกรรม คมีภ ณ ์
และพลาสติก

อุตสาหกรรมคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์อิ ล กทรอนิกส์

อุตสาหกรรม ครื่องหน ง

อุตสาหกรรม หล ก
และ หล กกล้า

อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน
 ครื่องยนต์และอุปกรณ์ท่ี ก่ียวข้อง

อุตสาหกรรมการผลิต ครื่องยนต์
และอุปกรณ์ท่ี ก่ียวข้อง

อุตสาหกรรมต วถ งและแชสซีส์

อุตสาหกรรมการผลิตส่วนประกอบ

อุตสาหกรรมประกอบ
รถยนต์

Automobile and Parts

อุตสาหกรรมสน บสนุน



 

 

 

 6-13 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

การท าชิ้นส่วนตัวอย่าง และการประกอบเพื่อท าการทดสอบ ทั้งนี้ โดยส่วนใหญ่แล้ว ในขั้นตอน
ดังกล่าว แต่ละบริษัทมักจะมีศูนย์วิจัยใหญ่อยู่แล้วที่บริษัทแม่ในต่างประเทศ ซึ่งจะท าการรับข้อมูล
ความต้องการของลูกค้าในแต่ละตลาด เพื่อน ามาออกแบบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
อย่างไรก็ตาม ส าหรับประเทศไทยที่เป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่ส าคัญ จะมีการจัดตั้งฝ่ายวิจัยและ
พัฒนาส าหรับชิ้นส่วนบางประเภท โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทแม่มาเป็นผู้ดูแลและประสานงาน  

 
ส าหรับขั้นตอนการวิจัยและการพัฒนานั้น ยังหมายรวมถึงการพัฒนาชิ้นส่วนจาก

ภายในประเทศอีกด้วย ทั้งนี้เนื่องจากการที่รัฐบาลมีนโยบายการสนับสนุนการใช้ชิ้นส่วนรถยนต์ที่
ผลิตภายในประเทศ ตลอดจนในด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ ที่มีการ
ก าหนดให้มีการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ (Local Content) ตามสัดส่วนที่ มีการระบุไว้ใน 
ความตกลง จึงท าให้ต้องมีการวางแผนการผลิตและการใช้ปัจจัยการผลิตจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดส าหรับการผลิตดังกล่าวได้ ซึ่งการวางแผนการผลิตดังกล่าวจะครอบคลุมทั้ง
การประกอบรถยนต์ ตลอดจนชิ้นส่วนรถยนต์ที่น ามาประกอบ เช่น เครื่องยนต์ ตัวถัง ระบบไฟฟ้า 
ระบบช่วงล่าง และชิ้นส่วนภายในต่างๆ เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดการใช้วัตถุดิบและปัจจัยการผลิต
ดังกล่าวจะเกี่ยวเนื่องไปถึงขั้นตอนทางวิศวกรรมการผลิต  ที่จะต้องมีการระบุอัตราชิ้นส่วนที่ผลิต
ในประเทศและช้ินส่วนที่สั่งน าเข้า เพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการผลิตต่อไป 

 
ในด้านการน าเข้าปัจจัยการผลิตและวัตถุดิบ พบว่า จะมีลักษณะของการส่งมอบวัตถุดิบ

อย่างตรงเวลา (Just in Time: JIT) เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการบริหารจัดการปัจจัย
การผลิต ตลอดจนมีการควบคุมคุณภาพปัจจัยการผลิตและการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง เข้ามา
เกี่ยวข้องในข้ันตอนดังกล่าว 

 
2) การผลิตและประกอบรถยนต์ 

 
ส าหรับการผลิตและประกอบรถยนต์ จะป็นการน าชิ้นส่วนรถยนต์ต่างๆ ทั้งที่ผลิตเองและ

สั่งซื้อจากผู้ผลิตรายอื่น มาประกอบเป็นรถยนต์เพื่อส่งมอบให้แก่ตัวแทนฝ่ายขายของบริษัท
รถยนต์ ในการจัดจ าหน่ายให้แก่ลูกค้าต่อไป โดยกระบวนการผลิตและประกอบรถยนต์จะสามารถ
จ าแนกได้เป็นขั้นตอนต่อไปนี ้
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 ข ้นตอนที่ 1 การป๊ัมขึ้นรูปรถยนต์ (Stamping)  
 
 การผลิตขั้นแรกจะเป็นการน าเหล็กแผ่นที่ได้มีการจัดซื้อจากผู้ผลิตเหล็กต่างๆ มาท าการ
ปั๊มขึ้นรูปในแท่นป๊ัมเป็นรูปทรงต่างๆ อาทิ กระบะท้าย หลังคา และพื้นรถยนต์  
 

 ข ้นตอนที่ 2 การ ชื่อมโครงสร้างรถยนต์ (Welding)  
 
 กระบวนการดังกล่าวจะเป็นการน าเหล็กแผ่นที่ได้ผ่านการขึ้นรูปมาแล้ว มาเชื่อมประกอบ
ให้เป็นตัวถังรถ โดยมีการใช้ทั้งแรงงานและเครื่องจักรในการเชื่อมประกอบ ทั้งนี้ ส าหรับ  
ชิ้นส่วนย่อยท่ีน ามาเชื่อมประกอบนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการประกอบโดยใช้แรงงาน เพื่อประหยัด
ระยะเวลาในการผลิต โดยในการประกอบดังกล่าวจะมีการใช้อุปกรณ์ช่วยประกอบ เรียกว่า  
“จ๊ิก  JIG ” ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่นที่มีส่วนยึดจับชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน เพื่อบังคับไม่ให้ชิ้นส่วนที่
ก าลังเชื่อมประกอบเกิดการขยับไปมา จากนั้นจึงน าชิ้นส่วนดังกล่าวไปเชื่อมประกอบเป็นตัวถัง
รถยนต์โดยใช้เครื่องจักรต่อไป 

 
 ข ้นตอนที่ 3 การท าสีรถยนต์ (Painting)  

 
 หลังจากที่ได้ตัวถังรถยนต์จากขั้นตอนการเชื่อมประกอบแล้ว ตัวถังดังกล่าวจะต้องมีการ
น ามาพ่นสีเพื่อความสวยงามและป้องกันการเกิดสนิม ซึ่งข้ันตอนการพ่นสีดังกล่าวประกอบด้วย
ขั้นตอนย่อยท้ังหมด 6 ขั้นตอน ได้แก่ 
 
1. การล้างและเตรียมผิวเหล็ก เพื่อล้างคราบไขมันและสิ่งสกปรกต่างๆ ที่ติดอยู่กับตัวถัง  

จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการเตรียมผิวเหล็ก โดยจะท าการสร้างปฏิกิริยาทางเคมีเพื่อเพิ่ม
คุณภาพในการยึดเกาะของสีและป้องกันสนิม 
 

2. การชุบสีด้วยกระแสไฟฟ้า (Electro Deposition Paint: EDP) เป็นการน าตัวถังรถที่ผ่านการ
ล้างและเตรียมผิวเหล็กมาแล้ว มาผ่านการชุบสีด้วยกระแสไฟฟ้า เพื่อท าให้เนื้อสีสามารถ
เข้าไปยึดเกาะติดทุกพื้นที่ของตัวถังรถ โดยขั้นตอนดังกล่าว จะน าตัวถังรถทั้งคันลงไปจุ่ม
ในบ่อสี แล้วจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านตัวน าไฟฟ้าไปที่ตัวถังรถ หลังจากนั้น ตัวถังรถที่ผ่านการ
ชุบสีจะเข้าสู่กระบวนการอบสีให้แห้งโดยใช้อุณหภูมิ 165 องศสเซลเซียส เป็นระยะเวลา 
30 นาท ี
 



 

 

 

 6-15 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

3. การหยอดกาว เป็นการอุดแนวต่อส่วนต่างๆ ของชิ้นส่วนรถยนต์ เพื่อป้องกันน้ ารั่วซึมเข้า
ตัวถังรถ โดยกาวที่ใช้จะเป็นประเภทพีวีซี (PVC) ซึ่งต้องมีการใช้ความร้อนในการอบแห้ง 

 
4. การพ่นสีพื้น เป็นการน าตัวถังรถยนต์ที่ผ่านการหยอดกาวแล้วมาพ่นสีพื้น โดยจะพ่นเฉดสี

ที่ใกล้เคียงกับสีจริง เพื่อความสามารถในการยึดเกาะและความเงาของสี ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นการใช้สีโทนอ่อน อาทิ สีขาว และสีเทา จากนั้นตัวถังรถยนต์ที่ผ่านการพ่นสีพื้น
ดังกล่าวจะถูกสายพานล าเลียงเข้าสู่ห้องอบสี โดยใช้อุณหภูมิในการอบประมาณ 155 องศา
เซลเซียส เป็นระยะเวลา 30 นาที 

 
5. การขัดน้้า เป็นการน าตัวถังรถยนต์ที่ผ่านการพ่นสีพื้นแล้ว มาขัดแต่งด้วยกระดาษทราย

เนื้อละเอียด เพื่อให้ผิวตัวถังรถยนต์มีความเรียบเนียนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีการใช้น้ าเพื่อ
ช่วยช าระฝุ่นผงต่างๆ และช่วยป้องกันการเกิดรอยในขณะขัดแต่งผิว 

 
6. การพ่นสีจริง ขั้นตอนดังกล่าวจะมีการน าเทคโนโลยีและเครื่องจักรมาช่วยในการพ่นสี ซึ่ง

เป็นระบบอัตโนมัติ โดยจะมีการใช้หุ่นยนต์พ่นสี ทั้งสีพื้นและสีจริง ซึ่งหลังจากพ่นสีแล้ว 
ตัวถังรถยนต์จะถูกล าเลียงเข้าสู่ห้องอบสี โดยใช้อุณหภูมิในการอบที่ 155 องศาเซลเซียส 
เป็นระยะเวลา 30 นาที ก่อนจะได้ตัวถังรถยนต์ที่เสร็จสมบูรณ์เพื่อใช้ในการประกอบ
รถยนต์ต่อไป 

 
 ข ้นตอนที่ 4 การประกอบรถยนต์ (Assembly)  

 
 เม่ือได้ตัวถังที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ตัวถังนั้นจะถูกน ามาประกอบกับชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน 
ซึ่งขั้นตอนการประกอบรถยนต์ดังกล่าวประกอบด้วยขั้นตอนย่อยทั้งหมด 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
 
1. การประกอบโครงรถ (แชสซีส์: Chassis) โดยส่วนของแชสซีส์ หมายถึง ส่วนท่ีเป็นฐานของ

รถยนต์ ซึ่งเป็นที่ยึดประกอบชิ้นส่วนส าคัญอื่นๆ เช่น เครื่องยนต์ ระบบรองรับน้ าหนัก  
ล้อหน้า ล้อหลัง ระบบบังคับเลี้ยง และระบบขับเคลื่อน เป็นต้น ทั้งนี้ ก่อนที่จะมีการ
ประกอบบนสายการผลิตหลัก จะมีการประกอบในกระบวนการย่อยต่อไปนี้ 
- กระบวนการประกอบเครื่องยนต์ 
- กระบวนการประกอบชุดส่งก าลังล้อหลัง 
- กระบวนการประกอบชุดรองรับน้ าหนักล้อหลัง 
- กระบวนการประกอบยาง และกระทะล้อ 
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2. การประกอบส่วนของตัวถังหรือหัวเก๋ง ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์อ านวยความสะดวก เช่น 
เบาะ พวงมาลัย อุปกรณ์บังคับเลี้ยว และอุปกรณ์ควบคุมเกียร์ เป็นต้น ซึ่งประกอบด้วย
กระบวนการยอ่ย ได้แก่ 
- กระบวนการประกอบคอนโซลรถยนต์ 
- กระบวนการประกอบชุดกระจกรถยนต์  

 
3. การประกอบขั้นสุดท้าย ซึ่งเป็นการประกอบแชสซีส์กับส่วนของตัวถังรถยนต์เข้าด้วยกัน 

โดยประกอบด้วยกระบวนการย่อยต่อไปนี้ 
- กระบวนการประกอบกันชนหน้า 
- กระบวนการประกอบหม้อน้ าหล่อเย็น 
- กระบวนการประกอบถังใส่น้ ามันเชื้อเพลิง 

 
 ข ้นตอนที่ 5 การตรวจสอบคุณภาพรถยนต์ (Inspection)  

 
เป็นการทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งขั้นตอนการตรวจสอบ

คุณภาพรถยนต์ดังกล่าว สามารถจ าแนกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 
 

1. การตรวจสอบความสวยงามและลักษณะภายนอก  
ซึ่งประกอบด้วยการตรวจสอบในประเด็นต่อไปนี้ 
- การตรวจสอบสีของรถยนต์ 
- การตรวจสอบช่องไฟและความเรียบเสมอกันของตัวถัง 
- การตรวจสอบการประกอบชิ้นส่วนในรถยนต์ 

 
2. การตรวจสอบระบบการท้างานของอุปกรณ์  

ซึ่งประกอบด้วยการตรวจสอบในประเด็นต่อไปนี้ 
- การตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์รถยนต์ อาทิ เครื่องเสียง วิทยุ ระบบปรับอากาศ 
- การตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัย อาทิ ระบบเบรค และระบบไฟ 
- การทดสอบการรั่วซึมของน้ า 
- การทดสอบการวิ่ง เพื่อตรวจสอบการท างานของชิ้นส่วน ช่วงล่างของรถยนต์ และ

ลักษณะคุณภาพของการประกอบ 
- การทดสอบเครื่องยนต์ อาทิ แรงม้า และปริมาณก๊าซไอเสียที่ออกมาจากเครื่องยนต์  
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3) การจ  จ าหน่ายและการกระจายสินค้า 
 
ครอบคลุมถึงการขนส่งสินค้าไปยังจุดกระจายสินค้าต่างๆ ตลอดจนการตลาด และ

บริการกระจายสินค้าตามแต่ละพื้นที่ อาทิ โชว์รูมรถยนต์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่บริษัทรถยนต์จะมีจุด
กระจายสินค้าเป็นของตนเอง 
 
4) บริการหล งการขาย 

 
ครอบคลุมถึงบริการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค การรับฟังข้อเสนอแนะจากลูกค้า  

การสอบถามรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนบริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ภายหลังจากที่
ลูกค้าได้ท าการซื้อรถยนต์ 

 
ภาพที่ 6-5 ห่วงโซมู่ลค่าของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
 
 
 

การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ข ้นตอนการผลิตอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

1ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด อ้างอิงจากหลายแหล่งข้อมูล

การจ  จ าหน่ายและ
การกระจายสินค้า

การวิจ ยและการพ ฒนา และ
การน า ข้าปัจจ ยการผลิต

การผลิตและการประกอบรถยนต์
บริการหล งการขาย

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

การประกอบรถยนต์
 Assembly)

ผู้ผลิตช้ินส่วนล า  บท่ี    First Tier)

ผู้ผลิตช้ินส่วนล า  บท่ี 2  Second Tier)

ผู้ผลิตช้ินส่วนล า  บท่ี 3  Third Tier)

ผู้จ  หาหรือผู้ผลิตช้ินส่วนประ ภทอุปกรณ์และจ  ส่งให้แก่โรงงานประกอบยานยนต์โ ยตรง  ช่น 
 คร่ืองยนต์  บรก ล้อรถยนต์ ระบบอิ ล กทรอนิกส์  ป นต้น

อา  ยความสามารถทาง ทคโนโลยีการผลิตช้ินส่วนท่ี  ้มาตร านตามท่ีผู้ประกอบรถยนต์ก าหน 

ผู้จ  หาหรือผู้ผลิตช้ินส่วนย่อย  Individual part)  พื่อจ  ส่งให้แก่ผู้ผลิตช้ินส่วนล า  บท่ี    ช่น 
ผลิตภ ณ ์ คร่ืองจ กรกลและโลหะการ พลาสติก ยาง  หล ก อิ ล กทรอนิกส์ แก้ว และกระจก  ป นต้น

อา  ยความสามารถทาง ทคโนโลยีการผลิตช้ินส่วนท่ี  ้มาตร านตามท่ีผู้ประกอบรถยนต์ก าหน 

ผู้ผลิตช้ินส่วนล า  บท่ี    Third tier, Tier III) คือ ผู้จ  หาและผู้ผลิตว ตถ ุิบ พื่อจ  ส่งให้แก่ผู้จ  หา
ว ตถุ ิบในล า  บท่ี   และ  

การผลิตรถยนต์

การออกแบบผลิตภ ณ ์และ
 ทคโนโลยีการผลิต ป อนสินค้า ข้าสู่โรงงานประกอบรถยนต์

การน า ข้าปัจจ ยการผลิต

การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

การจ  จ าหน่ายและ
การกระจายสินค้า

บริการหล งการขาย
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6.2.1 ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมจากการ ึกษาบริษ ทกรณี ึกษา (Best Practice) 
 
ในส่วนน้ี คณะผู้วิจัยจะศึกษาห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) จากกรณีศึกษา (Case Study) 

ของบริษัทในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น ทั้งในแง่
ของตัวอย่างของห่วงโซ่มูลค่า ห่วงโซ่อุปทาน และกิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทกรณีศึกษา 
ที่คณะผู้วิจัยคัดเลือกมา จะต้องเป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มีความเกี่ยวข้อง และ หรือมี
บทบาทส าคัญในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 
คณะผู้วิจัยได้พิจารณาบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ จ ากัด เป็นบริษัทกรณีศึกษา เนื่องด้วยเป็น
บริษัทผู้ผลิตรายส าคัญที่มียอดการผลิตและยอดการขายรถยนต์ในตลาดเป็นอันดับต้นของโลก 
นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทผู้ผลิตที่มีการเข้ามาลงทุนในหลายประเทศ (Global Value Chain) ทั้งใน
ห่วงโซ่การผลิต การจัดจ าหน่ายและการตลาด การวิจัยและพัฒนา และการให้บริการ 
 

บริษ ท โตโยต้า มอ ตอร์ จ าก   เป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น และถือ
เป็นผู้ผลิตรถยนต์ที่มีความส าคัญของโลก ทั้งนี้ โตโยต้ามีความสามารถในการผลิตรถยนต์
ประมาณ 8 ล้านคันต่อปี และเป็นบริษัทที่ให้ก าเนิดระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota 
Production System : TPS) ที่เป็นที่รู้จักได้รับการยอมรับไปท่ัวโลก 

 
ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System : TPS) หรือระบบการ

ผลิตแบบลีน (Lean Production) เป็นระบบการผลิตที่โตโยต้าพัฒนาขึ้น และด าเนินการ
ประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน ซึ่งมีอิทธิพลต่อแนวโน้มด้านการผลิตและห่วงโซ่อุปทานของบริษัทอย่าง
มาก โดยยึดหลักการก าจัดของเหลือ หรือของส่วนเกินต่างๆ จากกระบวนการผลิต มุ่งเน้นแต่
สินค้าที่ขายได้เท่านั้น และมีการด าเนินการที่ส าคัญในการลดต้นทุนการผลิตของโตโยต้า 2 ระบบ 
คือ 1) ระบบ Just In Time (JIT) และ 2) ระบบ JIDOKA 
 

ระบบ Just In  Time (JIT) คือ ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีของโตโยต้า ซึ่งหมายถึง 
“การผลิตหรือส่งมอบ สิ่งที่ต้องการ ในเวลาที่ต้องการ ด้วยจ านวนที่ต้องการ” โดยใช้ความต้องการ
ของลูกค้าเป็นเครื่องก าหนดปริมาณการผลิตและการใช้วัตถุดิบ และใช้ Pull System5 ในการ
ควบคุมวัตถุดิบคงคลังและการผลิต ท าให้ไม่เกิดของเหลือหรือของส่วนเกินทั้งในส่วนของวัตถุดิบ
และสินค้าส าเร็จรูป รวมไปถึงตัวงานที่ต้องด าเนินการ ทั้งนี้ ภายในระบบ JIT ยังมีระบบคัมบัง 

                                                           
5 Pull System (ระบบดึง) หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของระบบ Just In Time (JIT) คือ ระบบที่ชิ้นงานจะถูกส่งต่อไปยังกระบวนการ
ถัดไปก็ต่อเมื่อกระบวนการนั้นๆ มีความต้องการเกิดขึ้น โดยจะเริ่มจากระบบได้รับความต้องการของลูกค้าเข้ามาก่อน  
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(Kanban System)6 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งภายใต้ระบบ JIT ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมา เพื่อช่วยให้การ
ท างานมีการประสานงานท่ีดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 
ประโยชน์ของระบบ Just In Time ดังกล่าว นอกเหนือจะสามารถลดต้นทุนการจัดเก็บ

และต้นทุนค่าเสียโอกาสแล้ว ยังเป็นการยกระดับคุณภาพสินค้าให้สูงขึ้น ลดของเสียจากการผลิต
ให้ลดน้อยลง ระบบการผลิตมีความคล่องตัวมากขึ้น ระยะเวลาในการผลิตรวมน้อยลง ระบบ  
การพยากรณ์ในการผลิตแม่นย ามากขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เร็วขึ้น  
รวมไปถึงคนงานมีส่วนร่วมในการท างานและมีความรับผิดชอบในงานมากขึ้น และคนงานสามารถ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 
ส่วน ระบบ JIDOKA เป็นการใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรในการป้องกันความผิดพลาด

ในการท างานที่อาจท าให้เกิดสินค้าเสียหาย หรือหากเกิดการผิดพลาดขึ้น จะมีระบบอัตโนมัติ 
เพื่อหยุดยั้งการส่งสินค้าที่มีความเสียหายหรือคุณภาพไม่ได้มาตรฐานในทุกๆ กระบวนการ  
เพื่อป้องกันความผิดพลาดของการผลิตสินค้า ก่อนจะส่งต่อไปยังกระบวนการในล าดับถัดไป  
ซึ่งจะช่วยลดปัญหาสินค้าส าเร็จรูปท่ีไม่ได้คุณภาพหรือไม่ได้มาตรฐาน ส่งไปยังลูกค้าได้ 
 

ประโยชน์ของระบบ JIDOKA นั้น ช่วยให้ไม่มีสินค้าเสียหาย หรือไม่ได้มาตรฐานเกิดขึ้น 
และยังช่วยให้การไหลเวียนของวัสดุในระบบ JIT ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ซึ่งจะช่วย
ลดระยะเวลาการท างาน และป้องกันการเกิดของเสียในระบบ เช่น การเสียเวลาตรวจสอบสินค้า 
การรอคอย การขนส่ง และสินค้าเสียหายหรือไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งหลักการ 3 ประการที่ส าคัญของ
ระบบ JIDOKA นี้  ได้แก่  การแยกการท างานของพนักงานกับการท างานของเครื่องจักร 
ออกจากกัน การพัฒนาอุปกรณ์หรือเครื่องมือเพื่อป้องกันการท าให้สินค้าเสียหายหรือไม่ได้
คุณภาพ และการประยุกต์ใช้ JIDOKA กับกระบวนการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ  

 
ภาพรวมของระบบการผลิตแบบโตโยต้า เป็นไปดังที่แสดงให้เห็นในภาพที่ 6-6 
 
 
 
 

                                                           
6 ระบบคัมบัง (Kanban System) อาจเรียกได้ว่า ระบบบัตรสองใบ (Two-Card System) โดยใช้แผ่นกระดาษ เพื่อเป็นสัญญาณ
แสดงความต้องการให้มีการ “ส่ง” ชิ้นส่วนเพิ่มเติม (Conveyance Kanban : C-Card) และใช้แผ่นกระดาษเดียวกันหรือที่มี
ลักษณะเหมือนกันเพื่อเป็นสัญญาณแสดงความต้องการให้ “ผลิต” ชิ้นส่วนเพิ่มขึ้น (Production Kanban : P-Card) ซึ่งบัตรนี้จะ
ติดไปกับภาชนะ (Container) ที่ใส่วัตถุดิบ  

http://www.bolliger-company.com/
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ภาพที่ 6-6 ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System)  

 
 
ทั้งนี้ ความหมายของ “ของเสีย (Waste)” อาจหมายถึงสิ่งใดๆ ก็ตาม ที่รบกวนกระบวนการ

ผลิตของบริษัทไม่ให้เป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 8 ประเภทหลัก ได้แก่ 
 
1) การผลิตมาก กิน ป (Overproduction) คือ การผลิตสินค้าจ านวนมากเกินความ

ต้องการ หรือผลิตในเวลาที่เร็วเกินไป ก่อให้เกิดส่วนเกินของสินค้าคงคลัง 
2) การรอคอย (Waiting) คือ การหยุดชะงักของกระบวนการผลิต เช่น เครื่องจักร

หยุดท างาน การติดขัดด้านการจัดการ การเปลี่ยนอุปกรณ์ การหยุดท างานของ
ระบบ และการรอค าสั่งอนุมัติ เป็นต้น 

3) การขนส่งที่  ม่จ า ป น (Unnecessary Transport or Conveyance)  คือ การ
เปลี่ยนผ่านของงานจากขั้นตอนหนึ่งไปสู่ขั้นตอนหน่ึงในกระบวนการ 

4) กระบวนการที่มาก กิน ปหรือ ม่ถูกต้อง (Over Processing, or Incorrect 
Processing) คือ การใช้เทคโนโลยี หรือเครื่องมือที่มากเกินไป หรือไม่ถูกต้อง ซึ่ง
ในความเป็นจริงสามารถใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ง่ายและมีต้นทุนต่ ากว่าได้ 

5) สินค้าคงคล งคง หลือ (Excess Inventory) คือ อุปทานส่วนเกิน ที่ เกิดจาก 
การผลิตมากเกินกว่าความต้องการของลูกค้า 

ระบบการผลิตแบบโตโยต้า  Toyota Production System)

55ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด รวบรวมจาก Toyota Production System and what it means for business, Toyota Material Handling
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6) การ คลื่อน หว (Motion) คือ การเคลื่อนไหวของแรงงานด้วยท่าทางที่ไม่เหมาะสม 
หรือการท างานกับเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ ที่มีขนาด น้ าหนัก หรือสัดส่วนที่ไม่
เหมาะสมกับร่างกายของผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานานๆ ก็จะท าให้เกิดความเม่ือยล้าต่อ
ร่างกาย และยังท าให้เกิดความล่าช้าในการท างานอีกด้วย 

7) ข้อบกพร่อง (Defects) คือ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับงานเอกสาร คุณภาพสินค้า 
หรือประสิทธิภาพการขนส่ง ซึ่งก่อให้เกิดต้นทุนที่ไม่จ าเป็น และการลดลงของความ
พึงพอใจของผู้บริโภค 

8) ความคิ สร้างสรรค์ของพน กงานที่ ม่  ้ถูกใช้ (Unused Employee Creativity) 
คือ การที่พนักงานไม่สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ หรือความสามารถของตนเอง
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการสูญเสียแนวความคิด ทักษะ หรือการพัฒนา
ที่ควรจะเป็น 

 
ระบบการผลิตแบบโตโยต้าที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นระบบที่มีแนวคิดซึ่งพัฒนามาจาก

แบบจ าลองห่วงโซ่มูลค่าของ Michael Porter (Michael Porter’s Value Chain) ดังแสดงให้เห็น 
ในภาพที ่6-7 
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ภาพที่ 6-7 ห่วงโซ่มูลค่าของ Michael Porter 

 
 
แบบจ าลองห่วงโซ่มูลค่าของ Michael Porter ดังกล่าว มุ่งเน้นในกิจกรรมหลัก (Primary 

Activities) 5 ประการ ได้แก่ โลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound Logistics) การจัดการ (Operations)  
โลจิสติกส์ขาออก (Outbound Logistics) การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) และการ
ให้บริการ (Services) ซึ่งโตโยต้าได้น าแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ตามแต่ละกิจกรรมดังต่อไปนี้  

 
 โลจิสติกส์ขา ข้า (Inbound Logistics) โตโยต้าจะไม่ผลิตวัตถุดิบ หรือชิ้นส่วน

ด้วยตัวเอง แต่จะใช้วิธีการสั่งซื้อจากบุคคลที่สาม (Third Party) เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม 
หากเป็นส่วนประกอบที่มีความส าคัญ เช่น ตัวเครื่องยนต์ เป็นต้น โตโยต้าก็จะผลิต
เองและส่งจากฐานการผลิตในญี่ปุ่น (ซึ่งถือเป็นจุดศูนย์กลางการผลิต) ไปยังโรงงาน
ต่างๆ ในภูมิภาคอื่นๆ เพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานและคุณภาพของสินค้า ทั้งนี้ ส าหรับ
วัตถุดิบ หรือชิ้นส่วนที่โตโยต้าน าเข้ามา จะมีการเก็บไว้เพื่อรอประกอบที่คลังสินค้า
ของโตโยต้า 

ห่วงโซ่มูลค่าของ Michael Porter 

57ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด รวบรวมจาก Toyota A Global Auto Manufacturer Supply Chain Management, Sabio Bernard

Michael Porter’s Value Chain
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 การจ  การ (Operations) โตโยต้ามีระบบการจัดการการผลิตที่มีชื่อเสียงมาก ซึ่ง
คือ “ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS)” อันประกอบด้วยระบบ Just In Time (JIT) 
และระบบ JIDOKA 

 โลจิสติกส์ขาออก (Outbound Logistics) ในขั้นตอนการผลิตรถยนต์ที่ถูกผลิต
เสร็จสิ้น รถยนต์ดังกล่าวจะถูกน าส่งไปยังตัวแทนจ าหน่ายโตโยต้าโดยตรง  

 การตลา และการขาย (Marketing and Sales) โตโยต้าใช้วิธีการต่างๆ ในการ
สร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคมีความต้องการซ้ือสินค้า  

 การให้บริการ (Services) โตโยต้ามุ่งเน้นในการให้บริการอันเป็นเลิศ เพื่อคงไว้ซึ่ง
คุณค่าของสินค้า โดยให้ความส าคัญกับลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง ผ่านการให้บริการที่มี
คุณภาพและเป็นมิตร 

 
ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาในภาพรวมของห่วงโซ่อุปทานของโตโยต้า พบว่า โตโยต้าอาศัย

แบบจ าลองห่วงโซ่อุปทานแบบลีน (Lean Supply Chain) เป็นหลักในการด าเนินการ โดยใช้
เครื่องมือแผนผังกระแสมูลค่า (Value Stream Mapping : VSM) ในการระบุกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่มและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดของเสียภายในระบบ เพื่อน าไปพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
ผลิตตลอดจนกิจกรรมในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท นอกจากนี้ โตโยต้าได้มุ่งเน้นด าเนินการผลิต 
ตามจ านวนความต้องการของลูกค้าเป็นส าคัญ ซึ่งส่งผลให้บริษัทเกิดสภาพการไหลอย่างต่อเนื่อง 
ราบเรียบ และสามารถปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ระบบอยู่เสมอ 

 
ในภาพที่ 6-8 แสดงการผลิตแบบลีนของโตโยต้า ซึ่งมุ่งเป้าหมายที่ก าจัดความสูญเสีย 

ในกระบวนการเพิ่มก าลังการผลิตโดยการลดต้นทุนและรอบเวลาในระหว่างการผลิตให้สั้นลง
กิจกรรมใดๆ ก็ตามที่ไม่เพิ่มคุณค่าจัดว่าเป็นความสูญเสีย ฉะนั้น เป้าหมายของการด าเนินการผลิต
แบบลีน จึงมุ่งเน้นถึงคุณภาพสินค้าที่ดีที่สุด ต้นทุนการผลิตที่ต่ าที่สุด ใช้เวลาในการผลิตที่สั้นที่สุด 
มุ่งเน้นการสร้างสภาพการท างานที่สอดคล้องกับแนวคิดในเรื่องของการผลิตแบบ  Just In Time 
และกระบวนการผลิตที่หยุดได้เองเม่ือพบของเสีย (JIDOKA) ซึ่งน าไปสู่ต้นทุนการผลิตที่ลดลงของ
องค์กร 
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ภาพที่ 6-8 ส่วนประกอบของระบบการผลิตแบบลีน (Components of Lean Production System) 

 
 
ส่วนห่วงโซ่มูลค่าของโตโยต้า ดังแสดงให้เห็นในภาพที่ 6-9 เริ่มต้นจากค าสั่งซื้อของ

ผู้บริโภค หรือตัวแทนจ าหน่าย หลังจากนั้น ค าสั่งซื้อจะถูกส่งเข้าไปยังกระบวนการผลิต ผ่านการ
วางแผนการผลิต และการจัดหาชิ้นส่วน ซึ่งโตโยต้าจะสั่งชิ้นส่วนจากผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบ 
(Suppliers) จากทั้งใน (Local Parts) และนอกประเทศ (Import Parts) ผ่านการขนส่งทางเรือ  
และน าชิ้นส่วนที่ได้เข้าสู่โรงงานเพื่อท าการผลิต เม่ือผลิตเสร็จ สินค้าจะถูกส่งไปที่ศูนย์กระจาย
สินค้า (Distribution Center) และถูกส่งไปยังตัวแทนจ าหน่าย (Dealer) เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้บริโภค 
(Customer) ต่อไป 

 
ทั้งน้ี การใช้หลักการการผลิตแบบ Just In Time ของโตโยต้าน้ี ส่งผลให้โตโยต้าสามารถ

เปลี่ยนแปลงการผลิตได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ โดยสามารถเพิ่มหรือลดปริมาณ  
การสั่งซื้อวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์ รวมถึงวางแผนเส้นทางการขนส่งสินค้าที่เหมาะสมได้ในทุก
สถานการณ์  

 
  

ส่วนประกอบของระบบการผลิตแบบลีน  Components of Lean Production System)

59

ห่วงโซ่มูลค่าแบบลีน

 Lean Value Chain 

Lean 
Manufacturing

Total Quality 
Management

IT-Solutions

Virtual 
Integration

Lean Supply 
Chain

Outsourcing

Just In Time

 JIT 

Flexible 
Manufacturing

ที่มา: บริษัทโบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมูล
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ภาพที่ 6-9 การจ  การอุปสงค์และอุปทานของโตโยต้า 

 
 
ในขั้นตอนการผลิตสินค้าของโตโยต้า โตโยต้าจะมีการปรับใช้ระบบการผลิตแบบโตโยต้า

ในทุกกระบวนการ นับตั้งแต่การเลือกจ้างแรงงาน โดยค านึงถึงผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity) 
การเลือกใช้วัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพ (Material Productivity) การเลือกใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ 
(Machine Productivity) การผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพได้มาตรฐาน (Meet Standards) การผลิต
สินค้าในปริมาณที่พอเหมาะ (Product Require Volume) การผลิตให้ได้ต้นทุนที่ต่ าที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ (Lower as Much as Possible) และการผลิตภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย (Safety) 
ดังแสดงในภาพที ่6-10 นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น โตโยต้ายังมีการด าเนินการเรื่องของระบบ
การประกันคุณภาพ (Quality Assurance : QA) ซึ่งในระบบ QA ดังกล่าว จะเริ่มตั้งแต่การผลิต 
การส่งสินค้าถึงมือลูกค้า รวมถึงกระบวนการแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้าเม่ือลูกค้าพบปัญหาจาก 
ตัวสินค้าของโตโยต้า 

 
  

การจ  การอุปสงค์และอุปทานของโตโยต้า

63ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด รวบรวมจาก TOYOTA WAY, Supply Chain Management & Implementation, Logistics & Supply Chain Center

การสั่งซื้อของลูกค้า / ตัวแทนจ าหน่าย

 อุปสงค์ : DEMAND 

การผลิต

 PRODUCTION 

จัดส่งให้แก่ลูกค้า / ตัวแทนจ าหน่าย

 อุปทาน : SUPPLY 

Flow of Order to Delivery

ค าสั่งซื้อจากลูกค้า
 Customers Order 

ตัวแทนจ าหน่าย
 Dealer / Distributor แผนการผลิต  Production Plan 

การจัดหาชิ้นส่วน  Part Procurement 

การจัดการการผลิต
 Manufacturing Administration 

การผลิต / โรงงาน
 Manufacturing / Plant 

ศูนย์กระจายสินค้า
 Distribution Center 

ผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบ  Suppliers 
จากทั้งในและนอกประเทศ

http://www.bolliger-company.com/
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ภาพที่ 6-10 บทบาทของระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System : TPS)  
ในการผลิต 

 
 
ดังแสดงให้เห็นในภาพที่ 6-11 กล่าวโดยสรุปคือ ระบบการผลิตแบบโตโยต้า เป็นระบบ 

ที่ยึดถือหลักการ “ผู้บริโภคส าคัญที่สุด” และ “ตรวจสอบทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างสม่ าเสมอ” 
เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพในราคาที่สมเหตุสมผลในระยะเวลาที่เหมาะสม ผ่านหลักการ
แบบ Just In Time และ JIDOKA ซึ่งจะช่วยขจัดปัญหาที่เป็นบ่อเกิดของความไม่ประสบความส าเร็จ 
3 ประการได้ ได้แก่  

 
 MUDA (ความสู  ปล่า) อาทิ ความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอ การเคลื่อนย้าย  

การปรับเปลี่ยน การท าใหม่ และการถกเถียง เป็นต้น 
 MURA (ความ ม่สม่ า สมอ) ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องปริมาณงาน วิธีการท างาน หรือ

อารมณ์ในการท างาน ท าให้เกิดความไม่สม่ าเสมอของผลงานได้ 
 MURI (การท างาน กินต ว) เช่น การท างานล่วงเวลาเป็นประจ า เป็นการฝืน

ร่างกายซึ่งไม่เป็นผลดีในระยะยาว อาจท าให้ร่างกายอ่อนเพลีย ประสิทธิภาพในการ
ท างานลดลง 

บทบาทของระบบการผลิตแบบโตโยต้า  Toyota Production System : TPS  ในการผลิต

65ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด รวบรวมจาก TOYOTA WAY, Supply Chain Management & Implementation, Logistics & Supply Chain Center

Methods of 
TPS

แรงงาน 

 Labor 

วัตถุดิบ 
 Material 

เคร่ืองจักร 
 Machinery 

คุณภาพ 
 Quality 

ปริมาณ 
 Quantity 

ต้นทุน

 Cost 

ความ
ปลอดภัย 
 Safety 
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ระบบการผลิตแบบโตโยต้าช่วยท าให้สินค้ามีคุณภาพจากการเพิ่มความสามารถในการ
ตรวจหาสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ โดยไม่ยอมให้ของเสียถูกส่งผ่านไปยังกระบวนการถัดไป ส่งผลให้
ระยะเวลาในการท างานลดลง ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ใช้ในการผลิตหรือขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าจากการ
ลดกิจกรรมที่ไม่ท าให้เกิดคุณค่า 
 

ทั้งนี้ การสร้างช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การสร้างความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ 
และการให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน ถือเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญที่ช่วย
สนับสนุนกระบวนการผลิตและได้ท าให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องดังเช่นในปัจจุบัน 

 
ภาพที่ 6-11 สรุปบทบาทของระบบการผลิตแบบโตโยต้า 

 
 

 
 
  

สรุปบทบาทของระบบการผลิตแบบโตโยต้า 

67ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด รวบรวมจาก TOYOTA WAY, Supply Chain Management & Implementation, Logistics & Supply Chain Center

Summary of TOYOTA Production System

ยืดถือหลักการ “ผู้บริโภคส าคัญที่สุด”

ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่
สมเหตุสมผลในระยะเวลาที่เหมาะสม

ตรวจสอบทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด
อย่างสม่ าเสมอ

หลักการการก าจัดของเสีย
MUDA  ความสูญเปล่า 
MURA  ความไม่สม่ าเสมอ 
MURI  การท างานเกินตัว 

J.I.T

JIDOKA

ทันเวลา

มีคุณภาพและ
ราคาสมเหตุสมผล

http://www.bolliger-company.com/
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6.3 อุตสาหกรรมการบริการที่ กี่ยวข้องของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 
 
ในส่วนของการจัดประเภทของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรม 

ยานยนต์และชิ้นส่วน คณะผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์ของ Shih Smiling Curve เป็นกรอบในการ
อ้างอิงการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน   ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งการวิเคราะห์ 
Shih Smiling Curve นั้นเป็นกรอบแนวคิดหลักในการจัดกลุ่มการวิเคราะห์ภายในห่วงโซ่อุปทาน   
ห่วงโซ่มูลค่า เพื่อแสดงภาพปัจจุบันและภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของห่วงโซ่ของ
อุตสาหกรรม โดยเน้นการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมตาม
มูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้น ซึ่งนับรวมทั้งภาคการผลิต และภาคบริการ นอกจากนี้ ยังสามารถแสดง
ภาพรวมของห่วงโซ่การผลิตภายในอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจนตลอดทั้งห่วงโซ่ รวมไปถึงระบุ  
ชี้ชัดในกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรม ซึ่งสามารถน าผลการวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้
ส าหรับการระบุกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมนั้นๆ รวมไปถึงส าหรับการจัดท า 
แนวทางการพัฒนาหรือยกระดับขีดความสามารถในอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต  

 
ในการระบุถึงบริการที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยจะใช้มาตรฐาน Central Product Classification 

Version 2.1 (CPC Ver. 2.1) ในการจ าแนกประเภทบริการในกระบวนการก่อนการผลิต ระหว่าง
การผลิต และหลังการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ตลอดจนบริการสนับสนุนอื่นๆ  
ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการการผลิตและการด าเนินงาน โดยกิจกรรมการบริการท่ีเกี่ยวข้อง มีดังนี้ 
 
6.3.1 การวิจ ยและการพ ฒนา และการน า ข้าปัจจ ยการผลิต 

 
ในด้านกระบวนการวิจัยและการพัฒนา และการน าเข้าปัจจัยการผลิตของอุตสาหกรรม

ยานยนต์และช้ินส่วน มีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง ดังตารางที่ 6-5  
 

ตารางที่ 6-5 กิจกรรมบริการที่ กี่ยว นื่องก บกระบวนการวิจ ยและการพ ฒนา และ 
การน า ข้าปัจจ ยการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

บริการที่ ก่ียวข้อง UN รห ส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
งานออกแบบอุตสาหกรรม : 
Industrial design 

83912 - Industrial design services 1. Business Services 

บริการตัวแทนจัดซื้อวตัถุดิบ : 
Procurement agent for raw material sourcing 

85999 - Other support services n.e.c. 1. Business Services 

บริการที่เกี่ยวเนื่องกับศุลกากร ส าหรบัการน าเข้า
วัตถุดิบ : 

85999 - Other support services n.e.c. 1. Business Services 
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บริการที่ ก่ียวข้อง UN รห ส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
Customs-related services for imported raw 
materials 
บริการควบคุมคุณภาพ : 
Quality assurance services (of raw materials) 

83441 - Composition and purity testing and analysis 
services 

1. Business Services 

บริการขนส่งสินค้า (วัตถุดิบ) : 
Freight transportation services (of raw materials) 
by road, rail, sea or air 

Division: 65 - Freight transport services 11. Transport Services 

บริการเก็บรักษาสินค้า (วัตถุดิบ) : 
Storage of raw materials – general storage 

67290 - Other storage and warehousing services 11. Transport Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
6.3.2 การผลิตและการประกอบรถยนต์ 

 
ในด้านกระบวนการผลิตและการประกอบรถยนต์ ของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

มีกิจกรรมการบริการท่ีเกี่ยวข้อง ดังตารางที่ 6-6 
 

ตารางที่ 6-6 กิจกรรมบริการที่ กี่ยว นื่องก บกระบวนการผลิตและการประกอบรถยนต์ 
ของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

บริการที่ ก่ียวข้อง UN รห ส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
การจัดการการผลิต : 
Production management 

83115 - Operations management consulting services 1. Business Services 

การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ISO : 
Quality assurance and compliance with ISO 

83441 - Composition and purity testing and analysis 
services 

1. Business Services 

บริการคลังสินค้าส าหรับสินค้าขัน้กลาง : 
Warehousing services for intermediate goods 

67290 - Other storage and warehousing services 11. Transport Services 

บริการท าความสะอาดโรงงาน : 
Cleaning services for factory 

85330 - General cleaning services 1. Business Services 

บริการรักษาความปลอดภัยส าหรับโรงงานและ
คลังสินค้า : 
Security guards for factory and warehouses 

85250 - Guard services 1. Business Services 

บริการบ าบัดน้ าเสีย : 
Sewage water treatment services 

94110 - Sewerage and sewage treatment services 6. Environmental Services 

การก าจัดของเสียอุตสาหกรรม : 
Industrial waste disposal 

94212 - Collection services of industrial hazardous waste 
(except medical and other biohazardous waste) 
94339 - Other non-hazardous waste treatment and 
disposal services 

6. Environmental Services 

บริการซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ : 87156 - Maintenance and repair services of commercial 
and industrial machinery 

1. Business Services 

http://www.bolliger-company.com/
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บริการที่ ก่ียวข้อง UN รห ส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
Repair and maintenance services of machines and 
equipment 
การตรวจสอบของภาครัฐ ด้านการป้องกันเพลิงไหม้ 
อันตรายต่อสุขภาพ การป้องกันสิ่งแวดล้อม และอืน่ๆ : 
Government inspections on fire prevention, health 
hazards, environmental protection and other aspects. 

91133 - Public administrative services related to mining 
and mineral resources, manufacturing and construction 
91290 - Public administrative services related to other 
public order and safety affairs 

N/A 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
6.3.3 การจ  จ าหน่ายและการกระจายสินค้า  

 
ในด้านกระบวนการจัดจ าหน่ายและการกระจายสินค้า ของอุตสาหกรรมยานยนต์และ

ชิ้นส่วน มีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง ดังตารางที่ 6-7 
 

ตารางที่ 6-7 กิจกรรมบริการที่ กี่ยว นื่องก บกระบวนการจ  จ าหน่ายและการกระจายสินค้า 
ของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

บริการที่ ก่ียวข้อง UN รห ส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
การออกแบบบรรจุภัณฑ ์: 
Design of Packages 

83919 - Other specialty design services 1. Business Services 

บริการบรรจุหีบห่อ : 
Packaging Services 

85400 - Packaging services 1. Business Services 

บริการขนส่งสินค้า (ส าเร็จรูป) : 
Freight transportation services (of finished goods) 
by road, rail, sea or air 

Division: 65 - Freight transport services 11. Transport Services 

บริการคลังสินค้าและการเก็บรักษาสนิค้า (ส าเร็จรูป) : 
Storage and warehousing services for finished 
goods 

67290 - Other storage and warehousing services 11. Transport Services 

บริการจัดจ าหน่ายสินค้า : 
Distribution services of finished goods 

Division: 61,62 – Wholesale / Retail trade Services 4. Distribution 
Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
6.3.4 บริการหล งการขาย 

 
ในด้านบริการหลังการขาย ของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน มีกิจกรรมการบริการ

ที่เกี่ยวข้องดังตารางที่ 6-8  
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ตารางที่ 6-8 กิจกรรมบริการที่ กี่ยว นื่องก บบริการหล งการขาย  
ของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

บริการที่ ก่ียวข้อง UN รห ส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
งานบริการลูกค้า – ความช่วยเหลือทางเทคนิค การรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากลูกค้า และการสอบถามรายละเอียด
ด้านการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ : 
Customer services – technical support, complains 
handling and enquiry related to recalls 

85931 - Telephone call centre services 1. Business Services 

การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา : 
Repair and maintenance 

87141 - Maintenance and repair services of motor 
vehicles 

11. Transport Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
6.3.5 บริการสน บสนุนอื่นๆ 

 
ในด้านบริการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการการผลิตและการด าเนินงาน ของ

ห่วงโซ่มูลค่าการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน มีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง  
ดังตารางที่ 6-9 

 
ตารางที่ 6-9 กิจกรรมบริการที่ กี่ยว นื่องก บบริการสน บสนุนอื่นๆ  

ของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 
บริการที่ ก่ียวข้อง UN รห ส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 

งานตรวจสอบการรับรองมาตรฐาน ISO : 
Auditing with respect to ISO certification 

Group of 822 - Accounting, auditing and bookkeeping 
services 

1. Business Services 

บริการทางวิศวกรรม : 
: Engineering services 

83322 - Engineering services for industrial and 
manufacturing projects 

1. Business Services 

บริการประกันภัยส าหรับเครื่องจักร : 
Insurance services for machinery 

71334 - Other property insurance services 7. Financial Services 

การสื่อสารองค์กร การตลาด และประชาสัมพันธ์ : 
Corporate communications, marketing and public 
relationship 

83114 - Marketing management consulting services 
83121 - Public relations services 

1. Business Services 

บริการจัดการทรัพยากรบุคคล : 
Human resources management 

83113 - Human resources management consulting 
services 

1. Business Services 

บริการจัดการทรัพยากรบุคคล – การจัดหาพนักงาน : 
Human resources management - Personnel search 
and referral services for back-office staff 

8511 - Personnel search and referral services 1. Business Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 

http://www.bolliger-company.com/


 

 

 

6-32  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

6.3.6 สรุปภาพรวมของกิจกรรมการบริการที่ กี่ยวข้องอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 
 
จากการศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาอุตสาหกรรมการผลิตหลักของอุตสาหกรรม 

ยานยนต์และชิ้นส่วน และอุตสาหกรรมสนับสนุน คณะผู้วิจัยสามารถสรุปสาขาบริการตามการ
จ าแนกแบบขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ที่เกี่ยวเนื่องกับสาขา
บริการที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ดังภาพที่ 6-12 

 
ภาพที่ 6-12 สรุปอุตสาหกรรมการบริการที่ กี่ยวข้องก บอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากและองค์การการค้าโลก 

 
นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อยและการรวบรวม

ข้อมูลสถานะการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน จากผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมดังกล่าว ซึ่งสถานะของภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
สามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 6-10  

 
 

สาขาบริการที่ ก่ียว นื่องก บการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์

39

วิจ ยพ ฒนาและการ
น า ข้าว ตถุ ิบ

การผลิตและการ
ประกอบรถยนต์

การจ  จ าหน่ายและการ
กระจายสินค้า

การตลา และการ
สร้างแบรน ์สินค้า

1 บริการทางธุรกิจ (Business Services)    

2
บริการสื่อสารโทรคมนาคม 

(Telecommunication Services)
- - - -

3
บริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวเน่ือง (Construction 

and Related Engineering Services)
- - - -

4 บริการจัดจ าหน่าย (Distribution Services)    -

5 บริการการศึกษา (Education Services) - - - -

6
บริการด้านสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Services)
-  - -

7 บริการด้านการเงิน (Financial Services)    

8
บริการที่เกี่ยวกับสุขภาพและสังคม 

(Health Related and Social Services)
- - - -

9
บริการท่องเที่ยวและการเดินทางที่เกี่ยวเน่ือง (Tourism 

and Travel Related Services)
- - - -

10
บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกี า 
(Recreational, Cultural, and Sporting Services)

- - - -

11 บริการด้านการขนส่ง (Transportation Services)    

12 สาขาบริการอื่นๆ (Other Services) - - - -

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมูล
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ตารางที่ 6-10 ตารางสรุปสถานะการบริการที่ ก่ียว นื่อง 
ของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

ห วข้อ ความคิ  ห น 
กระบวนการก่อนการผลิต 

การวิจัยและพัฒนา อุตสาหกรรมยานยนต์ 

 ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐด้านการออกแบบอุตสาหกรรมที่มากขึ้น  เนื่องจากภาครัฐมี

นโยบายที่ให้สิทธิประโยชน์ส าหรับการลงทุนที่มุ่งเน้นนวัตกรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 

 อุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศที่ยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการ 

อาทิ เหล็กวัตถุดิบบางประเภทที่ยังไม่สามารถผลิตในไทย 

 ปัจจุบันยังคงมีการแบ่งปันองค์ความรู้ภายในอุตสาหกรรม (Sharing of Knowledge) ที่ไม่เพียงพอ 

กล่าวคือ ภาครัฐมีปริมาณงานวิจัยเชิงอุตสาหกรรมจ านวนมาก แต่ยังขาดการแบ่งปันองค์ความรู้ให้แก่

ภาคเอกชน ที่จะสามารถท าให้เกิดสินค้าที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ลดต้นทุนการผลิตได้  

 ส าหรับสินค้าที่ผลิตตามความต้องการของผู้ซื้อ (Customized Product) พบว่า ตลาดภายในประเทศยัง

มีอัตราการเติบโตที่ไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม การผลิตสินค้าดังกล่าวกลับได้รับความนิยมในต่างประเทศ

อย่างมาก อาทิ ฮ่องกง ซึ่งแม้ตลาดสินค้าดังกล่าวจะถูกจัดเป็นตลาดสินค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) 

แต่ก็ถือเป็นตลาดที่มีมูลค่าเพิ่มสูงเช่นกัน ดังนั้น หากมีการผลักดันให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ส าหรับการ

สร้างสรรค์ผลงานต้นแบบ (Makerspace) ภายในประเทศ ก็อาจสามารถท าให้เกิดนวัตกรรมที่มากขึ้น

ส าหรับสินค้าภายในอุตสาหกรรม ตลอดจนปริมาณการผลิตและมูลค่าเพิ่มของสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นด้วย 

 สินค้าวัตถุดิบเกือบทั้งหมดที่น ามาใช้ภายในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ จะมีการก าหนดคุณลักษณะ

เฉพาะจากบริษัทแม่ที่ผลิตรถยนต์เป็นหลัก ทั้งด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ประเภทของวัตถุดิบ  

การวิจัยและการพัฒนา และอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยด้านการควบคุมคุณภาพและการท าให้เป็น

มาตรฐานเดียวกันของผลิตภัณฑ์  

การจัดหาวัตถุดิบ  ในด้านบริการที่เกี่ยวเนื่องกับศุลกากร ส าหรับการน าเข้าวัตถุดิบ พบว่า ผู้ประกอบการจะมีการจัดซื้อ

บริการดังกล่าวจากภายนอกองค์กร (Outsourcing) อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดขึ้นส าหรับขั้นตอน

ดังกล่าวจะเป็นด้านความเชี่ยวชาญของผู้ให้บริการด าเนินการเอกสารทางศุลกากรบางราย ที่ไม่เป็นไป

ตามมาตรฐาน ท าให้ในบางกรณีเกิดความล่าช้าในการด าเนินการจัดซื้อ  นอกจากนี้ ในด้านต้นทุน 

การท าเอกสารทางศุลกากร พบว่า ปัจจุบันยังมีต้นทุนการจัดท าเอกสารที่ค่อนข้างสูง ในขณะที่ 

การรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification) แม้จะมีต้นทุนที่ถูกกว่าก็ตาม แต่ก็ยังมี

ขั้นตอนกฎระเบียบที่เข้มงวดอยู่  ซึ่งหากสามารถผ่อนคลายกฎระเบียบดังกล่าวลงหรือสามารถ

ด าเนินการเอกสารทางระบบออนไลน์ได้ จะก่อให้เกิดความสะดวกมากขึ้น อีกทั้งสามารถลดค่าใช้จ่าย

และระยะเวลาด าเนินการได้มากกว่า 

สิทธิประโยชน์การลงทุนจาก
ภาครัฐ 

 กฎหมายและกฎระเบียบภาครัฐบางประการที่ยังไม่เอื้อประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจมากนัก อาทิ 

กฎหมายการจัดตั้งธุรกิจของชาวต่างชาติ ที่มีมูลค่าขั้นต่ าของการจดทะเบียนที่สูง (ส าหรับส านักงานใหญ่  
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ห วข้อ ความคิ  ห น 
200 ล้านบาท   ส านักงานสาขา  20 ล้านบาท) ซึ่งเป็นข้อจ ากัดท าให้ผู้ประกอบการ SMEs ต่างชาติ 

ไม่สามารถเข้ามาประกอบธุรกิจในไทยได้ 

กระบวนการระหว่างการผลิต 
การผลิต / การประกอบ  กรณีของบริษัทรายใหญ่ โดยทั่วไปจะเป็นการผลิตจากภายในองค์กรทั้งหมด ซึ่งรวมถึงบริการที่

เกี่ยวข้องกับการผลิตด้วย เช่น การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ISO การก าจัดของเสียอุตสาหกรรม 

และการซ่อมแซมและบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นต้น ในขณะที่บริการบางประเภท อาทิ 

การทดสอบผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนรถยนต์ จะมีการทดสอบจากภายในบริษัท และ หรือ จัดซื้อบริการจาก

ภายนอกเช่นกัน ดังกรณีเช่นการทดสอบยางและล้อรถยนต์ จะมีศูนย์บริการทดสอบที่ด าเนินการโดย

สถาบันยานยนต์ เป็นผู้ให้บริการหลักในการทดสอบดังกล่าว 

 ปริมาณแรงงานในปัจจุบันที่มุ่งเน้นบริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาหลังการขาย แต่ยังขาดแคลน

แรงงานมีฝีมือส าหรับภาคการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 

กระบวนการหล งการผลิต 
การจัดจ าหน่าย / การกระจาย
สินค้า 

อุตสาหกรรมยานยนต ์

 บริการขนส่งสินค้า พบว่า ปัจจุบันมีการขนส่งสินค้าทางรถและทางเรือเพียงเท่านั้น ในขณะที่การขนส่ง

ทางอากาศจะกระท าเมื่อมีความจ าเป็นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ยังคงประสบปัญหา

ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าที่สูง อันเนื่องมาจากระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ของประเทศที่ยังมีการ

บริหารจัดการไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควร และท าให้เกิดค่าใช้จ่ายบางประการที่ไม่ควรเกิดขึ้น อาทิ 

ค่ายึดหน่วงสินค้า (Retention over the Goods) 

 บริการการจัดจ าหน่ายสินค้า พบว่า บริษัทผู้ผลิตรถยนต์จะมีระบบกระจายสินค้าทั้งจากบริษัทในเครือ 

และบริษัทย่อย เป็นหลัก ตลอดจนการจัดซื้อบริการจากภายนอก (Outsourcing) ทั้งนี้เพื่อป้องกัน

ความเสี่ยงส าหรับการจัดการสายพานการผลิต 

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 

 ในด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของการติดต่อสั่งซื้อผ่านโทรศัพท์เป็นหลัก 

โดยผู้ประกอบการขนาดใหญ่จะมีการจัดตั้งแผนกบริการลูกค้า (Customer Services) เพื่อบริการรับ 

ค าสั่งซื้อ รับฟังข้อเสนอแนะ ตลอดจนความช่วยเหลือด้านเทคนิคต่างๆ ในขณะที่บริการจัดจ าหน่าย

ผ่านทางออนไลน์จะได้รับความนิยมในตลาดค้าปลีกมากกว่า 

 บริการค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ส าหรับสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์ พบว่า ปัจจุบันบริการดังกล่าว

มีการจัดตั้งโดยบริษัทที่ผลิตรถยนต์เองมากขึ้น ซึ่งบริษัทเหล่านี้จะมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันใน

ด้านการคิดค้นผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ใหม่ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นกว่ าในอดีต ท าให้

ผู้ประกอบการรายอื่นๆ อาจไม่สามารถผลิตสินค้ามาแข่งขันได้ทันท่วงที อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการ 

รายอื่นในตลาดยังคงมีความได้เปรียบบางประการที่เหนือกว่าผู้ค้าปลีกที่เป็นบริษัทรถยนต์ เช่น 

ความสามารถในการขยายเครดิตให้แก่ลูกค้าที่มากกว่า และการขอคืนสินค้าส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้

มาตรฐาน เป็นต้น 
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ห วข้อ ความคิ  ห น 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการขายส าหรับลูกค้าที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ จะขึ้นอยู่กับคุณภาพสินค้าเป็นหลัก 

มากกว่าปัจจัยด้านราคาขาย ดังนั้น ผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

จึงยังมีข้อจ ากัดด้านบริการควบคุมคุณภาพการผลิตและสินค้าส าเร็จรูป และบริการทดสอบสินค้าที่มี

ประสิทธิภาพ ที่ปัจจุบันยังไม่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ 

หมายเหตุ: ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเตมิของการประชุมกลุ่มยอ่ยจะอยู่ในภาคผนวกที่ 4 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากการประชุมกลุ่มย่อย  

 
 

6.4   กยภาพและความสามารถในการแข่งข นของอุตสาหกรรมการบริการที่
 กี่ยวข้องก บอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
6.4.1 แนวทางการวิ คราะห์ความสามารถในการแข่งข นของอุตสาหกรรมการบริการที่

 ก่ียวข้องก บอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน   
 
ในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน คณะผู้วิจัยจะจัดท าดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อ
ระบุต าแหน่งทางการแข่งขันของแต่ละอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง โดยจะอาศัยข้อมูล  
เชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้รวบรวมมาจากบทที่ 4 (ภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
ภายใต้บริบท FTA) รวบรวมจากฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of Business 
Development: DBD) ข้อมูลมูลค่าเพิ่มของการบริการจากธนาคารโลก (World Bank) รวมถึงอาศัย
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และ/หรือการประชุมกลุ่มย่อย/สัมมนา ในการจัดท าดัชนีชี้วัดเพื่อ
ระบุต าแหน่งทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าดัชนี 
ชี้วัดฯ) ขึ้นมา 

 
ดังนั้น ในหัวข้อนี้ คณะผู้วิจัยจะช้ีแจงแนวทางในการจัดท าดัชนีชี้วัดฯ เพื่อท าความเข้าใจ

เกี่ยวกับดัชนีชี้วัดฯ จากนั้น คณะผู้วิจัยจะน าเสนอแนวทางในการประเมินความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการในแต่ละปัจจัยต่อไป 

 
 ภาพรวม  ชนีชี้ว   พื่อระบุต าแหน่งทางการแข่งข น 

 
ในการศึกษานี้ ดัชนีชี้วัดฯ ดังกล่าว จะประกอบไปด้วยดัชนีตัวชี้วัด 2 ดัชนี ซึ่งแต่ละดัชนี

จะสะท้อนถึงความสามารถทางการแข่งขันในมิติต่างๆ ดังนี้ 
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 ดัชนีตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Index) 
 ดัชนีตัวชี้วัดระดับการผูกพันภาคบริการของอุตสาหกรรมการบริการ (FTA 

Openness Index) 
 
โดยรายละเอียดของดัชนีช้ีวัดแต่ละดัชนี เป็นดังน้ี 
 

   ชนีต วชี้ว  ความสามารถในการแข่งข น 
 
ส าหรับการวิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขัน คณะผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลทุนจดทะเบียน

ธุรกิจ และจ านวนธุรกิจของแต่ละกิจกรรมการบริการในเดือนมกราคม ปี 2558 ถึง ปี 2559 ซึ่งแบ่ง
โดยระบบการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย (Thailand Standard Industrail 
Classification: TSIC) ที่ด าเนินการจัดประเภทโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of 
Business Development: DBD) กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรหัสดังกล่าวใช้หลักเกณฑ์และโครงสร้าง
เดียวกันกับการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล (International Standard Industrial 
Classification: ISIC) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nation: UN) โดยคณะผู้วิจัยได้ท าการ
แปลงรหัส CPC ของกิจกรรมการบริการท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตไปเป็นรหัส ISIC และ
แปลงไปเป็นรหัส TSIC 2552 เพื่อระบุกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาการบริการของ
ไทยต่อไป 

 
คณะผู้วิจัยจะท าการแบ่งกลุ่มสาขาการบริการตามการแบ่งหมวดขององค์การการค้าโลก 

(World Trade Organization: WTO)  โดยจะแบ่งเป็น 12 หมวดหลัก และท าการคัดเลือกกลุ่ม
สาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตออกมาเป็น 5 สาขาการบริการหลัก ได้แก่ สาขาบริการ
ทางธุรกิจ สาขาการบริการการจัดจ าหน่าย สาขาการบริการด้านสิ่งแวดล้อม สาขาการบริการทาง
การเงิน และสาขาการบริการการคมนาคมขนส่ง ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ท าการแบ่งกลุ่มสาขาการบริการ
ทั้ง 5 สาขาดังกล่าว ให้แยกย่อยเพิ่มเติมลงไปจาก 12 หมวดหลักเดิม พร้อมทั้งระบุรหัส CPC  
ที่เกี่ยวข้อง (Version 2.1) เพื่อความแม่นย าในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของภาค
บริการมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งสาขาการบริการได้ ดังแสดงในตารางที่ 6-11 
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ตารางที่ 6-11 ตารางสรุปหมว สาขาบริการที่ถูกน ามาพิจารณา พื่อวิ คราะห์
ความสามารถในการแข่งข นของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 สาขาการบริการในหมว ย่อยตาม 
WTO 

สาขาการบริการย่อยที่จะน า ปใช้วิ คราะห์
ความสามารถ 

รห ส CPC V.2.1 ที่ ก่ียวข้อง 

Business 
Services 

Engineering services  การบริการด้านวิศวกรรม 83310, 83322 

R&D services on natural sciences  การบริการด้านการวิจัยและพัฒนา 81114, 81124, 81134, 83912, 83919 

Management consulting service 
 

 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและ
ด้านการตลาด 

83111 
83113 
83114 
83115 
83116 

Technical testing and analysis 
services 

 การบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ 

83441 

Placement and supply services of 
Personnel 

 การบริการการจัดหาพนักงาน 85112 

Related scientific and technical 
consulting services 

 การบริการให้ค าปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับทาง
วิทยาศาสตร์และเชิงเทคนิค 

83411 

Services incidental to 
manufacturing 

 การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 88811, 88812, 88813, 88826 

Maintenance and repair of 
equipment 

 การบริ ก ารการซ่ อมบ า รุ ง และติดตั้ ง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 

87156 

Packaging services  การบริการการบรรจุหีบห่อ 85400 

Distribution 
Services 

Wholesale trade services  การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง 611*, 612*, 621*, 622*, 625* 

Retail trade services 
Environmental  
Services       

Sewage services  การบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัด
ของเสียอุตสาหกรรม 

85330, 94110, 94212, 94229, 94239, 
94339 Refuse disposal services 

Sanitation and similar services 
Financial Services Non-life insurance services  การบริการประกันวินาศภัย 71333, 71334 

Transportation 
Services 

Maritime freight transport services  การบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 65113, 65123, 65213, 65219, 65319 

Internal waterways freight 
transport services 
Air freight transport services 

Rail Maritime freight transport 
services 
Road freight transport services 

Maintenance and repair of road 
transport equipment 

 การบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ 

87141 
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 สาขาการบริการในหมว ย่อยตาม 
WTO 

สาขาการบริการย่อยที่จะน า ปใช้วิ คราะห์
ความสามารถ 

รห ส CPC V.2.1 ที่ ก่ียวข้อง 

Storage and warehouse services  การบริการการจัดการคลังสินค้า 67290 

หมายเหตุ: ส าหรับรายละเอียดของรหัส CPC และ TSIC ส าหรับสาขาการบริการที่น ามาพิจารณาทั้งหมด จะถูกแสดงในภาคผนวกที่ 3 
** หมวดการค้าปลีกและส่งส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในรหัส CPC สองหลักสุดท้ายประกอบด้วย -81 motor vehicles, 
motorcycles, snowmobiles and related parts and accessories และ -82 other transport equipment, except bicycles 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
   ชนีต วชี้ว  ระ  บการผูกพ นการบริการ 

 
ในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยจะวิเคราะห์ระดับการผูกพันการบริการของประเทศไทยภายใต้

บริบทการเจรจาการค้าเสรีที่ไทยมีการเจรจาด้วย โดยจากข้อมูลในบทที่ 4 จะเห็นได้ว่า มีข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรีทั้งสิ้น 8 ฉบับ ที่มีการระบุถึงการเปิดการค้าการบริการ อันได้แก่  

 
 ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน  

(ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน 

(ASEAN-China Free Trade Agreement: ACFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลี 

(ASEAN-Korea Free Trade Agreement: AKFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 

(ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement: AANZFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย  

(ASEAN-India Free Trade Agreement: AIFTA) 
 ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น 

(Japan-Thailand Economic Partnership Agreement : JTEPA) 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย  

(Thailand-Australia Free Trade Agreement: TAFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี (Thailand-Chile Free Trade Area: TCFTA) 

 
คณะผู้วิจัยได้ศึกษาระดับการผูกพันการบริการของข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีทั้ง 8 

ฉบับข้างต้น โดยพิจารณาในด้านการเปิดเสรีของฝั่งประเทศไทยตามรูปแบบการให้บริการ (Mode 
of Supply) ในรูปแบบที่ 3 และ 4 เป็นหลัก (การจัดตั้งธุรกิจ และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา) 
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เนื่องจาก ในปัจจุบันธุรกิจการให้บริการในรูปแบบ 1 และ 2 (การให้บริการข้ามพรมแดน และการ
บริโภคในต่างประเทศ ) ส่วนใหญ่สามารถกระท าได้โดยทั่วไป โดยคณะผู้ วิ จัยจะหยิบยก 
ผลการศึกษาระดับการผูกพันการค้าการบริการในรูปแบบที่ 3 และ 4 ในเรื่องของข้อจ ากัดในการ
เข้าสู่ตลาด (Limitations on Market Access) ดังแสดงในตารางที่ 6-13  

 
ทั้งน้ี เพื่อความสะดวกในการพิจารณา คณะผู้วิจัยได้สรุปสาระส าคัญของตารางข้อผูกพัน

ทั่วไปในส่วนของข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาดของประเทศไทย ดังแสดงในตารางที่ 6-12 
 
ตารางที่ 6-12 สาระส าค  ของตารางข้อผูกพ นท ่ว ปของ ทย – ข้อจ าก   

 ้านการ ข้าสู่ตลา  
Mode 3 - การจ  ต ้งธุรกิจ Mode 4 - การให้บริการโ ยบคุคลธรรม า 

จัดตั้งได้ในรูปแบบบริษัทจ ากัดที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
เท่านั้น หรือตามที่ระบใุนข้อผูกพันเฉพาะสาขา และต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี ้
1. สัดส่วนการถือครองหุ้นโดยคนตา่งด้าวไม่เกินร้อยละ 

70 โดยร่วมกับบุคคล/นิติบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น 
หรือ 

2. สัดส่วนการถือครองหุ้นโดยคนตา่งด้าวไม่เกินร้อยละ 
51 โดยร่วมทุนกบับุคคล/นิติบุคคลสัญชาติไทย
เท่านั้น หรือ 

3. สัดส่วนการถือครองหุ้นโดยคนตา่งด้าวไม่เกินร้อยละ 
49 และมจี านวนผู้ถือหุ้นที่เป็นคนต่างด้าวน้อยกว่า
ครึ่งหนึ่งของทั้งหมด 

 
ไม่ผูกพัน ยกเว้น 
 
 ผู้ติดต่อธุรกิจ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับจัดตั้ง

กิจการ 
 บุคคลากรเคล่ือนย้ายภายในบรษิัท  

(1) ผู้จัดการ (2) ผู้บริหาร หรือ (3) ผู้เชี่ยวชาญ 

หมายเหตุ: ส าหรับรายละเอียดของตารางข้อผูกพนัทั่วไปใน Mode 3 และ Mode 4 ของแต่ละข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
สามารถอ่านรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ในบทที่ 4 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ตารางที่ 6-13 ตารางสรุประ  บการผูกพ นการบริการของ ทยของอุตสาหกรรมการบริการที่ กี่ยวข้องก บอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia and 
New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
81114 - Basic research services in 
engineering and technology  

49%  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49%  Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

81124 - Applied research services in 
engineering and technology 

49%  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49%  Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

81134 - Experimental development 
services in engineering and 
technology 

49%  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49%  Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

83912 – Industrial Design Services Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 

83919 – Other Specialty Design 
Services 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 

83441 - Composition and Purity 
Testing and Analysis Services 

70% Unbound 49%  49%  49%  49%  49%  Unbound  70% JV Unbound 

65113 - Road transport services of 
intermodal containers 

49% *  49% *  49% *  49% *  49% *  Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

65123 - Railway transport services 
of intermodal containers 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

65213 - Coastal and transoceanic 
water transport services of 
intermodal containers by container 
ships 

49% *  * 49% *  * 49% *  * 49% *  * Unbound Unbound 49% *  * Unbound  Unbound Unbound 

65219 - Other coastal and 
transoceanic water transport 
services of other freight 

49% *  * 49% *  * 49% *  * 49% *  * Unbound Unbound 49% *  * Unbound  Unbound Unbound 

65319 - Air transport services of 
other freight 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
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Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia and 
New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
71333 – Freight Insurance Services 25%  * 25%  * 25%  * 25%  * Unbound Unbound 25%  * Unbound  * 25%  * 

67290 - Other Storage and 
Warehousing Services 

Unbound Unbound 49%  49%  49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  Unbound Unbound 

85330 – General Cleaning Services 
Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

94110 – Sewerage and Sewage 
Treatment Services 

49%  49%  49%  * 49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  70% Unbound 

94212 - Collection services of 
industrial hazardous waste (except 
medical and other bio hazardous 
waste) 

49%  49%  49%  * 49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  Unbound Unbound 

94229 – Collection Services of Non-
Hazardous Recyclable Materials, 
Other 

49%  49%  49%  * 49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  Unbound Unbound 

94239 – General Waste Collection 
Services 

49%  49%  49%  * 49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  Unbound Unbound 

94339 - Other non-hazardous waste 
treatment and disposal services 

49%  49%  49%  * 49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  Unbound Unbound 

87320 – Installation Services of 
Industrial, Manufacturing and 
Service Industry Machinery and 
Equipment 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

87156 – Maintenance and Repair 
Services of Commercial and 
Industrial Machinery 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

71334 - Other property insurance 
services 

25%  * 25%  * 25%  * 25%  * Unbound Unbound 25%  * Unbound  * 25%  * 
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Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia and 
New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
83310 - Engineering Advisory 
Services 

49% *  49% *  49%  49%  49%  49%  Unbound  Unbound Unbound 

83322 – Engineering Services for 
Industrial and Manufacturing 
Projects 

49% *  49% *  49%  49%  49%  49%  Unbound  Unbound Unbound 

88811 - Motor vehicle manufacturing 
services 49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88812 - Trailers and semi-trailer 
manufacturing services 49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88813 - Motor vehicle part and 
accessory manufacturing services 49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88826 - Motorcycle manufacturing 
services 49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

85112 – Permanent Placement 
Services, Other Than Executive 
Search Services 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

611** - Wholesale trade services, 
except on a fee or contract basis 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75% * Unbound 100% *  100% * Unbound 

612** - Wholesale trade services on 
a fee or contract basis 

49% Unbound 49% Unbound 49% Unbound 49% Unbound 49% Unbound 75% * Unbound 100% *  100% * Unbound 

621** - Non-specialized store retail 
trade services  

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75% * Unbound Unbound  Unbound Unbound 

622** - Specialized store retail trade 
services  

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75% * Unbound Unbound  Unbound Unbound 

625** - Retail trade services on a 
fee or contract basis  

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75% * Unbound Unbound  Unbound Unbound 
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Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia and 
New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

85400 – Packaging Services 
49% Unbound 49%  49% Unbound 49% Unbound Unbound Unbound 49% Unbound Unbound  70% Unbound 

87141 - Maintenance and repair 
services of motor vehicles 

49% 
Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

83111 – Strategic Management 
Consulting Services 

49%  * 49%  * 49%  * 49%  * Unbound Unbound 100% *  * 100%*  * 100% * Unbound 

83113 - Human resources 
management consulting services 

70% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49% Unbound Unbound  70% Unbound 

83114 - Marketing Management 
Consulting Services 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49% Unbound Unbound  Unbound Unbound 

83115 – Operations Management 
Consulting Services 

70% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49% Unbound Unbound  Unbound Unbound 

83116 - Supply chain and other 
management consulting services  

70% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49% Unbound Unbound  Unbound Unbound 

หมายเหตุ: ส าหรับสาขาการบริการที่ไม่ปรากฎในตารางข้อผูกพันเฉพาะ คณะผู้วิจัยจะเติม ‘Unbound’ ลงในตาราง เนื่องจากการเจรจาการค้าเสรีของไทยเป็นไปในลักษณะ Positive list 
ส าหรับ Mode 4 เครื่องหมาย  หมายถึง สาขาการบริการนั้น ผูกพันตามตารางข้อผูกพนัทั่วไปของไทย 
* หมายถึง ผูกพันตามตารางข้อผูกพนัทั่วไปอย่างมีเงื่อนไข 
** หมวดการค้าปลีกและส่งส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในรหสั CPC สองหลักสุดท้ายประกอบด้วย -81 motor vehicles, motorcycles, snowmobiles and related parts and accessories และ -82 other 
transport equipment, except bicycles 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ส าหรับการพิจารณาระดับการผูกพันการบริการของแต่ละสาขาการบริการ คณะผู้วิจัยจะ
ใช้ดัชนีชี้วัดการเปิดเสรีการบริการ ดัชนีดังกล่าวจะถูกค านวณจากจ านวนกิจกรรมการบริการที่มี
การเปิดเสรีการบริการในเรื่องของข้อจ ากัดการเข้าสู่ตลาด (Market Access) ต่อจ านวนกิจกรรม
การบริการทั้งหมด7 โดยคะแนนของดัชนีชี้วัดการเปิดเสรีการบริการจะอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ดังนั้น 
เมื่อระดับคะแนนของดัชนีชี้วัดการเปิดเสรีการบริการมีค่าสูง หมายถึงระดับการเปิดเสรีการบริการ
ในสาขาบริการนั้นๆ สูงตามไปด้วย 

 
 การวิ คราะห์ความสามารถในการแข่งข น 

 
ความสามารถในการแข่งขันของภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตเป็น

ปัจจัยหนึ่งทางเศรษฐกิจที่บ่งบอกความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในมิติต่างๆ อาทิ 
ประสิทธิภาพในการผลิตและบริการ ความเข้มแข็งของผู้ประกอบการในประเทศ และระดับ
ความสามารถของแรงงานในประเทศ เป็นต้น ซึ่งในการประเมินปัจจัยดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัย 
ข้อมูลจากหลากหลายด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมในบริบทการเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ 

 
หนึ่งในหน่วยงานส าคัญที่เก็บรวบรวมข้อมูลทางธุรกิจของผู้ประกอบการในประเทศไทย

ไว้มากที่สุดหน่วยงานหนึ่ง คือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of Business Development: 
DBD) ซึ่งมีหนึ่งในหน้าที่หลักคือการจดทะเบียนและบริการข้อมูลธุรกิจ ในการเก็บข้อมูลนิติบุคคล
ของ DBD จะเก็บข้อมูลนิติบุคคลตามการจัดประเภทกิจกรรมทางธุรกิจตามแบบมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 (Thailand Standard Industrial Classification :TSIC 2009) 
ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมสากลที่องค์การ
สหประชาชาติได้ระบุไว้ (International Standard Industrial Classification: ISIC)  

 
โดยคณะผู้วิจัยได้ท าการแบ่งกลุ่มกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต 

ให้สอดคล้องกับ TSIC 25528 เพื่อน าข้อมูลของนิติบุคคลในแต่ละกลุ่มมาพิจารณาต่อไปในหัวข้อ
ย่อยดังนี้  

 
 

                                                           
7 วิธีการค านวณดัชนีชีว้ัดการเปิดเสรีการบริการถูกดัดแปลงมาจาก Sandre Mugan, Thanagavelu, ERIA Disscussion Paper 
(2015) 
8 รายละเอียดของตารางแสดงรหัส Central Product Classification ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานี ้และรหัส TSIC ปี 2552 จะเป็นดัง
แสดงในภาคผนวกที่ 3 
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 การบริการ ้านวิ วกรรม 
 
การบริการด้านวิศวกรรมเป็นการบริการที่มีการเติบโตค่อนข้างมาก โดยขนาดของธุรกิจ

ด้านการบริการด้านวิศวกรรมระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตอยู่ท่ีร้อยละ 
5.41 โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจการบริการวิศวกรรมดังกล่าวขยายตัวจาก 61,821 ล้านบาท 
เป็น 65,164 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 6-13 

 
ภาพที่ 6-13 มูลค่าทุนจ ทะ บียนของกลุ่มธุรกิจการบริการ ้านวิ วกรรม    ือนมกราคม 

ปี 2558 และ ปี 2559  : อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาในรายกิจกรรมการบริการของหมวดการบริการด้านวิศวกรรม จาก

ภาพที่ 6-14 จะเห็นว่า กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้ค าปรึกษาทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง เป็น
กิจกรรมการบริการที่มีอัตราการเติบโตและสัดส่วนของทุนจดทะเบียนสูงที่สุด เม่ือเปรียบเทียบกับ
กิจกรรมอื่นๆ ในหมวดการบริการด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยกิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้
ค าปรึกษาทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง มีอัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนที่ร้อยละ 5.55 และมี
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มูลค่าทุนจดทะเบียนในเดือนมกราคม 2559 ที่ 60,762.16 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 
93.24 ของทุนจดทะเบียนท้ังหมดในปีดังกล่าว ทั้งน้ี หากพิจารณาถึงจ านวนธุรกิจของกิจกรรมการ
บริการของหมวดการบริการด้านวิศวกรรม พบว่า กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้ค าปรึกษา
ทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง มีจ านวนธุรกิจมากที่สุดในเดือนมกราคม 2559 ที่ 4,242 ราย รองลงมา
ได้แก่ กิจกรรมการออกแบบเฉพาะด้านอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น และ กิจกรรมทางวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคนิคอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น โดยมีจ านวนธุรกิจทั้งสิ้น 1,215 และ 
368 ราย ตามล าดับ 

 
ภาพที่ 6-14 ภาพรวมของธุรกิจการบริการ ้านวิ วกรรม แบ่งตามรายกิจกรรม  

: อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
หมายเหตุ   ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย  กิจการ) 
ที่มา   บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้ค าปรึกษาทางด้านเทคนิคที่

เกี่ยวข้อง เป็นกิจกรรมการบริการที่มีความเข้มแข็งกลุ่มหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งมีสัดส่วนมูลค่าใน
กลุ่มการบริการสาขาวิศวกรรมสูงที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาโดยภาพรวมของกิจกรรม
การบริการของหมวดการบริการด้านวิศวกรรม พบว่า โดยภาพรวมยังมีอัตราการเติบโตที่ไม่สูง

ขี ความสามารถในการแขง่ข นของการบริการ ้านวิ วกรรม : อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

13ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด รวบรวมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of Business Development)
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อ ตราการขยายต วของทุนจ ทะ บียน ระหว่าง ม ค       ถึง ม ค      

ขี ความสามารถในการแข่งข นของการบริการ ้านวิ วกรรมของ ทย

      กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้ค าปรึกษาทางด้านเทคนิค ท่ีเก่ียวข้อง

      กิจกรรมการออกแบบเฉพาะด้านอ่ืนๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในท่ีอ่ืน

      กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิคอ่ืนๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการ ณ ม ค  2559
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มากนัก และมีการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีช่วงอัตราการเติบโตของทุนทะเบียนจ าแนก
ตามแต่ละกิจกรรม ที่ร้อยละ 2.5-6.0  

 
นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market 

Access) จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตาม
ตารางที่ 6-14 จะพบว่า ภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่การเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการ
การบริการ (Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการด้าน
วิศวกรรม มีการเปิดเสรีการจัดตั้งกิจการการบริการ และการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาทั้งหมดใน
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี (โดยยกเว้นเฉพาะวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ที่ไม่ผูกพันใน 
Mode 4) ดังนี ้

 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน: เปิดเสรีการบริการใน Mode 3 อย่างมีเงื่อนไข โดย

อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ (Director) หรือหุ้นส่วน (Partner) ต้องเป็น
บุคคลสัญชาติไทยและมีใบอนุญาตจากสภาวิศวกร 

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน: เปิดเสรีการบริการใน Mode 3 อย่างมีเงื่อนไข 
โดยอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ (Director) หรือหุ้นส่วน (Partner) ต้อง
เป็นบุคคลสัญชาติไทยและมีใบอนุญาตจากสภาวิศวกร 

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย  
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น  
 
โดยสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของสาขาการบริการวิศวกรรมอยู่ท่ีร้อยละ 49 
 
ในขณะที่ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ประเทศไทยเปิดเสรีการจัดตั้ง

กิจการในสาขาการบริการวิศวกรรมทั้งหมด แต่ไม่ผูกพันในข้อบทการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา 
และภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ไม่มีการเปิดเสรีในการจัดตั้งธุรกิจและการให้บริการโดย
บุคคลธรรมดาในสาขาการบริการวิศวกรรม 
 

http://www.bolliger-company.com/
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 ตารางที่ 6-14 ตารางสรุประ  บการผูกพ นการบริการของ ทยของการบริการ ้านวิ วกรรมที่ กี่ยวข้องก บอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 การบริการ ้านวิ วกรรม 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย  %) 

49% - 49% - 49% - 49% - 49% - 49% - 0% - 0% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด  %) 

49%  49%  49%  49%  49%  49%  0%  0%  

ที่มา   บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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 การบริการ ้านการวิจ ยและพ ฒนา 
 
การบริการด้านการวิจัยและพัฒนาเป็นการบริการที่มีการเติบโตในอัตราที่สูงมาก โดย

ขนาดของธุรกิจด้านการบริการด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มี
อัตราการเติบโตอยู่ท่ีร้อยละ 44.23 โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจการบริการด้านการวิจัยและพัฒนา
ดังกล่าวขยายตัวจาก 7,589 ล้านบาท เป็น 10,946 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 6-15 

 
ภาพที่ 6-15 มูลค่าทุนจ ทะ บียนของกลุ่มธุรกิจการบริการ ้านการวิจ ยและพ ฒนา   

  ือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559  : อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
เม่ือพิจารณาในรายกิจกรรมการบริการของหมวดการบริการด้านการวิจัยและพัฒนา 

จากภาพที่ 6-16 จะเห็นว่า กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วน จะประกอบด้วย 2 ประเภทหลัก ได้แก่ การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรม
และเทคโนโลยีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น และ การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้าน
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ โดยหากพิจารณาถึงอัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนระหว่างเดือน

http://www.bolliger-company.com/
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มกราคม 2558 และ 2559 และสัดส่วนของทุนจดทะเบียนในเดือนมกราคม 2559 ของแต่ละ
กิจกรรม พบว่า การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ  ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น จะมีอัตราการเติบโตและสัดส่วนของทุนจดทะเบียนที่สูงกว่าโดยเปรียบเทียบ 
อย่างเห็นได้ชัด ที่ร้อยละ 54.39 และ 86.48 ตามล าดับ ในขณะที่การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลอง
ด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ มีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 1.47 และสัดส่วนทุนจดทะเบียนที่ร้อยละ 
13.52 เท่าน้ัน 
 

ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงจ านวนธุรกิจของกิจกรรมการบริการด้านการวิจัยและพัฒนา  
ทั้งการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
และ การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ มีจ านวนธุรกิจในเดือนมกราคม 
2559 ที่ ระดับใกล้เคียงกัน ที่ 257 ราย และ 250 ราย ตามล าดับ 

 
ภาพที่ 6-16 ภาพรวมของธุรกิจการบริการ ้านการวิจ ยและพ ฒนา แบ่งตามรายกิจกรรม  

: อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
หมายเหตุ   ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย  กิจการ) 
ที่มา   บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 

ขี ความสามารถในการแขง่ข นของการบริการ ้านการวิจ ยและพ ฒนา : อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

14ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด รวบรวมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of Business Development)
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อ ตราการขยายต วของทุนจ ทะ บียน ระหว่าง ม ค       ถึง ม ค      

ขี ความสามารถในการแข่งข นของการบริการ ้านการวิจ ยและพ ฒนาของ ทย

      การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยอ่ืีนๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

      การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการ ณ ม ค  2559
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ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ ซึ่ง
มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เป็นกิจกรรมการบริการที่มีความเข้มแข็งโดยเปรียบเทียบ ซึ่งมีอัตรา
การเติบโตและสัดส่วนมูลค่าในกลุ่มการบริการสาขาการวิจัยและพัฒนาสูงที่สุด ในขณะที่แม้การ
วิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติจะมีจ านวนธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน หากแต่
กิจกรรมดังกล่าวมีอัตราการเติบโตและสัดส่วนของทุนจดทะเบียนท่ีต่ ากว่ามาก 

 
นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market 

Access) จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตาม
ตารางที่ 6-15 จะพบว่า มีกิจกรรมการบริการในสาขาบริการวิจัยและพัฒนาที่ส าคัญทั้งสิ้น 5 
บริการได้แก่ 

 
 การบริการวิจัยขั้นพื้นฐานในสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี (CPC 81114) 
 การบริการวิจัยประยุกต์ในสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี (CPC 81124) 
 การบริการพัฒนาเชิงทดลองในสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี (CPC 81134) 
 การบริการออกแบบอุตสาหกรรม (CPC 83912) 
 การบริการออกแบบเฉพาะด้านในสาขาอื่นๆ (CPC 83919)  

 
โดยภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่การเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการการบริการ  

(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการด้านการวิจัยและ
พัฒนา มีการเปิดเสรีการจัดตั้งกิจการการบริการ และการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาทั้งหมดใน
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี ดังนี ้
 

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย  
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (เฉพาะการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา) 

 
โดยในความตกลงการค้าเสรีอาเซียน (AFAS) และอาเซียน-อินเดีย มีระดับการเปิดเสรี

บริการในสาขาการวิจัยและพัฒนาทั้งสิ้น 3 กิจกรรมจาก 5 กิจกรรมการบริการในสาขาการวิจัยและ
พัฒนา คิดเป็นระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการบริการทั้งใน Mode 3 และ 4 ในสาขาการวิจัยและ
พัฒนานี้ที่ร้อยละ 60.0 และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 29 
ในขณะที่ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย จะมีการเปิดเสรีทั้งหมดเฉพาะ Mode 4 
ด้านการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา 
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 ตารางที่ 6-15 ตารางสรุประ  บการผูกพ นการบริการของ ทยของการบริการ ้านการวิจ ยและพ ฒนาที่ ก่ียวข้องก บอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 การบริการ ้านวิจ ยและ
พ ฒนา 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

2 2 5 5 5 5 5 5 2 2 5 5 5 2 5 5 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

60% 60% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 60% 0% 0% 0% 60% 0% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย  %) 

29% - 0% - 0% - 0% - 29% - 0% - 0% - 0% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด  %) 

49% - 0% - 0% - 0% - 49% - 0% - 0% - 0% - 

ที่มา   บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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 การบริการให้ค าปรึกษา ้านการจ  การและ ้านการตลา  
 
การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้านการตลาดเป็นการบริการที่มีการเติบโต

ค่อนข้างมาก โดยขนาดของธุรกิจด้านการบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้านการตลาด
ระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 5.48 โดยทุนจดทะเบียนของ
ธุรกิจการบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้านการตลาดดังกล่าวขยายตัวจาก 141,493 
ล้านบาท เป็น 149,249 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 6-17 

 
ภาพที่ 6-17 มูลค่าทุนจ ทะ บียนของกลุ่มธุรกิจการบริการ 

ให้ค าปรึกษา ้านการจ  การและ ้านการตลา      ือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559  
: อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาในรายกิจกรรมการบริการในสาขาการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการ

และด้านการตลาด จากภาพที่ 6-18 จะเห็นว่า กิจกรรมการให้ค าปรึกษาด้านการบริการจัดการ
อื่นๆ มีจ านวนผู้ประกอบการมากที่สุด มีจ านวนผู้ประกอบการ ณ มกราคม 2559 อยู่ที่ 10,839 ราย 
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ประกอบกับมีสัดส่วนของทุนจดทะเบียน ณ มกราคม 2559 สูงถึงร้อยละ 93.3 ในขณะที่กิจกรรม
การบริการให้ค าปรึกษาอื่นๆ มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนที่ต่ ากว่าโดยเปรียบเทียบ โดยกิจกรรม
การให้ค าปรึกษาด้านการบริการจัดการการเงิน กิจกรรมการให้ค าปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรม
การวิจัยตลาดและการส ารวจความเห็นประชาชน และกิจกรรมการให้ค าปรึกษาด้านการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนต่อทุนจดทะเบียนในสาขาการบริการนี้ทั้งหมดอยู่ที่
ร้อยละ 4.77 0.88 0.68 และ 0.32 ตามล าดับ มีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 
ร้อยละ 2.48 628.94 2.17 และ 2.54 ตามล าดับ 

  
ซึ่งจะเห็นได้ว่า กิจกรรมการให้ค าปรึกษาในด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอีกกิจกรรมการบริการที่

มีอัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนที่สูงมาก โดยมีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนระหว่าง 
ปี 2558 ถึง 2559 อยู่ที่ร้อยละ 628.94 โดยขยายตัวจากทุนจดทะเบียน 180.35 ล้านบาท และมี
จ านวนผู้ประกอบการ 93 รายในป ี2558 เป็น 1,314.65 ล้านบาทและมีจ านวนผู้ประกอบการ 115 ราย 
ในปี 2559 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการใช้บริการการให้ค าปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก 

 
ภาพที่ 6-18 ภาพรวมของธุรกิจการบริการให้ค าปรึกษา ้านการจ  การและ ้านการตลา  

แบ่งตามรายกิจกรรม : อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
หมายเหตุ   ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย  กิจการ) 
ที่มา   บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 
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นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market 
Access) จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตาม
ตารางที่ 6-16 จะพบว่า มีกิจกรรมการบริการในสาขาการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้าน
การตลาดที่ส าคัญทั้งสิ้น 5 บริการได้แก่ 

 
 การบริการสนับสนุนอื่นๆ (CPC 85999) 
 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ (CPC 83111) 
 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (CPC 83113) 
 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารการตลาด (CPC 83114) 
 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (CPC 83116) 

 
โดยภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่การเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการการบริการ  

(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการให้ค าปรึกษาด้านการ
จัดการและด้านการตลาด มีการเปิดเสรีการจัดตั้งกิจการการบริการ และการเคลื่อนย้ายบุคคล
ธรรมดาทั้งหมดในขอ้ตกลงการเจรจาการค้าเสรี ดังนี ้
 

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย  
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย  
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี 
 
โดยสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของสาขาการบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการ

และด้านการตลาดอยู่ท่ีร้อยละ 100 (ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น) 
 
จากภาพรวมการเปิดเสรีภาคบริการในสาขาการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้าน

การตลาดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน พบว่า ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน และความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น ประเทศไทยมีระดับการเปิดเสรีการบริการในสาขา
การให้ค าปรึกษาฯ สูงที่สุด (ใน Mode 3 ร้อยละ 80 และ 100 ตามล าดับ) และมีสัดส่วนการอนุญาต
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ให้ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 52 และ 59 ในขณะที่ ภายใต้ความตกลง
การค้าเสรีอาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลี และอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ มีระดับการเปิด
เสรีการบริการอยู่ที่ร้อยละ 20 ทั้งใน Mode 3 และ 4 โดยใน Mode 3 มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 10 ทั้งนี้ ประเภทบริการที่เกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและ
ด้านการตลาด ที่มีการเปิดเสรีในทุกความตกลงการค้าเสรีของไทย (ยกเว้นความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน-อินเดีย) คือ บริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management 
Consulting Services) หากแต่เป็นการเปิดเสรีการบริการอย่างมีเงื่อนไข กล่าวคือ ภายใต้ความตกลง
การค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-ชิลี เปิดเสรีการจัดตั้งธุรกิจในบริการดังกล่าว  
โดยสามารถมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติได้ทั้งหมด (100%) โดยที่อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
(Debt to Equity Ratio) จะต้องรักษาได้ที่อัตราส่วน 3 ต่อ 1 หรือต่ ากว่าเท่านั้น และส าหรับ Mode 
4 จะไม่ผูกพันส าหรับอาชีพที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการตรวจสอบ (Legal and Audit Consultants) 
 

ส าหรับความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ระดับการเปิดเสรีการบริการใน Mode 3 ของไทย
อยู่ท่ีร้อยละ 40 มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 34 และไม่เปิดเสรีการบริการโดย
บุคคลธรรมดา    
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 ตารางที่ 6-16 ตารางสรุประ  บการผูกพ นการบริการของ ทยของการบริการให้ค าปรึกษา ้านการจ  การและ ้านการตลา  
ที่ กี่ยวข้องก บอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 การบริการให้ค าปรึกษา
 ้านการจ  การและ

การตลา  

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

1 4 4 4 4 4 4 4 5 5 0 4 4 0 3 5 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

4 1 1 1 1 1 1 1 0 0 5 1 1 5 2 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

80% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 100% 20% 20% 100% 40% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย  %) 

52% - 10% - 10% - 10% - 0% - 59% - 20% - 34% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด  %) 

49%, 
79% 

- 49% - 49% - 49% - 0% - 
49%, 
100% 

- 100% - 
70%, 
100% 

- 

ที่มา   บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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 การบริการ ้านการท สอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและว ตถุ ิบ 
 
การบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบเป็นการบริการที่มี

การเติบโตในอัตราที่สูงมาก โดยขนาดของธุรกิจด้านการบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าและวัตถุดิบระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 
24.92 โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจการบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและ
วัตถุดิบดังกล่าวขยายตัวจาก 3,715 ล้านบาท เป็น 4,641 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 6-19 

 
ภาพที่ 6-19 มูลค่าทุนจ ทะ บียนของกลุ่มธุรกิจการบริการ ้าน 

การท สอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและว ตถุ ิบ    ือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559  
: อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
เม่ือพิจารณาในรายกิจกรรมการบริการของหมวดการบริการด้านการทดสอบและ

ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ จากภาพที่ 6-20 จะเห็นว่า กิจกรรมที่มีสัดส่วนของทุน 
จดทะเบียนในเดือนมกราคม 2559 มากที่สุด คือ การทดสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติการทาง
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กายภาพและเคมี โดยมีมูลค่าการจดทะเบียนที่ 2,568.69 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68.68 
ของทุนจดทะเบียนรวมของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รองลงมาคือ การทดสอบและวิเคราะห์ทาง
เทคนิคอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น และ การตรวจสภาพยานยนต์ทางเทคนิค ที่ร้อยละ 
22.83 และ 8.49 ตามล าดับ ในขณะท่ีหากพิจารณาถึงอัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนดังกล่าว 
พบว่า การทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีอัตราการขยายตัว
ของทุนจดทะเบียนมากที่สุดที่ร้อยละ 39.26  

 
ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงจ านวนธุรกิจของกิจกรรมการบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบ

คุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ พบว่า แต่ละกิจกรรมที่เกี่ยวข้องล้วนมีจ านวนธุรกิจที่ค่อนข้างใกล้เคียงกัน 
272-295  

 
ภาพที่ 6-20 ภาพรวมของธุรกิจการบริการ ้านการท สอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้า

และว ตถุ ิบ แบ่งตามรายกิจกรรม : อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
หมายเหตุ   ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย  กิจการ) 
ที่มา   บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

ขี ความสามารถในการแขง่ข นของการบริการ ้านการท สอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและว ตถุ ิบ : 
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นสว่น

16ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด รวบรวมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of Business Development)
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อ ตราการขยายต วของทุนจ ทะ บียน ระหว่าง ม ค       ถึง ม ค      

ขี ความสามารถในการแข่งข นของการบริการ ้านการท สอบและตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าและว ตถุ ิบของ ทย

      การทดสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพและเคมี

      การทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิคอ่ืนๆซึ่งมิได้จัดประเภท ไว้ในท่ีอ่ืน

      การตรวจสภาพยานยนต์ทางเทคนิค

ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการ ณ ม ค  2559

http://www.bolliger-company.com/
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ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การทดสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพและเคมี เป็น
กิจกรรมการบริการที่มีสัดส่วนมูลค่าในกลุ่มการบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้า
และวัตถุดิบสูงที่สุด ในขณะที่การตรวจสภาพยานยนต์ทางเทคนิค เป็นกิจกรรมที่แม้จะมีจ านวนธุรกิจ
ที่ใกล้เคียงกับกิจกรรมอื่น แต่ก็มีอัตราการเติบโตและสัดส่วนของทุนจดทะเบียนที่ไม่มากนัก อย่างไร
ก็ตาม โดยภาพรวม กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้า
และวัตถุดิบ ถือเป็นกิจกรรมที่มีอัตราการเติบโตของการจดทะเบียนในอัตราที่สูง เม่ือเปรียบเทียบกับ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องประเภทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 
 

นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market 
Access) จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตาม
ตารางที่ 6-17 จะพบว่า ภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่การเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการ
การบริการ (Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการด้านการ
ทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ มีเพียงกิจกรรมเดียวที่มีการระบุลงในข้อผูกพัน
การเปิดการค้าการบริการเสรี คือ การบริการทดสอบและวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Composition and 
Purity Testing and Analysis Services) ทั้งใน Mode 3 และ 4 ในทุกความตกลงการค้าเสรี 
ที่ไทยผูกพันและมีข้อบทด้านการเจรจาการค้าบริการ โดยรายละเอียดของการเปิดเสรีการบริการนี้
ในแต่ละความตกลงการค้าเสรี เป็นดังน้ี 

 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน และความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี  

Mode 3 – เปิดให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ถือหุ้นสูงสุดได้ร้อยละ 70 โดยจะต้องถือหุ้น 
ร่วมทุนกับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยเท่านั้น (Joint-venture)  
Mode 4 – ไม่ผูกพัน ไม่เปิดเสรีการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา 
 

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน อาเซียน-เกาหลี อาเซียน-ออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์ อาเซียน-อินเดีย และไทย-ญี่ปุ่น 
Mode 3 – เปิดให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ถือหุ้นสูงสุดได้ร้อยละ 49 
Mode 4 – เปิดเสรีการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา 
 

 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย 
Mode 3 – ไม่ผูกพัน 
Mode 4 – เปิดเสรีการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา 
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 ตารางที่ 6-17 ตารางสรุประ  บการผูกพ นการบริการของ ทยของการบริการ ้านการท สอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและว ตถุ ิบ 
ที่ กี่ยวข้องก บอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

การบริการ ้านการ
ท สอบและตรวจสอบ

คุณภาพสินค้าและว ตถุ ิบ 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย  %) 

49% - 49% - 49% - 49% - 49% - 0% - 70% - 49% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด  %) 

70% - 49% - 49% - 49% - 0% - 49% - 0% - 0% - 

ที่มา   บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี
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 การบริการที่ กี่ยวข้องก บการผลิต 
 
ในกลุ่มสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในยานยนต์และชิ้นส่วน คณะผู้ วิจัยได้

พิจารณากิจกรรมการผลิตรวมเข้าไปด้วย เนื่องจากคณะผู้วิจัยได้พิจารณาให้กิจกรรมการจ้างการ
ผลิตเป็นหนึ่งในการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ซึ่งข้อมูลของกิจกรรมดังกล่าวจะถูกสะท้อนอยู่
ในกิจกรรมการผลิตตามรหัส TSIC เหล่านี้  

 
 29101 การผลิตเครื่องยนต์ส าหรับยานยนต์ 
 29102 การผลิตรถยนต์ส่วนบุคคล 
 29103 การผลิตรถกระบะ1ตัน 
 29104 การผลิตยานยนต์อื่นๆที่ใช้เพื่อการโดยสาร 
 29109 การผลิตยานยนต์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
 29201 การผลิตตัวถังยานยนต์ 
 29202 การผลิตรถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง 
 29203 การผลิตตู้บรรทุกสินค้า 
 29300 การผลิตชิ้นส่วน และอุปกรณ์เสริม ส าหรับยานยนต์ 
 29301 การผลิตที่นั่งภายในยานยนต์ 
 29302 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ 
 29309 การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆส าหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
 30911 การผลิตจักรยานยนต์ 
 30912 การผลิตเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมส าหรับจักรยานยนต์ 
 30921 การผลิตจักรยาน 
 30922 การผลิตรถส าหรับคนพิการ 
 30990 การผลิตอุปกรณ์การขนส่งอื่นๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
 
ส าหรับการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต พบว่า เป็นการบริการที่มีการหดตัวอัตราการ

เติบโต โดยขนาดของธุรกิจด้านการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 - 
2559 มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ -4.44 โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจการบริการที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตดังกล่าวหดตัวจาก 323,397 ล้านบาท เป็น 309,054 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที ่6-21  
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ภาพที่ 6-21 มูลค่าทุนจ ทะ บียนของกลุ่มธุรกิจการบริการที่ ก่ียวข้องก บการผลิต  
  ือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 : อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
เม่ือพิจารณาในรายกิจกรรมการบริการของหมวดการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต  

จากภาพที่ 6-22 จะเห็นว่า โดยภาพรวมกิจกรรมบริการที่ เกี่ยวข้องกับการผลิต ส าหรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ส่วนใหญ่มีอัตราการหดตัวของทุนจดทะเบียนอย่างเห็นได้ชัด 
อย่างไรก็ตาม กิจกรรมที่มีอัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนมากที่สุด คือ การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า
ส าหรับยานยนต์ โดยมีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 0.57 รองลงมาได้แก่ การผลิตเครื่องยนต์ส าหรับ 
ยานยนต์ และ การผลิตเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมส าหรับจักรยานยนต์ ที่ร้อยละ 0.00 
และ -1.71 ตามล าดับ ในขณะท่ีหากพิจารณาถึงสัดส่วนของทุนจดทะเบียนในเดือนมกราคม 2559 
พบว่า การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ส าหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น  
เป็นกิจกรรมที่มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนมากที่สุด ที่ร้อยละ 59.72 รองลงมาได้แก่ การผลิต
รถยนต์ส่วนบุคคล (ร้อยละ 21.76) การผลิตยานยนต์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (ร้อยละ 
8.82) การผลิตจักรยานยนต์ (ร้อยละ 2.59) และ การผลิตเครื่องยนต์  ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม
ส าหรับจักรยานยนต์ (ร้อยละ 1.40) 
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ทั้งน้ี หากพิจารณาถึงจ านวนธุรกิจของกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต พบว่า 
การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ส าหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เป็นกิจกรรม
บริการที่มีจ านวนธุรกิจมากที่สุดอย่างเห็นได้ชัด ที่ 1,661 ราย  

 
ภาพที่ 6-22 ภาพรวมของธุรกิจการบริการที่ กี่ยวข้องก บการผลิต แบ่งตามรายกิจกรรม  

 อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
หมายเหตุ   ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย  กิจการ) 
ที่มา   บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
ข้อสังเกตประการหนึ่งส าหรับกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต คือ กิจกรรม

การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ส าหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เป็นกิจกรรม
บริการที่มีความแข็งแกร่งส าหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 
โดยมีจ านวนผู้ประกอบการและสัดส่วนของทุนจดทะเบียนที่สูงกว่ากิจกรรมอื่นโดยเปรียบเทียบ
อย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตของกิจกรรมบริการดังกล่าวกลับมีการหดตัว  
ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางอัตราการเติบโตของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ส าหรับอุตสาหกรรม
ยานยนต์และช้ินส่วนโดยรวม 

 

ขี ความสามารถในการแขง่ข นของการบริการที่ กี่ยวขอ้งก บการผลิต : อุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วน

17ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด รวบรวมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of Business Development)

1,661
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ขี ความสามารถในการแข่งข นของการบริการที่ ก่ียวข้องก บการผลิตของ ทย

      การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณเ์สริมอื่นๆส าหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไวใ้นท่ีอื่น       การผลิตรถยนต์ส่วนบุคคล
      การผลิตยานยนต์อืน่ๆซึง่มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น       การผลิตจักรยานยนต์
      การผลิตเคร่ืองยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมส าหรับจักรยานยนต์       การผลิตตัวถังยานยนต์
      การผลิตท่ีนั่งภายในยานยนต์       การผลิตอุปกรณไ์ฟฟ้าส าหรับยานยนต์
      การผลิตอุปกรณก์ารขนส่งอื่นๆซึง่มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น       การผลิตเคร่ืองยนต์ส าหรับยานยนต์
      การผลิตจักรยาน       การผลิตรถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง

ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการ ณ ม ค  2559
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นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market 
Access) จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตาม
ตารางที่ 6-18 จะพบว่า มีกิจกรรมการบริการที่ส าคัญ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาการบริการนี้อยู่ด้วยกัน 
4 บริการ ได้แก่  

 
 การบริการการผลิตยานยนต์ (CPC 88811)  
 การบริการการผลิตรถเทรลเลอร์และเซมิเทรลเลอร์ (CPC 88812)  
 การบริการการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และช้ินส่วนตกแต่ง (CPC 88813)  
 การบริการการผลิตจักรยานยนต์ (CPC 88826)  

 
โดยภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่การเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการการบริการ  

(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิต ไม่ได้ผูกพันการบริการทั้งใน Mode 3 และ Mode 4 ในเกือบทุกความตกลงการค้าเสรีที่ไทย
มีความตกลงและมีข้อบทด้านการเจรจาการค้าบริการด้วย ยกเว้น ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนที่
มีการผูกพันการเปิดเสรีบริการในการจัดตั้งกิจการภายใต้กรอบความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน 
(ACIA) โดยเปิดให้ชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 49 และความตกลงการค้าเสรี
ไทย-ออสเตรเลีย ซึ่งประเทศไทยเปิดเสรีการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ทั้ง 4 กิจกรรม 
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 ตารางที่ 6-18 ตารางสรุประ  บการผูกพ นการบริการของ ทยของการบริการที่ กี่ยวข้องก บการผลิตที่ กี่ยวข้องก บอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 การบริการที่ ก่ียวข้องก บ
การผลิต 

AFAS 9th 
Package * 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย  %) 

49% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด  %) 

49% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

หมายเหตุ: * ในการเจรจาเรื่องการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียนจะถูกระบอุยู่ในความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ACIA) โดยระบุใหช้าวต่างชาติสามารถถือหุ้นได้สูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 49 
ที่มา   บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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 การบริการการจ  หาพน กงาน 
 
การบริการการจัดหาพนักงานเป็นการบริการที่มีการเติบโตในอัตราที่สูงมาก โดยขนาด

ของธุรกิจด้านการบริการการจัดหาพนักงานระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการ
เติบโตอยู่ที่ร้อยละ 37.72 โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจการบริการการจัดหาพนักงานดังกล่าว
ขยายตัวจาก 11,742 ล้านบาท เป็น 16,171 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 6-23  

 
ภาพที่ 6-23 มูลค่าทุนจ ทะ บียนของกลุ่มธุรกิจการบริการการจ  หาพน กงาน   

  ือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 : อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
เม่ือพิจารณาขีดความสามารถของกิจกรรมการบริการในสาขาการบริการจัดหาพนักงาน 

โดยแบ่งเป็นรายกิจกรรม ตามการแบ่งโดยรหัสประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย (TSIC) ซึ่ง
กิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องจะประกอบไปด้วย 
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 78300: กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรมนุษย์อื่นๆ 
 78200: กิจกรรมการให้บริการจ้างงานชั่วคราว 
 78109: กิจกรรมของส านักงานจัดหางานหรือตัวแทนจัดหางานอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด

ประเภทไว้ในที่อื่น 
 
ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาในรายกิจกรรมการบริการของหมวดการบริการการจัดหาพนักงาน   

จากภาพที่ 6-24  จะเห็นว่า กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรมนุษย์อื่นๆ เป็นกิจกรรมที่อัตรา 
การขยายตัวของทุนจดทะเบียนระหว่างเดือนมกราคม 2558 และ 2559 สูงที่สุด โดยมีอัตรา 
การขยายตัวร้อยละ 70.62 รวมทั้งมีสัดส่วนของทุนจดทะเบียน ณ มกราคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ 
61.30 และมีจ านวนผู้ประกอบการ 723 ราย รองลงมาเป็นกิจกรรมการบริการให้บริการจ้างงาน
ชั่วคราว และกิจกรรมการจัดหางานของส านักงานจัดหางานหรือตัวแทนจัดหางานอื่นๆ ที่มีอัตรา
การขยายตัวของทุนจดทะเบียนอยู่ที่ร้อยละ 5 และ 6.1 มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนที่ร้อยละ 
21.43 และ 17.27 และมีจ านวนผู้ประกอบการ 1,272 และ 1,027 ราย 
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ภาพที่ 6-24 ภาพรวมของธุรกิจการบริการการจ  หาพน กงาน แบ่งตามรายกิจกรรม  
: อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
หมายเหตุ   ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย  กิจการ) 
ที่มา   บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
ส าหรับระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) ของกิจกรรมการ

บริการจัดหาพนักงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เมื่อพิจารณาจากข้อมูลการ
เปิดเสรีการค้าบริการตามรายการ CPC ที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตาม
ตารางที่ 6-19 จะพบว่า มีกิจกรรมการบริการส าคัญในสาขานี้เพียงกิจกรรมเดียว ได้แก่ กิจกรรม
การบริการจัดหาพนักงานถาวรที่มิใช่บุคลากรระดับผู้บริหาร (CPC 85112) โดยภายใต้ข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรีที่มีการเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการการบริการ (Mode 3) และการให้บริการ
โดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการด้านการจัดหาพนักงาน ไม่ได้ผูกพันการบริการ
ทั้งใน Mode 3 และ Mode 4 ในทุกความตกลงการค้าเสรีที่ไทยมีความตกลงและมีข้อบทด้านการ
เจรจาการค้าบริการด้วย ยกเว้น ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ซึ่งประเทศไทยเปิดเสรี
การให้บริการโดยบุคคลธรรมดาเพียงเท่านั้น 
 

ขี ความสามารถในการแขง่ข นของการบริการการจ  หาพน กงาน : อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นสว่น

18ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด รวบรวมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of Business Development)
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อ ตราการขยายต วของทุนจ ทะ บียน ระหว่าง ม ค       ถึง ม ค      

ขี ความสามารถในการแข่งข นของการบริการการจ  หาพน กงานของ ทย

      กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรมนุษย์อ่ืนๆ

      กิจกรรมการให้บริการจ้างงานชั่วคราว

      กิจกรรมของส านักงานจัดหางานหรือตัวแทนจัดหางานอ่ืนๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้
ในท่ีอ่ืน

ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการ ณ ม ค  2559
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 ตารางที่ 6-19 ตารางสรุประ  บการผูกพ นการบริการของ ทยของการบริการการจ  หาพน กงานที่ กี่ยวข้องก บอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 การบริการการจ  หา
พน กงาน 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย  %) 

0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด  %) 

70% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

ที่มา   บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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 การบริการการซ่อมบ ารุง ครื่องจ กรและอุปกรณ์ 
 
การบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นการบริการที่มีการหดตัวของอัตรา

การเติบโต โดยขนาดของธุรกิจด้านการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ระหว่างเดือน
มกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ -2.92 โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจการ
บริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าวหดตัวจาก 29,098 ล้านบาท เป็น 28,247  
ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 6-25 

 
ภาพที่ 6-25 มูลค่าทุนจ ทะ บียนของกลุ่มธุรกิจการบริการการซ่อมบ ารุง ครื่องจ กรและ

อุปกรณ์    ือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 : อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
เม่ือพิจารณาในรายกิจกรรมการบริการของหมวดการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร

และอุปกรณ์ จากภาพที่ 6-26 จะเห็นว่า กิจกรรมบริการติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ 
เป็นกิจกรรมที่มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนในเดือนมกราคม 2559 มากที่สุดที่ร้อยละ 27.82 
รองลงมาได้แก่ การบ ารุงรักษาและการซ่อมระบบเครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ และ การซ่อม

http://www.bolliger-company.com/
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เครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะอย่าง ที่ร้อยละ 20.78 และ 20.77 ตามล าดับ ในขณะที่หากพิจารณาถึง
อัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนของกิจกรรมบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ พบว่า 
กิจกรรมบริการที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุด คือ การบ ารุงรักษาและการซ่อมจักรยานยนต์ โดยมี
อัตราขยายตัวของการเติบโตที่ร้อยละ 47.35 รองลงมาได้แก่ การบ ารุงรักษาและการซ่อมระบบ
เครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ (ร้อยละ 7.15) และการซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
หม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า (ร้อยละ 4.59)  

 
ทั้งน้ี หากพิจารณาถึงจ านวนธุรกิจของกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต พบว่า 

การบ ารุงรักษาและการซ่อมระบบเครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นกิจกรรมบริการที่มีจ านวน
ธุรกิจมากที่สุดอย่างเห็นได้ชัด ที่ 2,351 ราย รองลงมาได้แก่ การติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมและ 
อุปกรณ์ และ การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานท่ัวไป ที่ 1,981 และ 1,218 ราย ตามล าดับ 

 
ภาพที่ 6-26 ภาพรวมของธุรกิจการบริการการซ่อมบ ารุง ครื่องจ กรและอุปกรณ์  

แบ่งตามรายกิจกรรม : อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
หมายเหตุ   ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย  กิจการ) 
ที่มา   บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 

ขี ความสามารถในการแขง่ข นของการบริการการซอ่มบ ารุง ครื่องจ กรและอปุกรณ์ : อุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วน

19ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด รวบรวมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of Business Development)
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อ ตราการขยายต วของทุนจ ทะ บียน ระหว่าง ม ค       ถึง ม ค      

ขี ความสามารถในการแข่งข นของการบริการการซ่อมบ ารุง ครื่องจ กรและอุปกรณ์ของ ทย

      การติดต้ังเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์       การซ่อมมอเตอร์ไฟฟา้เคร่ืองก าเนดิไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณค์วบคุมและจ่ายไฟฟ้า
      การซ่อมอุปกรณไ์ฟฟ้าอื่นๆซึง่มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น       การบ ารุงรักษาและการซ่อมระบบเคร่ืองยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
      การซ่อมเคร่ืองจักรท่ีใช้งานเฉพาะอยา่ง       การซ่อมเคร่ืองจักรท่ีใช้งานท่ัวไป
      การบ ารุงรักษายานยนต์ท่ัวไป       การบ ารุงรักษาและการซ่อมตัวถังประตูหน้าต่างและอื่นๆท่ีคล้ายกนั
      การบ ารุงรักษาและการซ่อมจักรยานยนต์

ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการ ณ ม ค  2559
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ดังนั้น จะเห็นได้ว่า กิจกรรมบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีศักยภาพ
ทางการแข่งขันส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน คือ การบ ารุงรักษาและการซ่อมระบบ
เครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีทั้งอัตราการขยายตัวและสัดส่วนของทุนจดทะเบียนที่สูง
โดยเปรียบเทียบ ในขณะที่การบ ารุงรักษาและการซ่อมระบบเครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์  การ
ซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะอย่าง ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ แม้จะมีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนที่สูง 
และมีจ านวนธุรกิจที่มาก แต่อัตราการเติบโตในกิจกรรมส่วนใหญ่ดังกล่าวกลับมีการหดตัว จึงอาจ
เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความอิ่มตัวของกิจกรรมบริการดังกล่าว  
 

นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market 
Access) จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตาม
ตารางที่ 6-20 จะพบว่า มีกิจกรรมการบริการท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาการบริการนี้อยู่สองบริการ ได้แก่  

 
 การบริการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรอุตสาหกรรมและพาณิชย์ (CPC 87156) 
 การบริการการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ 

(CPC 87320) 
 
ภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่การเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการการบริการ  

(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการการซ่อมบ ารุง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ มีเพียงความตกลงการค้าเสรีอาเซียนเพียงความตกลงเดียว ที่ประเทศไทย
มีการเปิดเสรีการบริการในการจัดตั้งธุรกิจให้แก่กิจกรรมการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร
พาณิชย์และอุตสาหกรรม และการบริการการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรมการผลิต
และการบริการ โดยเปิดให้มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 49 ในขณะที่ ความตกลง
การค้าเสรีอื่นๆ ที่ประเทศไทยผูกพันด้วย ไม่เปิดเสรีการบริการทั้งหมด ทั้งในรูปแบบการจัดตั้ง
ธุรกิจและการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (ยกเว้น ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ที่
ประเทศไทยยินยอมให้มีการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาได้ในกิจกรรมการบริการในสาขาการซ่อม
บ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งสองกิจกรรม) 
 

http://www.bolliger-company.com/


 
 

 

 6-74 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.                        The Office of Industrial Economics 

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 ตารางที่ 6-20 ตารางสรุประ  บการผูกพ นการบริการของ ทยของการบริการการซ่อมบ ารุง ครื่องจ กรและอุปกรณ์ 
ที่ กี่ยวข้องก บอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 การบริการการซ่อมบ ารุง
 ครื่องจ กรและอุปกรณ์ 

AFAS 9th 
Package * 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย  %) 

49% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด  %) 

49% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

หมายเหตุ: * ส าหรับการบริการการตดิตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ (CPC 87320) ภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียนจะถูกระบุอยู่ในความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ACIA) โดยระบุให้
ชาวต่างชาติสามารถถอืหุ้นได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 49 
ที่มา   บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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 การบริการการจ  จ าหน่ายปลีกและส่ง 
 
ส าหรับการบริการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง พบว่า ในด้านการบริการการจัดจ าหน่ายส่ง

เป็นการบริการที่ มีการหดตัวของอัตราการเติบโต โดยขนาดของธุรกิจด้านการบริการ 
การจัดจ าหน่ายส่งระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ -2.55 โดย
ทุนจดทะเบียนของธุรกิจการบริการการจัดจ าหน่ายส่งดังกล่าวหดตัวจาก 124,432 ล้านบาท เป็น 
121,262 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 6-27 ในทางตรงกันข้าม การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกกลับ
มีการเติบโตที่ขยายตัวเล็กน้อย โดยขนาดของธุรกิจด้านการบริการการจัดจ าหน่ายปลีก  มีอัตรา
การเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 3.7 และทุนจดทะเบียนของธุรกิจการบริการการจัดจ าหน่ายปลีกดังกล่าว
ขยายตัวจาก 248,825 ล้านบาท เป็น 258,030 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 6-28  

 
ภาพที่ 6-27 มูลค่าทุนจ ทะ บียนของกลุ่มธุรกิจการบริการการจ  จ าหน่ายส่ง   
  ือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 : อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 
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ภาพที่ 6-28 มูลค่าทุนจ ทะ บียนของกลุ่มธุรกิจการบริการการจ  จ าหน่ายปลีก   
  ือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 : อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน  

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
เมื่อพิจารณาในรายกิจกรรมการบริการของหมวดการบริการการจัดจ าหน่ายส่ง จากภาพ

ที่ 6-29 จะเห็นว่า การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เป็นกิจกรรม
ที่มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนในเดือนมกราคม 2559 มากที่สุดที่ร้อยละ 55.08 รองลงมาได้แก่ 
การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง และ การขายส่งเครื่องจักรและ
อุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม ที่ร้อยละ 19.98 และ 19.11 ตามล าดับ ในขณะที่หากพิจารณา
ถึงอัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนของกิจกรรมบริการการจัดจ าหน่ายส่ง พบว่า กิจกรรม
บริการที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุด คือ การขายส่งวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างผลิตภัณฑ์โลหะอุปกรณ์
ระบบท่อโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง โดยมีอัตราขยายตัวของการเติบโตที่ ร้อยละ 
102.67 รองลงมาได้แก่ การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง (ร้อยละ 
35.26) และ การขายส่งเครื่องจักรอุตสาหกรรมโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง (ร้อยละ 
34.53)  
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ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงจ านวนผู้ประกอบการของกิจกรรมการบริการการจัดจ าหน่ายส่ง 
พบว่า กิจกรรมบริการขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เป็น
กิจกรรมบริการที่มีจ านวนธุรกิจมากที่สุดอย่างเห็นได้ชัด ที่ 13,561 ราย รองลงมาได้แก่ การขาย
ส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม และ การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับ
ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ที่ 5,807 และ 5,458 ราย ตามล าดับ 

 
ภาพที่ 6-29 ภาพรวมของธุรกิจการบริการการจ  จ าหน่ายส่ง แบ่งตามรายกิจกรรม  

: อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
หมายเหตุ   ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย  กิจการ) 
ที่มา   บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
ในขณะที่หากพิจารณากิจกรรมการบริการการจัดจ าหน่ายปลีก  จากภาพที่ 6-30  

จะเห็นว่า โดยภาพรวมกิจกรรมการบริการการจัดจ าหน่ายค้าปลีก ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วน ส่วนใหญ่มีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยกิจกรรมที่
มีอัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนมากที่สุด คือ การขายยานยนต์เก่าชนิดรถบรรทุกและ 
ยานยนต์หนักอื่นๆ ซึ่งมีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 13.33 รองลงมาได้แก่ การขายส่งชิ้นส่วนและ
อุปกรณ์เสริมใหม่ของจักรยานยนต์ (ร้อยละ 8.68) การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของ
ยานยนต์ (ร้อยละ 7.49) การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้   

ขี ความสามารถในการแขง่ข นของการบริการการจ  จ าหน่ายค้าสง่ : อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นสว่น

20ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด รวบรวมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of Business Development)
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ขี ความสามารถในการแข่งข นของการบริการ ้านการค้าส่งของ ทย

      การขายส่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์อ่ืนๆซึ่งมิได้จัดประเภท
ไว้ในท่ีอ่ืน
      การขายส่งสินค้าท่ัวไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตาม
สัญญาจ้าง
      การขายส่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงาน
อุตสาหกรรม
      การขายส่งสินค้าเฉพาะอย่างอ่ืนๆซึ่งมิไดจั้ดประเภทไว้ใน
ท่ีอ่ืนโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
      การขายส่งเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมโดยได้รับค่าตอบแทน
หรือตามสัญญาจ้าง
      การขายส่งวัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้างผลิตภัณฑ์โลหะ
อุปกรณ์ระบบท่อโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการ ณ ม ค  2559
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และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน (ร้อยละ 5.36) และการขายยานยนต์เก่าชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล  
รถกระบะรถตู้และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน (ร้อยละ 4.82) ส าหรับสัดส่วนของทุนจดทะเบียนใน
เดือนมกราคม 2559 พบว่า การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้และ 
รถขนาดเล็กที่คล้ายกัน เป็นกิจกรรมที่มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนมากที่สุด ที่ร้อยละ 37.17 
รองลงมาได้แก่ การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ และ การขายส่ง
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์ ที่ร้อยละ 30.80 และ 18.89 ตามล าดับ 

 
ทั้งน้ี หากพิจารณาถึงจ านวนธุรกิจของกิจกรรมการบริการการจัดจ าหน่ายค้าปลีก พบว่า 

การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้  และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน เป็น
กิจกรรมบริการที่มีจ านวนธุรกิจมากที่สุดอย่างเห็นได้ชัด ที่ 4,364 ราย รองลงมาได้แก่ การขาย
ปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์ (3,596 ราย) และ  การขายส่งชิ้นส่วนและ
อุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์ (3,242 ราย) 
 

ภาพที่ 6-30 ภาพรวมของธุรกิจการบริการการจ  จ าหน่ายปลีก แบ่งตามรายกิจกรรม  
: อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
หมายเหตุ   ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย  กิจการ) 
ที่มา   บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

ขี ความสามารถในการแขง่ข นของการบริการการจ  จ าหน่ายค้าปลีก : อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

21ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด รวบรวมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of Business Development)
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อ ตราการขยายต วของทุนจ ทะ บียน ระหว่าง ม ค       ถึง ม ค      

ขี ความสามารถในการแข่งข นของการบริการ ้านการค้าปลีกของ ทย

      การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้ และรถขนาดเล็กท่ีคล้ายกนั       การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอืน่ๆ
      การขายสง่ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์       การขายปลกีชิน้ส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์
      การขายจักรยานยนต์       การขายยานยนต์เก่าชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้และรถขนาดเล็กท่ีคล้ายกัน
      การขายสง่ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของจักรยานยนต์       การขายสง่และขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณเ์สริมเก่าของยานยนต์
      การขายปลกีชิน้ส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของจักรยานยนต์       การขายสง่และปลกีชิ้นสว่นและอุปกรณเ์สริมเก่าของจักรยานยนต์
      การขายยานยนต์เก่าชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ

ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการ ณ ม ค  2559
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ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ส าหรับกิจการประเภทการจัดจ าหน่ายส่งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 
ยานยนต์และชิ้นส่วน สัดส่วนของทุนจดทะเบียนและจ านวนธุรกิจจะอยู่ในบริการที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตของบริการดังกล่าวกลับอยู่ใน
ทิศทางการหดตัวลง ซึ่งอาจแสดงถึงภาวะซบเซาหรือการอิ่มตัวของบริการดังกล่าว ในขณะที่
กิจการประเภทการจัดจ าหน่ายปลีก พบว่า โดยมากสัดส่วนของทุนจดทะเบียนและจ านวนธุรกิจจะ
อยู่ท่ีการค้าปลีกยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็ก ตลอดจน
ชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์มากกว่า ซึ่งมีทิศทางการเติบโตที่มากขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
สะท้อนถึงภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมบริการดังกล่าวที่มากขึ้น  
 

นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market 
Access) จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตาม
ตารางที่ 6-21 จะพบว่า ภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่การเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการ
การบริการ (Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการการจัด
จ าหน่ายปลีกและส่ง มีกลุ่มการบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งที่เกี่ยวข้องกับสาขาการบริการนี้ 5 
กลุ่มการบริการ9 ได้แก่  

 
 การบริการการจัดจ าหน่ายแบบส่งนอกเหนือสัญญาจ้าง (Group of CPC 611) 
 การบริการการจัดจ าหน่ายแบบส่งตามสัญญาจ้าง (Group of CPC 612) 
 การบริการการจัดจ าหน่ายแบบปลีกในร้านค้าที่นอกเหนือจากร้านค้าเฉพาะอย่าง 

(Non-specialized store retail) (Group of CPC 621) 
 การบริการการจัดจ าหน่ายแบบปลีกในร้านค้าเฉพาะอย่าง (Specialized store) 

(Group of CPC 622) 
 การบริการการจัดจ าหน่ายแบบปลีกตามสัญญาจ้าง (Group of CPC 625) 
 
ซึ่งจากการศึกษา พบว่า ความตกลงการค้าเสรีของไทยเกือบทั้งหมด (ยกเว้นความตกลง

การค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น) จะไม่ผูกพันการเปิดเสรีบริการค้าส่งและค้าปลีก ยกเว้นเพียงสาขาเดียวที่
ไทยมีการเปิดเสรีบริการทั้ง Mode 3 และ Mode 4 คือ การบริการการจัดจ าหน่ายแบบส่งตาม
สัญญาจ้าง (Group of CPC 612) โดยมีการอนุญาตให้ชาวต่างชาติถือหุ้นได้ร้อยละ 49 ส าหรับ
ความตกลงอาเซียน (AFAS) ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลีใต้ อาเซียน-

                                                           
9 หมวดการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วน ในรหัส CPC สองหลักสุดท้ายประกอบด้วย -81 

motor vehicles, motorcycles, snowmobiles and related parts and accessories, -82 other transport equipment except 
bicycles 

http://www.bolliger-company.com/
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ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และอาเซียน-อินเดีย ชาวต่างชาติถือหุ้นได้ร้อยละ 100 ส าหรับความ
ตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย และไทย-ชิลี หากแต่เป็นการเปิดอย่างมีเงื่อนไข  

 
ทั้งนี้ ส าหรับความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น ได้มีการเปิดเสรีบริการค้าปลีกและส่งใน

ทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน โดยระบสุัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดไม่
เกินร้อยละ 75 และต้องรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของที่อัตราส่วน 3 ต่อ 1 ยกเว้น กลุ่ม
ธุรกิจบริการการจัดจ าหน่ายแบบส่งตามสัญญาจ้างที่ไม่ผูกพันการเปิดเสรีการจัดตั้งธุรกิจ 
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 ตารางที่ 6-21 ตารางสรุประ  บการผูกพ นการบริการของ ทยของการบริการการจ  จ าหน่ายปลีกและส่ง 
ที่ กี่ยวข้องก บอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 การบริการจ  จ าหน่าย
ปลีกและส่ง 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 0 10 6 0 6 10 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 10 0 4 10 4 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

20% 0% 20% 0% 20% 0% 20% 0% 20% 0% 100% 0% 40% 100% 40% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย  %) 

10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 75% - 40% - 40% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด  %) 

49%, 
70% 

- 49% - 49% - 49% - 49% - 75% - 100% - 
70%, 
100% 

- 

ที่มา   บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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 การบริการการก าจ  ของ สียและการบ าบ  ของ สียอุตสาหกรรม 
 
การบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรมเป็นการบริการที่มีการ

เติบโตที่มาก โดยขนาดของธุรกิจด้านการบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสีย
อุตสาหกรรมระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 15.24 โดยทุน
จดทะเบียนของธุรกิจการบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรมดังกล่าว
ขยายตัวจาก 14,708 ล้านบาท เป็น 16,950 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 6-31 

 
ภาพที่ 6-31 มูลค่าทุนจ ทะ บียนของกลุ่มธุรกิจการบริการการก าจ  ของ สียและ 

การบ าบ  ของ สียอุตสาหกรรม    ือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559  
: อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
เม่ือพิจารณาในรายกิจกรรมการบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสีย

อุตสาหกรรม จากภาพที่ 6-32 จะเห็นว่า การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยวิธี
อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เป็นกิจกรรมที่มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนในเดือนมกราคม 
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2559 มากที่สุดที่ร้อยละ 40.11 รองลงมาได้แก่ การเก็บรวบรวมของเสียที่ไม่เป็นอันตราย และ 
การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยการฝังกลบอย่างถูกสุขอนามัย ที่ร้อยละ 
22.08 และ 12.02 ตามล าดับ ในขณะที่หากพิจารณาถึงอัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนของ
กิจกรรมบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม พบว่า กิจกรรมบริการที่มี
อัตราการเติบโตสูงที่สุด คือ การจัดการน้ าเสีย โดยมีอัตราขยายตัวของการเติบโตที่ร้อยละ 38.49 
รองลงมาได้แก่ การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยการฝังกลบ อย่างถูก
สุขอนามัย (ร้อยละ 24.40) และ การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยวิธีอื่นๆ 
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น (ร้อยละ 16.76)  

 
ทั้งน้ี หากพิจารณาถึงจ านวนธุรกิจของกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต พบว่า 

กิจกรรมการเก็บรวบรวมของเสียที่ไม่เป็นอันตราย เป็นกิจกรรมบริการที่มีจ านวนธุรกิจมากที่สุด  
ที่ 251 ราย รองลงมาได้แก่ การจัดการน้ าเสีย และ การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตราย
โดยการฝังกลบอย่างถูกสุขอนามัย ที ่183 และ 124 ราย ตามล าดับ 

 
ภาพที่ 6-32 ภาพรวมของธุรกิจการบริการการก าจ  ของ สียและการบ าบ  ของ สีย

อุตสาหกรรม แบ่งตามรายกิจกรรม : อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
หมายเหตุ   ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย  กิจการ) 
ที่มา   บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

ขี ความสามารถในการแขง่ข นของการบริการการก าจ  ของ สียและการบ าบ  ของ สียอตุสาหกรรม : 
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นสว่น

22ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด รวบรวมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of Business Development)
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อ ตราการขยายต วของทุนจ ทะ บียน ระหว่าง ม ค       ถึง ม ค      

ขี ความสามารถในการแข่งข นของการบริการการก าจ  ของ สียและการบ าบ  ของ สีย
อุตสาหกรรมของ ทย

      การบ าบัดและการก าจัดของเสียท่ีไม่เป็นอันตรายโดยวธีิอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไวใ้นท่ีอื่น       การเก็บรวบรวมของเสียท่ีไม่เป็นอันตราย
      การบ าบัดและการก าจัดของเสียท่ีไม่เป็นอันตรายโดยการฝังกลบ อย่างถูกสุขอนามัย       การจัดการน้ าเสีย
      การบ าบัดและการก าจัดของเสียท่ีไม่เป็นอันตรายโดยวธีิชีวภาพ       กิจกรรมการบ าบัดและการจัดบริการเก็บของเสียอื่นๆ
      การบ าบัดและการก าจัดของเสียท่ีไม่เป็นอันตรายโดยการเผาด้วยเตาเผาขยะ       กิจกรรมการท าความสะอาดส าหรับอาคารและอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น
      การบ าบัดและการก าจัดของเสียท่ีเป็นอันตรายยกเวน้กากสารกัมมันตรังสี       การเก็บรวบรวมของเสียท่ีเป็นอันตราย
      การบ าบัดและการก าจัดของเสียท่ีไม่เป็นอันตราย

ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการ ณ ม ค  2559
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ดังนั้น จะเห็นได้ว่า บริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม มีอัตรา
การขยายตัวที่เพิ่มขึ้นในทุกกิจกรรมย่อย โดยกิจกรรมบริการที่มีศักยภาพส าหรับบริการการก าจัด
ของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม ได้แก่ การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็น
อันตรายโดยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การเก็บรวบรวมของเสียที่ไม่เป็นอันตราย และ 
การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยการฝังกลบอย่างถูกสุขอนามัย และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริการจัดการน้ าเสีย ที่มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนที่มาก และมีอัตราการ
เติบโตมากที่สุด 

 
นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market 

Access) จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตาม
ตารางที่ 6-22 จะพบว่า ภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่การเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการ
การบริการ (Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการการก าจัด
ของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม มีบริการเกี่ยวข้องกับสาขาการบริการนี้ 6 กิจกรรม 
ดังนี ้

 
 การบริการท าความสะอาดทั่วไป (CPC 85330) 
 การบริการการบ าบัดน้ าเสีย (CPC 94110) 
 การบริการการเก็บรวบรวมของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ยกเว้น ของเสียทาง

การแพทย์และชีวภาพ (CPC 94212) 
 การบริการการเก็บรวบรวมของเสียอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นเป็นอันตราย ที่สามารถน า

กลับมาใช้ใหม่ได้ (CPC 94219) 
 การบริการการเก็บรวบรวมของเสียทั่วไป (CPC 94239) 
 การบริการการบ าบัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายอื่นๆ (CPC 94339) 
 
จากการศึกษาพบว่า ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน อาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลี 

อาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และไทย-ญี่ปุ่น ระดับการเปิดเสรีการบริการในสาขาการก าจัด
ของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรมทั้งในรูปแบบการจัดตั้งกิจการ (Mode 3) และการ
ให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) จะอยู่ที่ร้อยละ 83 โดยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ย
อยู่ที่ร้อยละ 41 โดยมีกิจกรรมการบริการการบ าบัดน้ าเสีย การบริการการเก็บรวบรวมของเสีย
อุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ยกเว้น ของเสียทางการแพทย์และชีวภาพ การบริการการเก็บ
รวบรวมของเสียทั่วไป การบริการการเก็บรวบรวมของเสียอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นเป็นอันตราย  
ที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้และการบริการการบ าบัดของเสียที่ไ ม่เป็นอันตร ายอื่นๆ  
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(CPC 94339) ที่เปิดเสรีการบริการภายใต้ความตกลงการค้าเสรีดังกล่าว ซึ่งจ ากัดสัดส่วนผู้ถือหุ้น
ต่างชาติที่ร้อยละ 49 และภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี ในรูปแบบการบริการ 
Mode 4 ที่เปิดเสรีอย่างมีเงื่อนไข โดยที่ผู้ให้บริการตามสัญญาจ้างจะต้องผ่านคุณสมบัติที่ก าหนด
ขึ้นโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย  

 
ทั้งนี้ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลีมีระดับการเปิดเสรีการบริการใน Mode 3  

อยู่ที่ร้อยละ 17 มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 11.7 (เปิดเสรีการบริการใน 
Mode 3 ส าหรับกิจกรรมการบริการบ าบัดน้ าเสียเพียงกิจกรรมเดียว และอนุญาติให้ผู้ถือหุ้น
ชาวต่างชาติ ถือหุ้นสูงสุดได้ร้อยละ 70 พร้อมทั้งต้องเป็นการลงทุนร่วมกับนิติบุคคลไทย) ในขณะ
ที่ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย และไทย-ออสเตรเลีย ประเทศไทยไม่เปิดเสรี 
การบริการในสาขานี้ โดยกิจกรรมการบริการการท าความสะอาดทั่วไป และการท าความสะอาด
เฉพาะอย่าง เป็นกิจกรรมการบริการท่ีไทยไม่เปิดเสรีการบริการทั้งในรูปแบบการจัดตั้งกิจการ และ
การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (ยกเว้น ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย) 

 

http://www.bolliger-company.com/
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 ตารางที่ 6-22 ตารางสรุประ  บการผูกพ นการบริการของ ทยของการบริการการก าจ  ของ สียและการบ าบ  ของ สียอุตสาหกรรม 
ที่ กี่ยวข้องก บอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 การบริการการก าจ  ของ
 สียและการบ าบ  ของ สีย

อุตสาหกรรม 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 1 1 6 0 5 6 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 0 6 1 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 0% 0% 83% 83% 0% 100% 17% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย  %) 

41% - 41% - 41% - 41% - 0% - 41% - 0% - 12% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด  %) 

49% - 49% - 49% - 49% - 0% - 49% - 0% - 70% - 

ที่มา   บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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 การบริการประก นวินา ภ ย 
 
การบริการประกันวินาศภัยเป็นการบริการที่มีการขยายตัวของอัตราการเติบโตเพียง

เล็กน้อย โดยขนาดของธุรกิจด้านการบริการประกันวินาศภัยระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 - 2559 
มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 2.94 โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจการบริการประกันวินาศภัย
ดังกล่าวขยายตัวจาก 35,764 ล้านบาท เป็น 36,817 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 6-33 

 
ภาพที่ 6-33 มูลค่าทุนจ ทะ บียนของกลุ่มธุรกิจการบริการประก นวินา ภ ย   ือนมกราคม 

ปี 2558 และ ปี 2559 : อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
เม่ือพิจารณาขีดความสามารถของกิจกรรมการบริการในสาขาบริการการประกัน 

วินาศภัยจะแบ่งเป็นรายกิจกรรม ตามการแบ่งโดยรหัสประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย 
(TSIC) จะมีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
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 65120: การประกันวินาศภัย 
 65200: การประกันภัยต่อ 
 
จากภาพที่ 6-34 เม่ือพิจารณาภาพรวมของธุรกิจการบริการประกันวินาศภัยที่เกี่ยวข้อง

กับยานยนต์และชิ้นส่วน ในรายกิจกรรมการบริการ จะพบว่า กิจกรรมการบริการประกันวินาศภัย 
และกิจกรรมการบริการประกันภัยต่อ มีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนระหว่างเดือน
มกราคม 2558 ถึง มกราคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ 2.94  และ 0.04 ตามล าดับ มีสัดส่วนของทุน 
จดทะเบียนของแต่ละกิจกรรมการบริการ ณ มกราคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ 86.59 และ 13.41 
ตามล าดับ และมีจ านวนผู้ประกอบการท้ังสิ้น 65 และ 14 รายตามล าดับ 

 
ภาพที่ 6-34 ภาพรวมของธุรกิจการบริการประก นวินา ภ ย แบ่งตามรายกิจกรรม  

: อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
หมายเหตุ   ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย  กิจการ) 
ที่มา   บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
จากตารางที่ 6-23 จะพบว่า เม่ือพิจารณาถึงระดับการเปิดเสรีการเจรจาการบริการใน

ด้านการเข้าสู่ตลาด และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาในสาขาการบริการประกันวินาศภัยตาม
การแบ่งรหัส CPC จะเห็นได้ว่า มีกิจกรรมบริการประกันวินาศภัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาการบริการนี้ 
2 กิจกรรม ได้แก่ การบริการประกันภัยการขนส่งสินค้า (CPC 71333) และการบริการประกันภัย
ส าหรับทรัพย์สินอื่นๆ (CPC 71334)  
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โดยภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน อาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลี อาเซียน-
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ไทย-ญี่ปุ่น ไทยออสเตรเลีย และไทย-ชิลี ระดับการเปิดเสรีการบริการ
ในสาขาการประกันวินาศภัย ทั้งในรูปแบบการจัดตั้งกิจการ (Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคล
ธรรมดา (Mode 4) จะอยู่ที่ร้อยละ 100 กล่าวคือเปิดเสรีทั้งหมด โดยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 25 โดยมีเงื่อนไขในการจัดตั้งธุรกิจใหม่จะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรี
ในคณะรัฐมนตร ีและมีเงื่อนไขในการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา โดยผู้บริหารอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญ 
และผู้ช่วยทางเทคนิคจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยของไทย ในขณะที่ ภายใต้ความตกลงอาเซียน-อินเดีย และไทย-ออสเตรเลีย ประเทศ
ไทยจะไม่เปิดเสรีการบริการในสาขาการประกันภัย 
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 ตารางที่ 6-23 ตารางสรุประ  บการผูกพ นการบริการของ ทยของการบริการประก นวินา ภ ยที่ กี่ยวข้องก บอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 การบริการประก นวินา 
ภ ย 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 2 2 2 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย  %) 

25% - 25% - 25% - 25% - 0% - 25% - 0% - 25% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด  %) 

25% - 25% - 25% - 25% - 0% - 25% - 0% - 25% - 

ที่มา   บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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 การบริการการขนส่งสินค้าและว ตถุ ิบ 
 
การบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบเป็นการบริการที่มีการเติบโตเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

โดยขนาดของธุรกิจด้านการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 
2559 มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 1.17 โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจการบริการการขนส่งสินค้า
และวัตถุดิบดังกล่าวขยายตัวจาก 94,425 ล้านบาท เป็น 95,525 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 6-35 

  
ภาพที่ 6-35 มูลค่าทุนจ ทะ บียนของกลุ่มธุรกิจการบริการการขนส่งสินค้าและว ตถุ ิบ 

  ือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 : อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
เมื่อพิจารณาในรายกิจกรรมการบริการของหมวดการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 

จากภาพที่ 6-36 จะเห็นว่า โดยภาพรวมกิจกรรมบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบส าหรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน กิจกรรมที่มีอัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนมากที่สุดอย่าง
เห็นได้ชัด คือ กิจกรรมไปรษณีย์ โดยมีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ  30.03 รองลงมาได้แก่   
การขนถ่ายสินค้า และ การขนส่งทางน้ าภายในประเทศ ที่ร้อยละ 7.86 และ 5.51 ตามล าดับ 
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ในขณะที่หากพิจารณาถึงสัดส่วนของทุนจดทะเบียนในเดือนมกราคม 2559 พบว่า การขนส่ง
สินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เป็นกิจกรรมที่มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนมาก
ที่สุด ที่ร้อยละ 28.93 รองลงมาได้แก่ กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าอื่นๆ 
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (ร้อยละ 25.74) การขนส่งสินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล 
(ร้อยละ 20.03) การขนส่งทางน้ าภายในประเทศ (ร้อยละ 10.09) และ การขนถ่ายสินค้า (ร้อยละ 7.79) 

 
ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงจ านวนธุรกิจของกิจกรรมการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 

พบว่า การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เป็นกิจกรรมบริการที่มีจ านวน
ธุรกิจมากที่สุดอย่างเห็นได้ชัด ที่ 3,501 รองลงมาได้แก่ การขนถ่ายสินค้า และ กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
คลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น โดยมีจ านวนธุรกิจที่ 797 และ 
526 ราย ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม แม้กิจกรรมไปรษณีย์จะเป็นบริการที่มีอัตราการเติบโตของทุน
จดทะเบียนมากที่สุด แต่หากพิจารณาถึงจ านวนผู้ประกอบการจะพบว่า บริการดังกล่าวมีจ านวน
ธุรกิจเพียงน้อยรายเท่านั้น ที่ 27 ราย 

 
ภาพที่ 6-36 ภาพรวมของธุรกิจการบริการการขนส่งสินค้าและว ตถุ ิบ  

แบ่งตามรายกิจกรรม : อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
หมายเหตุ   ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย  กิจการ) 
ที่มา   บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

ขี ความสามารถในการแขง่ข นของการบริการการขนส่งสินค้าและว ตถุ ิบ : อุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วน

24ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด รวบรวมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of Business Development)
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อ ตราการขยายต วของทุนจ ทะ บียน ระหว่าง ม ค       ถึง ม ค      

ขี ความสามารถในการแข่งข นของการบริการการขนส่งสินค้าและว ตถุ ิบของ ทย

      การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น       กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับคลงัสินค้าและการจัดเก็บสินคา้อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไวใ้นท่ีอื่น
      การขนส่งสินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝ่ังทะเล       การขนส่งทางน้ าภายในประเทศ
      การขนถ่ายสินค้า       กิจกรรมบริการบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง
      การขนส่งสินค้าทางอากาศท่ีมีตารางเวลา       กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์
      การขนส่งสินค้าท่ีบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทางถนน       กิจกรรมไปรษณีย์

ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการ ณ ม ค  2559
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นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market 
Access) จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตาม
ตารางที่ 6-24 จะพบว่า ภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่การเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการ
การบริการ (Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการการ
ขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ มีกิจกรรมบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับสาขาการ
บริการนี้ 6 กิจกรรม ดังนี้ 

  
 การบริการการขนส่งทางถนนด้วยตู้คอนเทนเนอร์ (CPC 65113) 
 การบริการการขนส่งทางรางด้วยตู้คอนเทนเนอร์ (CPC 65123) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางทะเลและชายฝั่งด้วยเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ 

(CPC 65213) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางทะเลและชายฝั่ง อื่นๆ (CPC 65219) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (CPC 65319) 
 การบริการซ่อมและบ ารุงรักษายานยนต์ (CPC 87141) 
 
ส าหรับระดับการเปิดเสรีการบริการในสาขาการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบของไทยใน 

Mode 3 ภายใต้แต่ละความตกลงการเจรจาการค้าเสรีท่ีประเทศไทยมีความผูกพันด้วย มีระดับการ
เปิดเสรีอยู่ในช่วงร้อยละ 17 - 67 (ยกเว้นความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย และไทย-ชิลี  
ที่ไม่มีการผูกพันการเปิดเสรีภาคบริการใน Mode 3) และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ย 
อยู่ในช่วงร้อยละ 8 - 33  

 
ในส่วนของระดับการเปิดเสรีการบริการในสาขาการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบของไทยใน 

Mode 4 ภายใต้แต่ละความตกลงการเจรจาการค้าเสรีท่ีประเทศไทยมีความผูกพันด้วย มีระดับการ
เปิดเสรีอยู่ในช่วงร้อยละ 17 - 50 (ยกเว้นการให้บริการใน Mode 4 ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี
ไทย-ออสเตรเลีย ที่ไทยเปิดเสรีการบริการทั้งหมดในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  และความตกลง
การค้าเสรีไทย-ชิลี ที่ไม่ผูกพันการเปิดเสรีบริการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา) 

 
ส าหรับกิจกรรมการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบทางราง และทางอากาศ ประเทศไทยไม่เปิด

เสรีการบริการทั้งใน Mode 3 และ 4 ในทุกความตกลงการค้าเสรีทุกความตกลงที่ไทยมีการผูกพันด้วย 
(ยกเว้น Mode4 ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย) ในขณะที่ไทยจะมีเงื่อนไขบาง
ประการในการจ ากัดการเปิดเสรีการบริการ ส าหรับบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบทางทะเล 
โดยในรูปแบบการบริการ Mode 3 และ 4 ประเทศไทยจะไม่เปิดเสรีการจัดตั้งธุรกิจให้แก่เรือ 
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ที่ด าเนินการภายใต้ธงชาติไทย และไม่เปิดเสรีการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาส าหรับอาชีพลูกเรือ 
(Ship Crew) ในส่วนของการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบทางถนน ในรูปแบบการบริการ 
Mode 3 ประเทศไทยมีเงื่อนไขก าหนดให้กรรมการอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง (Director) จะต้องเป็นบุคคล
สัญชาติไทย 

 
ส าหรับกิจกรรมการบริการซ่อมและบ ารุงรักษายานยนต์ ไทยผูกพันการเปิดเสรีบริการ

ในความตกลงการค้าเสรีอาเซียน (AFAS) เท่านั้น โดยอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถถือครอง
สัดส่วนการลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 49 
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 ตารางที่ 6-24 ตารางสรุประ  บการผูกพ นการบริการของ ทยของการบริการการขนส่งสินค้าและว ตถุ ิบที่ กี่ยวข้องก บอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 การบริการการขนส่ง
สินค้าและว ตถุ ิบ 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

2 3 3 3 3 3 3 3 5 5 4 4 6 0 6 6 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

4 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 0 6 0 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

67% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 17% 17% 33% 33% 0% 100% 0% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย  %) 

33% - 25% - 25% - 25% - 8% - 16% - 0% - 0% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด  %) 

49%, 
70% 

- 49% - 49% - 49% - 49% - 49% - 0% - 70% - 

ที่มา   บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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6.4.2 สรุปภาพรวมขี ความสามารถในการแข่งข นของการบริการที่  กี่ยวข้องก บ
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
เม่ือพิจารณาอัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนของบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

ยานยนต์และชิ้นส่วนในแต่ละบริการ พบว่า การบริการด้านการวิจัยและพัฒนา เป็นการบริการที่มี
อัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 - 2559 สูงที่สุด ถึงร้อยละ 44.23 
รองลงมาได้แก่ การบริการการจัดหาพนักงาน (ร้อยละ 37.72) การบริการด้านการทดสอบและ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ (ร้อยละ 24.92) และ การบริการก าจัดของเสียและการบ าบัด
ของเสียอุตสาหกรรม (ร้อยละ 15.24) ในขณะที่ภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วน ที่เผชิญกับภาวะการหดตัว ได้แก่ บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต  (หดตัวร้อยละ  
-4.44) บริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ (ร้อยละ -2.92) และ การบริการการจัดจ าหน่าย
ค้าส่ง (ร้อยละ -2.55)  

 
ส าหรับขีดความสามารถในการแข่งขันของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 

ยานยนต์และชิ้นส่วน พบว่า ส าหรับขั้นตอนการวิจัยและการพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์
ภายในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์นั้น โดยทั่วไปจะมีการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะจากบริษัท
แม่ที่ผลิตรถยนต์ อันเนื่องมาจากปัจจัยด้านการควบคุมคุณภาพและการท าให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันของผลิตภัณฑ์ ประกอบกับการที่ไทยเป็นประเทศที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานด้านการผลิตและ
ประกอบเสียส่วนใหญ่ โดยขั้นตอนการวิจัย พัฒนา และการออกแบบจะอยู่ที่ประเทศของบริษัทแม่
ผู้ผลิตรถยนต์เป็นหลัก ดังนั้น จึงท าให้ไทยไม่ได้มีบทบาทในขั้นตอนดังกล่าวมากนัก  

 
ในด้านกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิต พบว่า ปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลต่อขีดความสามารถ

ทางการแข่งขันโดยตรง คือ ขนาดธุรกิจของผู้ประกอบการ กล่าวคือ ปัจจุบันผู้ประกอบการที่เป็น
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) บางราย อาทิ ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รายเล็กต่างๆ ยัง
มีข้อจ ากัดด้านบริการควบคุมคุณภาพการผลิตและสินค้าส าเร็จรูป และบริการทดสอบสินค้าที่มี
ประสิทธิภาพ ที่ปัจจุบันยังไม่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ นอกจากนี้ ในด้าน
จ านวนแรงงานมีฝีมือภายในอุตสาหกรรม พบว่า ปริมาณแรงงานในปัจจุบันจะเน้นมากไปท่ีบริการ
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาหลังการขาย แต่ยังขาดแคลนแรงงานส าหรับบริการอุตสาหกรรมระหว่าง
การผลิตที่มีประสิทธิภาพ จึงท าให้ผู้ประกอบการทั้งในระดับย่อยจนถึงขนาดใหญ่ ก าลังเผชิญ
ปัญหาแรงงานมีฝีมือขาดแคลนในอุตสาหกรรม 
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ในด้านบริการค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วน พบว่า ปัจจุบันบริการดังกล่าวมีการจัดตั้งโดยบริษัทที่ผลิตรถยนต์เองมากขึ้น ซึ่งบริษัท
เหล่านี้จะมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในด้านการคิดค้นผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ใหม่ที่มีความ
ซับซ้อนมากขึ้นกว่าในอดีต ท าให้ผู้ประกอบการอื่นๆ อาจไม่สามารถผลิตสินค้ามาแข่งขันได้
ทันท่วงที อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการดังกล่าวยังคงมีความได้เปรียบบางประการที่เหนือกว่าผู้ค้าปลีก
ที่เป็นบริษัทรถยนต์ เช่น ความสามารถในการขยายเครดิตให้แก่ลูกค้าที่มากกว่า และการขอคืน
สินค้าส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น ท าให้ยังสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการ  
ทีเ่ป็นเจ้าของเทคโนโลยีได้ 
 
 ระ  บการ ปิ  สรีของแต่ละภาคบริการที่ กี่ยวข้องก บอุตสาหกรรมยานยนต์และ

ชิ้นส่วน 
 
เมื่อพิจารณาระดับการเปิดเสรีของแต่ละภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์

และช้ินส่วน พบว่า มีระดับการเปิดเสรีที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละภาคบริการ ซึ่งสามารถสรุปได้
ดังนี ้

 
 การบริการ ้านวิ วกรรม พบว่า มีการเปิดเสรีการจัดตั้งกิจการการบริการ และ

การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาทั้งหมดในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี โดยยกเว้น
เฉพาะวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ที่ไม่ผูกพันใน Mode 4 (ส าหรับความตกลง
การค้าเสรีไทย-ชิลี จะไม่ผูกพันการเปิดเสรี  และความตกลงการค้าเสรีไทย -
ออสเตรเลียจะเปิดเสรเีฉพาะ Mode ที่ 4 เท่าน้ัน) 

 
 การบริการ ้านการวิจ ยและพ ฒนา พบว่า มีเพียงความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 

(AFAS) อาเซียน-อินเดีย และไทย-ออสเตรเลีย เท่านั้น ที่มีการเปิดเสรีภาคบริการ
ด้านวิจัยและพัฒนา โดยส าหรับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน  (AFAS) และ
อาเซียน-อินเดีย มีการเปิดเสรีร้อยละ 60 ของสาขาบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และมี
สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 29 ในขณะที่ความตกลง
การค้าเสรีจะผูกพันเฉพาะการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Mode 4)เท่าน้ัน 

 
 การบริการ ้านการจ  การและ ้านการตลา  พบว่า ไทยมีการผูกพันการเปิด

เสรีในบริการดังกล่าวค่อนข้างอยู่ในระดับต่ า โดยส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 
ของสาขาบริการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ยกเว้น ความตกลงการเสรีอาเซียน (AFAS) ที่มี

http://www.bolliger-company.com/
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การเปิดเสรีถึงร้อยละ 80 ของสาขาบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งนี้ ประเภทบริการ
ที่เกี่ยวการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้านการจัดการการตลาด ที่มีการเปิด
เสรีในทุกความตกลงการค้าเสรีของไทย (ยกเว้นความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-
อินเดีย) คือ บริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management 
Consulting Services) แต่เป็นการเปิดเสรีการบริการอย่างมีเงื่อนไข 

 
 การบริการ ้านการท สอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและว ตถุ ิบ มีเพียง

กิจกรรมเดียวที่มีการระบุลงในข้อผูกพันการเปิดการค้าการบริการเสรี  คือ การ
บริการทดสอบและวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Composition and Purity Testing and 
Analysis Services) ทั้งใน Mode 3 และ 4 ซึ่งมีรายละเอียดการเปิดเสรีที่แตกต่าง
กันไปตามแต่ละความตกลงการค้าเสรี 

  
 การบริการที่ กี่ยวข้องก บการผลิต พบว่า ไทยไม่ได้ผูกพันการบริการทั้งใน 

Mode 3 และ Mode 4 ในทุกความตกลงการค้าเสรีที่ไทยมีความตกลงและมีข้อบท
ด้านการเจรจาการค้าบริการด้วย ยกเว้น ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนที่มีการ
ผูกพันการเปิดเสรีบริการใน Mode 3 ภายใต้กรอบความตกลงด้านการลงทุน
อาเซียน (ACIA) และความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ซึ่งประเทศไทยเปิด
เสรีการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในทุกสาขาบริการที่เกี่ยวข้อง 

 
 การบริการการจ  หาพน กงาน พบว่า ไทยไม่ได้ผูกพันการบริการทั้งใน Mode 3 

และ Mode 4 ในทุกความตกลงการค้าเสรีที่ไทยมีความตกลงและมีข้อบทด้านการ
เจรจาการค้าบริการด้วย ยกเว้น ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ซึ่งประเทศ
ไทยเปิดเสรีการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาเพียงเท่านั้น 

 
 การบริการการซ่อมบ ารุง ครื่องจ กรและอุปกรณ์ พบว่า มีเพียงความตกลง

การค้าเสรีอาเซียนเพียงความตกลงเดียว ที่ประเทศไทยมีการเปิดเสรีการบริการใน
การจัดตั้งธุรกิจให้แก่กิจกรรมการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม และการบริการการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรมการผลิต
และการบริการ โดยเปิดให้มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 49 ในขณะที่
ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ไทยยินยอมให้มีการให้บริการโดยบุคคล
ธรรมดาได้ในกิจกรรมการบริการในสาขาการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์
เท่าน้ัน (Mode 4) 
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 การบริการการจ  จ าหน่ายส่งและปลีก พบว่า ความตกลงการค้าเสรีของไทย

เกือบทั้งหมด (ยกเว้นความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น) จะไม่ผูกพันการเปิดเสรี
บริการค้าส่งและค้าปลีก ยกเว้นเพียงสาขาเดียวที่ไทยมีการเปิดเสรีบริการทั้ง Mode 3 
และ Mode 4 คือ การบริการการจัดจ าหน่ายแบบส่งตามสัญญาจ้าง (Group of CPC 
612) โดยจะมีรายละเอียดการเปิดเสรีที่แตกต่างกันไปตามแต่ละความตกลง 
การค้าเสรี 

 
 การบริการการก าจ  ของ สียและการบ าบ  ของ สียอุตสาหกรรม พบว่า ใน

ภาพรวม ไทยมีการเปิดเสรีกิจการการบริการ (Mode 3) และการให้บริการโดย
บุคคลธรรมดา (Mode 4) ในเกือบทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นสาขาการบริการท า
ความสะอาดทั่วไป (General Cleaning Services) ที่ไทยไม่มีการเปิดเสรีสาขา
ดังกล่าว ส าหรับรายละเอียดการเปิดเสรีบริการดังกล่าวจะมีความแตกต่างกัน
ออกไปตามแต่ละความตกลงการค้าเสรี 

  
 การบริการประก นวินา ภ ย พบว่า ไทยมีการเปิดเสรีในทุกสาขาบริการที่

เกี่ยวข้อง โดยมีการก าหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 25 และ
มีเงื่อนไขในการจัดตั้งธุรกิจใหม่จะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรี 
และมีเงื่อนไขในการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา โดยผู้บริหารอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญ 
และผู้ช่วยทางเทคนิคจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยของไทย ทั้งน้ี ภายใต้ความตกลงอาเซียน-อินเดีย และ
ไทย-ออสเตรเลีย ประเทศไทยจะไม่เปิดเสรีการบริการในสาขาการประกันภัย 

 
 การบริการการขนส่งสินค้าและว ตถุ ิบ พบว่า ในภาพรวม ความตกลงการ

เจรจาการค้าเสรีเกือบทั้งหมด มีการเปิดเสรีกิจการการบริการ (Mode 3) และการ
ให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ยกเว้นการบริการการขนส่งทางรางด้วย 
ตู้คอนเทนเนอร์ (Railway transport services of intermodal containers) และการ
บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air transport services of other freight) ที่ไม่มี
การผูกพัน 

 

http://www.bolliger-company.com/
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บทที่ 7 
อุตสาหกรรมปโิตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก  
 
 
เนื้อหาในบทนี้ จะกล่าวถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์

พลาสติกของประเทศไทยในปัจจุบัน เพื่อการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน และ 
ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก และระบุสาขาการบริการ 
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่มีการเจรจาการค้าการบริการภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรี ต่อไป 
โดยเนื้อหาในบทนี้จะประกอบด้วยหัวข้อ 7.1 โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก 7.2 ภาพรวมห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก 
และผลิตภัณฑ์พลาสติก 7.3 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  
พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก และ 7.4 ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก 

 
 

7.1 โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์
พลาสติก 

 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก  เป็นอุตสาหกรรมส าคัญ

อุตสาหกรรมหนึ่งที่ส าคัญต่อเศรษฐกิจไทย ถือก าเนิดข้ึนมาตั้งแต่ปี 2532 หลังจากมีการขุดค้นพบ
ก๊าซธรรมชาติในบริเวณอ่าวไทย ส่งผลให้มีการริเริ่มก่อตั้งโรงงานแยกก๊าซธรรมชาติขึ้น และเกิด
โครงการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 1 (National Petrochemical Complex 1: NPC 1) โดยมี
บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ผลิตสารเอทีลีนจากก๊าซธรรมชาติ หลังจาก
นั้นจึงมีภาคเอกชนเข้ามาลงทุนในการผลิตเพิ่มขึ้น จนกระทั่งในเวลาต่อมา ประเทศไทยก็สามารถ
ผลิตอนุพันธ์ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้ครบทุกสาย โดยในขณะนั้น อุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทย 
ยังอยู่ภายใต้การคุ้มครองด้วยภาษีศุลกากรมาโดยตลอด จนกระทั่งปี 2537 รัฐบาลมีนโยบาย 
การเปิดเสรีอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเกือบทั้งหมด ส่งผลให้ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศเข้ามา
ขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และมีการขยายก าลังการผลิตในอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมีขั้นปลาย รวมทั้งพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตอยู่เดิมอย่าง โพลีเอทิลีน
และโพลีโพรพิลีนให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) มากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น ทั้งนี้  ผู้ผลิตบางรายได้ขยายการผลิตในแนวตั้ ง  
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(Vertical Integration) ท าให้รูปแบบการด าเนินงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเปลี่ยนแปลงจาก
บริษัทรายย่อย มาเป็นกลุ่มโรงงานปิโตรเคมีครบวงจรที่มีผลิตภัณฑ์หลายชนิดมากยิ่งขึ้น1 

 
ในปัจจุบัน มีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้มีจ านวนมาก ทั้งผู้ประกอบการธุรกิจ 

ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ในขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมดังกล่าว ยังเป็นอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ส าคัญของประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น โดยในปี 
2557 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย มีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 
13,312.41 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.83 ของมูลค่าการส่งออกของประเทศ และ
เม่ือพิจารณา CAGR ของการส่งออกในช่วงระหว่างปี 2548 ถึง 2557 พบว่าอยู่ที่ระดับร้อยละ 
9.49 ดังแสดงในภาพที่ 7-1 ในด้านของการน าเข้า อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์
พลาสติกมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 7,873.78 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.14  
ของมูลค่าการน าเข้าของประเทศ และมีอัตราการเติบโตแบบ CAGR ของมูลค่าการน าเข้าในช่วง
ระหว่างปี 2548 ถึง 2557 อยู่ท่ีร้อยละ 7.49 ดังแสดงในภาพที่ 7-2 

 
นอกจากนี้ อุตสาหกรรมนี้ยังมีจ านวนผู้ประกอบการกว่า 3,500 รายทั่วประเทศไทย2 

โดยโรงงานต่างๆ ในอุตสาหกรรมดังกล่าว จะตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นหลัก 
รองลงมาคือ ภาคตะวันออก โดยเฉพาะในบริเวณ เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

 

                                                           
1 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
2 จากหนังสือท าเนียบอุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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  ภาพที่ 7-2 การน าเข้าของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก ปี 2548-2557 

 



 

 

 

 7-5 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

7.1.1 ห่วงโซ่อุปทานการผลิต (Supply Chain) 
 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก สามารถแบ่งได้ออกเป็น

อุตสาหกรรมหลักส าคัญ 2 อุตสาหกรรม อันได้แก่ 1) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และ 2) อุตสาหกรรม
พลาสติก 

 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นอุตสาหกรรมที่ประกอบด้วยสารเคมีชนิดต่างๆ ตั้งแต่สารเคมี

ตั้งต้น ไปจนถึงสารเคมีที่ได้จากการท าปฏิกิริยาเคมีหรือกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ได้สารเคมีที่
น าไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ ต่อไป ทั้งนี้ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ จะเชื่อมโยงไปกับอุตสาหกรรม
พลาสติก เนื่องจากสารเคมีดังกล่าวจะถูกน าไปใช้ในกระบวนการผลิตพลาสติกต่อไป  
ในขณะเดียวกัน สารเคมีจากอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์เอง ก็จะถูกน าไปใช้ในวัตถุดิบส าหรับการผลิต
ผลิตภัณฑ์อื่นในอุตสาหกรรมอื่น ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์เป็นอุตสาหกรรม
สนับสนุนที่ส าคัญของประเทศ 

 
ส่วนอุตสาหกรรมพลาสติก เป็นอุตสาหกรรมที่ประกอบด้วยอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก 

และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก อุตสาหกรรมดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
และปิโตรเคมี เนื่องด้วยวัตถุดิบตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตเม็ดพลาสติกนั้น ก็คือ วัตถุดิบจาก
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี รวมกับอุตสาหกรรมสนับสนุนอื่นๆ อันได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตร 
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ (สารเคมี) 

 
เพราะฉะนั้น คณะผู้วิจัยได้จ าแนกห่วงโซ่อุปทานการผลิตของอุตสาหกรรมนี้ออกเป็น 3 

กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก และอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยมีรายละเอียดของห่วงโซ่ เป็นดังต่อไปนี้ 

 
7.1.1.1 อุตสาหกรรมปิโตรเคม ี

 
 อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

 
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม เป็นอุตสาหกรรมตั้งต้นในห่วงโซ่อุปทานการผลิตของอุตสาหกรรม

พลาสติกทั้งหมด โดยอุตสาหกรรมปิโตรเลียมจะประกอบไปด้วย สองส่วนหลัก คือ การส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม และการกลั่นน้ ามัน 
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โดยในส่วนของอุตสาหกรรมการส ารวจและผลิตจะสามารถแบ่งเป็น สองส่วน ได้แก่  
การขุดเจาะน้ ามัน และ Oilfield Services ซึ่งหลังจากส ารวจและผลิต และได้มาผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมแล้ว (น้ ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และคอนเดนเสท) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะถูกล าเลียงเข้าสู่
กระบวนการกลั่นล าดับส่วน เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และป้อนสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ ต่อไป 

 
 อุตสาหกรรมสารเคมี 

 
อุตสาหกรรมสารเคมีเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเข้มข้นและใช้เงินลงทุนสูง โดย

อุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมตั้งต้นของอุตสาหกรรมพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก โดย
อุตสาหกรรมดังกล่าวประกอบด้วยผลิตภัณฑ์สารเคมีตั้งต้น 2 กลุ่มใหญ่ คือ เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 
(Inorganic Chemical) และเคมีภัณฑ์อินทรีย์ (Organic Chemical) ซึ่งเป็นเป็นผลผลิตจากการท า
ปฏิกิริยากันระหว่างสารเคมีในสิ่งมีชีวิต และจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์สารเคมีทั้งสอง
สามารถน าไปใช้ต่อในการผลิตสารเคมีที่มีองค์ประกอบซับซ้อนมากขึ้น และใช้ในการผลิต
เคมีภัณฑ์ และพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกต่อไป 
 
7.1.1.2 อุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก 

 
 อุตสาหกรรมผลิตเม็ดพลาสติก 

 
อุตสาหกรรมผลิตเม็ดพลาสติกถือเป็นอุตสาหกรรมในช่วงต้นของอุตสาหกรรมการผลิต

ผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยวัตถุดิบหลักในการผลิตเม็ดพลาสติกนั้น ได้แก่ ส่วนประกอบทางเคมี น้ า 
โพลิเมอร์ (ซึ่งได้จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี) เป็นต้น ส่วนการผลิตเม็ดพลาสติกนั้น กระบวนการผลิต
เริ่มจากน าวัตถุดิบหลักมาผ่านกระบวนการผลิตหล่อเม็ดพลาสติก โดยใช้ความร้อนและแรงอัดเข้าสู่
แม่พิมพ์ เม็ดพลาสติกที่ได้จากการผลิตจะถูกน าไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกใน
อุตสาหกรรมขั้นปลายของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และพลาสติกต่อไป 

 
 อุตสาหกรรมแปรรูปเม็ดพลาสติก 

 
อุตสาหกรรมแปรรูปเม็ดพลาสติก เป็นการแปรรูปเม็ดพลาสติกเป็นพลาสติกชนิดต่างๆ 

ให้มีลักษณะที่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน โดยกระบวนการหรือเทคนิคการผลิต
เม็ดพลาสติกและพลาสติกแปรรูปที่นิยมใช้มากที่สุดคือ กระบวนการผลิตแบบฉีดขึ้นรูปชิ้นส่วน
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พลาสติก (Injection Molding) และกระบวนการผลิตแบบการเป่าชิ้นงานและการผลิตขวด (Blow 
Molding)  
 
7.1.1.3 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑพ์ลาสติก 

 
 อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก 

 
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกถือเป็นอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงต่อเนื่องไปยัง

อุตสาหกรรมอื่นๆ เป็นจ านวนมาก เนื่องจากในการผลิตสินค้า อาทิ ยานยนต์และชิ้นส่วน 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุก่อสร้าง หรือแม้แต่สินค้าอุปโภคบริโภค  
ล้วนแล้วแต่จ าเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นวัตถุดิบกึ่งส าเร็จรูปหรือเป็นส่วนประกอบ 
ในการผลิต ซึ่งอุตสาหกรรมต่อเนื่องเหล่านี้เอง ได้เพิ่มมูลค่าให้กับพลาสติกและเม็ดพลาสติก 
เป็นอย่างมาก 

 
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์พลาสติก ที่เราอาจเห็นได้ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ แผ่นฟิล์ม ฟอยส์ 

และเทป ใยหรือเส้นใยพลาสติก ท่อ หลอด พลาสติกปูพื้น ด้ามจับฝักบัว ภาชนะบรรจุ อาทิ จาน 
ชาม รวมไปถึงเครื่องใช้อื่นๆ ที่ท าด้วยพลาสติก และเครื่องเรือนหลากหลายชนิด  

 
ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้จัดท าแผนภาพของภาพรวมห่วงโซ่อุปทานการผลิตในอุตสาหกรรม 

ปิโตรเคมี พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยสรุปไว้ดังแสดงในภาพที่ 7-3 และ 7-4 
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ภาพที่ 7-3 ห่วงโซ่อุปทานการผลิตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

 
 

ภาพที่ 7-4 ห่วงโซ่อุปทานการผลิตของอุตสาหกรรมพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก 
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7.2 ภาพรวมห่วงโซ่มูลคา่ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์
พลาสติก 

 
ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติกจะครอบคลุม

ไปถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการผลิตสินค้าด้วย ได้แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การจัดจ าหน่ายและการขนส่งสินค้า การขาย และการท าตลาด 

 
ดังแสดงในภาพที่ 7-3 และ 7-5 ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และ

ผลิตภัณฑ์พลาสติก ประกอบด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การจัดหา
วัตถุดิบ การตรวจสอบและทดสอบวัตถุดิบ การวางแผนการผลิต การผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  
การสังเคราะห์สารเคมี การผลิตเม็ดพลาสติกและการแปรรูปเม็ดพลาสติก และการผลิตผลิตภัณฑ์
พลาสติกเป็นหลัก โดยมีอุตสาหกรรมแม่พิมพ์เป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนหลัก หลังจากนั้น  
จะน าไปสู่การเชื่อมโยงไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ ต่อไป โดยกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม 
การแปรรูปเม็ดพลาสติกให้เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติก จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมนี้อย่างมาก 
รวมถึงการน าเอาผลิตภัณฑ์พลาสติกไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในอุตสาหกรรมอื่นเอง  
ก็เป็นการเพิ่มมูลค่าได้เช่นกัน 

 
ภาพที่ 7-5 ห่วงโซมู่ลค่าของอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีพลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก 
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7.2.1 ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมจากการศึกษาบริษัทกรณีศึกษา (Best Practice) 
 
บริษัทที่เป็นกรณีศึกษาที่คณะผู้วิจัยคัดเลือกมา เป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มีความ

เกี่ยวข้อง และ/หรือมีบทบาทส าคัญในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยในอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมีและพลาสติก คณะผู้วิจัยจะท าการพิจารณาบริษัท เอ็กซอนโมบิล จ ากัด เป็นบริษัท
กรณีศึกษา เนื่องด้วยเป็นบริษัทผู้ผลิตรายส าคัญที่มียอดการผลิตและยอดการขายก๊าซธรรมชาติ
และน้ ามันปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมในตลาดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก 

 
บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ ากัด เป็นบริษัทพลังงานสัญชาติอเมริกัน ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1859 

ในปัจจุบันมีพนักงานของบริษัทอยู่ประมาณ 83,700 คน มีรายได้ต่อปีกว่า 376 ล้านเหรียญสหรัฐ3 
และมีฐานการผลิตอยู่ในประเทศต่างๆ กว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยมีการท าธุรกิจครบวงจรตั้งแต่
อุตสาหกรรมต้นน้ า ปลายน้ า ไปจนถึงอุตสาหกรรมสารเคมี ซึ่งธุรกิจต้นน้ าของเอ็กซอนโมบิล คือ
ธุรกิจการส ารวจและผลิตน้ ามันและก๊าซธรรมชาติที่มีการด าเนินการอยู่ใน 36 ประเทศทั่วโลก 
ขณะที่ ธุรกิจปลายน้ าของเอ็กซอนโมบิล คือธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสารหล่อลื่นที่
มีการด าเนินกิจการใน 17 ประเทศทั่วโลก และธุรกิจสารเคมีของเอ็กซอนโมบิลที่มีฐานการผลิต
เคมีภัณฑ์คุณภาพสูงใน 16 ประเทศทั่วโลก ดังแสดงในภาพที่ 7-6 

 

                                                           
3 รวบรวมจาก Forbes (2015) 
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ภาพที่ 7-6 ภาพแสดงฐานการผลิตของเอ็กซอนโมบิลทั่วโลก 
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การบริหารงานของเอ็กซอนโมบิล เป็นการบริหารงานแบบครบวงจร เน้นประสิทธิภาพ
การด าเนินการสูงสุดในแต่ละกิจกรรมก่อนการผลิต กิจกรรมระหว่างการผลิต และกิจกรรมหลัง  
การผลิตผ่านห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างไม่สามารถแยกจากกันได้ 

 
ดังแสดงให้เห็นในภาพที่ 7-7 เอ็กซอนโมบิลมีห่วงโซ่มูลค่าภายในองค์กรที่ครบวงจร โดย

เริ่มต้นจากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการส ารวจและผลิตน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ 
(Research and Development) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการส ารวจและผลิตสูงสุด จากนั้นจึงเข้าสู่
กระบวนการวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ในการขุดเจาะน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ จากนั้น
จึงเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ ามันและก๊าซธรรมชาติและส่งต่อน้ ามันและก๊าซธรรมชาติผ่านทางท่อส่ง
และเรือล าเลียงต่อไป ในฝั่งของอุตสาหกรรมปลายน้ า จะเริ่มที่สายการกลั่นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
(Refining) โดยแบ่งออกเป็น การกลั่นเชื้อเพลิง (Fuels Refining) และการกลั่นสารหล่อลื่น (Lubes 
Refining) ซึ่งท าให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง สารหล่อลื่น ปิโตรเคมี และพลาสติก โดย
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ท้ายที่สุดแต่ละผลิตภัณฑ์จะถูกส่งออกไปที่ เครือข่ายกระจายสินค้า 
(Distribution Networks) และการท าการตลาดเพื่อจ าหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่อง และผู้บริโภคในตลาดต่อไป ซึ่งรวมถึงการเก็บข้อมูลการตลาดหลังการขายเพื่อเป็น
ข้อมูลให้แก่ภาคการผลิตต่อไป 
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ภาพที่ 7-7 ห่วงโซ่มูลค่าของเอ็กซอนโมบิล (Exxon Mobil’s Value Chain)  

 
 
ในด้านห่วงโซ่อุปทาน เอ็กซอนโมบิลมีความแข็งแรงในการจัดการวัตถุดิบตลอดห่วงโซ่ 

ผ่านระบบการจัดการอุปทาน (Supply Chain Management) เนื่องจากเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่
มีกลยุทธ์ในการรวมตัวกันในแนวดิ่ง (Vertical Integration Strategy) ท าให้บริษัทมีความเชื่อมโยง
ระหว่างซัพพลายเออร์  (Backward Linkage) และความเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง (Forward Linkage) ที่แข็งแรงมาก โดยมีการวางแผนการท างานร่วมกัน 
แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการพยายามประเมินความต้องการในตลาด เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการของห่วงโซ่อุปทาน  

 
การผลิตของเอ็กซอนโมบิล จะมุ่งเน้นการผลิตโดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ผ่านการวิเคราะห์ ประเมิน และวางแผนการผลิตอย่างถี่ถ้วนที่สุด เนื่องจากอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียมเป็นอุตสาหกรรมที่มีต้นทุนในการผลิตสูง ในกระบวนการผลิตของเอ็กซอนโมบิล 
จะค านึงถึงประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ โดยการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตจะเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการใช้ระบบไอน้ าจากการน าน้ าในกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ อาทิ 
น าน ้าควบแน่นที่มีคุณภาพดีมาใช้แทนน ้าปกติ ส าหรับหม้อต้มไอน ้าที่หน่วยกลั่นและหน่วยพลัง
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โรงงาน และน าน ้าควบแน่นที่ปนเปื้อนเล็กน้อยในหน่วยกลั่นมาบ าบัดเพื่อใช้ซ ้าในระบบผลิตไอน ้า 
เป็นต้น ทั้งนี้ ยังมีกระบวนการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอื่นๆ อีก เช่น การน าความร้อน
เหลือทิ้งกลับมาใช้ผลิตไอน้ า ไฟฟ้า เพื่อช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต การทาสาร
เคลือบภายในผนังเตาในกระบวนการผลิต ที่ช่วยลดการสูญเสียความร้อน และสะท้อนความร้อน
ดังกล่าวกลับเข้าระบบ รวมทั้งใช้ไฟฟ้าและไอน้ าจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 
(Cogeneration Power Plant) ที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง  ซึ่งเป็น
พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อมได้   

 
นอกจากนี้ เอ็กซอนโมบิลยังมีแนวทางการบริหารงานการผลิตให้มีความปลอดภัย 

สูงที่สุด โดยมีระบบที่เรียกว่า ระบบการบริหารการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย (Operations 
Integrity Management System หรือ OIMS) โดย OIMS มีหลักการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัยทั้งสิ้น 11 ประการ ได้แก่ 

 
 ความเป็นผู้น า ความมุ่งม่ัน และความรับผิดชอบของผู้บริหารในการขับเคลื่อน 

การผลิตให้มีความปลอดภัย ป้องกันความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม   
 การจัดการและการประเมินความเสี่ยงก่อนการผลิต 
 การออกแบบและก่อสร้าง 
 การรวบรวมข้อมูลและระบบเอกสาร 
 การฝึกอบรมบุคลากร 
 การปฏิบัติงานและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ให้มีความสมบูรณ์ 
 การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น 
 บริการจากผู้รับเหมาที่มีความปลอดภัย 
 การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ 
 การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินและการสร้างการรับรู้ของชุมชน 
 การประเมินและปรับปรุง OIMS 

  
ทั้งนี้ ดังแสดงให้เห็นในภาพที่ 7-8 อาจสรุปได้ว่า ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จของ 

เอ็กซอนโมบิล ประกอบด้วยปัจจัย 5 ประการ ได้แก่  
 
 ระบบการจัดการในองค์กร (Superior Management) โดยคาดการณ์ความต้องการ

ของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แต่ละตัว เพื่อให้ผลิตได้เหมาะสมกับความต้องการ  
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 มีเทคโนโลยีในการส ารวจน  ามันและก๊าซธรรมชาติที่ก้าวหน้า (Leading 
Technology in Oil & Gas Discovering) ให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการส ารวจและการผลิตอย่างมาก เพื่อเกิดประสิทธิภาพในการผลิต 
ที่สูงที่สุด ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มคุณค่าของทรัพยากรให้มากที่สุด  

 
 มีพันธมิตรทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่  (Global Alliances) มีพันธมิตรทางธุรกิจ 

รายใหญ่ที่เป็นลูกค้าของเอ็กซอนโมบิลตลอดห่วงโซ่อุปทานจ านวนมาก เช่น บริษัท
รถยนต์ บริษัทบรรจุภัณฑ์ บริษัทเครื่องมือทางการแพทย์ เป็นต้น ท าให้มีความ
ต้องการผลิตภัณฑ์จากเอ็กซอนโมบิลโดยตลอด รวมท้ังมีซัพพลายเออร์จ านวนมาก
ที่ด าเนินธุรกิจร่วมกับบริษัท 

 
 มีช่องทางการตลาดแบบแนวตั งที่แข็งแรง  (Strong Vertical Marketing)  

เอ็กซอนโมบิลเน้นการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของธุรกิจหลักที่มีอยู่ และใช้
ประโยชน์จากการท างานเป็นหน่ึงเดียวกันทั่วโลกของเอ็กซอนโมบิล 

 
 มีทรัพยากรการผลิตขนาดใหญ่และความสามารถในการบริหารทรัพยากร 

(Large Resources & Balancing Resources) เอ็กซอนโมบิลมีทรัพยากรจ านวนมาก 
และจะท าการค้นหาและเลือกด าเนินงานในพื้นที่ที่มีโอกาสในการได้ผลผลิตที่ดี
เท่าน้ัน 
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ภาพที่ 7-8 แรงขับเคลื่อนสู่ความส าเร็จของเอ็กซอนโมบิล 

 
 
 

7.3 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก 
และผลิตภณัฑ์พลาสตกิ 

 
ในส่วนของการจัดประเภทของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก คณะผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์ของ Shih Smiling Curve 
เป็นกรอบในการอ้างอิงการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน / ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่ง
การวิเคราะห์ Shih Smiling Curve นั้นเป็นกรอบแนวคิดหลักในการจัดกลุ่มการวิเคราะห์ภายใน
ห่วงโซ่อุปทาน / ห่วงโซ่มูลค่า เพื่อแสดงภาพปัจจุบันและภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของ
ห่วงโซ่ของอุตสาหกรรม โดยเน้นการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรม
ตามมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้น ซึ่งนับรวมทั้งภาคการผลิต และภาคบริการ นอกจากนี้ ยังสามารถแสดง
ภาพรวมของห่วงโซ่การผลิตภายในอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจนตลอดทั้งห่วงโซ่ รวมไปถึงระบุ  
ชี้ชัดในกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรม ซึ่งสามารถน าผลการวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้
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ส าหรับการระบุกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมนั้นๆ รวมไปถึงส าหรับการจัดท า  
แนวทางการพัฒนาหรือยกระดับขีดความสามารถในอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต  

 
ในการระบุถึงบริการที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยจะใช้มาตรฐาน Central Product Classification 

Version 2.1 (CPC Ver. 2.1) ในการจ าแนกประเภทบริการในกระบวนการก่อนการผลิต ระหว่าง
การผลิต และหลังการผลิตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก โดย
กิจกรรมการบริการท่ีเกี่ยวข้อง มีดังนี้ 

 
7.3.1 กระบวนการก่อนการผลิต 

 
ในกระบวนการก่อนการผลิต มีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 2 กิจกรรมหลัก 

ได้แก่ กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาออกแบบ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ โดยรายละเอียด
ของกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง เป็นดังตารางที่ 7-1 

 
ตารางที่ 7-1 กิจกรรมบริการที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการก่อนการผลิตของอุตสาหกรรม 

ปิโตรเคมี พลาสติกและผลิตภัณฑ์ 

บริการที่เก่ียวข้อง 
UN: รหัส Central Product Classification  

(CPC Ver.2.1) 
GATS: Group 

บริการที่เก่ียวข้องกับการวิจัยและพัฒนาออกแบบ 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ : 
Industrial design 

83912 Industrial design services (1) Business Services 

บริการที่เก่ียวข้องกับวัตถุดิบ 

การจัดหาวัตถุดิบ : 
Procurement agent for raw material 
sourcing 

85999 - Other support services n.e.c. (1) Business Services 

การบริการที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร : 
Customs-related services for imported 
raw materials 

85999 - Other support services n.e.c. (1) Business Services 

การทดสอบคุณภาพวัตถุดิบ : 
Quality assurance services (of raw 
materials) 

83441 - Composition and purity testing and 
analysis services 

(1) Business Services 

การขนส่งวตัถุดิบ : 
Freight transportation services (of raw 
materials) by road, rail, sea or air 

Division: 65 - Freight transport services (11) Transportation Services 

การจัดเก็บวัตถุดิบ :  
Storage of raw materials – general 
storage 

67290 - Other storage and warehousing 
services 

(11) Transportation Services 
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บริการที่เก่ียวข้อง 
UN: รหัส Central Product Classification  

(CPC Ver.2.1) 
GATS: Group 

บริการเก็บรักษาสินค้า (วัตถุดิบ) - คลัง
น้ ามัน : 
Storage of Raw Materials – Tank 
Farm 

67220 – Bulk Liquid or Gas Storage 
Services 

(11) Transport Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากการประชุมกลุ่มย่อย และ Services in Global Value 
Chains: Manufacturing-Related Services, APEC Policy Support Unit 

 
7.3.2 กระบวนการระหว่างการผลิต 

 
ในกระบวนการระหว่างการผลิต มีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องที่มีรายละเอียด  

เป็นดังตารางที่ 7-2 
 

ตารางที่ 7-2 กิจกรรมบริการที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการระหว่างการผลิตของอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมี พลาสติกและผลิตภัณฑ์ 

บริการที่เก่ียวข้อง 
UN: รหัส Central Product Classification 

(CPC Ver.2.1) 
GATS: Group 

การจัดการการผลิต : 
Production management 

83115 - Operations management consulting 
services 

(1) Business Services 

การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ISO : 
Quality assurance and compliance with ISO 

83441 - Composition and purity testing and 
analysis services 

(1) Business Services 

บริการคลังสินค้าส าหรับสินค้าขัน้กลาง : 
Warehousing services for intermediate goods 

67290 - Other storage and warehousing 
services 

(11) Transportation 
Services 

บริการท าความสะอาดโรงงาน : 
Cleaning services for factory 

85330 - General cleaning services (1) Business Services 

บริการบ าบัดน้ าเสีย : 
Sewage water treatment services 

94110 - Sewerage and sewage treatment 
services 

(1) Environment 
Services 

การก าจัดของเสียอุตสาหกรรม : 
Industrial waste disposal 

94212 - Collection services of industrial 
hazardous waste (except medical and other 
biohazardous waste) 
94339 - Other non-hazardous waste 
treatment and disposal services 

(1) Environment 
Services 

บริการซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ ์: 
Repair and maintenance services of machines 
and equipment 

87156 - Maintenance and repair services of 
commercial and industrial machinery 

(1) Business Services 

บริการจัดหาพนักงาน : 
Personnel search and referral services  - 
Recruitment of factory workers 

85112 - Permanent placement services, 
other than executive search services 

(1) Business Services 
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บริการที่เก่ียวข้อง 
UN: รหัส Central Product Classification 

(CPC Ver.2.1) 
GATS: Group 

งานบริการผลิตสินค้าต้นแบบ : 
Prototyping Services 

887 – Fabricated metal product, machinery 
and equipment manufacturing services 

(1) Business Services 

บริการการผลิตงานโลหะที่เกี่ยวข้อง อาทิ งานเชื่อม 
งานเคลือบ : 
Manufacturing services provided in-house and 
suppliers of activities  

886 – Basic metal manufacturing services 
887 - Fabricated metal product, machinery 
and equipment manufacturing services 

(1) Business Services 

บริการทดสอบคุณภาพสินค้า : 
Testing services for quality control and 
assurance 

8344 – Technical testing and analysis 
services  

(1) Business Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมการประชุมกลุ่มย่อย และ Services in Global Value 
Chains: Manufacturing-Related Services, APEC Policy Support Unit 

 
7.3.3 กระบวนการหลังการผลิต 

 
ในกระบวนการหลังการผลิต มีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 2 กิจกรรมหลัก 

ได้แก่ กิจกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และกิจกรรมการจัดเก็บและจัดจ าหน่ายสินค้า โดย
รายละเอียดของกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง เป็นดังตารางที่ 7-3 

 
ตารางที่ 7-3 กิจกรรมบริการที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการหลังการผลิตของอุตสาหกรรม 

ปิโตรเคมี พลาสติกและผลิตภัณฑ์ 

บริการที่เก่ียวข้อง 
UN: รหัส Central Product Classification  

(CPC Ver.2.1) 
GATS: Group 

บริการที่เก่ียวข้องกับบรรจุภัณฑ์ 

การออกแบบบรรจุภัณฑ ์: 
Design of Packages 

83919 - Other specialty design services (1) Business Services 

บริการบรรจุหีบห่อ : 
Packaging Services 

85400 - Packaging services (1) Business Services 

บริการที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บและจ าหน่ายสินค้า 

บริการขนส่งสินค้า (ส าเร็จรูป) : 
Freight transportation services (of finished 
goods) by road, rail, sea or air 

Division: 65 - Freight transport services (11) Transportation 
Services 

บริการคลังสินค้าและการเก็บรักษาสนิค้า 
(ส าเร็จรูป) : 
Storage and warehousing services for 
finished goods 

67290 - Other storage and warehousing 
services 

(11) Transportation 
Services 

บริการจัดจ าหน่ายสินค้า : 
Distribution services of finished goods 

Division: 61,62 – Wholesale / Retail trade 
Services 

(4) Distribution 
Services 
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บริการที่เก่ียวข้อง 
UN: รหัส Central Product Classification  

(CPC Ver.2.1) 
GATS: Group 

บริการประกันการขนส่งสินค้า (วัตถุดบิ) : 
Freight insurance of transportation (of raw 
materials) by road, rail, sea, pipe or air 

71333 – Freight insurance services (7) Financial Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมการประชุมกลุ่มย่อย และ Services in Global Value 
Chains: Manufacturing-Related Services, APEC Policy Support Unit 

 
7.3.4 สรุปภาพรวมของกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และ

ผลิตภัณฑ์ 
 
จากการศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาอุตสาหกรรมสนับสนุน และอุตสาหกรรมผลิตหลัก

ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์ คณะผู้วิจัยสามารถสรุปสาขาบริการตาม 
การจ าแนกแบบขององค์การการค้าโลกที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติกและ
ผลิตภัณฑ์พลาสติกได้ออกเป็น 5 กลุ่มสาขาหลัก ได้แก่ สาขาบริการธุรกิจ สาขาบริการการจัด
จ าหน่าย สาขาบริการด้านสิ่งแวดล้อม สาขาการบริการทางการเงิน และสาขาการบริการขนส่ง  
ดังแสดงในภาพที่ 7-9 
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ภาพที่ 7-9 สรุปอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และพลาสติก 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากและองค์การการค้าโลก 

 
นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อยและการรวบรวม

ข้อมูลสถานะการให้บริการของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติกและ
ผลิตภัณฑ์ จากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดังกล่าว พบว่า การให้บริการในกระบวนการก่อน
การผลิต โดยเฉพาะในส่วนของการวิจัยและพัฒนาที่ห้องทดลองและการทดสอบคุณภาพและ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ยังคงต้องการการสนับสนุนในมีการพัฒนามาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับ 
ในขณะที่ การให้บริการในกระบวนการระหว่างการผลิตมีประเด็นปัญหาที่ส าคัญคือการขาดแคลน
แรงงานและบุคลากรด้านงานซ่อมบ ารุง ในส่วนของการบริการในกระบวนการหลังการผลิต พบว่า 
ในประเด็นดา้นโลจิสติกส์ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะด าเนินการด้วยตนเอง ไม่ได้ใช้การบริการจาก
ภายนอกมากนัก เนื่องจากยังเห็นว่าการบริการโลจิสติกส์ในบางส่วนยังมีปัญหาในเรื่องของ
มาตรฐานการบริการ โดยเฉพาะการขนส่งทางราง นอกจากนี้ การบริการการประกันการขนส่งไทย
ยังมีผู้ให้บริการน้อย และมีราคาสูง 
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โดยสถานะการบริการของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์สามารถสรุปได้ 
ดังตารางที่ 7-4 

 
ตารางที่ 7-4 ตารางสรุปสถานะการบริการที่เก่ียวเน่ืองของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติกและผลิตภัณฑ์ 

หัวข้อ ความคิดเห็น 
กระบวนการก่อนการผลิต 

การวิจัยและพัฒนา  การวิจัยและพัฒนาเพื่อคิดค้นเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ที่ท าให้มีมาตรฐานการผลิตที่ดีขึ้น ส่งผลให้
ผู้ประกอบการสามารถผลิตสินค้าที่มีความแปลกใหม่ มีมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ และส่งออกไปยัง
ต่างประเทศได้ ต่างจากแต่เดิมที่ไทยเป็นผู้รับผลิตตามค าสั่งผลิต (Order) เท่านั้น  

 ห้องส าหรับการทดสอบ (Testing Laboratory) เพื่อรองรับบริการควบคุมคุณภาพ และทดสอบคุณภาพ
สินค้าพลาสติก ปัจจุบันยังไม่มีห้องทดลองในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าชาวต่างชาติ 
ผู้ประกอบการต้องส่งสินค้าไปให้ห้องทดลองในต่างประเทศเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองคุณภาพของสินค้า 

 ผู้ประกอบการยังใช้บริการจ้างศึกษา วิจัย และจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assesment Report) แต่การบริการดังกล่าว ยังมีค่าใช้จ่ายสูง ไม่เหมาะสมกับ
คุณภาพของการบริการที่ได้รับ 

 มาตรฐานการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของไทยยังไม่สามารถใช้ได้ในระดับสากล 
การออกแบบ  อุตสาหกรรมพลาสติกไทยโดยส่วนใหญ่รับผลิตตามค าสั่งซื้อ จึงมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่มากนัก แต่

หากมีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒณา (R&D) จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเลือกออกแบบและ
ผลิตสินค้าเพื่อน าไปเสนอขายต่อลูกค้าเองได้ 

การจัดหาวัตถุดิบ  โดยส่วนใหญ่ผู้ผลิตจะเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบเอง ไม่ได้รับการบริการจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก (outsource) 
 ส าหรับเครื่องจักร ส่วนใหญ่บริษัทไทยไม่มีการจัดจ้างบริการด้านวิศวกรรมก่อนการผลิตเพื่อวางแผนผัง

เครื่องจักรส าหรับแต่ละโรงงานโดยเฉพาะ แต่จะใช้บริการดังกล่าวที่เป็นบริการเสริมจากการซื้อเครื่องจักร 
 ผู้ให้บริการท่าเรือปิโตรเลียม และแหล่งบรรจุวัตถุดิบเหลว (Liquid Terminal) ยังคงขาดแคลน โดยมี 

ผู้ให้บริการในปัจจุบันจ านวนไม่มาก 
กระบวนการระหว่างการผลิต 

การผลิต / การประกอบ  ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ ซึ่งการพัฒนาระบบการศึกษาจะช่วยแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้ 
 บริการที่เกี่ยวข้องและมีความส าคัญในการผลิตพลาสติก ได้แก่ บริการท าความสะอาดโรงงาน และ  

การก าจัดของเสียอุตสาหกรรม ซึ่งผู้ให้บริการดังกล่าวมีจ านวนน้อย ค่าบริการสูง  
 ส าหรับการซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ มีบุคลากรที่ให้บริการไม่มากนัก เนื่องจาก  

ซัพพลายเออร์มักจัดตั้งศูนย์บริการหรือส านักงานใหญ่ในประเทศสิงคโปร์ 
กระบวนการหลังการผลิต 

การจัดจ าหน่าย / การกระจาย
สินค้า 

 บริการโลจิสติกส์ของไทยยงัมีศักยภาพที่ดี ยกเว้นในบางประเด็น อาทิ การขนส่งทางราง ซึ่งหากประเทศ
ไทยสามารถพัฒนาการขนส่งทางรถไฟให้มีมาตรฐาน มีตารางเวลาเดินรถชัดเจน และเชื่อถือได้ จะส่งเสริม
การขนส่งสินค้าภายในประเทศได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ผู้ประกอบการส่วนใหญ่
จะมีระบบการขนส่งสินค้าด้วยตัวเอง เนื่องจากผู้ประกอบการในปัจจุบันขาดความเชื่อมั่นในคุณภาพ  
การให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศจากผู้ให้บริการ 

 บริการประกันการขนส่งสินค้าของไทย มีผู้ให้บริการน้อย ค่าบริการสูง 
 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะด าเนินการจัดจ าหน่ายและกระจายสินค้าเอง มิได้ใช้การบริการจากภายนอก 

(outsource) มากนัก 
หมายเหตุ: ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเตมิของการประชุมกลุ่มยอ่ยจะอยู่ในภาคผนวกที่ 4 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากการประชุมกลุ่มย่อย  



 

 

 

 7-23 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

7.4 ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภณัฑ์พลาสตกิ 

 
7.4.1 แนวทางการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่

เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก   
 
ในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก คณะผู้วิ จัย จะจัดท าดัชนีชี้วัด
ความสามารถในการแข่งขัน เพื่อระบุต าแหน่งทางการแข่งขันของแต่ละอุตสาหกรรมการบริการที่
เกี่ยวข้อง โดยจะอาศัยข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้รวบรวมมาจากบทที่ 4 (ภาค
บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตภายใต้บริบท FTA) รวบรวมจากฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า (Department of Business Development: DBD) ข้อมูลมูลค่าเพิ่มของการบริการจาก
ธนาคารโลก (World Bank) รวมถึงอาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และ/หรือการประชุมกลุ่มย่อย/
สัมมนา ในการจัดท าดัชนีชี้วัดเพื่อระบุต าแหน่งทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่
เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าดัชนีชี้วัดฯ) ขึ้นมา 

 
ดังนั้น ในหัวข้อนี้ คณะผู้วิจัยจะช้ีแจงแนวทางในการจัดท าดัชนีชี้วัดฯ เพื่อท าความเข้าใจ

เกี่ยวกับดัชนีชี้วัดฯ จากนั้น คณะผู้วิจัยจะน าเสนอแนวทางในการประเมินความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสากรรมการบริการในแต่ละปัจจัยต่อไป 
 
7.4.1.1 ภาพรวมดัชนีชี วัดเพื่อระบุต าแหน่งทางการแข่งขัน 

 
ในการศึกษานี้ ดัชนีชี้วัดฯ ดังกล่าว จะประกอบไปด้วยดัชนีตัวชี้วัด 2 ดัชนี ซึ่งแต่ละดัชนี

จะสะท้อนถึงความสามารถทางการแข่งขันในมิติต่างๆ ดังนี้ 
 
 ดัชนีตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Index) 
 ดัชนีตัวชี้วัดระดับการผูกพันการบริการของอุตสาหกรรมการบริการ (FTA 

Openness Index) 
 
โดยรายละเอียดของดัชนีช้ีวัดแต่ละดัชนี เป็นดังน้ี 
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 ดัชนีตัวชี วัดความสามารถในการแข่งขัน 
 
ส าหรับการวิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขัน คณะผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลทุนจดทะเบียน

ธุรกิจ และจ านวนธุรกิจของแต่ละกิจกรรมการบริการในเดือนมกราคม ปี 2558 ถึง ปี 2559 ซึ่งแบ่ง
โดยระบบการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย (Thailand Standard Industrial 
Classification: TSIC) ที่ด าเนินการจัดประเภทโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of 
Business Development: DBD) กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรหัสดังกล่าวใช้หลักเกณฑ์และโครงสร้าง
เดียวกันกับการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล (International Standard Industrial 
Classification: ISIC) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nation: UN) โดยคณะผู้วิจัยได้ท าการ
แปลงรหัส CPC ของกิจกรรมการบริการท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตไปเป็นรหัส ISIC และ
แปลงไปเป็นรหัส TSIC 2552 เพื่อระบุกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาการบริการของ
ไทยต่อไป 

 
คณะผู้วิจัยจะท าการแบ่งกลุ่มสาขาการบริการตามการแบ่งหมวดขององค์การการค้าโลก 

(World Trade Organization: WTO)  โดยจะแบ่งเป็น 12 หมวดหลัก และท าการคัดเลือกกลุ่ม
สาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตออกมาเป็น 5 สาขาการบริการหลัก ได้แก่ สาขาบริการ
ทางธุรกิจ สาขาการบริการการจัดจ าหน่าย สาขาการบริการด้านสิ่งแวดล้อม สาขาการบริการทาง
การเงิน และสาขาการบริการการคมนาคมขนส่ง ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ท าการแบ่งกลุ่มสาขาการบริการ
ทั้ง 5 สาขาดังกล่าว ให้แยกย่อยเพิ่มเติมลงไปจาก 12 หมวดหลักเดิม พร้อมทั้งระบุรหัส CPC ที่
เกี่ยวข้อง (Version 2.1) เพื่อความแม่นย าในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของภาค
บริการมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งสาขาการบริการได้ ดังแสดงในตารางที่ 7-5 
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ตารางที่ 7-5 ตารางสรุปหมวดสาขาบริการที่ถูกน ามาพิจารณาเพื่อวิเคราะห์ความสามารถ
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก 

สาขาการบริการ
ตามการแบ่งโดย 

WTO 

สาขาการบริการในหมวดย่อยตาม 
WTO 

สาขาการบริการย่อยที่จะน าไปใช้วิเคราะห์
ความสามารถ 

รหัส CPC V.2.1 ที่เก่ียวข้อง 

Business Services Engineering services  การบริการด้านวิศวกรรม 83310, 83323, 83322, 83324 

Integrated engineering services 
R&D services on natural sciences  การบริการด้านการวิจัยและพัฒนา 81112, 81113, 81114, 81119, 81122, 

81123, 81124, 81129, 81132, 81133, 
81134, 81139, 83912, 83919, 83960 

Market research and public 
opinion  polling services      

 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและ
ด้านการตลาด 

83111 
83113 
83114 
83115 
83116 

Management consulting service 
Services related to management 
consulting 
Technical testing and analysis 
services 

 การบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ 

83441 

Services incidental to mining  การบริการที่เกี่ยวข้องกับการท าเหมืองแร่ 88774, 86211, 86221 

Services incidental to 
manufacturing 

 การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 88412, 88421, 88423, 88427 

Placement and supply services of 
Personnel 

 การบริการการจัดหาพนักงาน 85112, 85121, 85122, 85123, 85124, 
85125 

Related scientific and technical 
consulting services 

 การบริการให้ค าปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับทาง
วิทยาศาสตร์และเชิงเทคนิค 

83411 

Maintenance and repair of 
equipment 

 การบริการการซ่อมบ ารุงและติดตั้ง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 

87320, 87156 

Packaging services  การบริการการบรรจุหีบห่อ 85400 

Distribution 
Services 

Wholesale trade services  การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง 611**, 612**, 621**, 622**, 623**, 
624**, 625** Retail trade services 

Environmental  
Services       

Sewage services  การบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัด
ของเสียอุตสาหกรรม 

85330, 85340, 94110, 94212, 94239, 
94339 Refuse disposal services 

Sanitation and similar services 
Financial Services Non-life insurance services  การบริการประกันวินาศภัย 71333, 71334 

Transportation 
Services 

Maritime freight transport services  การบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 65111, 65112, 65113, 65123, 65131, 
65212, 65213, 65219, 65229, 65311, 
65319, 67110 

Internal waterways freight 
transport services 
Air freight transport services 
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สาขาการบริการ
ตามการแบ่งโดย 

WTO 

สาขาการบริการในหมวดย่อยตาม 
WTO 

สาขาการบริการย่อยที่จะน าไปใช้วิเคราะห์
ความสามารถ 

รหัส CPC V.2.1 ที่เก่ียวข้อง 

Rail Maritime freight transport 
services 
Road freight transport services 
Pipeline Transportation 
Cargo-handling services  การบริการการจัดการคลังสินค้า 67220, 67290 

Storage and warehouse services 
หมายเหตุ: ส าหรับรายละเอียดของรหัส CPC และ TSIC ส าหรับสาขาการบริการที่น ามาพิจารณาทั้งหมด จะถูกแสดงในภาคผนวก
ที่ 3 
** หมวดการค้าปลีกและส่งส าหรับอตุสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติกและผลติภัณฑ์ ในรหสั CPC สองหลักสุดท้ายประกอบด้วย -71 
basic industrial chemicals and synthesis resins, -72 fertilizers and agrochemical products, -73 Pharmaceutical products, 
-74 medical and orthopedic goods, -75 perfumery articles, cosmetic articles and toilet soaps, -76 cleaning materials 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
 ดัชนีตัวชี วัดระดับการผูกพันการบริการ 

 
ในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยจะวิเคราะห์ระดับการผูกพันบริการของประเทศไทยภายใต้บริบท

การเจรจาการค้าเสรีที่ไทยมีการเจรจาด้วย โดยจากข้อมูลในบทที่ 4 จะเห็นได้ว่า มีข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรีทั้งสิ้น 8 ฉบับ ที่มีการระบุถึงการเปิดการค้าการบริการ อันได้แก่  

 
 ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน  

(ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน 

(ASEAN-China Free Trade Agreement: ACFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลี 

(ASEAN-Korea Free Trade Agreement: AKFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 

(ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement: AANZFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย  

(ASEAN-India Free Trade Agreement: AIFTA) 
 ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น 

(Japan-Thailand Economic Partnership Agreement : JTEPA) 
 



 

 

 

 7-27 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย  
(Thailand-Australia Free Trade Agreement: TAFTA) 

 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี (Thailand-Chile Free Trade Area: TCFTA) 
 

คณะผู้วิจัยได้ศึกษาระดับการผูกพันการบริการของข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีทั้ง 8 
ฉบับข้างต้น โดยพิจารณาในด้านการเปิดเสรีของฝั่งประเทศไทยตามรูปแบบการให้บริการ (Mode 
of Supply) ในรูปแบบที่ 3 และ 4 เป็นหลัก (การจัดตั้งธุรกิจ และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา) 
เนื่องจาก ในปัจจุบันธุรกิจการให้บริการในรูปแบบ 1 และ 2 (การให้บริการข้ามพรมแดน และการ
บริโภคในต่างประเทศ ) ส่วนใหญ่สามารถกระท าได้โดยทั่วไป โดยคณะผู้วิ จัยจะหยิบยก 
ผลการศึกษาระดับการเปิดเสรีการค้าการบริการในรูปแบบที่ 3 และ 4 ในเรื่องของข้อจ ากัดในการ
เข้าสู่ตลาด (Limitations on Market Access) ดังแสดงในตารางที่ 7-7 

 
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาตารางที่ 7-7 คณะผู้วิจัยได้สรุปสาระส าคัญของ

ตารางข้อผูกพันทั่วไปในส่วนของข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาดของประเทศไทย ดังแสดงในตารางที่ 
7-6 

 
ตารางที่ 7-6 สาระส าคัญของตารางข้อผูกพันทั่วไปของไทย – ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด 

Mode 3 - การจัดตั งธุรกิจ Mode 4 - การให้บริการโดยบคุคลธรรมดา 
จัดตั้งได้ในรูปแบบบริษัทจ ากัดที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
เท่านั้น หรือตามที่ระบใุนข้อผูกพันเฉพาะสาขา และต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี ้
1. สัดส่วนการถือครองหุ้นโดยคนตา่งด้าวไม่เกินร้อยละ 

70 โดยร่วมกับบุคคล/นิติบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น 
หรือ 

2. สัดส่วนการถือครองหุ้นโดยคนตา่งด้าวไม่เกินร้อยละ 
51 โดยร่วมทุนกบับุคคล/นิติบุคคลสัญชาติไทย
เท่านั้น หรือ 

3. สัดส่วนการถือครองหุ้นโดยคนตา่งด้าวไม่เกินร้อยละ 
49 และมจี านวนผู้ถือหุ้นที่เป็นคนต่างด้าวน้อยกว่า
ครึ่งหนึ่งของทั้งหมด 

 
ไม่ผูกพัน ยกเว้น 
 
 ผู้ติดต่อธุรกิจ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับจัดตั้ง

กิจการ 
 บุคคลากรเคล่ือนย้ายภายในบรษิัท  

(1) ผู้จัดการ (2) ผู้บริหาร หรือ (3) ผู้เชี่ยวชาญ 

หมายเหตุ: ส าหรับรายละเอียดของตารางข้อผูกพนัทั่วไปใน Mode 3 และ Mode 4 ของแต่ละข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
สามารถอ่านรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ในบทที่ 4 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ตารางที่ 7-7 ตารางสรุประดับการผูกพันการบริการของไทยของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์ 

Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia and 
New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
81112 - Basic research services in 
chemistry and biology 

49%  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49%  Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

81113 - Basic research services in 
Basic research services in 
biotechnology 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

81114 - Basic research services in 
engineering and technology  

49%  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49%  Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

81119 - Basic research services in 
other natural sciences 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

81122 - Applied research services in 
chemistry and biology 

49%  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49%  Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

81123 - Applied research services in 
biotechnology 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

81124 - Applied research services in 
engineering and technology 

49%  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49%  Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

81129 – Applied research services 
in other natural sciences 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

81132 - Experimental development 
services in chemistry and biology 

49%  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49%  Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

81133 - Experimental development 
services in biotechnology 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

81134 - Experimental development 
services in engineering and 
technology 

49%  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49%  Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
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Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia and 
New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

83912 – Industrial Design Services Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 
83919 – Other Specialty Design 
Services 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 

83960 – Trademarks and Franchises 
Unbound 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 

85999 – Other Support Services n.e.c.  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound *  Unbound 

83441 - Composition and Purity 
Testing and Analysis Services 

70% * Unbound 49%  49%  49%  49%  49%  Unbound  70% * Unbound 

65111 - Road transport services of 
freight by refrigerator vehicles 

49% *  49% *  49% *  49% *  49% *  Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

65112 – Road Transport Services of 
Freight by Tank Trucks or Semi-
Trailers 

49% *  49% *  49% *  49% *  49% *  Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

65123 - Railway transport services of 
intermodal containers 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

65131 - Transport services via pipeline 
of petroleum and natural gas 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

65212 - Coastal and transoceanic 
water transport services of freight by 
tankers 

49% *  * 49% *  * 49% *  * 49% *  * Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

65213 - Coastal and transoceanic water 
transport services of intermodal 
containers by container ships 

49% *  * 49% *  * 49% *  * 49% *  * Unbound Unbound 49% *  * Unbound  Unbound Unbound 

65219 - Other coastal and 
transoceanic water transport services 
of other freight 

49% *  * 49% *  * 49% *  * 49% *  * Unbound Unbound 49% *  * Unbound  Unbound Unbound 
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Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia and 
New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

65229 - Other inland water 
transport services of freight 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

65311 - Air transport services of 
letters and parcels 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

65319 - Air transport services of 
other freight 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

67110 – Container handling 
services 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

71333 – Freight Insurance 
Services 

25%  * 25%  * 25%  * 25%  * Unbound Unbound 25%  * Unbound  * 25%  * 

88412 - Refined petroleum 
products manufacturing services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88421 - Basic chemicals 
manufacturing services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88423 - Plastics and rubber 
manufacturing services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88427 - Other chemical products 
manufacturing services n.e.c. 49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

67220 – Bulk Liquid or Gas 
Storage Services 

Unbound Unbound 49%  49%  49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  Unbound Unbound 

67290 - Other Storage and 
Warehousing Services 

Unbound Unbound 49%  49%  49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  Unbound Unbound 
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Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia and 
New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
83115 – Operations Management 
Consulting Services 

70% * Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49% Unbound Unbound  Unbound Unbound 

83411 - Geological and 
geophysical consulting services 

49%  * Unbound Unbound 49%  * 49%  * Unbound Unbound 49%  * Unbound  Unbound Unbound 

85330 – General Cleaning 
Services Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

85340 – Specialized Cleaning 
Services Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

94110 – Sewerage and Sewage 
Treatment Services 

49%  49%  49%  * 49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  70% Unbound 

94212 - Collection services of 
industrial hazardous waste (except 
medical and other bio hazardous 
waste) 

49%  49%  49%  * 49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  Unbound Unbound 

94239 – General Waste Collection 
Services 49%  49%  49%  * 49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  Unbound Unbound 

94339 - Other non-hazardous 
waste treatment and disposal 
services 

49%  49%  49%  * 49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  Unbound Unbound 

87320 – Installation Services of 
Industrial, Manufacturing and 
Service Industry Machinery and 
Equipment 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

87156 – Maintenance and Repair 
Services of Commercial and 
Industrial Machinery 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
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Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia and 
New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
71334 - Other property insurance 
services 

25%  * 25%  * 25%  * 25%  * Unbound Unbound 25%  * Unbound  * 25%  * 

83310 - Engineering Advisory 
Services 

49% *  49% *  49%  49%  49%  49%  Unbound  Unbound Unbound 

83323 – Engineering services for 
transportation projects 

49% *  49% *  49%  49%  49%  49%  Unbound  Unbound Unbound 

83322 – Engineering Services for 
Industrial and Manufacturing 
Projects 

49% *  49% *  49%  49%  49%  49%  Unbound  Unbound Unbound 

83324 - Engineering services for 
power projects 

49% *  49% *  49%  49%  49%  49%  Unbound  Unbound Unbound 

88774 - Mining, quarrying and 
construction machinery 
manufacturing services 

49%  * 49%  * 49%  * 49%  * Unbound Unbound Unbound Unbound 49% *  Unbound Unbound 

86211 - Support services to oil 
and gas extraction 

49%  * 49%  * 49%  * 49%  * Unbound Unbound 49%  * Unbound  Unbound Unbound 

86221 - Oil and gas extraction 
services on resources owned by 
others 

49%  * 49%  * 49%  * 49%  * Unbound Unbound 49%  * Unbound  Unbound Unbound 

85112 – Permanent Placement 
Services, Other Than Executive 
Search Services 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

85121 - Contract staffing services 70% * Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

85122 - Temporary staffing 
services 

70% * Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
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Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia and 
New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
85123 - Long-term staffing (pay 
rolling) services 

70% * Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

85124 - Temporary staffing-to-
permanent placement services 

70% * Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

85125 - Co-employment staffing 
services 

70% * Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

611** - Wholesale trade services, 
except on a fee or contract basis 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75% * Unbound 100% *  100% * Unbound 

612** - Wholesale trade services 
on a fee or contract basis 

49% Unbound 49% Unbound 49% Unbound 49% Unbound 49% Unbound 75% * Unbound 100% *  100% * Unbound 

621** - Non-specialized store 
retail trade services  

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75% * Unbound Unbound  Unbound Unbound 

622** - Specialized store retail 
trade services  

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75% * Unbound Unbound  Unbound Unbound 

623** - Mail order or Internet 
retail trade services  

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75% * Unbound Unbound  Unbound Unbound 

624** - Other non-store retail 
trade services  

70% * Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75% * Unbound Unbound  70% Unbound 

625** - Retail trade services on a 
fee or contract basis  

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75% * Unbound Unbound  Unbound Unbound 

85400 – Packaging Services 49% Unbound 49%  49% Unbound 49% Unbound Unbound Unbound 49% Unbound Unbound  70% Unbound 
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Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia and 
New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

83111 – Strategic Management 
Consulting Services 

49%  * 49%  * 49%  * 49%  * Unbound Unbound 100% *  * 100%*  * 100% * Unbound 

83113 - Human resources 
management consulting services 

70% * Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49% Unbound Unbound  70% Unbound 

83114 - Marketing Management 
Consulting Services 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49% Unbound Unbound  Unbound Unbound 

83116 - Supply chain and other 
management consulting services  

70% * Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49% Unbound Unbound  Unbound Unbound 

หมายเหตุ: ส าหรับสาขาการบริการที่ไม่ปรากฎในตารางข้อผูกพันเฉพาะ คณะผู้วิจัยจะเติม ‘Unbound’ ลงในตาราง เนื่องจากการเจรจาการค้าเสรีของไทยเป็นไปในลักษณะ Positive list 
ส าหรับ Mode 4 เครื่องหมาย  หมายถึง สาขาการบริการนั้น ผูกพันตามตารางข้อผูกพนัทั่วไปของไทย 
* หมายถึง ผูกพันตามตารางข้อผูกพนัทั่วไปอย่างมีเงื่อนไข 
** หมวดการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งส าหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสตกิและผลติภัณฑ์ ในรหสั CPC สองหลักสุดท้ายประกอบด้วย -71 basic industrial chemicals and synthesis resins, -72 fertilizers and 
agrochemical products, -73 Pharmaceutical products, -74 medical and orthopedic goods, -75 perfumery articles, cosmetic articles and toilet soaps, -76 cleaning materials 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ส าหรับการพิจารณาระดับการผูกพันการบริการของแต่ละสาขาการบริการ คณะผู้วิจัยจะ
ใช้ดัชนีชี้วัดการเปิดเสรีการบริการ ดัชนีดังกล่าวจะถูกค านวณจากจ านวนกิจกรรมการบริการที่มี
การเปิดเสรีการบริการในเรื่องข้อจ ากัดการเข้าสู่ตลาด (Market Access) ต่อจ านวน กิจกรรมการ
บริการทั้งหมด4 โดยคะแนนของดัชนีชี้วัดการเปิดเสรีการบริการจะอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ดังนั้น เม่ือ
ระดับคะแนนของดัชนีชี้วัดการเปิดเสรีการบริการมีค่าสูง หมายถึงระดับการเปิดเสรีการบริการใน
สาขาบริการนั้นๆ สูงตามไปด้วย 

 
7.4.1.2 การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน 

 
ความสามารถในการแข่งขันของภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตเป็น

ปัจจัยหนึ่งทางเศรษฐกิจที่บ่งบอกความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในมิติต่างๆ อาทิ 
ประสิทธิภาพในการผลิตและบริการ ความเข้มแข็งของผู้ประกอบการในประเทศ และระดับ
ความสามารถของแรงงานในประเทศ เป็นต้น ซึ่งในการประเมินปัจจัยดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัย 
ข้อมูลจากหลากหลายด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมในบริบทการเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ 

 
หนึ่งในหน่วยงานส าคัญที่เก็บรวบรวมข้อมูลทางธุรกิจของผู้ประกอบการในประเทศไทย

ไว้มากที่สุดหน่วยงานหนึ่ง คือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of Business Development: 
DBD) ซึ่งมีหนึ่งในหน้าที่หลักคือการจดทะเบียนและบริการข้อมูลธุรกิจ ในการเก็บข้อมูลนิติบุคคล
ของ DBD จะเก็บข้อมูลนิติบุคคลตามการจัดประเภทกิจกรรมทางธุรกิจตามแบบมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 (Thailand Standard Industrial Classification :TSIC 2009) 
ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมสากลที่องค์การ
สหประชาชาติได้ระบุไว้ (International Standard Industrial Classification: ISIC)  

 
โดยคณะผู้วิจัยได้ท าการแบ่งกลุ่มกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต

ดังแสดงในตารางที่ 7-5 ให้สอดคล้องกับ TSIC 25525 เพื่อน าข้อมูลของนิติบุคคลในแต่ละกลุ่มมา
พิจารณาต่อไปในหัวข้อย่อยดังน้ี  

 
 

                                                           
4 วิธีการค านวณดัชนีชีว้ัดการเปิดเสรีการบริการถูกดัดแปลงมาจาก Sandre Mugan, Thanagavelu, ERIA Disscussion Paper 

(2015) 
5 รายละเอียดของตารางแสดงรหัส Central Product Classification ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานี ้และรหัส TSIC ปี 2552 จะเป็นดัง
แสดงในภาคผนวกที่ 3 
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 การบริการด้านวิศวกรรม 
 
การบริการด้านวิศวกรรมเป็นการบริการที่มีการเติบโตค่อนข้างมาก โดยขนาดของธุรกิจ

ด้านการบริการด้านวิศวกรรมระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตอยู่ท่ีร้อยละ 
4.35 โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจการบริการวิศวกรรมดังกล่าวขยายตัวจาก 78,609 ล้านบาท 
เป็น 82,030 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 7-10 

 
ภาพที่ 7-10 มูลค่าทุนจดทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก  
เดือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาในรายกิจกรรมการบริการของหมวดการบริการด้านวิศวกรรม จาก

ภาพที่ 7-11 จะเห็นว่า มูลค่าอัตราการเติบโตของกิจกรรมการบริการในงานธรณีฟิสิกส์ ธรณีวิทยา
และการให้ค าปรึกษาที่เกี่ยวข้อง มีอัตราการเติบโตที่สู งมาก อยู่ที่ร้อยละ 525 อย่างไรก็ตาม  
ในปี 2559 ขนาดของธุรกิจในกิจกรรมการบริการในงานธรณีฟิสิกส์มีขนาดที่ไม่สูงนัก มีจ านวน



 

 

 

 7-37 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

ผู้ประกอบการทั้งสิ้น 95 ราย ซึ่งยังมีจ านวนกิจการน้อยกว่าโดยเปรียบเทียบกับจ านวน
ผู้ประกอบการของกิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้ค าปรึกษาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรม
ทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิคอื่นๆ  ซึ่งมีจ านวนสูงถึง 4,242 ราย และ 368 ราย มีอัตราการ
ขยายตัวของทุนจดทะเบียนระหว่างเดือนมกราคม 2558 และ 2559 อยู่ท่ีร้อยละ 5.6 และ 2.7 และ
มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนต่อทุนจดทะเบียนทั้งหมดในสาขาการบริการวิศวกรรมในปี 2559 อยู่
ที่ร้อยละ 74.1 และ 2.3 ตามล าดับ  

 
ขณะที่ กิจกรรมทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขุดเจาะปิโตรเลียมอย่าง กิจกรรม

สนับสนุนการขุดเจาะน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ มีอัตราการขยายตัวระหว่างปี 2558 – 2559  
หดตัวลง จากเดิมทุนจดทะเบียน 18,848.2 ล้านบาทในปี 2558 ลดลงเป็น 16,978.8 ล้านบาท 
ในปี 2559 โดยหดตัวลงร้อยละ 9.92 อย่างไรก็ตาม กิจกรรมดังกล่าวแม้จะหดตัวลงและมีจ านวน
ผู้ประกอบการค่อนข้างน้อย (235 ราย ในปี 2559) แต่มีขนาดของสัดส่วนการบริการในสาขาการ
บริการด้านวิศวกรรมค่อนข้างมาก โดยมีสัดส่วนทุนจดทะเบียนของการบริการในสาขาวิศวกรรม
ในปี 2559 อยู่ท่ีร้อยละ 20.7 

 
ภาพที่ 7-11 ภาพรวมของธุรกิจการบริการด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
หมายเหตุ : ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 
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ดังนั้น จะเห็นได้ว่า กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้ค าปรึกษาทางด้านเทคนิคที่
เกี่ยวข้อง เป็นกิจกรรมการบริการที่มีความเข้มแข็งกลุ่มหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งมีสัดส่วนมูลค่าใน
กลุ่มการบริการสาขาวิศวกรรมสูงที่สุด รองลงมาเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการขุดเจาะน้ ามันดิบและ
ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งทั้งสองกิจกรรมการบริการนี้ มีผู้ประกอบการให้บริการจ านวนมาก โดยในเดือน
มกราคมปี 2559 กิจกรรมการบริการมีจ านวนผู้ประกอบการรวมกันมากกว่า 4,400 ราย อย่างไรก็ตาม 
กิจกรรมทางด้านงานธรณีฟิสิกส์ ธรณีวิทยาและการให้ค าปรึกษาที่เกี่ยวข้อง เป็นอีกกลุ่มกิจกรรม
ที่แม้จะมีจ านวนผู้ประกอบการค่อนข้างน้อย แต่มีศักยภาพสูงและก าลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด   
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 ตารางที่ 7-8 ตารางสรุประดับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการด้านวิศวกรรมที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์ 

 การบริการด้านวิศวกรรม 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 0 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย: %) 

49% - 49% - 49% - 49% - 49% - 49% - 0% - 0% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด: %) 

49%  49%  49%  49%  49%  49%  0%  0%  

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market 
Access) จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตาม
ตารางที่ 7-8 จะพบว่า มีกิจกรรมการบริการในสาขาวิศวกรรมที่ส าคัญทั้งสิ้น 4 บริการ ได้แก่ 

 
 การบริการให้ค าปรึกษาด้านวิศวกรรม (CPC 83310) 
 การบริการด้านวิศวกรรมส าหรับโครงการอุตสาหกรรมและการผลิต (CPC 83322)  
 การบริการด้านวิศวกรรมส าหรับโครงการด้านการขนส่ง (CPC 83323) 
 การบริการด้านวิศวกรรมส าหรับโครงการด้านพลังงาน (CPC 83324)   

 
โดยภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่การเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการการบริการ  

(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการด้านวิศวกรรม มีการ
เปิดเสรีการจัดตั้งกิจการการบริการ และการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาทั้งหมดในข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี (โดยยกเว้นเฉพาะวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ที่ไม่ผูกพันใน Mode 4) ดังนี ้

 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน: เปิดเสรีการบริการใน Mode 3 อย่างมีเงื่อนไข โดย

อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ (Director) หรือหุ้นส่วน (Partner) ต้องเป็น
บุคคลสัญชาติไทยและมีใบอนุญาตจากสภาวิศวกร 

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน: เปิดเสรีการบริการใน Mode 3 อย่างมีเงื่อนไข 
โดยอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ (Director) หรือหุ้นส่วน (Partner) ต้อง
เป็นบุคคลสัญชาติไทยและมีใบอนุญาตจากสภาวิศวกร 

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลี 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย  
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น  
 
โดยสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของสาขาการบริการวิศวกรรมอยู่ที่ร้อยละ 49 

ในขณะที่ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ประเทศไทยเปิดเสรีการบริการสาขา
วิศวกรรมในข้อบทการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาทั้งหมด แต่ไม่ผูกพันในการเปิดให้จัดตั้งธุรกิจ 
และภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ไม่มีการเปิดเสรีในการจัดตั้งธุรกิจและการให้บริการโดย
บุคคลธรรมดาในสาขาบริการด้านวิศวกรรม 
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ดังนั้น ถึงแม้ว่าภายใต้บริบทข้อตกลงการค้าเสรีส่วนใหญ่ที่ผูกพันกับประเทศไทยใน
ประเด็นเร่ืองกิจกรรมการบริการด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก จะมีการระบุว่าเปิดเสรีในการจัดตั้งธุรกิจทั้งใน Mode 3 และ Mode 4 แต่เป็น
การเปิดเสรีอย่างมีเงื่อนไขทั้งสิ้น ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเปิดรับการบริการ
ด้านวิศวกรรมจากต่างประเทศให้มากขึ้น แต่ยังคงปกป้องการบริการทางด้านวิศวกรรมที่
ด าเนินการโดยผู้ประกอบการไทยอยู่เล็กน้อย เพื่อให้ผู้ประกอบการ และวิศวกรไทยได้ปรับตัว และ
พัฒนาความรู้ให้เท่าเทียมให้แข่งขันกับผู้ประกอบการต่างชาติได้ ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีส่วนใหญ่ยังให้ความเห็นว่า การบริการทางด้านวิศวกรรมของไทยมีคุณภาพ 
และสามารถแข่งขันได้อยู่  แต่ยังต้องการการสนับสนุนให้การบริการมีความเชื่อมโยงกับ
ภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้น    

 
 การบริการด้านการวิจัยและพัฒนา 

 
การบริการด้านการวิจัยละพัฒนาเป็นการบริการที่มีการเติบโตสูง โดยขนาดของธุรกิจ

การบริการด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตสูงถึง 
ร้อยละ 33.46 โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจในสาขาการบริการด้านการวิจัยและพัฒนาดังกล่าว
ขยายตัวจาก 10,616 ล้านบาท เป็น 14,167 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 7-12 
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ภาพที่ 7-12 มูลค่าทุนจดทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการด้านการวิจัยและพัฒนาที่
เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก  

เดือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 

 
 
ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาในรายกิจกรรมการบริการในสาขาการบริการด้านการวิจัยและพัฒนา 

จากภาพที่ 7-13 จะเห็นว่า อัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนของกิจกรรมการบริการในกิจกรรม
การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ มีอัตราการเติบโตที่สูงมาก โดย
อยู่ที่ร้อยละ 54.4 และในปี 2559 กิจกรรมการบริการดังกล่าวมีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 
ร้อยละ 66.8 และมีจ านวนผู้ประกอบการทั้งสิ้น 257 ราย รองลงมาเป็นกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา
เชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ  และกิจกรรมการวิ จัยและพัฒนาเชิงทดลองด้ าน
เทคโนโลยีชีวภาพ มีจ านวนผู้ประกอบการ 250 ราย และ 157 ราย มีอัตราการขยายตัวของทุน 
จดทะเบียนระหว่างเดือนมกราคม 2558 และ 2559 อยู่ที่ร้อยละ 1.47 และ 6.45 และมีสัดส่วนของ
ทุนจดทะเบียนต่อทุนจดทะเบียนทั้งหมดในสาขาการบริการวิศวกรรมในปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 
10.44 และ 22.74 ตามล าดับ  
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ภาพที่ 7-13 ภาพรวมของธุรกิจการบริการด้านการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
หมายเหตุ : ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 
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ตารางที่ 7-9 ตารางสรุประดับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการด้านการวิจัยและพัฒนา 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์ 

 การบริการด้านวิจัยและ
พัฒนา 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

5 5 11 11 11 11 11 11 5 5 11 11 11 0 11 11 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

6 6 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 11 0 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

54.5% 54.5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 54.5% 54.5% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย: %) 

26.7% - 0% - 0% - 0% - 26.7% - 0% - 0% - 0% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด: %) 

49% - 0% - 0% - 0% - 49% - 0% - 0% - 0% - 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) 
จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการตามรายการ CPC ที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรี
ของไทยตามตารางที่ 7-9 จะพบว่า กิจกรรมการบริการในสาขาบริการวิจัยและพัฒนาที่ส าคัญ
ทั้งสิ้น 11 บริการได้แก่ 

 
 การบริการวิจัยขั้นพื้นฐานในสาขาเคมีและชีววิทยา (CPC 81112) 
 การบริการวิจัยขั้นพื้นฐานในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (CPC 81113) 
 การบริการวิจัยขั้นพื้นฐานในสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี (CPC 81114) 
 การบริการวิจัยขั้นพื้นฐานในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอื่นๆ (CPC 81119) 
 การบริการวิจัยประยุกต์ในสาขาเคมีและชีววิทยา (CPC 81122) 
 การบริการวิจัยประยุกต์ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (CPC 81123) 
 การบริการวิจัยประยุกต์ในสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี (CPC 81124) 
 การบริการวิจัยประยุกต์ในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอื่นๆ (CPC 81129) 
 การบริการการพัฒนาเชิงทดลองในสาขาเคมีและชีววิทยา (CPC 81132) 
 การบริการการพัฒนาเชิงทดลองในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (CPC 81134) 
 การบริการการพัฒนาเชิงทดลองในสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี (CPC 81134) 

 
โดยภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่การเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการการบริการ  

(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการด้านการวิจัยและ
พัฒนา มีการเปิดเสรีการจัดตั้งกิจการการบริการ และการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาทั้งหมดใน
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี ดังนี้ 

  
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย  
 
โดยทั้งสองความตกลงการค้าเสรีข้างต้น มีระดับการเปิดเสรีบริการในสาขาการวิจัยและ

พัฒนาทั้งสิ้น 6 กิจกรรมจาก 11 การบริการการวิจัยและพัฒนา คิดเป็นระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการทั้งใน Mode 3 และ 4 ในสาขาการวิจัยและพัฒนานี้ที่ร้อยละ 54.5 และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้น
ต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 26.7 ในขณะที่  ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี 
ไทย-ออสเตรเลีย ประเทศไทยเปิดเสรีการบริการการวิจัยและพัฒนาในข้อบทการให้บริการโดย
บุคคลธรรมดาทั้งหมด 
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ถึงแม้ว่า ภายใต้บริบทข้อตกลงการค้าเสรีส่วนใหญ่ที่ผูกพันกับประเทศไทยในประเด็น
เรื่องกิจกรรมการบริการด้านวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก จะไม่เปิดเสรีในการจัดตั้งธุรกิจทั้งใน Mode 3 และ Mode 4 แต่ผู้ประกอบการ
ไทยในสาขาการบริการการวิจัยและพัฒนายังมีความสามารถ และพัฒนาได้อีกมาก ซึ่งจะเห็นได้
จากอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนที่สูงกว่าสาขาการบริการอื่นๆ ประกอบกับ แนวโน้ม
ความต้องการใช้บริการวิจัยและพัฒนาที่ให้บริการโดยผู้ประกอบการไทยที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้น 
อย่างไรก็ตาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ยัง
ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนให้การบริการด้านการวิจัยและพัฒนามีความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม
ให้มากขึ้น รวมกันเป็นคลัสเตอร์เดียวกันมากยิ่งขึ้น 

 
 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้านการตลาด 

 
การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้านการตลาดเป็นการบริการที่มีการเติบโตที่ดี 

โดยขนาดทุนจดทะเบียนของธุรกิจการบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้านการตลาด
ระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 5.48 โดยทุนจดทะเบียนของ
ธุรกิจการบริการดังกล่าวขยายตัวจาก 141,493 ล้านบาท เป็น 149,249 ล้านบาท ดังแสดงในภาพ
ที่ 7-14 
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ภาพที่ 7-14 มูลค่าทุนจดทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการ
และด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก 

เดือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 

 
 
จากภาพที่ 7-15 เม่ือพิจารณาธุรกิจการบริการในสาขาการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการ

และด้านการตลาดเป็นรายธุรกิจ จะพบว่า กิจกรรมการให้ค าปรึกษาด้านการบริการจัดการอื่นๆ มี
จ านวนผู้ประกอบการมากที่สุด มีจ านวนผู้ประกอบการ ณ มกราคม 2559 อยู่ที่ 10,839 ราย 
ประกอบกับมีสัดส่วนของทุนจดทะเบียน ณ มกราคม 2559 สูงถึงร้อยละ 93.3 และมีอัตราการ
ขยายตัวของทุนจดทะเบียนระหว่างเดืนมกราคม ปี 2558 – 2559 ที่ร้อยละ 4.83 ในขณะท่ีกิจกรรม
การบริการให้ค าปรึกษาอื่นๆ มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนที่ต่ ากว่าโดยเปรียบเทียบ โดยกิจกรรม
การให้ค าปรึกษาด้านการบริการจัดการการเงิน กิจกรรมการให้ค าปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรม
การวิจัยตลาดและการส ารวจความเห็นประชาชน และกิจกรรมการให้ค าปรึกษาด้านการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนต่อทุนจดทะเบียนในสาขาการบริการนี้ทั้งหมดอยู่ที่
ร้อยละ 4.77 0.88 0.68 และ 0.32 ตามล าดับ มีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 
ร้อยละ 2.48 628.94 2.17 และ 2.54 ตามล าดับ 
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ซึ่งจะเห็นได้ว่า กิจกรรมการให้ค าปรึกษาในด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอีกกิจกรรมการบริการที่
มีอัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนที่สูงมาก โดยมีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนระหว่าง 
ปี 2558 ถึง 2559 อยู่ที่ร้อยละ 628.94 โดยขยายตัวจากทุนจดทะเบียน 180.35 ล้านบาท และมี
จ านวนผู้ประกอบการ 93 รายในปี 2558 เป็น 1,314.65 ล้านบาทและมีจ านวนผู้ประกอบการ 115 ราย 
ในปี 2559 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการใช้บริการการให้ค าปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก  

 
ภาพที่ 7-15 ภาพรวมของธุรกิจการบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้านการตลาด 

ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก  
แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
หมายเหตุ : ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
ส าหรับของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) ของกิจกรรม

การบริการให้ค าปรึกษาฯ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์ เม่ือ
พิจารณาจากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการตามรายการ CPC ที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลง
การค้าเสรีของไทยตามตารางที่ 7-10 จะพบว่า มีกิจกรรมการบริการในสาขาการให้ค าปรึกษาด้าน
การจัดการและด้านการตลาดที่ส าคัญทั้งสิ้น 5 บริการ ได้แก่ 
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 การบริการสนับสนุนอื่นๆ (CPC 85999) 
 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ (CPC 83111) 
 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (CPC 83113) 
 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารการตลาด (CPC 83114) 
 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (CPC 83116) 

 
โดยภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่การเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการการบริการ  

(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการด้านการวิจัยและ
พัฒนา มีการเปิดเสรีการจัดตั้งกิจการการบริการ และการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาทั้งหมดใน
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี ดังนี ้

  
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย  
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย  
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี 
 
จากภาพรวมการเปิดเสรีภาคบริการในสาขาการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้าน

การจัดการการตลาดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์ จะพบว่า 
ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน และความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น ประเทศไทยมีระดับ
การเปิดเสรีการบริการในสาขาการให้ค าปรึกษาฯ  สูงที่สุด (ใน Mode 3 ร้อยละ 80 และ 100 
ตามล าดับ) และมีสัดส่วนการอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 51.8 
และ 59.2 ในขณะที่ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลี และอาเซียน-
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ มีระดับการเปิดเสรีการบริการอยู่ที่ร้อยละ 20 ทั้งใน Mode 3 และ 4 
โดยใน Mode 3 มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 9.8 

 
ส าหรับความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ระดับการเปิดเสรีการบริการใน Mode 3 ของไทย

อยู่ท่ีร้อยละ 40 มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 34 และไม่เปิดเสรีการบริการโดย
บุคคลธรรมดา    
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โดยการบริการในสาขาการให้ค าปรึกษาฯ ที่มีการเปิดเสรีการบริการในการจัดตั้งธุรกิจ 
(Mode 3) ในเกือบทุกความตกลงการค้าเสรีข้างต้น คือการบริการการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการ
เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Management Consulting Services) แต่เป็นการเปิดเสรีการบริการ
อย่างมีเงื่อนไข ซึ่งภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-ชิลี เปิดเสรี 
การจัดตั้งธุรกิจในบริการดังกล่าว โดยสามารถมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติได้ทั้งหมด (100%) โดยที่
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) จะต้องรักษาได้ที่อัตราส่วน 3 ต่อ 1 
หรือต่ ากว่าเท่านั้น ขณะที่ประเทศไทยเปิดเสรีการบริการการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการ 
เชิงยุทธศาสตร์ใน Mode 4 อย่างมีเงื่อนไข โดยไม่ผูกพันส าหรับอาชีพที่ปรึกษาด้านกฎหมายและ 
การตรวจสอบ (Legal and Audit Consultants)  
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ตารางที่ 7-10 ตารางสรุประดับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้านการตลาด 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์ 

 การบริการให้ค าปรึกษา
ด้านการจัดการและด้าน

การตลาด 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

1 4 4 4 4 4 4 4 5 5 0 4 4 0 3 5 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

4 1 1 1 1 1 1 1 0 0 5 1 1 5 2 0 

ระดับการเปิดเสรีบริการของ
กิจกรรมการบริการในสาขา 

80% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 100% 20% 20% 100% 40% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย: %) 

51.8% - 9.8% - 9.8% - 9.8% - 0% - 59.2% - 20% - 34% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด: %) 

49%, 
79% 

- 49% - 49% - 49% - 0% - 
49%. 
100% 

- 100% - 
70%, 
100% 

- 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี
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โดยสรุป การบริการในสาขาการให้ค าปรึกษาฯ ในประเทศไทยข้างต้น เป็นการบริการที่
มีแนวโน้มเติบโตต่อไปได้ มีศักยภาพในการแข่งขัน ประกอบกับมีการเปิดเสรีในการลงทุนจัดตั้ง
กิจการให้แก่นักลงทุนต่างชาติค่อนข้างมาก ท าให้การบริการในสาขาดังกล่าวมีผู้ให้บริการจ านวนมาก 
และสามารถสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการผลิตได้มาก 

 
 การบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ 

 
การบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบเป็นการบริการที่มี

การเติบโตสูง โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจการบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าและวัตถุดิบระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 27.55 โดย
ทุนจดทะเบียนของธุรกิจการบริการดังกล่าวขยายตัวจาก 3,330 ล้านบาท เป็น 4,247 ล้านบาท ดัง
แสดงในภาพที่ 7-16 

 
ภาพที่ 7-16 มูลค่าทุนจดทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบ

คุณภาพสินค้าและวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก  
และผลิตภัณฑ์พลาสติก เดือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 
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เม่ือแบ่งกิจกรรมทางธุรกิจตามราย TSIC 2552 ธุรกิจการบริการด้านการทดสอบและ
ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์  
จะประกอบไปด้วย 

 
 กิจกรรมการทดสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพและเคมี 
 กิจกรรมการทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ 
 
ดังแสดงในภาพที่ 7-17 กิจกรรมการทดสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพ

และเคมีของไทยมีจ านวนผู้ประกอบการ ณ มกราคม 2559 อยู่ที่ 272 ราย มีสัดส่วนของทุน 
จดทะเบียนของกิจกรรมการบริการนี้ต่อทุนจดทะเบียนรวมของการบริการในสาขานี้อยู่ที่ร้อยละ 
75.05 และมีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนระหว่างเดือนมกราคม 2558 ถึง มกราคม 2559 
อยู่ท่ีร้อยละ 24.08  

 
ส าหรับกิจกรรมการทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ มีจ านวนผู้ประกอบการ  

ณ มกราคม 2559 อยู่ที่ 295 ราย มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนของกิจกรรมการบริการนี้ต่อทุน 
จดทะเบียนรวมของการบริการในสาขานี้อยู่ที่ร้อยละ 24.95 และมีอัตราการขยายตัวของทุน 
จดทะเบียนระหว่างเดือนมกราคม 2558 ถึง มกราคม 2559 อยู่ท่ีร้อยละ 39.26 
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ภาพที่ 7-17 ภาพรวมของธุรกิจการบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้า
และวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก  

แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
หมายเหตุ : ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่ากิจกรรมการบริการทั้งสองกิจกรรมนี้ ล้วนมีอัตราการขยายตัวที่สูงมาก 

และมีจ านวนผู้ประกอบการท่ีให้บริการอยู่ในประเทศไทยท่ีใกล้เคียงกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม
การใช้บริการการทดสอบคุณภาพในประเทศไทยที่มากขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมการบริการสนับสนุน
การผลิตที่มีความส าคัญต่อการค้าระหว่างประเทศอย่างมาก เนื่องจากในการส่งออกสินค้าไปยัง
ต่างประเทศ สินค้าจ าเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานมากขึ้น มีข้อก าหนดในด้านคุณภาพสินค้าที่สูงขึ้น 
ส่งผลให้การใช้บริการดังกล่าวขยายตัวขึ้น 
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ตารางที่ 7-11 ตารางสรุประดับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์ 

 การบริการด้านการ
ทดสอบและตรวจคุณภาพ

สินค้าและวัตถุดิบ 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย: %) 

70% - 49% - 49% - 49% - 0% - 49% - 0% - 70% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด: %) 

70% - 49% - 49% - 49% - 0% - 49% - 0% - 70% - 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี
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นอกจากนี้ จากตารางที่ 7-11 หากพิจารณาการบริการด้านการทดสอบและวิเคราะห์ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก ภายใต้บริบทการเจรจา
ความตกลงการค้าเสรี พบว่า มีกิจกรรมการบริการทดสอบและวิเคราะห์ส่วนประกอบ 
(Composition and Purity Testing and Analysis Services) เพียงกิจกรรมเดียวที่มีการระบุลงใน
ข้อผูกพันการเปิดการค้าการบริการเสรี ทั้งใน Mode 3 และ 4 ในทุกความตกลงการค้าเสรีที่ไทย
ผูกพันและมีข้อบทด้านการเจรจาการค้าบริการ โดยรายละเอียดของการเปิดเสรีการบริการน้ีในแต่ละ
ความตกลงการค้าเสรี เป็นดังน้ี  

 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน และความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี  

Mode 3 – เปิดให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ถือหุ้นสูงสุดได้ร้อยละ 70 โดยจะต้องถือหุ้นร่วมทุน
กับนิติบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น (Joint-venture)  
Mode 4 – ไม่ผกูพัน ไม่เปิดเสรีการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาในการบริการนี้ 
 

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน อาเซียน-เกาหลี อาเซียน-ออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์ อาเซียน-อินเดีย และไทย-ญี่ปุ่น 
Mode 3 – เปิดให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ถือหุ้นสูงสุดได้ร้อยละ 49 
Mode 4 – เปิดเสรีการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา 
 

 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย 
Mode 3 – ไม่ผูกพัน 
Mode 4 – เปิดเสรีการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา 
 

 การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
 
ในกลุ่มสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติกและ

ผลิตภัณฑ์นั้น คณะผู้วิจัยได้พิจารณากิจกรรมการผลิตรวมเข้าไปด้วย เนื่องจากคณะผู้วิจัยได้
พิจารณาให้กิจกรรมการจ้างการผลิตเป็นหนึ่งในการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ซึ่งข้อมูลของ
กิจกรรมดังกล่าวจะถูกสะท้อนอยู่ในกิจกรรมการผลิตตามรหัส TSIC เหล่านี ้ 

 
 19100: การผลิตผลิตภัณฑ์ถ่านโค้ก 
 19201: การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงกล่ัน

ปิโตรเลียม 
 19202: การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ 

 19209: การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้จากการ
กล่ันปิโตรเลียมซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 

 20111: การผลิตก๊าซที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม 
 20112: การผลิตสีย้อมผ้าและสีผง 
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 20113: การผลิตเคมีภัณฑ์อนินทรีย์ขั้นมูลฐาน
อื่นๆ 

 20114: การผลิตแอลกอฮอล์และเอสเตอร์ 
 20115: การผลิตเคมีภัณฑ์อินทรีย์ขั้นมูลฐาน 

อื่นๆ 
 20121: การผลิตปุ๋ยเคมี 
 20122: การผลิตสารประกอบไนโตรเจน 
 20131: การผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติก

ขั้นต้น 
 20132: การผลิตยางสังเคราะห์ขั้นต้น 
 20210: การผลิตยาปราบศัตรูพืชและเคมีภัณฑ์

อื่นๆ เพื่อการเกษตร 
 20221: การผลิตสีน้ ามันชักเงาและสารเคลือบ

ประเภทเดียวกันและ น้ ามันทาไม้ 
 20222: การผลิตหมึกพิมพ์และผงหมึก 
 20231: การผลิตสบู่และสารซักฟอกผลิตภัณฑ์

ที่ใช้ในการท าความสะอาด และขัดเงา 
 20232: การผลิตเครื่องหอม เครื่องส าอาง และ

ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ า 
 20291: การผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับระเบิด 
 20292: การผลิตกาวและเจลาติน 
 20293: การผลิตน้ ามันหอมระเหย 
 20294: การผลิตเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการถ่ายรูป 
 20299: การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ ซึ่งมิได ้

จัดประเภทไว้ในที่อื่น 

  
 20300: การผลิตเส้นใยประดิษฐ์ 
 21001: การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้

รักษาโรค 
 21002: การผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้

รักษาโรค 
 22111: การผลิตยางล้อและยางใน 
 22112: การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้าง 

ยางล้อ 
 22191: การผลิตยางแผ่นและยางแท่ง 
 22192: การผลิตน้ ายางข้น 
 22193: การผลิตสิ่งของเครื่องใช้ด้านสุขอนามัย

หรือเภสัชกรรมที่ท าจากยาง 
 22199: การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ ซึ่งมิได้ 

จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
 22210: การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง/

ประกอบอาคารที่ท าจากพลาสติก 
 22220: การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก 
 22230: การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส าเร็จรูป 
 22291: การผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารในครัว

และในห้องน้ าที่ท าจากพลาสติก 
 22292: การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส 
 22299: การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่ นๆ  

ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 

 
จากภาพที่ 7-18 จะพบว่า ธุรกิจการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเป็นการบริการที่ 

หดตัวลงเล็กน้อย โดยขนาดทุนจดทะเบียนของธุรกิจการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตระหว่าง
เดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียน หดตัวลงที่ร้อยละ -0.94 
โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหดตัวจาก 903,302 ล้านบาท  
เป็น 894,843 ล้านบาท  
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ภาพที่ 7-18 มูลค่าทุนจดทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการการผลิตที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก  

เดือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 

 
 
ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาภาพรวมธุรกิจการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตตามรายกิจกรรม 

ดังแสดงในภาพที่ 7-19 จะเห็นว่า กิจกรรมการผลิตที่มีสัดส่วนทุนจดทะเบียนในสาขาการบริการที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กิจกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้จากการกลั่น
ปิโตรเลียม กิจกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงกลั่นปิโตรเลียม กิจกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์ 
อนินทรีย์ขั้นมูลฐานอื่นๆ กิจกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ และกิจกรรมการผลิตยางล้อ
และยางใน โดยมีสัดส่วนของทุนจดทะเบียน ณ มกราคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ 18.87 14.36 10.21 
9.18 และ 6.33 มีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนระหว่างเดือนมกราคม 2558 และ 2559 อยู่
ที่ร้อยละ 16.32 -1.18 -0.4 -1.74 และ -0.04 และมีจ านวนผู้ประกอบการ ณ เดือนมกราคม 2559 
จ านวนทั้งสิ้น 203 189 350 2,365 และ 106 ราย ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ระหว่างปี 2558 และ 
2559 4 ใน 5 ของกิจกรรมการผลิตหลักที่มีทุนจดทะเบียนสูงสุด มีการหดตัวลงเล็กน้อย ในขณะท่ี 
กิจกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม ซึ่งเป็นกิจกรรมการผลิตต้นน้ าใน
ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมการปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์ ยังมีการขยายตัวที่ดี 
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นอกจากนี้ ในส่วนของการผลิตกิจกรรมการผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติกขั้นต้น เป็น
อีกกิจกรรมที่มีการขยายตัวค่อนข้างดี โดยมีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนระหว่างปี 2558 -
2559 อยู่ที่ร้อยละ 5.06 โดยในเดือนมกราคม 2559 มีจ านวนผู้ประกอบการทั้งสิ้น 380 ราย และมี
สัดส่วนของทุนจดทะเบียนในสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่ร้อยละ 4.21 ในทางตรงกันข้าม 
กิจกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ และกิจกรรมการผลิตกาวและเจลาติน กลับมีการหดตัวลง
อย่างมาก โดยมีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนอยู่ที่ร้อยละ -20.45 และ -13.37 แต่มีสัดส่วน
ของทุนจดทะเบียนและจ านวนผู้ประกอบการค่อนข้างน้อย โดยอยู่ที่ร้อยละ 1.76 และ 0.38 และมี
จ านวนผู้ประกอบการ 313 และ 115 ราย ตามล าดับ 

 
ภาพที่ 7-19 ภาพรวมของธุรกิจการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแบ่งตามรายกิจกรรม 

 
หมายเหตุ : ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 
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ตารางที่ 7-12 ตารางสรุประดับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการการผลิตที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์ 

 การบริการการผลิต 

AFAS 9th 
Package * 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย: %) 

49% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด: %) 

49% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

หมายเหตุ: * ในการเจรจาเรื่องการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียนจะถูกระบอุยู่ในความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ACIA) โดยระบุใหช้าวต่างชาติสามารถถือหุ้นได้สูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 49 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี
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จากตารางที่ 7-12 หากพิจารณาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก ภายใต้บริบทการเจรจาความตกลงการค้าเสรี  
จะประกอบไปด้วย  

 
 กิจกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม (CPC 88412) 
 กิจกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน (CPC 88421) 
 กิจกรรมการผลิตพลาสติกและยาง (CPC 88423) 
 กิจกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์อื่นๆ (CPC 88427) 
 
โดยกิจกรรมการบริการการผลิตทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้ ไม่ได้ผูกพันการ

บริการทั้งใน Mode 3 และ Mode 4 ในเกือบทุกความตกลงการค้าเสรีที่ไทยมีความตกลงและมีข้อ
บทด้านการเจรจาการค้าบริการด้วย ยกเว้น ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนที่มีการผูกพันการเปิด
เสรีบริการในการจัดตั้งกิจการภายใต้กรอบความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ACIA) โดยเปิดให้
ชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 49 และความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย 
ซึ่งประเทศไทยเปิดเสรีการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาทั้ง 4 กิจกรรม 

 
จะเห็นได้ว่า ภายใต้ความตกลงการเจรจาการค้าเสรีส่วนใหญ่ กิจกรรมการบริการที่

เกี่ยวข้องกับการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยเฉพาะ
กิจกรรมการผลิตมักจะไม่เปิดเสรีในการเข้าสู่ตลาดและการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา แสดงให้
เห็นถึงการปกป้องอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศอย่างมาก ประกอบกับ ธุรกิจการผลิตใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติกจ านวนมากยังมีการหดตัวในปีที่ผ่านมา 
โดยศักยภาพของการบริการการผลิตและบริการที่เกี่ยวข้องยังสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้อีกมาก 
เนื่องจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์ของไทยมีขนาดใหญ่ และยังเติบโตต่อไป
ได้ ซึ่งผู้ประกอบการบางส่วนได้ระบุว่ายังขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะเฉพาะทาง ที่จะท าให้การ
ผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้ ซึ่งจะสามารถพัฒนาได้ผ่านระบบการศึกษาที่ดีขึ้น และผ่านการ
พัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างการบริการการศึกษาวิจัยและการผลิตให้มีความเชื่อมโยงกันให้มาก
ยิ่งขึ้น 

 
 การบริการการจัดหาพนักงาน 

 
การบริการด้านการจัดหาพนักงานเป็นการบริการที่มีการเติบโตสูงมาก โดยขนาดของ

ธุรกิจการบริการการจัดหาพนักงานระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตสูงถึง 
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ร้อยละ 37.72 โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจในสาขาการบริการด้านการจัดหาพนักงานดังกล่าว
ขยายตัวจาก 11,742 ล้านบาท เป็น 16,171 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 7-20 

 
ภาพที่ 7-20 มูลค่าทุนจดทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการจัดหาพนักงานที่เก่ียวข้องกับ

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก  
เดือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 

 
 
เม่ือพิจารณาขีดความสามารถของกิจกรรมการบริการในสาขาการบริการจัดหาพนักงาน 

แบ่งเป็นรายกิจกรรม ตามการแบ่งโดยรหัสประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย (TSIC) ซึ่ง
กิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องจะประกอบไปด้วย 
 

 78300: กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรมนุษย์อื่นๆ 
 78200: กิจกรรมการให้บริการจ้างงานชั่วคราว 
 78109: กิจกรรมของส านักงานจัดหางานหรือตัวแทนจัดหางานอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด

ประเภทไว้ในที่อื่น 
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จากภาพที่ 7-21 จะเห็นว่า กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรมนุษย์อื่นๆ เป็นกิจกรรมที่อัตรา
การขยายตัวของทุนจดทะเบียนระหว่างเดือนมกราคม 2558 และ 2559 สูงที่สุด โดยมีอัตราการ
ขยายตัวร้อยละ 70.62 รวมท้ังมีสัดส่วนของจุดทะเบียน ณ มกราคม 2559 อยู่ท่ีร้อยละ 61.3 และมี
จ านวนผู้ประกอบการ 723 ราย รองลงมาเป็นกิจกรรมการบริการให้บริการจ้างงานชั่วคราว และ
กิจกรรมการจัดหางานของส านักงานจัดหางานหรือตัวแทนจัดหางานอื่นๆ ที่มีอัตราการขยายตัว
ของทุนจดทะเบียนอยู่ที่ร้อยละ 5 และ 6.1 มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนท่ีร้อยละ 21.43 และ 17.27 
และมีจ านวนผู้ประกอบการ 1,272 และ 1,027 ราย 

 
ภาพที่ 7-21 ภาพรวมของธุรกิจการบริการจัดหาพนักงานที่เก่ียวข้องกับ 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
หมายเหตุ : ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 
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ตารางที่ 7-13 ตารางสรุประดับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการจัดหาพนักงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์ 

 การบริการการจัดหา
พนักงาน 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 6 6 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

83% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย: %) 

70% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด: %) 

70% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี
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ส าหรับระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) ของกิจกรรมการ
บริการจัดหาพนักงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์ เมื่อพิจารณา
จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการตามรายการ CPC ที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรี
ของไทยตามตารางที่ 7-13 จะพบว่า มีกิจกรรมการบริการในสาขาการจัดหาพนักงานที่ส าคัญแบ่ง
ตามรหัส CPC มีทั้งสิ้น 6 บริการ ได้แก่ 

 
 การบริการจัดหาพนักงานถาวรที่มิใช่บุคลากรระดับผู้บริหาร (CPC 85112) 
 การบริการจัดหาพนักงานสัญญาจ้าง (CPC 85121) 
 การบริการจัดหาพนักงานช่ัวคราว (CPC 85122) 
 การบริการจัดหาพนักงานในระยะยาว (Long-term Staff) (CPC 85123) 
 การบริการจัดหาพนักงานช่ัวคราวและถาวร (CPC 85124) 
 การบริการจัดหาพนักงานโดยการจ้างงานร่วม (CPC 85125) 

 
โดยภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีท่ีมีการเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการการบริการ 

(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการด้านการจัดหา
พนักงาน มีการเปิดเสรีการจัดตั้งกิจการการบริการภายใต้บริบทการเปิดเสรีการบริการของความ
ตกลงการเจรจาการค้าเสรีอาเซียนเพียงความตกลงเดียว โดยยินยอมให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนใน
บริการในสาขาดังกล่าวได้ แต่มีการจ ากัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดที่ร้อยละ 70 พร้อมทั้งมี
เงื่อนไข ให้อนุญาตลงทุนในรูปแบบการลงทุนร่วมกับนิติบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น (Joint-Venture)  

 
 การบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

 
การบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นการบริการที่มีการหดตัวลง โดย

ขนาดของธุรกิจการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559  
มีอัตราการเติบโตหดตัวลงถึงร้อยละ -6.72 โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจในสาขาการบริการด้าน
ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าวหดตัวจาก 17,676 ล้านบาท เป็น 16,488 ล้านบาท  
ดังแสดงในภาพที่ 7-22 
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ภาพที่ 7-22 มูลค่าทุนจดทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก  

เดือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 

 
 
เม่ือพิจารณาขีดความสามารถของกิจกรรมการบริการในสาขาการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร

และอุปกรณ์แบ่งเป็นรายกิจกรรม ตามการแบ่งโดยรหัสประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย 
(TSIC) จะมีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

 
 33121:การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานท่ัวไป 
 33122:การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะอย่าง 
 33200:การติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ 
 
จากภาพที่ 7-23 เมื่อพิจารณาภาพรวมของธุรกิจการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและ

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก ในรายกิจกรรม 
การบริการ จะพบว่า ทุกกิจกรรมการบริการในสาขานี้ มีการหดตัวลดลง โดยกิจกรรมการซ่อม
เครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไป เป็นกิจกรรมที่มีการหดตัวมากที่สุด รองลงมาเป็น กิจกรรมการติดตั้ง
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เครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ และการซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะอย่าง โดยมีอัตราการ
หดตัวของทุนจดทะเบียนระหว่างเดือนมกราคม 2558 ถึง มกราคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ -12.62  
-5.89 และ -4.84 มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนของแต่ละกิจกรรมการบริการ ณ มกราคม 2559  
อยู่ที่ร้อยละ 16.74 47.67 และ 35.58 ตามล าดับ และมีจ านวนผู้ประกอบการทั้งสิ้น 1,218 1,981 
และ 887 ตามล าดับ  

 
ภาพที่ 7-23 ภาพรวมของธุรกิจการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

กับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
หมายเหตุ : ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาถึงระดับการเปิดเสรีการเจรจาการบริการในด้านการเข้าสู่ตลาด 

และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาในสาขาการบริการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ตามการ
แบ่งรหัส CPC จะเห็นได้ว่า มีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับสาขาการบริการนี้อยู่สองบริการ 
ได้แก่  

 
 การบริการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรอุตสาหกรรมและพาณิชย์ (CPC 87156) 
 การบริการการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรม การผลิต และการบริการ 

(CPC 87320)  
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ตารางที่ 7-14 ตารางสรุประดับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์  
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์ 

 การบริการการซ่อมบ ารุง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 

AFAS 9th 
Package * 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย: %) 

49% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด: %) 

49% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

หมายเหตุ: * ส าหรับการบริการการตดิตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ (CPC 87320) ภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียนจะถูกระบุอยู่ในความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ACIA) โดยระบุให้
ชาวต่างชาติสามารถถอืหุ้นได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 49 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี
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มีเพียงความตกลงการค้าเสรีอาเซียนเพียงความตกลงเดียว ที่ประเทศไทยมีการเปิดเสรี
การบริการในการจัดตั้งธุรกิจให้แก่กิจกรรมการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม และการบริการการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ 
โดยเปิดให้มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 49 ในขณะที่ ความตกลงการค้าเสรีอื่นๆ ที่
ประเทศไทยผูกพันด้วย ไม่เปิดเสรีการบริการทั้งหมด ทั้งในรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจและการ
ให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (ยกเว้น ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ที่ประเทศไทย
ยินยอมให้มีการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาได้ในกิจกรรมการบริการในสาขาการซ่อมบ ารุง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งสองกิจกรรม) 

 
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า การบริการในสาขาการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์

ของไทยมีการหดตัวลงในทุกกิจกรรมการบริการ อีกทั้งยังไม่มีเปิดเสรีการบริการในสาขานี้มาก
เท่าที่ควร ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการในธุรกิจการบริการสาขาซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ให้ความเห็นว่า การบริการการซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์  ยังมีบุคลากรที่
ให้บริการไม่มากนัก เนื่องจากซัพพลายเออร์มักจัดตั้งศูนย์บริการหรือส านักงานใหญ่ใน
ต่างประเทศมากกว่าประเทศไทย ดังนั้น จึงมีความต้องการให้การบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร
และอุปกรณ์อุตสาหกรรมของไทยมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการผลิตมากขึ้น โดยอาจจะ
จัดตั้งศูนย์ซ่อมบ ารุงฯ ในนิคมอุตสาหกรรมเดียวกันกับอุตสากรรมการผลิต เพื่อประสิทธิภาพใน
การผลิตที่ดีย่ิงขึ้น 

 
 การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง 

 
การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งเป็นการบริการที่มีการขยายตัวมากขึ้น โดยขนาด

ของธุรกิจการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตขึ้น
ร้อยละ 2.19 โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจในสาขาการบริการด้านการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง
ดังกล่าวเพิ่มขึ้นจาก 128,492 ล้านบาท เป็น 131,308 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 7-24 
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ภาพที่ 7-24 มูลค่าทุนจดทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก  

เดือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 

 
 
เม่ือพิจารณาขีดความสามารถของกิจกรรมการบริการในสาขาการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง

จะแบ่งเป็นรายกิจกรรม ตามการแบ่งโดยรหัสประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย (TSIC) จะมี
กิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

 
 46691:การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม 
 46695:การขายส่งของเสียและเศษวัสดุเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ 
 46612:การขายส่งเชื้อเพลิงเหลว 
 46611:การขายส่งเชื้อเพลิงแข็ง 
 46693:การขายส่งยางพาราและพลาสติกขั้นต้น 
 46614:การขายส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม 
 46699:การขายส่งผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
 46692:การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร 
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 46694:การขายส่งบรรจุภัณฑ์ชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม 
 46613:การขายส่งเชื้อเพลิงก๊าซ 
 
ซึ่งจะเห็นได้ว่า ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีการจัดจ าหน่ายปลีก มีเพียงการจัดจ าหน่ายส่งเท่านั้น 
 
จากภาพที่ 7-25 เม่ือพิจารณาภาพรวมของธุรกิจการบริการการจัดจ าหน่ายส่งที่

เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก ในรายกิจกรรมการบริการ 
จะพบว่า กิจกรรมการบริการในสาขานี้เกือบทั้งหมดมีการขยายตัวของทุนจดทะเบียนมากขึ้น โดย
กิจกรรมการจัดจ าหน่ายส่งที่มีการขยายตัวสูงที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กิจกรรมการขายส่ง
เชื้อเพลิงเหลว กิจกรรมการขายส่งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมการขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์
ทางการเกษตร กิจกรรมการขายส่งผลิตภัณฑ์ชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม และกิจกรรมการขายส่ง
เคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม โดยมีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนระหว่างเดือนมกราคม 
2558 ถึง มกราคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ 19.13 12.82 6.2 5.48 และ 4.99 มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียน
ของแต่ละกิจกรรมการบริการ ณ มกราคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ 11.77 6.52 5.26 3.33 และ 25.63 
ตามล าดับ และมีจ านวนผู้ประกอบการท้ังสิ้น 1,180 1,404 1,694 707 และ 4,684 ตามล าดับ 

 
อย่างไรก็ตาม มีกิจกรรมการบริการในสาขาการบริการจัดจ าหน่ายส่งที่มีขนาดธุรกิจ 

หดตัวลง ได้แก่ กิจกรรมการขายส่งการของเสียและเศษวัสดุเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ โดยทุน 
จดทะเบียนมีการหดตัวลงถึงร้อยละ -12.45 แต่มีสัดส่วนทุนจดทะเบียนในสาขาการบริการนี้ถึง 
20.18 และมีจ านวนผู้ประกอบการมากถึง 2,044 ราย  
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ภาพที่ 7-25 ภาพรวมของธุรกิจการบริการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
หมายเหตุ : ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาถึงระดับการเปิดเสรีการเจรจาการบริการในด้านการเข้าสู่ตลาด 

และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาในสาขาการบริการด้านการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง ตามการ
แบ่งรหัส CPC จะเห็นได้ว่า มีกลุ่มการบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งที่เกี่ยวข้องกับสาขาการ
บริการนี้ 7 กลุ่มการบริการ6 ได้แก่  

 
 การบริการการจัดจ าหน่ายส่งนอกเหนือสัญญาจ้าง (Group of CPC 611) 
 การบริการการจัดจ าหน่ายส่งตามสัญญาจ้าง (Group of CPC 612) 
 การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกในร้านค้าท่ีนอกเหนือจากร้านค้าเฉพาะอย่าง (Non-

specialized store retail) (Group of CPC 621) 
 การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกในร้านค้าเฉพาะอย่าง (Specialized store) (Group 

of CPC 622) 

                                                           
6 หมวดการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งส าหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติกและผลติภัณฑ์ ในรหสั CPC สองหลกัสุดท้าย
ประกอบด้วย -71 basic industrial chemicals and synthesis resins, -72 fertilizers and agrochemical products, -73 
Pharmaceutical products, -74 medical and orthopedic goods, -75 perfumery articles, cosmetic articles and toilet soaps, 
-76 cleaning materials 
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 การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกผ่านทางไปรษณีย์ หรืออินเทอร์เน็ต  
(Group of CPC 623) 

 การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกแบบไม่มีร้านค้า (Non-store)  
(Group of CPC 624) 

 การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกตามสัญญาจ้าง (Group of CPC 625) 
 
จากตารางที่ 7-15 จะเห็นได้ว่า การบริการในสาขาการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งที่เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก มีการผูกพันการเปิดเสรีการบริการใน
รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ (Mode 3) กับความตกลงการค้าเสรีที่ประเทศไทยผูกพันการเปิดเสรี
การค้าบริการด้วยท้ังหมด ดังนี ้

 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน: เปิดเสรีการบริการใน Mode 3 อย่างมีเงื่อนไข ใน

กลุ่มธุรกิจบริการการจัดจ าหน่ายแบบส่งตามสัญญาจ้าง และในกลุ่มการจัดจ าหน่าย
ปลีกแบบไม่มีร้านค้า (สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดไม่เกินร้อยละ 70 และเป็นการ
ลงทุนร่วมกับนักลงทุนสัญชาติไทย (JV)) และเปิดเสรีการบริการใน Mode 3 ใน
กลุ่มธุรกิจการจัดจ าหน่ายปลีกในร้านค้าที่นอกเหนือจากร้านค้าเฉพาะอย่าง ที่จ ากัด
สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดที่ร้อยละ 49 
 

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน: เปิดเสรีการบริการใน Mode 3 ในกลุ่มธุรกิจ
การจัดจ าหน่ายปลีกในร้านค้าที่นอกเหนือจากร้านค้าเฉพาะอย่าง ที่จ ากัดสัดส่วนผู้
ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดที่ร้อยละ 49 

 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลี: เปิดเสรีการบริการใน Mode 3 ในกลุ่ม

ธุรกิจการจัดจ าหน่ายปลีกในร้านค้าที่นอกเหนือจากร้านค้าเฉพาะอย่าง ที่จ ากัด
สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดที่ร้อยละ 49 

 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์: เปิดเสรีการบริการใน 

Mode 3 ในกลุ่มธุรกิจการจัดจ าหน่ายปลีกในร้านค้าที่นอกเหนือจากร้านค้าเฉพาะ
อย่าง ที่จ ากัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดที่ร้อยละ 49 
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 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย: เปิดเสรีการบริการใน Mode 3 ในกลุ่มธุรกิจ
การจัดจ าหน่ายปลีกในร้านค้าที่นอกเหนือจากร้านค้าเฉพาะอย่าง ที่จ ากัดสัดส่วน 
ผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดที่ร้อยละ 49  

 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น: เปิดเสรีการบริการใน Mode 3 อย่างมีเงื่อนไข 

(สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดไม่เกินร้อยละ 75 และต้องรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของเจ้าของที่อัตราส่วน 3 ต่อ 1) ยกเว้น กลุ่มธุรกิจบริการการจัดจ าหน่ายแบบ
ส่งตามสัญญาจ้างที่ไม่ผูกพันการเปิดเสรีการจัดตั้งธุรกิจ 

 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย: เปิดเสรีการบริการใน Mode 3 อย่างมี

เงื่อนไข (สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดได้ร้อยละ 100 และต้องรักษาสัดส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนของเจ้าของที่อัตราส่วน 3 ต่อ 1 และใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยนิติบุคคล
สัญชาติออสเตรเลียที่จัดตั้งธุรกิจการบริการในไทย) ยกเว้น กลุ่มธุรกิจบริการการจัด
จ าหน่ายแบบส่งตามสัญญาจ้าง กลุ่มธุรกิจการบริการการจัดจ าหน่ายแบบปลีกใน
ร้านค้าเฉพาะอย่าง กลุ่มธุรกิจการบริการการจัดหน่ายแบบปลีกผ่านทางไปรษณีย์
หรืออินเทอร์เน็ต และกลุ่มธุรกิจการบริการการจัดจ าหน่ายแบบปลีกแบบมีสัญญา
จ้าง ที่ไม่ผูกพันการเปิดเสรีการจัดตั้งธุรกิจ 

 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี: เปิดเสรีการบริการใน Mode 3 อย่างมีเงื่อนไข 

(สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดไม่เกินร้อยละ 100 และต้องรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของเจ้าของที่อัตราส่วน 3 ต่อ 1 และใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยนิติบุคคล
สัญชาติชิลีที่จัดตั้งธุรกิจการบริการในไทย) ยกเว้น กลุ่มธุรกิจบริการการจัดจ าหน่าย
แบบส่งตามสัญญาจ้าง กลุ่มธุรกิจการบริการการจัดจ าหน่ายแบบปลีกในร้านค้า
เฉพาะอย่าง กลุ่มธุรกิจการบริการการจัดหน่ายแบบปลีกผ่านทางไปรษณีย์หรือ
อินเทอร์เน็ต และกลุ่มธุรกิจการบริการการจัดจ าหน่ายแบบปลีกแบบมีสัญญาจ้าง ที่
ไม่ผูกพันการเปิดเสรีการจัดตั้งธุรกิจ 
  

โดยระดับการผูกพันการบริการในสาขาการบริการการค้าปลีกและส่งที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก ภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรีไทย-
ญี่ปุ่นมีระดับสูงที่สุด โดยไทยมีระดับการเปิดเสรีการบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 84 และมีสัดส่วน
การอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นได้สูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 62.8 รองลงมาเป็นความตกลง
การค้าเสรีอาเซียน ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย และความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี  
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โดยไทยมีระดับการเปิดเสรีการบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 43 30 และ 43 ตามล าดับ และมี
สัดส่วนการอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นได้สูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 27.4 29.7 และ 39.2 
ตามล าดับ 

 
ในขณะที่ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลี อาเซียน-ออสเตรเลีย-

นิวซีแลนด์ และอาเซียน-อินเดีย ไทยมีระดับการเปิดเสรีการบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 14 และมี
สัดส่วนการอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นได้สูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 6.6 
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ตารางที่ 7-15 ตารางสรุประดับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง  
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์ 

 การบริการการจัด
จ าหน่ายปลีกและส่ง 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

21 37 32 37 32 37 32 37 32 37 6 37 26 0 21 37 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

16 0 5 0 5 0 5 0 5 0 31 0 11 37 16 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

43% 0% 14% 0% 14% 0% 14% 0% 14% 0% 84% 0% 30% 100% 43% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย: %) 

27.4% - 6.6% - 6.6% - 6.6% - 6.6% - 62.8% - 29.7% - 39.2% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด: %) 

49%, 
70% 

- 49% - 49% - 49% - 49% - 75% - 100% - 
70%, 
100% 

- 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี
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 การบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม 
 
การบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรมเป็นการบริการที่มีการ

ขยายตัวสูง โดยขนาดของธุรกิจการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรมระหว่างเดือน
มกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตขึ้นร้อยละ 15.24 โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจในสาขา
การบริการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรมดังกล่าวเพิ่มขึ้นจาก 14,708 ล้านบาท 
เป็น 16,950 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 7-26 

 
ภาพที่ 7-26 มูลค่าทุนจดทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการการก าจัดของเสียและ 
การบ าบัดของเสียอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก  

และผลิตภัณฑ์พลาสติก เดือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 

 
 
เม่ือพิจารณาขีดความสามารถของกิจกรรมการบริการในสาขาบริการการก าจัดของเสีย

และการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรมจะแบ่งเป็นรายกิจกรรม ตามการแบ่งโดยรหัสประเภท
มาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย (TSIC) จะมีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

 



 

 

 

7-78  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

 38219: การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยวิธีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น 

 38110: การเก็บรวบรวมของเสียที่ไม่เป็นอันตราย 
 38211: การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยการฝังกลบ อย่างถูก

สุขอนามัย 
 37000: การจัดการน้ าเสีย 
 38213: การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยวิธีชีวภาพ 
 39000: กิจกรรมการบ าบัดและการจัดบริการเก็บของเสียอื่นๆ 
 38212: การบ าบัดและการก าจัดของเสียท่ีไม่เป็นอันตรายโดยการเผาในเตาเผาขยะ 
 81299: กิจกรรมการท าความสะอาดส าหรับอาคารและอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด

ประเภทไว้ในที่อื่น 
 38222: การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่เป็นอันตรายยกเว้นกากสารกัมมันตรังสี 
 38120: การเก็บรวบรวมของเสียที่เป็นอันตราย 
 38210: การบ าบดัและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตราย 
 
จากภาพที่ 7-27 เม่ือพิจารณาภาพรวมของธุรกิจการก าจัดของเสียและการบ าบัดของ

เสียอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก ในราย
กิจกรรมการบริการ จะพบว่า กิจกรรมการบริการในสาขานี้ทั้งหมดมีการขยายตัวของทุน 
จดทะเบียนมากขึ้น โดยกิจกรรมที่มีการขยายตัวสูงที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กิจกรรมการจัดการ
น้ าเสีย กิจกรรมการบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยการฝังกลบอย่างถูก
สุขอนามัย กิจกรรมการบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยวิธีอื่นๆ กิจกรรมการท า
ความสะอาดส าหรับอาคารและอุตสาหกรรมอื่นๆ และกิจกรรมการเก็บรวบรวมของเสียที่ไม่เป็น
อันตราย โดยมีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนระหว่างเดือนมกราคม 2558 ถึง มกราคม 
2559 อยู่ที่ร้อยละ 38.5 24.4 16.76 10.48  และ 6.94 มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนของแต่ละ
กิจกรรมการบริการ ณ มกราคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ 11.6 12.02 40.11 1.6 และ 22.08 ตามล าดับ 
และมีจ านวนผู้ประกอบการท้ังสิ้น 183 56 124 57 และ 251 ตามล าดับ 

 
กล่าวโดยสรุป จะเห็นได้ว่า กิจกรรมการบริการการก าจัดน้ าเสีย เป็นกิจกรรมการบริการ

ที่มีศักยภาพสูงสุด โดยมีอัตราการขยายตัวในปีที่ผ่านมาสูงที่สุดในสาขาการบริการนี้ นอกจากนี้ 
กิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม บ าบัด และก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตราย เป็น
กิจกรรมการบริการที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสาขาการบริการนี้ โดยมีทุนจดทะเบียนรวมกันสูงถึง 
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13,804 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนรวมกันจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 81 ของทุนจดทะเบียนของการ
บริการทั้งหมดในสาขาการบริการนี้  

 
ภาพที่ 7-27 ภาพรวมของธุรกิจการบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสีย
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก  

แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
หมายเหตุ : ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาถึงระดับการเปิดเสรีการเจรจาการบริการในด้านการเข้าสู่ตลาด 

และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาในสาขาการบริการด้านการก าจัดของเสียและการบ าบัดของ
เสียอุตสาหกรรมตามการแบ่งรหัส CPC จะเห็นได้ว่า มีกิจกรรมบริการการก าจัดของเสียและการ
บ าบัดของเสียอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาการบริการนี้ 6 กิจกรรม ดังนี้  

 การบริการท าความสะอาดทั่วไป (CPC 85330) 
 การบริการการท าความสะอาดเฉพาะอย่าง (CPC 85340) 
 การบริการการบ าบัดน้ าเสีย (CPC 94110) 
 การบริการการเก็บรวบรวมของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ยกเว้น ของเสียทาง

การแพทย์และชีวภาพ (CPC 94212) 
 การบริการการเก็บรวบรวมของเสียทั่วไป (CPC 94239) 
 การบริการการบ าบัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายอื่นๆ (CPC 94339)
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ตารางที่ 7-16 ตารางสรุประดับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม  
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์ 

 การบริการการก าจัดของ
เสียและการบ าบัดของเสีย

อุตสาหกรรม 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 2 2 6 0 5 6 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 4 0 6 1 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 0% 0% 67% 67% 0% 100% 17% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย: %) 

32.7% - 32.7% - 32.7% - 32.7% - 0% - 32.7% - 0% - 11.7% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด: %) 

49% - 49% - 49% - 49% - 0% - 49% - 0% - 70% - 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี
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จากตารางที่ 7-16 ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน อาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลี 
อาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และไทย-ญี่ปุ่น ระดับการเปิดเสรีการบริการในสาขาการก าจัด
ของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรมทั่งในรูปแบบการจัดตั้งกิจการ (Mode 3) และการ
ให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) จะอยู่ที่ร้อยละ 67 โดยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ย
อยู่ที่ร้อยละ 32.7 โดยมีกิจกรรมการบริการการบ าบัดน้ าเสีย การบริการการเก็บรวบรวมของเสีย
อุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ยกเว้น ของเสียทางการแพทย์และชีวภาพ การบริการการเก็บ
รวบรวมของเสียทั่วไป และการบริการการบ าบัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายอื่นๆ (CPC 94339) ที่
เปิดเสรีการบริการภายใต้ความตกลงการค้าเสรีดังกล่าว ซึ่งจ ากัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติที่ร้อยละ 
49 และภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี ในรูปแบบการบริการ Mode 4 ที่เปิดเสรี
อย่างมีเงื่อนไข โดยที่ผู้ให้บริการตามสัญญาจ้างจะต้องผ่านคุณสมบัติที่ก าหนดขึ้นโดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย  

 
ทั้งนี้ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลีมีระดับการเปิดเสรีการบริการใน Mode 3 อยู่

ที่ร้อยละ 17 มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 11.7 (เปิดเสรีการบริการใน Mode 3 
ส าหรับกิจกรรมการบริการบ าบัดน้ าเสียเพียงกิจกรรมเดียว และอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ 
ถือหุ้นสูงสุดได้ร้อยละ 70 พร้อมทั้งต้องเป็นการลงทุนร่วมกับนิติบุคคลไทย) ในขณะที่ ภายใต้
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย และไทย-ออสเตรเลีย ประเทศไทยไม่เปิดเสรีการบริการใน
สาขานี้ โดยกิจกรรมการบริการการท าความสะอาดทั่วไป และการท าความสะอาดเฉพาะอย่าง เป็น
กิจกรรมการบริการที่ไทยไม่เปิดเสรีการบริการทั้งในรูปแบบการจัดตั้งกิจการ และการให้บริการ
โดยบุคคลธรรมดา (ยกเว้น ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย) 

 
 การบริการประกันวินาศภัย 

 
การบริการประกันวินาศภัยเป็นการบริการที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยขนาดของธุรกิจ

การประกันวินาศภัยระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตขึ้นร้อยละ 2.54 โดย
ทุนจดทะเบียนของธุรกิจในสาขาการประกันวินาศภัยดังกล่าวเพิ่มขึ้นจาก 41,465 ล้านบาท เป็น 
42,520 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 7-28 
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ภาพที่ 7-28 มูลค่าทุนจดทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการประกันวินาศภัยที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก  

เดือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 

 
 
เม่ือพิจารณาขีดความสามารถของกิจกรรมการบริการในสาขาบริการการประกัน 

วินาศภัยจะแบ่งเป็นรายกิจกรรม ตามการแบ่งโดยรหัสประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย 
(TSIC) จะมีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

 
 65120: การประกันวินาศภัย 
 65200: การประกันภยัต่อ 
 
จากภาพที่ 7-29 เม่ือพิจารณาภาพรวมของธุรกิจการบริการการประกันวินาศภัยที่

เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก ในรายกิจกรรมการบริการ 
จะพบว่า กิจกรรมการบริการประกันวินาศภัย และกิจกรรมการบริการประกันภัยต่อ มีอัตราการ
ขยายตัวของทุนจดทะเบียนระหว่างเดือนมกราคม 2558 ถึง มกราคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ 2.94  
และ 0.04 ตามล าดับ มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนของแต่ละกิจกรรมการบริการ ณ มกราคม 2559 
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อยู่ที่ร้อยละ 86.59 และ 13.41 ตามล าดับ และมีจ านวนผู้ประกอบการทั้งสิ้น 65 และ 14 ราย
ตามล าดับ 

 
ภาพที่ 7-29 ภาพรวมของธุรกิจการบริการประกันวินาศภัยที่เกี่ยวข้องกับ 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
หมายเหตุ : ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการการ) 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาถึงระดับการเปิดเสรีการเจรจาการบริการในด้านการเข้าสู่ตลาด 

และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาในสาขาการบริการการประกันวินาศภัยตามการแบ่งรหัส CPC 
จะเห็นได้ว่า มีกิจกรรมบริการการประกันวินาศภัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาการบริการนี้ 2 กิจกรรม 
ได้แก่ การบริการประกันภัยการขนส่งสินค้า (CPC 71333) และการบริการประกันภัยส าหรับ
ทรัพย์สินอื่นๆ (CPC 71334) 
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ตารางที่ 7-17 ตารางสรุประดับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการประกันวินาศภัย  
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์ 

 การบริการประกันวินาศ
ภัย 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 2 2 2 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย: %) 

25% - 25% - 25% - 25% - 0% - 25% - 0% - 25% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด: %) 

25% - 25% - 25% - 25% - 0% - 25% - 0% - 25% - 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี
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จากตารางที่ 7-16 ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน อาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลี 
อาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ไทย-ญี่ปุ่น ไทยออสเตรเลีย และไทย-ชิลี ระดับการเปิดเสรี
การบริการในสาขาการประกันวินาศภัย ทั้งในรูปแบบการจัดตั้งกิจการ (Mode 3) และการ
ให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) จะอยู่ที่ร้อยละ 100 กล่าวคือเปิดเสรีทั้งหมด โดยมีสัดส่วน
ผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 25 โดยมีเงื่อนไขในการจัดตั้งธุรกิจใหม่จะต้องได้รับการ
อนุมัติจากรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรี และมีเงื่อนไขในการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา โดยผู้บริหาร
อาวุโส ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ช่วยทางเทคนิคจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยของไทย ในขณะที่ ภายใต้ความตกลงอาเซียน-อินเดีย และ
ไทย-ออสเตรเลีย ประเทศไทยจะไม่เปิดเสรีการบริการในสาขาการประกันภัย  

 
 การบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 

 
การบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบเป็นการบริการที่มีการขยายตัวขึ้นเล็กน้อย โดย

ขนาดของธุรกิจการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการ
เติบโตขึ้นร้อยละ 1.08 โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจในสาขาการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ
ดังกล่าวเพิ่มขึ้นจาก 115,918 ล้านบาท เป็น 117,165 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 7-30 
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ภาพที่ 7-30 มูลค่าทุนจดทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบที่เก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก  

เดือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 

 
 
เมื่อพิจารณาขีดความสามารถของกิจกรรมการบริการในสาขาบริการการขนส่งสินค้าและ

วัตถุดิบแบ่งเป็นรายกิจกรรม ตามการแบ่งโดยรหัสประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย (TSIC) 
จะมีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

 
 49120:การขนส่งสินค้าทางรถไฟ 
 49332:การขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางถนน 
 49333:การขนส่งของเหลวหรือก๊าซ (ยกเว้นก๊าซธรรมชาติ) ทางถนน 
 49334:การขนส่งสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทางถนน 
 49339:การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
 49400:การขนส่งทางระบบท่อล าเลียง 
 50121:การขนส่งสินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล 
 50221:การขนส่งทางน้ าภายในประเทศ 
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 51201:การขนส่งสินค้าทางอากาศที่มีตารางเวลา 
 51202:การขนส่งสินค้าทางอากาศที่ไม่มีตารางเวลา 
 52109:กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าอื่นๆ 
 52211:กิจกรรมการบริการส าหรับการขนส่งทางรถไฟ 
 52241:การขนถ่ายสินค้า 
 52293:กิจกรรมบริการบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง 
 53100:กิจกรรมไปรษณีย์ 
 82920:กิจกรรมที่เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์ 

 
จากภาพที่ 7-31 เม่ือพิจารณาภาพรวมของธุรกิจการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ

ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก ในรายกิจกรรมการบริการ 
จะพบว่า กิจกรรมการบริการในสาขาการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ ซึ่งรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การคลังสินค้า และการบรรจุภัณฑ์ ที่มีสัดส่วนทุนจดทะเบียน ณ เดือนมกราคม 2559 สูงที่สุด 5 
อันดับแรก ได้แก่ กิจกรรมการขนส่งสินค้าอื่นๆ ทางถนน กิจกรรมที่เกี่ยวกับการคลังสินค้าและการ
จัดเก็บสินค้าอื่นๆ กิจกรรมการขนส่งทางระบบท่อล าเลียง กิจกรรมการขนส่งสินค้าทางทะเลตาม
แนวชายฝั่งทะเล และกิจกรรมการขนส่งทางน้ าในประเทศ โดยมีสัดส่วนทุนจดทะเบียนอยู่ที่ร้อยละ 
23.6 20.8 17.4 16.3 และ 8.2 ตามล าดับ โดยมีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนระหว่างปี 
2558 – 2559 อยู่ที่ร้อยละ 1.8 -1.5 0.5 1.0  และ 5.5 ตามล าดับ และมีจ านวนผู้ประกอบการทั้งสิ้น 
3,501 526 16 213 และ 217 ตามล าดับ  

 
นอกเหนือจากกิจกรรมการบริการที่กล่าวไปข้างต้น ยังมีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง

กับสาขาการบริการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบที่น่าสนใจ โดยมีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียน
ที่ค่อนข้างสูงในปีที่ผ่านมา ได้แก่ กิจกรรมไปรษณีย์ กิจกรรมการขนส่งสินค้าทางรถไฟ กิจกรรม
การขนถ่ายสินค้า และกิจกรรมการขนส่งของเหลวหรือก๊าซทางถนน (ยกเว้น ก๊าซธรรมชาติ) มี
อัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 30 20 7.9 และ 5.6ตตามล าดับ แต่มีขนาดของทุนจดทะเบียน
ค่อนข้างน้อยโดยเปรียบเทียบกับกิจกรรมอื่นๆ โดยมีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนอยู่ที่ร้อยละ 0.04 
0.01 6.4 และ 0.1 ตามล าดับ   
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ภาพที่ 7-31 ภาพรวมของธุรกิจการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
หมายเหตุ : ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการการ) 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 
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ตารางที่ 7-18 ตารางสรุประดับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ  
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์ 

 การบริการขนส่งสินค้า
และวัตถุดิบ 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

5 6 5 5 5 6 5 6 9 9 8 9 11 0 10 11 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

9 8 9 9 9 8 9 8 5 5 6 5 3 14 4 3 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

64% 57% 64% 64% 64% 57% 64% 57% 36% 36% 43% 36% 21% 100% 29% 21% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย: %) 

21% 0% 28% 0% 28% 0% 28% 0% 7% 0% 17.5% 0% 0% 0% 5% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด: %) 

49%, 
70% 

- 49% - 49% - 49% - 49% - 49% - 0% - 70% - 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี
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นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาถึงระดับการเปิดเสรีการเจรจาการบริการในด้านการเข้าสู่ตลาด 
และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาในสาขาการบริการด้านการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบตามการ
แบ่งรหัส CPC จะเห็นได้ว่า มีกิจกรรมบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาการบริการนี้ 14 กิจกรรม ดังนี ้

  
 การบริการขนส่งสินค้าทางถนนด้วยรถที่มีเครื่องท าความเย็น (CPC 65111) 
 การบริการขนส่งสินค้าทางถนนด้วยรถบรรทุกและรถพ่วง (CPC 65112) 
 การบริการการขนส่งทางรางด้วยตู้คอนเทนเนอร์ (CPC 65123) 
 การบริการการขนส่งสินค้าผ่านทางท่อล าเลียงปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ  

(CPC 65131) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางทะเลและชายฝั่งด้วยเรือบรรทุก (CPC 65212) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางทะเลและชายฝั่งด้วยเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ 

(CPC 65213) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางทะเลและชายฝั่ง อื่นๆ (CPC 65219) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางน้ า (ในประเทศไทย) (CPC 65229) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (CPC 65311 65319) 
 การบริการการบรรจุหีบห่อ (CPC 85400) 
 การบริการการขนถ่ายสินค้า (CPC 67110) 
 การบริการการคลังสินค้าประเภทของเหลวและก๊าซ (CPC 67220) 
 การบริการการคลังสินค้าอื่นๆ (CPC 67290) 
 
ส าหรับระดับการเปิดเสรีการบริการในสาขาการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบของไทยใน 

Mode 3 ภายใต้แต่ละความตกลงการเจรจาการค้าเสรีท่ีประเทศไทยมีความผูกพันด้วย มีระดับการ
เปิดเสรีอยู่ในช่วงร้อยละ 21 – 64 และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 4 – 28  

 
ในส่วนของระดับการเปิดเสรีการบริการในสาขาการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบของไทยใน 

Mode 4 ภายใต้แต่ละความตกลงการเจรจาการค้าเสรีท่ีประเทศไทยมีความผูกพันด้วย มีระดับการ
เปิดเสรีอยู่ในช่วงร้อยละ 21 – 57 (ยกเว้นการให้บริการใน Mode 4 ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี
ไทย-ออสเตรเลีย ที่ไทยเปิดเสรีการบริการทั้งหมดในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง) 

 
ส าหรับกิจกรรมการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบทางท่อล าเลียง ทางราง และทางอากาศ และ

กิจกรรมการขนถ่ายสินค้า ประเทศไทยไม่เปิดเสรีการบริการทั้งใน Mode 3 และ 4 ในทุกความตกลง
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การค้าเสรีทุกความตกลงที่ไทยมีการผูกพันด้วย (ยกเว้น ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย -
ออสเตรเลีย) 

 
ส าหรับกิจกรรมการคลังสินค้าทั้ง กิจกรรมการคลังสินค้าประเภทของเหลวและก๊าซ และ

กิจกรรมการคลังสินค้าอื่นๆ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลี อาเซียน-
ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ และไทย-ญี่ปุ่น ประเทศไทยเปิดเสรีการบริการทั้งในรูปแบบการบริการ 
Mode 3 และ 4 โดยประเทศไทยจ ากัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดอยู่ท่ีร้อยละ 49 

 
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีเงื่อนไขบางประการในการจ ากัดการเปิดเสรีการบริการ โดย

ในส่วนของการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบทางทะเล และทางน้ า ในรูปแบบการบริการ 
Mode 3 และ 4 ประเทศไทยจะไม่เปิดเสรีการจัดตั้งธุรกิจให้แก่เรือที่ด าเนินการภายใต้ธงชาติไทย 
และไม่เปิดเสรีการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาส าหรับอาชีพลูกเรือ (Ship Crew) ในส่วนของการ
บริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบทางถนน ในรูปแบบการบริการ Mode 3 ประเทศไทยมีเงื่อนไข
ก าหนดให้กรรมการอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง (Director) จะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย 

 
7.4.2 สรุปภาพรวมขีดความสามารถในการแข่งขันของการบริการที่เก่ียวข้องกับ

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก   
 
เม่ือพิจารณาอัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนของบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 

ปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติกในแต่ละบริการ พบว่า การบริการการจัดหาพนักงาน 
เป็นการบริการที่มีอัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 - 2559  
สูงที่สุด ถึงร้อยละ 37.72 รองลงมาได้แก่ การบริการด้านการวิจัยและพัฒนา  (ร้อยละ 33.46)  
การบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ (ร้อยละ 27.55) การบริการ
ก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม (ร้อยละ 15.24) การบริการให้ค าปรึกษาด้านการ
จัดการและด้านการตลาด (ร้อยละ 5.48) และการบริการด้านวิศวกรรม (ร้อยละ 4.35) ในขณะที่ 
ภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก ที่เผชิญกับ
ภาวะการหดตัว ได้แก่ การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต  (หดตัวร้อยละ -0.94) และการบริการ
การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ (ร้อยละ -6.72)  

 
ส าหรับขีดความสามารถในการแข่งขันของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 

ปิโตรเคม ีพลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก พบว่า ส าหรับขั้นตอนการวิจัยและการพัฒนาและการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ภายในอุตสาหกรรมนี้ โดยทั่วไปมีศักยภาพสูง โดยประเทศไทยสามารถ
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พัฒนางานวิจัยและพัฒนาให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่มีความหลากหลายได้ เป็นจ านวน
มาก อย่างไรก็ตาม ในด้านของงานออกแบบ ผู้ให้บริการงานออกแบบผลิตภัณฑ์ของไทยมีความ
โดดเด่น และมีความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์สูง แต่ในการสั่งผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
ของไทย ยังเป็นระบบสั่งผลิตตามแบบที่มีอยู่เดิม ไม่ได้เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาแบบผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ เพื่อเสนอขายผู้สั่งผลิตมากนัก ประกอบกับระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทย
ยังมีมาตรฐานไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของระบบคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในระดับสากล  
ท าให้ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ต้องได้รับการพัฒนาเพื่อที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ต่อไป  

 
ในด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อขีดความสามารถ

ทางการแข่งขันโดยตรง คือ จ านวนแรงงานมีฝีมือภายในอุตสาหกรรม โดยพบว่า ปริมาณแรงงาน
ฝีมือที่มีทักษะเฉพาะยังขาดแคลน ทั้งในระดับผู้ประกอบการรายใหญ่ไปจนถึงรายย่อย ประกอบ
กับ การบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในประเทศไทยยังมีบุคคลากรไม่มากพอ
เช่นเดียวกัน เนื่องจากบริษัทซัพพลายเออร์ส่วนใหญ่มีศูนย์บริการอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ท าให้การ
บริการในส่วนน้ียังไม่สะดวกมากเท่าที่ควรจะเป็น  

 
ส าหรับการบริการที่ เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ ผู้ประกอบการใน

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติกส่วนใหญ่จะด าเนินการจัดจ าหน่ายและ
กระจายสินค้าเอง มิได้ใช้บริการการบริการจากภายนอก (outsource) มากนัก เนื่องจาก
ผู้ประกอบการในปัจจุบันขาดความเชื่อม่ันในคุณภาพการให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศจาก 
ผู้ให้บริการ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการบางส่วนยังเห็นด้วยกับการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก 
และผลิตภัณฑ์พลาสติกได้อีกมาก 

 
 ระดับการเปิดเสรีของแต่ละภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก 

และผลิตภัณฑ์พลาสติก 
 
เมื่อพิจารณาระดับการเปิดเสรีของแต่ละภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก พบว่า มีระดับการเปิดเสรีที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละภาค
บริการ ซึ่งสามารถสรปุได้ดังนี ้
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 การบริการด้านวิศวกรรม พบว่า มีการเปิดเสรีการจัดตั้งกิจการการบริการ และ
การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาทั้งหมดในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี  โดยยกเว้น
เฉพาะวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ที่ไม่ผูกพันใน Mode 4 (ส าหรับความตกลง
การค้าเสรีไทย-ชิลี จะไม่ผูกพันการเปิดเสรีบริการทั้ง 2 รูปแบบ และความตกลง
การค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียจะเปิดเสรีเฉพาะ Mode ที ่4 เท่าน้ัน) 

 
 การบริการด้านการวิจัยและพัฒนา พบว่า ความตกลงการเจรจาการค้าเสรีเกือบ

ทั้งหมด ไม่มีการเปิดเสรีกิจการการบริการ (Mode 3) ยกเว้นความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน และความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย ที่มีการผุกพันเปิดเสรีกิจการ
การบริการมากกว่าร้อย 50 และความตกลงการเจรจาการค้าเสรีเกือบทั้งหมด ไม่มี
การเปิดเสรีการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ยกเว้นความตกลงการค้า
เสรีไทย-ออสเตรเลีย ที่เปิดเสรีการบริการ Mode 4 ตามตารางข้อผูกพันทั่วไป 
(Horizontal Commitment)  

 
 การบริการด้านการจัดการและด้านการตลาด พบว่า ความตกลงการเจรจา

การค้าเสรีเกือบทั้งหมด มีการเปิดเสรีกิจการการบริการ  (Mode 3) และการ
ให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีดังกล่าว มี
เงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับสาขาการให้บริการ โดย การบริการให้
ค าปรึกษาด้ านการบริหารเชิ งกลยุทธ์  (Strategic Management Consulting 
Services) ถือเป็นการบริการด้านการจัดการและด้านการตลาด ที่มีการเปิดเสรีการ
บริการมากที่สุด 

 
 การบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ มีเพียง

กิจกรรมเดียวที่มีการระบุลงในข้อผูกพันการเปิดการค้าการบริการเสรี  คือ การ
บริการทดสอบและวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Composition and Purity Testing and 
Analysis Services) ทั้งใน Mode 3 และ 4 ซึ่งมีรายละเอียดการเปิดเสรีที่แตกต่าง
กันไปตามแต่ละความตกลงการค้าเสรี 

 
 การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต พบว่า ความตกลงการเจรจาการค้าเสรีเกือบ

ทั้งหมด ไม่ผูกพันการเปิดเสรีกิจการการบริการ (Mode 3) และการให้บริการโดย
บุคคลธรรมดา (Mode 4) ยกเว้น ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนที่มีการผูกพันการ
เปิดเสรีบริการใน Mode 3 ภายใต้กรอบความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ACIA) 
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และความตกลงไทย-ออสเตรเลีย ที่เปิดเสรีการบริการเฉพาะ Mode 4 ในทุกการ
บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 

 
 การบริการการจัดหาพนักงาน พบว่า ความตกลงการเจรจาการค้าเสรีเกือบ

ทั้งหมด ไม่มีการเปิดเสรีกิจการการบริการ (Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคล
ธรรมดา (Mode 4) ยกเว้นความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียที่เปิดเสรีการ
บริการ Mode 4 ตามตารางข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal Commitment) เท่าน้ัน 

 
 การบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ พบว่า มีเพียงความตกลง

การค้าเสรีอาเซียนเพียงความตกลงเดียว ที่ประเทศไทยมีการเปิดเสรีการบริการใน
การจัดตั้งธุรกิจให้แก่กิจกรรมการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม และการบริการการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรม การผลิต 
และการบริการ โดยเปิดให้มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 49 ในขณะที่
ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ไทยยินยอมให้มีการให้บริการโดยบุคคล
ธรรมดาได้ในกิจกรรมการบริการในสาขาการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์
เท่าน้ัน (Mode 4) 

 
 การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง พบว่า ความตกลงการค้าเสรีของไทย

เกือบทั้งหมด (ยกเว้นความตกลงการค้าเสรอาเซียน ไทย-ญี่ปุ่น และไทย-ชิลี) จะไม่
ผูกพันการเปิดเสรีบริการค้าส่งและค้าปลีก ยกเว้นสาขาที่ไทยมีการเปิดเสรีบริการ
ทั้ง Mode 3 และ Mode 4 คือ การบริการการจัดจ าหน่ายแบบส่งตามสัญญาจ้าง 
(Group of CPC 612) และการบริการการจัดจ าหน่ายแบบปลีกในร้านค้าที่นอกเหนือ 
จากร้านค้าเฉพาะอย่าง (Non-specialized store retail) (Group of CPC 621) โดย
จะมีรายละเอียดการเปิดเสรีท่ีแตกต่างกันไปตามแต่ละความตกลงการค้าเสรี 

 
 การบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม พบว่า ใน

ภาพรวม ไทยมีการเปิดเสรีกิจการการบริการ (Mode 3) และการให้บริการโดย
บุคคลธรรมดา (Mode 4) ในเกือบทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นสาขาการบริการท า
ความสะอาดทั่วไป (General Cleaning Services) และสาขาการบริการท าความ
สะอาดเฉพาะ (Specialized Cleaning Services) ที่ไทยไม่มีการเปิดเสรีสาขา
ดังกล่าว ส าหรับรายละเอียดการเปิดเสรีบริการดังกล่าวจะมีความแตกต่างกัน
ออกไปตามแต่ละความตกลงการค้าเสรี 
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 การบริการประกันวินาศภัย พบว่า ในภาพรวม ความตกลงการเจรจาการค้าเสรี

เกือบทั้งหมด มีการเปิดเสรีกิจการการบริการ (Mode 3) และการให้บริการโดย
บุคคลธรรมดา (Mode 4) ยกเว้นความตกลงไทย-ออสเตรเลีย ที่ไม่มีการเปิดเสรีใน 
Mode 3 และความตกลงอาเซียน-อินเดีย และความตกลงไทย-ชิลี ที่ไม่มีการเปิดเสรี
เลยท้ัง 2 รูปแบบการให้บริการ 

 
 การบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ พบว่า ความตกลงการเจรจาการค้าเสรี

เกือบทั้งหมด มีการเปิดเสรีกิจการการบริการ (Mode 3) และการให้บริการโดย
บุคคลธรรมดา (Mode 4) ยกเว้นการบริการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางท่อ
ล าเลียง (Pipeline Transport) ทางรถไฟ (Railway Transport) ทางน้ าภายในประเทศ 
( Inland Water Transport) ทางอากาศ (Air Transport) และการบริการจัดการ 
ตู้คอนเทนเนอร์ (Container Handling) ไม่มีการผูกพัน 
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บทที่ 8 
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์  

 
 
เนื้อหาในบทนี้ จะกล่าวถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ของประเทศไทยในปัจจุบัน เพื่อการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่มูลค่า
ของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และระบุสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับ 
การผลิต โดยเนื้อหาในบทนี้จะประกอบด้วยหัวข้อ 8.1 โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 8.2 ภาพรวมห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 8.3 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ และ 8.4 ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

8.1 โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีพัฒนาการเริ่มต้นมาจากการผลิตเพื่อ

ทดแทนการน าเข้าหลังจากที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนในปี 2503 จากนั้น
รัฐบาลจึงมีการปรับปรุงกฎหมายส่งเสริมการลงทุนและให้การสนับสนุนการผลิตเพื่อส่งออกมากขึ้น 
ท าให้มีบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนเป็นจ านวนมาก ก่อให้เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมและ
การส่งออก และยังก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนต่างๆ ตามมา1 

 
ปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นับเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มี

ความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเมื่อพิจารณาทั้งในด้านการจ้างงาน การส่งออก และ
มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ระบบเศรษฐกิจไทยนับเป็นมูลค่า 458,663 ล้านบาทในปี 25572 คิดเป็นสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Products: GDP) ร้อยละ 12.67 โดยมีการเติบโตเฉลี่ยสะสม  
(CAGR) ระหว่างปี 2548-2557 คิดเป็นร้อยละ 4.60 ต่อปี นอกจากนี้ ในปี 2558 อุตสาหกรรม

                                                           
1 ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, เอกสารเผยแพรอุ่ตสาหกรรมน่ารู้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอตุสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์

2 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สถิติบัญชีประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2557 
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เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยังมีการจ้างงานถึง 6.62 แสนต าแหน่ง ส่วนใหญ่อยู่ในกิจการ
ขนาดใหญ ่ดังรายละเอียดในตารางที ่8-1 

 
ตารางที่ 8-1 จ านวนแรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

อุตสาหกรรม 
กิจการ 

ขนาดเล็ก 
กิจการ 

ขนาดกลาง 
กิจการ 

ขนาดใหญ ่
รวม 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 18,139 18,778 70,249 107,166 
ชิ้นส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 32,055 32,069 59,106 123,230 
อิเล็กทรอนิกส ์ 29,730 41,318 259,405 330,453 
ผู้จ าหน่าย 7,797 3,591 2,400 13,788 
อุตสาหกรรมสนบัสนุน 16,760 14,353 17,176 48,289 
อื่นๆ 4,331 11,555 23,243 39,129 
รวม 108,812 121,664 431,579 662,055 

ที่มา: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2558 

 
ในด้านการส่งออก จากภาพที่ 8-1 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของ

ไทยมีมูลค่าการส่งออกในป ี2557 สูงถึง 55,750 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.40 
ของมูลค่าการส่งออกของประเทศ เม่ือพิจารณา CAGR ของการส่งออกในช่วงระหว่างปี 2548 ถึง 
2557 พบว่าอยู่ที่ร้อยละ 5.32 โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด คือ เครื่องประมวลผลข้อมูล
อัตโนมัติ แผงวงจรรวม เครื่องปรับอากาศ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส านักงาน และ
เครื่องพิมพ์ ตามล าดับ 

 
ด้านการน าเข้า จากภาพที่ 8-2 มูลค่าการน าเข้าของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ในปี 2557 อยู่ที่ 45,229 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.04 ของ
มูลค่าการน าเข้าของประเทศ โดยมี CAGR ของการน าเข้าในช่วงระหว่างปี 2548 ถึง 2557 อยู่ที่
ร้อยละ 5.26 โดยสินค้าที่มีการน าเข้ามากที่สุด คือ แผงวงจรรวม เครื่องโทรศัพท์ เครื่องประมวลผล
ข้อมูลอัตโนมัติ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส านักงาน และสื่อบันทึกเสียง ตามล าดับ 

 
อย่างไรก็ดี สภาวะการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นในตลาดโลก ประกอบกับปัญหาและ

อุปสรรคต่างๆ เช่น ขาดการวิจัยและพัฒนา ขาดแคลนบุคลากร เป็นต้น ก็ยังคงเป็นความท้าทายที่
ส าคัญต่ออุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยในการรักษาขีดความสามารถใน
การแข่งขันในตลาดโลกต่อไป 
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ภาพที่ 8-1 การส่งออกของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ปี 2548-2557 
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ภาพที่ 8-2 การน าเข้าของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ปี 2548-2557  
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8.1.1 ห่วงโซอุ่ปทานการผลิต (Supply Chain) 
 
โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จะเริ่มต้นจากการผลิต

ชิ้นส่วนและส่วนประกอบต่างๆ และด าเนินการประกอบชิ้นส่วนและส่วนประกอบเหล่านั้นออกมา
เป็นผลิตภัณฑ์สุดท้าย (Final Products) ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) กลุ่ม
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ได้แก่ ตู้เย็น โทรทัศน ์เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น 2) กลุ่ม
เครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ และ 3) กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า
ส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมอื่น อาท ิอุตสาหกรรมบริการด้านการแพทย์ (เครื่อง X-Ray เครื่องสแกน
อวัยวะภายใน เครื่องอัลตร้าซาวด์ เป็นต้น) อุตสาหกรรมบริการด้านการเงินและการธนาคาร (ตู้ 
ATM เครื่องนับธนบัตร เครื่องนับเหรียญ เป็นต้น) อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (ตู้จ าหน่าย
น้ าดื่มอัตโนมัติ) เป็นต้น 

 
โดยสรุปแล้ว สามารถแบ่งอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ออกเป็น  

1) อุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  และ 2) อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้า  

 
1)  อุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

 
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์  ประกอบด้วย

อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนประเภทต่างๆ ซึ่งถูกน ามาใช้ส าหรับในการผลิตสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า 
สินค้าจ าพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสินค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยเหตุนี้ อุตสาหกรรม
ดังกล่าวจึงเป็นเสมือนอุตสาหกรรมต้นน้ าของอุตสาหกรรมเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า 

 
โดยอาจแบ่งอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ดังกล่าว ได้ดังนี้ 
 

อุตสาหกรรมการผลิตแผงวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 
การผลิตแผงวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จะเริ่มต้นจากการออกแบบแผงวงจรรวม 

(Integrated Circuits Design) จากนั้นจึงจะเข้าสู่กระบวนการผลิตเวเฟอร์วงจรรวม แล้วน า 
แผงเวเฟอร์ดังกล่าวไปรวมเข้ากับส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ลวด (อาจผลิตจากทองค า อะลูมิเนียม 
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หรือวัสดุอื่นๆ) ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ แผ่นชิป (Chip) เป็นต้น ซึ่งขั้น
ตอนนี้ จะมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสนับสนุนอื่นๆ อย่างมาก เช่น อุตสาหกรรมโลหะ 
อุตสาหกรรมพลาสติก เป็นต้น ในการท าแม่พิมพ์แผงวงจร และการผลิตส่วนประกอบอื่นๆ 

 
แผงวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นั้น นอกจากจะถูกน ามาใช้ในการผลิตเครื่อง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ยังถูกน าไปใช้ในการผลิตในส่วนของแผงควบคุม 
แผงวงจรในอุปกรณ์ท่ีเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกด้วย 

 
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

 
ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นอกเหนือจากแผงวงจรไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ แผงฉนวนกันความชื้น ยางรองกันกระแทก ท่อน้ ายา สายพาน สายไฟ  
โครงเหล็ก ใบพัดพัดลมระบายอากาศ เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นชิ้นส่วนท่ีต้องอาศัยอุตสาหกรรม
สนับสนุนจากหลายภาคส่วนอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า อุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น 

 
2)  อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า 

 
แผงวงจรไฟฟ้า และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผลิตขึ้น เม่ือน ามาประกอบกับชิ้นส่วนจาก

อุตสาหกรรมสนับสนุนอื่นๆ ก็จะได้ผลผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้าย (Final Product) คือ
สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ โดยในที่นี้ คณะผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าใน
ครัวเรือน ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า ตู้เย็น และพัดลม 

 
อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ 

 
ในการผลิตและประกอบเครื่องปรับอากาศ จะเริ่มต้นจากการผลิตชิ้นส่วนและ

ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องปรับอากาศ ได้แก่ คอมเพรสเซอร์ คอยล์ร้อน คอยล์เย็น อุปกรณ์  
ลดความดัน อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ แผงฉนวนกันความชื้น แผงวงจรรวม โครงเหล็ก  
ตัวเครื่องปรับอากาศ ท่อน้ ายา และส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ลวดทองแดง ฝาช่องลม เป็นต้น 
หลังจากนั้น จึงเข้าสู่กระบวนการประกอบชิ้นส่วนและส่วนประกอบต่างๆ โดยการน าโครงเหล็ก  
ตัวเครื่องปรับอากาศมาพ่นและเคลือบสี ก่อนที่จะน าฉนวนกันความร้อนมาติด ใส่คอยล์และ
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ประกอบมอเตอร์พร้อมถาดน้ ายาทาฟินโค้ดเข้าไป ติดฉนวนกันความชื้น เชื่อมต่อสายไฟ ท่อน้ ายา 
และแผงวงจรต่างๆ หลังจากนั้นจึงติดฝาครอบและฝาช่องลม 

 
อุตสาหกรรมเครื่องซักผ้า 

 
ในการผลิตและประกอบเครื่องซักผ้า จะเริ่มต้นจากการผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบ 

ของเครื่องซักผ้า ได้แก่ โครงเหล็กตัวเครื่องซักผ้า ตัวถังตระกร้าผ้า โช๊คอัพและตัวกันสั่นสะเทือน 
เหล็กและคานยึด มอเตอร์ ท่อน้ า แผงวงจรต่างๆ อุปกรณ์ควบคุมแรงดัน อุปกรณ์ปรับความเร็ว
รอบมอเตอร์ สายพาน สายไฟ และส่วนประกอบอื่นๆ หลังจากนั้น จึงเข้าสู่กระบวนการประกอบ
ชิ้นส่วนและส่วนประกอบต่างๆ โดยยึดโครงเหล็กและตัวถังตระกร้าผ้า โดยใช้ฐานโครงเหล็ก แล้ว
จึงน าอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆ ประกอบเข้าไป ได้แก่ มอเตอร์ ท่อน้ า แผงวงจรต่างๆ อุปกรณ์
ควบคุมแรงดัน อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ สายพาน สายไฟ และส่วนประกอบอื่นๆ 

 
อุตสาหกรรมตู้เย็น 

 
ในการผลิตและประกอบตู้เย็น จะเริ่มต้นจากการผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบต่างๆ ของ

ตู้เย็น ได้แก่ โครงเหล็กตัวตู้เย็น ผนังภายในตู้ คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ ท่อน้ ายา แผงวงจรต่างๆ 
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ แผงฉนวนกันความชื้น แผงฉนวนกันความร้อน สายพาน สายไฟ และ
ส่วนประกอบอื่นๆ หลังจากนั้น จึงเข้าสู่กระบวนการประกอบชิ้นส่วนและส่วนประกอบต่างๆ โดย
การน าโครงเหล็กตัวเครื่องมาพ่นและเคลือบสี ก่อนที่จะเชื่อมโครงเหล็กกับผนังด้านใน ท าการติด
ฉนวนกันความร้อน หลังจากนั้น จึงประกอบส่วนที่ท าความเย็น อันประกอบด้วยมอเตอร์ อุปกรณ์
ควบคุมอุณหภูมิ แผงวงจรต่างๆ สายพาน สายไฟ คอมเพรสเซอร์ และท่อน้ ายา ที่ด้านหลังของ
ตัวเครื่อง ในขั้นตอนสุดท้าย จะเป็นการน าชิ้นส่วนอื่นๆ เช่น ถาดรองพลาสติก ชั้นวาง มาประกอบ
เข้ากับตัวเครื่อง 

 
อุตสาหกรรมพัดลม 

 
ในการผลิตและประกอบพัดลม จะเริ่มต้นจากการผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบต่างๆ 

ของพัดลม ได้แก่ มอเตอร์ ตะแกรงเหล็ก แกนขาตั้ง ใบพัด สายไฟ สวิตซ์ควบคุม และ
ส่วนประกอบอื่นๆ หลังจากนั้น จึงเข้าสู่กระบวนการประกอบชิ้นส่วนและส่วนประกอบต่างๆ โดย
การน ามอเตอร์ประกอบเข้ากับโครงพัดลมและแกนขาตั้ง จากนั้นประกอบตะแกรงและใบพัด 
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รวมถึงส่วนประกอบอื่นๆ อาทิ ตัวยึด สายไฟ วงแหวน ข้อต่อ สวิตซ์ควบคุม และกล่องสวิตซ์ควบคุม 
เข้ากับตัวพัดลม 

 
คณะผู้วิจัยได้จัดท าแผนภาพของภาพรวมห่วงโซ่อุปทานการผลิตในอุตสาหกรรม

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ดังแสดงในภาพที่ 8-3 โดยจะเห็นว่ามีอุตสาหกรรมสนับสนุน
อื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก
และเหล็กกล้า อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และพลาสติก อุตสาหกรรมแก้วและกระจก อุตสาหกรรม
เหมืองแร่ อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 

 
ภาพที่ 8-3 ห่วงโซ่อุปทานการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
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8.2 ภาพรวมห่วงโซ่มูลคา่ของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 
ภาพที่ 8-4 แสดงห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง

ประกอบด้วยไปด้วย 5 ขั้นตอนหลักดังต่อไปนี้  
 
1) การวิจัยและพัฒนา/ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งเริ่มต้นจากแนวความคิดใหม่ๆ 

อันน าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งออกเป็นการออกแบบฮาร์ดแวร์และ 
การออกแบบซอฟท์แวร์ จากนั้นจึงน าไปสู่การจัดท าสินค้าต้นแบบ (Prototype) 

  
2) การจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถแบ่งออกเป็น ซอฟท์แวร์ที่หาซื้อได้ทั่วไป (Off-the-

Shelf Software) การออกแบบวงจรรวมเฉพาะกิจ (Custom ASICs) โมดูลซอฟต์แวร์
มาตรฐาน (Standard Software Modules) และซอฟต์แวร์ตามความต้องการ 
(Customized Software) 

 
3) การประกอบและการผลิต เริ่มต้นจากการประกอบฮาร์ดแวร์และการบูรณาการ

ซอฟต์แวร์ (Software Integration) จากนั้นจึงเป็นขั้นตอนการโอนถ่ายข้อมูลและ
ทดสอบระบบ และสุดท้ายคือการตรวจสอบคุณภาพ 

 
4) การกระจายสินค้า การตลาด และการขาย  มีอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวข้องคือ 

การบรรจุภัณฑ์และการขนส่ง จากนั้นจึงเป็นการจ าหน่ายผ่านทางช่องทางต่างๆ 
ได้แก่ หุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ในเครือข่าย การขายตรงให้แก่บริษัท การขายปลีก 

 
5) บริการหลังการขาย ประกอบไปด้วย การติดตั้ง การรับรอง การทดสอบการใช้งาน 

การอบรมการใช้งาน การปรึกษาด้านการใช้งาน การบ ารุงรักษา และการซ่อมแซม 
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ภาพที่ 8-4 ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

8.2.1 ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมจากการศึกษาบริษัทกรณีศึกษา (Best Practice) 
 
ในส่วนน้ี คณะผู้วิจัยจะศึกษาห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) จากกรณีศึกษา (Case Study) 

ของบริษัทในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น 
ทั้งในแง่ของตัวอย่างของห่วงโซ่มูลค่า ห่วงโซ่อุปทาน และกิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ โดยคณะผู้วิจัย
ได้คัดเลือกบริษัท ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด เป็นบริษัทกรณีศึกษา เนื่องด้วยซัมซุงอิเล็กทริกส์
เป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มีบทบาทส าคัญในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลก อีกทั้งยังมีการลงทุนในหลายประเทศทั่วโลก 

 
บริษัท ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด เป็นบริษัทข้ามชาติของประเทศเกาหลีใต้ โดยบริษัท 

ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด เป็นบริษัท Flagship ของเครือบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ซึ่งมี
สาขาย่อยกว่า 80 ประเทศทั่วโลก มีการจดสิทธิบัตรรวมแล้วกว่า 100,000 รายการ มีรายได้เฉลี่ย
ต่อปีกว่า 2.16 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 7.8 ล้านล้านบาท) มีการจ้างงานกว่า 286,000 
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คน3 และถือเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีอัตราการเจริญเติบโตเร็วที่สุดในโลกนับตั้งแต่การเกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจในเอเชียช่วงปี พ.ศ. 2540 ซึง่ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์สามารถเอาชนะคู่แข่งในอุตสาหกรรม
เดียวกันได้ ไม่ว่าจะเป็นโซนี่ หรือแอลจี ในปัจจุบัน ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นผู้เล่นส าคัญใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความส าคัญเทียบเคียงกับบริษัทข้ามชาติขนาด
ใหญ่จากสหรัฐอเมริกา (เวอร์พูล เจอเนอรัล อิเล็กทริกส์ เป็นต้น) หรือบริษัทข้ามชาติจากญี่ปุ่น  
(พานาโซนิกโตชิบา เป็นต้น) โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ ถือว่าค่อนข้างมีความซับซ้อน และ

มีลักษณะเป็นแชโบล (Chaebol) กล่าวคือ เป็นบริษัทที่มีโครงสร้างการบริหารในลักษณะที่
ครอบครัวและเครือญาติเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และเป็นผู้บริหารบริษัท มีการถือหุ้นไขว้กันไปมา  
ในกลุ่มบริษัท และด ารงต าแหน่งส าคัญในบริษัทลูก การถือหุ้นไขว้กันจึงท าให้ครอบครัวทั้งหมด
สามารถจัดการด้านการบริหารของบริษัทในเครือทั้งหมดได้4 ทั้งนี้ ในปัจจุบัน เครือข่ายแชโบลถือ
เป็นเครือข่ายทางธุรกิจที่มีอ านาจทางเศรษฐกิจมากที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ โดยซัมซุง ถือเป็น
กลุ่มเครือข่ายแชโบลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ รายได้ของบริษัท ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ ถือ
เป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 17 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศ
เกาหลีใต้ทั้งหมด5 

 
ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ มีการแบ่งแผนกที่ส าคัญออกเป็น 4 แผนก ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์

ส าหรับผู้บริโภค (Consumer Electronics: CE) (ซึ่งหมายรวมตั้งแต่สินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน) การสื่อสารไอทีและโทรศัพท์มือถือ (IT & Mobile Communication: 
IM) เซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductors) และจอแสดงผล (Display Panels: DP) แต่ละแผนก 
มีระบบบัญชีที่ท างานเป็นอิสระ โดยแผนกเซมิคอนดักเตอร์ และจอแสดงผล มีส่วนแบ่งทางด้าน
รายได้มากกว่าร้อยละ 50 ของรายไดท้ั้งหมดของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ดังแสดงให้เห็นในภาพที่ 8-5 ห่วงโซ่มูลค่าของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ (Samsung’s Value 

Chain) ถูกพัฒนามาจากแบบจ าลองห่วงโซ่มูลค่าของออราเคิล (Oracle Value Chain) ส าหรับธุรกิจ
ที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Hi-Tech Business) และแบบจ าลองห่วงโซ่มูลค่าของ Michael Porter 
โดยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการพัฒนาแบบจ าลองของออราเคิล โดยการใส่ปัจจัยด้านโลจิสติกส์เข้า

                                                           
3 Samsung Group, Samsung Profile 2014  
4 Credit Suisse, Korea Market Strategy: How to untangle Samsung group's ownership? (2014) 
5 Shell, Glencore, and Other Multinationals Dominate Their Home Economies (2013)  
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มาเป็นหนึ่ งในกิจกรรมหลัก และมีการน ากิจกรรมด้านการวิ จัยและพัฒนา (Research & 
Development) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) และการออกแบบ (Design) ที่  
Michael Porter มองว่าเป็นแค่เพียงกิจกรรมสนับสนุน (Supporting Activities) มาใส่ไว้ในกิจกรรมหลัก 
(Primary Activities) ด้วย 

 
ห่วงโซ่มูลค่าดังกล่าว เริ่มต้นจากการคิดค้นเทคโนโลยี และการวางแผนผลิตภัณฑ์ ซึ่ง

ด าเนินการโดยแผนกการวิจัยและพัฒนาของซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  
 
1) สถาบันเทคโนโลยีขั้นสูงของซัมซุง (The Samsung Advanced Institute of 

Technology: SAIT) รับผิดชอบเรื่องความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยี 
แรงขับเคลื่อนในการเจริญเติบโต และการบริหารงานด้านสิทธิบัตรต่างๆ 

2) ศูนย์วิจัยและพัฒนา (R&D Centers) มีหน้าที่วิจัยด้านเทคโนโลยี ซึ่งแต่ละแผนก
ในซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จะมีศูนย์วิจัยและพัฒนาเป็นของตัวเอง ทั้งนี้ อาจมีการ 
จัดจ้างองค์กรภายนอกท างานวิจัยให้ได้เช่นเดียวกัน 

3) ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development Team) จะท างานร่วมกับศูนย์
ออกแบบ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายลูกค้าได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ  

 
ขั้นตอนหลังจากการคิดค้นเทคโนโลยี และการวางแผนผลิตภัณฑ์ คือกระบวนการ

ออกแบบและวิศวกรรม เพื่อให้ได้เครื่องต้นแบบ (Prototype) จากนั้น จะเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง (Procurement) ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จะมีการด าเนินการที่ค่อนข้าง
แตกต่างไปจากการจัดซื้อจัดจ้างในบริษัทอื่นๆ เช่น แอปเปิ้ล (Apple) หรือเดลล์ (Dell) เนื่องด้วย
ลักษณะทางธรรมชาติในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่มักไม่ผลิตชิ้นส่วนด้วยตนเอง  แต่มักสั่งซื้อ
ส่วนประกอบจากผู้ผลิตและจ าหน่ายชิ้นส่วน (Suppliers) ภายนอก ทั้งนี้ ผู้ผลิตและจ าหน่าย
ชิ้นส่วน หรือซัพพลายเออร์ที่ซัมซุงเลือกใช้นั้น มักเป็นซัพพลายเออร์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากซัมซุง
อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นทางการเท่านั้น จึงเป็นเรื่องค่อนข้างยากที่ซัพพลายเออร์อื่นๆ ที่ไม่ได้รับ
การแต่งตั้งจากซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จะสามารถผลิตและจ าหน่ายสินค้าให้แก่ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 
ชิ้นส่วนที่สั่งซื้อเข้ามา จะถูกน ามาเข้ากระบวนการการประกอบชิ้นส่วน (Assembly) 

ภายใต้การก ากับดูแลของซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์เองทั้งหมด และไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างภายนอก โดย
ผลิตภัณฑ์ของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จะถูกประกอบขึ้นที่โรงงานในประเทศต่างๆ แม้ส านักงานใหญ่
ของบริษัท ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จะตั้งอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ แต่โรงงานผลิตส่วนใหญ่ของบริษัท
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กลับตั้งอยู่นอกประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน6 (ยกเว้นเซมิคอนดักเตอร์และจอแสดงผลที่ส่วน
ใหญ่ผลิตที่ประเทศเกาหลีใต้) นอกจากนี้ สินค้าคงทน (เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน) จะผลิต
ภายในประเทศเพื่อจ าหน่ายภายในประเทศเท่านั้น เม่ือประกอบเสร็จ สินค้ าจะถูกส่งไปที่ศูนย์
กระจายสินค้าเพื่อจัดส่งไปยังผู้บริโภค 

 
ด้านโลจิสติกส์ (Logistics) ของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อย 

เพื่อมีหน้าที่ดูแลด้านโลจิสติกส์โดยตรงคือบริษัท Samsung Electronics Logitech การบริหารงาน
ด้านโลจิสติกส์ของซัมซุงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน เนื่องจากซัมซุงมีกระบวนการการขนส่งที่
ค่อนข้างซับซ้อน โดยปกติแล้ว ชิ้นส่วนหรือวัตถุดิบที่มาจากในและนอกประเทศจะถูกส่งไป
ประกอบรวมกันที่โรงงานในประเทศต่างๆ อาทิ เกาหลีใต้ จีน เป็นต้น และมีการจัดจ้างหน่วยงาน
ภายนอกให้ท างานด้านระบบการจ่าย นอกจากนี้ซัมซุงยังมีบริการสนับสนุนทางด้านการค้าเต็ม
รูปแบบ และมีระบบการประกันภัยสนับสนุนเม่ือมีการขนส่งสินค้า 

 
ภาพที่ 8-5 ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก (Global Value Chain) ของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ 

 
                                                           
6 ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์มองว่าประเทศจีนจะกลายเป็นแหล่งผลิตชิ้นส่วนหลักที่ส าคัญของซัมซุง (Major Component Manufacturing) 
ซึ่งในปัจจุบัน ซัมซุงมีการตั้งโรงงานกว่า 30 แห่งแล้วภายในประเทศจีน 
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ด้านกิจกรรมสนับสนุน (Supporting Activities) ซัมซุงให้ความส าคัญกับโครงสร้าง
พื้นฐานของบริษัท เช่น การสนับสนุนทางด้านการเงิน ธรรมาภิบาล และการวางรากฐานท่ีดีในการ
ลงทุนในอนาคต รวมไปถึงให้ความส าคัญกับการจัดการทรัพยากรบุคคล เช่น การจ้างแรงงาน
ทักษะสูงในสาขาวิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการ 

 
ด้านห่วงโซ่อุปทาน ระบบของห่วงโซ่อุปทานการผลิตของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์สามารถ

แบ่งออกได้เป็น 5 ระดับ ดังแสดงให้เห็นในภาพที่ 8-6 ได้แก่ 
 
 ระดับที่  1 ประกอบด้วยบริษัทย่อย (Subsidiaries) ทั้งหมดของเครือซัมซุง

อิเล็กทรอนิกส์ 
 

 ระดับที่ 2 ประกอบด้วยผู้จัดจ าหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติ ซึ่งมีความสามารถ
ทางเทคนิคที่เป็นอิสระ ยกตัวอย่างเช่น บริษัท Qualcomm ซึ่งมีสิทธิบัตร CDMA 
หรือบริษัท 3Com ซึ่งมีสิทธิบัตร Wireless เป็นต้น 
 

 ระดับที่ 3 ประกอบด้วยผู้จัดจ าหน่ายที่ผลิตชิ้นส่วนให้ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ โดยมัก
เป็นผู้ผลิตที่มีก าลังการผลิตสูงและมีต้นทุนท่ีต่ า (Economies of Scale) ยกตัวอย่าง
เช่น บริษัท AU Optronics Corp (AUO) และบริษัท Chunghwa Picture Tubes 
Ltd (CPT) ที่ผลิตจอแสดงผลขนาดเล็ก (Small-Scale LCD Panels) ให้แก่ซัมซุง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

 ระดับที่ 4 ประกอบด้วยผู้รับเหมาช่วงต่อ (Subcontractor) ภายในประเทศ ที่จัด
จ าหน่ายชิ้นส่วนที่ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถผลิตได้เอง  ยกตัวอย่างเช่น 
บริษัท Intops LED ที่จ าหน่ายชิ้นส่วนประเภทปลอกโทรศัพท์มือถือ หรือบริษัท 
Interflex ที่ จัดจ าหน่ายแผ่นวงจรพิมพ์  (Printed Circuit Board: PCB)  ให้แก่ 
ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์  
 

 ระดับที่ 5 ประกอบด้วยผู้จัดจ าหน่ายขนาดกลางและขนาดย่อมที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน เนื่องจากบริษัทเหล่านี้สามารถจัดจ าหน่ายชิ้นส่วนต่างๆ ได้ในราคาต่ า  
ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จึงมีการสั่งซื้อชิ้นส่วนจากบริษัทเหล่านี้ โดยสั่งซื้อกับผู้จัดจ าหน่าย 
ที่ให้ราคาต่ าที่สุด หรือในราคาที่ซัมซุงต้องการ ก่อให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงระหว่าง
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ผู้จัดจ าหน่ายเหล่านี้ค่อนข้างมาก และเป็นช่องทางที่ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้
ประโยชน์ได้มากที่สุด 

 
ภาพที่ 8-6 ระดับและความส าคัญของห่วงโซ่อุปทานของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
ระดับความสัมพันธ์และอ านาจการต่อรองของผู้จัดจ าหน่ายต่อซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์  

มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก ขึ้นอยู่กับระดับของห่วงโซ่อุปทานการผลิตที่ผู้จัดจ าหน่ายอยู่ โดย
ผู้จัดจ าหน่ายที่อยู่ในระดับที่ 1 หรือ 2 จะเป็นกลุ่มที่มีความใกล้ชิดมากที่สุด ซึ่งถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของบริษัทและไม่อาจหาผู้จัดจ าหน่ายรายอื่นมาทดแทนได้ ในขณะที่ผู้จัดจ าหน่ายที่อยู่ในระดับที่ 
3, 4 หรือ 5 จะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดน้อยกว่า และอาจสูญเสียความสัมพันธ์กับซัมซุง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ หากไม่สามารถผลิตหรือจัดหาสินค้าในคุณภาพระดับที่ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์
ต้องการ ทั้งน้ี วัตถุดิบที่ไม่ได้ถูกผลิตผ่านซัมซุงโดยตรง จะอยู่ภายใต้ระบบการก ากับดูแลที่มีความ
โปร่งใส และถูกประกอบภายใต้โรงงานท่ีมีคุณภาพจากทั่วโลก 

 
จากภาพที่ 8-7 จะเห็นได้ว่า ในการผลิตสินค้าชนิดหนึ่งๆ ของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์  

ซัมซุงจะใช้วิธีการสั่งซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์ที่มีความถนัดในการผลิตสินค้าประเภทนั้นๆ โดย
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มีส่วนประกอบแค่บางส่วนเท่านั้นที่ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ผลิตเอง เช่น จอแสดงผล (LCD Panel) 
หน่วยความจ า (Memory) หรือตัวเครื่อง (Model) 

 
ภาพที่ 8-7 ล าดับชั้นของห่วงโซ่อุปทานของโทรศัพท์มือถือของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งเน้นในเรื่องการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management: 

SCM)7 และการบริหารแบบซิก ซิกมา (Six Sigma)8 ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการบริหารของซัมซุง
อิเล็กทรอนิกส์ ในด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการใช้ระบบวางแผนและ
จัดตารางล่วงหน้า (Advanced Planning and Scheduling: APS) เข้ามาใช้ตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 90  
และประสบความส าเร็จเป็นอย่างมากในด้านความเป็นเลิศทางการจัดการห่วงโซ่อุปทาน  

                                                           
7 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management: SCM) เป็นกระบวนการบริหารทุกขัน้ตอน นับตั้งแตก่ารน าเข้าวัตถุดิบ
สู่กระบวนการผลติ กระบวนการสั่งซือ้ จนกระทั่งส่งสนิค้าถึงมือลูกค้าให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสดุ พร้อมกับสร้าง
ระบบให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูลที่ท าให้เกิดกระบวนการท างานของแต่ละหน่วยงานส่งผ่านไปทั่วองค์กร ลูกค้า และผู้จัดจ าหน่าย
วัตถุดิบ 

8 การบริหารแบบซิก ซิกมา (Six Sigma) คือ กระบวนการเพื่อลดความผิดพลาด (Defect) ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของพนักงานที่มีความสามารถ มีความตั้งใจที่จะปรับปรุง มีทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงคอยให้
ความช่วยเหลอืสนับสนุน เพื่อใหค้วามผิดพลาดในการผลิตและการบริการมีน้อยที่สุด  
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จนถือเป็นหน่ึงใน 25 บริษัทที่มีระบบห่วงโซ่อุปทานท่ีดีที่สุดในโลก9 ทั้งน้ี การบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทานและการบริหารแบบซิก ซิกมา ของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งอยู่บนพื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่ 

 
1) ระเบียบวินัยของโครงการ (Project Discipline) 
2) ผลลัพธ์อันย่ังยืน (Sustaining Results) 
3) กรอบการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี (Well-Established HR 

Framework) 
4) ความแข็งแกร่งเชิงปริมาณ (Quantitative Strength)  
 
ภายใต้การก ากับดูแลของ Samsung’s SCM Business Team (SBT) ซึ่งใช้ต้นแบบ 

การบริหารแบบซิก ซิกมา มาจากบริษัทเจเนอรัลอิเล็กทริก (General Electric: GE) ดูปองท์ 
(DuPont) และฮันนี่เวลล์ (Honeywell)  

 
 เจเนรัลอิเล็กทริก (General Electric: GE) ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ ได้ศึกษาลักษณะ

ทางธุรกิจของเจเนอรัลอิเล็กทริก และมีการน าวิธีการซิก ซิกมา มาใช้ส าหรับการพัฒนา
ด้านนวัตกรรมการผลิต (Process Innovation: PI) 

 ดูปองท์ (DuPont) ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาการบริหารด้วยหลักการแบบซิก ซิกมา 
ของดูปองท์ ซึ่งมีการผสมผสานด้วยแบบจ าลองอ้างอิงกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน 
(SCOR: Supply Chain Operation Reference) 

 ฮันนี่เวลล์ (Honeywell) ฮันนี่เวลล์มีการใช้การบริหารงานแบบลีน (Lean) เป็น
จ านวนมาก และมีการพัฒนาแบบจ าลองซิก ซิกมา เป็นแบบจ าลอง “ซิก ซิกมา พลัส 
(Six Sigma Plus)” ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการผลิตภายใต้แนวคิดลีน และ
แบบจ าลองซิก ซิกมาเข้าด้วยกัน 

 
การศึกษาด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ ก่อให้เกิดรูปแบบการ

จัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นรูปแบบเฉพาะตัวของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แนวคิด 3 ประการ 
ได้แก่ 

 
1) การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ดี ควรมุ่งเน้นด้านการออกแบบ (Design) หรือ 

การพัฒนา (Improvement) อย่างใดอย่างหนึ่ง กล่าวคือ ในการบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทานใดๆ ควรมีการมุ่งเน้นในด้านการออกแบบ หรือด้านการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่ง

                                                           
9 ข้อมูลจากการจัดอันดับของ Gartner ในปี ค.ศ. 2014 
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โดยเฉพาะ โดยหากมุ่งเน้นด้านการออกแบบ จะใช้วิธีการแบบ DMADOV (Define, 
Measure, Analyze, Design, Optimize, Verify) และหากมุ่งเน้นด้านการพัฒนา  
จะใช้วิธีการ DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) 
  

2) ส าหรับการออกแบบ วิธีการ DMADOV เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ 
กล่าวคือ การใช้วิธีการ DMADOV อาจไม่สามารถก่อให้เกิดการด าเนินการในการ
จัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างแท้จริงได้ ดังนั้น เม่ือมีการวิเคราะห์ หรือออกแบบ 
การด าเนินการแล้ว จะต้องมีการคิดพัฒนาเพื่อให้วิธีดังกล่าวไปใช้ในทางปฏิบัติได้จริง
ด้วย (Practical) 

 
3) เตรียมพร้อมทางเลือกในการพัฒนาระบบ (System Development Option) 

เสมอ กล่าวคือ ภายใต้การจัดการห่วงโซ่อุปทานแบบซิก ซิกมา มักน าไปสู่ผลลัพธ์
ในการพัฒนาระบบใหม่ๆ เสมอ ดังนั้น จึงต้องมีการเตรียมพร้อมหนทางใหม่ๆ (New 
Approach) มารองรับกับระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย  

 
 

8.3 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์

 
ในส่วนของการจัดประเภทของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรม

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์ของ Shih Smiling Curve เป็น
กรอบในการอ้างอิงการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน / ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งการ
วิเคราะห์ Shih Smiling Curve นั้นเป็นกรอบแนวคิดหลักในการจัดกลุ่มการวิเคราะห์ภายในห่วงโซ่
อุปทาน / ห่วงโซ่มูลค่า เพื่อแสดงภาพปัจจุบันและภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของห่วงโซ่
ของอุตสาหกรรม โดยเน้นการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมตาม
มูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้น ซึ่งนับรวมทั้งภาคการผลิต และภาคบริการ นอกจากนี้ ยังสามารถแสดง
ภาพรวมของห่วงโซ่การผลิตภายในอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจนตลอดทั้งห่วงโซ่ รวมไปถึงระบุ  
ชี้ชัดในกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรม ซึ่งสามารถน าผลการวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้
ส าหรับการระบุกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมนั้นๆ รวมไปถึงส าหรับการจัดท า  
แนวทางการพัฒนาหรือยกระดับขีดความสามารถในอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต 
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ในการระบุถึงบริการที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยจะใช้มาตรฐาน Central Product Classification 
Version 2.1 (CPC Ver. 2.1) ในการจ าแนกประเภทบริการในกระบวนการก่อนการผลิต ระหว่าง
การผลิต และหลังการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยกิจกรรมการ
บริการที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้ 
 
8.3.1 กระบวนการก่อนการผลิต 

 
ในกระบวนการก่อนการผลิต มีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง 2 กิจกรรมหลักนอกจาก

การริเริ่มธุรกิจ ได้แก่ กิจกรรมการวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบ โดย
รายละเอียดของกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง เป็นดังตารางที ่8-2  

 
ตารางที่ 8-2 กิจกรรมบริการที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการก่อนการผลิต 

ของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

บริการที่เก่ียวข้อง 
UN รหัส Central Product Classification  

(CPC Ver. 2.1) 
GATS: Group 

การวิจัยและพัฒนา / การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ ์
Product Development / R&D 

Division 81 Research and Development Services 
81129 - Research and Experimental 
Development Services in Other Engineering and 
Technology 
81400 - Research and Development Originals 

1. Business Services 

บริการที่ปรึกษาทางวิศวกรรมส าหรับโครงการ
อุตสาหกรรมและการผลิต 
Engineering Services for Industrial and 
Manufacturing Projects 

83322 - Engineering Services for Industrial and 
Manufacturing Projects 

1. Business Services 

การออกแบบซอฟต์แวร ์
Software Design 

83143 - Software Originals 1. Business Services 

การวางแนวความคิดและการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
Conception and Design of Product 

83920 - Design Originals 1. Business Services 

การออกแบบเชิงอุตสาหกรรม 
Industrial Design 

83912 - Industrial Design Services 1. Business Services 

การออกแบบพิเศษอื่นๆ  
Other Specialty Design Services 

83919 - Other Specialty Design Services 1. Business Services 

การจัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบ 
บริการด้านการผลิตปิโตรเลียม เคมี และยา 
Petroleum, Chemical, and Pharmaceutical 
Product Manufacturing Services 

Group of 884 - Petroleum, Chemical, and 
Pharmaceutical Product Manufacturing Services 

1. Business Services 
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บริการที่เก่ียวข้อง 
UN รหัส Central Product Classification  

(CPC Ver. 2.1) 
GATS: Group 

บริการตัวแทนจัดซื้อวตัถุดิบ 
Procurement Agent for Raw Material Sourcing 

85999 - Other Support Services n.e.c. 1. Business Services 

บริการที่เกี่ยวเนื่องกับศุลกากร ส าหรบัการน าเข้า
วัตถุดิบ 
Customs-Related Services for Imported Raw 
Materials 

85999 - Other Support Services n.e.c. 1. Business Services 

บริการควบคุมคุณภาพ 
Quality Assurance Services (of Raw Materials) 

83441 - Composition and Purity Testing and 
Analysis Services 

1. Business Services 

บริการขนส่งสินค้า (วัตถุดิบ) 
Freight Transportation Services (of Raw 
Materials) by Road, Rail, Sea or Air 

Division: 65 - Freight Transport Services 11. Transport Services 

บริการประกันภัยการขนส่งสนิค้า (วัตถุดิบ) 
Freight Insurance of Raw Materials 

71333 - Freight Insurance Services 11. Transport Services 

บริการบรรจุหีบห่อ 
Packaging Services 

85400 - Packaging Services 1. Business Services 

บริการเก็บรักษาสินค้า (วัตถุดิบ) - การจัดเก็บ
ทั่วไป 
Storage of Raw Materials - General Storage 

67290 - Other Storage and Warehousing 
Services 

11. Transport Services 

บริการเก็บรักษาสินค้า (วัตถุดิบ) - คลังน้ ามัน 
Storage of Raw Materials - Tank Farm 

67220 - Bulk Liquid or Gas Storage Services 11. Transport Services 

บริการติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ ์ 
Installation Services of Equipment 

Group of 873 - Installation Services (Other Than 
Construction) 

1. Business Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก CPC 2.1 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
8.3.2 กระบวนการระหว่างการผลิต 

 
ในกระบวนการระหว่างการผลิต กิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องคือการประกอบและการผลิต 

โดยรายละเอียดของกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องเป็นดังตารางที่ 8-3 
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ตารางที่ 8-3 กิจกรรมบริการที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการระหว่างการผลิตของอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

บริการที่เก่ียวข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
การประกอบและการผลิต 

บริการการผลิตเครือ่งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
Electronics and Appliances Manufacturing 
Services 

Class of 8874 - Consumer Electronic and Optical Product 
Manufacturing 
Class of 8875 - Electrical Equipment Manufacturing Services 
Class of 8876 - General-Propose Machinery Manufacturing 
Services 
Class of 8877 - Special-Purpose Machinery Manufacturing 
Services 

1. Business Services 

การออกแบบบรรจุภัณฑ ์
Design of Packages 

83919 - Other Specialty Design Services 1. Business Services 

การบริการบรรจุภัณฑ ์
Packaging Services 

85400 - Packaging Services 1. Business Services 

บริการขนส่งสินค้า (ส าเร็จรูป) 
Freight Transportation Services (of Finished 
Goods) by Road, Rail, Sea or Air 

Division: 65 - Freight Transport Services 11. Transport Services 

การบริหารการผลิต Production Management 83115 - Operations Management Consulting Services 1. Business Services 
การซ่อมและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในโรงงาน 
Repair and Maintenance of Factory 
Equipment 

87156 - Maintenance and Repair Services of Commercial 
and Industrial Machinery 

1. Business Services 

บริการควบคุมคุณภาพ 
Quality Assurance Services (of Raw 
Materials) 

83441 - Composition and Purity Testing and Analysis 
Services 

1. Business Services 

บริการเก็บรักษาสินค้า (วัตถุดิบ) 
Storage of Raw Materials - General Storage 

67290 - Other Storage and Warehousing Services 11. Transport Services 

บริการท าความสะอาดภายในโรงงาน 
Cleaning Services of Factory 

85330 - General Cleaning Services 1. Business Services 

บริการวิศวกรรม 
Engineering Services 

83310 - Engineering Advisory Services 
Class of 8332 - Engineering Services for Specific Projects 

1. Business Services 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส าหรบัโรงงาน
และคลังสินค้า 
Security Guards for Factory and Warehouse 

85250 - Guard Services 1. Business Services 

บริการบ าบัดน้ าเสีย 
Sewage Water Treatment Services 

94110 - Sewerage and Sewage Treatment Services 6. Environmental 
Services 

บริการท าความสะอาดเฉพาะส าหรับเครื่องจักร
และอุปกรณ ์
Specialized Cleaning Services for Machines 
and Equipment 

85340 - Specialized Cleaning Services 1. Business Services 

บริการติดตั้ง 
Installation Services 

Group of 873 - Installation Services 1. Business Services 
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บริการที่เก่ียวข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
บริการซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ 
Repair and Maintenance Services of 
Machines and Equipment 

87156 - Maintenance and Repair Services of Commercial 
and Industrial Machinery 

1. Business Services 

บริการเก็บของเสียและรีไซเคิล 
Waste Collection and Recycling Services 

Class of 9421 - Collection Services of Hazardous Waste 
94229 - Collection Services of Non-Hazardous Recyclable 
Materials, Other 
94239 - General Waste Collection Services, Other 

6. Environmental 
Services 

การจัดจ้างพนักงานโรงงาน 
Personal Search and Referral Services - 
Recruitment of Factory Workers 

85112 - Permanent Placement Services, Other Than 
Executive Search Services 

1. Business Services 

ประกันสังคมส าหรับพนักงานโรงงาน 
Social Insurance for Factory Workers 

91320 - Administrative Services Related to Government 
Employee Pension Schemes; Old-Age Disability or Survivors’ 
Benefit Schemes, Other Than for Government Employees 
91330 - Administrative Services Related to Unemployment 
Compensation Benefit Schemes 

7. Financial Services 

บริการการผลิต เช่น การใช้เครือ่งจักรพื้นฐาน 
Manufacturing Services such as Basic 
Machining 

Group of 886 - Basic Metal Manufacturing Services 
Group of 887 - Fabricated Metal Product, Machinery, and 
Equipment Manufacturing Services 

1. Business Services 

การทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อการรับรอง 
Product Testing to Obtain Certification 

Class of 8344 - Technical Testing and Analysis Services 1. Business Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก CPC 2.1 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
8.3.3 กระบวนการหลังการผลิต 

 
ในกระบวนการหลังการผลิต มีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง  2 กิจกรรม ได้แก่  

1) การกระจายสินค้า การตลาด และการขาย และ 2) บริการหลังการขาย โดยรายละเอียดของ
กิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง เป็นดังตารางที ่8-4  

 
ตารางที่ 8-4 กิจกรรมบริการที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการหลังการผลิตของอุตสาหกรรม

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
บริการที่เก่ียวข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 

การกระจายสินค้า การตลาด และการขาย 
บริการขนส่งสินค้า 
Cargo Handling Services 

67110 - Container Handling Services 11. Transport Services 

บริการที่เกี่ยวข้องกับภาษีศุลกากร 
Customs-Related Services 

85999 - Other Support Services n.e.c. 1. Business Services 
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บริการที่เก่ียวข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
บริการขนส่งสินค้า (ส าเร็จรูป) 
Freight Transportation Services (of 
Finished Goods) by Road, Rail, Sea or Air 

Division: 65 - Freight Transport Services 11. Transport Services 

บริการขนส่งสินค้าทางบก (จากคลังสินค้าไป
ยังท่าเรือภายในประเทศ) 
Land Transport of Goods (From 
Warehouse to Domestic Port) 

65112 - Road Transport Services of Freight by Tank Trucks or 
Semi-Trailers 

11. Transport Services 

บริการขนส่งสินค้าทางน้ า (จากคลังสินค้าไป
ยังท่าเรือภายในประเทศ) 
Water Transport (from Domestic Port to 
Destination Port) 

65213 - Coastal and Transoceanic Water Transport Services of 
Intermodal Containers by Container Ships 

11. Transport Services 

บริการขนส่งสนับสนุนอื่นๆ โดยทางรถไฟ บก 
อากาศ และอื่นๆ 
Supporting Transport Services by Railway, 
Road, Air or Space, or Others 

Group of 673-676, 679 11. Transport Services 

บริการการค้าปลีก - ร้านค้า 
Retail Trade Services - By Store 

Group of 621 - Non-Specialized Store Retail Trade Services 4. Distribution Services 

บริการคลังสินค้าและการเก็บรักษาสนิค้า 
(ส าเร็จรูป) 
Storage and Warehousing Services for 
Finished Goods 

Group of 622 - Specialized Store Retail Trade Services 4. Distribution Services 

บริการจัดจ าหน่ายสินค้า 
Distribution Services of Finished Goods 

Division: 61,62 - Wholesale / Retail Trade Services 4. Distribution Services 

บริการหลังการขาย 
บริการติดตั้ง  
Installation Services 

87320 – Installation Services of Industrial, Manufacturing and 
Service Industry Machinery and Equipment 
87331 – Installation Services of Mainframe Computers 
87332 – Installation Services of Personal Computers and 
Peripheral Equipment 
87340 – Installation Services of Radio, Television and 
Communications Equipment and Apparatus 
87350 – Installation Services of Professional Medical Machinery 
and Equipment, and Precision and Optical Instruments 
87360 – Installation Services of Electrical Machinery and 
Apparatus n.e.c 

3. Construction and 
Related Engineering 
Services 

การปรึกษาด้านการใช้งาน  
Operation System Consulting 

83129 – Other Business Consulting Services 
83990 – All Other Professional, Technical and Business 
Services, n.e.c. 

1. Business Services 
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บริการที่เก่ียวข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
บริการรับประกัน การดูแลรักษา การซ่อม 
และการยกเครื่อง 
Warranty, Maintenance, Repair, and 
Overhaul Services 

Group of 871 – Maintenance and Repair Services of Fabricated 
Metal Products, Machinery and Equipment 
87130 – Maintenance and Repair Services of Computers and 
Peripheral Equipment 
87151 – Maintenance and Repair Services of Electrical 
Household Appliances 
87152 – Maintenance and Repair Services of Electrical 
Machinery and Apparatus 
87153 – Maintenance and Repair Services of 
Telecommunication Equipment and Apparatus 
87155 – Maintenance and Repair Services of Consumer 
Electronics 
87156 – Maintenance and Repair Services of Commercial and 
Industrial Machinery 
87159 – Maintenance and Repair Services of Other Equipment 

1. Business Services 

บริการการรับรอง  
Certification Services 

82130 – Legal Documentation and Certification Services 1. Business Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก CPC 2.1 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
8.3.4 สรุปภาพรวมของกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ 
 
จากการศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาอุตสาหกรรมสนับสนุน และอุตสาหกรรม 

การผลิตหลักของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะผู้วิจัยสามารถสรุปสาขา
บริการตามการจ าแนกแบบขององค์การการค้าโลกที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ดังภาพที่ 8-8  
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ภาพที่ 8-8 สรุปอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากและองค์การการค้าโลก 

 
นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อยและการรวบรวม

ข้อมูลสถานะการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จาก
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดังกล่าว ซึ่งสถานะของภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สามารถสรุปได้ ดังตารางที ่8-5  

 
ตารางที่ 8-5 ตารางสรุปสถานะการบริการที่เก่ียวเน่ืองของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ 
หัวข้อ ความคิดเห็น 

กิจกรรมก่อนการผลิต  
การวิจัยและพัฒนา  การวิจัยและพัฒนาถือเป็นสว่นที่มีปัญหามากที่สุด เนื่องจากรัฐบาลให้การสนับสนุนไม่เพียงพอ 

ประกอบกับยังขาดแคลนบุคลากรไทยทั้งในด้านจ านวนบุคลากร และในด้านความรู้ความสามารถใน
การพัฒนาหรือออกแบบผลติภัณฑ์ ผูป้ระกอบการจึงมักจัดจ้างแรงงานชาวต่างชาติ อาทิ เยอรมนี 
ญี่ปุ่น สหรัฐฯ เป็นต้น แทน 

สาขาบริการท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

127
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมูล

การวิจัยและพัฒนา / 
การออกแบบผลิตภัณฑ์

การจัดซ้ือจัดจ้าง
วัตถุดิบ

การประกอบ
และการผลิต

การกระจายสินค้า 
การตลาด การขาย

บริการหลังการขาย

1 บริการทางธุรกิจ (Business Services)     

2
บริการสื่อสารโทรคมนาคม 

(Telecommunication Services)
- - - - -

3
บริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวเน่ือง 
(Construction and Related Engineering 

Services)
- - - - -

4 บริการจัดจ าหน่าย (Distribution Services) -    -

5 บริการการศึกษา (Education Services) - - - - -

6
บริการด้านสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Services)
- -  - -

7 บริการด้านการเงิน (Financial Services) -    

8
บริการที่เกี่ยวกับสุขภาพและสังคม 

(Health Related and Social Services)
- - - - -

9
บริการท่องเที่ยวและการเดินทางที่เกี่ยวเน่ือง 
(Tourism and Travel Related Services)

- - - - -

10
บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกี า 
(Recreational, Cultural, and Sporting Services)

- - - - -

11 บริการด้านการขนส่ง (Transportation Services) -    -

12 สาขาบริการอื่นๆ (Other Services) - - - - -
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 ห้องส าหรับการทดสอบ (Testing Laboratory) ของไทยก็ยังมีค่อนข้างจ ากัด ผู้ประกอบการจึงมีความ
ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลอืในสว่นของเงินทุนสนับสนุน หรือการให้สิทธิประโยชน์ (Incentives) 

การออกแบบ  บุคลากรด้านการออกแบบ (Design) ยังมีความเชี่ยวชาญไม่เพียงพอ 
การจัดหาวัตถุดิบ  ในปัจจุบันผู้ประกอบการไม่มีปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ผ่านระบบ

ออนไลน์ทัว่โลก (Global Online Network) 
กิจกรรมการผลิต  

การผลิต / การประกอบ  ในปัจจุบันมีปัญหาขาดแคลนแรงงานไทยเป็นอย่างมาก ผู้ประกอบการจึงต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าว 
โดยเฉพาะกัมพูชา เข้ามาท างานแทน 

กิจกรรมหลังการผลิต  
การจัดจ าหน่าย /  
การกระจายสินค้า 

 ด้านโลจิสติกส์ ผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ไม่ได้ด าเนินการเอง เนื่องจากมีต้นทุนสูง 
แต่ใช้วิธีจัดซือ้จัดจ้างภายนอก (Outsourcing) ให้กับบริษัทเอกชนที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์โดยตรง 
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการได้เสนอแนะให้รัฐบาลพยายามพัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์หรือ “กองเรือ” ของไทย
ขึ้นมาเอง เพื่อลดการพึ่งพาบริการโลจิสติกส์จากต่างชาต ิ

 ด้านการกระจายสินค้า ส่วนใหญผู่้ประกอบการไทยเป็นผู้ด าเนินการในสว่นนี้เอง และไม่พบว่ามี
ปัญหาเกิดขึ้นมากนัก นอกจากปัญหาขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านการท าระบบควบคุมอัตโนมัติ 
(Automation)  

การจัดการลูกค้า /  
การบริการหลังการขาย 

 โดยส่วนใหญ่ ผู้ประกอบการจะให้การรับประกันสนิค้าเป็นเวลา 1 ปี และเป็นผู้รับขอ้ร้องเรียนจาก
ลูกค้าโดยตรงหากเกิดปัญหาขึ้นกับสินค้า 

 ในส่วนของการซอ่ม ผู้ประกอบการบางส่วนมีทีมช่างซ่อมเป็นของตนเอง ในขณะที่บางส่วนจะใช้ทีม
ช่างจากภายนอก (Outsourcing) ทั้งนี้ ผู้ประกอบการระบุว่าบุคลากรช่างซอ่มของไทยมีปริมาณที่
เพียงพอ แต่ยังคงมีความรู้ความสามารถนอ้ยกว่าบุคลากรจากประเทศเพื่อนบ้าน 

หมายเหตุ: ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเตมิของการประชุมกลุ่มยอ่ยจะอยู่ในภาคผนวกที่ 4 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากการประชุมกลุ่มย่อย  

 
 

8.4 ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 
8.4.1 แนวทางการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่

เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
 
ในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะผู้วิจัยจะจัดท าดัชนีชี้วัดความสามารถในการ
แข่งขัน เพื่อระบุต าแหน่งทางการแข่งขันของแต่ละอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง  โดยจะ
อาศัยข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้รวบรวมมาจากบทที่  4 (ภาคบริการที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตภายใต้บริบท FTA) รวบรวมจากฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department 
of Business Development: DBD) ข้อมูลมูลค่าเพิ่มของการบริการจากธนาคารโลก (World Bank) 
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รวมถึงอาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และ/หรือการประชุมกลุ่มย่อย/สัมมนา ในการจัดท า
ดัชนีชี้วัดเพื่อระบุต าแหน่งทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะ
เรียกว่าดัชนีชี้วัดฯ) ขึ้นมา 

 
ดังนั้น ในหัวข้อนี้ คณะผู้วิจัยจะช้ีแจงแนวทางในการจัดท าดัชนีชี้วัดฯ เพื่อท าความเข้าใจ

เกี่ยวกับดัชนีชี้วัดฯ จากนั้น คณะผู้วิจัยจะน าเสนอแนวทางในการประเมินความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการในแต่ละปัจจัยต่อไป 

 
8.4.1.1 ภาพรวมดัชนีชี้วัดเพื่อระบุต าแหน่งทางการแข่งขัน 

 
ในการศึกษานี้ ดัชนีชี้วัดฯ ดังกล่าว จะประกอบไปด้วยดัชนีตัวชี้วัด 2 ดัชนี ซึ่งแต่ละดัชนี

จะสะท้อนถึงความสามารถทางการแข่งขันในมิติต่างๆ ดังนี ้
 
 ดัชนีตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Index) 
 ดัชนีตัวชี้วัดระดับการผูกพันการบริการของอุตสาหกรรมการบริการ (FTA Openness 

Index) 
 
โดยรายละเอียดของดัชนีช้ีวัดแต่ละดัชนี เป็นดังน้ี 
 

 ดัชนีตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขัน 
 
ส าหรับการวิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขัน คณะผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลทุนจดทะเบียน

ธุรกิจ และจ านวนธุรกิจของแต่ละกิจกรรมการบริการในเดือนมกราคม ปี 2558 ถึง ปี 2559 ซึ่งแบ่ง
โดยระบบการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย (Thailand Standard Industrial 
Classification: TSIC) ที่ด าเนินการจัดประเภทโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  (Department of 
Business Development: DBD) กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรหัสดังกล่าวใช้หลักเกณฑ์และโครงสร้าง
เดียวกันกับการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล (International Standard Industrial 
Classification: ISIC) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nation: UN) โดยคณะผู้วิจัยได้ท าการ
แปลงรหัส CPC ของกิจกรรมการบริการท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตไปเป็นรหัส ISIC และ
แปลงไปเป็นรหัส TSIC 2552 เพื่อระบุกิจการการบริการที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาการบริการของ
ไทยต่อไป 
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คณะผู้วิจัยจะท าการแบ่งกลุ่มสาขาการบริการตามการแบ่งหมวดขององค์การการค้าโลก 
(World Trade Organization: WTO) โดยจะแบ่งเป็น 12 หมวดหลัก และท าการคัดเลือกกลุ่มสาขา
การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตออกมาเป็น 5 สาขาการบริการหลัก ได้แก่ สาขาบริการทาง
ธุรกิจ สาขาการบริการการจัดจ าหน่าย สาขาการบริการด้านสิ่งแวดล้อม สาขาการบริการทาง
การเงิน และสาขาการบริการการคมนาคมขนส่ง ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ท าการแบ่งกลุ่มสาขาการบริการ
ทั้ง 5 สาขาดังกล่าว ให้แยกย่อยเพิ่มเติมลงไปจาก 12 หมวดหลักเดิม พร้อมทั้งระบุรหัส CPC ที่
เกี่ยวข้อง (Version 2.1) เพื่อความแม่นย าในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของภาค
บริการมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งสาขาการบริการได้ ดังแสดงในตารางที ่8-6  

 
ตารางที่ 8-6 ตารางสรุปหมวดสาขาบริการที่ถูกน ามาพิจารณาเพื่อวิเคราะห์ความสามารถ

ในการแข่งขันอุตสาหกรรมของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
สาขาการบริการ
ตามการแบ่งโดย 

WTO 

สาขาการบริการในหมวดย่อยตาม 
WTO 

สาขาการบริการย่อยที่จะน าไปใช้วิเคราะห์
ความสามารถ 

รหัส CPC V.2.1 ที่เก่ียวข้อง 

Business Services Engineering services  การบริการด้านวิศวกรรม 83310, 83322 

Integrated engineering services 
R&D services on natural sciences  การบริการด้านการวิจัยและพัฒนา 81111, 81114, 81121, 81124, 81129, 

81131, 81134, 81400, 83143, 83912, 
83919, 83920, 83960 

Market research and public 
opinion polling services    

 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและ
ด้านการตลาด 

83111, 83113, 83114, 83115, 83116 

Management consulting service 
Services related to management 
consulting 
Technical testing and analysis 
services 

 การบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ 

83441, 83442, 83443, 83449 

Services incidental to 
manufacturing 

 การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 88421, 88423, 88425, 88427, 88531, 
88741, 88742, 88743, 88744, 88745, 
88746, 88747, 88748, 88749, 88751, 
88752, 88753, 88754, 88755, 88756, 
88757, 88759 

Placement and supply services of 
personnel 

 การบริการการจัดหาพนักงาน 85112, 85121, 85122, 85123, 85124, 
85125 

Maintenance and repair of 
equipment 

 การบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ 

 การบริการการติดตั้ง 

87130, 87151, 87152, 87153, 87155, 
87156, 87159, 87320, 87331, 87332, 
87340, 87350, 87360 

Packaging services  การบริการการบรรจุหีบห่อ 85400 
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สาขาการบริการ
ตามการแบ่งโดย 

WTO 

สาขาการบริการในหมวดย่อยตาม 
WTO 

สาขาการบริการย่อยที่จะน าไปใช้วิเคราะห์
ความสามารถ 

รหัส CPC V.2.1 ที่เก่ียวข้อง 

Distribution 
Services 

Wholesale trade services  การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง 611**, 612**, 621**, 622**, 623**, 
624**, 625** 

Retail trade services 
Environmental  

Services    
Sewage services  การบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัด

ของเสียอุตสาหกรรม 
85330, 85340, 94110, 94229, 94239 

Refuse disposal services 

Sanitation and similar services 
Financial Services Non-life insurance services  การบริการประกันวินาศภัย 71333, 71334 

Transportation 
Services 

Maritime freight transport services  การบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 65112, 65113, 65116, 65117, 65122, 
65123, 65124, 65125, 65212, 65213, 
65219, 65222, 65229, 65311, 65319, 
67110 

Internal waterways freight 
transport services 
Air freight transport services 
Rail Maritime freight transport 
services 
Road freight transport services 

Pipeline Transportation 

Cargo-handling services  การบริการการจัดการคลังสินค้า 67220, 67290 

Storage and warehouse services 

หมายเหตุ: ส าหรับรายละเอียดของรหัส CPC และ TSIC ส าหรับสาขาการบริการที่น ามาพิจารณาทั้งหมด จะถูกแสดงในภาคผนวกที่ 3 
** หมวดการค้าปลีกและส่งส าหรับอตุสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในรหัส CPC สองหลักสุดท้ายประกอบด้วย -42 
Radio and television equipment and recorded audio and video disks and tapes, -43 Articles for lighting, -44 Household 
appliances, -84 Computers and packaged software, -85 of Electronic and telecommunications equipment and parts 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
 ดัชนีตัวชี้วัดระดับการผูกพันการบริการ 

 
ในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยจ าวิเคราะห์ระดับการผูกพันการบริการของประเทศไทยภายใต้

บริบทการเจรจาการค้าเสรีที่ไทยมีการเจรจาด้วย โดยจากข้อมูลในบทที่ 4 จะเห็นได้ว่า มีข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรีทั้งสิ้น 8 ฉบับ ที่มีการระบุถึงการเปิดการค้าการบริการ อันได้แก่ 

 
 ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน  

(ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) 
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 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน 
(ASEAN-China Free Trade Agreement: ACFTA) 

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลี 
(ASEAN-Korea Free Trade Agreement: AKFTA) 

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 
(ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement: AANZFTA) 

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย  
(ASEAN-India Free Trade Agreement: AIFTA) 

 ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น 
(Japan-Thailand Economic Partnership Agreement : JTEPA) 

 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย  
(Thailand-Australia Free Trade Agreement: TAFTA) 

 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี (Thailand-Chile Free Trade Area: TCFTA) 
 
คณะผู้วิจัยได้ศึกษาระดับการผูกพันการบริการของข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีทั้ง 8 

ฉบับข้างต้น โดยพิจารณาในด้านการเปิดเสรีของฝั่งประเทศไทยตามรูปแบบการให้บริการ (Mode 
of Supply) ในรูปแบบที่ 3 และ 4 เป็นหลัก (การจัดตั้งธุรกิจ และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา) 
เนื่องจาก ในปัจจุบันธุรกิจการให้บริการในรูปแบบ 1 และ 2 (การให้บริการข้ามพรมแดน และการ
บริโภคในต่างประเทศ) ส่วนใหญ่สามารถกระท าได้โดยทั่วไป โดยคณะผู้วิ จัยจะหยิบยก 
ผลการศึกษาระดับการเปิดเสรีการค้าการบริการในรูปแบบที่ 3 และ 4 ในเรื่องของข้อจ ากัดในการ
เข้าสู่ตลาด (Limitations on Market Access) ดังแสดงในตารางที ่8-8  

 
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาตารางที่ 8-8 คณะผู้วิจัยได้สรุปสาระส าคัญของ

ตารางข้อผูกพันทั่วไปในส่วนของข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาดของประเทศไทย ดังแสดงในตารางที ่8-7  
 

ตารางที่ 8-7 สาระส าคัญของตารางข้อผูกพันทั่วไปของไทย – ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด 
Mode 3 - การจัดต้ังธุรกิจ Mode 4 – การให้บริการโดยบคุคลธรรมดา 

จัดตั้งได้ในรูปแบบบริษัทจ ากัดที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
เท่านั้น หรือตามที่ระบใุนข้อผูกพันเฉพาะสาขา และต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี ้

1. สัดส่วนการถือครองหุ้นโดยคนตา่งด้าวไม่เกินร้อยละ 
70 โดยร่วมกับบุคคล/นิติบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น 
หรือ 

ไม่ผูกพัน ยกเว้น 
 
 ผู้ติดต่อธุรกจิ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับจัดตั้ง

กิจการ 
 บุคคลากรเคล่ือนย้ายภายในบรษิัท  

(1) ผู้จัดการ (2) ผู้บริหาร หรือ (3) ผู้เชี่ยวชาญ 
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Mode 3 - การจัดต้ังธุรกิจ Mode 4 – การให้บริการโดยบคุคลธรรมดา 

2. สัดส่วนการถือครองหุ้นโดยคนตา่งด้าวไม่เกินร้อยละ 
51 โดยร่วมทุนกบับุคคล/นิติบุคคลสัญชาติไทย
เท่านั้น หรือ 

3. สัดส่วนการถือครองหุ้นโดยคนตา่งด้าวไม่เกินร้อยละ 
49 และมจี านวนผู้ถือหุ้นที่เป็นคนต่างด้าวน้อยกว่า
ครึ่งหนึ่งของทั้งหมด 

หมายเหตุ: ส าหรับรายละเอียดของตารางข้อผูกพนัทั่วไปใน Mode 3 และ Mode 4 ของแต่ละข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
สามารถอ่านรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ในบทที่ 4 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ตารางที่ 8-8 ตารางสรุประดับการผูกพันการบริการของไทยของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
83310 - Engineering Advisory Services 49%* * 49%* * 49% * 49% * 49% * 49% * Unbound * Unbound Unbound 
83322 - Engineering Services for Industrial and 
Manufacturing Projects 

49%* * 49%* * 49% * 49% * 49% * 49% * Unbound * Unbound Unbound 

81111 - Basic research services in physical 
sciences 

70%  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49%  Unbound Unbound Unbound  70% Unbound 

81114 - Basic research services in engineering 
and technology  

49%  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49%  Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

81121 - Applied research services in physical 
sciences 

70%  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49%  Unbound Unbound Unbound  70% Unbound 

81124 - Applied research services in 
engineering and technology 

49%  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49%  Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

81129 - Research and Experimental 
Development Services in Other Engineering 
and Technology  

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

81131 - Experimental development services in 
physical sciences 

70%  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49%  Unbound Unbound Unbound  70% Unbound 

81134 - Experimental development services in 
engineering and technology 

49%  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49%  Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

81400 - Research and Development Originals Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
83143 - Software Originals Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
83912 - Industrial Design Services Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 
83919 - Other Specialty Design Services Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 
83920 - Design Originals Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 
83960 - Trademarks and Franchises n/a Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
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Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
83111 - Strategic Management Consulting 
Services 

49% * 49% * 49% * 49% * Unbound Unbound 100%* * 100%* * 100%* Unbound 

83113 - Human resources management 
consulting services 

70% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49% Unbound Unbound  70% Unbound 

83114 - Marketing Management Consulting 
Services 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49% Unbound Unbound  Unbound Unbound 

83115 - Operations Management Consulting 
Services 

70% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49% Unbound Unbound  Unbound Unbound 

83116 - Supply chain and other management 
consulting services  

70% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49% Unbound Unbound  Unbound Unbound 

83441 - Composition and Purity Testing and 
Analysis Services 

70% Unbound 49%  49%  49%  49%  49%  Unbound  70% Unbound 

83442 - Testing and analysis services of 
physical properties 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

83443 - Testing and analysis services of 
integrated mechanical and electrical systems 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

83449 - Other technical testing and analysis 
services 

49%  49%  49%  Unbound Unbound 49%  49%  Unbound  Unbound Unbound 

88421 - Basic chemicals manufacturing 
services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88423 - Plastics and rubber manufacturing 
services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88425 - Paint manufacturing services 49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
88427 - Other chemical products manufacturing 
services n.e.c. 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88531 Glass manufacturing services 49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
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Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
88741 - Electronic component and board 
manufacturing services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88742 - Computer and peripheral equipment 
manufacturing service 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88743 - Communication equipment 
manufacturing services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88744 - Consumer electronics manufacturing 
services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88745 - Measuring, testing, navigating and 
control equipment manufacturing services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88746 - Watch and clock manufacturing 
services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88747- Irradiation, electromedical and 
electrotherapeutic equipment manufacturing 
services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88748 - Optical instrument and photographic 
equipment manufacturing services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88749 - Magnetic and optical media 
manufacturing services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88751 - Electric motor, generator, transformer 
and electricity distribution and control apparatus 
manufacturing services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88752 - Battery and accumulator manufacturing 
services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88753 - Fibre optic cable manufacturing 
services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
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Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
88754 - Other electronic and electric wire and 
cable manufacturing services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88755 - Wiring device manufacturing services 49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
88756 - Electric lighting equipment 
manufacturing services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88757 - Domestic appliance manufacturing 
services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88759 - Other electrical equipment 
manufacturing services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

85112 - Permanent Placement Services, Other 
Than Executive Search Services 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

85121 - Contract staffing services 70% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
85122 - Temporary staffing services 70% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
85123 - Long-term staffing (payrolling) services 70% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
85124 - Temporary staffing-to-permanent 
placement services 

70% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

85125 - Co-employment staffing services 70% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
87130 - Maintenance and Repair Services of 
Computers and Peripheral Equipment 

70%  49% * 49%  49%  Unbound Unbound 49% * Unbound  Unbound Unbound 

87151 - Maintenance and Repair Services of 
Electrical Household Appliances 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 60%* Unbound Unbound  Unbound Unbound 

87152 - Maintenance and Repair Services of 
Electrical Machinery and Apparatus 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

87153 - Maintenance and Repair Services of 
Telecommunication Equipment and Apparatus 

70% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  70% Unbound 

87155 - Maintenance and Repair Services of 
Consumer Electronics 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 60%* Unbound Unbound  Unbound Unbound 
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Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
87156 - Maintenance and Repair Services of 
Commercial and Industrial Machinery 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

87159 - Maintenance and Repair Services of 
Other Equipment 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

87320 - Installation Services of Industrial, 
Manufacturing and Service Industry Machinery 
and Equipment 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

87331 - Installation Services of Mainframe 
Computers 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

87332 - Installation Services of Personal 
Computers and Peripheral Equipment 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

87340 - Installation Services of Radio, 
Television and Communications Equipment and 
Apparatus 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

87350 - Installation Services of Professional 
Medical Machinery and Equipment, and 
Precision and Optical Instruments 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

87360 - Installation Services of Electrical 
Machinery and Apparatus n.e.c 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

85400 - Packaging Services 49% Unbound 49%  49% Unbound 49% Unbound Unbound Unbound 49% Unbound Unbound  70% Unbound 
611** - Wholesale trade services, except on a 
fee or contract basis, of ** (-42 Radio and 
television equipment and recorded audio and 
video disks and tapes, -43 Articles for lighting, -
44 Household appliances, -84 Computers and 
packaged software) 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75%* Unbound 100%*  100%* Unbound 
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Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
612** - Wholesale trade services on a fee or 
contract basis of ** (-42 Radio and television 
equipment and recorded audio and video disks 
and tapes, -43 Articles for lighting, -44 
Household appliances, -84 Computers and 
packaged software) 

49% Unbound 49% Unbound 49% Unbound 49% Unbound 49% Unbound 49%* Unbound 100%*  100%* Unbound 

621** - Non-specialized store retail trade 
services of ** (-42 Radio and television 
equipment and recorded audio and video disks 
and tapes, -43 Articles for lighting, -44 
Household appliances, -84 Computers and 
packaged software) 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75%* Unbound Unbound  Unbound Unbound 

622** - Specialized store retail trade services of 
** (-42 Radio and television equipment and 
recorded audio and video disks and tapes, -43 
Articles for lighting, -44 Household appliances, -
84 Computers and packaged software) 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75%* Unbound Unbound  Unbound Unbound 

623** - Mail order or Internet retail trade 
services of ** (-42 Radio and television 
equipment and recorded audio and video disks 
and tapes, -43 Articles for lighting, -44 
Household appliances, -84 Computers and 
packaged software) 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75%* Unbound Unbound  Unbound Unbound 
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Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
624** - Other non-store retail trade services of 
** (-42 Radio and television equipment and 
recorded audio and video disks and tapes, -43 
Articles for lighting, -44 Household appliances, -
84 Computers and packaged software) 

70% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75%* Unbound Unbound  70% Unbound 

625** - Retail trade services on a fee or 
contract basis of ** (-42 Radio and television 
equipment and recorded audio and video disks 
and tapes, -43 Articles for lighting, -44 
Household appliances, -84 Computers and 
packaged software) 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75%* Unbound Unbound  Unbound Unbound 

(611- Wholesale trade services, except on a fee 
or contract basis, 612- Wholesale trade 
services on a fee or contract basis, 621- Non-
specialized store retail trade services, 622- 
Specialized store retail trade services, 623- Mail 
order or Internet retail trade services, 624- 
Other non-store retail trade services, 625- 
Retail trade services on a fee or contract basis) 
***85 of Electronic and telecommunications 
equipment and parts 

49% * 49% * 49% * 49% * Unbound Unbound 49% * 49%*  49%  

85330 - General Cleaning Services Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
85340 - Specialized Cleaning Services Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
94110 - Sewerage and Sewage Treatment 
Services 

49%  49%  49% * 49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  70% Unbound 

94229 - Collection Services of Non-Hazardous 
Recyclable Materials, Other 

49%  49%  49% * 49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  Unbound Unbound 
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Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
94239 - General Waste Collection Services, 
Other 

49%  49%  49% * 49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  Unbound Unbound 

71333 - Freight Insurance Services 25%* * 25%* * 25%* * 25%* * Unbound Unbound 25%* * Unbound  25%* * 
71334 - Other property insurance services 25%* * 25%* * 25%* * 25%* * Unbound Unbound 25%* * Unbound  25%* * 
65112 - Road transport services of freight by 
tank trucks or semi-trailers 

49%*  49%*  49%*  49%*  49%*  49%*  Unbound  Unbound Unbound 

65113 - Road transport services of intermodal 
containers 

49%*  49%*  49%*  49%*  49%*  49%*  Unbound  Unbound Unbound 

65116 - Road transport services of letters and 
parcels 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

65117 - Road transport services of dry bulk Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
65122 - Railway transport services of freight by 
tanker cars 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

65123 - Railway transport services of 
intermodal containers 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

65124 - Railway transport services of letters 
and parcels 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

65125 - Railway transport services of dry bulk 
goods 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

65212 - Coastal and transoceanic water 
transport services of freight by tankers 

49%* * 49%* * 49%* * 49%* * Unbound Unbound 49%* * Unbound  Unbound Unbound 

65213 - Coastal and transoceanic water 
transport services of intermodal containers by 
container ships 

49%* * 49%* * 49%* * 49%* * Unbound Unbound 49%* * Unbound  Unbound Unbound 

65219 - Other coastal and transoceanic water 
transport services of other freight 

49%* * 49%* * 49%* * 49%* * Unbound Unbound 49%* * Unbound  Unbound Unbound 
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Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
65222 - Inland water transport services of 
freight by tankers 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

65229 - Other inland water transport services of 
freight 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

65311 - Air transport services of letters and 
parcels 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

65319 - Air transport services of other freight Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
67110 - Container handling services Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
67220 - Bulk Liquid or Gas Storage Services Unbound Unbound 49%  49%  49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  Unbound Unbound 
67290 - Other Storage and Warehousing 
Services 

Unbound Unbound 49%  49%  49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  Unbound Unbound 

หมายเหตุ: ส าหรับสาขาการบริการที่ไม่ปรากฏในตารางข้อผูกพันเฉพาะ คณะผู้วิจัยจะเติม ‘Unbound’ ลงในตาราง เนื่องจากการเจรจาการค้าเสรีของไทยเป็นไปในลักษณะ Positive list 
ส าหรับ Mode 4 เครื่องหมาย  หมายถึง สาขาการบริการนั้น ผูกพันตามตารางข้อผูกพนัทั่วไปของไทย 
* หมายถึง ผูกพันตามตารางข้อผูกพนัทั่วไปอย่างมีเงื่อนไข 
** หมวดการค้าปลีกและส่งส าหรับอุตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในรหัส CPC สองหลักสุดท้ายประกอบด้วย -42 Radio and television equipment and recorded audio and video disks and tapes, -43 
Articles for lighting, -44 Household appliances, -84 Computers and packaged software, -85 of Electronic and telecommunications equipment and parts 
*** เนื่องจากการค้าปลีกและค้าส่งอุปกรณ์สื่อสาร (CPC 2.1 ลงท้ายด้วย -85 ในหมวดค้าปลีกและค้าส่ง) ถูกจัดอยู่ภายใต้ CPC 75420 ในระบบ CPC Provisional ซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกับบริการโทรคมนาคม จึงมีเนื้อหาการเปิด
เสรีที่แตกต่างกับการค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอื่นๆ ในบางความตกลง 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ส าหรับการพิจารณาระดับการผูกพันการบริการของแต่ละสาขาการบริการ คณะผู้วิจัยจะ
ใช้ดัชนีชี้วัดการเปิดเสรีการบริการ ดัชนีดังกล่าวจะถูกค านวณจากจ านวนกิจกรรมการบริการที่มี
การเปิดเสรีการบริการในเรื่องของข้อจ ากัดการเข้าสู่ตลาด (Market Access) ต่อจ านวนกิจกรรม
การบริการทั้งหมด10 โดยคะแนนของดัชนีชี้วัดการเปิดเสรีการบริการจะอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ดังนั้น 
เมื่อระดับคะแนนของดัชนีชี้วัดการเปิดเสรีการบริการมีค่าสูง หมายถึงระดับการเปิดเสรีการบริการ
ในสาขาบริการนั้นๆ สูงตามไปด้วย 

 
8.4.1.2 การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน 

 
ความสามารถในการแข่งขันของภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตเป็น

ปัจจัยหนึ่งทางเศรษฐกิจที่บ่งบอกความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในมิติต่างๆ อาทิ 
ประสิทธิภาพในการผลิตและบริการ ความเข้มแข็งของผู้ประกอบการในประเทศ และระดับ
ความสามารถของแรงงานในประเทศ เป็นต้น ซึ่งในการประเมินปัจจัยดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัย 
ข้อมูลจากหลากหลายด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมในบริบทการเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ 

 
หนึ่งในหน่วยงานส าคัญที่เก็บรวบรวมข้อมูลทางธุรกิจของผู้ประกอบการในประเทศไทย

ไว้มากที่สุดหน่วยงานหนึ่ง คือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of Business Development: 
DBD) ซึ่งมีหนึ่งในหน้าที่หลักคือการจดทะเบียนและบริการข้อมูลธุรกิจ ในการเก็บข้อมูลนิติบุคคล
ของ DBD จะเก็บข้อมูลนิติบุคคลตามการจัดประเภทกิจการรมทางธุรกิจตามแบบมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 (Thailand Standard Industrial Classification: TSIC 2009) 
ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมสากลที่องค์การ
สหประชาชาติได้ระบุไว้ (International Standard Industrial Classification: ISIC)  

 
คณะผู้วิจัยได้ท าการแบ่งกลุ่มกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ดังแสดงในตารางที่ 8-6 ให้สอดคล้องกับรหัส TSIC 255211 เพื่อ
น าข้อมูลของนิติบุคคลในแต่ละกลุ่มมาพิจารณาต่อไปในหัวข้อย่อยดังน้ี 

 
  

                                                           
10 วิธีการค านวณดัชนีชีว้ัดการเปิดเสรีการบริการถูกดัดแปลงมาจาก Sandre Mugan, Thanagavelu, ERIA Disscussion Paper 

(2015) 
11 รายละเอียดของตารางแสดงรหัส Central Product Classification ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานี้ และรหัส TSIC 2552 จะเป็น 
ดังแสดงในภาคผนวกที่ 3 
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 การบริการด้านวิศวกรรม 
 
การบริการด้านวิศวกรรมมีการขยายตัวค่อนข้างมากในปีที่ผ่านมา โดยทุนจดทะเบียน

รวมมีการขยายตัวในอัตราร้อยละ 7.69 จาก 74,654 ล้านบาท เม่ือเดือนมกราคม 2558 เป็น 
80,394 ล้านบาท ณ เดือนมกราคม 2559 ดังแสดงในภาพที่ 8-9 และในท านองเดียวกัน จ านวน
ผู้ประกอบการก็มีการขยายตัวขึ้นร้อยละ 6.10 จาก 8,224 ราย เม่ือเดือนมกราคม 2558 เป็น 
8,726 ราย ณ เดือนมกราคม 2559 

 
ภาพที่ 8-9 มูลค่าทุนจดทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการด้านวิศวกรรมที่เก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เดือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
จากภาพที่ 8-10 จะเห็นได้ว่ากิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้ค าปรึกษาทางด้านเทคนิค 

ที่เกี่ยวข้อง เป็นกิจกรรมที่มีส่วนแบ่งมากที่สุด ทั้งในแง่ของจ านวนผู้ประกอบการ (4,242 ราย) 
และทุนจดทะเบียน (60,762 ล้านบาท) และยังคงมีการขยายตัวค่อนข้างดี (ร้อยละ 5.55) ส่วน
กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและการให้ค าปรึกษาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีจ านวนผู้ประกอบการมาก
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เช่นเดียวกัน (4,000 ราย) มีจ านวนทุนจดทะเบียนที่น้อยกว่ามาก (16,463 ล้านบาท) แต่ก็มีการ
เติบโตของทุนจดทะเบียนที่สูงกว่า (ร้อยละ 9.00) จึงอาจกล่าวได้ว่าทั้งสองกิจกรรมข้างต้นมีความ
เข้มแข็งมากพอสมควร ในขณะที่กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิคอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น ยังคงมีจ านวนผู้ประกอบการ (368 ราย) และทุนจดทะเบียน (1,853 ล้านบาท) 
ค่อนข้างน้อย รวมถึงมีการขยายตัวที่ไม่สูงนัก (ร้อยละ 2.69) 

 
ภาพที่ 8-10 ภาพรวมของธุรกิจการบริการด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 
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ตารางที่ 8-9 ตารางสรุประดับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการด้านวิศวกรรมที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

การบริการด้านวิศวกรรม 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่ไม่
ผูกพันตามข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสรี 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตามข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรี 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 

ระดับการผูกพนัของกิจกรรม
การบริการในสาขา 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติสูงสุด
เฉลี่ย: %) 

49.0% - 49.0% - 49.0% - 49.0% - 49.0% - 49.0% - 0.0% - 0.0% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติต่ าสุด
และสูงสุด: %) 

49%  49%  49%  49%  49%  49%  0%  0%  

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) 
จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตามตารางที่ 
8-9 จะพบว่า มีกิจกรรมการบริการในสาขาการบริการด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตามการแบ่งรหัส CPC ทั้งสิ้น 2 บริการ ได้แก่ 

 
 การบริการให้ค าปรึกษาด้านวิศวกรรม (CPC 83310) 
 การบริการด้านวิศวกรรมส าหรับโครงการอุตสาหกรรมและการผลิต (CPC 83322)  

 
โดยภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่การเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการการบริการ 

(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการด้านวิศวกรรม มีการ
เปิดเสรีการจัดตั้งกิจการการบริการ และการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาทั้งหมดในข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสร ี(โดยยกเว้นเฉพาะวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ที่ไม่ผูกพันใน Mode 4) ดังนี ้

 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน: เปิดเสรีการบริการใน Mode 3 อย่างมีเงื่อนไข โดย

อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ (Director) หรือหุ้นส่วน (Partner) ต้องเป็น
บุคคลสัญชาติไทยและมีใบอนุญาตจากสภาวิศวกร 

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน: เปิดเสรีการบริการใน Mode 3 อย่างมีเงื่อนไข 
โดยอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ (Director) หรือหุ้นส่วน (Partner) ต้อง
เป็นบุคคลสัญชาติไทยและมีใบอนุญาตจากสภาวิศวกร 

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย  
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น  

 
โดยสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของสาขาการบริการวิศวกรรมอยู่ท่ีร้อยละ 49 
 
ในขณะที่ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ประเทศไทยเปิดเสรีการจัดตั้ง

กิจการในสาขาการบริการวิศวกรรมทั้งหมด แต่ไม่ผูกพันในข้อบทการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา 
และภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ไม่มีการเปิดเสรีในการจัดตั้งธุรกิจและการให้บริการโดย
บุคคลธรรมดาในสาขาการบริการวิศวกรรม 
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ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า ไทยมีการเปิดเสรีในการบริการด้านวิศกรรมบางส่วน โดยยังคงมี
เงื่อนไขที่จ าเป็นต่อการรักษาผลประโยชน์ของผู้ประกอบการของไทยไว้เท่าที่จ าเป็น และยังคงมี
การสงวนสิทธิ์ส าหรับการเข้าประเทศชั่วคราวของบริการวิศกรรมโยธา ทั้งนี้ ท่าทีดังกล่าวสะท้อน
ให้เห็นว่าบริการด้านวิศวกรรมของไทยมีความสามารถในการรองรับการแข่งขันจากภายนอกได้
ระดับหนึ่ง และอาจกล่าวได้ว่าการที่ไทยเปิดเสรีให้แก่บริการด้านวิศวกรรมในบางส่วน เป็นโอกาส
ให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดหาบริการด้าน
วิศวกรรมจากผู้ให้บริการจากประเทศคู่ค้าที่มีความสามารถ โดยเฉพาะในสาขาที่ไทยยังคงขาดแคลน
ความเชี่ยวชาญและบุคลากรอยู่ 

 
 การบริการด้านการวิจัยและพัฒนา 

 
การบริการด้านการวิจัยและพัฒนามีการขยายตัวเป็นอย่างมากในปีที่ผ่านมา โดยทุน 

จดทะเบียนรวมมีการขยายตัวในอัตราร้อยละ 44.23 จาก 7,589 ล้านบาท เมื่อเดือนมกราคม 2558 
เป็น 10,946 ล้านบาท ณ เดือนมกราคม 2559 ดังแสดงในภาพที่ 8-11 และในขณะเดียวกัน 
จ านวนผู้ประกอบการก็มีการขยายตัวขึ้นร้อยละ 7.19 จาก 473 ราย เมื่อเดือนมกราคม 2558 เป็น 
507 ราย ณ เดือนมกราคม 2559 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามีจ านวนผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาท า
ธุรกิจเพิ่มข้ึนพอสมควร และขนาดของกิจการโดยเฉลี่ยก็มีการขยายตัวค่อนข้างมาก 
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ภาพที่ 8-11 มูลค่าทุนจดทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการด้านการวิจัยและพัฒนาที่
เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

เดือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 
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ภาพที่ 8-12 ภาพรวมของธุรกิจการบริการด้านการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ 
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
จากภาพที่ 8-12 จะเห็นได้ว่า แม้ว่ากิจกรรมทั้ง 2 รายการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะมีจ านวนผู้ประกอบการที่ใกล้เคียงกัน แต่กิจกรรมการวิจัยและ
พัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีขนาดของทุน
จดทะเบียนที่สูงกว่า (9,466 ล้านบาท) และมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว (ร้อยละ 54.39) ในขณะที่
กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ มีขนาดทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 
(1,480 ล้านบาท) และมีการเติบโตที่ค่อนข้างทรงตัว (ร้อยละ 1.47) 



 

 

 

 8-49 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) 
จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการตามรายการ CPC ที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรี
ของไทยตามตารางที่ 8-10 จะพบว่า มีกิจกรรมการบริการในสาขาบริการวิจัยและพัฒนาที่ส าคัญ
ทั้งสิ้น 13 บริการได้แก่ 

 
 การบริการวิจัยขั้นพื้นฐานในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ (CPC 81111) 
 การบริการวิจัยขั้นพื้นฐานในสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี (CPC 81114) 
 การบริการวิจัยประยุกต์ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ (CPC 81121) 
 การบริการวิจัยประยุกต์ในสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี (CPC 81124) 
 การบริการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองในสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ (CPC 

81129) 
 การบริการพัฒนาเชิงทดลองในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ (CPC 81131) 
 การบริการพัฒนาเชิงทดลองในสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี (CPC 81134) 
 การบริการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ (CPC 81400) 
  การบริการซอฟต์แวร์ต้นแบบ (CPC 83143) 
 การบริการออกแบบอุตสาหกรรมต้นแบบ (CPC 83912) 
 การบริการออกแบบเฉพาะด้านอื่นๆ (CPC 83919) 
 การบริการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (CPC 83920) 
 การบริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและแฟรนไชส์ (CPC 83960) 

 
โดยภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่การเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการการบริการ 

(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการด้านการวิจัยและ
พัฒนา มีการเปิดเสรีการจัดตั้งกิจการการบริการ และการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาทั้งหมดใน
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี ดังนี ้

  
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย  

 
โดยทั้งสองความตกลงการค้าเสรีข้างต้น มีระดับการเปิดเสรีบริการในสาขาการวิจัยและ

พัฒนาทั้งสิ้น 6 กิจกรรมจาก 13 การบริการการวิจัยและพัฒนา คิดเป็นระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการทั้งใน Mode 3 และ 4 ในสาขาการวิจัยและพัฒนานี้ที่ร้อยละ 46.2 และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้น
ต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 27.5 และร้อยละ 22.6 ตามล าดับ ในขณะที่ ภายใต้
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ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ประเทศไทยเปิดเสรีใน Mode 4 ในทุกสาขายกเว้นสาขาที่
เกี่ยวกับการออกแบบ ส่วนภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี มีเพียงการเปิดเสรีใน Mode 3 ใน 
3 กิจกรรม คิดเป็นสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยร้อยละ 16.2 

 
จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าการบริการการวิจัยและพัฒนาของไทยมีการเจริญเติบโต

ในระดับที่ค่อนข้างสูง แต่ว่าในแง่ของขนาดและปริมาณในปัจจุบันยังคงมีไม่มากนัก และการเปิด
เสรีการบริการยังคงมีอยู่จ ากัดเฉพาะในบางความตกลง และในบางสาขา โดยเฉพาะในสาขาการ
ออกแบบที่ยังไม่มีการเปิดเสรีในความตกลงใดๆ จึงท าให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อาจจะยังต้องเผชิญความท้าทายอยู่พอสมควรในการจัดหา
บริการด้านการวิจัยและพัฒนา และยังคงต้องเฝ้ารอคอยให้การพัฒนาบริการดังกล่าวของไทย  
มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต 
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ตารางที่ 8-10 ตารางสรุประดับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการด้านการวิจัยและพัฒนา 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

การบริการด้านการวิจัยและ
พัฒนา 

AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่ไม่
ผูกพันตามข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสรี 

7 7 13 13 13 13 13 13 7 7 13 13 13 3 10 13 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตามข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรี 

6 6 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 10 3 0 

ระดับการผูกพนัของกิจกรรม
การบริการในสาขา 

46.2% 46.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 46.2% 46.2% 0.0% 0.0% 0.0% 76.9% 23.1% 0.0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติสูงสุด
เฉลี่ย: %) 

27.5% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 22.6% - 0.0% - 0.0% - 16.2% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติต่ าสุด
และสูงสุด: %) 

0%, 
49% 

- 0% - 0% - 0% - 
0%, 
49% 

- 0% - 0% - 0% - 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้านการตลาด 
 
การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้านการตลาดมีการขยายตัวพอสมควรในปีที่

ผ่านมา โดยทุนจดทะเบียนรวมมีการขยายตัวในอัตราร้อยละ 4.69 จาก 141,312 ล้านบาท เม่ือ
เดือนมกราคม 2558 เป็น 147,934 ล้านบาท ณ เดือนมกราคม 2559 ดังแสดงในภาพที่ 8-13 และ
ในขณะเดียวกัน จ านวนผู้ประกอบการก็มีการขยายตัวขึ้นร้อยละ 6.53 จาก 10,960 ราย เมื่อเดือน
มกราคม 2558 เป็น 11,676 ราย ณ เดือนมกราคม 2559 

 
ภาพที่ 8-13 มูลค่าทุนจดทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการ

และด้านการตลาด ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
เดือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
จากภาพที่ 8-14 จะเห็นได้ว่ากว่าร้อยละ 90 ของการบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการ

และด้านการตลาด เป็นกิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่
อื่น โดยมีผู้ประกอบการทั้งสิ้น 10,839 ราย มีทุนจดทะเบียนรวม 139,315 ล้านบาท และมีการ
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ขยายตัวร้อยละ 4.83 ในปีท่ีผ่านมา ในขณะท่ีกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมีจ านวนผู้ประกอบการและ
ขนาดของกิจการโดยรวมที่น้อยกว่ามาก รวมท้ังมีอัตราการขยายตัวที่ช้ากว่า คือประมาณร้อยละ 2 
ในปีท่ีผ่านมา 

 
ภาพที่ 8-14 ภาพรวมของธุรกิจการบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้านการตลาด 

ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 
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ส าหรับระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) ของกิจกรรมการ
บริการให้ค าปรึกษาฯ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เม่ือพิจารณา
จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการตามรายการ CPC ที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรี
ของไทยตามตารางที่ 8-11 จะพบว่า กิจกรรมการบริการในสาขาการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการ
และด้านการตลาดที่ส าคัญทั้งสิ้น 5 บริการ ได้แก่ 

 
 การบริการสนับสนุนอื่นๆ (CPC 85999) 
 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ (CPC 83111) 
 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (CPC 83113) 
 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารการตลาด (CPC 83114) 
 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (CPC 83116) 

 
โดยภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่การเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการการบริการ 

(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการให้ค าปรึกษาฯ มีการ
เปิดเสรีในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี ดังนี ้

  
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์  
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย  

 
จากภาพรวมการเปิดเสรีภาคบริการในสาขาการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและ 

ด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จะพบว่า ภายใต้ความ
ตกลงการค้าเสรีอาเซียน และความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น ประเทศไทยมีระดับการเปิดเสรีการ
บริการในสาขาการให้ค าปรึกษาฯ สูงที่สุด (ใน Mode 3 ร้อยละ 80 และ 100 ตามล าดับ) และมี
สัดส่วนการอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 51.8 และ 59.2 ตามล าดับ 
ในขณะที่ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลี และอาเซียน-ออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์ มีระดับการเปิดเสรีการบริการอยู่ที่ร้อยละ 20 ทั้งใน Mode 3 และ 4 โดยใน Mode 3 มี
สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 9.8 
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ส าหรับความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ระดับการเปิดเสรีการบริการใน Mode 3 ของไทย
อยู่ที่ร้อยละ 40 มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 34.0 และไม่เปิดเสรีการบริการ
โดยบุคคลธรรมดา 

 
นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่าการบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการเชิงยุทธศาสตร์  

(Strategic Management Consulting Services) เป็นบริการที่ได้รับการเปิดเสรีในความตกลง
การค้าเสรีของไทยส่วนใหญ่ ในขณะที่การบริการให้ค าปรึกษาด้านอื่นๆ ยังได้รับการเปิดเสรี
เฉพาะใน Mode 3 ในเพียงบางความตกลง จึงอาจมองได้ว่าการบริการให้ค าปรึกษาด้านการ
จัดการเชิงยุทธศาสตร์ เป็นสาขาที่ไทยมีความเข้มแข็งมากพอสมควร และน่าจะสามารถรองรับ
ความต้องการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนการ
แข่งขันจากผู้ประกอบการจากภายนอกได้ ในขณะที่บริการให้ค าปรึกษาในด้านอื่นๆ อาจจะยังคง
ต้องค่อยๆ พัฒนาความเข้มแข็งให้มากขึ้นต่อไปในอนาคต 
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ตารางที่ 8-11 ตารางสรุประดับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้านการตลาด 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

การบริการให้ค าปรึกษาด้าน
การจัดการและด้าน

การตลาด 

AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่ไม่
ผูกพันตามข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสรี 

1 4 4 4 4 4 4 4 5 5 0 4 4 0 3 5 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตามข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรี 

4 1 1 1 1 1 1 1 0 0 5 1 1 5 2 0 

ระดับการผูกพนัของกิจกรรม
การบริการในสาขา 

80.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 0.0% 0.0% 100.0% 20.0% 20.0% 100.0% 40.0% 0.0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติสูงสุด
เฉลี่ย: %) 

51.8% - 9.8% - 9.8% - 9.8% - 0.0% - 59.2% - 20.0% - 34.0% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติต่ าสุด
และสูงสุด: %) 

49%, 
79% 

- 49% - 49% - 49% - 0% - 
49%. 
100% 

- 100% - 
70%, 
100% 

- 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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 การบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ 
 
การบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบมีการขยายตัวเป็น

อย่างมากในปีที่ผ่านมา โดยทุนจดทะเบียนรวมมีการขยายตัวในอัตราร้อยละ 27.55 จาก 3,330 
ล้านบาท เมื่อเดือนมกราคม 2558 เป็น 4,247 ล้านบาท ณ เดือนมกราคม 2559 ดังแสดงในภาพที่ 
8-15 และในขณะเดียวกัน จ านวนผู้ประกอบการก็มีการขยายตัวขึ้นร้อยละ 6.98 จาก 530 ราย 
เม่ือเดือนมกราคม 2558 เป็น 567 ราย ณ เดือนมกราคม 2559 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามีจ านวน
ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาท าธุรกิจเพิ่มขึ้นพอสมควร และขนาดของกิจการโดยเฉลี่ยก็มีการ
ขยายตัวค่อนข้างมาก 

 
ภาพที่ 8-15 มูลค่าทุนจดทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

เดือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 
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ภาพที่ 8-16 ภาพรวมของธุรกิจการบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้า
และวัตถุดิบ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
เม่ือพิจารณาเป็นรายกิจกรรม จากภาพที่ 8-16 จะเห็นได้ว่า ทั้งสองกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

มีจ านวนผู้ประกอบการที่ใกล้เคียงกัน และต่างก็มีอัตราการขยายตัวที่สูงกว่าร้อยละ 20 ซึ่งสะท้อน
ถึงทิศทางที่ดีของทั้งสองกิจกรรมในการบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและ
วัตถุดิบ ทั้งนี้ มูลค่าทุนจดทะเบียนราวร้อยละ 75 เป็นของกิจกรรมการทดสอบและวิเคราะห์การ
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ปฏิบัติการทางกายภาพและเคมี จึงสะท้อนให้เห็นว่ากิจกรรมการทดสอบและวิเคราะห์การ
ปฏิบัติการทางกายภาพและเคมี มีขนาดกิจการที่ใหญ่กว่าเม่ือเปรียบเทียบกับ กิจกรรมการ
ทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น  

 
ส าหรับระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) ของกิจกรรมการ

บริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้า ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อพิจารณาจากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการตามรายการ CPC ที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตามตารางที่ 8-12 จะพบว่า มีกิจกรรมการบริการในสาขา
การทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบที่ส าคัญทั้งสิ้น 4 บริการ ได้แก่ 

 
 การบริการทดสอบและวิเคราะห์ส่วนประกอบ (CPC 83441) 
 การบริการทดสอบและวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ (CPC 83442) 
 การบริการทดสอบและวิเคราะห์ระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบเครื่องกล (CPC 

83443) 
 การบริการทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ (CPC 83449) 

 
ภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่การเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการการบริการ 

(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) มีการเปิดเสรีในข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสร ีดังนี ้

  
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น 

 
ซึ่งความตกลงเหล่านี้มีระดับการเปิดเสรีในสาขาการบริการด้านการทดสอบและ

ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในระหว่างระดับร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ทั้งใน Mode 3 และ Mode 4 
และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติโดยเฉลี่ยสูงสุดในความตกลงการค้าเสรีอาเซียนที่ร้อยละ 29.8 
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ในขณะท่ีในความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย มีการเปิดเสรีเฉพาะใน Mode 4 ส่วน
ในความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี มีการเปิดเสรีเฉพาะใน Mode 3 ส าหรับกิจกรรมการบริการ
ทดสอบและวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Composition and Purity Testing and Analysis Services) 
ซึ่งเป็นกิจกรรมการบริการที่ได้รับการเปิดเสรีในความตกลงอื่นๆ เช่นเดียวกัน 

 
การขยายตัวของจ านวนผู้ประกอบการและขนาดของกิจการ และการเปิดเสรีการบริการ

ด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้า อาจมองได้ว่าเป็นสัญญาณบวกส าหรับผู้ประกอบการ 
ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ว่าน่าจะสามารถจัดหาบริการด้านการทดสอบ
และตรวจสอบคุณภาพสินค้าได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ 
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ตารางที่ 8-12 ตารางสรุประดับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

การบริการด้านการทดสอบ
และตรวจสอบคุณภาพสินค้า

และวัตถุดิบ 

AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่ไม่
ผูกพันตามข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสรี 

2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 4 0 3 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตามข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรี 

2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 0 4 1 0 

ระดับการผูกพนัของกิจกรรม
การบริการในสาขา 

50.0% 25.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 25.0% 25.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 0.0% 100.0% 25.0% 0.0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติสูงสุด
เฉลี่ย: %) 

29.8% - 24.5% - 24.5% - 12.3% - 24.5% - 24.5% - 0.0% - 17.5% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติต่ าสุด
และสูงสุด: %) 

70% - 49% - 49% - 49% - 0% - 49% - 0% - 0% - 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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 การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
 
ในกลุ่มสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ คณะผู้วิจัยได้พิจารณากิจกรรมการผลิตรวมเข้าไปด้วย เนื่องจากคณะผู้วิจัยได้
พิจารณาให้กิจกรรมการจ้างการผลิตเป็นหนึ่งในการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ซึ่งข้อมูลของ
กิจกรรมดงักล่าวจะถูกสะท้อนอยู่ในกิจกรรมการผลิตตามรหัส TSIC เหล่านี ้

 
 20111: การผลิตก๊าซที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม 
 20113: การผลิตเคมีภัณฑ์อนินทรีย์ขั้นมูล

ฐานอ่ืนๆ  
 20115: การผลิตเคมีภัณฑ์อินทรีย์ขั้นมูลฐาน

อื่นๆ  
 20130: การผลิตพลาสติกและยางสังเคราะห์

ขั้นต้น 
 20131: การผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติก

ขั้นต้น 
 20132: การผลิตยางสังเคราะห์ขั้นต้น 
 20292: การผลิตกาวและเจลาติน 
 20299: การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ ซึ่งมิได้

จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
 22230: การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส าเร็จรูป 
 22290: การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ ซึ่ง

มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
 22299: การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ ซึ่ง

มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
 23101: การผลิตแก้ว/กระจกแผ่น 
 23933: การผลิตลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าและ

อุปกรณ์ประกอบลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าที่ท าจาก
เซรามิก 

 23992: การผลิตวัสดุที่เป็นฉนวนจากแร่ 
 24101: การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน

ขั้นต้นและขั้นกลาง 
 24201: การผลิตโลหะมีค่า 
 24202: การผลิตอะลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์

อะลูมิเนียม 

 24203: การผลิตสังกะสีตะกั่วดบีุกและ
ผลิตภัณฑ์ของของดังกล่าว 

 24204: การผลิตทองแดงและผลิตภัณฑ์
ทองแดง 

 26101: การผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์แสดงภาพ 
 26102: การผลิตตัวเก็บประจุและตัวต้านทาน

ส าหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
 26103: การผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
 26104: การผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวน าและวงจรรวม 
 26109: การผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์

อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
 26201: การผลิตคอมพิวเตอร์และ/หรือการ

ประกอบคอมพิวเตอร์ 
 26202: การผลิตอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 
 26203: การผลิตจอคอมพิวเตอร์ 
 26209: การผลิตอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ซึ่งมิได้

จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
 26301: การผลิตโทรศัพท์และโทรสารแบบ 

ใช้สาย 
 26302: การผลิตอุปกรณ์ส่ือสารแบบไร้สาย 
 26303: การผลิตอุปกรณ์ส่ือสารข้อมูลที่ใช้ใน

การส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไปตามสาย
หรือออกอากาศ 

 26309: การผลิตอุปกรณ์ส่ือสารอื่นๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น 

 26401: การผลิตเครือ่งรับโทรทัศน์ 
 26402: การผลิตเครื่องรับวิทยุเครื่องบันทึก

และท าส าเนาเสียงและภาพ 
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 26403: การผลิตไมโครโฟนล าโพงและเคร่ือง
ขยายเสียง 

 26409: การผลิตเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 
ชนิดใชใ้นครัวเรือน ซึ่งมิไดจ้ัดประเภทไวใ้นที่
อื่น 

 26511: การผลิตเครื่องมือทีใ่ชใ้นการวัด 
การทดสอบการน าร่องและอุปกรณ์ 
การควบคุม (ยกเว้น ในทางอุตสาหกรรม) 

 26512: การผลิตเครื่องมือใช้ในการวัด  
การทดสอบ และการควบคมุกระบวนการผลิต
ในทางอุตสาหกรรม 

 26521: การผลิตนา ิกา 
 26529: การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีเคร่ือง

นา ิกาประกอบอยู ่
 26600: การผลิตเครื่องฉายรังสี และเคร่ืองมือ

อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทยแ์ละ 
ทางการบ าบัดรักษา 

 26701: การผลิตเลนส์ 
 26702: การผลิตเครื่องมือทางทศันศาสตร์ 

(ยกเว้น เลนส์) 
 26703: การผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกบั 

การถ่ายภาพและถ่ายภาพยนตร ์
 26800: การผลิตสื่อแม่เหล็ก และส่ือเชิงแสง 
 27101: การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าและ 

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
 27102: การผลิตหม้อแปลงไฟฟา้ 
 27103: การผลิตอุปกรณ์ควบคมุและ 

จ่ายไฟฟ้า 

 27200: การผลิตแบตเตอรี่และหม้อสะสม
ไฟฟ้า 

 27310: การผลิตเคเบิลเส้นใยน าแสง 
 27320: การผลิตสายไฟฟ้าและเคเบิลส าหรับ

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ  
 27330: การผลิตอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้า 
 27401: การผลิตหลอดไฟฟ้า 
 27409: การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอืน่ๆ ส าหรับ

ใหแ้สงสว่าง 
 27501: การผลิตเครื่องใชไ้ฟฟ้าชนิดใชใ้น

ครัวเรือน (ยกเว้นประเภทผลิต ความร้อน
ด้วยไฟฟ้า) 

 27502: การผลิตเครื่องใชใ้นครัวเรือนประเภท
ผลิตความร้อนด้วยไฟฟ้า 

 27901: การผลิตเครื่องจ่ายไฟฟา้ต่อเน่ือง 
 27902: การผลิตอุปกรณ์ให้สัญญาณแบบ

ไฟฟ้า 
 27909: การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอืน่ๆ ซึ่งมิได้

จัดประเภทไว้ในที่อื่น การผลิตเครื่องจักรและ
เคร่ืองมือซ่ึงมไิดจ้ัดประเภทไวใ้นที่อื่น 

 28131: การผลิตเครื่องสูบอื่นๆ และ
คอมเพรสเซอร์ 

 28132: การผลิตก๊อกและวาล์วอืน่ๆ  
 28170: การผลิตเครื่องจักรและเครื่องใช้

ส านักงาน (ยกเว้นคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ต่อพ่วง) 

 28191: การผลิตเครื่องท าความเย็น 

 
การบริการที่ เกี่ยวข้องกับการผลิตมีการหดตัวลงเล็กน้อยในปีที่ผ่านมา โดยทุน 

จดทะเบียนรวมมีการหดตัวในอัตราร้อยละ 2.58 จาก 695,976 ล้านบาท เม่ือเดือนมกราคม 2558 
เป็น 678,027 ล้านบาท ณ เดือนมกราคม 2559 ดังแสดงในภาพที่ 8-17 ในทางกลับกัน จ านวน
ผู้ประกอบการมีการขยายตัวขึ้นในอัตราร้อยละ 1.48 จาก 9,451 ราย เม่ือเดือนมกราคม 2558 
เป็น 9,591 ราย ณ เดือนมกราคม 2559 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าแม้ว่าจะมีจ านวนผู้ประกอบการ 
รายใหม่เข้ามาท าธุรกิจเพิ่มขึ้น แต่ขนาดของกิจการโดยเฉลี่ยกลับลดน้อยลง 
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ภาพที่ 8-17 มูลค่าทุนจดทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการที่เก่ียวข้องกับการผลิต  
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

เดือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
จากภาพที่ 8-18 จะเห็นได้ว่า กิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่ มีขนาดทุน 

จดทะเบียนสูงส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมต้นน้ า เช่น การผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น (93,971 ล้านบาท) การผลิตเคมีภัณฑ์อนินทรีย์ขั้นมูลฐานอื่นๆ (91,348 
ล้านบาท) การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (82,149 ล้านบาท) เป็นต้น 
ส่วนกิจกรรมปลายน้ าที่มีขนาดทุนจดทะเบียนสูง เช่น การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใช้ในครัวเรือน 
(ยกเว้นประเภทผลิต ความร้อนด้วยไฟฟ้า) (40,243 ล้านบาท) การผลิตอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ  
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (22,142 ล้านบาท) การผลิตเครื่องท าความเย็น (19,840 ล้านบาท) เป็นต้น 
นอกจากนี้ ยังจะเห็นได้ว่าทุนจดทะเบียนของกิจกรรมส่วนใหญ่มีการหดตัวลงในปีที่ผ่านมา ยกเว้น
แต่เพียงบางกิจกรรม เช่น การผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติกขั้นต้น ที่ยังคงมีการขยายตัวอยู่  
(ร้อยละ 5.06) ซึ่ งไม่เป็นสัญญาณที่ดีนักต่อการให้บริการด้านการผลิตในอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย 
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ภาพที่ 8-18 ภาพรวมของธุรกิจการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
เม่ือพิจารณาถึงการเปิดเสรีการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตามตารางที่ 8-13 กิจกรรมการบริการที่ส าคัญ ที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาการบริการนี้อยู่ด้วยกัน 22 บริการ ได้แก่  

 
 การบริการผลิตเคมีภัณฑ์พื้นฐาน (CPC 88421)  
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 การบริการผลิตพลาสติกและยาง (CPC 88423)  
 การบริการผลิตสีเพนท์ (CPC 88425)  
 การบริการผลิตเคมีภัณฑ์อื่นๆ (CPC 88427)  
 การบริการการผลิตผลิตภัณฑ์จากธัญพืช (CPC 88161) 
 การบริการการผลิตแก้ว (CPC 88531) 
 การบริการการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอกนิกส์และบอร์ด (CPC 88741) 
 การบริการการผลิตคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ (CPC 88742) 
 การบริการการผลิตเครื่องมือสื่อสาร (CPC 88743) 
 การบริการการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน (CPC 88744) 
 การบริการการผลิตนา ิกาและนา ิกาข้อมือ (CPC 88746) 
 การบริการการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในทางการแพทย์ (CPC 88747) 
 การบริการการผลิตอุปกรณ์ถ่ายภาพและเลนส์ (CPC 88748) 
 การบริการการผลิตสื่อน าแม่เหล็กและเลนส์ (CPC 88749) 
 การบริการการผลิตเครื่องสร้าง จ่าย ควบคุม และแปลงไฟฟ้า และมอเตอร์ไฟฟ้า (CPC 88751) 
 การบริการการผลิตเครื่องเก็บประจุไฟฟ้าและแบตเตอรี่ (CPC 88752) 
 การบริการการผลิตสายเคเบิลใยแก้วน าแสง (CPC 88753) 
 การบริการการผลิตสายเคเบิลและสายไฟฟ้า (CPC 88754) 
 การบริการการผลิตเครื่องมือเดินสายไฟฟ้า (CPC 88755) 
 การบริการการผลิตอุปกรณ์ให้แสงสว่างจากไฟฟ้า (CPC 88756) 
 การบริการการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (CPC 88757) 
 การบริการการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ (CPC 88758) 

 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าไทยไม่ได้มีการเปิดเสรีการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในความตกลง

การค้าเสรีใดๆ ทั้งใน Mode 3 และใน Mode 4 ยกเว้น ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย 
ที่มีการเปิดเสรีเฉพาะใน Mode 4 ซึ่งสะท้อนถึงท่าทีของไทยท่ีต้องการปกป้องอุตสาหกรรมภายใน
เป็นอย่างมาก 

 
จากข้อมูลต่างๆ ข้างต้น จึงเป็นที่น่ากังวลต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตมีการหดตัวลงในปีที่
ผ่านมา ประกอบกับไทยยังคงไม่เปิดเสรีให้ผู้ให้บริการจากต่างชาติเข้ามาด าเนินกิจการในไทย  
ท าให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อาจจะต้องประสบกับ 
ความยากล าบากในการจัดหาบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการ  
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ตารางที่ 8-13 ตารางสรุประดับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต  
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

การบริการที่เก่ียวข้องกับ
การผลิต 

AFAS 9th Package 
* 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่ไม่
ผูกพันตามข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสรี 

0 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 0 22 22 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตามข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรี 

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 

ระดับการผูกพนัของกิจกรรม
การบริการในสาขา 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติสูงสุด
เฉลี่ย: %) 

49% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติต่ าสุด
และสูงสุด: %) 

49% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

หมายเหตุ: * ในการเจรจาเรื่องการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียนจะถูกระบอุยู่ในความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ACIA) โดยระบุใหช้าวต่างชาติสามารถถือหุ้นได้สูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 49 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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 การบริการการจัดหาพนักงาน 
 
การบริการการจัดหาพนักงานมีการขยายตัวเป็นอย่างมากในปีที่ผ่านมา  โดยทุน 

จดทะเบียนรวมมีการขยายตัวในอัตราร้อยละ 37.72 จาก 11,742 ล้านบาท เม่ือเดือนมกราคม 
2558 เป็น 16,171 ล้านบาท ณ เดือนมกราคม 2559 ดังแสดงในภาพที่ 8-19 และในขณะเดียวกัน 
จ านวนผู้ประกอบการก็มีการขยายตัวขึ้นร้อยละ 4.28 จาก 2,898 ราย เม่ือเดือนมกราคม 2558 
เป็น 3,022 ราย ณ เดือนมกราคม 2559 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามีจ านวนผู้ประกอบการรายใหม่เข้า
มาท าธุรกิจเพิ่มขึ้นจ านวนหนึ่ง และขนาดของกิจการโดยเฉลี่ยก็มีการขยายตัวค่อนข้างมาก 

 
ภาพที่ 8-19 มูลค่าทุนจดทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการการจัดหาพนักงาน  

ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
เดือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
เม่ือพิจารณาเป็นรายกิจกรรม จากภาพที่ 8-20 จะเห็นได้ว่า กิจกรรมการจัดหา

ทรัพยากรมนุษย์อื่นๆ เป็นกิจกรรมที่มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนรวมสูงที่สุด (9,913 ล้านบาท) 
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และมีอัตราการขยายตัวที่สูงถึงร้อยละ 70.62 แม้ว่าจะมีจ านวนผู้ประกอบการน้อยกว่ากิจกรรม
อื่นๆ ในสาขาการบริการเดียวกันก็ตาม (723 ราย) ซึ่งน่าจะเป็นเพราะผู้ประกอบการในกิจกรรม
ดังกล่าวโดยเฉลี่ยแล้วมีขนาดธุรกิจใหญ่กว่าเม่ือเปรียบเทียบกับกิจกรรมอื่นๆ ทั้งนี้ กิจกรรมใน
สาขาบริการการจัดหาพนักงานอื่นๆ ที่เหลืออีกสองกิจกรรมก็มีการขยายตัวของทุนจดทะเบียน
รวมในปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน 

 
ภาพที่ 8-20 ภาพรวมของธุรกิจการบริการการจัดหาพนักงาน ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 
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ส าหรับระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) ของกิจกรรมการ
บริการจัดหาพนักงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เม่ือพิจารณา
จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการตามรายการ CPC ที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรี
ของไทยตามตารางที่ 8-14 จะพบว่า กิจกรรมการบริการในสาขาการจัดหาพนักงานที่ส าคัญ มี
ทั้งสิ้น 6 บริการ ได้แก่ 

 
 การบริการจัดหาพนักงานถาวรที่ มิใช่บุคลากรระดับผู้บริหาร (CPC 85112) 
 การบริการจัดหาพนักงานสัญญาจ้าง (CPC 85121) 
 การบริการจัดหาพนักงานช่ัวคราว (CPC 85122) 
 การบริการจัดหาพนักงานในระยะยาว (Long-term Staff) (CPC 85123) 
 การบริการจัดหาพนักงานช่ัวคราวและถาวร (CPC 85124) 
 การบริการจัดหาพนักงานโดยการจ้างงานร่วม (CPC 85125) 

 
โดยภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีท่ีมีการเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการการบริการ 

(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการด้านการจัดหา
พนักงาน มีการเปิดเสรีการจัดตั้งกิจการการบริการเฉพาะภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน
เพียงความตกลงเดียว โดยยินยอมให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในบริการในสาขาดังกล่าวได้ใน 5 สาขา
การบริการ (เปิดเสรีใน 5 สาขาการบริการจัดหางานชั่วคราว และไม่เปิดเสรีในสาขาการบริการ
จัดหางานถาวร) โดยมีการจ ากัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดที่ร้อยละ 70 และมีการเปิดเสรีการ
เคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาเฉพาะในความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียเพียงความตกลงเดียว 
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ตารางที่ 8-14 ตารางสรุประดับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการการจัดหาพนักงาน  
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

การบริการการจัดหา
พนักงาน 

AFAS 9th Package 
* 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่ไม่
ผูกพันตามข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสรี 

1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 6 6 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตามข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรี 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 

ระดับการผูกพนัของกิจกรรม
การบริการในสาขา 

83.3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติสูงสุด
เฉลี่ย: %) 

58.3% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติต่ าสุด
และสูงสุด: %) 
 

0%, 
70% 

- 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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 การบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
 
การบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์มีการหดตัวลงเล็กน้อยในปีท่ีผ่านมา โดย

ทุนจดทะเบียนรวมมีการหดตัวในอัตราร้อยละ 4.85 จาก 11,503 ล้านบาท เม่ือเดือนมกราคม 
2558 เป็น 10,945 ล้านบาท ณ เดือนมกราคม 2559 ดังแสดงในภาพที่ 8-21 ในทางกลับกัน 
จ านวนผู้ประกอบการมีการขยายตัวขึ้นในอัตราร้อยละ 5.67 จาก 2,908 ราย เม่ือเดือนมกราคม 
2558 เป็น 3,073 ราย ณ เดือนมกราคม 2559 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าแม้ว่าจะมีจ านวนผู้ประกอบการ
รายใหม่เข้ามาท าธุรกิจเพิ่มขึ้น แต่ขนาดของกิจการโดยเฉลี่ยกลับลดน้อยลง 

 
ภาพที่ 8-21 มูลค่าทุนจดทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและ

อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
เดือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 
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ภาพที่ 8-22 ภาพรวมของธุรกิจการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม จากภาพที่ 8-22 จะเห็นได้ว่า กิจกรรมในสาขาการบริการ

การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมการติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมและ
อุปกรณ์ ซึ่งมีจ านวนผู้ประกอบการ 1,981 ราย มีทุนจดทะเบียน 7,860 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.89 
จากปีก่อนหน้า และในท านองเดียวกัน กิจกรรมอื่นๆ ส่วนใหญ่ก็มีการขยายตัวเป็นศูนย์หรือหดตัว
ลงในปีก่อนหน้า โดยเฉพาะกิจกรรมการซ่อมอุปกรณไฟฟ้าอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น  



 

 

 

8-74  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

ที่หดตัวลงถึงร้อยละ 34.65 ในปีที่ผ่านมา ในขณะที่กิจกรรมที่มีการขยายตัวอย่างมีนัยส าคัญ 
มีเพียง การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้บริโภค (ร้อยละ 8.63) การซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า  
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า (ร้อยละ 4.59) และ  
การซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร (ร้อยละ 1.53) เท่าน้ัน 

 
ส าหรับระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) ของกิจกรรม

บริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ เม่ือพิจารณาจากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการตามรายการ CPC ที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตามตารางที่ 8-15 จะพบว่า กิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาการบริการนี้อยู่ทั้งสิ้น 13 บริการ ได้แก่  

 
 การบริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (CPC 87130) 
 การบริการซ่อมบ ารงุเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (CPC 87151) 
 การบริการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลไฟฟ้า (CPC 87152) 
 การบริการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์โทรคมนาคมและส่วนประกอบ (CPC 87153) 
 การบริการซ่อมบ ารุงอิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้บริโภค (CPC 87155) 
 การบริการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรอุตสาหกรรมและพาณิชย์ (CPC 87156) 
 การบริการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์อื่นๆ (CPC 87159) 
 การบริการการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ 

(CPC 87320) 
 การบริการการติดตั้งเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (CPC 87331) 
 การบริการการติดตั้งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (CPC 87332) 
 การบริการการติดตั้งวิทยุ โทรทัศน์ และอุปกรณ์สื่อสาร (CPC 87340) 
 การบริการการติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ (CPC 87350) 
 การบริการการติดตั้งเครื่องจักรกลไฟฟ้าแลอื่นๆ (CPC 87360) 

 
โดยภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่การเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการการบริการ 

(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) มีการเปิดเสรีในข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสร ีดังนี ้

  
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน 
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 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น 

 
ซึ่งความตกลงเหล่านี้มีระดับการเปิดเสรีในสาขาการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและ

อุปกรณ์ ในระหว่างระดับร้อยละ 7.7 ถึงร้อยละ 76.9 ใน Mode 3 โดยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ
โดยเฉลี่ยสูงสุดในความตกลงการค้าเสรีอาเซียนที่ร้อยละ 40.9 และมีการเปิดเสรีใน Mode 4 
เฉพาะส าหรับบริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ (Maintenance and Repair Services of Computers 
and Peripheral Equipment) 

 
ในขณะท่ีในความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย มีการเปิดเสรีเฉพาะใน Mode 4 ส่วน

ในความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี มีการเปิดเสรีเฉพาะใน Mode 3 ส าหรับการบริการซ่อมบ ารุง
อุปกรณ์สื่ อสาร  (Maintenance and Repair Services of Telecommunication Equipment and 
Apparatus) เท่าน้ัน 

 
จากข้อมูลที่ได้น าเสนอข้างต้น มูลค่าการลงทุนในการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร

และอุปกรณ์ของไทยมีแนวโน้มลดน้อยลง ในขณะที่ระดับการเปิดเสรีการบริการก็ยังคงเป็นไป
อย่างค่อนข้างจ ากัด จึงอาจจะเป็นที่น่ากังวลต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดหาบริการการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อ 
ความต้องการ โดยเฉพาะในส่วนของบริการการติดตั้ง ที่ขนาดของผู้ให้บริการ มีการหดตัวลง  
และยังไม่มีการเปิดเสรีการบริการให้แก่ประเทศคู่ค้า 
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ตารางที่ 8-15 ตารางสรุประดับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์  
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

การบริการการซ่อมบ ารุง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 

AFAS 9th Package 
* 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่ไม่
ผูกพันตามข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสรี 

9 12 12 12 12 12 12 12 13 13 10 12 13 0 12 13 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตามข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรี 

4 1 1 1 1 1 1 1 0 0 3 1 0 13 1 0 

ระดับการผูกพนัของกิจกรรม
การบริการในสาขา 

76.9% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 0% 0% 23.1% 7.7% 0% 100% 7.7% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติสูงสุด
เฉลี่ย: %) 

40.9% - 3.8% - 3.8% - 3.8% - 0% - 13.0% - 0% - 5.4% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติต่ าสุด
และสูงสุด: %) 

0% 
49% 

- 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

หมายเหตุ: * ส าหรับการบริการการตดิตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ (CPC 87156, 87159, 87320, 87331, 87332, 87340, 87350, 87360) ภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียนจะถูกระบุอยู่ในความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน 
(ACIA) โดยระบุให้ชาวต่างชาติสามารถถอืหุ้นไดสู้งสุดไม่เกินร้อยละ 49 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

  



 

 

 

 8-77 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

 การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง 
 
การบริการด้านการค้าปลีกมีการขยายตัวเล็กน้อยในปีที่ผ่านมา โดยทุนจดทะเบียนรวมมี

การขยายตัวในอัตราร้อยละ 3.31 จาก 61,658 ล้านบาท เม่ือเดือนมกราคม 2558 เป็น 63,696 
ล้านบาท ณ เดือนมกราคม 2559 ดังแสดงในภาพที่ 8-23 ในทางกลับกัน จ านวนผู้ประกอบการ
กลับมีการหดตัวลงร้อยละ 1.83 จาก 12,443 ราย เม่ือเดือนมกราคม 2558 เป็น 12,215 ราย ณ 
เดือนมกราคม 2559 

 
ภาพที่ 8-23 มูลค่าทุนจดทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการด้านการจัดจ าหน่ายปลีก  

ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
เดือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
ในส่วนการบริการด้านการจัดจ าหน่ายส่งมีการขยายตัวพอสมควรในปีที่ผ่านมา โดยทุน 

จดทะเบียนรวมมีการขยายตัวในอัตราร้อยละ 5.08 จาก 88,713 ล้านบาท เมื่อเดือนมกราคม 2558 
เป็น 92,218 ล้านบาท ณ เดือนมกราคม 2559 ดังแสดงในภาพที่ 8-24 และในขณะเดียวกัน 
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จ านวนผู้ประกอบการก็มีการขยายตัวขึ้นร้อยละ 6.94 จาก 12,703 ราย เม่ือเดือนมกราคม 2558 
เป็น 13,584 ราย ณ เดือนมกราคม 2559 

 
ภาพที่ 8-24 มูลค่าทุนจดทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการด้านการจัดจ าหน่ายส่ง  

ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
เดือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม ส าหรับบริการด้านการจัดจ าหน่ายปลีก จะเห็นได้จากภาพ

ที่ 8-25 ว่า กิจกรรมการการจัดจ าหน่ายปลีกที่มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนสูงได้แก่ ร้านขายปลีก
อุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม (20,175 ล้านบาท) ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
คอมพิวเตอร์ (16,386 ล้านบาท) ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดในครัวเรือน (12,155 ล้านบาท) และ
ร้านขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับให้แสงสว่าง โดยทั้งสี่กิจกรรมมีอัตราการขยายตัวที่เป็นบวกในปีที่
ผ่านมา โดยเฉพาะกิจกรรมร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ที่มีการ
ขยายตัวถึงร้อยละ 9.45 ในปีท่ีผ่านมา 
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ภาพที่ 8-25 ภาพรวมของธุรกิจการบริการด้านการจัดจ าหน่ายปลีก ที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
ส าหรับบริการด้านการจัดจ าหน่ายส่ง จากภาพที่ 8-26 จะเห็นได้ว่า กิจกรรมการจัด

จ าหน่ายส่งที่มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนสูงได้แก่ การขายส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์การสื่อสาร
โทรคมนาคม (31,690 ล้านบาท) การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน 
(20,069 ล้านบาท) การขายส่งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ (17,896 
ล้านบาท) และการขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (13,528 ล้านบาท) โดยทั้งสี่กิจกรรม
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มีอัตราการขยายตัวที่เป็นบวกในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะกิจกรรมการขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการขยายตัวถึงร้อยละ 10.02 ในปีท่ีผ่านมา 

 
ภาพที่ 8-26 ภาพรวมของธุรกิจการบริการด้านการจัดจ าหน่ายส่ง ที่เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 
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ส าหรับระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) ของกิจกรรม
บริการการด้านการจัดจ าหน่ายปลีกและค้าส่ง ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ เม่ือพิจารณาจากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการตามรายการ CPC ที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตามตารางที่ 8-16 จะพบว่า มีกลุ่มการบริการจัดจ าหน่าย
ปลีกและส่งที่เกี่ยวข้องกับสาขาการบริการนี้ 8 กลุ่มการบริการ12 ได้แก่  

 
 การบริการการจัดจ าหน่ายส่งนอกเหนือสัญญาจ้าง (Group of CPC 611) 
 การบริการการจัดจ าหน่ายส่งตามสัญญาจ้าง (Group of CPC 612) 
 การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกในร้านค้าที่นอกเหนือจากร้านค้าเฉพาะอย่าง (Non-

specialized store retail) (Group of CPC 621) 
 การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกในร้านค้าเฉพาะอย่าง (Specialized store) (Group 

of CPC 622) 
 การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกผ่านทางไปรษณีย์ หรืออินเทอร์เน็ต  

(Group of CPC 623) 
 การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกแบบไม่มีร้านค้า (Non-store)  

(Group of CPC 624) 
 การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกตามสัญญาจ้าง (Group of CPC 625) 
 และกลุ่มการบริการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์  และ

อุปกรณ์สื่อสาร (CPC 61185, 61285, 62185, 62285, 62385, 62485, และ 62585) 
 

โดยภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่การเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการการบริการ 
(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) มีการเปิดเสรีในข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสร ีดังนี ้

  
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 

                                                           
12 หมวดการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งส าหรับอุตสาหกรรมเครือ่งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในรหสั CPC สองหลักสุดท้าย
ประกอบด้วย -85 Electronic and telecommunications equipment and parts, -42 Radio and television equipment and 
recorded audio and video disks and tapes, -43 Articles for lighting, -44 Household appliances, -84 Computers and 
packaged software 



 

 

 

8-82  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย 
 ความตกลงการ้คาเสรีไทย-ชิลี 

 
ซึ่งความตกลงเหล่านี้มีระดับการเปิดเสรีในสาขาการบริการด้านการจัดจ าหน่ายปลีกและ

ค้าส่ง ในระหว่างระดับร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 100 ใน Mode 3 โดยความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น
เป็นความตกลงที่มีระดับการเปิดเสรีมากที่สุด และมีสัดส่วนการถือหุ้นต่างชาติสูงสุดโดยเฉลี่ยถึงร้อย
ละ 68.5 และไม่มีเงื่อนไขเรื่องจ านวนผู้ถือหุ้นต่างชาติในหลายกิจกรรม แต่ต้องมีเงื่อนไขในการ
รักษาสัดส่วนหนี้สินต่อทุนให้ไม่เกิน 3 :1 ส่วนการเปิดเสรีใน Mode 4 ความตกลงส่วนใหญ่
ครอบคลุมเฉพาะส าหรับบริการค้าปลีกและค้าส่งอุปกรณ์สื่อสารเท่านั้น  และไม่ผูกพันส าหรับ
วิศวกรโยธา (Civil Engineer) 

 
ในขณะที่ในความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย มีการเปิดเสรีเฉพาะใน Mode 3 

ส าหรับการบริการการค้าส่งภายใต้ค่าธรรมเนียมหรือสัญญา (Wholesale trade services on a fee 
or contract basis) เท่าน้ัน 

 
ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าการบริการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งของไทยมีสถานะที่ค่อนข้าง

แข็งแกร่ง และยังมีการเปิดเสรีเพื่อรับผู้ประกอบการจากประเทศคู่ค้าค่อนข้างมาก จึงน่าจะเป็น
สาขาการบริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นอย่างดี 
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ตารางที่ 8-16 ตารางสรุประดับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการด้านการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง  
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

การบริการด้านการค้าปลีก
และค้าส่ง 

AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่ไม่
ผูกพันตามข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสรี 

5 7 6 7 6 7 6 7 7 8 0 7 5 0 4 7 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตามข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรี 

3 1 2 1 2 1 2 1 1 0 8 1 3 8 4 1 

ระดับการผูกพนัของกิจกรรม
การบริการในสาขา 

37.5% 12.5% 25.0% 12.5% 25.0% 12.5% 25.0% 12.5% 12.5% 0% 100% 12.5% 37.5% 100% 50% 12.5% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติสูงสุด
เฉลี่ย: %) 

21.0% - 12.3% - 12.3% - 12.3% - 6.1% - 68.5% - 31.1% - 39.9% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติต่ าสุด
และสูงสุด: %) 

0%, 
49%, 
70% 

- 
0%, 
49% 

- 
0%, 
49% 

- 
0%, 
49% 

- 
0%, 
49% 

- 
0%, 
75% 

- 
0%, 

100% 
- 

0%, 
70%, 
100% 

- 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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 การบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม 
 
การบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรมมีการขยายตัว

ค่อนข้างมากในปีที่ผ่านมา โดยทุนจดทะเบียนรวมมีการขยายตัวในอัตราร้อยละ 15.24 จาก 
14,708 ล้านบาท เม่ือเดือนมกราคม 2558 เป็น 16,950 ล้านบาท ณ เดือนมกราคม 2559  
ดังแสดงในภาพที่ 8-27 และในขณะเดียวกัน จ านวนผู้ประกอบการก็มีการขยายตัวขึ้นร้อยละ 
10.67 จาก 712 ราย เมื่อเดือนมกราคม 2558 เป็น 788 ราย ณ เดือนมกราคม 2559 ซึ่งสะท้อนให้
เห็นถึงการขยายตัวทั้งในด้านของจ านวนผู้ประกอบการรายใหม่และขนาดการลงทุนของกิจการ
โดยเฉลี่ย 

 
ภาพที่ 8-27 มูลค่าทุนจดทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการการก าจัดของเสียและการ

บ าบัดของเสียอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
เดือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 
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ภาพที่ 8-28 ภาพรวมของธุรกิจการบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสีย
อุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
เม่ือพิจารณาเป็นรายกิจกรรม จะเห็นได้จากภาพที่ 8-28 ว่า กิจกรรมการบริการ 

การก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนสูงได้แก่   
การบ าบัดและการก าจัดของเสียท่ีไม่เป็นอันตรายโดยวิธีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น (6,798 
ล้านบาท) การเก็บรวบรวมของเสียที่ไม่เป็นอันตราย (3,742 ล้านบาท) การบ าบัดและการก าจัด
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ของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยการฝังกลบอย่างถูกสุขอนามัย (2,038 ล้านบาท) และการจัดการน้ าเสีย 
(1,966 ล้านบาท) โดยทั้งสี่กิจกรรมมีอัตราการขยายตัวที่เป็นบวกค่อนข้างมากในปีที่ผ่านมา 
เช่นเดียวกับกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่วนใหญ่มีการขยายตัวเป็นบวกเช่นเดียวกัน 

 
ส าหรับระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) ของกิจกรรมการ

บริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เม่ือพิจารณาจากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการตามรายการ 
CPC ที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตามตารางที่ 8-17 จะพบว่า มีกิจกรรม
บริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาการบริการนี้ 6 
กิจกรรม ดังนี ้

  
 การบริการท าความสะอาดทั่วไป (CPC 85330) 
 การบริการการท าความสะอาดเฉพาะอย่าง (CPC 85340) 
 การบริการการบ าบัดน้ าเสีย (CPC 94110) 
 การบริการการเก็บรวบรวมของเสียที่ ไ ม่ เป็นอันตรายและวัสดุ รี ไซเคิ ล  

(CPC 94229) 
 การบริการการเก็บรวบรวมของเสียทั่วไป (CPC 94239) 

 
โดยภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่การเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการการบริการ 

(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) มีการเปิดเสรีในข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสร ีดังนี ้

  
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น 

 
ซึ่งความตกลงเหล่านี้มีระดับการเปิดเสรีในสาขาการบริการการก าจัดของเสียและการ

บ าบัดของเสียอุตสาหกรรม ในระดับร้อยละ 60 ใน Mode 3 และ Mode 4 และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้น
ต่างชาติโดยเฉลี่ยที่ร้อยละ 29.4 โดยสาขาที่ยังไม่ได้รับการเปิดเสรีคือบริการการท าความสะอาด
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ทั่วไป (General Cleaning Services) และบริการการท าความสะอาดเฉพาะ (Specialized Cleaning 
Services) 

 
ในขณะท่ีในความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย มีการเปิดเสรีเฉพาะใน Mode 4 ส่วน

ในความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี มีการเปิดเสรีเฉพาะใน Mode 3 ส าหรับการบริการจัดการน้ าเสีย 
(Sewerage and Sewage Treatment Services) เท่าน้ัน 

 
การเติบโตที่ดีของกิจการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม ประกอบ

กับการเปิดเสรีที่ค่อนข้างมาก น่าจะท าให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์สามารถจัดหาบริการดังกล่าวได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ 
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ตารางที่ 8-17 ตารางสรุประดับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม  
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

การบริการการก าจัดของเสีย
และการบ าบัดของเสีย

อุตสาหกรรม 

AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่ไม่
ผูกพันตามข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสรี 

2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 2 2 5 0 4 5 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตามข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรี 

3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 0 5 1 0 

ระดับการผูกพนัของกิจกรรม
การบริการในสาขา 

60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 0% 0% 60% 60% 0% 100% 20% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติสูงสุด
เฉลี่ย: %) 

29.4% - 29.4% - 29.4% - 29.4% - 0% - 29.4% - 0% - 14.0% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติต่ าสุด
และสูงสุด: %) 

0%, 
49% 

- 
0%, 
49% 

- 
0%, 
49% 

- 
0%, 
49% 

- 0% - 
0%, 
49% 

- 0% - 
0%, 
70% 

- 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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 การบริการประกันวินาศภัย 
 
การบริการประกันวินาศภัยมีการขยายตัวเล็กน้อยในปีที่ผ่านมา โดยทุนจดทะเบียนรวม

มีการขยายตัวในอัตราร้อยละ 2.54 จาก 41,465 ล้านบาท เม่ือเดือนมกราคม 2558 เป็น 42,520 
ล้านบาท ณ เดือนมกราคม 2559 ดังแสดงในภาพที่ 8-29 ในขณะท่ีจ านวนผู้ประกอบการมีจ านวน
คงที่ที่ 79 ราย ทั้งในเมื่อเดือนมกราคม 2558 และเดือนมกราคม 2559 

 
ภาพที่ 8-29 มูลค่าทุนจดทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการประกันวินาศภัย  

ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
เดือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
ในรายกิจกรรม จะเห็นได้จากภาพที่ 8-30 ว่า กิจกรรมส่วนใหญ่คือกิจกรรมการประกัน

วินาศภัย โดยมีทุนจดทะเบียน 36,817 ล้านบาท มีการขยายตัวในอัตราร้อยละ 2.94 จากปีท่ีผ่านมา 
และมีจ านวนผู้ประกอบการทั้งสิ้น 65 ราย ในขณะที่กิจกรรมการประกันภัยต่อ มีทุนจดทะเบียน
เพียง 5,703 ล้านบาท ซึ่งมีการขยายตัวเพียงร้อยละ 0.04 และมีจ านวนผู้ประกอบการเพียง 14 ราย 
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ภาพที่ 8-30 ภาพรวมของธุรกิจการบริการประกันวินาศภัย ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
ส าหรับระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) ของกิจกรรมการ

บริการประกันวินาศภัย ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อพิจารณา
จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการตามรายการ CPC ที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรี
ของไทยตามตารางที่ 8-18 จะพบว่า มีกิจกรรมบริการประกันวินาศภัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาการ
บริการนี้ 2 กิจกรรม ได้แก่  

 
 การบริการประกันภัยการขนส่งสินค้า (CPC 71333)  
 การบริการประกันภัยส าหรับทรัพย์สินอื่นๆ (CPC 71334) 

 
โดยภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่การเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการการบริการ 

(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) มีการเปิดเสรีในข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสร ีดังนี ้

  
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 
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 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี 

 
ซึ่งความตกลงเหล่านี้มีระดับการเปิดเสรีในสาขาการบริการประกันวินาศภัย  ในทุก

กิจกรรม ทั้งใน Mode 3 และ Mode 4 โดยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติร้อยละ 25 ภายใต้เงื่อนไขว่า
การจัดตั้งกิจการใหม่ต้องได้รับการออกใบนุญาตภายใต้ความยินยอมของคณะรัฐมนตรี และการ
เคลื่อนย้ายบุคลากรสามารถท าได้เฉพาะผู้จัดการอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ช่วยทางเทคนิค  
ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
เท่าน้ัน 

 
ในขณะที่ในความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย มีการเปิดเสรีเฉพาะใน Mode 4 

เท่าน้ัน 
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ตารางที่ 8-18 ตารางสรุประดับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการประกันวินาศภัย  
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

การบริการประกันวินาศภัย 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่ไม่
ผูกพันตามข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสรี 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตามข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรี 

2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 2 2 2 

ระดับการผูกพนัของกิจกรรม
การบริการในสาขา 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติสูงสุด
เฉลี่ย: %) 

25% - 25% - 25% - 25% - 0% - 25% - 0% - 25% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติต่ าสุด
และสูงสุด: %) 

25% - 25% - 25% - 25% - 0% - 25% - 0% - 25% - 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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 การบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 
 
การบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบมีการขยายตัวเล็กน้อยในปีที่ผ่านมา โดยทุน 

จดทะเบียนรวมมีการขยายตัวในอัตราร้อยละ 1.17 จาก 94,541 ล้านบาท เมื่อเดือนมกราคม 2558 
เป็น 95,647 ล้านบาท ณ เดือนมกราคม 2559 ดังแสดงในภาพที่ 8-31 และในขณะเดียวกัน 
จ านวนผู้ประกอบการก็มีการขยายตัวขึ้นร้อยละ 3.49 จาก 5,849 ราย เม่ือเดือนมกราคม 2558 
เป็น 6,053 ราย ณ เดือนมกราคม 2559 

 
ภาพที่ 8-31 มูลค่าทุนจดทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 

ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
เดือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
ในรายกิจกรรม จากภาพที่ 8-32 จะเห็นได้ว่า ธุรกิจการบริการการขนส่งสินค้าและ

วัตถุดิบ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบไปด้วยทั้งกิจกรรม
ที่มีการขยายตัวและกิจกรรมที่มีการหดตัวในปีที่ผ่านมาปะปนกันไป โดยกิจกรรมที่มีสัดส่วนทุน  
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จดทะเบียนสูงได้แก่ การขนส่งสินค้าอื่นๆ ทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (ทุนจดทะเบียน 
27,633 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 1.84) กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินสินค้าและการจัดเก็บสินค้าอื่นๆ 
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ที่อื่น (ทุนจดทะเบียน 24,332 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 1.51) และการขนส่ง
สินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล (ทุนจดทะเบียน 19,133 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 1.02) 

 
ภาพที่ 8-32 ภาพรวมของธุรกิจการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ ที่เก่ียวข้องกับ

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 
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ส าหรับระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) ของกิจกรรมการ
บริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
เม่ือพิจารณาจากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการตามรายการ CPC ที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลง
การค้าเสรีของไทยตามตารางที่ 8-19 จะพบว่า มีกิจกรรมการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้ท้ังสิ้น 19 กิจกรรม ดังนี ้

  
 การบริการการขนส่งสินค้าทางถนนด้วยรถบรรทุกและรถพ่วง (CPC 65112) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางถนนแบบรถบรรทุกคอนเทนเนอร์ (CPC 65113) 
 การบริการการขนส่งจดหมายและพัสดุทางถนน (CPC 65116) 
 การบริการการขนส่งสินค้าแห้งทางถนน (CPC 65117) 
 การบริการการขนส่งทางรางด้วยถังบรรจุของเหลว (CPC 65122) 
 การบริการการขนส่งทางรางด้วยตู้คอนเทนเนอร์ (CPC 65123) 
 การบริการการขนส่งจดหมายและพัสดุทางราง (CPC 65124) 
 การบริการการขนส่งสินค้าแห้งทางราง (CPC 65125) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางทะเลและชายฝั่งด้วยเรือบรรทุก (CPC 65212) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางทะเลและชายฝั่งด้วยเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ 

(CPC 65213) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางทะเลและชายฝั่งด้วยพาหนะอื่น (CPC 65219) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (CPC 65311 65319) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางแม่น้ าด้วยถังบรรจุของเหลว (CPC 65221) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางแม่น้ าด้วยพาหนะอื่น (CPC 65229) 
 การบริการการบรรจุหีบห่อ (CPC 85400) 
 การบริการการขนถ่ายสินค้า (CPC 67110) 
 การบริการการจัดเก็บก๊าซและของเหลว (CPC 67220) 
 การบริการการคลังสินค้าอื่นๆ (CPC 67290) 
 
โดยภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่การเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการการบริการ 

(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) มีการเปิดเสรีในข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสร ีดังนี ้

  
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน 
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 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น 

 
ซึ่งความตกลงเหล่านี้มีระดับการเปิดเสรีในสาขาการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 

ในระดับระหว่างร้อยละ 10.5 ถึงร้อยละ 42.1 ใน Mode 3 และ Mode 4 โดยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้น
ต่างชาติโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่างร้อยละ 5.2 ถึงร้อยละ 20.6 และไม่มีการผูกพันส าหรับการขนส่งทาง
ทะเลที่ด าเนินการโดยเรือที่ติดธงไทย 

 
ในขณะท่ีในความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย มีการเปิดเสรีเฉพาะใน Mode 4 ส่วน

ในความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี มีการเปิดเสรีเฉพาะใน Mode 3 ส าหรับการบริการบรรจุหีบห่อ 
(Packaging Services) เท่าน้ัน 
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ตารางที่ 8-19 ตารางสรุประดับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ  
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

การบริการประกันวินาศภัย 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่ไม่
ผูกพันตามข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสรี 

13 14 11 11 11 12 11 12 17 17 11 12 19 0 18 19 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตามข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรี 

6 5 8 8 8 7 8 7 2 2 8 7 0 19 1 0 

ระดับการผูกพนัของกิจกรรม
การบริการในสาขา 

31.6% 26.3% 42.1% 42.1% 42.1% 36.8% 42.1% 36.8% 10.5% 10.5% 42.1% 36.8% 0% 100% 5.3% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติสูงสุด
เฉลี่ย: %) 

15.5% - 20.6% - 20.6% - 20.6% - 5.2% - 20.6% - 0% - 3.7% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติต่ าสุด
และสูงสุด: %) 

49%, 
70% 

- 49% - 49% - 49% - 49% - 49% - 0% - 70% - 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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8.4.2 สรุปภาพรวมขีดความสามารถในการแข่งขันของการบริการที่เก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 
จากข้อมูลที่น าเสนอมาทั้งหมดข้างต้น จะเห็นได้ว่า มีการบริการในหลายสาขาที่มี

แนวโน้มในการเติบโตที่ดี ซึ่งสะท้อนถึงความเข้มแข็งของผู้ให้บริการในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น
การบริการด้านการวิจัยและพัฒนา การบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและ
วัตถุดิบ การบริการการจัดหาพนักงาน การบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสีย หรือ
การบริการด้านค้าปลีกและค้าส่ง นอกจากนี้ บริการในสาขาเหล่านั้นส่วนใหญ่ยังมีการเปิดเสรี
ให้แก่ผู้ประกอบการจากประเทศคู่ค้าหลายๆ ประเทศเข้ามาประกอบกิจการในไทยได้ ซึ่งเป็นการ
กระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ได้มีทางเลือกในการจัดหาบริการที่สอดคล้องกับความต้องการได้มากที่สุด 

 
อย่างไรก็ดี บริการในหลายสาขาซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต หรือการบริการการซ่อมบ ารุง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ กลับมีทิศทางที่หดตัวลงในปีที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนทิศทางที่ไม่ค่อยดีนักของ
การบริการในสาขาดังกล่าว ประกอบกับการเปิดเสรีในสาขาการบริการข้างต้นยังคงเป็นไปอย่าง
จ ากัดมาก จึงน่าจะเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ของไทย 

 
 ระดับการเปิดเสรีของแต่ละภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ 
 
เม่ือพิจารณาระดับการเปิดเสรีของแต่ละภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า มีระดับการเปิดเสรีที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละภาค
บริการ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
 การบริการด้านวิศวกรรม พบว่า มีการเปิดเสรีการจัดตั้งกิจการการบริการ และ

การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาทั้งหมดในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี  โดยยกเว้น
เฉพาะวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ที่ไม่ผูกพันใน Mode 4 (ส าหรับความตกลง
การค้าเสรีไทย-ชิลี จะไม่ผูกพันการเปิดเสรีบริการทั้ง 2 รูปแบบ และความตกลง
การค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียจะเปิดเสรีเฉพาะ Mode ที ่4 เท่าน้ัน) 
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 การบริการด้านการวิจัยและพัฒนา พบว่า การเปิดเสรีการบริการยังคงมีอยู่
จ ากัดเฉพาะในบางความตกลง และในบางสาขา โดยเฉพาะในสาขาการออกแบบที่
ยังไม่มีการเปิดเสรีในความตกลงใดๆ ทั้งนี้ ความตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
ส่วนใหญ่ จะไม่มีการเปิดเสรีการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ยกเว้น 
ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ที่เปิดเสรีการบริการ Mode 4 ตามตาราง 
ข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal Commitment) อยู่ทั้งสิ้น 10 บริการ และความตกลง
การค้าเสรีอาเซียน และอาเซียน-อินเดีย ที่มีการเปิดเสรีการบริการใน Mode 4 อยู่
ถึง 6 บริการ 

 
 การบริการด้านการจัดการและด้านการตลาด พบว่า ความตกลงการเจรจา

การค้าเสรีเกือบทั้งหมด มีการเปิดเสรีกิจการการบริการ  (Mode 3) และการ
ให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีดังกล่าว  
มีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับสาขาการให้บริการ โดย การบริการให้
ค าปรึกษาด้ านการบริหารเชิ งกลยุทธ์  (Strategic Management Consulting 
Services) ถือเป็นการบริการด้านการจัดการและด้านการตลาด ที่มีการเปิดเสรีการ
บริการมากที่สุด 

 
 การบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ มีระดับ

การเปิดเสรีในสาขาการบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าใน
ระหว่างระดับร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ทั้งใน Mode 3 และ Mode 4 และมีสัดส่วน 
ผู้ถือหุ้นต่างชาติโดยเฉลี่ยสูงสุดในความตกลงการค้าเสรีอาเซียนที่ร้อยละ 29.8 

 
 การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต พบว่า ความตกลงการเจรจาการค้าเสรีเกือบ

ทั้งหมด ไม่ผูกพันการเปิดเสรีกิจการการบริการ (Mode 3) และการให้บริการโดย
บุคคลธรรมดา (Mode 4) ยกเว้น ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนที่มีการผูกพันการ
เปิดเสรีบริการในการจัดตั้งกิจการภายใต้กรอบความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน 
(ACIA) โดยเปิดให้ชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 49 และความ
ตกลงไทย-ออสเตรเลีย ที่เปิดเสรีการบริการเฉพาะ Mode 4 ในทุกการบริการที่
เกี่ยวข้องกับการผลิต 

 
 การบริการการจัดหาพนักงาน พบว่า มีการเปิดเสรีการจัดตั้งกิจการการบริการ

เฉพาะภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนเพียงความตกลงเดียว โดยยินยอมให้
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ต่างชาติเข้ามาลงทุนในบริการในสาขาดังกล่าวได้ใน 5 สาขาการบริการ (เปิดเสรีใน 
5 สาขาการบริการจัดหางานชั่วคราว และไม่เปิดเสรีในสาขาการบริการจัดหางาน
ถาวร) โดยมีการจ ากัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดที่ร้อยละ 70 และมีการเปิดเสรี
การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาเฉพาะในความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียเพียง
ความตกลงเดียว 

 

 การบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ พบว่า มีระดับการเปิดเสรีใน
สาขาการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ในระหว่างระดับร้อยละ 7.7 
ถึงร้อยละ 76.9 ใน Mode 3 โดยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติโดยเฉลี่ยสูงสุดในความ
ตกลงการค้าเสรีอาเซียนท่ีร้อยละ 40.9 และมีการเปิดเสรีใน Mode 4 เฉพาะส าหรับ
บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ (Maintenance and Repair Services of Computers 
and Peripheral Equipment) ในขณะที่ ในความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย 
มีการเปิดเสรีเฉพาะใน Mode 4 ส่วนในความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี มีการเปิดเสรี
เฉพาะใน Mode 3 ส าหรับการบริการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์สื่อสาร (Maintenance and 
Repair Services of Telecommunication Equipment and Apparatus) เท่าน้ัน 

 
 การบริการการจัดจ าหน่ายค้าปลีกและค้าส่ง พบว่า มีระดับการเปิดเสรีในสาขา

การบริการด้านการค้าปลีกและค้าส่ง ในระหว่างระดับร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 100 ใน 
Mode 3 โดยความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่นเป็นความตกลงที่มีระดับการเปิดเสรี
มากที่สุด และมีสัดส่วนการถือหุ้นต่างชาติสูงสุดโดยเฉลี่ยถึงร้อยละ 68.5 และไม่มี
เงื่อนไขเร่ืองจ านวนผู้ถือหุ้นต่างชาติในหลายกิจกรรม แต่ต้องมีเงื่อนไขในการรักษา
สัดส่วนหนี้สินต่อทุนให้ไม่เกิน 3:1 ส่วนการเปิดเสรีใน Mode 4 ความตกลงส่วน
ใหญ่ครอบคลุมเฉพาะส าหรับบริการค้าปลีกและค้าส่งอุปกรณ์สื่อสารเท่านั้น และไม่
ผูกพันส าหรับวิศวกรโยธา (Civil Engineer) 

 
 การบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม  พบว่า  

มีระดับการเปิดเสรีในสาขาการบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสีย
อุตสาหกรรม ในระดับร้อยละ 60 ใน Mode 3 และ Mode 4 และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้น
ต่างชาติโดยเฉลี่ยที่ร้อยละ 29.4 โดยสาขาที่ยังไม่ได้รับการเปิดเสรีคือบริการการ
ท าความสะอาดทั่วไป (General Cleaning Services) และบริการการท าความ
สะอาดเฉพาะ (Specialized Cleaning Services) ในขณะที่ ในความตกลงการค้า
เสรีไทย-ออสเตรเลีย มีการเปิดเสรีเฉพาะใน Mode 4 ส่วนในความตกลงการค้าเสรี
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ไทย-ชิลี  มีการเปิดเสรีเฉพาะใน Mode 3 ส าหรับการบริการจัดการน้ าเสีย 
(Sewerage and Sewage Treatment Services) เท่าน้ัน 

 
 การบริการประกันวินาศภัย พบว่า ในภาพรวม ความตกลงการเจรจาการค้าเสรี

เกือบทั้งหมด มีการเปิดเสรีกิจการการบริการ (Mode 3) และการให้บริการโดย
บุคคลธรรมดา (Mode 4) ยกเว้นความตกลงไทย-ออสเตรเลีย ที่ไม่มีการเปิดเสรีใน 
Mode 3 และความตกลงอาเซียน-อินเดีย และความตกลงไทย-ชิลี ที่ไม่มีการเปิดเสรี
เลยท้ัง 2 รูปแบบการให้บริการ 

 
 การบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ พบว่า ระดับการเปิดเสรีในสาขาการ

บริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ ในระดับระหว่างร้อยละ 10.5 ถึงร้อยละ 42.1 ใน 
Mode 3 และ Mode 4 โดยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่างร้อยละ 
5.2 ถึงร้อยละ 20.6 และไม่มีการผูกพันส าหรับการขนส่งทางทะเลที่ด าเนินการโดย
เรือที่ติดธงไทย ในขณะที่ ในความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย มีการเปิดเสรี
เฉพาะใน Mode 4 ส่วนในความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี มีการเปิดเสรีเฉพาะใน 
Mode 3 ส าหรับการบริการบรรจุหีบห่อ (Packaging Services) เท่าน้ัน 
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บทที่ 9 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
 
เนื้อหาในบทนี้ จะกล่าวถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศไทย

ในปัจจุบัน เพื่อการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และระบุสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่มีการเจรจาการค้า  
การบริการภายใต้ความตกลงการค้าเสรีต่อไป โดยเนื้อหาในบทนี้จะประกอบด้วยหัวข้อ 9.1 
โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 9.2 ภาพรวมห่วงโซ่มูลค่าของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 9.3 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่ม และ 9.4 ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

  
 

9.1 โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มนับเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย เม่ือพิจารณาทั้งในด้านการจ้างงาน การส่งออก และมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรม 
ในปี 2557 พบว่า อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ระบบเศรษฐกิจไทย
นับเป็นมูลค่า 198,030 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมร้อยละ 5.47 รวมทั้งมี
บทบาทในการจ้างงานในประเทศ คิดเป็นการจ้างงานในปี 2556 เท่ากับ 824,500 คน1 หรือคิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 2 ของการจ้างงานทั้งหมด 

  
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีอุตสาหกรรมย่อย

จ านวนมาก อันประกอบด้วยอุตสาหกรรมการผลิตเส้นใยสังเคราะห์  การปั่นด้าย การทอผ้า  
การถักผ้า การฟอกย้อม การพิมพ์ลาย และการผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป และเป็นหนึ่งใน
ภาคอุตสาหกรรมส่งออกที่ส าคัญของประเทศไทยมาอย่างช้านาน จากภาพที่ 9-1 แสดงการส่งออก
ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในปี 2548 - 2557 พบว่า ในปี 2557 อุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่มของไทย มีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 8,004.75 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วน 
 

                                                           
1 ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
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ร้อยละ 3.50 ของมูลค่าการส่งออกของประเทศ เม่ือพิจารณา CAGR2 ของการส่งออกในช่วง
ระหว่างปี 2548 ถึง 2557 พบว่าอยู่ที่ระดับร้อยละ 1.66 โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด คือ  
เสื้อยกทรงสตรี ผ้าทอท าจากด้ายใยยาวสังเคราะห์ ทีเชิ้ต เสื้อชั้นใน เส้นใยสั้นสังเคราะห์ และด้าย
ใยยาวสังเคราะห์ ตามล าดับ 

 
ด้านการน าเข้า ดังแสดงให้เห็นในภาพที่ 9-2 พบว่า มูลค่าการน าเข้าของอุตสาหกรรม 

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในปี 2557 อยู่ที่ 5,353.96 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.14 
ของมูลค่าการน าเข้าของประเทศ โดยมี CAGR ของการน าเข้าในช่วงระหว่างปี 2548 ถึง 2557 
อยู่ที่ระดับร้อยละ 5.83 โดยสินค้าที่มีการน าเข้ามากที่สุด คือ ผ้าทอท าจากด้ายใยยาวสังเคราะห์ 
อะคริลิกโพลีเมอร์ วัตถุแต่งสี ด้ายใยยาวสังเคราะห์ และฝ้าย 

 
ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาถึงโครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย 

พบว่า อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศไทย มีโครงสร้างที่สามารถแบ่งตามขั้นตอน
การผลิตได้ออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) อุตสาหกรรมต้นน้ า (Upstream) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรม
เริ่มแรกของอุตสาหกรรมสิ่งทอ เน้นการผลิตเส้นใยเป็นหลัก 2) อุตสาหกรรมกลางน้ า (Midstream) 
พัฒนาต่อยอดมาจากอุตสาหกรรมต้นน้ า เช่น การทอ ถัก ฟอก ย้อม พิมพ์ แต่งส าเร็จ  
และ 3) อุตสาหกรรมปลายน้ า (Downstream) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งก็คือ
การผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปนั่นเอง  

 
อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทย ส่วนใหญ่แล้ว ยังผลิตจาก

เครื่องจักรเก่าที่มีเทคโนโลยีท่ีล้าสมัย ท าให้ผลผลิตน้อย และคุณภาพของสินค้ายังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการส่งออกสินค้าของไทยค่อนข้างมากผู้ผลิตไทยจึงยังไม่

                                                           
2 อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) เป็นอัตราการเติบโตที่เสมือนว่าการเติบโตเกิดขึ้นเท่าๆ กันทุกปี โดยวัดจากมูลค่าในปีแรก
ถึงปีสุดท้าย ซึ่งมีสูตรการค านวณดังตอ่ไปนี้ 

 
    โดย V(t0) คือ มูลค่าของปีที่เริ่มค านวณ 
     V(tn) คือ มูลค่าของปีที่สิ้นสุดการค านวณ 
     (tn - t0) คือ ปีที่สิ้นสุดค านวณลบด้วยปีที่เริ่มค านวณ 
  
 ยกตัวอย่างเช่น สมมติว่ามูลค่าส่งออกในปี 2544 = 11,217.97 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีมูลค่าการส่งออกในปี 2554 = 35,735.77 
ล้านเหรียญสหรัฐ ดังนั้น อัตราการเติบโตเฉลี่ยที่จะท าให้มูลค่าการค้าในปี  2544 โตจนถึงมูลค่าการค้าในปี 2554 คือร้อยละ 
12.28 เป็นต้น 
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สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ที่มีโครงสร้างต้นทุนท่ีต่ ากว่าได้ เช่น จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย 
บังกลาเทศ และปากีสถาน เป็นต้น  

 
ดังนั้น การเร่งรัดมาตรฐานปรับปรุงมาตรฐานของอุตสาหกรรมเพื่อให้อุตสาหกรรม

สามารถแข่งขันได้ในอนาคต จึงเป็นมาตรการเร่งด่วนที่รัฐบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคฝ่าย
จะต้องเร่งรัดในการแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนด้านเงินทุนในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
เก่าที่มีอยู่เดิม ให้เป็นเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อให้สามารถเพิ่มศักยภาพในการผลิต
และแข่งขันในตลาดโลกได้ 
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ภาพที่ 9-1 การส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มปี 2548-2557 

 
 

342.23 325.92 384.47 385.86 367.01 516.78 557.76 416.34 439.32 487.06
345.87 327.52 319.18 284.10 316.77

425.80 525.79
415.61 466.95 435.99341.21 383.12 368.96 399.53 372.01

424.11 429.89
384.78 382.74 366.07192.57 197.96 210.42 236.91 213.72

235.81 297.68
304.98 334.73 333.06248.14 279.68 309.46 332.49 288.12

321.16
308.52

295.43 261.58 260.88

5,432.93 5,614.42 5,673.21 5,797.24
5,181.32

6,141.84
6,527.71

5,819.57
6,101.57 6,121.70

6,902.94 7,128.62 7,265.70 7,436.12 
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อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  การส่งออกท  งหม ของ ท  ปี 2548 2557

HS5402: Synthetic filam yarn, not put up HS5503: Synthetic staple fibres, not carded HS6109: T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted

HS5407: Woven fabrics of synth. filam yarn (incl. hd no 54.04) HS6212: Brassieres,girdles,corsets,braces,suspenders etc&parts Others

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อมูลการค้าของ International Trade Centre (ITC)
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ภาพที่ 9-2 การน าเข้าของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มปี 2548-2557  

 

612.17 569.94 536.24 715.34 484.59 729.56
1,119.95

748.89 734.19 676.27

241.43 258.88 287.83
344.94

266.83
404.46

447.97

490.87 440.45 479.57156.45 161.26 183.26
216.12

184.81

240.99

239.54
285.36 317.29 344.68

126.78 147.26 152.98
238.90

161.47

227.15

248.13
265.47 273.87 297.89

146.42 153.59 159.55

157.08

140.96

180.35

242.67
286.03 258.04 268.79

1,930.53 2,012.08 2,146.04

2,492.49

1,988.53

2,695.01

3,093.71 3,416.34 3,311.57 3,286.76
3,213.77 3,303.00 3,465.90 

4,164.86 

3,227.19 

4,477.51 

5,391.97 5,492.96 5,335.41 5,353.96 

 - 
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 4,000
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อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  การน าเข้าท  งหม ของ ท  ปี 2548 2557

HS5201: Cotton, not carded or combed HS5402: Synthetic filam yarn, not put up HS3204: Synthetic organic coloring matter & preperations HS3906: Acrylic polymers in primary forms HS5407: Woven fabrics of synth. filam yarn (incl. hd no 54.04) Others

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อมูลการค้าของ International Trade Centre (ITC)
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9.1.1 ห่ งโซอุ่ปทานการผลิต (Supply Chain) 
 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เป็นอุตสาหกรรมที่มีการเชื่อมโยงอย่างครบวงจร 

ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ าจนถึงปลายน้ า คือ มีการผลิตเส้นใย ปั่นด้าย ทอผ้า ถักผ้า ฟอกย้อม 
พิมพ์ ตกแต่งส าเร็จ และตัดเย็บเสื้อผ้าส าเร็จรูป โดยภายในอุตสาหกรรมดังกล่าวของประเทศไทย
สามารถจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ตามโครงสร้างของกระบวนการและขั้นตอนการผลิต3 

ได้แก่ 
 

9.1.1.1 อุตสาหกรรมต้นน  า 
 

เป็นอุตสาหกรรมเริ่มแรกของอุตสาหกรรมสิ่งทอ  ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตเส้นใย 
(เส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์ ) ที่มีลักษณะเน้นการใช้ทุนและเทคโนโลยี  (Capital 
Intensive) 
 
 อุตสาหกรรมการผลิตเส้นใ  

 
การผลิตเส้นใยนับเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งจะสามารถ 

จ าแนกการผลิตได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ การผลิตเส้นใยธรรมชาติ และการผลิตเส้นใย 
สังเคราะห์หรือเส้นใยประดิษฐ์ โดยส่วนใหญ่อุตสาหกรรมการผลิตเส้นใยในประเทศไทยจะเป็น 
การผลิตเส้นใยสังเคราะห์เป็นหลัก โดยวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเส้นใยสังเคราะห์คือโพลีเมอร์ที่ได้
จากการสังเคราะห์สารเคมีในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ในขณะที่การผลิตเส้นใยธรรมชาติ จะมิได้มี
การผลิตมากเหมือนการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ ทั้งนี้ เส้นใยธรรมชาติส่วนใหญ่ที่ผลิตในประเทศไทย
จะเป็นใยฝ้าย ลินิน ขนสัตว์ เป็นต้น ส่วนเส้นใยสังเคราะห์ของประเทศไทยจะมี 4 ประเภทหลัก 
ได้แก่ โพลีเอสเตอร์ ไนลอน อะครีลิก และเรยอน โดยที่เส้นใยโพลีเอสเตอร์มีก าลังการผลิตมาก
ที่สุด 
 
9.1.1.2 อุตสาหกรรมกลางน  า 

 
อุตสาหกรรมกลางน้ าของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาศัยวัตถุดิบจาก

อุตสาหกรรมขั้นต้นมาท าการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ การปั่นด้าย ทอผ้า ถักผ้า ฟอก ย้อม 

                                                           
3 ปรับปรุงจาก รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  ส าหรับ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (2550-2554) ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 



 

 

 

 9-7 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

พิมพ์ลาย และตกแต่งส าเร็จ ในการผลิตขั้นนี้สามารถเลือกเทคโนโลยีระดับสูง หรือเน้นการใช้
แรงงาน (Capital or Labor Intensive) ก็ได้  
 
 อุตสาหกรรมปั่น ้า  

 
อุตสาหกรรมปั่นด้ายเป็นอุตสาหกรรมกลางน้ า เป็นการน าเส้นใยมาปั่นเป็นเส้นด้าย  

โดยแบ่งการผลิตเส้นด้ายได้ 2 แบบตามวัตถุดิบที่ใช้ คือ การผลิตเส้นด้ายธรรมชาติ และการผลิต
เส้นด้ายสังเคราะห ์แต่หากจ าแนกตามขนาดของวัตถุดิบที่ใช้นั้นจะแบ่งเป็นเส้นด้ายปั่น (Spun Yarn) 
ซึ่งผลิตจากเส้นใยสั้น (Staple Fiber) และเส้นด้ายชนิดใยยาว (Filament Yarn) ซึ่งผลิตจาก 
เส้นใยยาว (Filament) 
 

ปัจจุบันสภาพเครื่องปั่นด้ายที่ใช้ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรเก่าและล้าสมัย 
ท าให้ประสิทธิภาพการผลิตค่อนข้างต่ า และขนาดเส้นด้ายโดยเฉลี่ยท่ีประเทศไทยสามารถผลิตได้
จะเป็นเส้นด้ายขนาดกลาง-ใหญ่อยู่ในช่วงเบอร์ 40-50 แต่เส้นด้ายที่มีขนาดเล็ก เช่น เบอร์ 80  
ยังต้องน าเข้าจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่  

 
 อุตสาหกรรมการผลิตผ้าผืน 

 
อุตสาหกรรมการผลิตผ้าผืนเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมกลางน้ า โดยเป็นการน าเอาเส้นด้าย

มาท าการถักหรือทอให้เป็นผ้าผืน โดยสามารถแบ่งการผลิตผ้าผืนได้ เป็น 2 ประเภท คือ การผลิต
ผ้าผืนด้วยการทอ และการผลิตผ้าผืนด้วยการถัก ซึ่งในส่วนของผ้าทอสามารถแยกออกเป็น  
2 ชนิดตามวัตถุดิบที่ใช้ คือ ผ้าทอจากฝ้าย และผ้าทอจากใยสังเคราะห์ โดยผ้าทอจากใยสังเคราะห์ 
มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับผ้าทอฝ้าย และในบางกรณียังมีคุณสมบัติดีกว่าเช่น มีความยืดหยุ่น 
ทนทานกว่า น้ าหนักเบากว่า และท่ีส าคัญคือมีราคาต่ ากว่าผ้าทอฝ้าย  

 
อุตสาหกรรมผ้าผืน แม้ว่าจะมีการใช้เครื่องจักรค่อนข้างมาก ทันสมัย และมีราคาแพง  

แต่โดยทั่วไปก็ยังจัดว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เน้นการใช้แรงงาน (Labor Intensive) มีวัตถุดิบหลัก
ในการผลิตคือ เส้นด้าย เส้นด้ายที่ใช้ในอุตสาหกรรมนี้มีสัดส่วนของการใช้เส้นด้ายที่ผลิตในประเทศ
ต่อเส้นด้ายน าเข้าคิดเป็นร้อยละ 50:50 เส้นด้ายที่น าเข้าเป็นเส้นด้ายคุณภาพดีที่อุตสาหกรรม 
ปั่นด้ายในไทยไม่สามารถผลิตได ้มีแหล่งน าเข้าหลัก ได้แก่ ไต้หวัน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และเกาหลีใต้ 
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 อุตสาหกรรมการฟอก  ้อม พิมพ์ลา  และตกแต่งส าเร็จ 
 
เป็นกระบวนการผลิตที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าผืนได้มาก  เพราะหลังจาก 

กระบวนการผลิตผ้าผืนเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องน ามาท าการปรับแต่งให้ได้คุณสมบัติตามที่ผู้บริโภค 
ต้องการ ซึ่งเริ่มต้นจากขั้นตอนการเตรียม การย้อมสี การพิมพ์ลายบนลงผ้าผืน ไปจนถึง 
การตกแต่งส าเร็จ เพื่อสร้างคุณสมบัติให้ผ้าผืนเพิ่มเติม ทั้งในด้านของความสวยงาม เช่น การขัดมัน 
การตะกุยขน หรือในด้านของประโยชน์การใช้งาน เช่น การเพิ่มขั้นตอนบางกระบวนการเพื่อ
ป้องกันแบคทีเรีย เป็นต้น 
 

เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ เทคโนโลยีการผลิตแบบต่อเนื่อง 
(Continuous Process) และการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง (Batch Process) ในส่วนของเทคโนโลยี 
การผลิตแบบต่อเนื่องมีใช้เฉพาะในโรงงานขนาดใหญ่ที่มีการผลิตครบวงจร คือ มีตั้งแต่การปั่นด้าย
จนถึงการผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป เหมาะส าหรับการผลิตในปริมาณมาก พึ่งพาแรงงานน้อย ต้นทุน
การผลิตต่ า ได้ผ้าที่มีคุณภาพสม่ าเสมอ ด้านเทคโนโลยีการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง พบว่า มีใช้ใน
โรงงานขนาดกลางและเล็ก และมีเฉพาะบางกระบวนการ เช่น โรงงานขนาดเล็กที่รับจ้างฟอก ย้อม 
พิมพ ์หรือตกแต่งส าเร็จเท่าน้ัน  

 
9.1.1.3 อุตสาหกรรมปลา น  า 

 
เป็นขบวนการผลิตขั้นสุดท้ายของอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งก็คือการผลิตเครื่องนุ่งห่ม  

ถือเป็นอุตสาหกรรมที่ท ารายได้ให้กับประเทศมากที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีสัดส่วนจ านวน
โรงงานสูงถึงร้อยละ 58.2 เนื่องจากยังเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตโดยใช้แรงงานเป็นหลัก 
(Labor Intensive) ใช้เงินลงทุนน้อย ซึ่งในระยะที่ผ่านมาไทยได้เปรียบในด้านค่าจ้างแรงงานต่ า 
แต่ปัจจุบันไทยได้สูญเสียความได้เปรียบนั้น  เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งที่ส าคัญ  
อาท ิจีน อินโดนีเซีย อินเดีย และเวียดนาม 
 
 อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องนุ่งห่ม 

 
เป็นอุตสาหกรรมปลายน้ าที่น าเอาผลิตภัณฑ์สิ่งทอมาแปรรูปเป็นสินค้าส าเร็จรูป  

คือ เครื่องนุ่งห่มที่ใช้ในการสวมใส่ร่างกาย รูปแบบของการผลิตเครื่องนุ่งห่มนั้นจะแตกต่างกับ 
สิ่งทอ โดยการผลิตส่วนใหญ่ขึ้นกับการออกแบบ คุณภาพวัตถุดิบ และคุณภาพแรงงานที่มีฝีมือ
และทักษะ ในการผลิตเครื่องนุ่งห่มให้ประณีตและมีคุณภาพสม่ าเสมอ ไม่ได้พึ่งพิงเทคโนโลยีมากนัก 
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กล่าวคือ เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเครื่องนุ่งห่มเป็นเครื่องจักรเย็บผ้าทั่วไป ไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยี
ระดับสูง  
 

ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้จัดท าแผนภาพของภาพรวมห่วงโซ่อุปทานการผลิตในอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยสรุปไว้ดังแสดงในภาพที่ 9-3 

 
ภาพที่ 9-3 ห่ งโซ่อุปทานการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
 

 
9.2 ภาพร มห่ งโซ่มูลคา่ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่ม 

 
ดังแสดงในภาพที่ 9-4 พบว่า ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

ประกอบด้วยไปด้วย 5 ขั้นตอนหลักดังต่อไปนี้  
 
1) การจ  หา  ตถุ ิบ ซึ่งมีอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง คือ ภาคการเกษตร และ

อุตสาหกรรมน้ ามันและปิโตรเคมีภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังมีภาคบริการท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 

กระบ นการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ท่ีมา: สถาบันนานาชาติเพ่ือเอเชียแปซิฟิกศึกษา ปรับปรุงจากส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมผลิตเส้นใ 
เส้นใยประดิษฐ์
เส้นใยธรรมชาติ

อุตสาหกรรมปั่น ้า 

อุตสาหกรรมทอผ้า

อุตสาหกรรม
ฟอก  ้อม พิมพ์
และแต่งส าเร็จ

อุตสาหกรรมต้นน  า อุตสาหกรรมกลางน  า อุตสาหกรรมปลา น  า

อุตสาหกรรมเสื อผ้าส าเร็จรูป 
และผลิตภ   ์สิ่งทออื่น 

Textile and Apparel
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บริการการจัดซื้อวัตถุดิบ บริการบรรจุภัณฑ์ บริการเก็บรักษาวัตถุดิบ และบริการ
ด้านโลจิสติกส์ 

  
2) การผลิตเส้นใ  ได้แก่ การผลิตเส้นใยธรรมชาติ และการผลิตเส้นใยประดิษฐ์  

มีภาคบริการที่ เกี่ยวข้อง อาทิ การบริหารจัดการการผลิต  บริการสนับสนุน 
การด าเนินงานของโรงงาน บริการวิศวกรรม เป็นต้น 

 
3) การปั่น ้า  ทอผ้า ถ กผ้า ฟอก  ้อม พิมพ์ลา  และตกแต่งส าเร็จ ในส่วนของ

การปั่นด้าย จะใช้วัตถุดิบเส้นใย (Yarn) ที่ได้จากอุตสาหกรรมต้นน้ า เพื่อให้ได้ด้าย 
(Yarn) ด้านการทอผ้าและถักผ้า อาจพิจารณาออกเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ ผ้าทอ
(Woven) ผ้าไม่ทอ (Non-Woven)4 ผ้าถัก (Knit) และผ้าเกลียว (Braided) ทั้งนี้  
ในอุตสาหกรรมกลางน้ านี้ มีการบริการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง อาทิ บริการการผลิต  
โลจิสติกส์ บริการสาธารณูปโภค เป็นต้น 

 
4) การผลิตเครื่องนุ่งห่ม มีการบริการที่เกี่ยวข้อง อาทิ บริการด้านการออกแบบ  

บรรจุภัณฑ์และฉลาก โลจิสติกส์ การบริหารจัดการการผลิต เป็นต้น 
 
5) การจ  จ าหน่า ท  งตลา ภา ในประเทศและตลา ต่างประเทศ  ผ่ าน 

ช่องทางการจัดจ าหน่ายต่างๆ ซึ่งมีภาคบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ โลจิสติกส์  
การขนส่งสินค้าไปยังผู้ค้าส่งและค้าปลีก ศุลกากร การบริการหลังการขาย เป็นต้น  

 
  

                                                           
4 ผ้าไม่ทอ (Non-Woven) คืออุตสาหกรรมผลิตสิ่งทอใดๆ ที่ไม่ผ่านกระบวนการทอด้วยเส้นด้าย แต่เป็นวัสดุที่มีลักษณะคล้ายผ้าท า
มาจากเส้นใยที่ถูกติดกันไว้ด้วยสารเคมี เชิงกล ความร้อน หรือการท าละลาย  
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ภาพที่ 9-4 ห่ งโซมู่ลค่าของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
 

9.2.1 ห่ งโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมจากการศึกษาบริษ ทกร ีศึกษา (Best Practice) 
 
ในส่วนน้ี คณะผู้วิจัยจะศึกษาห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) จากกรณีศึกษา (Case Study) 

ของบริษัทในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น ทั้งในแง่
ของตัวอย่างของห่วงโซ่มูลค่า ห่วงโซ่อุปทาน และกิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทกรณีศึกษา 
ที่คณะผู้วิจัยคัดเลือกมา เป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มีความเกี่ยวข้อง และ/หรือมีบทบาท
ส าคัญในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
คณะผู้วิจัยได้พิจารณาบริษัท เอชแอนด์เอ็ม จ ากัด (H&M) เป็นบริษัทกรณีศึกษา ซึ่งเป็นบริษัท
เครื่องแต่งกายจากประเทศสวีเดน มีสาขาจ านวนกว่า 1,600 สาขา ใน 34 ประเทศ มีพนักงานกว่า 
68,000 คน 
 
 
 
 

โครงสร้างอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  ตถุ ิบ ฝ้าย ไหม ป่าน ปอ ขนสัตว์ น้ ามัน / ปิโตรเคมีภัณฑ์

การผลิตเส้นใ อุตสาหกรรมเส้นใยธรรมชาติ อุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์

อุตสาหกรรมเสื อผ้าส าเร็จรูปและเครื่องนุ่งห่ม

ตลาดภายในประเทศ ตลาดต่างประเทศ

การบริการท่ีเกี่ยวข้อง

การผลิตสิ่งทอ
โลจิสติกส์

การบริหารจัดการการผลิต
บริการสนับสนุนการด าเนินงานของโรงงาน

บริการท่ีเก่ียวข้องกับผู้ป ิบัติงาน
บริการสาธารณูปโภค
บริการวิศวกรรม

บริการออกแบบ
การผลิตสิ่งทอ

บรรจุภัณฑ์และฉลาก
โลจิสติกส์

การบริหารจัดการการผลิต
บริการสนับสนุนการด าเนินงานของโรงงาน

บริการท่ีเก่ียวข้องกับผู้ป ิบัติงาน
สาธาณูปโภค

บริการวิศวกรรม
การขนส่งสินค้าไปยังผู้ค้าส่งและค้าปลีก

การบริการการขาย
บริการอื่นๆ

วัตถุดิบ
การจัดซ้ือวัตถุดิบ

โลจิสติกส์

บริการบรรจุภัณฑ์
บริการเก็บรักษา
บริการติดตั้ง

การผลิตสิ่งทอ
โลจิสติกส์

การบริหารจัดการการผลิต
บริการสนับสนุนการด าเนินงานของโรงงาน

บริการท่ีเก่ียวข้องกับผู้ป ิบัติงาน
บริการสาธารณูปโภค
บริการวิศวกรรม

ท่ีมา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากหลายแหล่งข้อมูล

อุตสาหกรรมปั่น ้า 

อุตสาหกรรมทอผ้า / ถ กผ้า

อุตสาหกรรมฟอก  ้อม พิมพล์า  และตกแต่งส าเร็จ

ผ้าทอ (Woven)

ผ้าไม่ทอ (Non-Woven)

ผ้าถัก (Knit)

ผ้าเกลียว (Braided)
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9.2.1.1 ห่ งโซ่มูลค่า (Value Chain) 
 
เอชแอนด์เอ็ม มีสาขา (Stores) และซัพพลายเออร์อยู่ทั่วโลก และเป็นหนึ่งในบริษัทใน

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่มีการบริการจัดการด้านห่วงโซ่มูลค่าที่มีประสิทธิภาพ  
จากภาพที่ 9-5 แสดงห่วงโซ่มูลค่าของเอชแอนด์เอ็ม (H&M Value Chain) ซึ่งประกอบไปด้วย 8 
กิจกรรมหลัก ได้แก่ การออกแบบ วัตถุดิบ กระบวนการผลิตผ้า การผลิตเครื่องนุ่งห่ม การขนส่ง 
การจัดจ าหน่าย ลูกค้า และการแปรใช้ใหม่ 

 
ภาพที่ 9-5 ห่ งโซ่มูลค่าของเอชแอน ์เอ็ม (H&M Value Chain) 

 
 
 การออกแบบ (Design) เอชแอนด์เอ็มเชื่อว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) 

เริ่มต้นที่การออกแบบ ด้วยเห็นว่าวัสดุหรือรูปแบบที่เอชแอนด์เอ็มเลือกจะส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้คน ณ ตั้งแต่ตอนเริ่มกระบวนการ การออกแบบ 
แพทเทิร์น (Pattern Construction) ของเอชแอนด์เอ็มจะใช้วิธีการค านวณต้นทุน 
(Cost Conscious Method) เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดของเสียขึ้นในระบบ นอกจากนี้ 
ยังพิจารณาถึงช่วงชีวิต (Longevity) ของสินค้าทั้งในแง่คุณภาพและความทนทาน 

ห่ งโซ่มูลค่าของเอชแอน ์เอ็ม (H&M Value Chain)

47ท่ีมา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากเอชแอนด์เอ็ม (H&M) http://about.hm.com/en/About/sustainability/hm-conscious/value-chain.html
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ส าหรับวัสดุที่ใช้ จะใช้วัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เส้นด้ายออร์แกนิค วัสดุรีไซเคิล 
วัสดุที่ได้รับการรับรองจาก FSC5 (FSC Certified) หรือไลโอเซล (Lyocell)  เป็นต้น 
และในกรณีที่มีการใช้ขนนก หรือหนังสัตว์ จะเป็นการเลือกวัสดุที่ท าจากสัตว์ที่ตาย
แล้วเท่าน้ัน 

  
   ตถุ ิบ (Raw Materials) ขั้นตอนการใช้น้ าและสารเคมีจะถูกน ามาพิจารณาใน

กระบวนการผลิตวัตถุดิบด้วยเช่นกัน เอชแอนด์เอ็มมีการใช้ผ้าออร์แกนิคและวัสด ุ
รีไซเคิลอย่างเช่น ผ้าเท็นเซล (Tencel)6 หรือผ้าไลโอเซล (Liocell)7 เอชแอนด์เอ็ม
ถือเป็นหนึ่งในผู้น าด้านการใช้ผ้าฝ้ายออร์แกนิค โดยมีเป้าหมายภายในปี 2020 ให้
สินค้าทุกชิ้นของเอชแอนด์แอ็ม ต้องท าจากฝ้ายท่ีมาจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่
ยั่งยืน (Sustainable Sources) เท่านั้น ทั้งนี้ สินค้าใดๆ ของเอชแอนด์เอ็มที่มีการ
ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมสูงสุด จะได้รับการติดป้ายห้อยสีเขียวด้วย 

 
 กระบ นการผลิตผ้า (Fabric Processing) กระบวนการผลิตผ้าถือเป็นขั้นตอนท่ี

ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติมาก (Resource-Internsive) โดยมีการใช้ทั้งน้ า พลังงาน 
และสารเคมี ดังนั้น เอชแอนด์เอ็มจึงมีการวางกลยุทธ์ด้านการจัดการน้ า และมีการ
ท างานร่วมกับ World Wide Fund for Nature (WWF) เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นผู้น าด้าน
การจัดการน้ าของอุตสาหกรรม เอชแอนด์ เอ็มสนับสนุนการใช้น้ าอย่างมี 
ความรับผิดชอบตลอดวงจรชีวิตของสินค้า ตั้งแต่ปริมาณน้ าที่เกษตรกรใช้เพาะปลูก
ฝ้ายตลอดจนปริมาณน้ าที่ลูกค้าใช้ซักล้างสินค้า เอชแอนด์เอ็มมีกฎระเบียบด้าน 
การใช้สารเคมี (Chemical Restriction) ที่เข้มงวดที่สุดในอุตสาหกรรม มีการห้ามใช้
สารเคมีใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อกระบวนการผลิต ที่บังคับให้ซัพพลายเออร์ทุกราย
ป ิบัติตาม  

 
 การผลิตเครื่องนุ่งห่ม (Garment Production) เอชแอนด์ เอ็มไม่มีโรงงาน 

การผลิตเป็นของตนเอง แต่จะใช้วิธีสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์ ซึ่งมีโรงงานการผลิต
ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศยากจน (Poor Countries) ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนต่อภาค
ประชาชนและสังคมในการหลุดพ้นจากความยากจน ซัพพลายเออร์ทุกรายของ 

                                                           
5 Forest Stewardship Council (FSC) 
6 ผ้าที่ผลิตจากเซลลูโลสของต้นไม้ ผ่านกระบวนการ Organic Solvents ซึ่งเป็นกระบวนปั่นด้ายที่สะอาดไม่มีสารพิษ และไม่ท าร้าย
สิ่งแวดล้อม 

7 ไลโอเซลล์เป็นเส้นใยเซลลูโลสชนิดใหม่ มีลักษณะคล้ายกับใยเรยอน ผลิตด้วยวิธี Solvent Spinning Process ซึ่งเป็นกระบวนการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใช้วัตถุดิบที่สามารถผลิตขึ้นใหม่ได้ 
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เอชแอนด์เอ็มมีการเซ็นสัญญามาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) ที่มีการ
ระบุถึงข้อเรียกร้องด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างชัดเจน ส าหรับด้านการจ้าง
แรงงาน เอชแอนด์เอ็มไม่ยอมรับการใช้แรงงานเด็ก (Child Labour) โดยเด็ดขาด 
ซึ่งสอดคล้องกับข้อตกลงขององค์กรสหประชาชาชาติว่าด้วยสิทธิของเด็ก ในปัจจุบัน 
เอชแอนด์เอ็มเพิ่งเริ่มมีการใช้แบบจ าลองค่าจ้างที่เป็นธรรม (Fair Wage Method) 
เพื่อคัดเลือกโรงงานต้นแบบ (Role Model Factory) มีเป้าหมายเพื่อการเพิ่มขึ้นของ
ค่าจ้างแรงงานและการลดลงของการท างานล่วงเวลา (OT) ซึ่งคาดว่าจะปรับใช้กับ 
ทุกโรงงานภายในปี 2018  

 
 การขนส่ง (Transport) กว่าร้อยละ 90 ของสินค้าของเอชแอนด์เอ็มจะได้รับการ

ขนส่งจากซัพพลายเออร์ไปยังคลังสินค้าผ่านทางเรือและรถไฟ ซึ่งถือเป็นการช่วย
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ เอชแอนด์เอ็มยังใช้ความได้เปรียบด้าน
ขนาดการผลิต เพื่อใช้ในการสร้างอิทธิพลและส่งเสริมจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมกับ
บริษัทขนส่งสินค้าที่เอชแอนด์เอ็มท างานด้วย 

 
 การจ  จ าหน่า  (Sales) เอชแอนด์เอ็มมีร้านค้ากว่า 3,900 สาขาในกว่า 61 ประเทศ 

การจัดจ าหน่ายถือเป็นหนึ่งในขั้นตอนในห่วงโซ่มูลค่าที่มีความส าคัญ ที่เอชแอนด์เอ็ม
มีการรับผิดชอบและด าเนินงานโดยตรง เอชแอนด์เอ็มมีการใช้พลังงานทดแทน 
(Renewable Energy) ในร้านค้า ส านักงาน และคลังสินค้า นอกจากนี้ ยังมีการ
ฝึกอบรมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Training) ให้แก่พนักงานอีกด้วย 

 

 ลูกค้า (Customer) เอชแอนด์เอ็มพยายามสร้างความตื่นตัวแก่ผู้บริโภคในการดูแล
รักษาสินค้า ด้วยการติดป้ายการดูแลอย่างชาญฉลาด (Clevercare Label) แนะน า
ให้ผู้บริโภคสามารถดูแลรักษาสินค้าได้อย่างเหมาะสม อาทิ การแนะน าให้ซักสินค้า
ที่น้ าอุณหภูมิระดับ 30 องศาแทนที่ 60 องศา ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานได้  
นอกจากนี้ ภายในร้านค้าของเอชแอนด์เอ็ม ยังมีแผนกรับบริจาคเสื้อผ้าใช้แล้ว  
เพื่อน าไปรีไซเคิลด้วย 

 
 การแปรใช้ใหม่ (Recycle) กว่าร้อยละ 95 ของสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ ในปี 2013 เอชแอนด์เอ็มมีการสร้างระบบการจัดเก็บ
เสื้อผ้าที่ใช้แล้วที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีการตั้งกล่องรับเสื้อผ้าใช้แล้วในทุกสาขาของ 
เอชแอนด์เอ็มในทุกประเทศ โดยลูกค้าสามารถที่จะบริจาคเสื้อผ้าใดๆ ก็ตาม 
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ไม่เพียงแต่เฉพาะย่ีห้อเอชแอนด์เอ็มเท่านั้น ทั้งน้ี พบว่า ตั้งแต่เริ่มมีการตั้งกล่องรับ
บริจาค เอชแอนด์เอ็มสามารถเก็บเสื้อผ้าได้แล้วกว่า 13,000 ตันทั่วโลก ในปี 2014 
สินค้าตัวแรกที่มีส่วนประกอบที่ท าจากวัสดุรีไซเคิลได้ออกวางจ าหน่าย ซึ่งมี
ส่วนผสมของผ้าฝ้ายรีไซเคิลกว่าร้อยละ 20 นอกจากนี้ ถุงพลาสติกที่เอชแอนด์เอ็ม
ใช้ยังเป็นถุงที่ท าจากโพลีเอทิลีน (Polyethylene: PE) 100% อีกด้วย 

 
ทั้งนี้ ห่วงโซ่มูลค่าของเอชแอนด์เอ็ม มีการพัฒนามาจากแบบจ าลองห่วงโซ่มูลค่าของ 

Michael Porter (Michael Porter’s Value Chain) ดังแสดงให้เห็นในภาพที่ 9-6 
 

ภาพที่ 9-6 ห่ งโซ่มูลค่าของ Michael Porter 

 
 
แบบจ าลองห่วงโซ่มูลค่าของ Michael Porter มุ่งเน้นในกิจกรรมหลัก (Primary Activities) 

5 ประการ ได้แก่ โลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound Logistics) การจัดการ (Operations) โลจิสติกส์ขาออก 
(Outbound Logistics) การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) และการให้บริการ (Services) 
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ห่ งโซ่มูลค่าของ Michael Porter 

ท่ีมา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด

Michael Porter’s Value Chain
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 โลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound Logistics) ขั้นตอนโลจิสติกส์ขาเข้าของเอชแอนด์เอ็ม
ประกอบด้วยระบบควบคุมดูแล (Handling) การเก็บรักษา (Storage) การขนส่ง 
(Transportation) การติดต่อสื่อสาร (Communication) การทดสอบ (Testing) และ
ระบบข้อมูล (Information Systems) นอกจากนี้ เอชแอนด์เอ็มยังมีส านักงานการผลิต 
(Production Offices) ที่ เป็นที่รับค าสั่งซื้อจากลูกค้า และเสนอค าสั่งซื้อไปยัง 
ซัพพลายเออร์ 
  

 การจ  การ (Operations) ด้านการจัดการ เอชแอนด์เอ็มจะรับผิดชอบด้านการ
ออกแบบ (Design) เท่านั้น ส่วนด้านการจัดการอื่นๆ จะมีการจัดจ้างภายนอก 
(Outsourcing) เป็นส่วนใหญ่ โดยเอชแอนด์เอ็มมีการจ้างทีมนักออกแบบกว่า 100 คน 
ในจ านวนน้ี กว่า 50 คนจะท างานด้านสิทธิบัตร (Patent) ควบคู่ไปด้วย  

 
 โลจิสติกส์ขาออก (Outbound Logistics)  ขั้นตอนโล จิสติกส์ขาออกของ 

เอชแอนด์เอ็มประกอบด้วยการขนส่ง (Transportation) บรรจุภัณฑ์ (Packaging) 
และการติดต่อสื่อสาร (Communication) ทั้งนี้ เอชแอนด์เอ็มมิได้มีโรงงานการผลิต
เป็นของตนเอง แต่มีรูปแบบการผลิตคือ ให้ซัพพลายเออร์เข้ามารับค าสั่งซื้อที่ 
ศูนย์กระจายสินค้า หลังจากนั้นสินค้าจากซัพพลายเออร์จะถูกกระจายไปยังร้าน 
เอชแอนด์เอ็มสาขาต่างๆ รวมถึงการขายผ่านทางช่องทางออนไลน์ด้วย 

 
 การตลา และการขา  (Marketing and Sales) การตลาดของเอชแอนด์เอ็มแบ่ง

ออกเป็นด้านราคา (Price) คุณภาพ (Quality) การค้า (Commercials) และสถานที่
ของร้านค้า (Location) โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือลูกค้าชนชั้นกลาง (Medium Class 
People)  

 
 การให้บริการ (Services) เอชแอนด์เอ็ม มีการจ้างงานพนักงานขายที่มีทักษะ 

(Skilled) และซื่อสัตย์ (Loyal) ซึ่งมีหน้าที่ช่วยเหลือและให้ค าแนะน าแก่ลูกค้า 
นอกจากนี้ เอชแอนด์ยังมีบริการซ่อมบ ารุงหลังการขาย อนุญาตให้ลูกค้าน าเสื้อผ้า
เอชแอนด์เอ็มที่ช ารุดกลับมาซ่อมแซมได้ 

 
 
 
 



 

 

 

 9-17 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

9.2.1.2  ห่ งโซ่อุปทาน (Supply Chain) 
 
วิธีการของเอชแอนด์เอ็ม คือการพยายามใช้อิทธิพลและความได้เปรียบเรื่องขนาด  

ในการส่งเสริมการป ิบัติที่ดี (Good Practice) และการกระตุ้นการรับรู้ (Raise Awareness)  
ไม่เพียงแต่ในส่วนของซัพพลายเออร์และพนักงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ใน
ห่วงโซ่มูลค่าอีกด้วย เอชแอนด์เอ็มเชื่อว่าการท างานร่วมกันกับหุ้นส่วน (Partnership) อย่างมี
ประสิทธิภาพ จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะสร้างความแตกต่างในเชิงบวกได้  

 
ห่วงโซ่อุปทานของเอชแอนด์เอ็ม แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ผู้ขาย (Merchandisers)  

ผู้ตรวจสอบ (Auditors) ซัพพลายเออร์ขั้นแรก (First-Tier Suppliers) ซัพพลายเออร์ขั้นที่สอง 
(Second-Tier Suppliers) และพนักงานโรงงาน (Factory Employees) 

 
 ผู้ขา  (Merchandisers) ประจ าอยู่ในส านักงานการผลิตในทวีปเอเชียและยุโรป 

โดยผู้ขายจะเป็นผู้เชื่อมโยงระหว่างส านักงานจัดซื้อของเอชแอนด์เอ็ม (H&M’s 
Buying Office) และซัพพลายเออร์ และเป็นผู้คัดเลือกว่าจะสั่ งซื้อสินค้ากับ 
ซัพพลายเออร์รายใด 

 
 ผู้ตร จสอบ (Auditors) ประจ าอยู่ในส านักงานการผลิตเช่นเดียวกัน ประกอบไป

ด้วยพนักงานกว่า 80 คน ซึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบการท างานของซัพพลายเออร์ให้
ตรงกับมาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) ผ่านโปรแกรมตรวจสอบเต็ม
รูปแบบ (Full Audit Program: FAP) และกระบวนการสนับสนุนอื่นๆ  

 
 ซ พพลา เออร์ข  นแรก (First-Tier Suppliers) ซัพพลายเออร์ขั้นแรกของ 

เอชแอนด์เอ็มทุกราย จะมีการเซ็นสัญญามาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) 
กับเอชแอนด์เอ็มก่อนเร่ิมการผลิตเสมอ เอชแอนด์เอ็มมีการสนับสนุนซัพพลายเออร์
ในการพัฒนาในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการฝึกอบรม (Training) การสร้าง 
ขีดความสามารถ (Capacity Building) และการพัฒนาระบบการจัดการ (Management 
System) ที่จะช่วยหลีกเลี่ยงการป ิบัติที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐานทางจริยธรรม  
เอชแอนด์เอ็มให้ความสนใจซัพพลายเออร์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Suppliers) เป็น
ส าคัญ เนื่องจากถือเป็นซัพพลายเออร์ที่ดีที่สุด ในแง่ของราคา เวลาการผลิต 
จรรยาบรรณ คุณภาพ และการท าตัวอย่างสินค้า ทั้งนี้ ในบางกรณี ซัพพลายเออร์
ของเอชแอนด์เอ็มอาจมีการเซ็นสัญญากับโรงงานอื่นๆ ด้วยเพื่อบริหารความเสี่ยง 
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อย่างไรก็ตาม ซัพพลายเออร์ที่อยู่ภายใต้ เอชแอนด์เอ็ม ไม่ว่าจะทางตรงหรือ
ทางอ้อม จะต้องมีการป ิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม และอยู่ภายใต้โปรแกรม
ตรวจสอบเต็มรูปแบบ (Full Audit Program: FAP) ทั้งหมด 

 
 ซ พพลา เออร์ข  นที่สอง (Second-Tier Suppliers) ซัพพลายเออร์ขั้นที่สองคือ

ซัพพลายเออร์ของซัพพลายเออร์ขั้นแรก อาทิ ผู้ผลิตเส้นด้าย เป็นต้น โดยทั่วไปแล้ว 
เอชแอนด์เอ็มจะไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับซัพพลายเออร์ขั้นที่สอง อย่างไรก็ตาม 
เอชแอนด์เอ็มก็มีการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าในอุตสาหกรรมต้นน้ าทางอ้อมผ่าน
โปรแกรมการพัฒนาโรงงาน (Mill Development Programme) 

 
 พน กงานโรงงาน (Factory Employees) เอชแอนด์เอ็มมีพนักงานกว่า 100,000 คน 

ท างานให้แก่โรงงานของซัพพลายเออร์ ในฐานะผู้ซื้อ (Buyer) เอชแอนด์เอ็มมีหน้าที่
ในการพัฒนาสภาพที่ท างานให้ดีขึ้น และกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ถึงสิทธิของแรงงาน
ในที่ท างาน  

 
9.2.1.3 กิจกรรมสน บสนุนอื่น    

 
 โครงสร้างพื น านของบริษ ท (Firm Infrastructure) เอชแอนด์เอ็มมีร้านค้า (Store) 

อยู่กว่า 2,500 ร้านในกว่า 44 ประเทศ มีศูนย์การด าเนินงาน (Operation) อยู่ใน 
25 ประเทศ และมีส านักงานการผลิต (Production Offices) อยู่กว่า 16 ส านักงาน 
 

 การบริหารทร พ ากรบุคลากร (Human Resource Management)  พบว่ า  
เอชแอนด์เอ็มยึดหลักการที่ว่า ความพึงพอใจของพนักงานจะสะท้อนออกมาใน
ผลงาน และเป็นส่วนส าคัญต่อการเจริญเติบโตขององค์กร เอชแอนด์เอ็มเชื่อม่ันใน
การท างานเป็นทีมและให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนของบริษัท 

 
 แบบจ าลองแบบชนะ-ชนะ (Win-Win Model) เอชแอนด์เอ็มจะจ้างแรงงานใน

ท้องถิ่น (Local People) และให้แรงงานเลือกที่จะท างานที่ใดก็ได้ที่พวกเค้าพึงพอใจ 
เพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด 
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 เทคโนโล ี (Technology) เอชแอนด์เอ็มใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ ด้วยการ
เปิดช่องทางขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Shopping) ซึ่งมีข้อดีคือ 
สามารถติดตามถึงการเปลี่ยนแปลงของรสนิยมและความชอบของผู้บริโภคได้  
 

 การจ  ซื อจ  จ้าง (Procurement) เอชแอนด์เอ็มไม่ได้เป็นเจ้าของโรงงานการผลิตเอง 
ดังนั้น ในเรื่องของแรงงาน วัตถุดิบ หรือพลังงาน จะอาศัยการจัดซื้อจัดจ้างจาก 
ซัพพลายเออร์ (Supplier) แทน   

 
 
9.3 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่  ข้องของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
ในส่วนของการจัดประเภทของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรม 

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คณะผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์ของ Shih Smiling Curve เป็นกรอบในการ
อ้างอิงการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน / ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งการวิเคราะห์ 
Shih Smiling Curve นั้นเป็นกรอบแนวคิดหลักในการจัดกลุ่มการวิเคราะห์ภายในห่วงโซ่อุปทาน / 
ห่วงโซ่มูลค่า เพื่อแสดงภาพปัจจุบันและภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของห่วงโซ่ของ
อุตสาหกรรม โดยเน้นการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมตาม
มูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้น ซึ่งนับรวมทั้งภาคการผลิต และภาคบริการ นอกจากนี้ ยังสามารถแสดง
ภาพรวมของห่วงโซ่การผลิตภายในอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจนตลอดทั้งห่วงโซ่ รวมไปถึงระบุ  
ชี้ชัดในกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรม ซึ่งสามารถน าผลการวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้
ส าหรับการระบุกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมนั้นๆ รวมไปถึงส าหรับการจัดท า 
แนวทางการพัฒนาหรือยกระดับขีดความสามารถในอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต  

 
ในการระบุถึงบริการที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยจะใช้มาตรฐาน Central Product Classification 

Version 2.1 (CPC Ver. 2.1) ในการจ าแนกประเภทบริการในกระบวนการก่อนการผลิต ระหว่าง
การผลิต และหลังการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยกิจกรรมการบริการที่
เกี่ยวข้อง มีดังนี ้
 
9.3.1 กระบ นการก่อนการผลิต 

 
ในกระบวนการก่อนการผลิต มีกิจกรรมการบริการท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับวัตถุดิบ โดยรายละเอียดของกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง เป็นดังตารางที่ 9-1 
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ตารางที่ 9-1 กิจกรรมบริการที่เกี่  เนื่องก บกระบ นการก่อนการผลิต 
ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

บริการที่เก่ี  ข้อง 
UN รห ส Central Product Classification 

(CPC Ver. 2.1) 
GATS: Group 

  ตถุ ิบ 
บริการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การล่าสัตว์ 
ป่าไม้ เหมือง และสาธารณูปโภค 
Support Services to Agriculture, Hunting, Forestry, 
Fishing, Mining and Utilities 

Group of 861 - Support Services to 
Agriculture, Hunting, Forestry and 
Fishing 

1. Business Services 

บริการด้านการผลิตปิโตรเลียม เคมี และยา 
Petroleum, Chemical, and Pharmaceutical Product 
Manufacturing Services 

Group of 884 - Petroleum, Chemical, 
and Pharmaceutical Product 
Manufacturing Services 

1. Business Services 

บริการตัวแทนจัดซื้อวัตถุดิบ 
Procurement Agent for Raw Material Sourcing 

85999 - Other Support Services n.e.c. 1. Business Services 

บริการที่ เกี่ยวเนื่องกับศุลกากร ส าหรับการน าเข้า
วัตถุดิบ 
Customs-Related Services for Imported Raw 
Materials 

85999 - Other Support Services n.e.c. 1. Business Services 

บริการควบคุมคุณภาพ 
Quality Assurance Services (of Raw Materials) 

83441 - Composition and Purity Testing 
and Analysis Services 

1. Business Services 

บริการขนส่งสินค้า (วัตถุดิบ) 
Freight Transportation Services (of Raw Materials) 
by Road, Rail, Sea or Air 

Division: 65 - Freight Transport Services 11. Transport Services 

บริการประกันภัยการขนส่งสินค้า (วัตถุดิบ) 
Freight Insurance of Raw Materials 

71333 – Freight Insurance Services 11. Transport Services 

บริการบรรจุหีบห่อ 
Packaging Services 

85400 - Packaging Services 1. Business Services 

บริการเก็บรักษาสินค้า (วัตถุดิบ) - การจัดเก็บทั่วไป 
Storage of Raw Materials – General Storage 

67290 - Other Storage and Warehousing 
Services 

11. Transport Services 

บริการเก็บรักษาสินค้า (วัตถุดิบ) - คลังน้ ามัน 
Storage of Raw Materials – Tank Farm 

67220 – Bulk Liquid or Gas Storage 
Services 

11. Transport Services 

บริการติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ 
Installation Services of Equipment 

Group of 873 – Installation Services 
(Other Than Construction) 

1. Business Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
9.3.2 กระบ นการระห ่างการผลิต 

 
ในกระบวนการระหว่างการผลิต จะแบ่งการบริการที่เกี่ยวข้องออกเป็น 4 กิจกรรมหลัก 

ได้แก่ การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในอุตสาหกรรมต้นน้ า บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตใน
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อุตสาหกรรมกลางน้ า บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในอุตสาหกรรมปลายน้ า  และบริการที่
เกี่ยวเนื่องระหว่างการผลิตในอุตสาหกรรมต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยรายละเอียดของ
กิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง เป็นดังตารางที่ 9-2 

 
ตารางที่ 9-2 กิจกรรมบริการที่เกี่  เนื่องก บกระบ นการระห ่างการผลิต 

ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

บริการที่เก่ี  ข้อง 
UN รห ส Central Product Classification 

(CPC Ver. 2.1) 
GATS: Group 

อุตสาหกรรมต้นน  า  
บริการการผลิตเส้นด้าย 
Textile Fibre Manufacturing Services 

88211 – Textile Fibre Manufacturing 
Services 

1. Business Services 

อุตสาหกรรมกลางน  า 
บริการการทอผ้า 
Textile Weaving Services 

88212 – Textile Weaving Services 1. Business Services 

บริการตกแต่งผ้าส าเร็จ 
Textile Finishing Services 

88213 – Textile Finishing Services 1. Business Services 

บริการการผลิตผ้าถักและผ้าโครเชต์ 
Knitted and Crocheted Fabric Manufacturing 
Services 

88214 – Knitted and Crocheted Fabric 
Manufacturing Services 

1. Business Services 

บริการการผลิตสิ่งทอประดิษฐ์ 
Made-Up Textile Article Manufacturing Services 

88215 – Made-Up Textile Article 
Manufacturing Services 

1. Business Services 

บริการการผลิตพรม 
Carpet and Rug Manufacturing Services 

88216 – Carpet and Rug Manufacturing 
Services 

1. Business Services 

บริการการผลิตเชือก สายถัก และผ้าตาข่าย 
Cordage, Rope, Twine and Netting Manufacturing 
Services 

88217 – Cordage, Rope, Twine and 
Netting Manufacturing Services 

1. Business Services 

บริการการผลิตสิ่งทออื่นๆ 
Other Textile Manufacturing Service n.e.c. 

88219 – Other Textile Manufacturing 
Service n.e.c. 

1. Business Services 

อุตสาหกรรมปลา น  า 
บริการมืออาชีพ เทคนิค และธุรกิจอื่นๆ  
Other Professional, Technical and Business 
Services 

Group of 839 – Other Professional, 
Technical and Business Services 
83919 – Other Specialty Design 
Services 

1. Business Services 

บริการการผลิตเครื่องนุ่งห่ม 
Wearing Apparel Manufacturing Services 

88221 – Wearing Apparel Manufacturing 
Services, Except Fur Apparel 
88222 – Fur Apparel Manufacturing 
Services 
88223 – Knitted and Crocheted Apparel 
Manufacturing Services 

1. Business Services 
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บริการที่เก่ี  ข้อง 
UN รห ส Central Product Classification 

(CPC Ver. 2.1) 
GATS: Group 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
Design of Packages 

83919 – Other Specialty Design 
Services 

1. Business Services 

การบริการบรรจุภัณฑ์ 
Packaging Services 

85400 – Packaging Services 1. Business Services 

บริการที่เก่ี  เนื่องระห ่างการผลิตในอุตสาหกรรมต้นน  า กลางน  า และปลา น  า 
บริการขนส่งสินค้า 
Freight Transportation Services by Road, Rail, Sea 
or Air 

Division: 65 - Freight Transport Services 11. Transport Services 

การบริหารการผลิต 
Production Management 

83115 – Operations Management 
Consulting Services 

1. Business Services 

การซ่อมและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในโรงงาน 
Repair and Maintenance of Factory Equipment 

87156 – Maintenance and Repair 
Services of Commercial and Industrial 
Machinery 

1. Business Services 

บริการควบคุมคุณภาพ 
Quality Assurance Services  

83441 – Composition and Purity Testing 
and Analysis Services 

1. Business Services 

บริการเก็บรักษาสินค้า  
Storage – General Storage 

67290 - Other Storage and Warehousing 
Services 

11. Transport Services 

บริการท าความสะอาดภายในโรงงาน 
Cleaning Services of Factory 

85330 – General Cleaning Services 1. Business Services 

บริการวิศวกรรม 
Engineering Services 

83310 - Engineering Advisory Services  
Class of 8332 – Engineering Services 
for Specific Projects 

1. Business Services 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส าหรบัโรงงานและ
คลังสินค้า 
Security Guards for Factory and Warehouse 

85250 – Guard Services 1. Business Services 

บริการบ าบัดน้ าเสีย 
Sewage Water Treatment Services 

94110 – Sewerage and Sewage 
Treatment Services 

6. Environmental Services 

บริการท าความสะอาดเฉพาะส าหรับเครื่องจักรและ
อุปกรณ ์
Specialized Cleaning Services for Machines and 
Equipment 

85340 – Specialized Cleaning Services 1. Business Services 

บริการติดตั้ง 
Installation Services 

Group of 873 – Installation Services 1. Business Services 

บริการซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ ์
Repair and Maintenance Services of Machines and 
Equipment 

87156 – Maintenance and Repair 
Services of Commercial and Industrial 
Machinery 

1. Business Services 

บริการเก็บของเสียและรีไซเคิล 
Waste Collection and Recycling Services 

Class of 9421 – Collection Services of 
Hazardous Waste 
94229 – Collection Services of Non-
Hazardous Recyclable Materials, Other 

6. Environmental Services 
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บริการที่เก่ี  ข้อง 
UN รห ส Central Product Classification 

(CPC Ver. 2.1) 
GATS: Group 

94239 – General Waste Collection 
Services, Other 

การจัดจ้างพนักงานโรงงาน 
Personal Search and Referral Services – 
Recruitment of Factory Workers 

85112 – Permanent Placement Services, 
Other Than Executive Search Services 

1. Business Services 

ประกันสังคมส าหรับพนักงานโรงงาน 
Social Insurance for Factory Workers 

91320 – Administrative Services Related 
to Government Employee Pension 
Schemes; Old-Age Disability or Survivors’ 
Benefit Schemes, Other Than for 
Government Employees 
91330 – Administrative Services Related 
to Unemployment Compensation Benefit 
Schemes 

7. Financial Services 

บริการการผลิต เช่น การใช้เครื่องจักรพื้นฐาน 
Manufacturing Services such as Basic Machining 

Group of 886 – Basic Metal Manufacturing 
Services 
Group of 887 – Fabricated Metal 
Product, Machinery, and Equipment 
Manufacturing Services 

1. Business Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
9.3.3 กระบ นการหล งการผลิต 

 
ในกระบวนการหลังการผลิต มีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดจ าหน่ายและ

การกระจายสินค้า โดยรายละเอียดของกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง เป็นดังตารางที่ 9-3 
 
ตารางที่ 9-3 กิจกรรมบริการที่เกี่  เนื่องก บกระบ นการหล งการผลิต 

ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

บริการที่เก่ี  ข้อง 
UN รห ส Central Product 

Classification (CPC Ver. 2.1) 
GATS: Group 

การจ  จ าหน่า และการกระจา สินค้า 
บริการขนส่งสินค้า 
Cargo Handling Services 

67110 – Container Handling Services 11. Transport Services 

บริการที่เกี่ยวข้องกับภาษีศุลกากร 
Customs-Related Services 

85999 – Other Support Services n.e.c. 1. Business Services 

บริการขนส่งสินค้า (ส าเร็จรูป) 
Freight Transportation Services (of Finished Goods) by 
Road, Rail, Sea or Air 

Division: 65 - Freight Transport 
Services 

11. Transport Services 
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บริการที่เก่ี  ข้อง 
UN รห ส Central Product 

Classification (CPC Ver. 2.1) 
GATS: Group 

บริการขนส่งสินค้าทางบก (จากคลังสินค้าไปยังท่าเรือ
ภายในประเทศ) 
Land Transport of Goods (From Warehouse  to Domestic 
Port) 

65112 – Road Transport Services of 
Freight by Tank Trucks or Semi-
Trailers 

11. Transport Services 

บริการขนส่งสินค้าทางน้ า (จากคลังสินค้าไปยังท่าเรือ
ภายในประเทศ) 
Water Transport (from Domestic Port to Destination Port) 

65213 – Coastal and Transoceanic 
Water Transport Services of 
Intermodal Containers by Container 
Ships 

11. Transport Services 

บริการขนส่งสนับสนุนอื่นๆ โดยทางรถไฟ บก อากาศ และอื่นๆ  
Supporting Transport Services by Railway, Road, Air or 
Space, or Others 

Group of 673-676, 679 11. Transport Services 

บริการการค้าปลีก - ร้านค้า 
Retail Trade Services – By Store 

Group of 621 – Non-Specialized Store 
Retail Trade Services 
Group of 622 – Specialized Store 
Retail Trade Services 

4. Distribution Services 

บริการคลังสินค้าและการเก็บรักษาสินค้า (ส าเร็จรูป) 
Storage and Warehousing Services for Finished Goods 

67290 - Other Storage and 
Warehousing Services 

11. Transport Services 

บริการจัดจ าหน่ายสินค้า 
Distribution Services of Finished Goods 

Division: 61,62 – Wholesale / Retail 
Trade Services 

4. Distribution Services 

บริการซ่อมบ ารุงเครื่องนุ่งห่ม 
Repair Services of Garments and Household Textiles 

87230 – Repair Services of Garments 
and Household Textiles 

1. Business Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
9.3.4 สรุปภาพร มของกิจกรรมการบริการที่เกี่  ข้องอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
จากการศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาอุตสาหกรรมสนับสนุน และอุตสาหกรรมการผลิต

หลักของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คณะผู้วิจัยสามารถสรุปสาขาบริการตามการจ าแนก
แบบขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม 
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ดังภาพที่ 9-7 
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ภาพที่ 9-7 สรุปอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากและองค์การการค้าโลก 

 
นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อยและการรวบรวม

ข้อมูลสถานะการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจากผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมดังกล่าว พบว่า ในส่วนของการบริการด้านการออกแบบ และการก าหนดมาตรฐาน
สินค้า ยังเป็นส่วนที่ยังต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐ เนื่องจากด้านการออกแบบยังขาดแคลน
บุคลากรที่มีความสามารถ (Skilled Labor) และในส่วนของการก าหนดมาตรฐานสินค้า พบว่า 
ประเทศไทยยังไม่มีการก าหนดมาตรฐานสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รัฐบาลจึงควรเข้ามาสนับสนุน  
วางกฎหมายกฎระเบียบในเรื่องนี้ เพื่อถือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค และสร้างความเป็นธรรม 
ในการแข่งขันให้แก่ผู้ผลิตภายในประเทศ 

 
โดยสถานะการบริการของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 9-4  
 
 
 
 

สาขาบริการที่เก่ี  เนื่องก บการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

150
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมูล

  ตถุ ิบ อุตสาหกรรมต้นน  า อุตสาหกรรมกลางน  า อุตสาหกรรมปลา น  า
การจ  จ าหน่า และ

กระจา สินค้า

1 บริการทางธุรกิจ (Business Services)     

2
บริการสื่อสารโทรคมนาคม 

(Telecommunication Services)
- - - - -

3
บริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวเน่ือง 
(Construction and Related Engineering 

Services)
- - - - -

4 บริการจัดจ าหน่าย (Distribution Services)     

5 บริการการศึกษา (Education Services) - - - - -

6
บริการด้านสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Services)
-    -

7 บริการด้านการเงิน (Financial Services)     

8
บริการที่เกี่ยวกับสุขภาพและสังคม 

(Health Related and Social Services)
- - - - -

9
บริการท่องเที่ยวและการเดินทางที่เกี่ยวเน่ือง 
(Tourism and Travel Related Services)

- - - - -

10
บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกี า 
(Recreational, Cultural, and Sporting Services)

- - - - -

11 บริการด้านการขนส่ง (Transportation Services)     

12 สาขาบริการอื่นๆ (Other Services) - - - - -
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ตารางที่ 9-4 ตารางสรุปสถานะการบริการที่เก่ี  เน่ืองของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
ห  ข้อ ค ามคิ เห็น 

กระบ นการก่อนการผลิต 
การออกแบบ  ในด้านการออกแบบ ประเทศไทยยังขาดการพัฒนาในส่วนนี้ บุคลากรยังมีความเชี่ยวชาญไม่เพียงพอ 

การออกแบบยังมีปัญหาด้านการวางแพทเทิร์น (Pattern) และไม่มีการวิจัยด้านสรีระของผู้สวมใส่ 
การจัดหาวัตถุดิบ  ส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าทั้งหมด โดยเฉพาะจากญี่ปุ่น อินเดีย และสหรัฐฯ อาทิ ฝ้าย ไหม ขนสัตว์ 

น้ ามัน โพลีเมอร์ เป็นต้น ยกเว้นป่าน ปอ ที่ยังใช้วัตถุดิบภายในประเทศบางส่วน แต่ก็มีปริมาณไม่มาก
พอที่จะท าการค้าแบบเชิงพาณิชย์ได้ 

กระบ นการระห ่างการผลิต 
การผลิต / การประกอบ  ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อขายในประเทศ ส่วนการผลิตเพื่อการส่งออก ถือว่ายังมีจ านวนไม่มาก และ

ยังมีความสามารถทางการแข่งขันน้อย นอกจากนี้ ในส่วนของแรงงาน ยังถือว่าขาดแคลน ทั้งแรงงานมี
ทักษะ (Skilled Labor) และแรงงานไร้ทักษะ (Unskilled Labor) 

กระบ นการหล งการผลิต 
การจัดจ าหน่าย / การกระจายสินค้า  ในการส่งออกไปต่างประเทศ สามารถส่งออกได้ผ่าน 2 ช่องทางหลัก คือ 1) ส่งออกผ่าน Trading Firm 

และ 2) ส่งออกโดยตรง 
 ด้านการกระจายสินค้า ถือว่ามีคุณภาพดี โดยเฉพาะการบริการไปรษณีย์ ถือว่าพัฒนาขึ้นมาก มีการ

ป้องกันสินค้าระหว่างการขนส่งดี ทั้งนี้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะด าเนินการเรื่องโลจิสติกส์เอง ยกเว้น
บริษัทขนาดใหญ่ที่มีการจัดจ้างภายนอก (Outsource) บ้าง 

หมายเหตุ: ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเตมิของการประชุมกลุ่มยอ่ยจะอยู่ในภาคผนวกที่ 4 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากการประชุมกลุ่มย่อย  

 
 

9.4 ศ ก ภาพและค ามสามารถในการแข่งข นของอุตสาหกรรมการบริการที่
เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
9.4.1 แน ทางการ ิเคราะห์ค ามสามารถในการแข่งข นของอุตสาหกรรมการบริการที่

เก่ี  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
 
ในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คณะผู้วิจัยจะจัดท าดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อ
ระบุต าแหน่งทางการแข่งขันของแต่ละอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยข้อมูลเชิง
ปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้รวบรวมมาจากบทที่ 4 (ภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
ภายใต้บริบท FTA) รวบรวมจากฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of Business 
Development: DBD) ข้อมูลมูลค่าเพิ่มของการบริการจากธนาคารโลก (World Bank) รวมถึง 
อาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และ/หรือการประชุมกลุ่มย่อย/สัมมนา ในการจัดท าดัชนีชี้วัด
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เพื่อระบุต าแหน่งทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า
ดัชนีชี้วัดฯ) ขึ้นมา 

 
ดังนั้น ในหัวข้อนี้ คณะผู้วิจัยจะช้ีแจงแนวทางในการจัดท าดัชนีชี้วัดฯ เพื่อท าความเข้าใจ

เกี่ยวกับดัชนีชี้วัดฯ จากนั้น คณะผู้วิจัยจะน าเสนอแนวทางในการประเมินความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการในแต่ละปัจจัยต่อไป 

 
9.4.1.1 ภาพร ม  ชนีชี    เพื่อระบุต าแหน่งทางการแข่งข น 

 
ในการศึกษานี้ ดัชนีชี้วัดฯ ดังกล่าว จะประกอบไปด้วยดัชนีตัวชี้วัด 2 ดัชนี ซึ่งแต่ละดัชนี

จะสะท้อนถึงความสามารถทางการแข่งขันในมิติต่างๆ ดังนี้ 
 
 ดัชนีตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Index) 
 ดัชนีตัวชี้วัดระดับการผูกพันการบริการของอุตสาหกรรมการบริการ (FTA 

Openness Index) 
 
โดยรายละเอียดของดัชนีช้ีวัดแต่ละดัชนี เป็นดังน้ี 
 

   ชนี ต  ชี    ค ามสามารถในการแข่งข น 
 
ส าหรับการวิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขัน คณะผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลทุนจดทะเบียน

ธุรกิจ และจ านวนธุรกิจของแต่ละกิจกรรมการบริการในเดือนมกราคม ปี 2558 ถึง ปี 2559 ซึ่งแบ่ง
โดยระบบการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย (Thailand Standard Industrial 
Classification: TSIC) ที่ด าเนินการจัดประเภทโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of 
Business Development: DBD) กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรหัสดังกล่าวใช้หลักเกณฑ์และโครงสร้าง
เดียวกันกับการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล (International Standard Industrial 
Classification: ISIC) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nation: UN) โดยคณะผู้วิจัยได้ท าการ
แปลงรหัส CPC ของกิจกรรมการบริการท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตไปเป็นรหัส ISIC และ
แปลงไปเป็นรหัส TSIC 2552 เพื่อระบุกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาการบริการของ
ไทยต่อไป 
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คณะผู้วิจัยจะท าการแบ่งกลุ่มสาขาการบริการตามการแบ่งหมวดขององค์การการค้าโลก 
(World Trade Organization: WTO)  โดยจะแบ่งเป็น 12 หมวดหลัก และท าการคัดเลือกกลุ่ม
สาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตออกมาเป็น 5 สาขาการบริการหลัก ได้แก่ สาขาบริการ
ทางธุรกิจ สาขาการบริการการจัดจ าหน่าย สาขาการบริการด้านสิ่งแวดล้อม สาขาการบริการทาง
การเงิน และสาขาการบริการการคมนาคมขนส่ง ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ท าการแบ่งกลุ่มสาขาการบริการ
ทั้ง 5 สาขาดังกล่าว ให้แยกย่อยเพิ่มเติมลงไปจาก 12 หมวดหลักเดิม พร้อมทั้งระบุรหัส CPC ที่
เกี่ยวข้อง (Version 2.1) เพื่อความแม่นย าในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของภาค
บริการมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งสาขาการบริการได้ ดังแสดงในตารางที่ 9-5 
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ตารางที่ 9-5 ตารางสรุปหม  สาขาบริการที่ถูกน ามาพิจาร า เพื่อ ิเคราะห์ค ามสามารถในการแข่งข นของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
สาขาการบริการตามการแบ่งโ   WTO สาขาการบริการในหม   ่อ ตาม WTO สาขาการบริการ ่อ ที่จะน ามา ิเคราะห์ค ามสามารถ รห ส CPC V.2.1 ที่เก่ี  ข้อง 

บริการทางธุรกิจ (Business Services) 

Engineering Services การบริการด้านวิศวกรรม 83110, 83322, 
Research & Development Services การบริการด้านการวิจัยและพัฒนา 81400, 83919, 83920 
Technical Testing and Analysis Services การบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ 83441 
Management Consulting Services การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้านการตลาด 83115, 83111, 83114, 83116 
Services Incidental to Agriculture, Hunting and Forestry การบริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การล่าสัตว์ และป่าไม้ 86111, 86112, 86113, 86119 
Services Incidental to Manufacturing การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 88429, 88211, 88212, 88213, 88214, 88215, 

88216, 88217, 88219, 88221, 88222, 88223 
Placement and Supply Services of Personnel การบริการการจัดหาพนักงาน 85112 
Maintenance and Repair of Equipment การบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ 87320, 87156, 87230 
Packaging Services การบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 85400 

บริการจัดจ าหน่าย (Distribution Services) 
Wholesale Trade Services การบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง 611**, 612** 
Retailing  Services การบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง 621**, 622**, 623**, 624**, 625**  

บริการด้านสิ่งแวดล้อม  
(Environmental Services) 

Sewage Services การบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม 94110 
Refuse Disposal Services การบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม 94212, 94229, 94239 
Sanitation and Similar Services การบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม 85330, 85340 

บริการด้านการเงิน (Financial Services) Non-Life Insurance Services การบริการประกันวินาศภัย 71333, 71334 

บริการด้านการขนส่ง  
(Transportation Services) 

Maritime Transport Services การบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 65213, 65219 
Internal Waterways Transport การบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 65229 
Air Transport Services การบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 65319 
Rail Transport Services การบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 65123, 65129 
Road Transport Services การบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 65113, 65119, 65112 
Cargo-Handling Services การบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 67110 
Storage and Warehouse Services การบริการการจัดการคลังสินค้า 67220, 67290 

หมายเหตุ: ส าหรับรายละเอียดของรหัส CPC และ TSIS ส าหรับสาขาการบริการที่น ามาพิจารณาทั้งหมด จะถูกแสดงในภาคผนวกที่ 3 
** หมวดการจัดจ าหน่ายส่งและการจัดจ าหน่ายปลีก ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ในรหัส CPC สองหลักสุดท้าย ประกอบด้วย -31 (-of Yarn and Fabrics) -32 (-of Household Linens, Curtains, Net Curtains 
and Diverse Household Articles of Textile Materials) -33 (of Articles of Clothing, Articles of Fur and Clothing Accessories) 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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   ชนี ต  ชี    ระ  บการผูกพ นการบริการ 
 
ในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยจะวิเคราะห์ระดับการผูกพันการบริการของประเทศไทยภายใต้

บริบทการเจรจาการค้าเสรีที่ไทยมีการเจรจาด้วย โดยจากข้อมูลในบทที่ 4 จะเห็นได้ว่า มีข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรีทั้งสิ้น 8 ฉบับ ที่มีการระบุถึงการเปิดการค้าการบริการ ได้แก่  

 
 ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน  

(ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน 

(ASEAN-China Free Trade Agreement: ACFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลี 

(ASEAN-Korea Free Trade Agreement: AKFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 

(ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement: AANZFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย  

(ASEAN-India Free Trade Agreement: AIFTA) 
 ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น 

(Japan-Thailand Economic Partnership Agreement : JTEPA) 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย  

(Thailand-Australia Free Trade Agreement: TAFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี (Thailand-Chile Free Trade Area: TCFTA) 

 
คณะผู้วิจัยได้ศึกษาระดับการผูกพันการบริการของข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีทั้ง 8 

ฉบับข้างต้น โดยพิจารณาการเปิดเสรีของประเทศไทยตามรูปแบบการให้บริการ (Mode of 
Supply) ในรูปแบบที่ 3 และ 4 เป็นหลัก (การจัดตั้งธุรกิจ และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา) 
เนื่องจาก ในปัจจุบันธุรกิจการให้บริการในรูปแบบ 1 และ 2 (การให้บริการข้ามพรมแดน และการ
บริโภคในต่างประเทศ ) ส่วนใหญ่สามารถกระท าได้โดยทั่วไป โดยคณะผู้วิ จัยจะหยิบยก 
ผลการศึกษาระดับการเปิดเสรีการค้าการบริการในรูปแบบที่ 3 และ 4 ในเรื่องของข้อจ ากัดในการ
เข้าสู่ตลาด (Limitations on Market Access) ดังแสดงในตารางที่ 9-7 

 
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาตารางที่ 9-7 คณะผู้วิจัยได้สรุปสาระส าคัญของตาราง

ข้อผูกพันทั่วไปในส่วนของข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาดของประเทศไทย ดังแสดงในตารางที่ 9-6 
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ตารางที่ 9-6 สาระส าค  ของตารางข้อผูกพ นท ่  ปของ ท  – ข้อจ าก   ้านการเข้าสู่ตลา  
Mode 3 - การจ  ต  งธุรกิจ Mode 4 - การให้บริการโ  บคุคลธรรม า 

จัดตั้งได้ในรูปแบบบริษัทจ ากัดที่จดทะเบียนในประเทศ
ไทยเท่านั้น หรือตามที่ระบุในข้อผูกพันเฉพาะสาขา และ
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
1. สัดส่วนการถือครองหุ้นโดยคนต่างด้าวไม่เกิน 

ร้อยละ 70 โดยร่วมกับบุคคล/นิติบุคคลสัญชาตไิทย
เท่านั้น หรือ 

2. สัดส่วนการถือครองหุ้นโดยคนต่างด้าวไม่เกินร้อยละ 
51 โดยร่วมทุนกับบุคคล/นิติบุคคลสัญชาติไทย
เท่านั้น หรือ 

3. สัดส่วนการถือครองหุ้นโดยคนต่างด้าวไม่เกินร้อยละ 
49 และมีจ านวนผู้ถือหุ้นที่เป็นคนต่างด้าวน้อยกว่า
ครึ่งหนึ่งของทั้งหมด 

ไม่ผูกพัน ยกเว้น 
 
 ผู้ติดต่อธุรกิจ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับจัดตั้ง

กิจการ 
 บุคลากรเคล่ือนย้ายภายในบริษทั  

(1) ผู้จัดการ (2) ผู้บริหาร หรือ (3) ผู้เชี่ยวชาญ 

หมายเหตุ: ส าหรับรายละเอียดของตารางข้อผูกพันทั่วไปใน Mode 3 และ Mode 4 ของแต่ละข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี สามารถ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในบทที่ 4 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ตาราง 9-7 ตารางสรุประ  บการผูกพ นการบริการของ ท ของอุตสาหกรรมการบริการที่เก่ี  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

Manufacturing-Related 
Services 

AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN-Australia-

New Zealand 
ASEAN-India Thailand-Japan Thailand-Australia Thailand-Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
การ จิ  และพ ฒนา / การออกแบบผลติภ   ์ 

81400 – Research and 
Development Originals 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

83919 – Other Specialty 
Design Services 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 

83920 – Design Originals Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 
การบริการที่เกี ่ ขอ้งก บ  ตถุ ิบ 

85999 – Other Support 
Services  

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound * Unbound Unbound 

83441 – Composition and 
Purity Testing and Analysis 
Services 

70% Unbound 49%  49%  49%  49%  49%  Unbound  70% Unbound 

65113 – Road Transport 
Services of Intermodal 
Containers 

49% *  49% *  49% *  49% *  49% *  49% *  Unbound  Unbound Unbound 

65119 – Other Road 
Transport Services of 
Freight 

49% *  49% *  49% *  49% *  49% *  49% *  Unbound  Unbound Unbound 

65123 – Railway Transport 
Services of Intermodal 
Containers 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

65129 – Other Railway 
Transport Services of Fright 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

65213 – Costal and 
Transoceanic Water 
Transport Services of 
Intermodal Containers by 
Container Ships 

49% *  * 49% *  * 49% *  * 49% *  * Unbound Unbound 49% *  * Unbound  Unbound Unbound 
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Manufacturing-Related 
Services 

AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN-Australia-

New Zealand 
ASEAN-India Thailand-Japan Thailand-Australia Thailand-Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
65219 – Other Coastal and 
Transoceanic Water 
Transport Services of Other 
Freight 

49% *  * 49% *  * 49% *  * 49% *  * Unbound Unbound 49% *  * Unbound  Unbound Unbound 

65229 – Other Inland Water 
Transport Services of 
Freight 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

65319 – Air Transport 
Services of Other Freight 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

71333 – Freight Insurance 
Services 

25%  * 25%  * 25%  * 25%  * Unbound Unbound 25%  * Unbound  * 25%  * 

86111 – Post Harvest Crop 
Service 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 

86112 – Seed Processing 
Services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 

86113 – Crop Production 
Services on Inputs Owned 
by Others 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 

86119 – Other Support 
Services to Crop Production 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 

88429 – Man-Made Fibre 
Manufacturing Services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

67220 – Bulk Liquid or Gas  
Storage Services 

Unbound Unbound 49%  49%  49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  Unbound Unbound 

67290 – Other Storage and 
Warehousing Services 

Unbound Unbound 49%  49%  49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  Unbound Unbound 

การบริการที่เกี ่ ขอ้งก บการผลิต 
83115 – Operations 
Management Consulting 
Services 

70% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49% Unbound Unbound  Unbound Unbound 
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Manufacturing-Related 
Services 

AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN-Australia-

New Zealand 
ASEAN-India Thailand-Japan Thailand-Australia Thailand-Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
83441 – Composition and 
Purity Testing and Analysis 
Services 

70% Unbound 49%  49%  49%  49%  49%  Unbound  70% Unbound 

67290 – Other Storage and 
Warehousing Services 

Unbound Unbound 49%  49%  49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  Unbound Unbound 

85330 – General Cleaning 
Services 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

85340 – Specialized 
Cleaning Services 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

94110 – Sewerage and 
Sewage Treatment 
Services 

49%  49%  49%  * 49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  70% Unbound 

94212 – Collection Services 
of Industrial Hazardous 
Waste 

49%  49%  49%  * 49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  Unbound Unbound 

94229 – Collection Services 
of Non-Hazardous 
Recyclable Materials 

49%  49%  49%  * 49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  Unbound Unbound 

94239 – General Waste 
Collection Services 

49%  49%  49%  * 49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  Unbound Unbound 

87320 – Installation 
Services of Industrial, 
Manufacturing and Service 
Industry Machinery and 
Equipment 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

87156 – Maintenance and 
Repair Services of 
Commercial and Industrial 
Machinery 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
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Manufacturing-Related 
Services 

AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN-Australia-

New Zealand 
ASEAN-India Thailand-Japan Thailand-Australia Thailand-Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
71334 – Other Property 
Insurance Services 

25%  * 25%  * 25%  * 25%  * Unbound Unbound 25%  * Unbound  * 25%  * 

83310 – Engineering 
Advisory Services 

49% *  49% *  49%  49%  49%  49%  Unbound  Unbound Unbound 

83322 – Engineering 
Services for Industrial and 
Manufacturing Projects 

49% *  49% *  49%  49%  49%  49%  Unbound  Unbound Unbound 

88211 – Textile Fibre 
Manufacturing Services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88212 – Textile Weaving 
Services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88213 – Textile Finishing 
Services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88214 – Knitted and 
Crocheted Fabric 
Manufacturing Services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88215 – Made-Up Textile 
Article Manufacturing 
Services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88216 – Carpet and Rug 
Manufacturing Services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88217 – Cordage, Rope, 
Twine and Netting 
Manufacturing Services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88219 – Other Textile 
Manufacturing Service 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88221 – Wearing Apparel 
Manufacturing Services, 
Except Fur Apparel 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
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Manufacturing-Related 
Services 

AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN-Australia-

New Zealand 
ASEAN-India Thailand-Japan Thailand-Australia Thailand-Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
88222 – Fur Apparel 
Manufacturing Services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88223 – Knitted and 
Crocheted Apparel 
Manufacturing Services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

85112 – Permanent 
Placement Services, Other 
Than Executive Search 
Services 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

การกระจา สินค้า การตลา  การขา  และการบริการหล งการขา  
611** - Wholesale Trade 
Services, Except on a Fee 
or Contract Basis 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75% * Unbound 100% *  100% * Unbound 

612** - Wholesale Trade 
Services on a Fee or 
Contract Basis 

49% Unbound 49% Unbound 49% Unbound 49% Unbound 49% Unbound 75% * Unbound 100% *  100% * Unbound 

621** - Non-Specialized 
Store Retail Trade Services  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75% * Unbound Unbound  Unbound Unbound 

622** - Specialized Store 
Retail Trade Services  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75% * Unbound Unbound  Unbound Unbound 

623** - Mail Order or 
Internet Retail Trade 
Services  

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75% * Unbound Unbound  Unbound Unbound 

624** - Other Non-Store 
Retail Trade Services  70% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75% * Unbound Unbound  70% Unbound 
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Manufacturing-Related 
Services 

AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN-Australia-

New Zealand 
ASEAN-India Thailand-Japan Thailand-Australia Thailand-Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
625** - Retail Trade 
Services on a Fee or 
Contract Basis  

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75% * Unbound Unbound  Unbound Unbound 

65112 – Road Transport 
Services of Freight by Tank 
Trucks or Semi-Trailers 

49% *  49% *  49% *  49% *  49% *  49% *  Unbound  Unbound Unbound 

65213 – Coastal and 
Transoceanic Water 
Transport Services of 
Intermodal Containers by 
Container Ships 

49% *  49% *  49% *  49% *  Unbound Unbound 49% *  Unbound  Unbound Unbound 

67110 – Container Handling 
Services 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

85400 – Packaging 
Services 

49% Unbound 49%  49% Unbound 49% Unbound Unbound Unbound 49% Unbound Unbound  70% Unbound 

87230 – Repair Services of 
Garments and Household 
Textiles 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

83111 – Strategic 
Management Consulting 
Services 

49%  * 49%  * 49%  * 49%  * Unbound Unbound 100% *  * 100%*  * 100% * Unbound 

83114 – Marketing 
Management Consulting 
Services 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49% Unbound Unbound  Unbound Unbound 
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Manufacturing-Related 
Services 

AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN-Australia-

New Zealand 
ASEAN-India Thailand-Japan Thailand-Australia Thailand-Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
83116 – Supply Chain and 
Other Management 
Consulting Services 

70% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49% Unbound Unbound  Unbound Unbound 

หมายเหตุ: ส าหรับสาขาการบริการที่ไม่ปรากฎในตารางข้อผูกพันเฉพาะ คณะผู้วิจัยจะเติม ‘Unbound’ ลงในตาราง เนื่องจากการเจรจาการค้าเสรีของไทยเป็นไปในลักษณะ Positive List 
ส าหรับ Mode 4 เครื่องหมาย  หมายถึง สาขาการบริการนั้น ผูกพันตามตารางข้อผูกพันทั่วไปของไทย 
* หมายถึง ผูกพันตามตารางข้อผูกพนัทั่วไปอย่างมีเงื่อนไข 
** หมวดการจัดจ าหน่ายส่งและการจัดจ าหน่ายปลีก ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ในรหัส CPC สองหลักสุดท้าย ประกอบด้วย -31 (-of Yarn and Fabrics) -32 (-of Household Linens, Curtains, Net Curtains 
and Diverse Household Articles of Textile Materials) -33 (of Articles of Clothing, Articles of Fur and Clothing Accessories) 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ส าหรับการพิจารณาระดับการผูกพันการบริการของแต่ละสาขาการบริการ คณะผู้วิจัยจะ
ใช้ดัชนีชี้วัดการเปิดเสรีการบริการ ดัชนีดังกล่าวจะถูกค านวณจากจ านวนกิจกรรมการบริการที่มี
การเปิดเสรีการบริการในเรื่องของข้อจ ากัดการเข้าสู่ตลาด (Market Access) ต่อจ านวนกิจกรรม
การบริการทั้งหมด8 โดยคะแนนของดัชนีชี้วัดการเปิดเสรีการบริการจะอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ดังนั้น 
เมื่อระดับคะแนนของดัชนีชี้วัดการเปิดเสรีการบริการมีค่าสูง หมายถึงระดับการเปิดเสรีการบริการ
ในสาขาบริการนั้นๆ สูงตามไปด้วย 

 
9.4.1.2 การ ิเคราะห์ค ามสามารถในการแข่งข น 

 
ความสามารถในการแข่งขันของภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตเป็น

ปัจจัยหนึ่งทางเศรษฐกิจที่บ่งบอกความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในมิติต่างๆ อาทิ 
ประสิทธิภาพในการผลิตและการบริการ ความเข้มแข็งของผู้ประกอบการในประเทศ และระดับ
ความสามารถของแรงงานในประเทศ เป็นต้น ซึ่งในการประเมินปัจจัยดังกล่าว จ าเป็นต้องอาศัย 
ข้อมูลจากหลากหลายด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมในบริบทการเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ 

 
หนึ่งในหน่วยงานส าคัญที่เก็บรวบรวมข้อมูลทางธุรกิจของผู้ประกอบการในประเทศไทย

ไว้มากที่สุดหน่วยงานหนึ่ง คือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of Business Development: 
DBD) ซึ่งมีหนึ่งในหน้าที่หลักคือการจดทะเบียนและบริการข้อมูลธุรกิจ ในการเก็บข้อมูลนิติบุคคล
ของ DBD จะเก็บข้อมูลนิติบุคคลตามการจัดประเภทกิจกรรมทางธุรกิจตามแบบมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 (Thailand Standard Industrial Classification: TSIC 2009) 
ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมสากลที่องค์การ
สหประชาชาติระบุไว้ (International Standard Industrial Classification: ISIC)  

 
โดยคณะผู้วิจัยได้ท าการแบ่งกลุ่มกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต

ดังแสดงในตารางที่ 9-5 ให้สอดคล้องกับ TSIC 25529 เพื่อน าข้อมูลของนิติบุคคลในแต่ละกลุ่มมา
พิจารณาต่อไปในหัวข้อย่อย ดังนี ้

 
  
                                                           
8 วิธีการค านวณดัชนีชี้วัดการเปิดเสรีการบริการถูกดัดแปลงมาจาก Sandre Mugan, Thanagavelu, ERIA Discussion Paper 

(2015) 
9 รายละเอียดของตารางแสดงรหัส Central Product Classification ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานี้ และรหัส TSIC ปี 2552 จะเป็น 
ดังแสดงในภาคผนวกที่ 3 
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 การบริการ ้าน ิศ กรรม 
 
การบริการด้านวิศวกรรม เป็นการบริการที่มีการเติบโตดี โดยขนาดของธุรกิจด้านการ

บริการด้านวิศวกรรมระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 5.46 
ขยายตัวจาก 59,371.34 ล้านบาท เป็น 62,615.35 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 9-8 

 
ภาพที่ 9-8 มูลค่าทุนจ ทะเบี นของกลุ่มธุรกิจการบริการ ้าน ิศ กรรม  

ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เ ือนมกราคม ปี 2558 และปี 2559 

 
 

ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาในรายกิจกรรมของการบริการด้านวิศวกรรม จากภาพที่ 9-9 พบว่า 
กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้ค าปรึกษาทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง มีอัตราการขยายตัวของ
ทุนจดทะเบียนร้อยละ 5.5 จาก 57,566.70 ล้านบาทในเดือนมกราคม ปี 2558 เป็น 60,762.16 
ล้านบาทในเดือนมกราคมปี 2559 และมีจ านวนผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นจาก 3,884 คน เป็น 4,242 
คน เมื่อนับจากเดือนมกราคมในปี 2558 และ 2559 ตามล าดับ  
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ส าหรับ กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิคอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
พบว่า มีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.69 จาก 
1,804.64 ล้านบาทในเดือนมกราคม ปี 2558 เป็น 1,853.19 ล้านบาทในเดือนมกราคมปี 2559 
และมีจ านวนผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นจาก 342 คน เป็น 368 คน เมื่อนับจากเดือนมกราคมในปี 2558 
และ 2559 ตามล าดับ  

 
ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาสัดส่วนของทุนจดทะเบียนการบริการด้านวิศวกรรมแต่ละประเภทแล้ว 

พบว่า กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้ค าปรึกษาทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง มีสัดส่วนที่สูงกว่า
กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิคอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น อย่างมาก โดยอยู่
ที่ร้อยละ 97.04 และ 2.96 ตามล าดับในเดือนมกราคมปี 2559  

 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า กิจกรรมการบริการด้านวิศวกรรม มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น โดย

กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้ค าปรึกษาทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง  เป็นกิจกรรมการบริการ
ด้านวิศวกรรมที่มีความเข้มแข็งกลุ่มหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะมีสัดส่วนมูลค่าในกลุ่ม
การบริการสูงที่สุดแล้ว ยังมีอัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนสูง และมีจ านวนผู้ประกอบการเป็น
จ านวนมากอีกด้วย  

 
ภาพที่ 9-9 ภาพร มของธุรกิจการบริการ ้าน ิศ กรรม  

ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม แบ่งตามรา กิจกรรม 

 
หมายเหตุ: ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 
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นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market 
Access) จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตาม
ตารางที่ 9-8 พบว่า มีกิจกรรมการบริการในสาขาการบริการด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมนี้ ทั้งสิ้น 2 บริการ ได้แก่ 

 
 การบริการให้ค าปรึกษาด้านวิศวกรรม (CPC 83310) 
 การบริการด้านวิศวกรรมส าหรับโครงการอุตสาหกรรมและการผลิต (CPC 83322)  

 
ในภาพรวม ความตกลงการเจรจาการค้าเสรีเกือบทั้งหมด มีการเปิดเสรีกิจการบริการ 

(Mode 3)10 และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4)11 ในสาขาการบริการด้านวิศวกรรม 
ยกเว้นความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ที่ไม่เปิดเลยทั้ง 2 Mode และความตกลงการค้าเสรีไทย-
ออสเตรเลียที่เปิดเฉพาะ Mode ที่ 4 เท่าน้ัน  
 

อย่างไรก็ตาม ในความตกลงบางฉบับ แม้จะมีการเปิดเสรีการบริการด้านวิศวกรรม  
แต่เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของการเปิดเสรี จะพบว่า มีรูปแบบการเปิดเสรีการบริการอย่างมี
เงื่อนไข ดังนี้  
 

 ค ามตกลงการค้าเสรีอาเซี น พบว่า มีการระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมในการเปิดเสรี
การบริการใน Mode ที่ 3 ให้กรรมการหรือหุ้นส่วนอย่างน้อยร้อยละ 50 ถือสัญชาติ
ไทยและถือครองใบอนุญาตจากสภาวิศวกร 

 
 ค ามตกลงการค้าเสรีอาเซี น-จีน พบว่า มีการระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมในการเปิด

เสรีการบริการใน Mode ที่ 3 ให้กรรมการหรือหุ้นส่วนอย่างน้อยร้อยละ 50 ถือ
สัญชาติไทยและถือครองใบอนุญาตจากสภาวิศวกร 

 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ความตกลงการค้าเสรีของประเทศไทยส่วนใหญ่ มีการเปิดเสรีการ

บริการด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เห็นได้จากการระบุถึงการ
เปิดเสรีใน Mode 3 (การเปิดเสรีกิจการบริการ) และ Mode 4 (การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา) 
อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีดังกล่าว ยังคงเป็นการเปิดเสรีอย่างมีเงื่อนไข เช่น การก าหนดให้ต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สัญชาติ เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงท่าทีปกป้องการเข้าตลาดด้าน

                                                           
10 ก าหนดให้สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาตสิูงสุดไม่เกินร้อยละ 49  
11 ยกเว้นวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ที่ไม่ผูกพัน 
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การค้าบริการวิศวกรรมภายในประเทศ ซึ่งถือเป็นข้อบังคับที่ส่งเสริมให้เกิดการรับรองคุณภาพของ
การให้บริการ ส่งเสริมความน่าเชื่อถือของวิศวกร และการปกป้องผู้บริโภคภายในประเทศ  
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ตารางที่ 9-8 ตารางสรุประ  บการผูกพ นการบริการของ ท ของการบริการ ้าน ิศ กรรมที่เก่ี  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 การบริการ ้าน ิศ กรรม 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่ไม่
ผูกพันตามข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสรี 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตามข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรี 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 

ระดับการผูกพนัของกิจกรรม
การบริการในสาขา 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุด
เฉลี่ย: %) 

49%  49%  49%  49%  49%  49%  0%  0%  

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติต่ าสุด
และสูงสุด: %) 

49%  49%  49%  49%  49%  49%  0%  0%  

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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 การบริการ ้านการ ิจ  และพ ฒนา 
 
การบริการด้านการวิจัยและพัฒนาเป็นการบริการที่มีการเติบโตสูงมาก โดยขนาดของ

ธุรกิจการบริการด้านวิจัยและพัฒนาระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตสูงถึง 
ร้อยละ 44.23 โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจในสาขาการบริการด้านการวิจัยและพัฒนาดังกล่าว
ขยายตัวจาก 7,589.46 ล้านบาท เป็น 10,946.06 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 9-10 

 
ภาพที่ 9-10 มูลค่าทุนจ ทะเบี นของกลุ่มธุรกิจการบริการ ้านการ ิจ  และพ ฒนา  

ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เ ือนมกราคม ปี 2558 และปี 2559 

 
 

ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาในรายกิจกรรมของการบริการด้านการวิจัยและพัฒนา จากภาพที่ 9-11 
พบว่า กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภท
ไว้ในที่อื่น มีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนสูงถึงร้อยละ 54.39 จาก 6,131.36 ล้านบาทใน
เดือนมกราคม ปี  2558 เป็น 9,466.46 ล้านบาทในเดือนมกราคมปี  2559 และมีจ านวน
ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นจาก 225 คน เป็น 257 คน เม่ือนับจากเดือนมกราคมในปี 2558 และ 2559 
ตามล าดับ  
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ส าหรับ กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ พบว่า มีอัตรา
การขยายตัวของทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.69 จาก 1,458.09 ล้านบาท
ในเดือนมกราคม ปี 2558 เป็น 1,479.59 ล้านบาทในเดือนมกราคมปี 2559 และมีจ านวน
ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นจาก 248 คน เป็น 250 คน เม่ือนับจากเดือนมกราคมในปี 2558 และ 2559 
ตามล าดับ  

 
ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาสัดส่วนของทุนจดทะเบียนการบริการด้านการวิจัยและพัฒนาแต่ละ

ประเภทแล้ว พบว่า กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ ซึ่ง
มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีสัดส่วนที่สูงกว่า กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้าน
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ อย่างมาก โดยอยู่ที่ร้อยละ 86.48 และ 13.52 ตามล าดับในเดือนมกราคม 
ปี 2559 

 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า กิจกรรมการบริการด้านการวิจัยและพัฒนา มีแนวโน้มขยายตัว

เพิ่มขึ้น โดย กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น เป็นกิจกรรมการบริการด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีความเข้มแข็งกลุ่มหนึ่งของ
ประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะมีสัดส่วนมูลค่าในกลุ่มการบริการสูงที่สุดแล้ว ยังมีอัตราการเติบโตของ
ทุนจดทะเบียนสูงอีกด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ดีของสถานการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศไทย เนื่องจากความรู้และความก้าวทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ถือ
เป็นหนึ่งในกลไกส าคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศให้ มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับ 
นานาประเทศเพิ่มมากขึ้น 
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ภาพที่ 9-11 ภาพร มของธุรกิจการบริการ ้านการ ิจ  และพ ฒนา ที่เกี่  ข้องก บ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม แบ่งตามรา กิจกรรม 

 
หมายเหตุ: ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด 

(Market Access) จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของ
ไทยตามตารางที่ 9-9 พบว่า พบว่า มีกิจกรรมการบริการในสาขาบริการวิจัยและพัฒนาที่ส าคัญ
ทั้งสิ้น 3 บริการได้แก่ 

 
 การบริการออกแบบเฉพาะด้านอื่นๆ (CPC 83919) 
 การบริการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (CPC 83920) 
 การบริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและแฟรนไชส์ (CPC 83960) 
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ในภาพรวม ความตกลงการเจรจาการค้าเสรีเกือบทั้งหมด ไม่มีการเปิดเสรีกิจการบริการ 
(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการด้านการวิจัยและ
พัฒนา ยกเว้นความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียที่เปิดเสรีการบริการ Mode 4 ตามตารางข้อ
ผูกพันทั่วไป (Horizontal Commitment)12 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงท่าทีปกป้องอุตสาหกรรมการบริการ
ดังกล่าวภายในประเทศอย่างมาก

                                                           
12 เปิดเสรีการบริการแก่การบริการด้านการวิจัยและพัฒนา (รหัส CPC 2.1 – 81400)  
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ตารางที่ 9-9 ตารางสรุประ  บการผูกพ นการบริการของ ท ของการบริการ ้านการ ิจ  และพ ฒนาที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 การบริการ ้าน ิจ   
และพ ฒนา 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่ไม่
ผูกพันตามข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสรี 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตามข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรี 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

ระดับการผูกพนัของกิจกรรม
การบริการในสาขา 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 0% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุด
เฉลี่ย: %) 

0%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติต่ าสุด
และสูงสุด: %) 

0%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 



 

 

 

9-50  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

 การบริการให้ค าปรึกษา ้านการจ  การและ ้านการตลา  
 
การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้านการตลาด เป็นการบริการที่มีการเติบโตดี 

โดยขนาดของธุรกิจด้านการบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้านการตลาด ระหว่างเดือน
มกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 4.69 ขยายตัวจาก 141,312.30 ล้านบาท 
เป็น 147,933.87 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 9-12 

 
ภาพที่ 9-12 มูลค่าทุนจ ทะเบี นของกลุ่มธุรกิจให้ค าปรึกษา ้านการจ  การและ 

 ้านการตลา  ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  
เ ือนมกราคม ปี 2558 และปี 2559 

 
 

ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาในรายกิจกรรมของการบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้าน
การตลาด จากภาพที่ 9-13 พบว่า กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น มีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนสูงที่สุด ที่ร้อยละ 4.38 จาก 132,899.74 
ล้านบาทในเดือนมกราคม ปี 2558 เป็น 139,315.29 ล้านบาทในเดือนมกราคมปี 2559 และมี
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จ านวนผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นจาก 10,206 คน เป็น 10,839 คน เม่ือนับจากเดือนมกราคมใน 
ปี 2558 และ 2559 ตามล าดับ  

 
ส าหรับ กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงิน พบว่า มีอัตราการขยายตัว

ของทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.48 จาก 6,949.76 ล้านบาทในเดือนมกราคม ปี 2558 เป็น 
7,122.25 ล้านบาทในเดือนมกราคมปี 2559 และมีจ านวนผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นจาก 359 คน เป็น 
422 คน เมื่อนับจากเดือนมกราคมในปี 2558 และ 2559 ตามล าดับ  

 
ส าหรับ การวิจัยตลาดและการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน (ประชามติ) พบว่า มี

อัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.17 จาก 993.24 ล้านบาทในเดือนมกราคม 
ปี 2558 เป็น 1,014.84 ล้านบาทในเดือนมกราคมปี 2559 และมีจ านวนผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นจาก 
237 คน เป็น 248 คน เมื่อนับจากเดือนมกราคมในปี 2558 และ 2559 ตามล าดับ 

 
ส าหรับ กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการสื่อสาร พบว่า มีอัตราการขยายตัวของทุน 

จดทะเบียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.54 จาก 469.55 ล้านบาทในเดือนมกราคม ปี 2558 เป็น 481.50 ล้านบาท
ในเดือนมกราคมปี 2559 และมีจ านวนผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นจาก 158 คน เป็น 166 คน เม่ือนับ
จากเดือนมกราคมในปี 2558 และ 2559 ตามล าดับ 
 

ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาสัดส่วนของทุนจดทะเบียนการบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและ
ด้านการตลาดแต่ละประเภทแล้ว พบว่า กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีสัดส่วนที่สูงกว่ากิจกรรมการบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้าน
การตลาดประเภทอื่นๆ เป็นอย่างมาก โดยอยู่ที่ร้อยละ 94.17 ในเดือนมกราคมปี 2559 รองลงมา
ได้แก่ กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงิน การวิจัยตลาดและการส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชน (ประชามติ) และกิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการสื่อสาร ที่ร้อยละ 4.81 0.69 
และ 0.33 ตามล าดับ  

 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า กิจกรรมการบริการด้านการจัดการและด้านการตลาด มีแนวโน้ม

ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดย กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่
อื่น เป็นกิจกรรมการบริการด้านการจัดการและด้านการตลาดที่มีความเข้มแข็งกลุ่มหนึ่งของ
ประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะมีสัดส่วนมูลค่าในกลุ่มการบริการสูงที่สุดแล้ว ยังมีอัตราการเติบโตของ
ทุนจดทะเบียนสูง และมีจ านวนผู้ประกอบการเป็นจ านวนมากอีกด้วย  
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ภาพที่ 9-13 ภาพร มของธุรกิจการบริการให้ค าปรึกษา ้านการจ  การและ ้านการตลา  
ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม แบ่งตามรา กิจกรรม 

 
หมายเหตุ: ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) 

จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตามตารางที่ 
9-10 พบว่า กิจกรรมการบริการในสาขาการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้านการตลาดที่
ส าคัญทั้งสิ้น 4 บริการ ได้แก่ 

 
 การบริการสนับสนุนอื่นๆ (CPC 85999) 
 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ (CPC 83111) 
 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารการตลาด (CPC 83114) 
 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (CPC 83116) 
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ในภาพรวม ความตกลงการเจรจาการค้าเสรีเกือบทั้งหมด มีการเปิดเสรีกิจการบริการ 
(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการให้ค าปรึกษาด้านการ
จัดการและด้านการตลาด ยกเว้นความตกลงไทย-ชิลี ที่เปิดเฉพาะ Mode 3 เท่านั้น และความตกลง
การค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย ที่ไม่เปิดเลยท้ัง Mode 3 และ Mode 4 
 

ทั้งนี้ หากพิจารณาการบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้านการตลาด ในรายสาขา 
จะพบว่า การบริการแต่ละสาขามีระดับการเปิดเสรีการบริการที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้ 

 
 การบริการให้ค าปรึกษา ้านการบริหารจ  การ (Operations Management 

Consulting Services) พบว่า ไม่ผูกพันในความตกลงส่วนใหญ่ ทั้ง Mode 3 และ 
Mode 4 ยกเว้นความตกลงอาเซียนและความตกลงไทย-ญี่ปุ่น มีการเปิดเสรีใน 
Mode 313 และความตกลงไทย-ออสเตรเลีย มีการเปิดเสรีใน Mode 4 

 
 การบริการให้ค าปรึกษา ้านการบริหารเชิงกล ุทธ์ (Strategic Management 

Consulting Services) พบว่า มีการเปิดเสรีในความตกลงส่วนใหญ่ ทั้ง Mode 314 
(แบบมีเงื่อนไข)15 และ Mode 4 ยกเว้นความตกลงอาเซียน-อินเดีย ไม่มีการเปิดเสรี
เลยท้ัง 2 Mode และความตกลงไทย-ชิลี ที่เปิดเสรีเฉพาะ Mode 3 เท่าน้ัน 

 
 การบริการให้ค าปรึกษา ้านการบริหารการตลา  (Marketing Management 

Consulting Services) พบว่า ไม่ผูกพันในความตกลงส่วนใหญ่ ทั้ง Mode 3 และ 
Mode 4 ยกเว้นความตกลงไทย-ญี่ปุ่น ที่เปิดเสรีใน Mode 3 และความตกลงไทย-
ออสเตรเลียที่เปิดเสรีใน Mode 4  

 
 การบริการให้ค าปรึกษา ้านการบริหารห่ งโซ่อุปทานและอื่น  (Supply 

Chain and Other Management Consulting Services) พบว่า ไม่ผูกพันในความ
ตกลงส่วนใหญ่ ทั้ง Mode 3 และ Mode 4 ยกเว้นความตกลงอาเซียนและความตกลง
ไทย-ญี่ปุ่น ที่เปิดเสรีทั้งใน Mode 3 และ Mode 4 

 

                                                           
13 ระบุสัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติสูงสุดรอ้ยละ 70 และร้อยละ 49 ในความตกลงอาเซียน และความตกลงไทย-ญี่ปุ่น ตามล าดับ 
14 ส่วนใหญ่ระบุสัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติสูงสุดรอ้ยละ 49 ยกเว้นความตกลงไทย-ญี่ปุ่น และไทย-ชิลี ให้ถึงร้อยละ 100  
15 ไม่ผูกพันส าหรับที่ปรึกษาด้านกฎหมายและตรวจสอบบัญชี (Legal and Auditing Consultants) และต้องมีอัตราส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ไม่เกินที่ระดับสามต่อหนึ่ง หรือน้อยกว่า 
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ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ความตกลงการค้าเสรีของประเทศไทยส่วนใหญ่ มีการเปิดเสรีการ
บริการด้านการจัดการและด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เห็นได้
จากการระบุถึงการเปิดเสรีใน Mode 3 (การเปิดเสรีกิจการบริการ) และ Mode 4 (การให้บริการ
โดยบุคคลธรรมดา) อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีดังกล่าว มีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับ
สาขาการให้บริการ โดย การบริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์  (Strategic 
Management Consulting Services) ถือเป็นการบริการด้านการจัดการและด้านการตลาด ที่มีการ
เปิดเสรีการบริการมากที่สุด  
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ตารางที่ 9-10 ตารางสรุประ  บการผูกพ นการบริการของ ท ของการบริการให้ค าปรึกษา ้านการจ  การและ ้านการตลา  
ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 การบริการให้ค าปรึกษา 
 ้านการจ  การและ 
 ้านการตลา  

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่ไม่
ผูกพันตามข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสรี 

1 2 3 3 3 3 3 3 4 4 0 2 3 1 3 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตามข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรี 

3 2 1 1 1 1 1 1 0 0 4 2 1 3 1 0 

ระดับการผูกพนัของกิจกรรม
การบริการในสาขา 

75% 50% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 100% 50% 25% 75% 25% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุด
เฉลี่ย: %) 

47%  12%  12%  12%  0%  62%  25%  25%  

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติต่ าสุด
และสูงสุด: %) 

49%, 
79% 

- 49% - 49% - 49% - 0% - 
49%. 
100% 

- 100% - 
70%, 
100% 

- 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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 การบริการ ้านการท สอบและตร จสอบคุ ภาพสินค้าและ  ตถุ ิบ 
 
การบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ เป็นการบริการที่มี

การเติบโตสูง โดยขนาดของธุรกิจด้านการบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและ
วัตถุดิบ16 ระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 24.08 ขยายตัว
จาก 2,568.69 ล้านบาท เป็น 3,187.34 ล้านบาท และมีจ านวนผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นจาก 261 คน 
เป็น 272 คน เม่ือนับจากเดือนมกราคมในปี 2558 และ 2559 ตามล าดับ ดังแสดงในภาพที่ 9-14 
และ 9-15 

 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า กิจกรรมการบริการด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ  

มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งในแง่ของมูลค่ารวมของทุนจดทะเบียน อัตราการเติบโตของทุน 
จดทะเบียน และจ านวนผู้ประกอบการ ซึ่งถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดี เนื่องจากในปัจจุบัน การบริการ
ด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ ถือว่ามีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการของอุตสาหกรรม ซึ่งจะน าไปสู่การเพิ่มขึ้นของ
ความสามารถทางการแข่งขันด้านการส่งออกของประเทศ 

 
  

                                                           
16 ในการศึกษาภาพรวมของธุรกิจการบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ ส าหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่ม คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเฉพาะ การบริการด้านการทดสอบและวิเคราะห์การป ิบัติการทางกายภาพและเคมี เท่านั้น 
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ภาพที่ 9-14 มูลค่าทุนจ ทะเบี นของกลุ่มธุรกิจการบริการ ้านการท สอบและ 
ตร จสอบคุ ภาพสินค้าและ  ตถุ ิบ ที่เก่ี  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

เ ือนมกราคม ปี 2558 และปี 2559 

 
 

ภาพที่ 9-15 ภาพร มของธุรกิจการบริการ ้านการท สอบและ 
ตร จสอบคุ ภาพสินค้าและ  ตถุ ิบ ที่เก่ี  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

แบ่งตามรา กิจกรรม 

 
หมายเหตุ: ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 
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เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) 
จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตามตารางที่ 
9-11 พบว่า มีกิจกรรมการบริการในสาขาการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบที่
เกี่ยวข้องเพียงหนึ่งบริการ ได้แก่ การบริการทดสอบและวิเคราะห์ส่วนประกอบ (CPC 83441) 

 
ในภาพรวม ความตกลงการเจรจาการค้าเสรีเกือบทั้งหมด มีการเปิดเสรีกิจการบริการ 

(Mode 3)17 และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการด้านการทดสอบ
และตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ18 ยกเว้นความตกลงอาเซียน และความตกลงไทย-ชิลี  
ที่เปิดเฉพาะใน Mode 3 และความตกลงไทย-ออสเตรเลีย ที่เปิดเฉพาะใน Mode 4 

                                                           
17 ส่วนใหญ่ก าหนดให้สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดไม่เกินร้อยละ 49 ยกเว้นความตกลงอาเซียน และไทย-ชิลี ก าหนดให้สัดส่วน 
ผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดไม่เกินร้อยละ 70 และต้องเป็นในรูปแบบกิจการร่วมค้า (Joint Venture) กับนิติบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น  

18 พิจารณาเฉพาะกิจกรรรมการบริการทดสอบและวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Composition and Purity Testing and Analysis 
Services) เท่านั้น 
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ตารางที่ 9-11 ตารางสรุประ  บการผูกพ นการบริการของ ท ของการบริการ ้านการท สอบและตร จสอบคุ ภาพสินค้าและ  ตถุ ิบ 
ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 การบริการ ้านการท สอบ
และตร จสอบคุ ภาพสินค้า

และ  ตถุ ิบ 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่ไม่
ผูกพันตามข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสรี 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตามข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรี 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 

ระดับการผูกพนัของกิจกรรม
การบริการในสาขา 

100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุด
เฉลี่ย: %) 

70%  49%  49%  49%  49%  49%  0%  70%  

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติต่ าสุด
และสูงสุด: %) 

70% - 49% - 49% - 49% - 0% - 49% - 0% - 0% - 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี
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 การบริการที่เกี่  ข้องก บการผลิต19 
 
การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เป็นการบริการ

ที่มีการเติบโตที่ชะลอตัวลง โดยขนาดของธุรกิจด้านการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตระหว่าง
เดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ -1.04 หดตัวจาก 157,418 ล้านบาท 
เป็น 155,779 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 9-16 

 
ภาพที่ 9-16 มูลค่าทุนจ ทะเบี นของกลุ่มธุรกิจการบริการที่เก่ี  ข้องก บการผลิต  

ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เ ือนมกราคม ปี 2558 และปี 2559 

 
 

ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาในรายกิจกรรมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต จากภาพที่ 9-17 
พบว่า การผลิตวัสดุสิ่งทอส าเร็จรูปอื่นๆ ยกเว้นเครื่องแต่งกายซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีอัตรา
การขยายตัวของทุนจดทะเบียนสูงที่สุด ร้อยละ 24.25 จาก 3,447.70 ล้านบาทในเดือนมกราคม  
ปี 2558 เป็น 4,283.90 ล้านบาทในเดือนมกราคมปี 2559 รองลงมา ได้แก่ การผลิตพรมและพรมหนา 
และ การตัดเย็บเสื้อผ้าตามค าสั่งของลูกค้า ร้อยละ 5.76 และร้อยละ 0.70 ตามล าดับ 

                                                           
19 รวมกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวขอ้งกับการเกษตร การล่าสัตว์ และป่าไม้  
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ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาสัดส่วนของทุนจดทะเบียนการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแต่ละ
ประเภทแล้ว พบว่า การผลิตเสื้อผ้าชั้นนอก มีสัดส่วนทุนจดทะเบียนสูงที่สุด ร้อยละ 21.90 ของ
การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทั้งหมดในเดือนมกราคมปี 2559 รองลงมา ได้แก่ การทอผ้าจาก
เส้นใยสังเคราะห์ (ร้อยละ 18.40) การปั่นด้ายจากเส้นใยสังเคราะห์ (ร้อยละ 13.48) การปั่นด้าย
จากเส้นใยธรรมชาติ (ร้อยละ 9.50) และ การผลิตสิ่งทออื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ที่อื่น (ร้อยละ 4.13) 
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ภาพที่ 9-17 ภาพร มของธุรกิจการบริการที่เกี่  ข้องก บการผลิต  
ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
หมายเหตุ: ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

25% 
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เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) 
จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตามตารางที่ 
9-12 พบว่า มีกิจกรรมการบริการท่ีส าคัญ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนีด้้วยกัน 11 บริการ ได้แก่ 

 
 การบริการผลิตเส้นใยสิ่งทอ (CPC 88211)  
 การบริการผลิตสิ่งทอโดยการถัก (CPC 88212)  
 การบริการผลิตสิ่งทอส าเร็จ (CPC 88213)  
 การบริการการผลิตผ้าโครเชต์และผ้าถัก (CPC 88214) 
 การบริการการผลิตสิ่งทอจากวัสดุที่ไม่เป็นธรรมชาติ (CPC 88215) 
 การบริการการผลิตพรม (CPC 88216) 
 การบริการการผลิตตาข่าย เชือก และสายคอร์ด (CPC 88217) 
 การบริการการผลิตสิ่งทออื่นๆ (CPC 88219) 
 การบริการการผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป ยกเว้นเสื้อผ้าจากขนเฟอร์ (CPC 88221) 
 การบริการการผลิตเสื้อผ้าจากขนเฟอร์ (CPC 88222) 
 การบริการการผลิตเสื้อผ้าจากโครเชและผ้าถัก (CPC 88223) 

 
และการบริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การล่าสัตว์ และป่าไม ้4 บริการ ได้แก่ 

 
 การบริการหลังการเก็บเกี่ยวพืช (Post-Harvest Crop Services: CPC 86111) 
 การบริการเตรียมเมล็ดพันธุ์ (Seed Processing Services: CPC 86112) 
 การบริการการผลิตพืชจากเมล็ดพันธุ์อื่น (Crop Production Services on Inputs 

Owned by Others: CPC 86113) 
 การบริการสนับสนุนอื่นๆ ด้านการผลิตพืช (Other Support Services to Crop 

Production: CPC 86119)  
 
ในภาพรวม ความตกลงการเจรจาการค้าเสรีเกือบทั้งหมด ไม่ผูกพันการเปิดเสรีกิจการ

บริการ (Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิต ยกเว้น ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนที่มีการผูกพันการเปิดเสรีบริการในการจัดตั้ง
กิจการภายใต้กรอบความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ACIA) โดยเปิดให้ชาวต่างชาติสามารถถือ
หุ้นสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 49 และความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ที่เปิดเฉพาะ Mode 4 
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อย่างไรก็ตาม ในความตกลงไทย -ออสเตรเลีย แม้จะมีระดับการเปิดเสรีบริการที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มใน Mode 4 แต่การเปิดเสรีดังกล่าว จะไม่รวมถึง
การเปิดเสรีในการบริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การล่าสัตว์ และป่าไม้ ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรม
ต้นน้ าของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เนื่องจากประเทศไทยมีการก าหนดห้ามไม่ให้คน
ต่างด้าวประกอบอาชีพงานกสิกรรม20 ซึ่งการบริการทั้ง 5 บริการดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  
 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ความตกลงการค้าเสรีของประเทศไทยส่วนใหญ่ ไม่มีการเปิดเสรีการ
บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เห็นได้จากการไม่
ผูกพันการเปิดเสรีใน Mode 3 (การเปิดเสรีกิจการบริการ) และ Mode 4 (การให้บริการโดยบุคคล
ธรรมดา) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงท่าทีในการปกป้องอุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศเป็นอย่างมาก 
ทั้งนี้ เป็นเพราะอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทย มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวม 
เป็นอุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานสูง อีกทั้งยังมีความเกี่ยวโยงไปในธุรกิจอื่นๆ นับตั้งแต่วัตถุดิบ 
ฝ้าย ไหม ไปจนถึงการทอผ้าผืน และการตัดเย็บเสื้อผ้าส าเร็จรูป  

 
ทั้งนี้ แม้อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศไทย จะมีจุดแข็งในแง่ของการมี

อุตสาหกรรมเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า มีความหลากหลายของสินค้าในแง่คุณภาพ แต่
การเปิดเสรีการบริการการผลิตนั้น จ าเป็นต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ เนื่องจากสิ่งที่น่าเป็น
กังวลของผู้ประกอบการไทย คือ ปัญหาด้านต้นทุนและราคาของสินค้าที่ยังคงสูง เม่ือเปรียบเทียบ
กับคู่แข่งอื่นๆ เช่น เวียดนาม จีน เป็นต้น ซึ่งหากประเทศไทยมีการเปิดเสรีการบริการด้านการ
ผลิต จะส่งผลให้ผู้ประกอบการภายในประเทศ อาจถูกแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดไปได้ 

                                                           
20 อ้างอิงจาก “การก าหนดงานในอาชีพ และวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกา ก าหนดในอาชีพและวิชาชีพที่
ห้ามคนต่างด้าวท า พ.ศ. 2522”  
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ตารางที่ 9-12 ตารางสรุประ  บการผูกพ นการบริการของ ท ของการบริการที่เกี่  ข้องก บการผลิตที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 การบริการที่เก่ี  ข้องก บ
การผลิต 

AFAS 9th 
Package * 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่ไม่
ผูกพันตามข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสรี 

0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 4 16 16 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตามข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรี 

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 

ระดับการผูกพนัของกิจกรรม
การบริการในสาขา 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 75% 0% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุด
เฉลี่ย: %) 

49%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติต่ าสุด
และสูงสุด: %) 

49%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  

หมายเหตุ: * ในการเจรจาเรื่องการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียนจะถูกระบอุยู่ในความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ACIA) โดยระบุใหช้าวต่างชาติสามารถถือหุ้นได้สูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 49 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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 การบริการการจ  หาพน กงาน 
 
การบริการการจัดหาพนักงานเป็นการบริการที่มีการเติบโตสูง โดยขนาดของธุรกิจด้าน

การบริการการจัดหาพนักงานระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตอยู่ท่ีร้อยละ 
37.72 ขยายตัวจาก 11,742.07 ล้านบาท เป็น 16,170.72 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 9-18 

 
ภาพที่ 9-18 มูลค่าทุนจ ทะเบี นของกลุ่มธุรกิจการบริการการจ  หาพน กงาน  

ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เ ือนมกราคม ปี 2558 และปี 2559 

 
 

ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาในรายกิจกรรมของการบริการการจัดหาพนักงาน จากภาพที่ 9-19 
พบว่า กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรมนุษย์อื่นๆ มีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนสูงที่สุด ที่
ร้อยละ 70.62 จาก 5,809.70 ล้านบาทในเดือนมกราคม ปี 2558 เป็น 9,912.67 ล้านบาทในเดือน
มกราคมปี 2559 อย่างไรก็ตาม การบริการดังกล่าว กลับมีจ านวนผู้ประกอบการลดลงจาก 765 
คน เป็น 723 คน เมื่อนับจากเดือนมกราคมในปี 2558 และ 2559 ตามล าดับ  
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เช่นเดียวกับ กิจกรรมของส านักงานจัดหางานหรือตัวแทนจัดหางานอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ที่อื่น พบว่า มีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.10 จาก 2,632.84 
ล้านบาทในเดือนมกราคม ปี 2558 เป็น 2,793.45 ล้านบาทในเดือนมกราคมปี 2559 แต่กลับมี
จ านวนผู้ประกอบการลดลงจาก 1,062 คน เป็น 1,027 คน เม่ือนับจากเดือนมกราคมในปี 2558 
และ 2559 ตามล าดับ  

 
ส าหรับ กิจกรรมการให้บริการจ้างงานชั่วคราว พบว่า มีอัตราการขยายตัวของทุน 

จดทะเบียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.00 จาก 3,299.54 ล้านบาทในเดือนมกราคม ปี 2558 เป็น 3,464.60 
ล้านบาทในเดือนมกราคมปี 2559 และมีจ านวนผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นจาก 1,071 คน เป็น 1,272 
คน เมื่อนับจากเดือนมกราคมในปี 2558 และ 2559 ตามล าดับ 
 

ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาสัดส่วนของทุนจดทะเบียนการบริการของหมวดการบริการการจัดหา
พนักงานแต่ละประเภทแล้ว พบว่า กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรมนุษย์อื่นๆ มีสัดส่วนที่สูงกว่า
กิจกรรมการบริการการจัดหาพนักงานประเภทอื่นๆ เป็นอย่างมาก โดยอยู่ที่ร้อยละ 70.62 ใน
เดือนมกราคมปี 2559 รองลงมาได้แก่ กิจกรรมการให้บริการจ้างงานชั่วคราว และ กิจกรรมของ
ส านักงานจัดหางานหรือตัวแทนจัดหางานอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ที่อื่น ที่ร้อยละ 21.43 และ 
17.27 ตามล าดับ 

 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า กิจกรรมการบริการด้านการจัดหาพนักงาน มีแนวโน้มขยายตัว

เพิ่มขึ้น โดย กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรมนุษย์อื่นๆ เป็นกิจกรรมการบริการด้านการจัดหา
พนักงานที่มีความเข้มแข็งกลุ่มหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะมีสัดส่วนมูลค่าในกลุ่มการ
บริการสูงที่สุดแล้ว ยังมีอัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนสูงอีกด้วย 
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ภาพที่ 9-19 ภาพร มของธุรกิจการบริการการจ  หาพน กงาน  
ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม แบ่งตามรา กิจกรรม 

 
หมายเหตุ: ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market 

Access) จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตาม
ตารางที่ 9-13 พบว่า มีเพียงกิจกรรมการบริการเดียวที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

 
 การบริการจัดหาพนักงานถาวรที่ มิใช่บุคลากรระดับผู้บริหาร (CPC 85112) 
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ในภาพรวม ความตกลงการเจรจาการค้าเสรีเกือบทั้งหมด ไม่มีการเปิดเสรีกิจการบริการ 
(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการการจัดหาพนักงาน 
ยกเว้นความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียที่เปิดเสรีการบริการ Mode 4 ตามตารางข้อผูกพัน
ทั่วไป (Horizontal Commitment) เท่าน้ัน21

                                                           
21 เปิดเสรีการบริการด้านการจัดหาพนักงานถาวร (ไม่รวมต าแหน่งผู้บริหาร) (รหัส CPC 2.1 – 85112)  
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ตารางที่ 9-13 ตารางสรุประ  บการผูกพ นการบริการของ ท ของการบริการการจ  หาพน กงานที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 การบริการการจ  หา
พน กงาน 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่ไม่
ผูกพันตามข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสรี 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตามข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรี 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

ระดับการผูกพนัของกิจกรรม
การบริการในสาขา 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุด
เฉลี่ย: %) 

0%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติต่ าสุด
และสูงสุด: %) 

0%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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 การบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจ กรและอุปกร ์22 
 
การบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นการบริการที่มีการเติบโตชะลอตัวลง 

โดยขนาดของธุรกิจด้านการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ระหว่างเดือนมกราคม 
ปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ -6.71 หดตัวลงจาก 17,678.90 ล้านบาท เป็น 
16,491.83 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 9-20 

 
ภาพที่ 9-20 มูลค่าทุนจ ทะเบี นของกลุ่มธุรกิจการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจ กร 

และอุปกร ์ ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  
เ ือนมกราคม ปี 2558 และปี 2559 

 
 

ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาในรายกิจกรรมของการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
จากภาพที่ 9-21 พบว่า การบริการซ่อมเครื่องแต่งกาย มีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนสูง
ที่สุด ที่ร้อยละ 40.00 จาก 2.50 ล้านบาทในเดือนมกราคม ปี 2558 เป็น 3.50 ล้านบาทในเดือน

                                                           
22 รวมถึงบริการการซ่อมเครือ่งแต่งกาย 
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มกราคมปี 2559 และมีจ านวนผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นจาก 3 คน เป็น 4 คน เม่ือนับจากเดือน
มกราคมในปี 2558 และ 2559 ตามล าดับ  

 
อย่างไรก็ตาม ส าหรับการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ประเภทอื่นๆ 

ได้แก่ การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไป การติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ และ การ
ซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะอย่าง พบว่า ต่างมีการหดตัวของทุนจดทะเบียน โดยอยู่ที่ร้อยละ  
-12.62 -5.89 และ -4.84 ตามล าดับ  
 

ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาสัดส่วนของทุนจดทะเบียนการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและ
อุปกรณ์แต่ละประเภทแล้ว พบว่า การติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ มีสัดส่วนที่สูง
ที่สุดในการบริการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งหมด โดยอยู่ที่ร้อยละ 47.66 ในเดือน
มกราคมปี 2559 รองลงมา ได้แก่ การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะอย่าง การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้
งานทั่วไป และ การซ่อมเครื่องแต่งกาย ที่ร้อยละ 35.58 16.74 และ 0.02 ตามล าดับ 

 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า กิจกรรมการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ มีแนวโน้ม

หดตัวลง ยกเว้น การบริการซ่อมเครื่องแต่งกาย ที่ถือเป็นกิจกรรมเดียวของการบริการการซ่อม
บ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีมีอัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนท่ีสูง แต่ก็ยังมีมูลค่ารวมของทุน
จดทะเบียนและจ านวนผู้ประกอบการน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับกิจกรรมอื่นๆ   
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ภาพที่ 9-21 ภาพร มของธุรกิจการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจ กรและอุปกร ์  
ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม แบ่งตามรา กิจกรรม 

 
หมายเหตุ: ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) 

จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตามตารางที่ 
9-14 พบว่า มีกิจกรรมการบริการท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาการบริการนี้อยู่ 4 บริการ ได้แก่  

 
 การบริการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรอุตสาหกรรมและพาณิชย์ (CPC 87156) 
 การบริการซ่อมแซมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (CPC 87230) 
 การบริการการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ 

(CPC 87320) 
 การบริการการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ (CPC 87390) 
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ในภาพรวม ความตกลงการเจรจาการค้าเสรีส่วนใหญ่ ไม่ผูกพันการเปิดเสรีกิจการ
บริการ (Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการการซ่อม
บ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ยกเว้นความตกลงอาเซียน ที่มีการเปิดเสรีใน Mode 323 และความตกลง
ไทย-ออสเตรเลีย ที่มีการเปิดเสรีใน Mode 424  

                                                           
23 ผูกพันเฉพาะการบริการซ่อมและบ ารุงเครื่องจักรเชิงพาณิชย์และเชิงอุตสาหกรรม การบริการการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์
อุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และการบริการการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ โดยถูกระบุอยู่ในความตกลงด้านการ
ลงทุนอาเซียน (ACIA) และก าหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดที่ร้อยละ 49 

24 ระบุให้เป็นไปตามตารางข้อผูกพนัทัว่ไป (Horizontal Commitment)  
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ตารางที่ 9-14 ตารางสรุประ  บการผูกพ นการบริการของ ท ของการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจ กรและอุปกร ์ 
ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 การบริการการซ่อมบ ารุง
เครื่องจ กรและอุปกร ์ 

AFAS 9th 
Package * 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่ไม่
ผูกพันตามข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสรี 

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตามข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรี 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 

ระดับการผูกพนัของกิจกรรม
การบริการในสาขา 

75% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุด
เฉลี่ย: %) 

37%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติต่ าสุด
และสูงสุด: %) 

0% 
49% 

- 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

หมายเหตุ: * ส าหรับการบริการการตดิตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ (CPC 87320 และ 87390) ภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียนจะถกูระบอุยู่ในความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ACIA) โดยระบุให้ชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นได้
สูงสุดไม่เกินร้อยละ 49 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี
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 การบริการการจ  จ าหน่า ส่ง 
 
การบริการการจัดจ าหน่ายส่ง เป็นการบริการที่มีการเติบโตดี โดยขนาดของธุรกิจด้าน

การบริการการจัดจ าหน่ายส่งระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 
3.83 ขยายตัวจาก 25,019.46 ล้านบาท เป็น 25,977.74 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 9-22 

 
ภาพที่ 9-22 มูลค่าทุนจ ทะเบี นของกลุ่มธุรกิจการบริการการจ  จ าหน่า ส่ง  

ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เ ือนมกราคม ปี 2558 และปี 2559 

 
 

ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาในรายกิจกรรมของการบริการการจัดจ าหน่ายส่ง จากภาพที่ 9-23 
พบว่า การขายส่งของใช้ในครัวเรือนที่ท าจากสิ่งทอ มีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนสูงที่สุด 
ที่ร้อยละ 21.96 จาก 888.39 ล้านบาทในเดือนมกราคม ปี 2558 เป็น 1,083.50 ล้านบาทในเดือน
มกราคมปี 2559 รองลงมา ได้แก่ การขายส่งเสื้อผ้า ขยายตัวร้อยละ 9.71 ส่วน การขายส่งด้าย
และผ้า และ การขายส่งสิ่งทอ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนัง และของใช้ในครัวเรือน มีอัตราการ
ขยายตัวของทุนจดทะเบียนติดลบ (ร้อยละ -0.24 และ -13.34 ตามล าดับ)   
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ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาสัดส่วนของทุนจดทะเบียนการบริการของหมวดการบริการการจัด
จ าหน่ายส่งแต่ละประเภทแล้ว พบว่า การขายส่งเสื้อผ้า เป็นกิจกรรมการบริการการจัดจ าหน่ายส่ง
ที่มีสัดส่วนที่สูงที่สุดในการบริการการจัดจ าหน่ายส่งทั้งหมด โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 50.16 ใน
เดือนมกราคมปี 2559 รองลงมา ได้แก่ การขายส่งด้ายและผ้า (ร้อยละ 36.48) การขายส่งสิ่งทอ 
เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนัง และของใช้ในครัวเรือน (ร้อยละ 9.19) และ การขายส่งของใช้ใน
ครัวเรือนที่ท าจากสิ่งทอ (ร้อยละ 4.17) 
 

ภาพที่ 9-23 ภาพร มของธุรกิจการบริการการจ  จ าหน่า ส่ง  
ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม แบ่งตามรา กิจกรรม 

 
หมายเหตุ: ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 
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เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) 
จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตามตารางที่ 
9-15 พบว่า มีกลุ่มการบริการจัดจ าหน่ายส่งที่เกี่ยวข้องกับสาขาการบริการนี้ 2 กลุ่มการบริการ25 
ได้แก่  

 
 การบริการการจัดจ าหน่ายส่งนอกเหนือสัญญาจ้าง (Group of CPC 611) 
 การบริการการจัดจ าหน่ายส่งตามสัญญาจ้าง (Group of CPC 612) 
 
ในภาพรวม ความตกลงการเจรจาการค้าเสรีเกือบทั้งหมด มีการเปิดเสรีกิจการบริการ 

(Mode 3)26 เฉพาะการบริการการขายส่งบนพื้นฐานของค่าธรรมเนียมหรือสัญญา (Wholesale 
Trade Services on a Fee or Contract Basis)27 และ ไม่มีการเปิดเสรีการให้บริการโดยบุคคล
ธรรมดา (Mode 4) ยกเว้นความตกลงไทย-ออสเตรเลีย ที่มีการเปิดเสรีการบริการใน Mode 4 ใน
ทุกความตกลงและทุกสาขาการบริการที่เกี่ยวข้อง 

 
ทั้งนี้ ความตกลงไทย-ญี่ปุ่น ยังมีการเปิดเสรีกิจการบริการ (Mode 3) ในการบริการ 

การขายส่งที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของค่าธรรมเนียมหรือสัญญา (Wholesale Trade Service, 
except on a Fee or Contract Basis) ด้วย โดยก าหนดให้สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดไม่เกิน
ร้อยละ 100  

 

                                                           
25 หมวดการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งส าหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ในรหัส CPC สองหลักสุดท้ายประกอบด้วย -31 

yarn and fabrics, -32 household linens, curtains, net curtains and diverse household articles of textile materials, -33 
articles of clothing, articles of fur and clothing accessories 

26 ก าหนดให้สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดไม่เกินร้อยละ 49  
27 นอกจากนี้ ในความตกลงไทย-ญี่ปุ่น ก าหนดให้สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดไม่เกินร้อยละ 75 ส าหรับบริการการขายส่งที่ไม่ได้
อยู่บนพื้นฐานของค่าธรรมเนียมหรือสัญญา (Wholesale Trade Service, except on a Fee or Contract Basis) ด้วย 
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ตารางที่ 9-15 ตารางสรุประ  บการผูกพ นการบริการของ ท ของการบริการการจ  จ าหน่า ส่ง ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 การบริการการจ  จ าหน่า 
ค้าส่ง 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่ไม่
ผูกพันตามข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสรี 

3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 0 6 0 0 0 6 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตามข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรี 

3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 6 0 6 6 6 0 

ระดับการผูกพนัของกิจกรรม
การบริการในสาขา 

50% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุด
เฉลี่ย: %) 

25%  25%  25%  25%  25%  75%  100%  100%  

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติต่ าสุด
และสูงสุด: %) 

70% - 0% - 0% - 0% - 0% - 75% - 100% - 100% - 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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 การบริการการจ  จ าหน่า ปลีก 
 
การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกเป็นการบริการที่มีการเติบโตดี โดยขนาดของธุรกิจด้าน

การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 - 2559 มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 
4.80 ขยายตัวจาก 16,794.39 ล้านบาท เป็น 17,600.18 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 9-24 

 
ภาพที่ 9-24 มูลค่าทุนจ ทะเบี นของกลุ่มธุรกิจการบริการการจ  จ าหน่า ปลีก  

ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เ ือนมกราคม ปี 2558 และปี 2559 

 
 

ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาในรายกิจกรรมของการบริการการจัดจ าหน่ายปลีก จากภาพที่ 9-25 
พบว่า การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต มีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนสูงที่สุด ที่ร้อยละ  
12.31 จาก 3,978.74 ล้านบาทในเดือนมกราคม ปี 2558 เป็น 4,468.46 ล้านบาทในเดือนมกราคม
ปี 2559 รองลงมา ได้แก่ ร้านขายปลีกของในครัวเรือนที่ท าจากสิ่งทอ (ร้อยละ 3.40) ร้านขายปลีก
เสื้อผ้า (ร้อยละ 2.90) การขายปลีกพรม พรมหนา วัสดุปิดฝาผนังและปูพื้นในร้านค้าเฉพาะ (ร้อยละ 
2.08) และ การขายปลีกด้ายและผ้า (ร้อยละ 1.46)  
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เม่ือพิจารณาสัดส่วนของทุนจดทะเบียนการบริการของหมวดการบริการการจัดจ าหน่าย
ปลีกแต่ละประเภทแล้ว พบว่า ร้านขายปลีกเสื้อผ้า เป็นกิจกรรมการบริการการจัดจ าหน่ายปลีกที่มี
สัดส่วนที่สูงที่สุดในการบริการการจัดจ าหน่ายปลีกทั้งหมด โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 47.32 ใน
เดือนมกราคมปี 2559 รองลงมา ได้แก่ การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 25.40) การขาย
ปลีกด้ายและผ้า (ร้อยละ 18.19) การขายปลีกพรม พรมหนา วัสดุปิดฝาผนังและปูพื้นในร้านค้า
เฉพาะ (ร้อยละ 6.26) และ ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนท่ีท าจากสิ่งทอ (ร้อยละ 2.84) 

 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า กิจกรรมการบริการการจัดจ าหน่ายปลีก มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น 

โดย การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต เป็นกิจกรรมการบริการด้านการบริการการจัดจ าหน่ายปลีกที่มี
ความน่าสนใจกลุ่มหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะมีสัดส่วนมูลค่าในกลุ่มการบริการสูงรอง
จากร้านขายปลีกเสื้อผ้าแล้ว ยังมีอัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนสูงที่สุด และมีจ านวน
ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญอีกด้วย  
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ภาพที่ 9-25 ภาพร มของธุรกิจการบริการการจ  จ าหน่า ปลีก  
ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม แบ่งตามรา กิจกรรม 

  
หมายเหตุ: ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) 

จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตามตารางที่ 
9-16 พบว่า กลุ่มการบริการจัดจ าหน่ายปลีกที่เกี่ยวข้องกับสาขาการบริการนี้ 5 กลุ่มการบริการ28 
ได้แก่  

 
 การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกในร้านค้าที่นอกเหนือจากร้านค้าเฉพาะอย่าง (Non-

specialized store retail) (Group of CPC 621) 
 การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกในร้านค้าเฉพาะอย่าง (Specialized store) (Group 

of CPC 622) 

                                                           
28 หมวดการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งส าหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่ม ในรหัส CPC สองหลักสุดท้ายประกอบด้วย -31 

yarn and fabrics, -32 household linens, curtains, net curtains and diverse household articles of textile materials, -33 
articles of clothing, articles of fur and clothing accessories 
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 การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกผ่านทางไปรษณีย์ หรืออินเทอร์เน็ต  
(Group of CPC 623) 

 การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกแบบไม่มีร้านค้า (Non-store)  
(Group of CPC 624) 

 การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกตามสัญญาจ้าง (Group of CPC 625) 
 
ในภาพรวม ความตกลงการเจรจาการค้าเสรีส่วนใหญ่ ไม่ผูกพันการเปิดเสรีกิจการ

บริการ (Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในการบริการการจัดจ าหน่าย
ปลีก ยกเว้นความตกลงไทย-ญี่ปุ่น ที่เปิดเสรีการบริการใน Mode 329 ในทุกสาขาการบริการการจัด
จ าหน่ายปลีก และความตกลงไทย-ออสเตรเลีย ที่มีการเปิดเสรีการบริการใน Mode 4 ในทุกสาขา
การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกเช่นเดียวกัน 

 
อย่างไรก็ตาม พบว่า ในความตกลงอาเซียน และความตกลงไทย-ชิลี ได้มีการเปิดเสรี

เฉพาะ การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกแบบไม่มีหน้าร้าน (Non-Store Retail Trade) ใน Mode 3 
ด้วย โดยก าหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดที่ร้อยละ 70 

                                                           
29 ก าหนดให้สัดส่วนของผู้ถอืหุ้นต่างชาติสูงสุดที่รอ้ยละ 75 
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ตารางที่ 9-16 ตารางสรุประ  บการผูกพ นการบริการของ ท ของการบริการการจ  จ าหน่า ปลีก ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 การบริการการจ  จ าหน่า 
ค้าปลีก 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่ไม่
ผูกพันตามข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสรี 

12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 0 15 15 0 12 15 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตามข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรี 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 3 0 

ระดับการผูกพนัของกิจกรรม
การบริการในสาขา 

20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 20% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุด
เฉลี่ย: %) 

14%  0%  0%  0%  0%  75%  0%  14%  

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติต่ าสุด
และสูงสุด: %) 

49%, 
70% 

- 49% - 49% - 49% - 49% - 75% - 100% - 
70%, 
100% 

- 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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 การบริการการก าจ  ของเสี และการบ าบ  ของเสี อุตสาหกรรม 
 
การบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม เป็นการบริการที่มีการ

เติบโตสูง โดยขนาดของธุรกิจด้านการบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม
ระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 13.78 ขยายตัวจาก 
17,638.53 ล้านบาท เป็น 20,069.29 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 9-26 

 
ภาพที่ 9-26 มูลค่าทุนจ ทะเบี นของกลุ่มธุรกิจการบริการการก าจ  ของเสี และ 
การบ าบ  ของเสี อุตสาหกรรม ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  

เ ือนมกราคม ปี 2558 และปี 2559 

 
 

ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาในรายกิจกรรมการบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสีย
อุตสาหกรรมจากภาพที่ 9-27 พบว่า การก าจัดน้ าเสีย มีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนสูง
ที่สุดถึงร้อยละ 38.49 จาก 1,419.43 ล้านบาทในเดือนมกราคม ปี 2558 เป็น 1,965.73 ล้านบาท
ในเดือนมกราคมปี 2559 รองลงมา ได้แก่ การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดย
การฝังกลบอย่างถูกสุขอนามัย (ร้อยละ 24.40) การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตราย
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โดยวิธีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (ร้อยละ 16.76) กิจกรรมการท าความสะอาดส าหรับ
อาคารและอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (ร้อยละ 10.48) และ การเก็บรวบรวม
ของเสียที่ไม่เป็นอันตราย (ร้อยละ 6.94)  
 

ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาสัดส่วนของทุนจดทะเบียนการบริการของหมวดการบริการการก าจัด
ของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรมแต่ละประเภทแล้ว พบว่า การบ าบัดและการก าจัดของ
เสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยวิธีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เป็นกิจกรรมการบริการการก าจัด
ของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนทุนจดทะเบียนสูงที่สุด  โดยมีสัดส่วนอยู่ที่
ร้อยละ 33.87 ในเดือนมกราคมปี 2559 รองลงมา ได้แก่ การเก็บรวบรวมของเสียที่ไม่เป็นอันตราย 
(ร้อยละ 18.64) การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยการฝังกลบอย่างถูก
สุขอนามัย (ร้อยละ 10.15) การจัดการน้ าเสีย (ร้อยละ 9.79) และ การบ าบัดและการก าจัดของเสีย
ที่ไม่เป็นอันตรายโดยวิธีชีวภาพ (ร้อยละ 3.87) 
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ภาพที่ 9-27 ภาพร มของธุรกิจการบริการการก าจ  ของเสี และ 
การบ าบ  ของเสี อุตสาหกรรม ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  

แบ่งตามรา กิจกรรม 

 
หมายเหตุ: ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 
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เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) 
จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตามตารางที่ 
9-17 พบว่า มีกิจกรรมบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ทั้งสิ้น 6 กิจกรรม ดังนี้ 

  
 การบริการท าความสะอาดทั่วไป (CPC 85330) 
 การบริการการท าความสะอาดเฉพาะอย่าง (CPC 85340) 
 การบริการการบ าบัดน้ าเสีย (CPC 94110) 
 การบริการการเก็บรวบรวมของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ยกเว้น ของเสียทาง

การแพทย์และชีวภาพ (CPC 94212) 
 การบริการการเก็บรวบรวมของเสียทั่วไป (CPC 94239) 
 การบริการการเก็บรวบรวมของเสียที่ไม่เป็นอันตรายและวัสดุรีไซเคิล (CPC 

94229) 
 
ในภาพรวม ความตกลงการเจรจาการค้าเสรีเกือบทั้งหมด มีการเปิดเสรีกิจการบริการ 

(Mode 3)30 และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4)31 ในสาขาการบริการการก าจัดของเสีย
และการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม ยกเว้นความตกลงไทย-ออสเตรเลีย ที่ไม่มีการเปิดเสรีใน 
Mode 3 และความตกลงอาเซียน-อินเดีย และความตกลงไทย-ชิลี ที่ไม่มีการเปิดเสรีเลยทั้ง 2 
Mode 

 
ทั้งนี้ หากพิจารณาการบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม ใน

รายสาขา จะพบว่า การบริการแต่ละสาขามีระดับการเปิดเสรีการบริการที่แตกต่างกันออกไป โดย 
การบริการการท าความสะอาดทั่วไป (General Cleaning Services) และ การบริการการท าความ
สะอาดเฉพาะอย่าง (Specialized Cleaning Services)  พบว่า ไม่ผูกพันในความตกลงส่วนใหญ่ 
ทั้ง Mode 3 และ Mode 4 ยกเว้นความตกลงไทย-ออสเตรเลีย ที่เปิดเสรีการบริการใน Mode 4  

 
   
 

                                                           
30 ก าหนดสัดส่วนผูถ้ือหุ้นต่างชาตสิูงสุดร้อยละ 49 
31 ในความตกลงอาเซียน-เกาหลีใต้ และความตกลงอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ มีการระบุเพิ่มเติมให้ผู้ให้บริการป ิบัติตาม
ข้อบังคับของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Ministry of Natural Resources and Environment) ของประเทศ
ไทยด้วย 
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ตารางที่ 9-17 ตารางสรุประ  บการผูกพ นการบริการของ ท ของการบริการการก าจ  ของเสี และการบ าบ  ของเสี อุตสาหกรรม 
ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 การบริการการก าจ  ของ
เสี และการบ าบ  ของเสี 

อุตสาหกรรม 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่ไม่
ผูกพันตามข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสรี 

2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 2 2 6 1 5 6 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตามข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรี 

4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 4 0 5 1 0 

ระดับการผูกพนัของกิจกรรม
การบริการในสาขา 

67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 0% 0% 67% 67% 0% 83% 17% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุด
เฉลี่ย: %) 

33%  25%  25%  25%  0%  25%  0%  12%  

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติต่ าสุด
และสูงสุด: %) 

49% - 49% - 49% - 49% - 0% - 49% - 0% - 70% - 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี
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 การบริการประก น ินาศภ   
 
การบริการประกันวินาศภัย เป็นการบริการที่มีการเติบโตดี โดยขนาดของธุรกิจด้านการ

บริการประกันวินาศภัยระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 2.54 
ขยายตัวจาก 41,464.58 ล้านบาท เป็น 42,519 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 9-28 

 
ภาพที่ 9-28 มูลค่าทุนจ ทะเบี นของกลุ่มธุรกิจการบริการประก น ินาศภ   

ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เ ือนมกราคม ปี 2558 และปี 2559 

 
 

ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาในรายกิจกรรมของการบริการประกันวินาศภัย จากภาพที่ 9-29 
พบว่า การประกันวินาศภัย มีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนร้อยละ 2.94 จาก 35,763.88 
ล้านบาทในเดือนมกราคม ปี 2558 เป็น 36,816.69 ล้านบาทในเดือนมกราคมปี 2559 โดยมี
จ านวนผู้ประกอบการเท่าเดิม (65 ราย) เม่ือเปรียบเทียบระหว่างเดือนมกราคมในปี 2558 และ 
2559  
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ส าหรับ การประกันภัยต่อ พบว่า มีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น
เช่นเดียวกัน โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.04 จาก 5,700.69 ล้านบาทในเดือนมกราคม ปี 2558 เป็น 
5,702.99 ล้านบาทในเดือนมกราคมปี 2559 โดยมีจ านวนผู้ประกอบการเท่าเดิมเช่นเดียวกัน  
(14 ราย) เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเดือนมกราคมในปี 2558 และ 2559  

 
ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาสัดส่วนของทุนจดทะเบียนการบริการด้านการบริการประกันวินาศภัย

แต่ละประเภทแล้ว พบว่า การประกันวินาศภัย มีสัดส่วนทุนจดทะเบียนที่สูงกว่า การประกันภัยต่อ 
อย่างมาก โดยอยู่ที่ร้อยละ 86.59 และ 13.41 ตามล าดับในเดือนมกราคมปี 2559 

 
ภาพที่ 9-29 ภาพร มของธุรกิจการบริการประก น ินาศภ    

ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม แบ่งตามรา กิจกรรม 

 
หมายเหตุ: ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market 

Access) จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตาม
ตารางที่ 9-18 พบว่า มีกิจกรรมบริการประกันวินาศภัยที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 2 กิจกรรมบริการ ได้แก่ 

 
 การบริการประกันภัยการขนส่งสินค้า (CPC 71333)  
 การบริการประกันภัยส าหรับทรัพย์สินอื่นๆ (CPC 71334) 
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ในภาพรวม ความตกลงการเจรจาการค้าเสรีเกือบทั้งหมด มีการเปิดเสรีกิจการบริการ 
(Mode 3)32 และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4)33 ในสาขาการบริการประกันวินาศภัย 
ยกเว้นความตกลงไทย-ออสเตรเลีย ที่ไม่มีการเปิดเสรีใน Mode 3 และความตกลงอาเซียน-อินเดีย 
และความตกลงไทย-ชิลี ที่ไม่มีการเปิดเสรีเลยท้ัง 2 Mode 

                                                           
32 ก าหนดให้สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสงูสุดไม่เกินร้อยละ 25 และก าหนดให้ธุรกิจการประกันใดๆ ที่มีการจัดตั้งใหม่ จะต้องได้รับการ
อนุมัติเห็นชอบจากรัฐมนตรี ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  

33 ก าหนดให้บุคลากรในต าแหน่งผู้บริหารอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ช่วยทางเทคนิค จะต้องได้รับการอนุมัติเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (Insurance Commissioner)  
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ตารางที่ 9-18 ตารางสรุประ  บการผูกพ นการบริการของ ท ของการบริการประก น ินาศภ  ที่เก่ี  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 การบริการประก น ินาศภ   

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่ไม่
ผูกพันตามข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสรี 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 1 1 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตามข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรี 

2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 2 1 1 

ระดับการผูกพนัของกิจกรรม
การบริการในสาขา 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 100% 50% 50% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุด
เฉลี่ย: %) 

25%  25%  25%  25%  0%  25%  0%  13%  

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติต่ าสุด
และสูงสุด: %) 

25% - 25% - 25% - 25% - 0% - 25% - 0% - 25% - 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี
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 การบริการการขนส่งสินค้าและ  ตถุ ิบ34 
 
การบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ เป็นการบริการที่มีการเติบโตดี โดยขนาดของ

ธุรกิจด้านการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตรา
การเติบโตอยู่ท่ีร้อยละ 1.17 ขยายตัวจาก 94,425.10 ล้านบาท เป็น 95,525.38 ล้านบาท ดังแสดง
ในภาพที่ 9-30 

 
ภาพที่ 9-30 มูลค่าทุนจ ทะเบี นของกลุ่มธุรกิจการบริการการขนส่งสินค้าและ  ตถุ ิบ 
ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เ ือนมกราคม ปี 2558 และปี 2559 

 
 

ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาในรายกิจกรรมของการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ จากภาพที่ 
9-31 พบว่า กิจกรรมไปรษณีย์ มีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนสูงที่สุด ที่ร้อยละ 30.03 
จาก 35.00 ล้านบาทในเดือนมกราคม ปี 2558 เป็น 45.51 ล้านบาทในเดือนมกราคมปี 2559 และ
มีจ านวนผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นจาก 16 คน เป็น 27 คน เม่ือนับจากเดือนมกราคมในปี 2558 และ 
2559 ตามล าดับ รองลงมา ได้แก่ การขนส่งสินค้าทางรถไฟ (ร้อยละ 20.00) การขนถ่ายสินค้า 

                                                           
34 รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งกับคลังสนิค้าและการจัดเก็บสินค้า และการบรรจุหีบห่อ 
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(ร้อยละ 7.9) การขนส่งทางน้ าภายในประเทศ (ร้อยละ 5.51) และ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการ 
บรรจุภัณฑ์ (ร้อยละ 2.36)  

 
อย่างไรก็ตาม พบว่า มีกิจกรรมในหมวดการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ จ านวน 

5 กิจกรรม ที่มีการหดตัวของทุนจดทะเบียน ได้แก่ การขนส่งสินค้าทางอากาศที่มีตารางเวลา 
(ร้อยละ -12.20) กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่
อื่น (ร้อยละ -1.51) กิจกรรมบริการบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง (ร้อยละ -1.46) การขนส่งสินค้าที่
บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทางถนน (ร้อยละ -1.24) และ การขนส่งสินค้าทางอากาศที่ไม่มีตารางเวลา 
(ร้อยละ -0.45)  

 
ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาสัดส่วนของทุนจดทะเบียนการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบแต่

ละประเภทแล้ว พบว่า การขนส่งสินค้าอื่นๆ ทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีสัดส่วนของ
ทุนจดทะเบียนที่สูงที่สุดในการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบทั้งหมด โดยอยู่ที่ร้อยละ 28.93 
ในเดือนมกราคมปี 2559 รองลงมา ได้แก่ กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าอื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (ร้อยละ 25.47) การขนส่งสินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล 
(ร้อยละ 20.03) การขนส่งทางน้ าภายในประเทศ (ร้อยละ 10.09) และ การขนถ่ายสินค้า (ร้อยละ 
7.79) 
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ภาพที่ 9-31 ภาพร มของธุรกิจการบริการการขนส่งสินค้าและ  ตถุ ิบ 
ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม แบ่งตามรา กิจกรรม 

 
หมายเหตุ: ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 
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นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market 
Access) จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตาม
ตารางที่ 9-19 พบว่า มีกิจกรรมการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
นี้ท้ังสิ้น 15 กิจกรรม ดังนี้ 

  
 การบริการการขนส่งสินค้าทางถนนด้วยรถบรรทุกและรถพ่วง (CPC 65112) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางถนนแบบรถบรรทุกคอนเทนเนอร์ (CPC 65113) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางถนนด้วยพาหนะอื่นๆ (CPC 65119) 
 การบริการการขนส่งทางรางด้วยตู้คอนเทนเนอร์ (CPC 65123) 
 การบริการการขนส่งทางรางด้วยพาหนะอื่นๆ (CPC 65129) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางทะเลและชายฝั่งด้วยเรือบรรทุก (CPC 65212) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางทะเลและชายฝั่งด้วยเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ 

(CPC 65213) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางทะเลและชายฝั่งด้วยพาหนะอื่น (CPC 65219) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (CPC 65319) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางแม่น้ าด้วยถังบรรจุของเหลว (CPC 65221) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางแม่น้ าด้วยพาหนะอื่น (CPC 65229) 
 การบริการการบรรจุหีบห่อ (CPC 85400) 
 การบริการการขนถ่ายสินค้า (CPC 67110) 
 การบริการการจัดเก็บก๊าซและของเหลว (CPC 67220) 
 การบริการการคลังสินค้าอื่นๆ (CPC 67290) 
 
ในภาพรวม ความตกลงการเจรจาการค้าเสรีเกือบทั้งหมด มีการเปิดเสรีกิจการบริการ 

(Mode 3)35 และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4)36 ในสาขาการบริการการขนส่งสินค้า
และวัตถุดิบ ยกเว้นการบริการท่ีเกี่ยวข้องกับทางรถไฟ (Railway Transport) ทางน้ าภายในประเทศ 
(Inland Water Transport) ทางอากาศ (Air Transport) และการบริการจัดการตู้คอนเทนเนอร์  
(Container Handling) ไม่มีการผูกพัน 

                                                           
35 ก าหนดสัดส่วนผูถ้ือหุ้นต่างชาตสิูงสุดที่ร้อยละ 49  
36 ไม่ผูกพันส าหรับอาชีพลูกเรอื (Ship Crew) ในการบริการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบทางทะเลและทางน้ า  
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อย่างไรก็ตาม ในความตกลงไทย-ออสเตรเลีย จะไม่มีการเปิดเสรีใน Mode 3 เลยในทุก
บริการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ และในความตกลงไทย -ชิลี จะไม่มีการเปิดเสรี 
ในการบริการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบเลยเลยในท้ัง 2 Mode37 เช่นเดียวกัน 

 
 

                                                           
37 ยกเว้นการบริการบรรจุภัณฑ์หีบหอ่ (Packaging Services) โดยก าหนดสัดส่วนผูถ้ือหุน้ต่างชาติสูงสุดทีร่้อยละ 70  
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ตารางที่ 9-19 ตารางสรุประ  บการผูกพ นการบริการของ ท ของธุรกิจการบริการการขนส่งสินค้าและ  ตถุ ิบ 
ที่เกี ่ ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 การบริการการขนส่งสินค้า
และ  ตถุ ิบ 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่ไม่
ผูกพันตามข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสรี 

8 9 5 5 5 6 5 6 12 12 5 6 15 0 14 15 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตามข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรี 

7 6 10 10 10 9 10 9 3 3 10 9 0 15 1 0 

ระดับการผูกพนัของกิจกรรม
การบริการในสาขา 

47% 40% 67% 67% 67% 60% 67% 60% 20% 20% 67% 60% 0% 100% 7% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุด
เฉลี่ย: %) 

23%  33%  33%  33%  10%  33%  0%  5%  

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติต่ าสุด
และสูงสุด: %) 

49%, 
70% 

- 49% - 49% - 49% - 49% - 49% - 0% - 70% - 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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9.4.2 สรุปภาพร มขี ค ามสามารถในการแข่งข นของการบริการที่ เกี่  ข้องก บ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
เม่ือพิจารณาอัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนของบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในแต่ละบริการ พบว่า การบริการด้านการวิจัยและพัฒนา เป็นการบริการที่
มีอัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 - 2559 สูงที่สุด ถึงร้อยละ 
44.23 รองลงมาได้แก่ การบริการการจัดหาพนักงาน (ร้อยละ 37.72) การบริการด้านการทดสอบ
และตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ (ร้อยละ 24.08) และ การบริการก าจัดของเสียและการ
บ าบัดของเสียอุตสาหกรรม (ร้อยละ 13.78) 

 
นอกเหนือจากภาคบริการข้างต้น ที่มีอัตราการเติบโตอยู่ในระดับสูงแล้ว ภาคบริการอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ที่มีอัตราการเติบโตในระดับดี ได้แก่ การบริการ
ด้านวิศวกรรม (ร้อยละ 5.46) การบริการการจัดหน่ายปลีก (ร้อยละ 4.80) การบริการให้ค าปรึกษา
ด้านการจัดการและด้านการตลาด (ร้อยละ 4.69) การบริการการจัดจ าหน่ายส่ง (ร้อยละ 3.83) การ
บริการประกันวินาศภัย (ร้อยละ 2.54) และ การบริการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ (ร้อยละ 1.17) 
 

อย่างไรก็ตาม พบว่า มีภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ที่
เผชิญกับภาวะการหดตัว ได้แก่ การบริการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ (หดตัวร้อยละ -6.71) 
และ การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (ร้อยละ -1.04) ซึ่งคาดการณ์ว่าเป็นผลมาจากการย้ายฐาน
การผลิตไปยังต่างประเทศ และการชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิตของประเทศคู่ค้าหลัก ทั้ง 
สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และจีน ประกอบกับการที่ไทยถูกตัดสิทธิ GSP จากสหภาพ
ยุโรป ตั้งแต่ 1 มกราคม ปี 2558 เป็นต้นมา ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับก าแพงภาษีที่
สูงขึ้น และส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขันด้านราคา  
 
 ระ  บการเปิ เสรีของแต่ละภาคบริการที่ เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

เครื่องนุ่งห่ม 
 
เม่ือพิจารณาระดับการเปิดเสรีของแต่ละภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ

และเครื่องนุ่งห่ม พบว่า มีระดับการเปิดเสรีที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละภาคบริการ ซึ่งสามารถ
สรุปได้ดังนี ้
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 การบริการ ้าน ิศ กรรม พบว่า ในภาพรวม ความตกลงการเจรจาการค้าเสรี
เกือบทั้งหมด มีการเปิดเสรีกิจการบริการ (Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคล
ธรรมดา (Mode 4) ยกเว้นความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ที่ไม่เปิดเลยทั้ง 2 Mode 
และความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียที่เปิดเฉพาะ Mode ที่ 4 เท่าน้ัน 

 
 การบริการ ้านการ ิจ  และพ ฒนา พบว่า ในภาพรวม ความตกลงการเจรจา

การค้าเสรีเกือบทั้งหมด ไม่มีการเปิดเสรีกิจการบริการ (Mode 3) และการให้บริการ
โดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ยกเว้นความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ที่เปิด
เสรีการบริการ Mode 4 ตามตารางข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal Commitment) ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงท่าทีปกป้องอุตสาหกรรมการบริการดังกล่าวภายในประเทศอย่างมาก 

 
 การบริการ ้านการจ  การและ ้านการตลา  พบว่า ในภาพรวม ความตกลง

การเจรจาการค้าเสรีเกือบทั้งหมด มีการเปิดเสรีกิจการบริการ (Mode 3) และการ
ให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีดังกล่าว มี
เงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับสาขาการให้บริการ โดย การบริการให้
ค าปรึกษาด้ านการบริหารเชิ งกลยุทธ์  (Strategic Management Consulting 
Services) ถือเป็นการบริการด้านการจัดการและด้านการตลาด ที่มีการเปิดเสรีการ
บริการมากที่สุด 

 
 การบริการ ้านการท สอบและตร จสอบคุ ภาพสินค้าและ  ตถุ ิบ พบว่า 

ในภาพรวม ความตกลงการเจรจาการค้าเสรีเกือบทั้งหมด มีการเปิดเสรีกิจการ
บริการ (Mode 3)  และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ยกเว้นความตกลง
อาเซียน และความตกลงไทย-ชิลี ที่เปิดเฉพาะใน Mode 3 และความตกลงไทย-
ออสเตรเลีย ที่เปิดเฉพาะใน Mode 4 

 
 การบริการที่เกี่  ข้องก บการผลิต พบว่า ในภาพรวม ความตกลงการเจรจา

การค้าเสรีเกือบทั้งหมด ไม่ผูกพันการเปิดเสรีกิจการบริการ (Mode 3) และการ
ให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ยกเว้น ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนที่มี
การผูกพันการเปิดเสรีบริการใน Mode 3 ภายใต้กรอบความตกลงด้านการลงทุน
อาเซียน (ACIA) และความตกลงไทย-ออสเตรเลีย ที่เปิดเฉพาะ Mode 4 
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 การบริการการจ  หาพน กงาน พบว่า ในภาพรวม ความตกลงการเจรจาการค้า
เสรีเกือบทั้งหมด ไม่มีการเปิดเสรีกิจการบริการ (Mode 3) และการให้บริการโดย
บุคคลธรรมดา (Mode 4) ยกเว้นความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียที่เปิดเสรี
การบริการ Mode 4 ตามตารางข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal Commitment) เท่าน้ัน 

 
 การบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจ กรและอุปกร ์ พบว่า ในภาพรวม ความตกลง

การเจรจาการค้าเสรีส่วนใหญ่ ไม่ผูกพันการเปิดเสรีกิจการบริการ (Mode 3) และ
การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ยกเว้นความตกลงอาเซียน ที่มีการเปิด
เสรีใน Mode 3 และความตกลงไทย-ออสเตรเลีย ที่มีการเปิดเสรีใน Mode 4 

 
 การบริการการจ  จ าหน่า ส่ง พบว่า ในภาพรวม ความตกลงการเจรจาการค้า

เสรีเกือบทั้งหมด มีการเปิดเสรีกิจการบริการ (Mode 3) เฉพาะการบริการการขาย
ส่งบนพื้นฐานของค่าธรรมเนียมหรือสัญญา (Wholesale Trade Services on a Fee 
or Contract Basis) และ ไม่มีการเปิดเสรีการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) 
ยกเว้นความตกลงไทย-ออสเตรเลีย ที่มีการเปิดเสรีการบริการใน Mode 4 ในทุกความ
ตกลงและทุกสาขาการบริการที่เกี่ยวข้อง 

 
 การบริการการจ  จ าหน่า ปลีก พบว่า ในภาพรวม ความตกลงการเจรจาการค้า

เสรีส่วนใหญ่ ไม่ผูกพันการเปิดเสรีกิจการบริการ (Mode 3) และการให้บริการโดย
บุคคลธรรมดา (Mode 4) ยกเว้นความตกลงไทย-ญี่ปุ่น ที่เปิดเสรีการบริการใน 
Mode 3  ในทุกสาขา และความตกลงไทย-ออสเตรเลีย ที่มีการเปิดเสรีการบริการใน 
Mode 4 ในทุกสาขาเช่นเดียวกัน 

  
 การบริการการก าจ  ของเสี และการบ าบ  ของเสี อุตสาหกรรม พบว่า ใน

ภาพรวม ความตกลงการเจรจาการค้าเสรีเกือบทั้งหมด มีการเปิดเสรีกิจการบริการ 
(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ยกเว้นความตกลงไทย-
ออสเตรเลีย ที่ไม่มีการเปิดเสรีใน Mode 3 และความตกลงอาเซียน-อินเดีย และ
ความตกลงไทย-ชิลี ที่ไม่มีการเปิดเสรีเลยท้ัง 2 Mode 

 
 การบริการประก น ินาศภ   พบว่า ในภาพรวม ความตกลงการเจรจาการค้าเสรี

เกือบทั้งหมด มีการเปิดเสรีกิจการบริการ (Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคล
ธรรมดา (Mode 4) ยกเว้นความตกลงไทย-ออสเตรเลีย ที่ไม่มีการเปิดเสรีใน Mode 
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3 และความตกลงอาเซียน-อินเดีย และความตกลงไทย-ชิลี ที่ไม่มีการเปิดเสรีเลยทั้ง 
2 รูปแบบ 

 
 การบริการการขนส่งสินค้าและ  ตถุ ิบ พบว่า ในภาพรวม ความตกลงการ

เจรจาการค้าเสรีเกือบทั้งหมด มีการเปิดเสรีกิจการบริการ (Mode 3) และการ
ให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ยกเว้นการบริการที่เกี่ยวข้องกับทางรถไฟ 
(Railway Transport) ทางน้ าภายในประเทศ (Inland Water Transport) ทางอากาศ 
(Air Transport) และการบริการจัดการตู้คอนเทนเนอร์ (Container Handling) ไม่มี
การผูกพัน 
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บทที่ 10 
สรุปศกัยภาพของอตุสาหรรมบรกิารที่เกี่ยวข้องกบัการผลิต 
 
 
เนื้อหาในบทนี้ จะกล่าวถึงภาพรวมของศักยภาพของอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทยในปัจจุบัน พร้อมทั้งพิจารณาแนวโน้มการเปิดเสรีการค้า
การบริการภายใต้ความตกลงการค้าเสรีที่ประเทศไทยผูกพัน โดยเนื้อหาในบทนี้จะประกอบด้วย
หัวข้อ 10.1 ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่ เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม เป้าหมาย  
10.2 ความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และ  
10.3 สรุปศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยรวม 

  
 

10.1 ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเปา้หมาย 
 
ในกระบวนการวิ เคราะห์ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่ เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ง 5 อุตสาหกรรมในภาพรวมนั้น คณะผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลจากดัชนีตัวชี้วัด
ความสามารถในการแข่งขัน และดัชนีช้ีวัดระดับการผูกพันการบริการของอุตสาหกรรมการบริการ1 
ภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรีที่ประเทศไทยมีความผูกพันด้วย โดยโครงสร้างการวิเคราะห์
อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต คณะผู้วิจัยจะใช้แนวคิดของ Shih Smiling Curve 
ในการระบุอุตสาหกรรมการบริการท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตในแต่ละช่วงกิจกรรมการผลิตของห่วงโซ่
มูลค่า ซึ่งมีรายละเอียดดังภาพที่ 10-1 
  

                                                           
1 เนื่องจากข้อจ ากัดในการรวบรวมฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความสามารถและศักยภาพในการแข่งขนัของอตุสาหกรรม
การบริการในไทย คณะผูว้ิจัยจึงใช้ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และข้อมูลการเปิดเสรีการบริการของแต่ละกิจกรรมการ
บริการเพื่อใช้ในการประเมินศักยภาพทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมบริการแทน เพราะมีข้อมูลที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมการ
บริการ และมีการจัดระบบแบ่งประเภทกิจกรรมบริการที่สอดคลอ้งกับหลักสากล (โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการจัดเก็บข้อมูล
ตามประเภทกิจกรรมที่เรียกว่า TSIC ซึ่งพัฒนามาจากการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมสากลหรือ ISIC) โดยรายละเอียด
ที่มาของข้อมูลส าหรับดัชนีชีว้ัดดังกล่าว ได้ถูกกล่าวถึงในบทที่ 5 – 9  



 

 

 

10-2  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

 ภาพที่ 10-1 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในกรอบแนวคิด 
ของ Shih Smiling Curve 

 
 
จากภาพ 10-1 จะเห็นว่า ภายใต้กระบวนการก่อนการผลิต กระบวนการระหว่างการผลิต 

และกระบวนการหลังการผลิตในห่วงโซ่มูลค่า จะมีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก  
ซึ่งสาขาบริการบางสาขาอาจจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการต่างๆ ในห่วงโซ่มูลค่ามากกว่าหนึ่ง
กระบวนการก็เป็นได้ อาทิ การบริการวิศวกรรมเกี่ยวข้องกับกระบวนการก่อนการผลิตและระหว่าง
การผลิต เป็นต้น ทั้งน้ี ในแต่ละช่วงของกระบวนการต่างๆ ในห่วงโซ่มูลค่า มีกิจกรรมการบริการที่
เกี่ยวข้องเป็นหลัก ดังนี ้

 
กระบวนการก่อนการผลิต 
 บริการการวิจัยและพัฒนา 
 บริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและการตลาด 
 บริการจัดหาพนักงาน 
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กระบวนการระหว่างการผลิต 
 บริการการวิศวกรรม 
 บริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ประมง และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
 บริการการก าจัดและบ าบัดของเสีย 
 บริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
 บริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ 
 
กระบวนการหลังการผลิต 
 บริการการประกันวินาศภัย 
 บริการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง 
 บริการการขนส่ง คลังสินค้า และการบรรจุหีบห่อ 
 
อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ประมง และเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า เป็นอุตสาหกรรมการบริการที่มีความจ าเพาะเจาะจงและเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการ
ผลิตอาหารแปรรูปเพียงอุตสาหกรรมเดียวเท่านั้น ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมิได้ท าการวิเคราะห์
ศักยภาพและความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการเกี่ยวข้องกับการเกษตร 
ประมง และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในการศึกษานี ้ 

 
ส าหรับการวิเคราะห์ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

การผลิต คณะผู้วิจัยจะใช้แผนภาพสองมิติเพื่อประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพ ดังแสดงในภาพที่ 
10-2 
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ภาพที่ 10-2 ตัวอย่างแผนภาพประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพของอุตสาหกรรมบริการ 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
จากภาพที่ 10-2 แกนนอนของแผนภาพจะแสดงถึง จ านวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

การบริการแต่ละอุตสาหกรรม และแกนตั้งของแผนภาพจะแสดงถึง ระดับการผูกพันภาคบริการ
ของแต่ละสาขาใน Mode 3/ระดับการผูกพันภาคบริการของแต่ละสาขาใน Mode 4/ระดับการเปิด
เสรีการบริการเฉลี่ยของแต่ละสาขาใน Mode 32  

 
ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์ระดับการผูกพันภาคบริการของแต่ละสาขาใน Mode 3/ระดับการ

ผูกพันภาคบริการของแต่ละสาขาใน Mode 4/ระดับการเปิดเสรีการบริการเฉลี่ยใน Mode 3 
คณะผู้วิจัยจะพิจารณาเฉพาะกรอบ AFAS และ ASEAN MNP เป็นส าคัญ เนื่องจากกรอบ AFAS 
และกรอบความตกลง ASEAN MNP ดังกล่าวมีจ านวนกิจกรรมการบริการที่ผูกพันการเปิดเสรีการ

                                                           
2 ระดับการเปิดเสรีการบริการเฉลี่ยใน Mode 3 หมายถึง ค่าเฉลี่ยทุกสาขาการบริการของสัดสว่นการอนุญาตให้ชาวต่างชาติถือหุน้
ได้สูงสุดในการจัดตั้งธุรกิจของแต่ละกจิกรรมการบริการในแต่ละสาขาบริการ โดยสัดส่วนการอนุญาตให้ต่างชาตถิือหุ้นได้สูงสุด
ดังกล่าวจะถูกก าหนดในตารางข้อผูกพันทั่วไปใต้กรอบ AFAS ฉบับที่ 9 ของไทย 
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บริการมากที่สุด อีกทั้ง กรอบความตกลงดังกล่าวมีการพัฒนาความตกลงคืบหน้าไปมากกว่ากรอบ
ความตกลงอื่นๆ ที่ไทยได้ผูกพันด้วยโดยเปรียบเทียบ 

 
ทั้ งนี้  ส าหรับสาขาการบริการที่ เกี่ ยวข้องกับการผลิต  (Services incidental to 

manufacturing) จะเป็นสาขาการบริการที่ผูกพันภายใต้กรอบความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน 
(ASEAN Comprehensive Investment Agreement: ACIA) โดยผูกพันการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการในสาขาการบริการที่เกี่ยข้องกับการผลิตทุกบริการ โดยจ ากัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุด
ที่ร้อยละ 49 

 
ส าหรับการแปลผลของระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมการผลิต โดยจะใช้ส าหรับการแปลผลในภาพที่ 10-3 ถึง 10-5 เป็นดังน้ี 
 

 อุตสาหกรรมการบริการที่อยู่ในต าแหน่งพื้นที่ด้านซ้ายบน จะเป็นอุตสาหกรรม
บริการที่มีจ านวนผู้ประกอบการน้อย แต่มีระดับการผูกพันภาคบริการของแต่ละ
สาขาใน Mode 3/ระดับการผูกพันภาคบริการของแต่ละสาขาใน Mode 4/ระดับการ
เปิดเสรีการบริการเฉลี่ยของแต่ละสาขาใน Mode 3 สูง  

 อุตสาหกรรมการบริการที่อยู่ในต าแหน่งพื้นที่ด้านขวาบน จะเป็นอุตสาหกรรม
บริการที่มีจ านวนผู้ประกอบการมาก และมีระดับการผูกพันภาคบริการของแต่ละ
สาขาใน Mode 3/ระดับการผูกพันภาคบริการของแต่ละสาขาใน Mode 4/ระดับการ
เปิดเสรีการบริการเฉลี่ยของแต่ละสาขาใน Mode 3 สูง 

 อุตสาหกรรมการบริการที่อยู่ในต าแหน่งพื้นที่ด้านซ้ายล่าง จะเป็นอุตสาหกรรม
บริการที่มีจ านวนผู้ประกอบการน้อย และมีระดับการผูกพันภาคบริการของแต่ละ
สาขาใน Mode 3/ระดับการผูกพันภาคบริการของแต่ละสาขาใน Mode 4/ระดับการ
เปิดเสรีการบริการเฉลี่ยของแต่ละสาขาใน Mode 3 ต่ า 

 อุตสาหกรรมการบริการที่อยู่ในต าแหน่งพื้นที่ด้านขวาล่าง จะเป็นอุตสาหกรรม
บริการที่มีจ านวนผู้ประกอบการมาก และมีระดับการผูกพันภาคบริการของแต่ละ
สาขาใน Mode 3/ระดับการผูกพันภาคบริการของแต่ละสาขาใน Mode 4/ระดับการ
เปิดเสรีการบริการเฉลี่ยของแต่ละสาขาใน Mode 3 ต่ า 

 
โดยผลการวิเคราะห์ศักยภาพของแต่ละอุตสาหกรรมการบริการโดยรวม เป็นดังน้ี 
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 ศักยภาพของอุตสาหกรรมบริการของไทย – จ านวนผู้ประกอบการและระดับความ
ผูกพันการบริการใน Mode 3 ภายใต้กรอบ AFAS 

 
ภาพที่ 10-3 จ านวนผู้ประกอบการของแต่ละอุตสาหกรรมบริการและระดับความผูกพัน 

การบริการ (Mode 3) ภายใต้กรอบ AFAS 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
จากภาพที่ 10-3 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการ

ผลิตในสาขาต่างๆ สะท้อนผ่านความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนผู้ประกอบการในประเทศไทยในเดือน
มกราคม ปี 2559 และระดับความผูกพันการบริการใน Mode 3 ภายใต้กรอบ AFAS  

 
จากภาพจะเห็นว่า อุตสาหกรรมการบริการส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังมีผู้ประกอบการ

จ านวนน้อย แต่มีระดับความผูกพันการบริการใน Mode 3 ที่ค่อนข้างสูง ขณะที่ อุตสาหกรรมการ
บริการในสาขาที่มีความส าคัญสูง ยังมีการปกป้องผู้ประกอบการในประเทศอยู่ ดังเห็นได้จากระดับ
ความผูกพันการบริการใน Mode 3 ทีต่่ า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมการบริการจัดจ าหน่ายปลีก 
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โดยอุตสาหกรรมการบริการที่มีจ านวนน้อยและมีระดับความผูกพันการบริการใน Mode 
3 น้อย ได้แก่ 

 
 อุตสาหกรรมการบริการวิจัยและพัฒนา (R&D Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักร (Maintenance and Repair 

Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ (Technical Testing 

and Analysis Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการขนส่ง (Transportation Services) 
 
ขณะที่อุตสาหกรรมการบริการที่มีจ านวนผู้ประกอบการน้อย แต่มีระดับความผูกพัน 

การบริการใน Mode 3 สูง ได้แก่ 
 
 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการประกันวินาศภัย (Insurance Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการการจัดหาพนักงาน 

(Placement and Supply Services of Personel) 
 อุตสาหกรรมการบริการให้ค าปรึกษาด้านการตลาดและการบริหาร 

(Marketing and Management Consulting Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการด้านวิศวกรรม (Engineering Services) 
 
ส าหรับอุตสาหกรรมการบริการที่มีจ านวนผู้ประกอบการมาก และมีระดับความผูกพัน

การบริการใน Mode 3 สูง ได้แก่  
 
 อุตสาหกรรมการบริการจัดจ าหน่ายส่ง (Wholesale Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (Services Incidental to Manufacturing) 
 
ในขณะที่ อุตสาหกรรมการบริการที่มีจ านวนผู้ประกอบการมาก แต่มีระดับความผูกพัน

การบริการใน Mode 3 ต่ า ได้แก่ 
 
 อุตสาหกรรมการบริการจัดจ าหน่ายปลีก (Retail Services) 
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 ศักยภาพของอุตสาหกรรมบริการของไทย – จ านวนผู้ประกอบการและระดับ 
ความผูกพันการบริการใน Mode 4 ภายใต้กรอบ ASEAN MNP 

 
ภาพที่ 10-4 จ านวนผู้ประกอบการของแต่ละอุตสาหกรรมบริการและระดับความผูกพัน

ของการบริการ (Mode 4) ภายใต้กรอบ ASEAN MNP 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
จากภาพที่ 10-4 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับ 

การผลิตในสาขาต่างๆ สะท้อนผ่านความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนผู้ประกอบการในประเทศไทย 
ในเดือนมกราคม ปี 2559 และระดับความผูกพันการบริการใน Mode 4 ภายใต้กรอบ ASEAN MNP  

 
จากภาพจะเห็นว่า ในประเด็นเรื่องการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาของแต่ละ

อุตสาหกรรมการบริการส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังมีระดับความผูกพันค่อนข้างน้อย โดยมี
อุตสาหกรรมการบริการเพียงบางสาขาบริการที่มีระดับความผูกพันการบริการใน Mode 4 ที่สูง 
ได้แก่ อุตสาหกรรมการบริการด้านวิศวกรรม การบริการประกันวินาศภัย และการบริการที่
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เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ขณะที่อุตสาหกรรมการบริการส่วนใหญ่ในไทยยังคงสงวนไว้ให้ 
ผู้ให้บริการสัญชาติไทย 

  
โดยอุตสาหกรรมการบริการที่มีจ านวนน้อยและมีระดับความผูกพันการบริการใน Mode 

4 น้อย ได้แก่ 
 
 อุตสาหกรรมการบริการวิจัยและพัฒนา (R&D Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

(Maintenance and Repair Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ 

(Technical Testing and Analysis Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการขนส่ง (Transportation Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการการจัดหาพนักงาน 

(Placement and Supply Services of Personel) 
 อุตสาหกรรมการบริการให้ค าปรึกษาด้านการตลาดและการบริหาร 

(Marketing and Management Consulting Services) 
 
ขณะที่อุตสาหกรรมการบริการที่มีจ านวนผู้ประกอบการน้อย แต่มีระดับความผูกพันการ

บริการใน Mode 3 สูง ได้แก่ 
 
 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการประกันวินาศภัย (Insurance Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการด้านวิศวกรรม (Engineering Services) 

 
ในขณะที่อุตสาหกรรมการบริการที่มีจ านวนผู้ประกอบการมาก แต่มีระดับความผูกพัน

การบริการใน Mode 3 ต่ า ได้แก่ 
 
 อุตสาหกรรมการบริการจัดจ าหน่ายปลีก (Retail Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการจัดจ าหน่ายส่ง (Wholesale Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (Services Incidental to Manufacturing) 
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อย่างไรก็ตาม ไม่มีอุตสาหกรรมการบริการใดๆ ของไทยที่มีจ านวนผู้ประกอบการมาก 
และมีระดับความผูกพันการบริการใน Mode 4 สูง  

 
 ศักยภาพของอุตสาหกรรมบริการของไทย – จ านวนผู้ประกอบการและระดับการเปิด

เสรีการบริการใน Mode 3 ภายใต้กรอบ AFAS 
 

ภาพที่ 10-5 จ านวนผู้ประกอบการของแต่ละอุตสาหกรรมบริการและระดับการเปิดเสรี 
การบริการเฉลี่ย (Mode 3) ภายใต้กรอบ AFAS 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
จากภาพที่ 10-5 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการ

ผลิตในสาขาต่างๆ สะท้อนผ่านความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนผู้ประกอบการในประเทศไทยในเดือน
มกราคม ปี 2559 และระดับการเปิดเสรีการบริการเฉลี่ยใน Mode 3 ภายใต้กรอบ AFAS  

 
เม่ือพิจารณาถึงระดับการเปิดเสรีการบริการใน Mode 3 จะเห็นได้ว่า อุตสาหกรรม 

การบริการส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังไม่เปิดเสรีการบริการให้ต่างชาติเข้ามาถือหุ้นมากนัก โดยมี
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เพียงบางอุตสาหกรรมบริการของไทยเท่านั้น ที่มีระดับการเปิดเสรีการบริการเฉลี่ยที่ร้อยละ 49 
หรือสูงกว่า ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมบริการจัดหาพนักงาน การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการ
และด้านการตลาด การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การบริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักร 
และการบริการด้านวิศวกรรม    

 
โดยอุตสาหกรรมการบริการที่มีจ านวนผู้ประกอบการน้อย และมีระดับการเปิดเสรีการ

บริการเฉลี่ยใน Mode 3 น้อย ได้แก่ 
 
 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการประกันวินาศภัย (Insurance Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการวิจัยและพัฒนา (R&D Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ 

(Technical Testing and Analysis Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการขนส่ง (Transportation Services) 
 
ขณะที่อุตสาหกรรมการบริการที่มีจ านวนผู้ประกอบการน้อย แต่มีระดับการเปิดเสร ี

การบริการเฉลี่ยใน Mode 3 สูง ได้แก่ 
 
 อุตสาหรรมการบริการการจัดหาพนักงาน 

(Placement and Supply Services of Personel) 
 อุตสาหกรรมการบริการให้ค าปรึกษาด้านการตลาดและการบริหาร 

(Marketing and Management Consulting Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการด้านวิศวกรรม (Engineering Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักร 

(Maintenance and Repair Services) 
 
ในขณะที่อุตสาหกรรมการบริการที่มีจ านวนผู้ประกอบการมาก แต่มีระดับการเปิดเสรี

การบริการเฉลี่ยใน Mode 3 ต่ า ได้แก่ 
 
 อุตสาหกรรมการบริการจัดจ าหน่ายปลีก (Retail Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการจัดจ าหน่ายส่ง (Wholesale Services) 
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และอุตสาหกรรมการบริการที่มีจ านวนผู้ประกอบการมาก และมีระดับการเปิดเสรีการ
บริการเฉลี่ยใน Mode 3 สูง ได้แก่ 

 
 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 

(Services Incidental to Manufacturing) 
 

ภาพที่ 10-6 จ านวนผู้ประกอบการของแต่ละอุตสาหกรรมบริการและระดับการเปิดเสรี 
การบริการต่ าสุดและสูงสุด (Mode 3) ภายใต้กรอบ AFAS 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงพิสัย (Range) ของระดับการเปิดเสรีการบริการใน Mode 3 

ของแต่ละอุตสาหกรรมบริการของไทยในกรอบ AFAS ดังแสดงในภาพที่  10-6 จะพบว่า  
การบริการส่วนใหญ่ของไทยเปิดเสรีให้นักลงทุนต่างชาติเข้าลงทุนโดยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นสูงสุดอยู่ที่ 
ร้อยละ 49 ถึงร้อยละ 70 โดยอุตสาหกรรมบริการที่อยู่ในเกณฑ์น้ี มีดังนี้ 

 
 อุตสาหกรรมการบริการวิจัยและพัฒนา (R&D Services) 
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 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักร  

(Maintenance and Repair Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการให้ค าปรึกษาด้านการตลาดและการบริหาร 

(Marketing and Management Consulting Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ  

(Technical Testing and Analysis Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการขนส่ง (Transportation Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการจัดจ าหน่ายปลีก (Retail Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการจัดจ าหน่ายส่ง (Wholesale Services) 
 
ในขณะที่ มีเพียงบางอุตสาหกรรมบริการที่เปิดเสรีให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนโดย

มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นสูงสุดที่ร้อยละ 70 ได้แก่ 
  
 อุตสาหกรรมการบริการการจัดหาพนักงาน 

(Placement and Supply Services of Personel) 
 
ส าหรับอุตสาหกรรมบริการที่เปิดเสรีให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนโดยมีสัดส่วน  

ผู้ถือหุ้นสูงสุดที่ร้อยละ 49 ภายใต้กรอบความตกลงด้านการลงทุนเสรี (ACIA) ได้แก่ 
 
 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 

(Services Incidental to Manufacturing) 
 
ทั้งนี้ มีอุตสาหกรรมบริการที่เปิดเสรีให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนโดยมีสัดส่วน 

ผู้ถือหุ้นสูงสุดที่ร้อยละ 49 และในการจัดตั้งธุรกิจในไทยจะต้องมีเงื่อนไขว่า อย่างน้อยกึ่งหนึ่งของ
กรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการต้องเป็นคนสัญชาติไทยและได้รับใบอนุญาตจากสภาวิศวกร 
ได้แก่ 

  
 อุตสาหกรรมการบริการด้านวิศวกรรม (Engineering Services) 
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นอกจากนี ้มีอุตสาหกรรมบริการที่เปิดเสรีให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนโดยมีสัดส่วน
ผู้ถือหุ้นสูงสุดที่ร้อยละ 25 และในการขอจัดตั้งธุรกิจใหม่ต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้แก่  

 
 อุตสาหกรรมการบริการประกันวินาศภัย (Insurance Services) 

 
 

10.2 ความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง 
กับกระบวนการผลิต 

 
ในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการในสาขาต่างๆ 

ของไทย คณะผู้วิจัยใช้ดัชนีชี้วัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลเชิงสถิติเพื่อวัดความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการไทยโดยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งประเทศคู่เจรจาความตกลงการค้าเสรีของไทยและประเทศคู่ภาคีต่างๆ โดยรายละเอียดของ
ความสามารถทางการแข่งขันของแต่ละอุตสาหกรรมบริการ จะแบ่งตามกระบวนการผลิต ดังนี้ 

 
กระบวนการก่อนการผลิต 
 บริการการวิจัยและพัฒนา 
 บริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและการตลาด 
 บริการจัดหาพนักงาน 
 
กระบวนการระหว่างการผลิต 
 บริการการวิศวกรรม 
 บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
 บริการด้านสิ่งแวดล้อม 
 บริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
 บริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ 
 
กระบวนการหลังการผลิต 
 บริการการประกันวินาศภัย 
 บริการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง 
 บริการการขนส่ง คลังสินค้า และการบรรจุหีบห่อ 
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 อุตสาหกรรมการบริการวิจัยและพัฒนา 
 
ส าหรับความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการวิศวกรรมของไทย คณะผู้วิจัย

ได้หยิบยกดัชนีชี้วัดรายจ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของบริษัท (Company Spending on R&D3) 
ที่อยู่ภายใต้ดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลกปี 2558-2559 (Global Competitiveness 
Index 2015-2016) ซึ่งจัดท าโดย World Economic Forum เป็นประจ าทุกปี ดัชนีรายจ่ายด้านการ
วิจัยและพัฒนาของบริษัท จะสะท้อนถึงความสามารถทางการแข่งขันของการบริการในสาขานี้ 
โดยดัชนีดังกล่าวมีคะแนนสูงสุดที่ 7 โดยคะแนนในระดับที่สูงจะสะท้อนว่า ประเทศมีความพร้อม
หรือมีการลงทุนในการบริการด้านวิจัยและพัฒนาสูง คะแนนในระดับที่ต่ าจะสะท้อนว่า ประเทศมี
ความพร้อมหรือมีการลงทุนในการบริการด้านวิจัยและพัฒนาต่ า โดยดัชนีรายจ่ายด้านการวิจัยและ
พัฒนาของบริษัทล่าสุด เป็นดังแสดงในตารางที่ 10-1 

 
ตารางที่ 10-1 ดัชนีรายจ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของบริษัท  

(Company Spending on R&D) 

ประเทศ 
2557-2558 2558-2559 

อันดับที่เปลีย่นแปลง 
คะแนน อันดับโลก คะแนน อันดับโลก 

ญี่ปุ่น 5.8 2 5.7 2 0 
มาเลเซยี 4.9 9 5.3 8 +1 
สิงคโปร์ 4.8 10 5.0 11 -1 
เกาหลีใต ้ 4.5 20 4.6 21 -1 
จีน 4.3 23 4.2 23 0 
อินโดนีเซีย 4.0 24 4.2 24 0 
ออสเตรเลีย 3.6 39 4.1 27 +12 
นิวซีแลนด ์ 3.8 29 4.1 28 +1 
อินเดีย 3.8 30 3.9 31 -1 
ฟิลิปปินส ์ 3.5 42 3.8 36 +6 
ไทย 3.2 56 3.5 45 +11 
เวียดนาม 3.2 63 3.3 57 +6 
ชิล ี 3.1 77 3.0 92 -15 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ปรับปรุงจาก Global Competitiveness Index 2015-2016, World 
Economic Forum (WEF) 

                                                           
3 ดัชนีชีว้ัดรายจ่ายด้านการวิจัยและพฒันาของบริษัท (Company Spending on R&D ถูกค านวณมาจากผลจากการสอบถามผู้ตอบ
แบบสอบถามว่า “ในประเทศของคุณ บริษัทต่างๆ ได้ใช้จ่ายลงทุนในเรื่องของการวิจัยการพัฒนามากน้อยเพียงใด” โดยคะแนน 1 
คะแนน = ไม่มีการใช้จ่ายในด้านนี้เลย และคะแนน 7 คะแนน = มีการใช้จ่ายในด้านการวิจัยและพัฒนาจ านวนมาก  
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จากตารางที่ 10-1 หากพิจารณากลุ่มประเทศภาคีที่ไทยได้มีความผูกพันความตกลง
การค้าเสรีด้วย ประเทศไทยจะมีความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการด้านการวิจัยและ
พัฒนาค่อนข้างต่ ากว่าประเทศอื่นๆ โดยในปี 2559 ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีรายจ่ายด้านการ
วิจัยและพัฒนาของบริษัทอยู่ที่ 3.5 คิดเป็นอันดับที่ 45 ของโลก แต่อันดับโลกพัฒนาขึ้นเม่ือเทียบ
กับปีก่อนหน้าถึง 11 อันดับ ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ไทยมีอันดับเหนือกว่า
เวียดนามเพียงประเทศเดียว ในขณะที่ ประเทศที่มีความสามารถทางการแข่งขันด้านการวิจัยและ
พัฒนาสูงในล าดับที่สองของโลก และไทยมีความผูกพันความตกลงการค้าเสรีด้วยคือ ญี่ปุ่น โดย
ญี่ปุ่นมีคะแนนดัชนีฯ อยู่ที่ 5.7 และยังสามารถรักษาอันดับโลกเอาไว้ที่อันดับ 2 ได้ นอกจากนี้ 
มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และจีนเป็นประเทศที่มีคะแนนดัชนีฯ รองลงมา โดยมีคะแนนดัชนีฯ 
อยู่ที่ 5.3 5.0 4.6  และ 4.2 คิดเป็นอันดับที่ 8 11 21 และ 23 ของโลก ตามล าดับ ซึ่งประเทศ
เหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงอันดับโลกเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันดับ 

 
จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยยังมีความสามารถทางการแข่งขันในการ

บริการด้านวิจัยและพัฒนาที่ไม่สูงมากนัก แต่ภาคเอกชนเริ่มให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนา
มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้อันดับโลกของไทยปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในปีที่ผ่านมา ดังนั้น การเปิดเสรี
ภาคการบริการกับประเทศภาคีต่างๆ อาจจะท าให้ผู้ให้บริการด้านวิจัยและพัฒนาจากต่างประเทศ
มีโอกาสในการลงทุนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีการถ่ายทอดความรู้และทักษะการบริการที่มากขึ้น 
และอาจจะส่งเสริมศักยภาพของการบริการในไทยให้มีคุณภาพมากขึ้น 

 
 อุตสาหกรรมการบริการด้านการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและการตลาด 

 
ส าหรับความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการด้านการให้ค าปรึกษาด้าน  

การบริหารและการตลาดของไทย คณะผู้วิจัยได้น าดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันด้าน 
การบริการที่เรียกว่า Global Services Location Index (GSLI4) ที่ได้รับการจัดท าโดยบริษัท A.T. 
Kearney โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอันดับประเทศที่เป็นแหล่ง Outsourcing กิจกรรมการบริการ
ทั้งสิ้น 55 ประเทศทั่วโลก เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันเชิงเปรียบเทียบใน
ระดับประเทศ โดยดัชนี GSLI เป็นดังแสดงในตารางที่ 10-2 

 

                                                           
4 ดัชนีชีว้ัดความสามารถในการแข่งขนัด้านการบริการที่เรียกว่า Global Services Location Index (GSLI) ได้ท าการประเมิน
ความสามารถทางการแข่งขันด้านการ outsourcing ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยจะประเมินจากประเด็นส าคญัต่างๆ ทั้งสิ้น 3 
ประเด็น ได้แก่ เรื่องความดึงดูดทางการเงิน เรื่องทักษะของบุคลากรและจ านวนแรงงาน และเรื่องสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ โดย
ให้น้ าหนักในการให้คะแนนแต่ละด้านอยู่ที่รอ้ยละ 40, 30, และ 30 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 10-2 ดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการ ปี 2559 
(Global Services Location Index 2016) 

ประเทศ คะแนน อันดับ อันดับที่เปลีย่นแปลง 

อินเดีย 6.96 1 0 
จีน 6.49 2 0 
มาเลเซยี 6.05 3 0 
บราซิล 6 4 4 
อินโดนีเซีย 5.99 5 0 
ไทย 5.92 6 0 
ฟิลิปปินส ์ 5.88 7 0 
เม็กซิโก 5.87 8 -4 
ชิล ี 5.72 9 4 
โปแลนด ์ 5.68 10 1 
เวียดนาม 5.66 11 1 
บัลแกเรีย 5.6 12 -3 
โรมาเนีย 5.59 13 5 
ศรีลังกา 5.54 14 2 
สหรัฐ 5.51 15 -1 
อียิปต์ 5.45 16 -6 
รัสเซีย 5.38 17 4 
ลัตเวีย 5.33 18 5 
คอสตาริกา 5.32 19 5 
โคลอมเบีย 5.32 20 23 

ที่มา: A.T. Kearney, Global Services Location Index 2016 (GSLI) เข้าถึงเมื่อ กรกฎาคม 2559 

 
ตารางดังกล่าวแสดงดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการ (GSLI) ของ

ไทยและประเทศที่มีความสามารถสูง 20 อันดับแรก โดยในปี 2559 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 6 
จาก 55 ประเทศ มีคะแนนเท่ากับ 5.92 อันดับมิได้มีการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนหน้า ซึ่งอาจกล่าว
ได้ว่า ไทยมีความสามารถในการเป็นแหล่ง Outsourcing การบริการ และมีความสามารถในการ
แข่งขันในสาขาบริการนี้อย่างมาก ในขณะที่ ประเทศที่มีความสามารถทางการแข่งขันด้านบริการ
ที่เหนือกว่าไทย ได้แก่ อินเดีย จีน มาเลเซีย บราซิล และอินโดนีเซีย โดยมีคะแนน GSLI อยู่ที่ 
6.96 6.49 6.05 6.00 และ 5.99 ตามล าดับ  
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ซึ่งปัจจัยส าคัญที่ท าให้ประเทศอินเดียมีอันดับสูงที่สุดมาจาก ทักษะด้านภาษาและ
ความสามารถทางด้าน IT ซึ่งช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในงานด้านบริการอย่างมาก ในขณะที่
ประเทศจีนมีข้อได้เปรียบด้านค่าจ้างแรงงานและภาษาอังกฤษ  รวมทั้งมีข้อได้เปรียบด้าน
วัฒนธรรมที่มีความเชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง และ
ไต้หวัน เป็นต้น ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ ประกอบกับมีการสนับสนุนการลงทุนในด้าน IT อย่างมาก 
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมการบริการด้านการตลาดและบริหารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
ดังนั้น ประเทศไทยยังมีความสามารถทางการแข่งขันในการบริการดังกล่าวค่อนข้างสูง 

แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการพัฒนาการบริการเพื่อเข้ามามีบทบาทในการบริการให้ค าปรึกษาด้าน
การตลาดและการบริการของโลกได้อีกมาก 

  
 อุตสาหกรรมการบริการจัดหาพนักงาน 

 
ส าหรับความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการจัดหาพนักงานของไทย 

คณะผู้วิจัยได้หยิบยกดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันการผลิต ดึงดูดและรักษาคนเก่งทั่วโลก 
(Global Talent Competitiveness Index 2015-2016: GTCI) ซึ่งจัดท าโดยความร่วมมือของ
สถาบัน INSEAD กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ และสถาบันพัฒนาความเป็นผู้น าของทรัพยากรมนุษย์แห่ง
ประเทศสิงคโปร์ (HCLI) ดัชนีนี้จะสะท้อนถึงความสามารถทางการแข่งขันของการบริการในสาขา
การจัดหาพนักงานในแต่ละมิติ ได้แก่ 1) สภาพแวดล้อมของตลาดแรงงานในประเทศ (Enable) 2) 
การดึงดูดแรงงาน (Attract) 3) การเติบโตของแรงงาน (Grow) 4) การรักษาแรงงาน (Retain) 5) 
ทักษะของแรงงานระดับกลาง (LV Skills) และ 6) ทักษะของแรงงานระดับสูง (GK Skill) โดยดัชนี
วัดความสามารถในการแข่งขันการผลิต ดึงดูดและรักษาคนเก่งทั่วโลก เป็นดังแสดงในตารางที่  
10-3 

 
ตารางที่ 10-3 ดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันการผลิต ดึงดูดและรักษาคนเก่งทั่วโลก

ปี 2558-2559 (Global Talent Competitiveness Index 2015-2016: GTCI)  
ของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค 

ประเทศ 
อันดับ 
GTCI 

อันดับ 
Enable 

อันดับ
Attract 

อันดับ 
Grow 

อันดับ 
Retain 

อันดับ 
 LV Skills 

อันดับ  
GK Skills 

สิงคโปร์ 2 2 1 14 5 11 2 
นิวซีแลนด ์ 11 6 5 13 22 50 4 
ออสเตรเลีย 13 15 2 12 13 48 10 
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ประเทศ 
อันดับ 
GTCI 

อันดับ 
Enable 

อันดับ
Attract 

อันดับ 
Grow 

อันดับ 
Retain 

อันดับ 
 LV Skills 

อันดับ  
GK Skills 

ญี่ปุ่น 19 4 45 26 16 13 21 
มาเลเซยี 30 21 37 24 49 24 39 
เกาหลีใต ้ 37 26 61 29 65 32 18 
จีน 48 52 71 27 71 73 26 
ฟิลิปปินส ์ 56 66 55 47 64 80 33 
ไทย 69 54 87 31 75 98 62 
มองโกเลยี 72 68 72 65 82 64 67 
เวียดนาม 82 63 82 87 89 95 52 
ศรีลังกา 83 73 60 92 66 89 88 
อินเดีย 89 83 103 76 98 90 70 
อินโดนีเซีย 90 90 90 86 88 97 82 
กัมพชูา 96 88 101 96 86 84 97 
บังกลาเทศ 100 95 91 108 97 81 91 
ปากสีถาน 103 104 104 106 100 88 78 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ปรับปรุงจาก Global Talent Competitiveness Index 2558-2559 

 
จากตารางที่ 10-3 ในปี 2559 ประเทศไทยอยู่ที่อันดับที่ 69 จากประเทศทั่วโลก และ

อันดับ 9 จากประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายมิติ จะพบว่า ประเทศ
ไทยมีการเติบโตของแรงงานในประเทศที่ค่อนข้างดี โดยอยู่ที่อันดับที่ 31 ของโลก กล่าวคือ
ประเทศไทยมีความสามารถในการพัฒนาทักษะแรงงานที่มีฝีมือที่ค่อนข้างดี ในขณะที่ ในมิติของ
การดึงดูดแรงงาน การรักษาแรงงาน และทักษะฝีมือแรงงานระดับกลาง ประเทศไทยช่องว่างให้
พัฒนาเพิ่มเติมอีกมากเม่ือเทียบกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก โดยมีอันดับอยู่ที่ 87 75 และ 98 
ตามล าดับ ทั้งนี้ ในมิติของสภาพแวดล้อมของตลาดแรงงาน และมิติของระดับทักษะแรงงานขั้นสูง 
ประเทศไทยยังอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีอันดับอยู่ที่ 54 และ 62 เม่ือเทียบกับประเทศอื่นๆ  
ทั่วโลกตามล าดับ 

 
ส าหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการ

จัดหาพนักงานสูงที่สุด ได้แก่ สิงคโปร์ โดยสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความสามารถทางการแข่งขัน
ในบริการนี้สูงที่สุดเป็นอันดับที่สองของโลก โดยเป็นรองเพียงแค่ประเทศเดียวคือ สวิสเซอร์แลนด์ 
ส าหรับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีอันดับรองลงมาจากสิงคโปร์แต่มีอันดับสูงกว่า
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ไทย ได้แก่ นิวซีแลนด์ (อันดับที ่11) ญี่ปุ่น (อันดับที่ 19) มาเลเซีย (อันดับที ่30) จีน (อันดับที ่48) 
อินเดีย (อันดับที ่89) เกาหลีใต้ (อันดับที ่37) จีน (อันดับที่ 48) และฟิลิปปินส์ (อันดับที่ 56) 

 
จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการจัดหาพนักงานที่

ค่อนข้างสูงเม่ือเปรียบเทียบกันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แต่ในระดับโลก ยังมีช่องว่างให้ไทย
พัฒนาอีกมากในเรื่องของการบริการจัดหาพนักงาน โดยเฉพาะในประเด็นของทักษะวิชาชีพ
แรงงานข้ันกลาง และการดึงดูดแรงงานฝีมือเข้ามาท างานในประเทศของไทยที่ยังพัฒนาได้อีกมาก 
ดังนั้น จึงเป็นความท้าทายของประเทศไทยในการพัฒนาความสามารถในการให้บริการด้านการ
จัดหาพนักงานผ่านการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการของประเทศให้สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การพัฒนาในมิติของการดึงดูดแรงงานที่มีทักษะความสามารถกลางไปจนถึงสูง ซึ่งอาจสามารถ
พัฒนาและปรับปรุงได้ผ่านการเปิดรับการลงทุนการบริการจากต่างชาติจากประเทศคู่ภาคีให้มาก
ขึ้น และเรียนรู้จากประเทศคู่ภาคีที่สนใจลงทุนและมีความสามารถในการบริการนี้สูง เช่น สิงคโปร์ 
นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีข้อจ ากัดด้านกฎหมายในเรื่อง
ธุรกิจการจัดหาพนักงาน ในเรื่องการก าหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ การพิจารณาเปิดตลาดให้
ต่างชาติเข้ามาจัดตั้งธุรกิจประเภทดังกล่าว จึงต้องค านึงถึงข้อจ ากัดดังกล่าวด้วย 

 
 อุตสาหกรรมการบริการวิศวกรรม 

 
ส าหรับความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการวิศวกรรมของไทย คณะผู้วิจัย

ได้หยิบยกดัชนีชี้วัดด้านความพร้อมนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร (Availibility of Scientists and 
Engineers5) ที่อยู่ภายใต้ดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลกปี 2558-2559 (Global 
Competitiveness Index 2015-2016) ซึ่งจัดท าโดย World Economic Forum เป็นประจ าทุกปี 
ดัชนีชี้วัดด้านความพร้อมนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรนี้เป็นดัชนีที่จะสะท้อนถึงความสามารถ
ทางการแข่งขันของการบริการในสาขานี้ โดยดัชนีดังกล่าวมีคะแนนสูงสุดที่ 7 โดยคะแนนในระดับ
ที่สูงจะสะท้อนว่า ประเทศมีความพร้อมในการให้บริการของนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรสูง คะแนน
ในระดับที่ต่ าจะสะท้อนว่า ประเทศมีความพร้อมในการให้บริการของนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรต่ า 
โดยดัชนีช้ีวัดด้านความพร้อมนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรล่าสุด เป็นดังแสดงในตารางที่ 10-4 
  

                                                           
5 ดัชนีชีว้ัดด้านความพรอ้มนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร (Availibility of Scientists and Engineers) ถูกค านวณมาจากผลจากการ
สอบถามผู้ตอบแบบสอบถามว่า “ในประเทศของท่าน มีจ านวนนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรเพยีงพอหรือไม่” โดยคะแนน 1 
คะแนน = มีจ านวนไม่เพียงพอ และคะแนน 7 คะแนน = มีจ านวนเพียงพอ สามารถจัดหาได้ทั่วไป 
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ตารางที่ 10-4 ดัชนคีวามพร้อมของนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร  
(Availability of Ecientists and Engineers) 

ประเทศ 
2557-2558 2558-2559 

อันดับที่เปลีย่นแปลง 
คะแนน อันดับโลก คะแนน อันดับโลก 

ญี่ปุ่น 5.6 3 5.4 3 0 
มาเลเซยี 5.4 5 5.2 9 -4 
สิงคโปร์ 5.1 11 4.9 16 -5 
ออสเตรเลีย 4.9 17 4.7 27 -10 
ชิล ี 4.6 32 4.6 29 +3 
อินโดนีเซีย 4.6 34 4.6 31 +3 
นิวซีแลนด ์ 4.6 33 4.4 40 -7 
เกาหลีใต ้ 4.4 40 4.4 42 -2 
จีน 4.5 36 4.4 43 -7 
อินเดีย 4.2 49 4.4 45 +4 
ไทย 4.3 47 4.3 54 -7 
ฟิลิปปินส ์ 4.0 67 4.0 71 -4 
เวียดนาม 3.9 75 3.8 87 -12 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ปรับปรุงจาก Global Competitiveness Index 2015-2016, World 
Economic Forum (WEF) 

 
จากตารางที่ 10-4 หากพิจารณากลุ่มประเทศภาคีที่ไทยได้มีความผูกพันความตกลง

การค้าเสรีด้วย ประเทศไทยจะมีความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการด้านวิศวกรรมค่อนข้าง
ต่ ากว่าประเทศอื่นๆ โดยในปี 2559 ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีความพร้อมนักวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรอยู่ที่ 4.3 เป็นอันดับที่ 54 ของโลก โดยอันดับลดลงเม่ือเทียบกับปีก่อนหน้าถึง 7 อันดับ  
ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ไทยมีอันดับเหนือกว่าฟิลิปปินส์และเวียดนาม
เท่านั้น ในขณะที่ ประเทศที่มีความพร้อมด้านวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์สูงในล าดับต้นๆของโลก 
และไทยมีความผูกพันความตกลงการค้าเสรีด้วยคือ ญี่ปุ่น โดยญี่ปุ่นมีคะแนนดัชนีฯ อยู่ท่ี 5.4 และ
เป็นอันดับที่ 3 ของโลก นอกจากนี้ มาเลเซียและสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความพร้อมด้าน 
การบริการวิศวกรรมสูงรองลงมา โดยมีคะแนนดัชนีฯ อยู่ท่ี 5.2 และ 4.9 คิดเป็นอันดับที่ 9 และ 16 
ของโลก ตามล าดับ 

 
จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยยังมีความสามารถทางการแข่งขันในการ

บริการด้านวิศวกรรมที่ไม่สูงมากนัก ซึ่งการเปิดเสรีภาคการบริการกับประเทศภาคีต่างๆ อาจจะ
ท าให้ผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมจากต่างประเทศเข้ามาแข่งขันในประเทศไทยมากขึ้น มีการ
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ถ่ายทอดความรู้และทักษะการบริการที่มากขึ้น ซึ่งอาจมีส่วนช่วยให้ความสามารถในการแข่งขัน
ของไทยสูงขึ้นในอนาคต 

 
 อุตสาหกรรมการบริการที่เก่ียวข้องกับการผลิต 

 
ส าหรับความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการท่ีเกี่ยวของกับการผลิตของไทย 

คณะผู้ วิ จัยได้หยิบยกดัชนีความซับซ้อนของกระบวนการการผลิต  (Production Process 
Sophistication6) ที่อยู่ภายใต้ดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลกปี 2558-2559 (Global 
Competitiveness Index 2015-2016) ซึ่งจัดท าโดย World Economic Forum เป็นประจ าทุกปี ดัชนี
ความซับซ้อนของกระบวนการการผลิตนี้เป็นดัชนีที่สะท้อนถึงความสามารถทางการแข่งขันของการ
บริการในสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต กล่าวคือ หากกระบวนการผลิตมีความซับซ้อนมาก
ขึ้นย่อมหมายถึงการผลิตที่มีการใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่มากขึ้น โดยดัชนีดังกล่าวมี
คะแนนสูงสุดที่ 7 ซึ่งดัชนีความซับซ้อนของกระบวนการการผลิต เป็นดังแสดงในตารางที่ 10-5 

 
ตารางที่ 10-5 ดัชนคีวามซับซ้อนของกระบวนการการผลิต 

(Production Process Sophistication) 

ประเทศ 
2557-2558 2558-2559 อันดับที่

เปลี่ยนแปลง คะแนน อันดับโลก คะแนน อันดับโลก 
ญี่ปุ่น 6.4 2 6.4 2 0 
สิงคโปร์ 5.7 14 5.64 15 -1 
มาเลเซยี 5.3 22 5.22 23 -1 
เกาหลีใต ้ 5.2 23 5.17 25 -2 
นิวซีแลนด ์ 5.2 25 5.16 26 -1 
ออสเตรเลีย 5.0 29 4.9 29 0 
อินโดนีเซีย 4.1 48 4.5 37 +11 
ชิล ี 4.4 40 4.3 42 -2 
ฟิลิปปินส ์ 4.1 50 4.3 44 +6 
ไทย 4.1 53 4.2 51 +2 
จีน 4.1 49 4.1 56 -7 

                                                           
6 ดัชนีความซับซอ้นของกระบวนการการผลิต (Production Process Sophistication) ถูกค านวณมามาจากการสอบถามผู้ตอบ
แบบสอบถามว่า “ในประเทศของท่าน กระบวนการผลิตสนิค้ามีความซับซ้อนมากหรือนอ้ยเพียงใด” โดยคะแนน 1 คะแนน = ไม่
มีความซับซ้อน การผลติใช้เทคโนโลยีเก่าและใช้แรงงานเป็นหลัก (Labour-intensive) และคะแนน 7 คะแนน = มีความซับซ้อน
สูง การผลิตมีความซับซ้อน ใช้ฐานความรู้ในการผลิตเป็นหลัก (Knowledge-intensive) 
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ประเทศ 
2557-2558 2558-2559 อันดับที่

เปลี่ยนแปลง คะแนน อันดับโลก คะแนน อันดับโลก 
อินเดีย 3.9 61 4.0 62 -1 
เวียดนาม 3.4 101 3.2 116 -15 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ปรับปรุงจาก Global Competitiveness Index 2015-2016, World 
Economic Forum (WEF) 

 
จากตารางที่ 10-5 หากพิจารณากลุ่มประเทศภาคีที่ไทยได้มีความผูกพันการเปิดเสรีการ

บริการด้วย ประเทศไทยจะมีความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่
พัฒนาขึ้น โดยในปี 2559 ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีความซับซ้อนของกระบวนการการผลิตอยู่ที่ 
4.2 เป็นอันดับที่ 51 ของโลก โดยอันดับเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า 2 อันดับ (คะแนนดัชนี
ความซับซ้อนของกระบวนการการผลิตของไทยปี 2558 อยู่ที่ 4.1) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
อื่นๆ ที่ได้มีความผูกพันการเปิดเสรีการบริการด้วยแล้ว ไทยมีอันดับเหนือกว่าจีน อินเดีย และ
เวียดนาม ในขณะที่ ประเทศที่มีคะแนนดัชนีชี้วัดความสามารถในการบริการที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตในอันดับต้นๆของโลก และไทยมีความผูกพันการเปิดเสรีการบริการด้วยคือ ญี่ปุ่น โดยญี่ปุ่นมี
คะแนนดัชนีฯ อยู่ที่ 6.4 คิดเป็นอันดับที่ 2 ของโลก ส าหรับสิงคโปร์ มาเลเซีย เกาหลีใต้ และ
นิ วซี แลนด์ เป็ นป ระ เทศที่ มี ความสามารถทางการแข่ งขั นรองลงมา  โดย มีคะแนน 
ดัชนีฯ อยู่ที่ 5.64 5.22 5.17 และ 5.16 คิดเป็นอันดับที่ 15 23 25 และ 26 ของโลก ตามล าดับ  
ซึ่งประเทศเหล่านี้มีระดับความสามารถในการแข่งขันท่ีใกล้เคียงกัน 

 
ดังนั้น เพื่อพัฒนาความซับซ้อนและประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าให้สูงขึ้นของไทย การ

ใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีการบริการในสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เพื่อดึงดูดการ
ลงทุนในบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยนักลงทุนต่างชาติที่มีเทคโนโลยีการบริการที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตที่สูง ซึ่งการใช้ประโยชน์ดังกล่าวอาจเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่ประเทศไทยสามารถ
เลือกใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ 
 

อนึ่ง นอกจากสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแล้ว สาขาการบริการที่เกี่ยวข้อง
กับการเกษตร ป่าไม้ ล่าสัตว์ ประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เป็นหนึ่งในการบริการที่มีความ
เชื่อมโยงกับสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต โดยในสาขาการบริการนี้ จะมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปเป็นหลัก และยังไม่มีดัชนีชี้วัดที่สะท้อนความสามารถทางการ
แข่งขันระหว่างประเทศได้อย่างชัดเจน ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะประเทศไทย จะพบว่าการบริการที่
เกี่ยวข้องกับการเกษตร ป่าไม ้ล่าสัตว์ ประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามีขนาดของทุนจดทะเบียน
ที่หดตัวลง จึงอาจกล่าวได้ว่าความสามารถทางการแข่งขันในสาขาบริการนี้ของไทย ยังไม่มีความ
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พร้อมมากเพียงพอที่จะแข่งขันกับต่างประเทศ เนื่องจากผู้ให้บริการของสาขาการบริการนี้ส่วน
ใหญ่มักจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อย ยังขาดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้มี
คุณภาพและความสามารถเพียงพอต่อการแข่งขันในระดับสากล 

 
 อุตสาหกรรมการบริการด้านสิ่งแวดล้อม 

 
ส าหรับความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการด้านสิ่งแวดล้อมของไทย 

คณะผู้วิจัยได้หยิบยก Environmental Performance Index (EPI) หรือดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม โดย EPI เป็นดัชนีที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเยลและโคลัมเบีย 
ร่วมกับ World Economic Forum และ Joint Research Center ของสหภาพยุโรป โดยในปี 2559 
EPI ได้ท าการจัดอันดับ 163 ประเทศ มีดัชนีย่อยชี้วัดผลการด าเนินงานทั้งสิ้น 25 ดัชนี โดยดัชนีที่
ได้หยิบยกมานั้น เป็นดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงานด้านการบ าบัดน้ าเสียของประเทศ (Wastewater 
Treatment) ในปี 2557 ซึ่งสามารถสะท้อนถึงความสามารถในการบริการด้านสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศได้ รายละเอียดของดัชนีฯ เป็นดังแสดงในตารางที่ 10-6 

 
ตารางที่ 10-6 ดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงานด้านการบ าบัดน้ าเสียของประเทศ 

(Wastewater Treatment) ในปี 2557 
ประเทศ Wastewater Treatment (%) ป ี2557 อันดับโลก 

สิงคโปร์ 100 1 
ออสเตรเลีย 95 8 
ชิล ี 84.5 18 
เกาหลีใต ้ 82.4 21 
นิวซีแลนด ์ 70.2 28 
ญี่ปุ่น 56.5 37 
จีน 27.9 58 
มาเลเซยี 19.6 60 
ไทย 11.5 72 
ฟิลิปปินส ์ 2.6 105 
อินเดีย 2.2 108 
เวียดนาม 0.2 127 
อินโดนีเซีย 0.02 129 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจาก Environmental Performance Index Report 2016 
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จากตารางที่ 10-6 หากพิจารณากลุ่มประเทศภาคีที่ไทยได้มีความผูกพันการเปิดเสรีการ
บริการด้วย ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการด้านสิ่งแวดล้อมที่ ไม่สูงมาก
นัก โดยในปี 2557 ประเทศไทยมีดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงานด้านการบ าบัดน้ าเสียอยู่ที่ร้อยละ 
11.5 คิดเป็นอันดับที่ 72 ของโลก กล่าวคือ ไทยสามารถบ าบัดน้ าเสียคืนหลับสู้ระบบนิเวศน์ได้
เพียงร้อยละ 11.5 จากน้ าเสียท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นในประเทศ ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่ได้
มีความผูกพันการเปิดเสรีการบริการด้วยแล้ว ไทยมีอันดับเหนือกว่าฟิลิปปินส์ อินเดีย เวียดนาม 
และอินโดนีเซีย ซึ่งมีดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงานด้านการบ าบัดน้ าเสียอยู่ท่ีร้อยละ 2.6 2.2 0.2 และ 
0.02 ตามล าดับ คิดเป็นอันดับโลกที่ 105 108 127 และ 129 ตามล าดับ ในขณะที่ ประเทศที่มี
คะแนนดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงานด้านการบ าบัดน้ าเสียสูงในอันดับต้นๆของโลก และไทยมีความ
ผูกพันการเปิดเสรีการบริการด้วยคือ สิงคโปร์ โดยสิงคโปร์มีคะแนนดัชนีฯ อยู่ท่ี 100 คิดเป็นอันดับ
ที่ 1 ของโลก กล่าวคือ สิงคโปร์สามารถบ าบัดน้ าเสียของประเทศได้ทั้งหมดร้อยละ 100 รองลงมา
เป็น ออสเตรเลีย ชิลี เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น จีน และมาเลเซีย มีคะแนนดัชนีฯ อยู่ที่ 95 84.5 
82.4 70.2 56.5 27.9 และ 19.6 คิดเป็นอันดับที่ 8 18 21 28 37 58 และ 60 ของโลก ตามล าดับ  

 
นอกจากนี้  คณะผู้ วิ จัยได้น าดัชนีชี้วัดความเป็นประชาธิปไตยด้านสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Democracy Index: EDI) ที่ถู กพัฒนาโดย World Resources Institute (WRI) 
โดยดัชนีดังกล่าวจะพิจารณาว่า รัฐบาลของประเทศที่ศึกษา (70 ประเทศ) ได้ตรากฎหมายเพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจด้าน
สิ่งแวดล้อมหรือไม่ ซึ่งดัชนีดังกล่าวจะสามารถสะท้อนความสามารถทางการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมการบริการด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศได้ ผ่านการตรากฎหมายกฎระเบียบ
ต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่แต่ละประเทศได้บัญญัติออกมา ซึ่งส่งแรงกระตุ้นต่อผู้ให้บริการให้
พัฒนาการบริการให้มีคุณภาพสูงขึ้น และสะท้อนผ่านการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค
ในประเทศ ส่งผลต่อความต้องการการบริการด้านสิ่งแวดล้อมในระดับที่สูงมากยิ่งขึ้นของผู้บริโภค 
โดยคะแนนสูงสุดของดัชนีน้ีอยู่ท่ี 3 ซึ่งผลการศึกษาเป็นดังแสดงในตารางที่ 10-7  

 
ตารางที่ 10-7 ดัชนีวัดความเป็นประชาธิปไตยด้านสิ่งแวดล้อม  

(Environmental Democracy Index: EDI) ประจ าปี 2559 
ประเทศ คะแนน EDI  (2559) อันดับโลก 

เปร ู 1.87 13 
อินโดนีเซีย 1.8 17 
อินเดีย 1.8 20 
ชิล ี 1.67 24 
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ประเทศ คะแนน EDI  (2559) อันดับโลก 
ญี่ปุ่น 1.51 32 
ออสเตรเลีย 1.4 37 
ไทย 1.38 38 
ฟิลิปปินส ์ 1.35 39 
จีน 1.35 40 
เวียดนาม 1.2 49 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจาก Environmental democracy index (EDI), 2559 

 
จากตารางที่ 10-7 แสดงให้เห็นถึงระดับความเป็นประชาธิปไตยด้านสิ่งแวดล้อมของ

ประเทศไทยและประเทศคู่เจรจาการค้าที่ไทยมีความผูกพันการบริการด้วย โดยประเทศไทยมีดัชนี
ชี้วัดความเป็นประชาธิปไตยด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ที่ 1.38 คะแนน คิดเป็นอันดับโลกในอันดับที่ 38 
โดยประเทศไทยมีอันดับโลกสูงกว่า ฟิลิปปินส์ จีน และเวียดนาม ซึ่งมีอันดับโลกอยู่ท่ีอันดับ 39 40 
และ 49 ตามล าดับ ในขณะที่ ไทยยังมีอันดับด้อยกว่า เปรู อินโดนีเซีย อินเดีย ชิลี ญี่ปุ่น และ
ออสเตรเลีย ซึ่งมีอันดับโลกอยู่ที่อันดับที่ 13 17 20 24 32 และ 37 ตามล าดับ ซึ่งประเทศที่ส าคัญ
หลายประเทศมิได้ถูกระบุอยู่ในการศึกษาครั้งนี้ อาทิ สิงคโปร์ ฝรั่งเศส และเยอรมนี เป็นต้น    

 
นอกจากดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้านสิ่งแวดล้อมในมิติของการบ าบัดน้ าเสีย 

และกฎหมายกฎระเบียบและการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศแล้ว คณะผู้วิจัยได้
น าข้อมูลสถิติรายประเทศของปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อรายได้ประชาชาติที่
ค านวณตามหลักความเท่าเทียมกันของอ านาจซื้อ (Purchasing Power Parity: PPP) เพื่อสะท้อน
ความสามารถในการให้บริการด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อมทางอากาศ เนื่องจาก ก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซที่จะถูกปล่อยจากกิจกรรมการผลิตที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการ
ผลิตเป็นหลัก (การผลิตไฟฟ้า การผลิตอุตสาหกรรม และการขนส่ง) โดยข้อมูลดังกล่าวถูกรวบรวม
โดยธนาคารโลก (World Bank) มีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อเหรียญสหรัญฯ ซึ่งผลการศึกษาข้อมูลเป็น
ดังแสดงในตารางที่ 10-8  
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ตารางที่ 10-8 ข้อมูลสถิติการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อรายได้ประชาชาติที่
ค านวณตามหลักความเท่าเทียมกันของอ านาจซื้อ (PPP)  
(CO2 Emissions per PPP $ of GDP) ประจ าปี 2554 

ประเทศ CO2 emissions ป ี2554 (หน่วย: กิโลกรัมต่อเหรียญสหรัฐฯ) อันดับโลก 
สิงคโปร์ 0.058 7 
สวิตเซอร์แลนด ์ 0.085 21 
สวีเดน 0.126 39 
ฟิลิปปินส ์ 0.151 54 
เปร ู 0.172 64 
สหราชอาณาจักร 0.194 76 
นิวซีแลนด ์ 0.218 96 
ชิล ี 0.228 100 
อินโดนีเซีย 0.260 122 
ญี่ปุ่น 0.271 127 
ไทย 0.332 144 
สหรัฐฯ 0.342 150 
อินเดีย 0.359 153 
มาเลเซยี 0.361 155 
เกาหล ี 0.378 162 
ออสเตรเลีย 0.396 166 
เวียดนาม 0.418 169 
จีน 0.653 181 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจาก World Bank Data เข้าถึงข้อมูลล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 
2559 

 
จากตารางที่ 10-8 จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีความสามารถทางการแข่งขันในการ

บริการด้านสิ่งแวดล้อมทางอากาศที่ค่อนข้างน้อย โดยในปี 2554 ไทยมีสถิติการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อรายได้ประชาชาติอยู่ที่ 0.332 กิโลกรัมต่อเหรียญสหรัฐฯ มีอันดับโลกอยู่ที่
อันดับที่ 144 โดยมีอันดับต่ ากว่าประเทศคู่เจรจาการเปิดเสรีการบริการ และประเทศพัฒนาแล้ว
จ านวนมาก อาทิ  สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน ฟิลิปปินส์ เปรู สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ 
ชิลี อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น ซึ่งมีระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อรายได้ประชาชาติอยู่ที่ 
0.058, 0.085, 0.126, 0.151, 0.172, 0.194, 0.218, 0.228, 0.260 และ 0.271 กิโลกรัมต่อเหรียญ
สหรัฐฯ มีอันดับโลกอยู่ที่อันดับ 7, 21, 39, 54, 64, 76, 96, 100, 122 และ 127 ตามล าดับ ใน
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ขณะเดียวกัน ไทยมีอันดับเหนือกว่าสหรัฐฯ อินเดีย มาเลเซีย เกาหลี ออสเตรเลีย เวียดนาม และ
จีน ซึ่งมีระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อรายได้ประชาชาติอยู่ที่ 0.342, 0.359, 0.361, 
0.378, 0.396, 0.418 และ 0.653 กิโลกรัมต่อเหรียญสหรัฐฯ มีอันดับโลกอยู่ที่อันดับ 150, 153, 
155, 162, 166, 169 และ 181 ตามล าดับ โดยประเทศเหล่านี้ล้วนเป็นประเทศอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ทั้งสิ้น 

 
ดังนั้น เม่ือพิจารณาความสามารถทางการแข่งขันด้านการบริการสิ่งแวดล้อมของไทย  

จะเห็นได้ว่า ยังมีช่องว่างอีกมากในเรื่องของการบ าบัดน้ าเสียที่ไทยสามารถพัฒนาการบริการให้
เพิ่มสูงขึ้น ให้มีความสามารถการบริการที่ดีขึ้น ประกอบกับการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการผลิตเห็น
ความส าคัญของประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความต้องการการใช้
บริการด้านสิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้น และส่งผลให้การให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในท่ีสุด 
 
 อุตสาหกรรมการบริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

 
ส าหรับความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการซ่อมบ ารุงและติดตั้ง

เครื่องจักรและอุปกรณ์ คณะผู้วิจัยได้น าดัชนีด้านการบริการลูกค้า (Customer Service Index 
(CSI) StudySM) ประจ าปี 2558 ซึ่งจัดท าขึ้นโดยบริษัท เจ.ดี. พาวเวอร์ (J.D. Power) โดยดัชนี
ดังกล่าว เป็นดัชนีที่วัดระดับความพึงพอใจที่มีต่อขั้นตอนการบริการหลังการขายที่เจ้าของรถยนต์
ใหม่ได้รับจากศูนย์การบริการมาตรฐาน โดยมีปัจจัยส าคัญในการน ามาค านวณดัชนีฯ คือ คุณภาพ
การบริการซ่อมบ ารุง (Services Quality) ทั้งนี้ ค่าดัชนีด้านการบริการลูกค้าค านวณจากการให้
คะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ท าการส ารวจความพึงพอใจการ
บริการหลังการขายแยกเฉพาะกลุ่มรถยนต์แบรนด์ยอดนิยม 

 
คณะผู้วิจัยได้รวบรวมดัชนีด้านการบริการลูกค้าของประเทศต่างๆ ที่บริษัท เจ.ดี.  

พาวเวอร์ได้ท าการศึกษา เพื่อวิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมบริการซ่อม
บ ารุงและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ได้ ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 10-9 

 
ตารางที่ 10-9 ดชันีด้านการบริการลูกค้า (Customer Service Index (CSI) StudySM)  

ประเทศ 
คะแนนการบริการลูกค้าของกลุ่มรถยนต์แบรนด์ยอดนิยม 

(คะแนนสูงสุดอยู่ที่ 1,000 คะแนน) 
อันดับ 

อินเดีย 866 1 
ไทย 865 2 
ไต้หวัน 855 3 
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ประเทศ 
คะแนนการบริการลูกค้าของกลุ่มรถยนต์แบรนด์ยอดนิยม 

(คะแนนสูงสุดอยู่ที่ 1,000 คะแนน) 
อันดับ 

ฟิลิปปินส์ 837 4 
เวียดนาม 837 4 
ออสเตรเลีย 797 6 
สหรัฐฯ 792 7 
เม็กซิโก 788 8 
อินโดนีเซีย 761 9 
มาเลเซีย 749 10 
สหราชอาณาจักร 737 11 
บราซิล 719 12 
จีน 664 13 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก J.D. Power (เข้าถึงเมื่อ กรกฎาคม 2559) 
 

จากตารางที่ 10-9 จะพบว่า คะแนนความพึงพอใจโดยรวมของตลาดรถยนต์แบรนด์ยอด
นิยมในปี 2558 เฉลี่ยอยู่ที่ 865 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ 838 คะแนน โดยอยู่ที่อันดับ
ที่สองรองจากอินเดียเพียงประเทศเดียวเท่านั้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของการบริการหลัง
การขายในตลาดรถยนต์ โดยเฉพาะคุณภาพของผลงานบริการซึ่งประเทศไทยมีความสามารถ
ทางการแข่งขันทีค่่อนข้างดีเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ  

 
นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาระดับคะแนนการบริการลูกค้าของกลุ่มรถยนต์แบรนด์ยอดนิยม

ของกลุ่มประเทศอื่นๆ ที่มีการท าการศึกษาจะเห็นได้ว่า กลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียนมี
ความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมการบริการนี้ค่อนข้างสูง ซึ่งสะท้อนจากอันดับคะแนน
ของกลุ่มประเทศผู้ให้บริการในภูมิภาคอาเซียนที่ค่อนข้างสูง อาทิ ฟิลิปปินส์ และ เวียดนามที่มี
คะแนนดัชนีการให้บริการอยู่ที่ 837 อยู่ในอันดับที่ 4 โดยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่ไดรับ
การศึกษา เป็นต้น 

 
ดังนั้น ในประเด็นด้านการบริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ประเทศ

ไทยเป็นประเทศที่มีความสามารถทางการแข่งขันสูง ดังนั้น การพิจารณาการเปิดเสรีการบริการใน
หมวดนี้เพิ่มขึ้น อาจส่งผลให้ผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมบริการนี้สามารถพิจารณาทางเลือกในการ
ลงทุนขยายการบริการไปยังประเทศอื่นๆ ได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในการลงทุนในต่างประเทศใน
แต่ละธุรกิจ ผู้ลงทุนมีความจ าเป็นต้องศึกษากฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริการซ่อม
บ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มเติม  
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 อุตสาหกรรมการบริการการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ 
 
ส าหรับความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการการทดสอบและตรวจสอบ

คุณภาพวัตถุดิบของไทย คณะผู้วิจัยได้หยิบยกดัชนีแสดงความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ของ
สถาบันต่างๆ ทั่วโลก แบ่งตามความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งดัชนีนี้จะพิจารณาคะแนนความ
เป็นเลิศจาก 1) จ านวนงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์และถูกอ้างอิงมาก และ 2) จ านวนงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์
ในวารสารที่มีชื่อเสียง ซึ่งงานวิจัยนั้นๆ จะต้องถูกตีพิมพ์ในช่วงปี 2551 – 2555 โดยดัชนีดังกล่าว
จัดท าโดย Scimago Lab โดยใช้ฐานข้อมูลของ Scopus7  

 
จากนั้น คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกดัชนีความเป็นเลิศของสถาบันต่างๆ ทั่วโลกในสาขาการ

วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ อันได้แก่ สาขาวัสดุศาสตร์ 
(Materials Science) และน ามาหาค่าเฉลี่ยของแต่ละสถาบันเพื่อสรุปเป็นความสามารถทางการ
แข่งขันในการบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบของแต่ละประเทศท ซึ่งสะท้อนผ่าน
ดัชนีดังกล่าว โดยรายละเอียดของดัชนีชี้วัดความเป็นเลิศในสาขาวัสดุศาสตร์ เป็นดังแสดงใน
ตารางที่ 10-10 

 
ตารางที่ 10-10 ดัชนีชี้วัดความเป็นเลิศในสาขาวัสดุศาสตร์ (Materials Science)  
ประเทศ คะแนนของสาขาวสัดุศาสตร์ (Materials Science) อันดับโลก 

เดนมาร์ก 72.4% 1 
สวิตเซอร์แลนด ์ 71.5% 2 
อิสราเอล 69.1% 3 
สวีเดน 68.3% 4 
สิงคโปร์ 67.8% 5 
นอร์เวย์ 67.7% 6 
ออสเตรเลีย 67.6% 7 
สเปน 67.6% 8 
กรีซ 66.8% 9 
เนเธอแลนด ์ 65.9% 10 
อาร์เจนตินา 65.8% 11 
ออสเตรีย 65.6% 12 
เยอรมัน 65.2% 13 

                                                           
7 ฐานข้อมูล Scopus คือฐานข้อมูลบรรณานุกรมของบทความในวารสารทางด้าน Life Sciences Physical Sciences Health 

Scieneces และ Social Sciences  
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ประเทศ คะแนนของสาขาวสัดุศาสตร์ (Materials Science) อันดับโลก 
ฝร่ังเศส 64.7% 14 
เบลเยียม 64.4% 15 
ไต้หวัน 63.8% 16 
เกาหลีใต ้ 54.0% 26 
อินเดีย 51.9% 27 
ญี่ปุ่น 45.2% 32 
จีน 34.4% 44 
ไทย 33.9% 47 
มาเลเซยี 22.5% 52 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก SCImago Institutions Ranking (เข้าถึงเมื่อ 
กรกฎาคม 2559) 

 
ตารางดังกล่าวแสดงดัชนีชี้วัดความเป็นเลิศในสาขาวัสดุศาสตร์ (Materials Science) ของ

ไทย ประเทศที่มีความเป็นเลิศในสาขาวัสดุศาสตร์สูงสุด 15 อันดับแรก และประเทศในภูมิภาค
ใกล้เคียง โดยในปี 2559 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 47 ของโลกมีคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 33.9 โดยมี
อันดับเหนือกว่ามาเลเซียที่อยู่ในอันดับที่ 52 ในขณะที่ ประเทศที่มีความเป็นเลิศในสาขา 
วัสดุศาสตร์สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เดนมาร์ก สวิตเซอร์แลนด์ อิสราเอล สวีเดน และสิงคโปร์ มี
คะแนนดัชนีฯ อยู่ที่ร้อยละ 72.4 71.5 69.1 68.3 และ 67.8 ตามล าดับ ส าหรับกลุ่มประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียส่วนใหญ่มีอันดับที่สูงกว่าประเทศไทยเช่นกัน โดยไต้หวัน เกาหลีใต้ อินเดีย ญี่ปุ่น 
และจีน อยู่ในอันดับที่ 16 26 27 32 และ 44 ของโลกในสาขาวัสดุศาสตร์ และมีคะแนนดัชนีความ
เป็นเลิศในสาขาวัสดุศาสตร์อยู่ที่ร้อยละ 63.8 54 51.9 45.2 และ 34.4 ตามล าดับ  

 
นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลจ านวนสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์8ต่างๆ 

ทั่วโลก โดยใช้ข้อมูลปีล่าสุด ปี 2559 ซึ่งข้อมูลจ านวนสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ดังกล่าว ได้ถูก
รวบรวมโดย SCImago Lab ซึ่งเป็นชื่อกลุ่มวิ จัยจาก Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), University of Granada, Extremadura, Carlos III (Madrid) และ  Alcalá de 
Henares ของประเทศสเปน ที่มีโครงการรวบรวมข้อมูลของสถาบันวิจัยต่างๆ ทั่วโลก เพื่อน า
จ านวนสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ เป็นดัชนีที่สะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมการบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ  โดยมี
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 10-11 

  

                                                           
8 เช่น สถาบันเทคโนโลยี วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นต้น  
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ตารางที่ 10-11 จ านวนสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ณ ปี 2559 
ประเทศ จ านวนสถาบันทางวทิยาศาสตร์ (2559) อันดับโลก 

จีน 601 2 
ญี่ปุ่น 245 5 
อินเดีย 242 6 
เกาหลี 113 12 
ออสเตรเลีย 95 16 
มาเลเซีย 28 30 
ชิลี 26 32 
สิงคโปร ์ 25 33 
ไทย 24 34 
นิวซีแลนด์ 16 48 
อินโดนีเซีย 9 53 
เวียดนาม 4 68 
ฟิลิปปินส์ 4 68 
เปรู 4 68 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก SCImago Lab 

 
จากตารางที่ 10-11 จะพบว่า ประเทศไทยมีจ านวนสถาบันวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อยู่ 24 

แห่ง โดยคิดเป็นอันดับที่ 34 ของโลก โดยยังมีอันดับต่ ากว่าประเทศคู่เจรจาความตกลงการค้าเสรี
ที่ส าคัญของไทย เช่น จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เกาหลี ออสเตรเลีย มาเลเซีย ชิลี สิงคโปร์ ซึ่งมีอันดับโลก
อยู่ที่อันดับที่ 2, 5, 6, 12, 16, 30, 32 และ 33 ตามล าดับ จากข้อมูลจ านวนสถาบันวิทยาศาสตร์
ดังกล่าว จะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงปริมาณผู้ให้บริการ และความต้องการใช้การบริการของใน
อุตสาหกรรมการบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบของแต่ละประเทศได้ 

 
ในประเด็นด้านการบริการตรวจสอบและทดสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ ประเทศไทย

ยังมีความสามารถทางการแข่งขันค่อนข้างน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ดังนั้น การ
พิจารณาการเปิดเสรีการบริการกับประเทศคู่ภาคีในสาขาบริการนี้เพิ่มเติม อาจส่งผลให้การลงทุน
ในการบริการตรวจสอบและทดสอบวัตถุดิบจากต่างประเทศที่มีความสามารถสูงกว่าเพิ่มขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพของการบริการให้สูงมากยิ่งขึ้น 
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 อุตสาหกรรมการบริการประกันวินาศภัย 
 
ส าหรับความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการประกันวินาศภัยของไทย 

คณะผู้วิจัยได้น าข้อมูลมูลค่าเบี้ยประกันวินาศภัย (Non-Life Premium Volume) ที่ได้รับการเก็บ
ข้อมูลมูลค่าเบี้ยประกันวินาศภัยของประเทศทั่วโลกโดยบริษัท Swiss Re ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัย
ต่ออันดับสองของโลก เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงขนาดตลาดของการประกันวินาศภัยและความสามารถ
ในการแข่งขันเชิงเปรียบเทียบในระดับประเทศ ระหว่างประเทศไทยและประเทศที่ไทยมีความ
ผูกพันการเปิดเสรีการบริการด้วย โดยข้อมูลดังกล่าว เป็นดังแสดงในตารางที่ 10-12 

 
ตารางที่ 10-12 มูลค่าค่าเบี้ยประกันวินาศภัย (Non-Life Premium Volume)  

(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ) 

ประเทศ 
มูลค่าคา่เบี้ยประกัน (ล้านเหรียญสหรัฐ) อัตราการเติบโต 

ช่วงป ี2556-2557 2556 2557 
จีน 126,820 151,490 19.5% 
ญี่ปุ่น 114,428 108,174 -5.5% 
เกาหลีใต ้ 54,400 57,943 6.5% 
ออสเตรเลีย 32,667 31,924 -2.3% 
อินเดีย 13,218 14,590 10.4% 
สิงคโปร์ 10,759 11,458 6.5% 
นิวซีแลนด ์ 9,215 9,808 6.4% 
ไทย 8,615 8,400 -2.5% 
มาเลเซยี 5,504 5,633 2.3% 
อินโดนีเซีย 5,024 5,148 2.5% 
ชิล ี 4,728 4,513 -4.5% 
ฟิลิปปินส ์ 1,262 1,369 8.5% 
เวียดนาม 1,167 1,293 10.8% 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Swiss Re sigma No.4/2558 

 
ตารางดังกล่าวแสดงมูลค่าของเบี้ยประกันวินาศภัยของไทยและประเทศที่ไทยมีความ

ผูกพันการเปิดเสรีความตกลงด้านการบริการด้วย โดยในปี 2557 ประเทศไทยมีมูลค่าเบี้ยประกัน
วินาศภัยอยู่ที่ 8,400 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมูลค่าเบี้ยประกันวินาศภัยระหว่างปี 2556-2557 ได้
หดตัวลงอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ในขณะที่ ประเทศที่ไทยมีความผูกพันการเปิดเสรีการบริการด้วยและมี
มูลค่าค่าเบี้ยประกันวินาศภัยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และ
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อินเดีย โดยในปี 2557 ประเทศเหล่านีมี้มูลค่าเบี้ยประกันวินาศภัย อยู่ท่ี 151,490 108,174 57,943 
31,924 และ 14,590 ตามล าดับ มีอัตราการเติบโตของมูลค่าเบี้ยประกันวินาศภัยระหว่างปี 2556-
2557 อยู่ที่ร้อยละ 19.5 -5.5 6.5 -2.3 และ 10.4 ตามล าดับ ถึงแม้ว่า ขนาดตลาดของการประกัน
วินาศภัยและความสามารถในการแข่งขันด้านบริการการประกันวินาศภัยของไทยจะเหนือกว่า 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ชิลี ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม แต่ความสามารถในการแข่งขันในการบริการ
ประกันวินาศภัยของไทยยังคงด้อยกว่าประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ซึ่งมีความสามารถในการแข่งขันในสาขาการเงินท่ีแข็งแกร่งกว่าประเทศอื่นๆ   
 
 อุตสาหกรรมการบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง 

 
ส าหรับความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งของไทย 

คณะผู้วิจัยได้หยิบยกดัชนีความสามารถในการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ (Control of 
International Distribution9) ที่อยู่ภายใต้ดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลกปี 2558-2559 
(Global Competitiveness Index 2015-2016) ซึ่งจัดท าโดย World Economic Forum เป็นประจ า
ทุกปี ดัชนีความสามารถในการกระจายสินค้าระหว่างประเทศนี้เป็นดัชนีที่จะสะท้อนถึง
ความสามารถทางการแข่งขันของการบริการในสาขาจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง โดยดัชนีดังกล่าวมี
คะแนนสูงสุดที่ 7 ซึ่งดัชนีความสามารถในการกระจายสินค้าระหว่างประเทศเป็นดังแสดงในตาราง
ที่ 10-13 

 
ตารางที่ 10-13 ดัชนคีวามสามารถในการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ  

(Control of International Distribution) 

ประเทศ 
2557-2558 2558-2559 อันดับที่

เปลี่ยนแปลง คะแนน อันดับโลก คะแนน อันดับโลก 
ญี่ปุ่น 5.6 1 5.5 2 -1 
มาเลเซยี 5.2 7 5.2 7 0 
เกาหลีใต ้ 4.5 29 4.8 15 +14 
สิงคโปร์ 4.1 57 4.4 24 +33 
นิวซีแลนด ์ 4.3 45 4.4 27 +18 

                                                           
9 ดัชนีความสามารถในการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ (Control of International Distribution) ถูกค านวณมาจากการสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามว่า “การบริการจัดหน่ายสินค้าระหว่างประเทศและการตลาดในประเทศของท่านถูกควบคุมโดยบริษัทใน
ประเทศหรือบริษัทในประเทศเป็นเจ้าของกิจการเอง มากหรือน้อยเพยีงใด” โดยคะแนน 1 คะแนน = ไม่ถูกควบคุมโดยบริษัทใน
ประเทศ การบริการส่วนใหญ่เป็นการบริการจากบริษัทต่างชาติ และคะแนน 7 คะแนน = ถูกควบคุมโดยบริษัทในประเทศเป็น
ส่วนใหญ่ การบริการสว่นใหญ่เป็นการบริการจากบริษัทในประเทศ  
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ประเทศ 
2557-2558 2558-2559 อันดับที่

เปลี่ยนแปลง คะแนน อันดับโลก คะแนน อันดับโลก 
จีน 4.5 31 4.3 29 +2 
อินโดนีเซีย 4.4 38 4.2 36 +2 
ชิล ี 4.3 48 4.1 39 +9 
ออสเตรเลีย 4.1 56 4.1 40 +16 
ไทย 4.4 41 4.1 42 -1 
ฟิลิปปินส ์ 4.4 43 4.1 44 -1 
อินเดีย 4.2 50 4.0 48 +2 
เวียดนาม 3.7 103 3.7 80 +23 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ปรับปรุงจาก Global Competitiveness Index 2015-2016, World 
Economic Forum (WEF) 

 
จากตารางที่ 10-13 หากพิจารณากลุ่มประเทศภาคีที่ไทยได้มีความผูกพันความตกลง

การค้าเสรีด้วย ประเทศไทยจะมีความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการจัดจ าหน่ายปลีกและ
ส่งด้อยกว่าประเทศอื่นๆ โดยในปี 2559 ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีความสามารถในการกระจาย
สินค้าระหว่างประเทศอยู่ที่ 4.1 เป็นอันดับที่ 42 ของโลก โดยอันดับลดลงเม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า 
1 อันดับ ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่ได้มีความผูกพันการเปิดเสรีการบริการด้วยแล้ว 
ไทยมีอันดับเหนือกว่าฟิลิปปินส์ อินเดีย และเวียดนามเท่านั้น ในขณะที่ ประเทศที่มีคะแนนดัชนีฯ 
ความสามารถในการกระจายสินค้าระหว่างประเทศสูงในล าดับต้นๆของโลก และไทยมีความผูกพัน
การเปิดเสรีการบริการด้วยคือ ญี่ปุ่น โดยญี่ปุ่นมีคะแนนดัชนีฯ อยู่ที่ 5.5 คิดเป็นอันดับที่ 2 ของโลก 
นอกจากนี้ มาเลเซีย เกาหลีใต้ และสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความสามารถทางการแข่งขันรองลงมา 
โดยมีคะแนนดัชนีฯ อยู่ท่ี 5.2 4.8 และ 4.4 คิดเป็นอันดับที่ 7 15 และ 24 ของโลก ตามล าดับ 

 
อย่างไรก็ตาม เกาหลีใต้ สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และเวียดนามเป็นประเทศที่มี

การพัฒนาด้านการบริการจัดจ าหน่ายอย่างมาก โดยจะเห็นได้จากอันดับโลกในช่วงปี 2557-2558 
และ 2558-2559 ที่สูงขึ้นอย่างมาก (เกาหลีใต้ สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และเวียดนาม
อันดับสูงขึ้น 14 33 18 16 และ 23 อันดับ ตามล าดับ) ซึ่งผู้ให้บริการจัดจ าหน่ายจากประเทศ
เหล่านี้อาจเป็นผู้เล่นในอุตสาหกรรมการบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งที่ส าคัญทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 
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 อุตสาหกรรมการบริการขนส่ง 
 
ส าหรับความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการขนส่งของไทย คณะผู้วิจัยได้น า

ดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันทางโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index: LPI) ที่ได้รับ
การจัดท าโดยธนาคารโลก (World Bank) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน 
เชิงเปรียบเทียบในระดับประเทศ โดยดัชนี LPI เป็นดังแสดงในตารางที่ 10-14 

 
ตารางที่ 10-14 ดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันทางโลจิสติกส์ ปี 2559  

(Logistics Performance Index 2016: LPI 2016) 
ประเทศ ป ี อันดับ LPI คะแนน LPI 

สิงคโปร์ 2559 5 4.14 
ญี่ปุ่น 2559 12 3.97 
ออสเตรเลีย 2559 19 3.79 
เกาหลีใต ้ 2559 24 3.72 
จีน 2559 27 3.66 
มาเลเซยี 2559 32 3.43 
อินเดีย 2559 35 3.42 
นิวซีแลนด ์ 2559 37 3.39 
ไทย 2559 45 3.26 
ชิล ี 2559 46 3.25 
อินโดนีเซีย 2559 63 2.98 
เวียดนาม 2559 64 2.98 
เปร ู 2559 69 2.89 
ฟิลิปปินส ์ 2559 71 2.86 
กัมพชูา 2559 73 2.80 
เมียนมา 2559 113 2.46 
ลาว 2559 152 2.07 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจาก Logistics Performance Index 2016 

 
ตารางดังกล่าวแสดงดัชนีความสามารถในการแข่งขันทางโลจิสติกส์  (Logistics 

Performance Index: LPI) ของไทยและประเทศที่ไทยมีความผูกพันการเปิดเสรีการบริการด้วย 
โดยในปี 2559 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 45 มีคะแนนเท่ากับ 3.26 จากคะแนนเต็ม 5 ในขณะที่
ประเทศที่ไทยมีความผูกพันการเปิดเสรีการบริการด้วยและมีความสามารถในการแข่งขันด้าน
บริการขนส่งที่สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ และจีน โดยมี
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อันดับโลกอยู่ที่ 5 12 19 24 และ 27 ตามล าดับ มีคะแนน LPI อยู่ที่ 4.14 3.97 3.79 3.72 และ 
3.66 ตามล าดับ  

 
ซึ่งเม่ือพิจารณาในรายละเอียดของดัชนี LPI จะพบว่าไทยมีศักยภาพสูงสุดในด้านของ

ความตรงต่อเวลา (Timeliness) รองลงมา คือ ด้านการจัดการขนส่งสินค้าด้วยราคาที่แข่งขันได้ 
(International Shipments) โดยได้คะแนน 3.56 และ 3.37 ตามล าดับ ในส่วนด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน (Infrastructure) ศักยภาพทางด้านการติดตามสินค้า (Tracking and tracing)  และด้าน
คุณภาพและความสามารถของบริการโลจิสติกส์ (Logistics Quality and Competence) ได้คะแนน 
3.12 3.2 และ 3.14 ตามล าดับ ท้ายที่สุดไทยมีจุดด้อยที่สุดในด้านของพิธีการศุลกากร (Customs) 
ที่มีความซับซ้อนและค่อนข้างยุ่งยากจึงได้คะแนนเพียง 3.11 เท่าน้ัน 

 
ดังนั้น ประเทศไทยยังมีความสามารถทางการแข่งขันในการบริการขนส่งในระดับ  

ปานกลางไปถึงสูง แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ไทยจะพัฒนาการบริการ และโอกาสในการเข้ามามี
บทบาทในการบริการขนส่งของโลกได้อีกมาก เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของไทยและโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีเอื้ออ านวย  
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10.3 สรุปศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยรวม 
 

ภาพที่ 10-7 ความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการผลิตระหว่างประเทศไทยและประเทศอื่น 

 
 
เม่ือวิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับ

การผลิตทั้ง 11 สาขาบริการ โดยเปรียบเทียบระหว่างอันดับโลกของประเทศไทยและประเทศที่มี
ความสามารถทางการแข่งขันสูงในระดับอาเซียน ระดับเอเชีย และระดับโลก (สิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น 
เกาหลี อินเดีย และสหรัฐฯ10) จะพบว่า ประเทศไทยยังมีความสามารถทางการแข่งขันในระดับที่
ไม่สูงมากนัก โดยยังมีหลายอุตสาหกรรมการบริการของไทยที่ มีช่องว่างในการพัฒนา
ความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการให้เทียบเท่าประเทศผู้น าในระดับสากล 
อาทิ การบริการจัดหาพนักงาน การบริการด้านวิศวกรรม การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การ
บริการด้านสิ่งแวดล้อม การบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ การประกันวินาศภัย 

                                                           
10 ส าหรับประเทศสิงคโปร์และเกาหลี จะไม่มีข้อมูลอันดับโลกความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบรกิารในสาขาการ
ให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและการตลาด การบริการด้านสิ่งแวดล้อม และการบริการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์  
ส าหรับประเทศญี่ปุ่นจะไม่มีข้อมูลอันดับโลกความสามารถทางกรแข่งขันของการบริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและตลาด  
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การบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง การบริการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ และการบริการวิจัยและ
พัฒนา เป็นต้น โดยประเทศไทยมีอันดับโลกในสาขาการบริการดังกล่าว อยู่ที่อันดับ 69, 54, 51, 
38, 34, 32, 42, 45, และ 45 ตามล าดับ ในขณะท่ี มีอุตสาหกรรมการบริการที่ไทยมีความสามารถ
ทางการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงโดยเปรียบเทียบกับประเทศที่มีความสามารถทางการแข่งขันสูงอยู่
บางสาขาบริการ ได้แก่ การบริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและการจัดการตลาด และการ
บริการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยประเทศไทยมีอันดับโลกในสาขาการบริการดังกล่าว
อยู่ที่อันดับที่ 6 และ 2 ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า หากประเทศไทยต้องการที่จะแข่งขันใน
อุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ประเทศไทยจะต้องศึกษากรณีศึกษาที่ประสบ
ความส าเร็จจากประเทศผู้น าในสาขาต่างๆ เพื่อปรับปรุงการบริการในประเทศให้มีความเข้มแข็ง 
และสามารถแข่งขันได้ในบริบทการค้าการบริการระหว่างประเทศต่อไป 

 
นอกจากนี้ เม่ือวิเคราะห์ศักยภาพของอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของ

ไทยในภาพรวมผ่านการวิเคราะห์ในแต่ละมิติ จะเห็นได้ว่า อุตสาหกรรมการบริการส่วนใหญ่ของ
ไทยยังมีจ านวนน้อย และมีจ านวนกิจกรรมการบริการที่ผูกพันการบริการทั้งใน Mode 3 และ 
Mode 4 ต่ า และมีระดับการเปิดเสรีบริการเฉลี่ยใน Mode 3 ต่ า อาทิ การบริการวิจัยและพัฒนา 
การบริการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ การบริการการขนส่ง และการบริการทดสอบและ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ เป็นต้น ซึ่งอุตสาหกรรมการบริการในสาขาดังกล่าวเป็นสาขา
การบริการที่ผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายทุกอุตสาหกรรมยังมีความ
ต้องการการบริการอีกมาก เนื่องจากการบริการดังกล่าวในประเทศไทยยังไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ หรือมีราคาค่อนข้างสูงเม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพของการบริการทีไ่ด้รับ  

 
ทั้งนี้  ผู้ประกอบการผลิตหลายรายให้ความเห็นต่อสาขาบริการแต่ละสาขาว่า  

การบริการวิจัยและพัฒนาที่มีให้บริการในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการบริการที่ยังไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้ รวมทั้งการบริการวิจัยและการพัฒนาเป็นสาขาการ
บริการที่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีความต้องการใช้บริการที่สูงมาก ดังนั้น งานบริการในด้านนี้
ยังต้องอาศัยภาครัฐในการสนับสนุนค่อนข้างมากในหลายๆ อุตสาหกรรมการผลิต  

 
ส าหรับการบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ ผู้ประกอบการผลิตส่วนใหญ่ระบุว่า 

การบริการดังกล่าวในประเทศไทย มีจ านวนผู้ให้บริการที่จ ากัดมาก และยังไม่ได้รับการยอมรับใน
คุณภาพการบริการเท่าที่ควร ผู้ประกอบการผลิตอาจต้องใช้บริการทดสอบฯ ที่เปิดให้บริการใน
ต่างประเทศมากกว่า ผู้ประกอบการผลิตจึงมีความต้องการใช้บริการ และต้องการให้เกิดการ
สนับสนุนการลงทุนในสาขาบริการนี้มากเพิ่มขึ้น  
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ในส่วนของการบริการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ผู้ประกอบการผลิตส่วนใหญ่
กล่าวว่ามีจ านวนผู้ให้บริการในประเทศที่เพียงพอ หากแต่ยังขาดแรงงานฝีมือที่มีทักษะเฉพาะ และ
ยังมีคุณภาพการให้บริการที่ยังไม่น่าพึงพอใจ ท าให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีความต้องการใช้
บริการในสาขานี้ในระดับปานกลาง  

 
ส าหรับการบริการการขนส่งและการบริการที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการผลิตเกือบทั้งหมด

ต่างให้ความเห็นตรงกันว่า ต้นทุนค่าบริการขนส่งสูง โดยผู้ประกอบการรายย่อยต้องพึ่งพาการ
บริการขนส่ งจากภายนอก (Outsource) ที่ มีความเชี่ ยวชาญการขนส่ ง  อย่ างไรก็ตาม 
ผู้ประกอบการบางรายยังมีความไม่ม่ันใจในคุณภาพการให้บริการขนส่งของผู้ให้บริการ
ภายในประเทศ จึงตัดสินใจใช้บริการของผู้ให้บริการขนส่งสินค้าจากต่างประเทศแทน ซึ่งการ
บริการในสาขานี้ ผู้ประกอบการผลิตส่วนใหญ่มีความต้องการการใช้บริการขนส่งสูง ซึ่งสูงมากกว่า
การบริการในสาขาอื่นๆ 

 
ในขณะที่ มีบางอุตสาหกรรมการบริการของไทย ที่ถึงแม้ว่าจะมีจ านวนผู้ประกอบการ 

ไม่มาก แต่มีระดับการผูกพันภาคการบริการท่ีค่อนข้างสูงทั้งใน Mode 3 และ 4 ได้แก่ อุตสาหกรรม
การบริการด้านวิศวกรรม การบริการด้านสิ่งแวดล้อม และการบริการประกันวินาศภัย โดยการ
บริการในสาขาดังกล่าว เป็นการบริการที่มีจ านวนผู้ประกอบการให้บริการไม่สูงมากนักโดย
เปรียบเทียบกับการบริการอื่นๆ ประกอบกับความต้องการใช้บริการในสาขาบริการดังกล่าวของ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตไม่สูงมากนัก เม่ือเปรียบเทียบกับสาขาการบริการอื่นๆ อย่างไรก็ตาม 
สาขาการบริการเหล่านี้ เป็นสาขาการบริการที่ไทยมีศักยภาพที่ค่อนข้างดี ซึ่งเห็นได้จาก
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายของไทยยังคงมีความพอใจกับคุณภาพการบริการ
ในสาขาดังกล่าว และมีระดับการผูกพันการเปิดเสรีอยู่ในระดับสูง ท าให้การบริการในสาขาดังกล่าว
มีความหลากหลายและต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุนแข่งขันได้  

 
อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมการบริการประกันวินาศภัยเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

ภาคการเงิน ท าให้มีข้อจ ากัดในการลงทุนและการถือหุ้นโดยชาวต่างชาติอยู่พอสมควร โดยไทย
ก าหนดระดับการถือหุ้นต่างชาติสูงสุดของกิจกรรมการให้บริการประกันวินาศภัยอยู่ที่ร้อยละ 25 
และในการขอจัดตั้งธุรกิจใหม่ต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตร ี

 
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการผลิตระบุว่า ไม่มีปัญหาการให้บริการในประเทศด้านวิศวกรรม

และสิ่งแวดล้อมมากนัก ซึ่งผู้ประกอบการผลิตบางรายกล่าวว่า ในประเทศไทยยังไม่มี
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ผู้ประกอบการภาคบริการที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านวิศวกรรมเป็นการเฉพาะ อีกทั้ง
ผู้ประกอบการผลิตยังไม่เห็นความส าคัญของการใช้บริการด้านวิศวกรรมเป็นการเฉพาะเท่าที่ควร 
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก
ระบุว่า การให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมของไทยยังมีราคาแพง แต่ไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าที่ควร 
ในส่วนของการบริการประกันวินาศภัย ไม่มีผู้ประกอบการรายใดระบุถึงปัญหาในการบริการที่
ได้รับ  

 
ส าหรับอุตสาหกรรมการบริการที่มีบทบาทส าคัญในกระบวนการผลิตในกระบวนการ

กลางน้ า (Mid-Stream) ได้แก่ อุตสาหกรรมการบริการท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิต (Service Incidental 
to Manufacturing) โดยอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เป็นอุตสาหกรรมการ
บริการที่มีจ านวนผู้ประกอบการในไทยจ านวนมาก มีศักยภาพของการบริการค่อนข้างดี อีกทั้ง
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีความต้องการใช้บริการในสาขานี้ค่อนข้างสูง แต่ภายใต้กรอบการ
เจรจาการค้าเสรีท่ีไทยมีความผูกพันส่วนใหญ่ในปัจจุบัน การบริการในสาขาดังกล่าวของไทยยังไม่
มีการผูกพันการเปิดเสรีภาคบริการเลย ทั้งใน Mode 3 และ 4 ยกเว้น ความตกลงการค้าเสรี
อาเซียนที่มีการระบุให้ชาวต่างชาติสามารถจัดตั้งกิจการในประเทศได้ (Mode 3) โดยจ ากัดสัดส่วน
ผู้ถือหุ้นสูงสุดที่ร้อยละ 49 ซึ่งการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเป็นอุตสาหกรรมการบริการที่
ส าคัญในกระบวนการการผลิตของประเทศไทย ดังนั้น เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมการ
บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตให้มากขึ้น และดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติให้มากขึ้น ภาครัฐอาจ
พิจารณาผ่อนปรนเงื่อนไขในการเปิดเสรีภาคบริการของสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
เพื่อเพิ่มระดับการแข่งขันในประเทศให้สูงขึ้น จากแนวโน้มการเข้ามาลงทุนจากต่างชาติที่สูงขึ้น 
ซึ่งการแข่งขันจะส่งผลดีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และส่งผล
ต่อเนื่องไปยังประสิทธิภาพในการผลิตของภาคการผลิตต่อไป 

 
ทั้งนี้  การบริการที่ เกี่ยวข้องกับการผลิต ถึงแม้ว่าจะมีผู้ประกอบการจ านวนมาก  

แต่ผู้ประกอบการผลิตส่วนใหญ่ในเกือบทุกอุตสาหกรรมการผลิตกล่าวว่า แรงงานในสาขา 
การบริการดังกล่าวยังขาดแคลน โดยเฉพาะแรงงานฝีมือที่มีทักษะและความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตยังขาดแคลนอยู่มาก  

 
ส าหรับอุตสาหกรรมการบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง (Wholesale and Retail Services) 

ของไทย เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีผู้ประกอบการจ านวนมาก และมีระดับการผูกพันการบริการ
ใน Mode 3 ในระดับปานกลาง (มีจ านวนกิจกรรมการบริการที่ผูกพันการเปิดเสรีภายใต้กรอบ 
AFAS ในสัดส่วนปานกลาง) แต่มีระดับการผูกพันการบริการใน Mode 4 อยู่ในระดับท่ีต่ า กล่าวคือ 
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ผู้ให้บริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งชาวต่างชาติอาจไม่สามารถเข้ามาให้บริการในประเทศไทยได้
มากนัก โดยอาจจะจ ากัดอยู่เพียงบางกิจกรรม อย่างไรก็ตาม ในประเด็นของระดับการเปิดเสรี
บริการเฉลี่ยใน Mode 3 (สัดส่วนผู้ถือหุ้นสูงสุดเฉลี่ย) ของทั้งสองอุตสาหกรรมบริการจัดจ าหน่าย
ปลีก และจัดจ าหน่ายส่งของไทย ยังมีระดับการเปิดเสรีเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 27 และ 31 ตามล าดับ  
ซึ่งหากพิจารณาจากตารางข้อผูกพันแล้วจะพบว่ามีระดับการเปิดเสรีการบริการที่ไม่สูงมากนัก  
แต่ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ได้ระบุว่าถ้าบริษัทใดประสงค์จะ
ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งด้วย บริษัทจะต้องมีทุนข้ันต่ ารวม 200 ล้านบาท โดยเป็นทุนขั้นต่ า
ส าหรับธุรกิจค้าส่ง 100 ล้านบาท มีร้านค้าส่งได้ 1 ร้าน และเป็นทุนขั้นต่ าส าหรับธุรกิจค้าปลีกอีก 
100 ล้านบาท โดยมีร้านค้าปลีกได้ 5 ร้าน (ร้านละ 20 ล้านบาท) โดยจะต้องได้รับการอนุญาตจาก
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อน ซึ่งธุรกิจค้าปลีกและส่งที่มีทุนจดทะเบียนที่สูงกว่า 100 ล้านบาท  
จะเป็นธุรกิจที่อยู่นอกเหนือจากบัญชีธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบ
กิจการกับคนต่างด้าว11 ดังนั้น อุตสาหกรรมจัดจ าหน่ายค้าปลีกและส่ง ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มี
ความเชื่อมโยงกับภาคการผลิตในห่วงโซ่มูลค่าปลายน้ า จึงน่าจะได้รับการพิจารณาเปิดเสรีการ
บริการในสาขาดังกล่าวในระดับที่สูงขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ผ่านการผ่อนปรนเงื่อนไขทาง
กฎหมายและกฎระเบียบให้เอื้ออ านวยต่อการลงทุนมากขึ้น เพื่อเพิ่มระดับการแข่งขันและ
ประสิทธิภาพของการบริการในอนาคต 

 
ทั้งน้ี ส าหรับการบริการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งในประเทศไทย ผู้ประกอบการผลิตให้

ความเห็นที่เกี่ยวกับการบริการในสาขานี้ว่า ผู้ให้บริการในสาขาการจัดจ าหน่ายทั้งปลีกและส่งมี
ศักยภาพสูง มีความสามารถในการบริหารช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าได้อย่างดี ท าให้
ผู้ประกอบการรายย่อยไม่มีปัญหาในการเลือกใช้บริการจัดจ าหน่ายทั้งปลีกและส่งมากนัก  
ในขณะท่ี ผู้ประกอบการผลิตรายใหญ่ในแต่ละอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายมักด าเนินการบริการ
จัดจ าหน่ายสินค้าด้วยตนเอง ท าให้ไม่พบปัญหาในสาขาการบริการนี้มากนัก  นอกจากนี้  
ผู้ประกอบการผลิตส่วนใหญ่ได้ให้ความเห็นว่า ภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีความต้องการใช้บริการ
จัดจ าหน่ายปลีกและส่งในระดับปานกลาง 
  

                                                           
11 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในบัญชีแนบท้ายที่สามของ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
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 ทิศทางของการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่เก่ียวข้องกับการผลิต 
 

ภาพที่ 10-8 ทิศทางความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจและเปิดเสรีการบริการที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมการผลิต 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
ในการพัฒนาธุรกิจบริการและการเปิดเสรีบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตใน

ประเทศไทย ประเทศไทยสามารถพัฒนาธุรกิจให้มีการแข่งขันที่สูงขึ้น ได้ผ่านการสนับสนุน 
การเพิ่มจ านวนผู้ประกอบการบริการในประเทศไทย โดยเฉพาะการเพิ่มการลงทุนจากต่างประเทศ
ให้มากขึ้น  

 
จากภาพที่ 10-8 แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจและการเปิดเสรี 

การบริการที่เกี่ยวข้องของทั้งสามกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ โดยในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ
ต่างๆ มีสาขาการบริการ ดังนี้ 
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กลุ่มที่ 1 
 อุตสาหกรรมการบริการจัดจ าหน่ายปลีก 
 อุตสาหกรรมการบริการจัดจ าหน่ายส่ง 
 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 

 
กลุ่มที่ 2 
 อุตสาหกรรมการบริการจัดหาพนักงาน 
 อุตสาหกรรมการบริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและการจัดการตลาด 
 อุตสาหกรรมการบริการด้านวิศวกรรม 
 อุตสาหกรรมการบริการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
 
กลุ่มที่ 3 
 อุตสาหกรรมการบริการวิจัยและพัฒนา 
 อุตสาหกรรมการบริการขนส่ง 
 อุตสาหกรรมการบริการประกันวินาศภัย  
 อุตสาหกรรมการบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ 
 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
 
โดยแนวทางการพัฒนาและเปิดเสรีการบริการของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ เป็น

ดังนี ้
 
 กลุ่มที่ 1 - เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีจ านวนผู้ให้บริการในประเทศจ านวนมาก แต่มี

ระดับการเปิดเสรีการบริการเฉลี่ยค่อนข้างต่ า (ยกเว้น การบริการที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตในกรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียนที่มีระดับการเปิดเสรีอยู่ที่ร้อยละ 49 ใน
ทุกกิจกรรมบริการ แต่ไม่เปิดเสรีภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอื่นๆ ที่ ไทยมีความ
ผูกพันด้วย) จากลักษณะของกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ อาจแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการ
ให้บริการในประเทศที่ค่อนข้างสูง ผู้บริโภคและผู้ประกอบการมีทางเลือกในการใช้
บริการค่อนข้างมาก รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีความต้องการใช้บริการ
สาขาการบริการต่างๆ ในกลุ่มนี้ค่อนข้างสูง แต่ยังมีการปกป้องผู้ให้บริการในกลุ่ม
อุตสาหกรรมนี้อยู่ ทั้งน้ี ในหลายกิจกรรมการบริการภายใต้สาขาการบริการดังกล่าว
เป็นกิจกรรมการบริการที่มีความละเอียดอ่อน และได้รับการคุ้มครองภายใต้
กฎหมายบางฉบับของไทย ดังนั้น ในการพิจารณาเปิดเสรีการบริการเพิ่มเติมเพื่อ
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เพิ่มทางเลือกให้ในการใช้บริการ และส่งเสริมการแข่งขันที่มากขึ้น  อาจจะต้อง
พิจารณาเปิดเสรีเพิ่มเติมอย่างระมัดระวังและค่อยเป็นค่อยไป 
 

 กลุ่มที่ 2 - สาขาการบริการภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ เป็นสาขาการบริการที่
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีความต้องการใช้บริการค่อนข้างน้อย เม่ือเปรียบเทียบ
กับกลุ่มที่ 1 และเป็นสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการก่อนการผลิตใน
ห่วงโซ่มูลค่า ซึ่งมีสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มาก อาทิ การบริการจัดหาพนักงาน 
และการบริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและการจัดการตลาด เป็นต้น โดยกลุ่ม
อุตสาหกรรมนี้มีระดับการเปิดเสรีการบริการเฉลี่ยค่อนข้างสูง แต่มีจ านวนผู้
ให้บริการน้อย ดังนั้น กลุ่มอุตสาหกรรมนี้จึงสามารถพัฒนาให้มีจ านวนผู้ให้บริการ
มากขึ้นผ่านการดึงดูดการลงทุนทั้งในประเทศและจากต่างชาติให้มากขึ้น เพื่อเพิ่ม
ระดับการแข่งขันในประเทศซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการที่สูงขึ้นต่อไป 
อย่างไรก็ตาม  

  
 กลุ่มที่ 3 - สาขาการบริการภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ เป็นสาขาการบริการที่ มี

จ านวนผู้ให้บริการน้อยและมีระดับการเปิดเสรีการบริการเฉลี่ยต่ า แต่มีความ
ต้องการใช้บริการจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่ค่อนข้างสูงโดยเปรียบเทียบกับ
กลุ่มที่ 1 และ 2 ซึ่งหลายๆ สาขาการบริการยังต้องการการลงทุนจากต่างชาติเพิ่ม
อย่างมาก เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและคุณภาพการให้บริการให้มากขึ้น อาทิ การ
บริการวิจัยและพัฒนา การบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ 
และการบริการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมนี้สามารถ
พัฒนาได้ผ่านการพิจารณาการเปิดเสรีการบริการให้มากขึ้นและเหมาะสม เพื่อ
ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติและเพิ่มการแข่งขัน และส่งเสริมผู้ประกอบการให้มากขึ้น 
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริการให้ตรงความต้องการของผู้ใช้บริการ 
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บทที่ 11 
ผลกระทบต่อประเทศไทยภายใต้บรบิทความตกลงการค้าเสรขีองไทย 

 
 
เนื้อหาในบทนี้ จะการกล่าวถึงประเด็นพิจารณาต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม

การผลิตของไทย อุตสาหกรรมการบริการ ผู้บริโภค และภาครัฐ ซึ่งเป็นผลจากการเปิดเสรีการค้า
สินค้า และการเปิดเสรีอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (Manufacturing Related 
Services: MRS) โดยคณะผู้วิจัยจะพิจารณาผลกระทบจากข้อมูลต่างๆ ทั้งเชิงปริมาณ และ
คุณภาพ อาทิ ระดับและโครงสร้างอัตราภาษีภายใต้ FTA และ MFN ของไทย ความสามารถ
ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง นโยบายหรือกฎระเบียบที่สนับสนุนและเป็น
อุปสรรคต่ออุตสาหกรรม ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก และผลการศึกษาจากการเดินทางสัมภาษณ์และ
จัดเก็บข้อมูลในต่างประเทศ เป็นต้น  

 
จากนั้น คณะผู้วิจัยจะท าการประเมินผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากแนวโน้มการเปิด

เสรีการค้าสินค้าและบริการที่สูงขึ้น โดยศึกษาทั้งผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นใน
แต่ละอุตสาหกรรม 

 
โดยกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าที่มีต่อประเทศไทยจะ

เป็นดงันี ้
 
 

11.1 กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปิดเสรีการคา้ที่มีตอ่
ประเทศไทย 

 
ภาพที่ 11-1 แสดงให้เห็นถึง กรอบการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าที่มีต่อ

ประเทศไทย โดยการเปิดเสรีในกรอบการค้าสินค้าและการเปิดเสรีในกรอบการค้าบริการล้วนส่งผล
ต่อตลาดการค้าสินค้าและบริการทั้งในทางตรงและทางอ้อม โดยคณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลกระทบ
ที่อาจจะเกิดขึ้น ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส าคัญทั้งสิ้น 4 ฝ่าย ได้ แก่ ผู้ประกอบการผลิต ผู้ให้บริการ 
ภาครัฐ และผู้บริโภค 
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ภาพที่ 11-1 กรอบการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปิดเสรีต่อประเทศไทย 

 
 
ในการวิเคราะห์ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่ออุตสาหกรรมการผลิตจากบริบทการเปิด

เสรีการค้าการบริการที่มากขึ้น โดยแนวทางการวิเคราะห์จะประกอบด้วย 
 
 การวิเคราะห์ เชิงปริมาณ – ประกอบด้วยข้อมูลเชิงปริมาณที่ เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตต่างๆ อาทิ ระดับการเปิดเสรีการค้า
บริการ จ านวนผู้ประกอบการ เป็นต้น ประกอบกับ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต ภายใต้กรอบการค้าสินค้าอาทิ ระดับผลต่างของ
ภาษีภายใต้กรอบ FTA และ MFN และอัตราการใช้ประโยชน์ FTA (FTA Utilization) 
เป็นต้น 
 

 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ – ประกอบด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการในการใช้บริการในแต่ละอุตสาหกรรมการ
ผลิต และประเด็นเรื่องกฎระเบียบและนโยบายที่สนับสนุน /จ ากัดการพัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิต อาทิ ผลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเชิงลึก ผลการเดินทาง
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ศึกษาดูงานในต่างประเทศ พฤติกรรมผู้บริโภค และกฎระเบียบด้านการลงทุนต่างๆ 
ของไทย เป็นต้น 

 
คณะผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบทั้งจากผลที่เกิดขึ้นจริง (ex-

post) และผลที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น (ex-ante) โดยผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าสินค้าที่มีต่อ
ตลาดการค้าสินค้าจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง (ex-post) และผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า
สินค้าที่มีต่อตลาดการค้าบริการจะเป็นผลกระทบที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น (ex-ante) ในขณะที่ 
ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการที่มีต่อตลาดการค้าสินค้าและบริการจะเป็นผลกระทบที่
คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น (ex-ante) โดยรายละเอียดการวิเคราะห์ฯ เป็นดังนี ้

 
 

11.2 ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าสินค้า 
 

11.2.1 ระดับการเปิดเสรีด้านภาษี และอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ FTA (FTA Utilization) 
 
ตัวชี้วัดระดับการเปิดเสรีด้านภาษีจากการท า FTA คือ ผลต่างของระดับอัตราภาษี FTA 

กับ MFN ของอุตสาหกรรม โดยเป็นการกรองจากอัตราภาษีน าเข้า MFN และอัตราภาษี FTA ที่มี
ผลบังคับใช้ปีล่าสุด (ปี 2557)1 ในแต่ละกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งจะสะท้อนถึงระดับการเปิดเสรี
ของอุตสาหกรรมจากการท าความตกลงการค้าเสรีของไทย ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลอัตราภาษี 
MFN เฉลี่ยของอุตสาหกรรม และอัตราภาษี FTA เฉลี่ยที่มีการจัดเก็บกับประเทศที่มีการจัดท า
ความตกลงการค้าเสรีของแต่ละอุตสาหกรรม ปี 2557 จากฐานข้อมูลภาษี International Trade 
Centre เป็นตัวค านวณดัชนีข้างต้น2 

 
มูลค่าใช้สิทธิประโยชน์ FTA รวม (FTA Utilization) ของอุตสาหกรรม คือ ผลรวมระหว่าง

มูลค่าการส่งออกที่ขอใช้สิทธิประโยชน์ FTA (Application for FTA Utilization)3 และ มูลค่าการ
น าเข้าภายใต้สิทธิ FTA ของไทย (FTA Utilization) เพื่อเป็นการคัดกรองอุตสาหกรรมที่มีการใช้

                                                           
1 ปี 2557 เป็นปีล่าสุดที่มีการเผยแพรข่้อมูล 
2 ทั้งนี้ เนื่องจากข้อมูลผลต่างของระดบัอัตราภาษี FTA กับ MFN ของอุตสาหกรรม มีการให้ผลในทิศทางเดียวกับข้อมูลผลต่าง
ระหว่างอัตราภาษี FTA ปีล่าสุด และอัตราภาษี FTA ปีทีค่วามตกลงมีผลบังคับใช้ ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงน าข้อมูลผลต่างของระดับ
อัตราภาษี FTA กับ MFN ของอตุสาหกรรมมาพิจารณาเพียงตัวแปรเดียว เพื่อป้องกันความซ้ าซ้อนของขอ้มูล 

3 สัดส่วนการขอใชส้ิทธิ FTA (Application for FTA Utilization Rate) = (มูลค่าการส่งออกที่มีการขอใช้สิทธิ FTA) / (มูลค่าการ
ส่งออกของรายการสินค้าที่ได้รับสิทธิ FTA) ทั้งนี้ สัดส่วนการขอใช้สิทธิ FTA ด้านส่งออกอาจมีสัดส่วนมากกว่ารอ้ยละ 100 
เนื่องจากผู้ส่งออกอาจยื่นขอใชส้ิทธิการส่งออกภายใต้ FTA มากกว่าที่เกิดขึ้นจริง 
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สิทธิประโยชน์ FTA ในระดับสูง ทั้งน้ี คณะผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลมูลค่าการส่งออกที่ขอใช้สิทธิประโยชน์ 
FTA ในช่วงปี 2552-2556 จากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์4 และข้อมูลมูลค่าการ
น าเข้าภายใต้สิทธิ FTA ของไทย ในช่วงปี 2552-25565 จากกรมศุลกากร นอกจากนี้ สัดส่วนการ
ใช้สิทธิประโยชน์ FTA ของแต่ละอุตสาหกรรม เป็นสัดส่วนที่ถูกค านวณจากมูลค่าการการใช้สิทธิ
ประโยชน์ FTA ด้านการส่งออก/น าเข้าทั้งหมด ในช่วงปี 2552-2556 หารด้วยมูลค่าส่งออก/น าเข้า
กับประเทศที่มีการเจรจา FTA ในช่วงปี 2552-2556  

 
โดยระดับการเปิดเสรีด้านภาษี และการใช้สิทธิประโยชน์ FTA (FTA Utilization) ของ 

แต่ละอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมาย และมูลค่าการน าเข้าส่งออกของอุตสาหกรรมการผลิต
เป้าหมายของไทย เป็นดังแสดงในตารางที่ 11-1 และ 11-2 

 
ตารางที่ 11-1 ระดับการเปิดเสรีด้านภาษีจากการท า FTA และระดับการใช้สิทธิประโยชน์ 

FTA (FTA Utilization) ของอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

อุตสาหกรรม 

ผลต่างของ
ระดับอัตรา
ภาษี FTA ปี 
2557 กับ
อัตราภาษี 
MFN ของ

อุตสาหกรรม 

ส่งออก น าเข้า 

มูลค่าการ
ใช้สิทธิ
ประโยชน์ 
FTA รวม 
(ล้านบาท) 

มูลค่าใช้สิทธิ
ประโยชน์ FTA 

ด้านการ
ส่งออก* ปี  
2552-2556  
(ล้านบาท) 

มูลค่า
ส่งออกไปยัง
ประเทศที่มี
การเจรจา 

FTA ปี 2552-
2556  

(ล้านบาท) 

สัดส่วน
การใช้

ประโยชน์ 
FTA (%) 

มูลค่าใช้สิทธิ
ประโยชน์ 

FTA ด้านการ
น าเข้า ปี  

2552-2556  
(ล้านบาท) 

มูลค่าน าเข้า
จากประเทศ
ที่มีการ

เจรจา FTA 
ปี 2552-2556  
(ล้านบาท) 

สัดส่วน
การใช้

ประโยชน์ 
FTA (%) 

อาหารแปรรูป 29.21% 219,648.32 399,380.22 55% 73,921.62 132,937.16 55.61% 293,569.94 
ยานยนต์และ
ชิ้นสว่น 

17.84% 319,263.02 523,513.15 60.98% 129,200.76 539,738.66 23.94% 448,463.78 

สิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม 

12.78% 70,152.36 126,022.33 55.67% 43,860.09 104,307.55 42.05% 114,012.45 

ปิโตรเคมี 
พลาสติก และ
ผลิตภัณฑ์
พลาสติก 

8.32% 232,031.94 342,027.57 67.84% 38,653.53 298,193.76 12.96% 270,685.47 

                                                           
4 ส าหรับสินค้าที่มีอัตราภาษี MFN=0 คณะผู้วิจัยจะไม่น ามูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ด้านการส่งออกมาประกอบการค านวณ 
เพื่อขจัดการยื่นใชส้ิทธิส าหรับสินค้าทีม่ีอัตราภาษี MFN เป็นศูนย์อยู่แลว้ ออกจากการพิจารณา 

5 เนื่องด้วยข้อจ ากัดของการเข้าถึงข้อมูลในช่วงเวลาที่คณะผูว้ิจัยท าการศึกษา ท าให้ข้อมูลล่าสุดของการใช้สิทธปิระโยชน์ FTA ที่
น ามาค านวณอยู่ที่ปี 2556 
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อุตสาหกรรม 

ผลต่างของ
ระดับอัตรา
ภาษี FTA ปี 
2557 กับ
อัตราภาษี 
MFN ของ

อุตสาหกรรม 

ส่งออก น าเข้า 

มูลค่าการ
ใช้สิทธิ
ประโยชน์ 
FTA รวม 
(ล้านบาท) 

มูลค่าใช้สิทธิ
ประโยชน์ FTA 

ด้านการ
ส่งออก* ปี  
2552-2556  
(ล้านบาท) 

มูลค่า
ส่งออกไปยัง
ประเทศที่มี
การเจรจา 

FTA ปี 2552-
2556  

(ล้านบาท) 

สัดส่วน
การใช้

ประโยชน์ 
FTA (%) 

มูลค่าใช้สิทธิ
ประโยชน์ 

FTA ด้านการ
น าเข้า ปี  

2552-2556  
(ล้านบาท) 

มูลค่าน าเข้า
จากประเทศ
ที่มีการ

เจรจา FTA 
ปี 2552-2556  
(ล้านบาท) 

สัดส่วน
การใช้

ประโยชน์ 
FTA (%) 

เครื่องใช้ไฟฟ้า
และ
อิเล็กทรอนิกส ์

7.71% 97,559.33 756,469.22 12.9% 57,942.24 1,012,004.92 5.73% 155,501.57 

*ทั้งนี้ มูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ด้านการส่งออก จะไม่มีการน าสินคา้ที่มีอัตราภาษี MFN=0 อยู่แล้วมาประกอบการพิจารณา 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก International Trade Centre กรมค้าต่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ และกรมศุลกากร 

 
ตารางที่ 11-2 มูลค่าการส่งออกและน าเข้าของอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย 

อุตสาหกรรม 

การส่งออกของไทยปี 2554-2558  การน าเข้าของไทยปี 2554-2558  

การส่งออก
ทั้งหมด 

(ล้านเหรียญ
สหรัฐ) 

การส่งออกไป
ยังประเทศที่
ไทยมี FTA 
(ล้านเหรียญ

สหรัฐ) 

สัดส่วนของ
การส่งออก

ไปยัง
ประเทศที่
ไทยมี  FTA 

การน าเข้า
ทั้งหมด 

(ล้านเหรียญ
สหรัฐ) 

การน าเข้าไปยัง
ประเทศที่ไทยมี 

FTA ด้วย 
(ล้านเหรียญ

สหรัฐ) 

สัดส่วนของ
การน าเข้า
จากประเทศ
ที่ไทยมี  

FTA 

อาหารแปรรูป 5,108.59 2,386.67 46.72% 2,011.31 805.01 40.02% 

ยานยนต์และ
ชิ้นส่วน 

6,897.67 4,595.76 66.63% 6,476.63 5,500.87 84.93% 

สิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม 

465.11 237.52 51.07% 762.25 337.06 44.22% 

ปิโตรเคมี พลาสติก 
และผลิตภัณฑ์
พลาสติก 

3,600.50 2,827.36 78.53% 1,583.65 1,235.93 78.04% 

เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

12,122.45 3,231.42 26.66% 9,502.99 4,174.31 43.93% 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก International Trade Centre  

 
จากตารางจะพบว่า อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติกและ

ผลิตภัณฑ์พลาสติก และอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนของไทย เป็นอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้
ประโยชน์จากการเปิดเสรีการค้ามากที่สุด โดยจะเห็นได้จาก ระดับการเปิดเสรีด้านภาษีจากการท า 



 

 

 

11-6  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

FTA สัดส่วนการใช้ประโยชน์ FTA ของมูลค่าการส่งออกและการน าเข้า และมูลค่าการใช้สิทธิ
ประโยชน์ FTA โดยรวมของอุตสาหกรรม สูงที่สุดเป็นสามอันดบัแรก ในขณะท่ี อุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่มเป็นอุตสาหกรรมที่มีระดับการเปิดเสรีด้านภาษีจากการท า FTA รองลงมา แต่มี
มูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ต่ าที่สุดโดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายอื่นๆ 
และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมที่มีระดับการเปิดเสรีด้านภาษี
จากการท า FTA น้อยที่สุด และมีมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA รวมอยู่ที่อันดับที่ 4 โดย
เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายอื่นๆ อีกทั้ง สัดส่วนการใช้ประโยชน์ FTA ทั้งใน
ด้านการส่งออกและการน าเข้าต่ าท่ีสุดโดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นๆ 

 
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีระดับการเปิดเสรีทางภาษีสูง 

(ผลต่างของระดับอัตราภาษี FTA ปี 2557 กับอัตราภาษี MFN ของอุตสาหกรรมอยู่ที่ร้อยละ 
29.21) และมีมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ FTA โดยรวมสูงเป็นอันดับที่สาม (293,569.94 ล้านบาท) 
มีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ FTA ในด้านการส่งออกและการน าเข้าอยู่ท่ีร้อยละ 55 และ 55.6 ซึ่งหาก
พิจารณาถึงมูลค่าการส่งออกของไทยไปยังตลาดโลกและตลาดประเทศคู่เจรจา  FTA ของไทย  
จะพบว่ามีมูลค่าสูงเช่นเดียวกัน โดยมีมูลค่าอยู่ที่ 5,108.59 และ 2,386.67 ล้านเหรียญสหรัฐ  
คิดเป็นสัดส่วนมูลค่าการส่งออกจากไทยไปยังตลาดประเทศคู่เจรจา FTA ของไทยต่อมูลค่า 
การส่งออกไปยังตลาดโลก จะอยู่ที่ร้อยละ 46.72 ในขณะท่ี มูลค่าการน าเข้าของไทยจากตลาดโลก
และตลาดประเทศคู่เจรจา FTA ของไทยมีมูลค่าอยู่ที่ 2,011.31 และ 805.01 ล้านเหรียญสหรัฐ คิด
เป็นสัดส่วนมูลค่าการน าเข้าของไทยจากตลาดประเทศคู่เจรจา FTA ต่อมูลค่าการน าเข้าของไทย
จากตลาดโลกที่ร้อยละ 40.02 จากสถิติต่างๆ แสดงให้เห็นว่า อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของไทย
เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง และมีการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีสูงมาก  

 
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ FTA 

สูงที่สุด โดยมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 448,463.78 ล้านบาท อีกทั้งมีระดับการเปิดเสรีทางภาษีจากการท า 
FTA อยู่ที่ร้อยละ 17.8 และมีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ FTA ในด้านการส่งออกและการน าเข้าอยู่ที่
ร้อยละ 60.98 และ 23.94 นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาเพิ่มเติมถึงมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนของไทย พบว่า ในปี 2554-2558 มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมนี้ไปยัง
ตลาดโลก และมูลค่าการส่งออกไปยังตลาดประเทศคู่เจรจา FTA ของไทยในปี 2554 – 2558 ที่มี
มูลค่าสูงถึง 6,897.7 และ 4,595.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมูลค่าส่งออกไป
ยังประเทศคู่เจรจา FTA ของไทยต่อมูลค่าส่งออกไปยังตลาดโลกอยู่ที่ร้อยละ 66.63 ในขณะที่ 
มูลค่าการน าเข้าของไทยจากตลาดโลกและตลาดประเทศคู่เจรจา  FTA ของไทยมีมูลค่าอยู่ที่ 
6,476.63 และ 5,500.87 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนมูลค่าการน าเข้าของไทยจากตลาด



 

 

 

 11-7 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

ประเทศคู่เจรจา FTA ต่อมูลค่าการน าเข้าของไทยจากตลาดโลกที่ร้อยละ 84.93 ซึ่งจะพบว่าเป็น
อีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีการใช้ประโยชน์จากการท า FTA สูงมาก  

 
ส าหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก เป็นอุตสาหกรรมที่มี

ขนาดใหญ่ และมีความก้าวหน้าในการผลิตมาก มีระดับการเปิดเสรีด้านภาษีอยู่ในระดับสูง โดยมี
ส่วนต่างของระดับภาษี FTA กับ MFN อยู่ท่ีร้อยละ 8.32 และมีระดับการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ใน
ระดับที่ค่อนข้างสูง โดยมีมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ FTA รวมที่ 270,685.47 ล้านบาท และมี
สัดส่วนการใช้ประโยชน์ FTA ในด้านการส่งออกและการน าเข้าอยู่ที่ร้อยละ 67.84 และ 12.96 โดย
หากพิจารณามูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมนี้ไปยังตลาดโลก และมูลค่าการส่งออกไปยังตลาด
ประเทศคู่เจรจา FTA ของไทย จะพบว่า ในปี 2554 – 2558 ตัวเลขดังกล่าวมีมูลค่าสูงถึง 3,600.5 
และ 2.827.36 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมูลค่าส่งออกไปยังประเทศคู่เจรจา 
FTA ของไทยต่อมูลค่าส่งออกไปยังตลาดโลกอยู่ที่ร้อยละ 78.53 ในขณะที่ มูลค่าการน าเข้าของ
ไทยจากตลาดโลกและตลาดประเทศคู่เจรจา FTA ของไทยมีมูลค่าอยู่ที่ 1,583.65 และ 1,235.93 
ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนมูลค่าการน าเข้าของไทยจากตลาดประเทศคู่เจรจา FTA ต่อมูลค่า
การน าเข้าของไทยจากตลาดโลกที่ร้อยละ 78.04 ประกอบกับ อุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมที่
ผลิตสินค้าที่เป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ อุตสาหกรรมอาหารแปร
รูป อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมยานยนต์
และช้ินส่วน เป็นต้น ท าให้อุตสาหกรรมนี้มีการพึ่งพิงการใช้ประโยชน์จาก FTA ในระดับที่สูง 

 
ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจะมีระดับการเปิดเสรี

ด้านภาษีจากการท า FTA และมีมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ที่ค่อนข้างน้อยโดยเปรียบเทียบ
กับอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยมีส่วนต่างของระดับภาษี FTA กับ MFN อยู่ที่ร้อยละ 7.71 มีมูลค่าการ
ใช้สิทธิประโยชน์ FTA รวมอยู่ที่ 155,501.57 ล้านบาท และมีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ FTA ในด้าน
การส่งออกและการน าเข้าอยู่ที่ร้อยละ 12.9 และ 5.73 แต่อุตสาหกรรมดังกล่าว มีมูลค่าการส่งออก
ไปยังตลาดโลกและมูลค่าส่งออกไปยังประเทศคู่เจรจา FTA ของไทยสูงมาก โดยหากพิจารณา
เฉพาะมูลค่าการส่งออกในช่วงปี 2554-2558 จะมีมูลค่าสูงถึง 12,122.45 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 
3,231.42 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีมูลค่าส่งออกไป
ตลาดโลกสูงที่สุดโดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายอื่นๆ แต่มูลค่าการส่งออกไป
ตลาดที่ประเทศไทยมีการท า FTA ด้วยไม่สูงมากนัก โดยหากคิดเป็นสัดส่วนของมูลค่าการส่งออก
ไปยังตลาดที่ประเทศไทยมีการท า FTA ด้วยต่อมูลค่าการส่งออกไปยังตลาดโลกจะคิดเป็นร้อยละ 
26.66 เท่าน้ัน ในณะที่ มูลค่าการน าเข้าของไทยจากตลาดโลกและตลาดประเทศคู่เจรจา FTA ของ
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ไทยมีมูลค่าอยู่ที่ 9,502.99 และ 4,174.31 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนมูลค่าการน าเข้าของ
ไทยจากตลาดประเทศคู่เจรจา FTA ต่อมูลค่าการน าเข้าของไทยจากตลาดโลกที่ร้อยละ 43.93 
 

ในส่วนของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม หากพิจารณามูลค่าการส่งออกของไทย
ไปยังตลาดโลก และมูลค่าการส่งออกจากไทยไปยังประเทศคู่ค้าของไทยที่มีการเจรจา FTA ในปี 
2554-2558 จะพบว่า มูลค่ายังไม่สูงมากนักโดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยมีมูลค่าอยู่ที่ 
465.11 และ 237.52 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามล าดับ แต่เม่ือพิจารณาเป็นสัดส่วนมูลค่าการส่งออกจากไทย
ไปยังตลาดประเทศคู่เจรจา FTA ของไทยต่อมูลค่าการส่งออกจากไทยไปยังตลาดโลก จะพบว่ามี
สัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 51.07 อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาในด้านของการน าเข้าด้วย จะพบว่ามี
มูลค่าการน าเข้าที่สูงกว่าด้านส่งออก โดยมูลค่าการน าเข้าสินค้าของไทยจากตลาดโลก และตลาด
ประเทศคู่เจรจา FTA ของไทย ในปี 2554 – 2558 อยู่ที่ 762.25 และ 337.06 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วนของมูลค่าการน าเข้าจากตลาดที่ประเทศไทยมีการท า FTA ด้วยต่อมูลค่า
การน าเข้าจากตลาดโลกจะคิดเป็นร้อยละ 44.22 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การเป็นผู้น าเข้า
ของประเทศไทยในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม   
 

ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า ในภาพรวม หากประเทศไทยมีการเปิดเสรีการค้าสินค้าใน
ระดับที่สูงขึ้น ผู้ผลิตในประเทศที่ใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ในอุตสาหกรรมการผลิตที่มีระดับการ
เปิดเสรีด้านภาษีและระดับการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ที่สูงจะได้รับผลกระทบทางบวกสูงกว่า
อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีระดับการเปิดเสรีด้านภาษีและระดับการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ที่ต่ ากว่า 
รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตที่มีมูลค่าการน าเข้าและส่งออกกับประเทศที่ไทยมีความตกลง FTA 
ด้วยในสัดส่วนที่สูง จะได้รับผลกระทบทางบวกสูงกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ อุตสาหกรรม ปิโตร
เคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก และอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเป็นต้น ในขณะที่ 
อุตสาหกรรมที่ยังมีระดับการเปิดเสรีทางภาษี และระดับการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ที่น้อยกว่า
อาจจะมีผลกระทบเชิงบวกที่ต่ ากว่าในภาพรวม  

 
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงกลุ่มผู้ประกอบการที่มิได้ใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ 

FTA กลุ่มผู้ประกอบการนั้นจะได้รับผลกระทบเชิงลบจากการเปิดเสรีการค้าสินค้าที่สูงขึ้น โดยกลุ่ม
ผู้ประกอบการนี้อาจไม่สามารถแข่งขันกับกลุ่มผู้ประกอบการที่ใช้สิทธิประโยชน์ FTA ได้ เนื่องจาก
ต้นทุนการผลิตสินค้าจะสูงกว่า   
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11.2.2 ผลกระทบด้านการค้าสินค้าที่เกิดขึ้นจากความตกลงการค้าเสรีที่ไทยมีความผูกพัน 
 
ณ ปัจจุบัน ประเทศไทยมีความตกลงการค้าเสรีทั้งสิ้น 12 ฉบับ ครอบคลุม 16 ประเทศ 

คู่เจรจา ซึ่งคณะผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าสินค้าของอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 5 อุตสาหกรรม ซึ่งจะพิจารณาผลกระทบจากมูลค่าการค้าสินค้า รวมในแต่ละ
อุตสาหกรรมของประเทศไทย (มูลค่าการน าเข้าและส่งออกสินค้าของอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศไทย) และสัดส่วนมูลค่าการค้าสินค้ารวมของแต่ละอุตสาหกรรมต่อมูลค่าการค้าสินค้ารวม
ของประเทศไทย ในช่วงปี 2544 – 25586 โดยรายละเอียดเป็นดังแสดงในภาพที่ 11-1 ถึง 11-6  

 

                                                           
6 เนื่องจากข้อจ ากัดของฐานข้อมูลการค้า ท าให้ข้อมูลมูลค่าการการค้ารวมดังกล่าวเริ่มต้นที่ ปี 2544   
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ภาพที่ 11-2 สัดส่วนจ านวนรายการสินค้าที่ผูกพันภายใต้ความตกลงการค้าเสรีที่ไทยมีความผูกพันด้วย ต่อจ านวนรายการสินค้าทั้งหมดที่ใช้วิเคราะห์
มูลค่าการค้ารวมของไทยในแต่ละอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมาย 
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ภาพที่ 11-2 แสดงสัดส่วนจ านวนรายการสินค้าที่ผูกพันภายใต้ความตกลงการค้าเสรีที่
ไทยมีความผูกพันด้วย ต่อจ านวนรายการสินค้าทั้งหมดที่ใช้วิเคราะห์มูลค่าการค้ารวมของไทยใน
แต่ละอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมาย โดยคณะผู้วิจัยจะน ารายการสินค้าที่จ าแนกตามพิกัด
ศุลกากรในระบบฮาร์โมไนซ์ของปี 2555 (Harmonized System 2012) ที่ระดับ 4 หลัก โดย
รายการสินค้าเหล่านี้จะถูกน าไปพิจารณาวิเคราะห์มูลค่าการค้ารวมของประเทศไทยในแต่ละ
อุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมาย ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้พิจารณารายการสินค้าที่มีความผูกพันการลด
ภาษีในแต่ละความตกลงการค้าเสรีที่ไทยมีความผูกพันด้วย ทั้งสิ้น 10 ฉบับ โดยความตกลง
การค้าเสรีไทย-ชิลี และไทย-เปรู จะไม่ถูกน ามาพิจารณาเนื่องจากข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูล ณ 
เวลาที่คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษา 

 
จากแผนภาพข้างต้นจะพบว่า สินค้าท่ีถูกน ามาค านวณมูลค่าการค้ารวมของประเทศไทย

ในแต่ละอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายโดยส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มสินค้าที่มีความผูกพันลดภาษีกับ
ประเทศคู่ภาคีเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสิ้น ยกเว้น ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย (TIFTA) ที่ยัง
เป็นความตกลงที่ลดภาษีในลักษณะ Early Harvest และก าลังอยู่ระหว่างการจัดท าความตกลง 
FTA อย่างเต็มรูปแบบต่อไป ท าให้รายการสินค้าที่ท าการเจรจาลดภาษีระหว่างกันยังมีอยู่น้อยกว่า
ความตกลงการค้าเสรีอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด 

 
ส าหรับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ความ

ตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ความตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกัน
ยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) ความตกลงการค้า
เสรีอาเซียน-เกาหลี (AKFTA) และความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น (JTEPA) สัดส่วน
จ านวนรายการสินค้าที่มีการผูกพันการลดภาษีต่อจ านวนรายการสินค้ารวมของอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูปของไทยสูงถึงร้อยละ 98.3 กล่าวคือ สินค้าส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
ไทยได้มีการเปิดเสรีการค้าภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีต่างๆ ข้างต้นเกือบทุกรายการ 
ในขณะที่ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA) ความตกลง
การค้าเสรีไทย-อินเดีย (TIFTA) ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย (AIFTA) และความตกลง
ความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นอาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP) จะมีสัดส่วนจ านวนรายการ
สินค้าที่มีการผูกพันการลดภาษีต่อจ านวนรายการสินค้ารวมของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของ
ไทยที่ร้อยละ 92.1, 4.5, 87.6, และ 91 ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าสินค้าภายใต้ความตกลงการค้า
เสรีดังกล่าวมีการเปิดเสรีการค้าน้อยกว่ากรอบความตกลงอื่นๆ ที่ได้กล่าวไปข้างต้นเล็กน้อย  
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปกป้องอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปบางรายการของประเทศคู่ภาคี 
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อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก และอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วน เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการเปิดเสรีการค้าสินค้าอย่างมากในทุกๆ กรอบความตกลง
การค้าเสรี โดยภายใต้กรอบ AFTA, TAFTA, TNZCEP, AANZFTA, ACFTA, AKFTA, JTEPA 
และ AJCEP รายการสินค้าส าคัญที่ประเทศไทยส่งออกและน าเข้ากับประเทศคู่ภาคีทั้งหมด  
(ร้อยละ 100) ล้วนเป็นสินค้าที่มีความผูกพันลดภาษีกับประเทศคู่ภาคีทั้งสิ้น ยกเว้นความตกลง 
TIFTA และ AIFTA เท่านั้น ที่มิได้เปิดเสรีการค้าสินค้าส าคัญระหว่างกันทั้งหมด โดยภายใต้กรอบ
ความตกลง TIFTA และ AIFTA มีสัดส่วนจ านวนรายการสินค้าที่มีการผูกพันการลดภาษีต่อ
จ านวนรายการสินค้ารวมของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทยอยู่
ที่ร้อยละ 17.1 และ 97.1 ตามล าดับ และมีสัดส่วนจ านวนรายการสินค้าที่มีการผูกพันการลดภาษี
ต่อจ านวนรายการสินค้ารวมของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนของไทยอยู่ที่ร้อยละ 41.7 และ 
90.0 ตามล าดับ  

 
ส าหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สินค้าส่วนใหญ่ได้มีการเปิดเสรีการค้าสินค้า

กับประเทศคู่ภาคีแล้วทั้งสิ้น โดยภายใต้กรอบความตกลง AFTA TAFTA TNZCEP ACFTA และ 
AKFTA ประเทศไทยมีสัดส่วนจ านวนรายการสินค้าที่มีการผูกพันการลดภาษีต่อจ านวนรายการ
สินค้ารวมของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยอยู่ที่ร้อยละ 99.4 ในขณะที่ ภายใต้
กรอบความตกลง AANZFTA JTEPA และ AJCEP ประเทศไทยมีสัดส่วนจ านวนรายการสินค้าที่มี
การผูกพันการลดภาษีต่อจ านวนรายการสินค้ารวมของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของ
ไทยอยู่ที่ร้อยละ 98.8 อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบความตกลง TIFTA และ AIFTA มีการเปิดเสรี
การค้าสินค้าในอุตสาหกรรมนี้ต่ ากว่าความตกลงการค้าเสรีอื่นๆ โดยมีสัดส่วนจ านวนรายการ
สินค้าที่ มีการผูกพันการลดภาษีต่อจ านวนรายการสินค้ารวมของอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มของไทยอยู่ท่ีร้อยละ 1.9 และ 95.7 ตามล าดับ  

 
ในส่วนของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าส่วนใหญ่ได้มีการเปิด

เสรีการค้าสินค้ากับประเทศคู่ภาคีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันกับอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ 
โดยภายใต้กรอบความตกลง AFTA, TAFTA, TNZCEP, AANZFTA, ACFTA, AKFTA, JTEPA 
และ AJCEP ประเทศไทยมีสัดส่วนจ านวนรายการสินค้าที่มีการผูกพันการลดภาษีต่อจ านวน
รายการสินค้ารวมของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยอยู่ที่ร้อยละ 96.3 
ในขณะที่ กรอบความตกลง TIFTA และ AIFTA มีการเปิดเสรีการค้าสินค้าในอุตสาหกรรมนี้ 
ต่ ากว่าความตกลงการค้าเสรีอื่นๆ โดยมีสัดส่วนจ านวนรายการสินค้าที่มีการผูกพันการลดภาษีต่อ
จ านวนรายการสินค้ารวมของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอกนิกส์ของไทยอยู่ที่ร้อยละ 
27.8 และ 94.4 ตามล าดับ  
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ภาพที่ 11-3 มูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศไทย 
ในปี 2544 - 2558 

 
 
ภาพที่ 11-3 แสดงให้เห็นถึงมูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของไทยที่มี

มูลค่าการค้าเพิ่มสูงขึ้นมาก โดยในช่วงก่อนปี 2548 มูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมอาหาร 
แปรรูปอยู่ท่ีประมาณ 16.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ มีสัดส่วนมูลค่าการค้าสินค้ารวมของอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูปต่อมูลค่าการค้าสินค้ารวมทั้งประเทศที่ร้อยละ 7.7 ซึ่งภายหลังที่ประเทศไทยมีความ
ตกลงการเจรจาการค้าเสรีกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ความตกลงการเจรจาการค้าเสรีอาเซียน-
จีน และไทยมีความตกลงกับญี่ปุ่นในปี 2548 และปี 2550 ตามล าดับ มูลค่าการค้าในอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูปได้เริ่มเพิ่มสูงขึ้น โดยมูลค่าการค้ารวมเพิ่มขึ้นเป็น 32.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ  
มีสัดส่วนมูลค่าการค้าสินค้ารวมของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปต่อมูลค่าการค้าสินค้ารวมทั้ง
ประเทศที่ร้อยละ 10.3 ในปี 2551  

 
นอกจากนี้ มูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมนี้ยังเพิ่มสูงขึ้นมาก ภายหลังมีการเจรจา

ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย อาเซียน-นิวซีแลนด์ และอาเซียน-เกาหลี โดยเพิ่มจาก 34.3 
พันล้านเหรียญสหรัฐ มีสัดส่วนมูลค่าการค้าสินค้ารวมของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปต่อมูลค่า
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การค้าสินค้ารวมทั้งประเทศที่ร้อยละ 9.1 ในปี 2553 และในปี 2554 เพิ่มสูงขึ้นเป็น 43.2 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ มีสัดส่วนมูลค่าการค้าสินค้ารวมของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปต่อมูลค่าการค้าสินค้า
รวมท้ังประเทศที่ร้อยละ 9.5 

  
ภาพที่ 11-4 มูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีพลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก

ของประเทศไทยในปี 2544 – 2558 

 
 

ภาพที่ 11-4 แสดงให้เห็นถึงมูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และ
ผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทยที่มีมูลค่าการค้าเพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2550 
และปี 2552 ที่มีการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น และความตกลงความเป็น
หุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันย่ิงขึ้นอาเซียน-ญี่ปุ่น ตามล าดับ ภายหลังไทยได้มีการผูกพันในความ
ตกลงการค้าเสรีดังกล่าว มูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์
พลาสติกเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยในปี 2553 มูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทยเพิ่มสูงขึ้นเป็น 26.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ จากเดิมที่มี
มูลค่า 19 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2552 และมีสัดส่วนมูลค่าการค้าสินค้ารวมของอุตสาหกรรม 
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ปิโตรเคม ีพลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติกต่อมูลค่าการค้าสินค้ารวมท้ังประเทศที่ร้อยละ 7.1 จาก
เดิมท่ีมีสัดส่วนร้อยละ 6.7 ในปี 2552  

 
นอกจากนี้ มูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมนี้ยังเพิ่มสูงขึ้นมากในปี 2553 หลังจากการ

เจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย อาเซียน-นิวซีแลนด์ และอาเซียน-เกาหลี และหลังจาก
การเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-เปร ูในปี 2555 โดยเพิ่มจาก 34.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ มีสัดส่วน
มูลค่าการค้าสินค้ารวมของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติกต่อมูลค่า
การค้าสินค้ารวมทั้งประเทศที่ร้อยละ 7.5 ในปี 2554 เพิ่มสูงขึ้นเป็น 37 พันล้านเหรียญสหรัฐ มี
สัดส่วนมูลค่าการค้าสินค้ารวมของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติกต่อ
มูลค่าการค้าสินค้ารวมทั้งประเทศที่ร้อยละ 8.1 ในปี 2557 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้มูลค่าการค้ารวม
ของอุตสาหกรรมนี้ลดลงในปี 2558 แต่สัดส่วนมูลค่าการค้าสินค้ารวมของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติกต่อมูลค่าการค้าสินค้ารวมทั้งประเทศยังลดลงเพียงเล็กน้อย โดย
อยูท่ี่ร้อยละ 7.5 ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก
ได้รับประโยชน์จากการเปิดเสรีการค้าสินค้ากับประเทศภาคีอย่างมาก ทั้งในด้านน าเข้าและส่งออก
สินค้าในอุตสาหกรรมนี้   
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ภาพที่ 11-5 มูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศไทย 
ในปี 2544 - 2558 

 
 
จากภาพที่ 11-5 จะพบว่า อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศไทยโดยรวมมี

มูลค่าการค้ารวมไม่สูงมากนัก โดยในปีล่าสุดมีมูลค่าการค้ารวมอยู่ที่ 13.4 พันล้านเหรียฐสหรัฐ แต่
หากพิจารณาสัดส่วนมูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มต่อมูลค่าการค้ารวม
ของไทย จะพบว่า ตั้งแต่ปี 2544 ถึง 2558 สัดส่วนมูลค่าการค้าดังกล่าวลดลงมาโดยตลอด โดย
ลดลงจากร้อยละ 6.6 ในปี 2544 เหลือร้อยละ 3.3 ในปี 2558 

 
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณามูลค่าการค้าในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มภายหลัง

ประเทศไทยมีความตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นอาเซียน-ญี่ปุ่น ในปี 2552 
และภายหลังมีความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย อาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และ
อาเซียน-เกาหลี ในปี 2553 จะเห็นได้ว่า มูลค่าการค้าเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าปีอื่นๆ โดยมูลค่าการค้า
รวมของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยในปี 2554 มีมูลค่าการค้ารวมสูงถึง 17 
พันล้านเหรียญสหรัฐ แต่มีสัดส่วนมูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มต่อ
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มูลค่าการค้ารวมของไทยที่ร้อยละ 3.7 จึงอาจกล่าวได้ว่า การเปิดเสรีการค้าสินค้าอาจมีผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มค่อนข้างจ ากัด 
 

ภาพที่ 11-6 มูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนของประเทศไทย 
ในปี 2544 - 2558 

 
 
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนของไทย เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมการผลิตที่มี

ความส าคัญสูง มีมูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมสูงมาก และเติบโตเพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอด จาก
ภาพที่ 11-6 ในช่วงปี 2544 ถึงปี 2558 มูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
เพิ่มขึ้นจาก 11 พันล้านเหรียญสหรัฐ ไปเป็น 69.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย
สะสมอยู่ที่ร้อยละ 14.1 และยังมีสัดส่วนมูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนต่อ
มูลค่าการค้ารวมในทุกอุตสาหกรรมของไทยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8.7 ไปเป็นร้อยละ 16.9 

 
ทั้งนี้ เม่ือพิจารณามูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และสัดส่วน

มูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนต่อมูลค่าการค้ารวมในทุกอุตสาหกรรมของ
ไทยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังปี 2550 และปี 2552 ที่มีการเจรจาความตกลง
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หุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น และความตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่ งขึ้น
อาเซียน-ญี่ปุ่น จะเห็นได้ว่า มูลค่าการค้ารวมเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก โดยในปี 2551 มูลค่าการค้ารวม
ของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนของไทยเพิ่มขึ้นเป็น 45.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมี
สัดส่วนมูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมนี้อยู่ที่ร้อยละ 12.9 ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2550 ที่มีมูลค่า
การค้ารวมของอุตสาหกรรมนี้อยู่ที่ 37.5 และมีสัดส่วนมูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมนี้ท่ีร้อยละ 
12.6 นอกจากนี้ ในปี 2553 ภายหลังความตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น
อาเซียน-ญี่ปุ่น มูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก โดยมี
มูลค่า 54.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีสัดส่วนมูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมนี้ที่ร้อยละ 14.4 
เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนหน้า (ปี 2552) ที่มีมูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนที่ 
35.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีสัดส่วนมูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมนี้เพียงร้อยละ 12.3 

 
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนได้รับผลประโยชน์ค่อนข้างมาก จากการมีความตกลง

การค้าเสรี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีความตกลงการค้าสินค้ากับประเทศญี่ปุ่น เนื่องจาก บริษัท
ผลิตยานยนต์สัญชาติญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนหลักที่มีฐานการลงทุนในประเทศไทยมายาวนาน และเป็น
ประเทศผู้น าตลาดยานยนต์ในห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห่วงโซ่มูลค่าด้านการ
วิจัยและพัฒนา และการจัดจ าหน่ายและการกระจายสินค้า ในขณะที่ กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
รวมถึงประเทศไทย เป็นประเทศผู้เล่นที่มีบทบาทหลักในห่วงโซ่มูลค่าด้านการผลิต จากโครงสร้าง
การผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนดังกล่าว ท าให้การมีความตกลงความเป็นหุ้นส่วน
เศรษฐกิจท่ีใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นอาเซียน-ญี่ปุ่นส่งผลดีต่อการค้าของประเทศภาคีทั้งห่วงโซ่มูลค่า 

  
  



 

 

 

 11-19 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd. | Tel. +66 (0) 2 230 6399 | Fax. +66 (0) 2 230 6333 

www.bolliger-company.com 

 

ภาพที่ 11-7 มูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ของประเทศไทยในปี 2544 - 2558 

 
 
จากภาพที่ 11-7 แสดงให้เห็นถึงมูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยในช่วงปี 2544 - 2558 ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอดจาก 41.8  
พันล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 103.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมที่ร้อยละ 6.7  
อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาสัดส่วนมูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ต่อมูลค่าการค้ารวมของประเทศไทย จะพบว่า สัดส่วนมูลค่าการค้าดังกล่าวลดลง
จากร้อยละ 33 ในปี 2544 ลดลงอยู่ที่ร้อยละ 25 ในปี 2558 ดังนั้น แผนภาพนี้อาจแสดงให้เห็นถึง
ผลกระทบจากกรอบความตกลงการค้าเสรีที่ไทยมีความผูกพันที่มีอยู่อย่างจ ากัด ซึ่งสอดคล้องกับ
สัดส่วนการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ด้านการส่งออกและน าเข้า และผลต่างของระดับอัตราภาษี FTA 
ปี 2557 กับอัตราภาษี MFN ของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อ 11.1.1 
โดยพบว่า อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีสัดส่วนการใช้สิทธิประโยชน์ FTA  
ที่ต่ ากว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ และมีผลต่างของระดับอัตราภาษี FTA ปี 2557 กับอัตราภาษี MFN 
ของอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างน้อย 
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11.3 ผลกระทบที่คาดการณว์่าจะเกิดขึ้นจากการเปดิเสรีการค้าบริการ 
 

11.3.1 ระดับความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิต 

 
จากการวิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขันและภาพรวมของความสามารถทางการ

แข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการในบทที่ผ่านมา จะพบว่า ภายใต้กรอบ AFAS สาขาการบริการ
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของไทยท่ีมีจ านวนกิจกรรมบริการท่ีผูกพันการเปิดเสรีการบริการใน Mode 
3 เป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ การบริการด้านวิศวกรรม การบริการประกันวินาศภัย การบริการจัด
จ าหน่ายส่ง การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและการบริหาร การบริการจัดหาพนักงาน และ
การบริการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ในขณะที่ สาขาการบริการอื่นๆ ยังมีจ านวนกิจกรรมการ
บริการที่ผูกพันการเปิดเสรีใน Mode 3 ไม่มากนัก โดยในสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
พบว่าไม่มีกิจกรรมใดที่ผูกพันการเปิดเสรีบริการภายใต้กรอบ AFAS แต่สาขาการบริการดังกล่าว
ถูกบรรจุไว้ในความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment 
Agreement: ACIA) โดยมีระดับการเปิดตลาดให้ต่างชาติถือหุ้นในทุกกิจกรรมของสาขาดังกล่าวได้
ไม่เกินร้อยละ 49    

 
ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาถึงระดับการเปิดเสรีการบริการใน Mode 3 ของแต่ละสาขาการบริการ

ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายของไทย (สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ย) ระดับ
การเปิดเสรีการบริการโดยรวมยังไม่สูงมากนัก โดยมีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 32 ส าหรับการ
บริการที่มีเปิดให้ชาวต่างชาติลงทุนใน Mode 3 ในกรอบ AFAS สูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่  

 
 การบริการด้านจัดหาพนักงาน มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 58 

โดยมีเงื่อนไขว่า จะต้องเป็นการร่วมลงทุนกับบุคคล/นิติบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น 
 

 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและการตลาด มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 52 โดยมีเงื่อนไขส าหรับกิจกรรมการบริการที่เปิดให้ 
นักลงทุนต่างชาติลงทุนได้สูงสุดที่ร้อยละ 70 จะต้องเป็นการร่วมลงทุนกับบุคคล/ 
นิติบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น ขณะที่กิจกรรมการบริการที่เปิดให้นักลงทุนต่างชาติ
ลงทุนสูงสุดที่ร้อยละ 49 จะก าหนดให้มีจ านวนผู้ถือหุ้นต่างชาติน้อยกว่าครึ่งหน่ึง 
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 การบริการด้านวิศวกรรม โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 
49 โดยมีเงื่อนไขว่า อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ (Director) หรือหุ้นส่วน 
(Partner) ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยและมีใบอนุญาตจากสภาวิศวกร และการ
บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อย
ละ 49   

 
นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยยังได้รวบรวมข้อมูลจ านวนผู้ประกอบการและทุนจดทะเบียนของ

กิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายทั้ง 5 อุตสาหกรรมการผลิต 
ระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 และ 2559 ดังแสดงในตารางที่ 11-3  

 
ตารางที่ 11-3 จ านวนผู้ประกอบการและทุนจดทะเบียนของสาขาการบริการที่เก่ียวข้องกับ

อุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมาย ระหว่างเดือนมกราคม ปี 2558 และ 2559 
สาขาบริการ จ านวน

ผู้ประกอบการ 
ปี 2558 (ราย) 

จ านวน
ผู้ประกอบการ 
ปี 2559 (ราย) 

ทุนจด
ทะเบียน 
ปี 2558  

(ล้านบาท) 

ทุนจด
ทะเบียน  
ปี 2559 

(ล้านบาท) 

อัตราการเติบโตของ
ทุนจดทะเบียน  

2558 - 2559 (ร้อยละ) 

กระบวนการก่อนการผลิต 
การบริการวิจัยและพัฒนา                613              664       10,616         14,167  33.5 
การบริการให้ค าปรึกษาด้าน
การตลาดและบริหาร 

         11,053          11,791     141,493       149,249  5.5 

การบริการจัดหาพนักงาน            2,898            3,022       11,742         16,171  37.7 
กระบวนการระหว่างการผลิต 

การบริการด้านวิศวกรรม            9,575          10,155       96,162       101,042  5.1 

การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลติ          75,774          77,798  3,486,432    3,496,357  0.3 

การบริการด้านสิ่งแวดล้อม            2,222            2,414       21,718         24,230  11.6 
ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์          10,276          10,817       37,453         36,670  -2.1 
ทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าและวตัถุดิบ 

              799              844         3,715          4,641  24.9 

กระบวนการหลังการผลิต 
ประกันวนิาศภัย                79                79       41,465         42,520  2.5 

การจัดจ าหน่ายส่ง        104,890        111,753     801,368       839,701  4.8 

การจัดจ าหน่ายปลีก          74,090          74,125     764,043       787,736  3.1 
ขนส่งสินค้าและวตัถุดิบ            6,147            6,368     124,967       126,536  1.3 
รวม        298,416        309,830  5,541,174    5,639,019  1.77 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า   
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จากตารางจะเห็นได้ว่า อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตทั้ง 5 
อุตสาหกรรมโดยรวม มีการเติบโตมากขึ้น โดยทุนจดทะเบียนระหว่างปี 2558 – 2559 ขยายตัวขึ้น
ร้อยละ 1.77 โดยการบริการด้านการจัดหาพนักงาน การวิจัยและพัฒนา และการบริการทดสอบ
และตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ เป็นสาขาการบริการที่มีการขยายตัวสูงที่สุด 3 อันดับแรก 
โดยมีอัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนระหว่างปี 2558 – 2559 อยู่ที่ร้อยละ 37.7, 33.5 และ 
24.9 ตามล าดับ แต่ทุนจดทะเบียนของการบริการในสาขาการบริการสามสาขานี้ค่อนข้างต่ าโดย
เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมบริการสาขาอื่นๆ 

  
ในขณะท่ี ณ เดือนมกราคม ปี 2559 การบริการท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตเป็นอุตสาหกรรม

การบริการที่มีทุนจดทะเบียนสูงที่สุด โดยสูงถึง 3.5 ล้านล้านบาท และมีจ านวนผู้ประกอบการ 
ในไทยถึง 77,798 ราย แต่มีอัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนระหว่างปี 2558 – 2559 อยู่เพียง
ร้อยละ 0.3 ทั้งน้ี การบริการการจัดจ าหน่ายส่งและการจัดจ าหน่ายปลีกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
การผลิตทั้ง 5 อุตสาหกรรม ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมบริการที่มีศักยภาพของไทย โดย ณ 
เดือนมกราคม ปี 2559 การบริการค้าส่งและค้าปลีกมีทุนจดทะเบียน 839,701 และ 787,736  
ล้านบาท ตามล าดับ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 4.8 และ 3.1 ตามล าดับ มีจ านวน
ผู้ประกอบการอยู่ท่ี 111,753 และ 74,125 ราย ตามล าดับ 

   
จากข้อมูลข้างต้น อาจกล่าวได้ว่า อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของ

ไทยในหลายๆ สาขามีศักยภาพที่สูง และมีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูง อาทิ การบริการวิจัยและ
พัฒนา การบริการจัดหาพนักงาน การบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ และ
การบริการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ก าลังเติบโต มีศักยภาพและสามารถ
พัฒนาการบริการในประเทศให้เพิ่มสูงขึ้นได้ ในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ ภาครัฐอาจพิจารณาทบทวน
การเปิดเสรีการบริการกับประเทศคู่ภาคีเพิ่มเติมในลักษณะที่เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป 

 
ในขณะท่ี บางกลุ่มอุตสาหกรรมการบริการท่ีผู้ประกอบการมีความต้องการใช้บริการมาก 

และมีอัตราการเติบโตปานกลาง เช่น การบริการให้ค าปรึกษาด้านการตลาดและการบริหาร  
การบริการด้านการจัดจ าหน่ายปลีก การบริการด้านการจัดจ าหน่ายส่ง และการบริการด้าน
วิศวกรรม เป็นต้น รวมทั้ง อุตสาหกรรมการบริการที่มีขนาดใหญ่ มีความต้องการใช้บริการมาก 
แต่มีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างน้อย เช่น อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และ
อุตสาหกรรมการบริการการขนส่ง เป็นต้น โดยอุตสาหกรรมการบริการในสาขาเหล่านี้ เป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการที่ยังมีศักยภาพที่สามารถเติบโตได้อีกมาก และมีความเข้มแข็งสามารถแข่งขัน
ได้ ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ประกอบการการผลิตมีความต้องการใช้บริการมาก ท าให้ภาครัฐพึงพิจารณา
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ทบทวนการเปิดเสรีบริการในระดับที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มระดับการแข่งขัน และเพิ่มทางเลือกให้กับ
ผู้ใช้บริการให้มากขึ้น นอกจากนี้ ในบางอุตสาหกรรมที่มีขนาดอุตสาหกรรมค่อนข้างเล็ก และ 
มีอัตราการเติบโตน้อย อาทิ การบริการประกันวินาศภัย และการบริการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ เป็นอุตสาหกรรมการบริการท่ีส าคัญต่อผู้ประกอบการผลิต แต่อาจยังขาดการสนับสนุนให้
มีการพัฒนาให้ทัดเทียมกลุ่มอุตสาหกรรมบริการอื่นๆ ดังนั้น ในการพิจารณาเปิดเสรีการบริการใน
สาขาดังกล่าวจะต้องพิจารณาเปิดเสรีอย่างระมัดระวัง 

 
ส าหรับอุตสาหกรรมการบริการสาขาที่มีความต้องการใช้บริการมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (Services Incidental to Manufacturing) ซึ่งมีขนาดใหญ่ 
แต่ยังมีการเปิดเสรีภาคบริการในสาขานี้เพียงบางบริการ ภาครัฐจึงอาจพิจารณาทบทวนการเปิด
เสรีในระดับที่สูงขึ้น ในขณะที่ การบริการในบางสาขาที่มีผู้ประกอบการบริการน้อย และมีขนาด
ของการบริการที่ค่อนข้างเล็ก ภาครัฐควรพิจารณาการเปิดเสรีการบริการในสาขานั้นๆ เพื่อดึงดูด
นักลงทุนจากต่างชาติให้เข้ามาลงทุนมากขึ้น อันจะส่งผลให้จ านวนผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้นและ
เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาการเปิดเสรีภาคบริการ ภาครัฐจ าเป็นต้อง
พิจารณาการเปิดเสรีกิจกรรมการบริการแต่ละกิจกรรมอย่างรอบคอบ โดยอาจต้องหารือกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจากทั้งฝ่ายผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการอย่างใกล้ชิด  

 
ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่า ในแต่ละกระบวนการก่อนการผลิต กระบวนการระหว่างการผลิต 

และกระบวนการหลังการผลิต ต่างมีการบริการที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน และมีศักยภาพแตกต่างกัน 
ดังนี ้

 
กระบวนการก่อนการผลิต: สาขาการบริการในกระบวนการก่อนการผลิตนี้ส่วนใหญ่เป็น

สาขาการบริการที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ ได้แก่ สาขาบริการการวิจัยและพัฒนา สาขาการ
บริการจัดหาพนักงาน และสาขาบริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและด้านการตลาด เป็นต้น 

 
กระบวนการระหว่างการผลิต: สาขาการบริการในกระบวนการระหว่างการผลิต ส่วน

ใหญ่จะเป็นสาขาการบริการที่ศักยภาพปานกลาง แต่มีความต้องการการบริการมาก อาทิ สาขา
บริการด้านวิศวกรรม และสาขาบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เป็นต้น สาขาการบริการเหล่านี้ อาจ
ต้องมีการพิจารณาเปิดเสรีการบริการเพิ่มเติม ในขณะที่ สาขาการบริการด้านสิ่งแวดล้อม และ
สาขาการบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ เป็นสาขาการบริการที่ มี
ศักยภาพค่อนข้างสูง แต่มีความต้องการการใช้บริการปานกลาง นอกจากนี้ ส าหรับสาขาการ
บริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นสาขาการบริการที่มีศักยภาพไม่สูงมากนัก 
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และยังขาดการสนับสนุนให้มีการพัฒนาให้เท่าเทียมกับสาขาบริการอื่นๆ ดังนั้น การเปิดเสรีการ
บริการจึงควรพิจารณาอย่างระมัดระวัง  

 
กระบวนการหลังการผลิต: สาขาการบริการในกระบวนการหลังการผลิต ส่วนใหญ่จะเป็น

สาขาการบริการที่มีศักยภาพไม่สูงมากนัก โดยสาขาการบริการที่มีศักยภาพปานกลาง แต่มีความ
ต้องการใช้บริการจ านวนมาก ได้แก่ สาขาการบริการจัดจ าหน่ายปลีก และสาขาการบริการจัด
จ าหน่ายส่ง ซึ่งการเปิดเสรีการบริการในสาขานี้เพิ่มเติมจึงสมควรที่จะ มีการพิจารณาเพิ่มเติม 
ในขณะที่ สาขาการบริการที่มีศักยภาพไม่สูงมากนัก อาทิ สาขาการบริการประกันวินาศภัย และ
สาขาการบริการขนส่ง คลังสินค้า และการบรรจุหีบห่อ เป็นต้น อาจจ าเป็นต้องพิจารณาเปิดเสรี
การบริการเพิ่มเติมเฉพาะการบริการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง เนื่องจากเป็นบริการที่ส าคัญและมีผู้
ต้องการใข้บริการจ านวนมาก ในขณะที่ สาขาการบริการประกันวินาศภัย เป็นสาขาการบริการที่มี
จ านวนผู้ประกอบการน้อย และมีความต้องการใช้บริการในระดับที่ไม่สูงมากนัก ดังนั้น การ
พิจารณาเปิดเสรีการบริการในสาขานี้ จึงควรพิจารณาอย่างระมัดระวัง 

   
11.3.2 กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 
ในกรอบความตกลงการค้าเสรีมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายภายในประเทศในหลาย

แง่มุม ทั้งในแง่ของการเป็นข้อจ ากัดในการเข้าสู่ตลาดของนักลงทุนต่างชาติ หรือในแง่ของการ
ยกระดับความพร้อมของประเทศต่อการเปิดเสรี ส าหรับการเจรจาภายใต้ความตกลงการค้าเสรี  
จะครอบคลุมทั้งในด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน การแข่งขัน ทรัพย์สินทางปัญญา 
และอาจรวมถึงการระงับข้อพิพาท และการค้าและพัฒนาที่ย่ังยืน เป็นต้น  

 
ภายใต้กรอบการเปิดเสรีภาคบริการ กรอบการเปิดเสรีภาคบริการจะจ ากัดเฉพาะ

ประเด็นของการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในธุรกิจการบริการโดยนักลงทุนชาวต่างชาติของประเทศ 
คู่เจรจาเป็นหลัก มิได้รวมถึงประเด็นด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และกติกาต่างๆ ภายในประเทศที่
อาจจะเป็นอุปสรรคที่กีดกันการแข่งขัน ดังนั้น การพิจารณาผลกระทบด้านกฎหมายภายในประเทศ 
ที่ส่งผลต่อภาคบริการจึงเป็นส่วนส าคัญที่ต้องให้ความส าคัญ โดยประเด็นกฎหมายที่คณะผู้วิจัย
หยิบยกขึ้นมาพิจารณา ได้แก่ กฎหมายทั่วไป กฎหมายแรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริการวิจัยและพัฒนา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริการการขนส่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริการด้านการเงิน เป็นต้น 
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ทั้งนี้ ในแต่ละข้อบทจะมีพันธกรณีที่ไทยต้องปฏิบัติตามในระดับที่สู งกว่ากฎหมาย
ภายในประเทศก าหนด ซึ่งอาจน าไปสู่การปรับแก้กฎหมายภายในประเทศเพื่อพัฒนา กระตุ้น
เศรษฐกิจ และควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการเปิดเสรีทางการค้า โดยกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 
11.3.2.1 กฎหมายทั่วไป 

 
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 
พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายท่ีก าหนดสัดส่วนและ

ขอบเขตการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ โดยธุรกิจที่มิได้ระบุลงในบัญชีหนึ่ง บัญชีสอง และบัญชี
สาม ผู้ลงทุนชาวต่างชาติสามารถลงทุนในประเทศไทยได้ตามช่องทางการลงทุนปกติ 

  
ส าหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยหรือความม่ันคงของประเทศ ที่อาจส่งผลกระทบ

ต่อวัฒนธรรม จารีตประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติจะถูกก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายที่ 2 
ยกตัวอย่างเช่น การผลิต การจ าหน่าย และการซ่อมบ ารุงอาวุธยุทโธปกรณ์ การขนส่งทางบก ทางน้ า 
หรือทางอากาศในประเทศ รวมถึงกิจกรรมการบินในประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวมิได้
ห้ามไม่ให้ชาวต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจทั้งหมด แต่มีข้อก าหนดว่าหากต่างชาติต้องการเข้ามา
ประกอบกิจการตามที่ระบุในบัญชีแนบท้ายที่ 2 จะต้องขออนุญาตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
โดยจะได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ พ.ร.บ.ดังกล่าวยังก าหนดไม่ให้ชาวต่างด้าวถือหุ้น
ข้างมาก กล่าวคือ ก าหนดให้ชาวต่างด้าวถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนทั้งหมด 

 
นอกจากนี้ ส าหรับธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมในการแข่งขันกับคนต่างด้าวจะถูก

ก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายท่ี 3 ยกตัวอย่างเช่น การสีข้าว และการผลิตแป้งจากข้าวและพืชไร่ การ
ท าการประมง เฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และการค้าปลีกสินค้าทุกประเภทที่มีทุนข้ันต่ ารวมน้อย
กว่า 100 ล้านบาทหรือมีทุนขั้นต่ าของแต่ละร้านน้อยกว่า 20 ล้านบาท เป็นต้น ทั้งนี้ กฎหมาย
ดังกล่าวมิได้ห้ามไม่ให้ชาวต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจเช่นกัน และหากชาวต่างชาติต้องการ
ประกอบธุรกิจในบัญชีแนบท้ายท่ี 3 จะต้องได้รับอนุญาต 

 
ในการเปิดเสรีตลาดการบริการของไทย ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่

ไทยได้ระบุในข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal Commitment) ถึงการลงทุนโดยชาวต่างชาติไว้ไม่เกิน
ร้อยละ 49 ซึ่งสอดคล้องกับที่ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม 
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ในบางความตกลง ได้เปิดตลาดให้ต่างชาติสามารถถือหุ้นได้เกินกว่าร้อยละ 49 ได้ เนื่องจาก
มาตรา 10 ของพ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ได้เปิดช่องส าหรับสิทธิตามความตกลง
การค้าเสรี โดยมีความข้อความดังนี้  

 
“มาตรา 10 บทบัญญัติมาตรา 5 มาตรา 8 มาตรา 15 มาตรา 17 และมาตรา 18 
ไม่ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจตามบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัตินี้
โดยได้รับอนุญาตจากรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นการเฉพาะกาล 
คนต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้โดยสนธิสัญญาที่
ประเทศไทยเป็นภาคีหรือมีความผูกพันตามพันธกรณี ให้ได้รับยกเว้นจากการ
บังคับใช้บทบัญญัติแห่งมาตราต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง และให้
เป็นไปตามบทบัญญัติและเงื่อนไขของสนธิสัญญานั้น ซึ่งอาจรวมถึงการให้สิทธิ
คนไทยและวิสาหกิจของคนไทยเข้าไปประกอบธุรกิจในประเทศสัญชาติของ
คนต่างด้าวนั้นเป็นการต่างตอบแทนด้วย” 

 
ทั้งน้ี หากผู้ประกอบการต่างชาติจะเข้ามาด าเนินกิจการในไทย ภายใต้ความตกลงการค้า

เสรีที่ไทยผูกพัน ผู้ประกอบการต่างชาติจะได้รับสิทธิพิเศษหรือประโยชน์ต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ใน
ความตกลงการค้าเสรี อย่างไรก็ตาม ไทยควรมีการทบทวน พ.ร.บ. ฉบับนี้ให้มีความทันสมัย ทัน
ต่อสภาวะการด าเนินงานของผู้ประกอบการ เนื่องจากการต้องขออนุญาตจัดตั้งธุรกิจของไทยยังมี
ล าดับขัน้ตอนสูง โดยผ่านข้ันตอนต่างๆ จ านวนมาก ท าให้เป็นอุปสรรคต่อนักลงทุนต่างชาติ  
 
พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 

 
จาก พ.ร.บ. การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ก าหนดห้ามมิให้คนต่างด้าวท างานใด 

นอกจากงานที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน เว้นแต่งานอันจ าแป็นและเร่งด่วนที่มีระยะเวลา
ท างานไม่เกิน 15 วัน นอกจากนั้น ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคน
ต่างด้าวท า พ.ศ. 2522 ก าหนดงานใน 39 อาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท าด้วย  
 

พ.ร.บ. การท างานของคนต่างด้าวดังกล่าว จะมีความเกี่ยวข้องกับการเปิดเสรีในรูปแบบ
การบริการ Mode 4 (การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา)  เนื่องจากเป็นกฎหมายที่ควบคุม 
การอนุญาตท างานแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย (การเดินทางเข้ามาของคนต่างด้าว และการ
พ านักอยู่ในประเทศไทย เป็นไปตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522) ทั้งนี้ หากต้องการให้ไทย
และประเทศคู่เจรจาการค้าเสรีเปิดตลาดการบริการใน Mode 4 (การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา) 
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มากขึ้น ย่อมน าไปสู่การแก้ไขพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ทั้งนี้ ไทยควรยึดตามพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท าในบางสาขาอาชีพเท่านั้น เพื่อเป็นการสงวน
ในบางอาชีพให้แรงงานไทย ในขณะที่ อาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท าบางอาชีพในปัจจุบัน หากอาชีพ
ใดมีความขาดแคลน  และมีความต้องการจากผู้ประกอบการสูง ภาครัฐอาจพิจารณาแก้ไข/
ปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวอย่างถี่ถ้วนอีกครั้ง 
 
พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 

 
พ.ร.บ.การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 ก าหนดให้

การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมที่เกิน 30 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปี จะต้องท า
เป็นหนังสือจดทะเบียนต่อพนักงาน หากที่ดินที่ต้องการเช่ามีเนื้อที่เกินกว่า 100 ไร่ จะต้องได้รับ
การอนุมัติจากอธิบดีกรมที่ดิน นอกจากนี้ สิทธิการเช่าสามารถใช้เป็นหลักประกันการช าระหนี้โดย
การจ านองได้ ทั้งนี้ ชาวต่างด้าวสามารถเช่าเพื่อประกอบธุรกิจได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ โดยก าหนดระยะเวลาไว้ไม่เกิน 30 ปี7 

 
พ.ร.บ.การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม เปรียบเสมือนนโยบาย

ส่งเสริมการลงทุนทางอ้อม เนื่องจากผู้เช่าสามารถใช้สิทธิการเช่าไปเป็นหลักประกันช าระหนี้ได้ 
อีกทั้ง ยังช่วยให้ผู้ประกอบการชาวต่างชาติสามารถด าเนินธุรกิจที่ต้องมีอาคารส านักงานเป็นหลัก
แหล่งในไทยได้ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลชุดปัจจุบันได้มีความพยายามแก้ไข พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว 
โดยจะด าเนินการขยายเวลาการเช่าจาก 50 ปีเป็น 99 ปี เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ แต่ยังมี
เสียงคัดค้านจากภาคประชาชนอยู่ เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวมีความละเอียดอ่อน และมี
ผลกระทบต่อผู้ประกอบการ และผู้บริโภคชาวไทยในวงกว้าง 

 
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 

 
พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายที่ก ากับให้การแข่งขันประกอบ

ธุรกิจภายในประเทศเป็นไปอย่างเป็นธรรม กล่าวคือ มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อก ากับดูแลมิให้
ผู้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่หรือมีอ านาจเหนือตลาด ใช้อ านาจในทางที่ผิด หรือไปลดการแข่งขัน  
ในตลาด หรือแทรกแซงการด าเนินธุรกิจของผู้อื่นจนเกิดความเสียหาย ในอีกนัยหนึ่งคือ การดูแล
ผู้ประกอบการรายใหญ่ไม่ให้เอารัดเอาเปรียบผู้ประกอบการรายย่อย นอกจากนี้ คณะกรรมการยัง
ต้องดูแลการควบรวมกิจการระหว่างธุรกิจ มิให้เกิดการผูกขาดในตลาดหรือสร้างความไม่เป็นธรรม

                                                           
7 ส านักการค้าบริการและการลงทุน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
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ในการแข่งขัน รวมถึงการห้ามไม่ให้คนต่างด้าวหรือธุรกิจต่างชาติเข้ามามีบทบาททางธุรกิจใน
ประเทศไทย โดยการถือหุ้นผ่านตัวแทน (Nominee) 

 
อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ดังกล่าว บังคับใช้กับการ

ประกอบธุรกิจโดยเอกชนเท่านั้น ซึ่งมีความแตกต่างกับกฎหมายการแข่งขันของประเทศอื่นๆ  
ซึ่งภาครัฐอาจต้องพิจารณาปรับปรุงพ.ร.บ. ดังกล่าวให้มีความเป็นสากลมากขึ้น เพื่อเสริมสร้าง
ความม่ันใจให้แก่นักลงทุน ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่าง
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าฉบับใหม่ โดยสาระส าคัญของร่างพ.ร.บ. ได้มีการปรับปรุง
นิยามของผู้ประกอบธุรกิจ เพิ่มเติมปัจจัยสภาพการแข่งขันของตลาด ก าหนดข้อก าหนดต่างๆ และ
เพิ่มบทลงโทษต่างๆ 
 
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 
 

พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ก าหนดสิทธิของคนหางานและข้อก าหนดต่างๆ ของธุรกิจการจัดหางานในประเทศไทย โดย 
พระราชบัญญัติ ดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2537 และปี 2538 โดยมีสาระส าคัญ คือ 

  
 ให้มีส านักงานจัดหางานของรัฐที่จะให้บริการจัดหางานแก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า  
 ขยายรูปแบบการคุ้มครองคนหางานให้ได้รับความเป็นธรรม  และได้รับการ

ช่วยเหลือเมื่อประสบความเดือดร้อน 
 ก าหนดให้ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปท างานต่างประเทศ ส่งคนหางานเข้ารับการ

ทดสอบฝีมือ  
 ก าหนดมาตรการในการควบคุมการด าเนินการทดสอบฝีมือ โดยให้อยู่ในความ

รับผิดชอบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งนี้การด าเนินการทดสอบฝีมืออาจจะ
ด าเนินการโดยสถานทดสอบฝีมือของรัฐ หรือด าเนิน การโดยสถานทดสอบฝีมือ
ของเอกชน และ    

 ควบคุมและดูแลการประกอบธุรกิจจัดหางานของเอกชนอย่างจริงจัง   
 
ในประเด็นของการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจการจัดหางานของภาคเอกชน 

กฎหมายได้ก าหนดให้ผู้ขออนุญาตจัดหางานในประเทศ จะต้องมีสัญชาติไทย และมีหลักประกัน 
เป็นจ านวนเงินหนึ่งแสนบาทวางไว้กับนายทะเบียน  เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม
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พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตจัดหางานดังกล่าวเป็นนิติบุคคล นิติบุคคลนั้นต้องมี
สัญชาติไทยและมีผู้จัดการซ่ึงเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  

 
ส าหรับผู้ขออนุญาตจัดหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศ จะต้องเป็นบริษัทจ ากัดหรือ

บริษัทมหาชนจ ากัด มีทุนจดทะเบียนและช าระแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท มีผู้จัดการซึ่งเป็นผู้มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีหลักประกันเป็นจ านวนเงินห้าล้านบาทวางไว้  กับนาย
ทะเบียนจัดหางานกลางเพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการเปิดเสรีการบริการ ได้แก่ 

สัดส่วนของทุนจดทะเบียนของธุรกิจจัดหางาน โดยธุรกิจการจัดหางานในประเทศระบุให้บุคคล
หรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจต้องมีสัญชาติไทย ในขณะที่ธุรกิจการจัดหางานในต่างประเทศ 
สัดส่วนผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลนั้นๆ จะต้องมีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนและจ านวนผู้ถือหุ้นเป็น
สัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (กล่าวคือ นักลงทุนจากต่างชาติสามารถถือหุ้นได้สูงสุดได้ไม่
เกินร้อยละ 25)   
 
11.3.2.2 กฎหมายเฉพาะสาขาบริการ 
 
 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริการขนส่ง 

 
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  

 
พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ก าหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการ

การขนส่งประจ าทาง และไม่ประจ าทางจะต้องมีสัญชาติไทย หากก่อตั้งกิจการในรูปแบบ  
ห้างหุ้นส่วน บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด จะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย ตั้งส านักงาน
ในประเทศไทย ส าหรับรูปแบบบริษัทจ ากัดอย่างน้อยร้อยละ 51 ของทุนในบริษัทจ ากัดต้องเป็น
ของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย หากก่อตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัด ผู้เป็นหุ้นส่วน
จ าพวกไม่จ ากัดความรับผิดทั้งหมดต้องมีสัญชาติไทย ทุนของห้างหุ้นส่วนจ ากัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 
51 ต้องเป็นของหุ้นส่วนที่เป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย หากเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด 
กรรมการบริษัทจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีสัญชาติไทย และทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต้อง
เป็นของผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย 

 
 



 

 

 
Bolliger & Company (Thailand) Ltd. | Tel. +66 (0) 2 230 6399 | Fax. +66 (0) 2 230 6333 

www.bolliger-company.com 

 

11-30  

 

 

พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 
 
ก าหนดให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยสามารถจัดตั้งบริษัทจ ากัดหรือบริษัทจ ากัดมหาชน 

เพื่อด าเนินกิจการท่าเรือ ซึ่งรวมถึงอู่เรือ และการบริการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวจะต้องไม่
มีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวเกินกว่าร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน 

 
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 

 
ก าหนดให้ผู้ขอจดทะเบียนอากาศยานจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือ 

นิติบุคคลสัญชาติไทย กล่าวคือ หากเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด จะต้อง
จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจและมีส านักงานใหญ่ในประเทศไทย ส าหรับห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทุนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 51 ต้องถือโดยบุคคลสัญชาติไทย และส าหรับบริษัทจ ากัดและบริษัทมหาชนจ ากัด 
กรรมการเสียงข้างมากจะต้องมีสัญชาติไทย และถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 

 
พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 

 
ก าหนดให้ผู้ที่สามารถประกอบกิจการขนส่งต่อเนื่องได้ จะต้อง (1) เป็นบริษัทจ ากัดหรือ

บริษัทมหาชนจ ากัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย มีส านักงานใหญ่อยู่ในประเทศไทย (2) เป็น
ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ซึ่งเป็นประเทศที่ไทยมีสนธิสัญญาหรือความตกลง
การค้าเสรีด้วย โดยผู้ประกอบการจะต้องยื่นหลักฐานการจดทะเบียนต่อนายทะเบียน พร้อมทั้ง
แต่งตั้งตัวแทน หรือตั้งส านักงานสาขาในประเทศไทย และ (3) เป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบในต่างประเทศ โดยผู้ประกอบการจะต้องยื่นหลักฐานการจดทะเบียนต่อนายทะเบียน 
พร้อมทั้งแต่งตั้งตัวแทนตามกฎหมาย 

 
พระราชบัญญัติการการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 

 
จากมาตราที่ 9 (10) การรถไฟแห่งประเทศไทยมีอ านาจในการจัดตั้งบริษัทจ ากัด หรือ

บริษัทมหาชนจ ากัด เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ
รถไฟ ซึ่งได้ก าหนดให้ทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ต้องถือโดยบุคคลสัญชาติไทย ซึ่งเป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
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จากข้อก าหนดสัดส่วนการถือหุ้นโดยชาวต่างชาติ และสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย 
แสดงให้เห็นว่าการบริการด้านการขนส่งทางถนน ทางน้ า และทางอากาศ ยังคงสงวนไว้ให้กับ
ผู้ประกอบการชาวไทยเท่านั้น อีกทั้ง การบริการขนส่งทางบก น้ า และอากาศดังกล่าว ถูกจัดอยู่ใน
บัญชีแนบท้ายที่ 2 ของ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยถือว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยและความม่ันคงของประเทศ ดังนั้น ผู้ลงทุนชาวต่างชาติจะมีสัดส่วนการลงทุนใน
การบริการดังกล่าวได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของทุน ดังนั้น หากต้องการเปิดเสรีภาคบริการด้านการ
ขนส่งในระดับที่สูงขึ้น อาจต้องพิจารณากิจกรรมการบริการด้านการขนส่งเป็นรายกิจกรรมไป โดย
กิจกรรมการขนส่งใดที่มิอาจเปิดเสรีภาคบริการได้เนื่องจากประเด็นทางด้านความม่ันคงก็ให้คง
สถานะไม่ผูกพันไว้เช่นเดิม ส าหรับกิจกรรมการบริการการขนส่งที่สามารถเปิดเสรีภาคการบริการ
เพิ่มเติมได้จะเป็นสาขาการบริการที่ครอบคลุมเฉพาะขนส่งสินค้าเท่านั้น แต่ไม่รวมการขนส่งสินค้า
ทางน้ าภายในประเทศ 

 
 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริการด้านการเงิน 

 
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2558  

 
พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดให้บริษัทวินาศภัยต่างประเทศ

จะสามารถตั้งสาขาในประเทศไทยได้ ก็ต่อเม่ือได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี ซึ่งอาจจะมีเงื่อนไข
เพิ่มเติมในการอนุญาตได้ รวมถึงต้องด ารงทรัพย์สินไว้ในประเทศไทยตามจ านวน ชนิด และ
วิธีการตามที่คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก าหนด8  

 
โดยสรุป ประเด็นการเจรจาที่อาจน ามาซึ่งการปรับเปลี่ยนกฎหมายภายในประเทศ 

ส าหรับบริการทางการเงินและประกันภัย ได้แก่ มาตรการจ ากัดหรือการก าหนดรูปแบบการจัดตั้ง
องค์กร และการจ ากัดการเข้าถือหุ้นของผู้ประกอบการต่างชาติ 

  
 
 
 

                                                           
8 บริษัทต้องมีจ านวนหุ้นที่บุคคลผู้ที่มสีัญชาติไทยถอือยู่ไม่ต่ ากว่ารอ้ยละเจ็ดสิบห้าของจ านวนหุ้นที่มีสิทธอิอกเสยีงและจ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมด และตอ้งมีกรรมการเป็นบุคคลสัญชาติไทยไม่ต่ ากว่าสามในสีข่องจ านวนกรรมการทั้งหมด ในกรณีที่มีเหตุสมควร 
คณะกรรมการอาจอนุญาตให้บุคคลผูไ้ม่มีสัญชาติไทยถอืหุ้นได้ถึงรอ้ยละสีส่ิบเก้าของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจ าน่ายได้
แล้วทั้งหมด และให้มีกรรมการที่เป็นบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้เกินหนึ่งในสี่ แต่ไม่ถึงก่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
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11.3.2.3 สรุปกฎหมายที่มีความส าคัญต่อการเปิดเสรีการบริการและที่ควรถูกพิจารณา
ศึกษาเพิ่มเติม  
 
จากการวิเคราะห์รายละเอียดของกฎมายต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการ

บริการ พบว่า กฎหมายหลายฉบับของไทยยังสามารถปรับปรุง และทบทวนให้มีความสอดคล้อง
กับบริบทการเปิดเสรีการบริการที่มากขึ้นได้ โดยกฎหมายกฎระเบียบที่มีความส าคัญและควรที่ถูก
พิจารณาศึกษาเพิ่มเติม ได้แก่ 

 
 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 
 พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 
 พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 
 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 
 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
 พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 
 พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 
 พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 
 พระราชบัญญัติการการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 
 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2558  
 
ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าสินค้าและบริการผ่านการ

วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยจะน าผลดังกล่าวมาประเมินผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อประเทศไทย คณะผู้วิจัยจะท าการประเมินผลกระทบภายใต้สมมติฐานที่ว่า 
แนวโน้มการเปิดเสรีการบริการในอนาคตจะเปิดเสรีมากขึ้น (Services Liberalization) ซึ่งวิเคราะห์
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยแบ่งออกเป็น  4 
ฝ่าย ได้แก่ 

 
 ผลกระทบต่อภาครัฐ 
 ผลกระทบต่อผู้ประกอบการการผลิต 
 ผลกระทบต่อผู้ให้บริการ 
 ผลกระทบต่อผู้บริโภค 
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โดยรายละเอียดของผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นต่อภาคส่วนต่างๆ เป็นดังน้ี 
 
 

11.4 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อภาครัฐ 
 
จากแนวโน้มการเปิดเสรีการค้าสินค้าและบริการที่สูงขึ้น แนวโน้มดังกล่าวจะส่งผล

กระทบต่อภาครัฐ ในหลายแง่มุม โดยภาครัฐจะได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีที่มากขึ้น ผ่านการ
กระตุ้นของนักลงทุนและผู้ผลิตในตลาดเพื่อให้ภาครัฐตื่นตัวและมีส่วนช่วยสนับสนุนการเพิ่ม
ศักยภาพของภาคเอกชนให้สูงขึ้น ซึ่งภาครัฐอาจจะพิจารณาการสนับสนุนด้วยการผ่อนคลาย
กฎระเบียบและข้อบังคับในการท าธุรกิจบางประเภท เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเสรีการค้า
สินค้าและบริการที่เปิดเสรีมากขึ้น ดังนั้น ภาครัฐที่เป็นผู้ก าหนดนโยบายให้ประเทศ จ าเป็นต้องลด
การกีดกันทางการค้าสินค้าและบริการลงให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 

 
อย่างไรก็ตาม ภาครัฐจ าเป็นต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปิดเสรี

การค้าสินค้าในระดับที่สูงขึ้นด้วย เนื่องจากในบางกรณี กลุ่มผู้ประกอบการท่ีก าลังพัฒนาศักยภาพ 
หรือมีศักยภาพในการแข่งขันที่ไม่สูงมากนัก อาจไม่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ 
หรือผู้ประกอบการจากต่างชาติในตลาดภายหลังมีการเปิดเสรีได้ ดังนั้น ภาครัฐจึงอาจพิจารณา
ควบคุมการแข่งขันในบางอุตสาหกรรมให้มีความเหมาะสม เพื่อรักษาจ านวนผู้ประกอบการใน
ประเทศให้ยังสามารถแข่งขันได้ และลดการครอบง าตลาดโดยผู้ประกอบการรายใหญ่ 

 
 

11.5 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้ประกอบการการผลิต 
 
หากไทยสามารถเปิดเสรีการบริการของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

ได้มากขึ้น จะส่งผลกระทบเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมการบริการและการผลิตในหลายมิติ ดังนี้ 
 
จากงานวิจัยต่างๆ ในระดับนานาชาติ พบว่า การเปิดเสรีการบริการที่สูงขึ้น (Service 

Liberalization) จะส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตปลายน้ ามีผลิตภาพการผลิตที่สูงมากขึ้น 9 โดย
การเปิดเสรีการบริการจะส่งผลให้การแข่งขันการบริการสูงขึ้น ท าให้ประสิทธิภาพการให้บริการ
สูงขึ้น และมีค่าบริการที่ต่ าลง อันจะส่งผลให้ภาคการผลิตสามารถใช้การบริการได้ในราคาที่ต่ าลง
และมีคุณภาพมากขึ้น และส่งผลต่อผลิตภาพการผลิตที่ดีขึ้นในที่สุด  
                                                           
9 อ่าน Arnold et al. (2011) Fernandes and Paunov (2012) Bas and Causa (2013) และ Bas M. (2013) 
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ดังนั้น ในการพิจารณาเปิดเสรีการบริการของไทยให้มีความผูกพันกับความตกลงการค้า
และบริการเสรีท่ีสูงขึ้น หรือขยายระดับการเปิดเสรีการบริการใน Mode 3 (เพิ่มเพดานสัดส่วนผู้ถือ
หุ้นต่างชาติสูงสุด) จะส่งผลบวกให้แก่อุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายทั้ง 5 อุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดเสรีกิจกรรมการบริการในสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
(Services Incidental to Manufacturing) โดยในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมดังกล่าวจะมีจ านวน
ผู้ประกอบการมาก และมีศักยภาพในการแข่งขันสูง แต่กิจกรรมการบริการส่วนใหญ่ผูกพันใต้
กรอบความตกลง ACIA เพียงความตกลงเดียว 

 
ซึ่งหากอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายมีความสามารถ

ทางการแข่งขันสูง อีกทั้ง อุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าว มีระดับการเปิดเสรีที่ค่อนข้างสูง ก็อาจ
กล่าวได้ว่า ภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าว มีแนวโน้มที่จะขยายตัว หรือ
เรียกได้ว่า ได้รับผลกระทบด้านบวก (ผลประโยชน์) จากการท า FTA ของไทย 

 
นอกจากนี ้อุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมาย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

อาหารแปรรูป และเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย จะได้รับประโยชน์จากการเปิดเสรี
บริการที่มากขึ้นของอุตสาหกรรมการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง  เนื่องจากเม่ือนักลงทุนจาก
ประเทศคู่ภาคีสามารถประกอบกิจการการค้าส่งและการค้าปลีกได้มากขึ้น ประกอบกับปัจจุบัน 
การค้าปลีกมีความเป็นสากลมากขึ้น (Internationalization) กล่าวคือ มีการเข้ามาลงทุนเพื่อ
ประกอบกิจการค้าปลีกโดยบริษัทต่างชาติในรูปแบบสาขา ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหน่วยธุรกิจของประเทศที่รับการลงทุน ทั้งนี้ เป็นเพราะเม่ือผู้ให้บริการค้า
ปลีกรายใหญ่จากต่างชาติ ต้องการจัดซื้อสินค้าหลายประเภทเพื่อวางขาย โดยส่วนหน่ึงจะเลือกซื้อ
สินค้าจากผู้ผลิตภายในประเทศไทยที่มีศักยภาพเพียงพอและมีความสามารถในการผลิตสินค้าได้
ตามจ านวนภายในระยะเวลาที่ก าหนด สง่ผลให้ผู้ผลิตที่ได้รับเลือกมีรายได้ที่แน่นอนและเพิ่มสูงขึ้น 
อีกทั้ง ผู้ผลิตยังสามารถใช้โอกาสนี้เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ของตน เนื่องจาก บริษัทต่างชาติมักมี
ข้อก าหนดต่างๆ ในการผลิตสินค้า เช่น ข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น หากผู้ผลิตสามารถ
ผลิตสินค้าได้ตรงตามเงื่อนไข จะน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และสามารถ
จ าหน่ายให้กับผู้ให้บริการค้าปลีกในราคาที่สูงขึ้น ท าให้ผู้ผลิตมีรายได้และก าไรมากขึ้น อย่างไรก็ตาม 
ข้อก าหนดต่างๆ เหล่านี้ ก็อาจจะเป็นเงื่อนไขหรือการจ ากัดช่องทางการค้าได้ หากผู้ประกอบการ
รายใหญ่สามารถผูกขาดตลาดไฮเปอร์มาร์เก็ตได้ 

 
ส าหรับอุตสาหกรรมอาหารซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญและมีศักยภาพสูงของไทย 

เนื่องจากมีจ านวนแรงงานและผู้ประกอบการจ านวนมากอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ รวมทั้ง การกระจาย
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ตัวของโรงงานแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหารส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ เช่น โรงงาน
สับปะรดจะอยู่บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชลบุรี โรงงานผักจะอยู่ใกล้แหล่งปลูกผัก 
เช่น นครปฐม ราชบุรี เชียงใหม่ เป็นต้น จึงกล่าวได้ว่า โรงงานอาหารของไทยเป็นการผลิตแบบอิง
พื้นที่ (Rural-Based) และการพัฒนาของชุมชนบริเวณรอบโรงงานจะท าให้เกิดเมืองใหม่ อีกทั้ง  
ยังมีระดับการเปิดเสรีด้านภาษีและอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ค่อนข้างสูง  ดังนั้น  
การตัดสินใจเปิดเสรีการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป จึงจะส่งผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารในเชิงบวก โดยการเปิดเสรีการบริการในแต่ละด้านจะช่วย
เพิ่มระดับการแข่งขันของการบริการ ท าให้คุณภาพของการบริการสูงขึ้น และมีทางเลือกในการ
เลือกใช้บริการมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการด้านการวิจัยและพัฒนาที่ประเทศไทย  
ยังต้องการการพัฒนาให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดให้มากขึ้น จึงอาจจ าเป็นต้องเปิดเสรี
การบริการในส่วนน้ีให้มากขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณภาพของสินค้าในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป  

 
นอกจากนี้ การบริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ป่าไม ้ล่าสัตว์ ประมง และการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า และการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปเป็นอุตสาหกรรมที่มี
บทบาทอย่างมาก เนื่องจากมีจ านวนผู้ประกอบการมาก แต่ยังไม่มีการเปิดเสรีการบริการ 
เนื่องจาก การบริการในสาขาดังกล่าวในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปโดยส่วนมากจะถูกคุ้มครองและ
ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่ง
ท า ให้ประ เทศไทยขาดโอกาสที่ จ ะพัฒนาการแข่ งขันและรับ เทคโนโลยีการบริการ 
ที่ดีขึ้น ที่จะส่งผลต่อคุณภาพของการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปต่อไป เพราะฉะนั้น 
การเปิดเสรีการบริการในสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการบริการที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตร ป่าไม ้ล่าสัตว์ ประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต
ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปได้อีกมาก  

 
ทั้งนี้ ยังมีประเด็นเรื่องของอาชีพ 39 อาชีพที่สงวนไว้ส าหรับชาวไทยที่ก าหนดไว้ใน 

พระราชกฤษฎีกาก าหนดอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า พ.ศ. 2522 โดยมีอาชีพกสิกรรมซึ่ง
เป็นอาชีพดั้งเดิมของคนไทยรวมอยู่ด้วย ดังนั้น การเปิดเสรี /ผ่อนปรนกฎระเบียบในสาขาบริการ
ดังกล่าว ควรมีการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน  
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11.6 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้ให้บริการ 
 
ธุรกิจการบริการในประเทศไทยส่วนใหญ่จะจัดตั้งธุรกิจภายใต้กลไกปกติของประเทศ

ไทย โดยขออนุญาตจดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมายปกติ มากกว่าการเข้ามาจัดตั้งกิจการโดย
ใช้สิทธิประโยชน์การเปิดเสรีภาคบริการในกรอบ FTA ซึ่งแนวโน้มการเปิดเสรีภาคบริการในระดับ
ที่สูงขึ้น ท าให้คาดได้ว่าการเข้ามาจัดตั้งธุรกิจของต่างชาติภายใต้การใช้สิทธิประโยชน์การเปิดเสรี
ภาคบริการในกรอบ FTA จะมีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น แนวโน้มการเปิดเสรีภาคบริการที่สูงขึ้นดังกล่าว
จะส่งผลให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมการบริการไทยสูงขึ้น ท าให้ผู้ให้บริการภายในประเทศ
จะต้องเผชิญการแข่งขันที่สูงขึ้นและต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ของโลกการบริการ  
ในยุคสมัยใหม่ โดยคณะผู้วิจัยได้สรุปสาขาการบริการที่มีความส าคัญและอาจได้รับผลกระทบสูง ดังนี้     

  
จากการเปิดเสรีบริการที่มากขึ้นของอุตสาหกรรมการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งที่สูงขึ้น 

ผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศอาจต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น เนื่องจาก
ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่อาจเข้ามาลงทุนจะมีอ านาจในการต่อรองสูงกว่าผู้ประกอบรายย่อย อีกทั้ง 
การสั่งซื้อสินค้าในปริมาณมากท าให้มีต้นทุนต่อหน่วยต่ ากว่า ผู้ประกอบการรายใหญ่จึงสามารถ
สร้างก าไรได้มากกว่าผู้ประกอบการรายย่อย นอกจากนี้ ร้านโชห่วยของไทยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ
แบบครอบครัว ซึ่งมีขนาดเล็ก จึงมีข้อจ ากัดด้านเงินทุนและมาตรฐานของการให้บริการ ท าให้
ผู้ประกอบการรายย่อยไม่มีความสามารถมากพอที่จะพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันให้ทัดเทียม 
หรืออยู่ในระดับที่สามารถท าการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ ดังนั้น หากมีการเปิดเสรี
ด้านการกระจายสินค้า จึงมีโอกาสที่ร้านโชห่วยไทยอาจจะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น  
จนไม่สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ 

 
อุตสาหกรรมบริการที่อาจจะได้รับผลกระทบค่อนข้างมากหากมีการเปิดเสรีการบริการใน

ระดับที่สูงขึ้น คือ การบริการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ โดยในปัจจุบัน การบริการด้านการขนส่งของ
ไทยมีสัดส่วนการผูกพันการเปิดเสรีการบริการให้แก่โดยต่างชาติอยู่พอสมควร  แต่ยังเปิดให้
ต่างชาติสามารถเข้าถือหุ้นได้ในสัดส่วนที่ยังไม่มากนัก ดังนั้นเม่ือเปิดตลาดการขนส่ง จะยิ่งเป็น
การเอื้อต่อการลงทุนของผู้ประกอบการชาวต่างชาติ ให้สามารถเข้ามาแข่งขันภายใต้ข้อจ ากัดที่
ลดลง หรือผู้ประกอบการสามารถให้บริการในสาขาที่แต่เดิมไม่เปิดให้กับผู้ลงทุนชาวต่างชาติ   
ซึ่งจะส่งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาของสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านการ
ขนส่ง ก่อให้เกิดการจ้างงานในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหกรรมการก่อสร้าง 
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เป็นต้น โดยอุตสาหกรรมดังกล่าว
ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการพัฒนาการขนส่ง โดยการเปิดเสรีภาคบริการจะช่วยให้มีการ
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ถ่ายทอดเทคโนโลยีมาสู่ผู้ประกอบการภายในประเทศมากขึ้น เนื่องจากการบริการด้านโลจิสติกส์ 
ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีในการจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด และเพื่อสร้างความพึงพอใจสูง
ที่สุดให้กับผู้ใช้บริการ ดังนั้น การถ่ายทอดเทคโนโลยีจะท าให้การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์
พัฒนาขึ้นไปในอีกระดับหนึ่ง 

 
อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีการบริการในระดับที่สูงขึ้นจะมีส่วนผลักดันให้เกิดการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานทางด้านการบริการ และการจัดเก็บข้อมูลในสาขาบริการต่างๆ ที่ดียิ่งขึ้น 
เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลของภาคการบริการไทยในปัจจุบันยังไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ ท าให้การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริการต่างๆ ไม่สามารถพัฒนาได้รวดเร็วนัก 
ดังนั้น ภายใต้บริบทการเปิดเสรีที่มากขึ้นและการแข่งขันที่สูงขึ้น จะมีส่วนสนับสนุนให้การ
พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างงานวิจัยและ
พัฒนาอุตสาหกรรมการบริการให้ดียิ่งขึ้น และท าให้ผู้ให้บริการในประเทศมีเครื่องมือในการบริหาร
จัดการการด าเนินธุรกิจที่มีคุณภาพมากขึ้นอีกด้วย 

 
 

11.7 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้บริโภค 
 
ผู้บริโภคสินค้าและบริการเป็นอีกหนึ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการเปิดเสรีการค้า

บริการในระดับที่สูงขึ้น โดยมีผลกระทบต่างๆ ดังนี้ 
 
ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์จากสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นของผู้ประกอบการจากทั้งภาค

การผลิตและบริการ โดยหากมีการเปิดเสรีการค้าบริการในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต หรือมีการเปิด
เสรีการค้าบริการกับประเทศภาคีอื่นๆ เพิ่มเติม จะส่งผลให้ โอกาสในการลงทุนโดยนักลงทุน
ต่างชาติเพิ่มสูงขึ้น เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นของการบริการ เกิดการแข่งขันทางด้านปริมาณและ
คุณภาพ ท าให้สินค้าของแต่ละอุตสาหกรรมการผลิตมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น และมีราคาที่เหมาะสม
มากยิ่งขึ้น (จากการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่มีความหลากหลาย มีการแข่งขันมากขึ้น และ
ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากนักลงทุนต่างชาติ อาทิ บริการทดสอบและควบคุมคุณภาพสินค้า 
บริการขนส่งสินค้า บริการวิจัยและพัฒนา และบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต) ซึ่งนอกจากจะมี
ผลกระทบจากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นแล้ว ยังมีผลกระทบจากการผลักดันกฎหมายกฎระเบียบ
ฉบับใหม่ๆ ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก ในการเจรจาการค้าการสินค้าและ
บริการเสรีในอนาคตมีแนวโน้มที่จะก้าวหน้าไปมากกว่าการระบุกิจกรรมที่ต้องการเปิดเสรีการ
บริการ หรือระบุสินค้าที่ต้องการลดภาษีเพิ่มเติม แต่จะรวมถึง การบังคับใช้หรือพัฒนากฎหมายที่
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เป็นสากลมากขึ้น เช่น การพัฒนากฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนานโยบายการแข่งขัน
ภายในประเทศ เป็นต้น ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่า ในอนาคต ประเทศคู่เจรจา FTA ของไทยอาจจะมี
การเรียกร้องให้ภาครัฐจัดสรรสภาพตลาดให้เอื้อต่อการแข่งขันมากยิ่งขึ้น ซึ่งหากไทยสามารถท า
ได้จะส่งผลให้พัฒนาการของการบริการดียิ่งขึ้น และผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าและบริการที่มี
คุณภาพที่สูงขึ้น 

 
อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีการบริการที่มากขึ้น จะน าไปสู่การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทั้งจาก

บริษัทในประเทศและบริษัทจากต่างประเทศ ซึ่งหากนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่เข้ามามีบทบาทใน
การให้บริการสูงมากๆ จนกระทั่งมีบทบาทหรืออิทธิพลเหนือผู้ให้บริการในประเทศ จะท าให้ผู้
ให้บริการในประเทศเดิมต้องออกจากตลาดไป และถูกทดแทนโดยนักลงทุนต่างชาติ/บริษัท
ต่างชาติรายใหญ่ในที่สุด จากเหตุในกรณีดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดผลบวกจากการแข่งขันในระยะ
สั้นเพียงเท่านั้น แต่ไม่ส่งผลดีในระยะยาว เนื่องจากระดับการแข่งขันลดลงไปสู่จุดเดิมหรือต่ า
กว่าเดิมก่อนที่มีการลงทุนจากบริษัทต่างชาติรายใหญ่เข้ามา ท าให้การเติบโตของอุตสาหกรรมการ
บริการนั้นๆ อาจจะช้าลง ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมการผลิตเช่นเดียวกัน ดังนั้น จาก
ผลกระทบดังกล่าว หากภาครัฐก าหนดนโยบายการแข่งขันที่เป็นธรรม มีคุณภาพ และใช้งานได้
จริง จะช่วยให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม ผู้ให้บริการในประเทศขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถ
ด าเนินธุรกิจต่อไปได้ และผู้บริโภคไม่ถูกจ ากัดทางเลือกในการบริโภคสินค้าและบริการให้เผชิญกับ
การให้บริการหรือการขายสินค้าจากบริษัทรายใหญ่เพียงอย่างเดียว 

 
 

11.8 ความต้องการธุรกิจบรกิารในอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมาย 
 
นอกจากการวิเคราะห์ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละภาคส่วนของประเทศไทย

แล้ว คณะผู้วิจัยยังได้พิจารณาผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายทั้ง 5 อุตสาหกรรม 
ผ่านการท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญและการรวบรวมข้อมูลจากการประชุมระดมสมอง
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม โดยสามารถสรุปประเด็นความต้องการการบริการของแต่ละ
อุตสาหกรรม ได้ดังนี้ 

 
11.8.1 ความต้องการธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

 
จากข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป  ปัญหาหลักที่

เกี่ยวข้องกับการผลิตคือการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิตให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากใน
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ปัจจุบัน การผลิตอาหารแปรรูปของไทยยังใช้แรงงานจ านวนมาก ท าให้ประสิทธิภาพและต้นทุน
การผลิตสูงกว่าการใช้ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการผลิต โดยเฉพาะระบบ Automation ที่
ผู้ผลิตต้องการให้น ามาใช้มากขึ้น ซึ่งในการน าระบบ Automation มาใช้ คุณภาพของแรงงาน
จะต้องสูงขึ้นตามไปด้วยเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีการผลิตที่สูงขึ้น ดังนั้น การพัฒนาแรงงานและ
ช่างเทคนิคให้มีคุณภาพมากขึ้นจึงเป็นประเด็นส าคัญ  

 
นอกจากนี้ ในเรื่องของการจัดหาวัตถุดิบก็เป็นประเด็นที่ส าคัญเช่นเดียวกัน เนื่องจากใน

บริบทการค้าระหว่างประเทศในระดับที่สูงขึ้นในปัจจุบัน จะมีการก าหนดเงื่อนไขต่างๆ จ านวนมาก
เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีของสินค้าที่มีคุณภาพและตรวจสอบได้ ซึ่งการสืบค้นย้อนกลับ (Tracing) 
ถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการเป็นกังวล ดังนั้น ผู้ประกอบการจะต้องลงทุนเอง
ในวัตถุดิบที่ต้องการมาตรฐานที่สูงขึ้น ประกอบกับ การบริการในสาขาการจัดจ าหน่ายปลีกของ
ไทยมีการตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานสินค้าที่สูงขึ้น ดังนั้นการบริการการทดสอบและ
ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบจึงเป็นการบริการที่อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปให้ความส าคัญ 

 
การบริการที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือการบริการขนส่ง โดยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร

แปรรูปกล่าวว่า ระบบการขนส่งของไทยในปัจจุบันมีต้นทุนที่สูง การจัดจ้างผู้ให้บริการจาก
ภายนอกมีราคาแพง ดังนั้น จึงมีความต้องการเห็นการแข่งขันท่ีสูงขึ้นเพื่อให้ราคาค่าบริการมีความ
เหมาะสมมากขึ้น  

 
11.8.2 ความต้องการธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 

 
ผู้ เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ได้ ให้ความเห็นว่า 

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในไทยค่อนข้างมีความพร้อม เนื่องจากมีการลงทุนของผู้ผลิต
ยานยนต์รายใหญ่จากต่างชาติด าเนินอยู่ในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่งท าให้มีการวางระบบ
ห่วงโซ่อุปทานอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า ซึ่งส่งผลให้ระบบการบริการต่างๆ ถูกวาง
ระบบมาจากบริษัทแม่จากต่างประเทศ อาทิ การวิจัยและพัฒนา วิศวกรรม การจัดหาวัตถุดิบ และ
การออกแบบ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการ SMEs บางส่วนยังมีข้อจ ากัดในการประกอบ
ธุรกิจในไทยเนื่องจากกฎหมายกฎระเบียบภาครัฐของไทยยังไม่เอื้ออ านวย โดยเฉพาะกฎหมาย
การจัดตั้งธุรกิจชาวต่างชาติ ที่ก าหนดมูลค่าขั้นต่ าของการจดทะเบียนสูงส าหรับการจัดตั้ง
ส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขา 
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นอกจากนี้ การบริการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบของอุตสาหกรรมยานยนต์ยังมีปัญหา
เช่นเดียวกันกับอุตสาหกรรมอื่นๆ เนื่องจากโครงสร้างระบบโลจิสติกส์ของไทยยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร โดยผู้ประกอบการบางส่วนระบุว่าปัญหาที่พบมากที่สุดคือ ระบบการจัดการปริมาณรถ
ขนส่งเข้า-ออกในท่าเรือที่มีปัญหาการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ท าให้เวลาในการขนส่งเพิ่มสูงขึ้น 
ส่งผลให้ต้นทุนการขนส่งสูงขึ้นตามไปด้วย  

 
11.8.3 ความต้องการธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์

พลาสติก 
 
ส าหรับสถานะการบริการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก 

ผู้ประกอบการผลิตในอุตสาหกรรมนี้ มีความเห็นว่า การบริการทดสอบและตรวจสอบการผลิตยัง
เป็นการบริการที่ต้องการให้มีผู้ให้บริการที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Testing 
Laboratory Services ที่ผู้ประกอบการในไทยบางส่วนต้องส่งสินค้าไปทดสอบที่ต่างประเทศ ทั้งนี้ 
การบริการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเป็นอีกหนึ่งสาขาการบริการที่ผู้ประกอบการระบุว่าค่าบริการ
มีราคาแพง โดยการบริการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นการบริการที่ผู้ประกอบการให้
ความเห็นตรงกันว่า มีราคาสูงและยังไม่มีคุณภาพที่ดีเท่าที่ควร 

 
นอกจากนี้ การบริการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นอีกการบริการหนึ่งที่

ขาดบุคลากรในการให้บริการ โดยการบริการซ่อมบ ารุงฯ ของเครื่องจักรในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก ส่วนใหญ่ยังมีฐานการให้บริการหรือส านักงานใหญ่อยู่ท่ีสิงคโปร์ 
ท าให้ต้นทุนค่าบริการดังกล่าวอาจสูงกว่าในกรณีที่มีฐานการให้บริการในไทย ดังนั้น จึงควรเปิด
หรือดึงดูดให้ผู้ให้บริการในสาขาซ่อมบ ารุงฯ เข้ามาให้บริการในไทยมากขึ้น 

 
การบริการด้านโลจิสติกส์ ขนส่งสินค้า และการกระจายสินค้า เป็นการบริการที่

ผู้ประกอบการไทยระบุว่า จะใช้ระบบขนส่ง จัดจ าหน่ายและกระจายสินค้าด้วยตนเอง มิได้ใช้การ
บริการจากภายนอกมากนัก เนื่องจากผู้ประกอบการหลายรายมองว่าการให้บริการในสาขาขนส่ง
และการกระจายสินค้าของไทยยังไม่มีประสิทธิภาพ และขาดความม่ันใจในการใช้บริการ 
นอกจากนี้ บริการการประกันการขนส่งในไทยยังมีผู้ ให้บริการน้อย และมีค่าบริการสูง ดังนั้น  
จึงควรที่จะเปิดเสรีการบริการให้มีการแข่งขันมากขึ้น เพื่อที่จะพัฒนาระดับการแข่งขันในประเทศ
ให้มากขึ้น  
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11.8.4 ความต้องการธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 
ประเด็นเรื่องแรงงานในสาขาการบริการวิจัยและพัฒนาเป็นประเด็นที่ผู้ประกอบการใน

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ระบุว่ามีปัญหามากที่สุด โดยในปัจจุบัน  
ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่งผลให้
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องจ้างแรงงานชาวต่างชาติเข้ามาแทน ในขณะที่  ประเด็นในการบริการ
การผลิตและการจัดหาวัตถุดิบไม่เป็นปัญหามากนัก 

 
ส าหรับการบริการด้านการจัดจ าหน่ายและกระจายสินค้า ผู้ประกอบการไทยกล่าวว่า 

ส่วนใหญ่แล้วด าเนินการด้วยตนเอง ท าให้ไม่มีปัญหามากนักในเรื่องดังกล่าว ยกเว้นยังขาดแคลน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการท าระบบควบคุมอัตโนมัติ ในขณะที่ การบริการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ใช้วิธีจัดจ้างผู้ให้บริการจากภายนอกมากกว่า เนื่องจากมีต้นทุนต่ ากว่าการ
จัดการด้วยตนเอง 

 
 

11.8.5 ความต้องการธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
 
การบริการด้านวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะการออกแบบของไทย ยังคงขาดการพัฒนา

และความเชี่ยวชาญไม่เพียงพอ ซึ่งยังมีปัญหาด้านการวางแพทเทิร์นของตัวผ้าที่ยังสามารถพัฒนา
ให้ดีขึ้นไปได้อีก ในขณะท่ี ในการบริการการผลิตและการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยังมีปัญหา
ขาดแคลนแรงงาน อีกทั้ง ผู้ประกอบการในประเทศส่วนใหญ่มักจะเป็นการผลิตเพื่อจ าหน่ายใน
ประเทศ ในขณะท่ีผู้ประกอบการการผลิตเพื่อส่งออกยังมีจ านวนน้อย 

 
ในขณะท่ีการบริการด้านการกระจายสินค้าของไทย ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

และเครื่องนุ่งห่มกล่าวว่า การบริการในสาขานี้ของไทยมีคุณภาพสูงขึ้นมาก ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่จะด าเนินการเรื่องโลจิสติกส์เอง เว้นแต่บริษัทขนาดใหญ่เท่านั้นที่มักจะจัดจ้างการบริการ
จากภายนอกเข้ามาแทนเพื่อลดต้นทุนการจัดการของบริษัทลง 
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บทที่ 12 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการใช้ประโยชน์และแนวทางการบรรเทา

ผลกระทบ (Policy Recommendation) 
 
 
การศึกษาในบทที่ผ่านมา ได้ชี้ให้เห็นถึงสภาวะทางการแข่งขัน และสภาวะเศรษฐกิจของ

อุตสาหกรรมการบริการและอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมาย กฎระเบียบต่างๆ และผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการเปิดเสรีการค้าการบริการที่มากขึ้น 

 
เนื้อหาในบทนี้ จะน าประเด็นพิจารณาต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาข้างต้นมาประมวล เพื่อ

น าไปสู่การน าเสนอข้อเสนอแนะ แนวทางการใช้ประโยชน์และแนวทางการบรรเทาผลกระทบ 
เชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขยายการเปิดเสรีการบริการในระดับที่สูงขึ้น  

  
 

12.1 ข้อเสนอแนะต่ออุตสาหกรรมผลิตเป้าหมาย 
 

12.1.1 อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 
 
จากการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันของการบริการที่ เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป รวมถึงการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง 
สามารถสรุปข้อเสนอแนะได้ ดังนี้  

 
ด้านการวิจัยและการพัฒนาในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

 
เนื่องจากไทยมีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจ านวน

มาก แต่ผลงานวิจัยที่ได้ส่วนใหญ่มักไม่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด และไม่สามารถน าไป
ประยุกต์ในเชิงการผลิตอุตสาหกรรมได้จริง ดังนั้น ทางภาครัฐอาจให้การสนับสนุนแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นโดยจัดประชุมรวมกันระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท าวิจัยและ
พัฒนาดังกล่าว เพื่อให้เกิดการบูรณาการกัน และเกิดผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ได้จริงในเชิง
อุตสาหกรรมมากขึ้น  
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ด้านกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิต  
 
จากการศึกษา พบว่า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิตของเกษตรกรไทยยังมีค่อนข้าง

น้อย เม่ือเปรียบเทียบกับชาวต่างชาติ ส่งผลให้ความสามารถทางการแข่งขันของไทยอยู่ในระดับที่
ต่ ากว่า เนื่องจากผลผลิตหรือวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมีมาตรฐานที่ไม่เทียบเท่า
ชาวต่างชาติ ดังนั้น ภาครัฐอาจให้การสนับสนุนให้การผลิตอาหารและเกษตรกรรมหันมาใช้
แรงงานคนประกอบกับเครื่องจักร (Automation) มากขึ้น รวมถึงน าบริการด้านสารสนเทศ มาใช้ใน
การปฏิบัติงานมากขึ้น ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติ อาจเริ่มต้นจากการให้ทุนสนับสนุนแก่เกษตรกรไทย
เพื่อให้สามารถเข้าถึงเครื่องจักรกลทางการเกษตรได้ เนื่องจากเกษตรกรไทยอาจยังมีข้อจ ากัดด้าน
เงินทุนในการเข้าถึงเครื่องจักรกลดังกล่าว รวมถึงการจัดอบรมให้กับเกษตรกรถึงประโยชน์จาก
การใช้เครื่องจักรกลดังกล่าว ว่าจะสามารถเพิ่มรายได้ให้กับตนได้อย่างไร เพื่อเป็นการพัฒนา
ศักยภาพด้านผลผลิตหรือวัตถุดิบของเกษตรกรไทย  

 
ด้านการบริการท่ีเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์  

 
จากการศึกษา พบว่า ต้นทุนค่าบริการโลจิสติกส์ของไทยค่อนข้างสูง โดยเฉพาะกับ

ผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม (SMEs) ที่จะต้องจัดจ้างผู้ให้บริการจากภายนอก (Outsource) 
ซึ่งมีอัตราค่าบริการที่สูง ประกอบกับอ านาจต่อรองของผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าวค่อนข้างต่ า 
ท าให้ต้องรับภาระต้นทุนเหล่านี้ค่อนข้างมาก ดังนั้น ภาครัฐอาจสนับสนุนการเปิดเสรีภาคบริการ
ด้านขนส่งกับประเทศที่มีความสามารถทางการแข่งขันด้านโลจิสติกส์สูง ซึ่งการเปิดเสรีดังกล่าวจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี อันส่งผลให้
ผู้ประกอบการสามารถให้บริการที่มีคุณภาพสูงขึ้นในราคาที่ถูกลงได้ ทั้งนี้ หากมีการเปิดเสรีภาค
บริการด้านขนส่งแล้ว ภาครัฐควรพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานของการบริการด้านการขนส่ง 
รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบการต่างชาติถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการในประเทศ โดย
อาจจะส่งเสริมในรูปแบบการให้สิทธิประโยชน์การลงทุนต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขการถ่ายทอด
เทคโนโลยีดังกล่าว 
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12.1.2 อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 
 
จากการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันของการบริการที่ เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน รวมถึงการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง 
สามารถสรุปข้อเสนอแนะได้ ดังนี้  

 
ด้านการวิจัยและการพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 
โดยท่ัวไปจะมีการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะจากบริษัทแม่ที่ผลิตรถยนต์ อันเน่ืองมาจาก

ปัจจัยด้านการควบคุมคุณภาพและการท าให้เป็นมาตรฐานเดียวกันของผลิตภัณฑ์ ประกอบกับการ
ที่ไทยเป็นประเทศที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานด้านการผลิตและประกอบเสียส่วนใหญ่ โดยขั้นตอนการ
วิจัย พัฒนา และการออกแบบจะอยู่ท่ีประเทศของบริษัทแม่ผู้ผลิตรถยนต์เป็นหลัก ดังนั้น จึงท าให้
ไทยไม่ได้มีบทบาทในขั้นตอนดังกล่าวมากนัก  

 
ด้านกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิต  

 
ปัจจุบัน ผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนรายเล็กยังมีข้อจ ากัดด้านบริการควบคุมคุณภาพการ

ผลิต และบริการทดสอบสินค้าที่มีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบัน ผู้ประกอบการรายเล็กดังกล่าวยังไม่
สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ นอกจากนี้ บริการด้านการผลิตในอุตสาหกรรม 
ยานยนต์และชิ้นส่วนยังประสบกับปัญหาขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ โดยแรงงานมีฝีมือส่วนใหญ่จะ
ไปให้บริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาหลังการขาย จึงท าให้ขาดแคลนแรงงานส าหรับบริการ
อุตสาหกรรมระหว่างการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ภาครัฐควรให้การสนับสนุนการผลิต
บุคลากร ทั้งวิศวกรและแรงงานที่มีทักษะ โดยอาจเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
ผู้ประกอบการต่างๆ และภาคการศึกษาเพื่อจัดหลักสูตรการศึกษาและปฏิบัติงานจริงระหว่าง 
การเรียน โดยเม่ือจบหลักสูตรแล้ว แรงงานสามารถเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

 
12.1.3 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก 

 
จากการวิ เคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันของการบริการที่ เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก รวมถึงการรวบรวมความคิดเห็นจาก
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปข้อเสนอแนะได้ ดังนี้  
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ด้านการวิจัยและการพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 
จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยสามารถพัฒนางานวิจัยและพัฒนาให้สามารถผลิต

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่มีความหลากหลายได้เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะในด้านของงานออกแบบ  
ที่ผู้ให้บริการงานออกแบบผลิตภัณฑ์ของไทยมีความโดดเด่น และมีความสามารถในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สูง อย่างไรก็ดี ในการสั่งผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย ยังเป็นระบบสั่งผลิตตามแบบ
ที่มีอยู่เดิม ไม่ได้เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเสนอขายผู้สั่งผลิตมากนัก 
ประกอบกับระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยที่ยังมีมาตรฐานไม่เทียบเท่ามาตรฐาน
ระดับสากลนัก ดังนั้น ทางภาครัฐอาจส่งเสริมระบบทรัพย์สินทางปัญญา หรือการสนับสนุนการ
สร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆ โดยภาครัฐอาจส่งเสริมผ่านการจัดตั้งกองทุน
โครงการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการในประเทศ หรือผ่านการให้สิทธิพิเศษต่างๆ  กับ
ผู้ประกอบการที่สามารถพัฒนาศักยภาพของสินค้าให้มีความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ หรืออาจส่งเสริม
ผ่านการให้ความรู้ด้านการส่งออกและการสร้างมาตรฐานต่างๆ เป็นต้น 

 
ด้านกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิต  

 
ในด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต พบว่า ปริมาณแรงงานฝีมือที่มีทักษะเฉพาะ

ยังขาดแคลน ทั้งในระดับผู้ประกอบการรายใหญ่ไปจนถึงรายย่อย ประกอบกับการบริการการซ่อม
บ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในประเทศไทยยังมีบุคลากรไม่มากพอเช่นเดียวกัน เนื่องจาก
บริษัทซัพพลายเออร์ส่วนใหญ่มีศูนย์บริการอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ท าให้การบริการในส่วนนี้ยังไม่
สะดวกมากเท่าท่ีควรจะเป็น ดังนั้น ภาครัฐอาจให้การสนับสนุนการผลิตบุคลากรในประเทศให้มาก
ขึ้น ทั้งวิศวกรและแรงงานที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ป้อนเข้าสู่ระบบ โดยอาจเป็นความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการต่างๆ และภาคการศึกษาเพื่อจัดหลักสูตรการศึกษาและ
ปฏิบัติงานจริงระหว่างการเรียน โดยเม่ือจบหลักสูตรแล้ว แรงงานสามารถเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
การบริการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 

 
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติกส่วนใหญ่จะ

ด าเนินการจัดจ าหน่ายและกระจายสินค้าเอง โดยมิได้ใช้บริการจากภายนอก (Outsource) มากนัก 
เนื่องจากผู้ประกอบการในปัจจุบันยังขาดความเชื่อม่ันในคุณภาพการให้บริการขนส่งสินค้าใน
ประเทศจากผู้ให้บริการ ดังนั้น ภาครัฐอาจส่งเสริมผู้ประกอบการดังกล่าว โดยการพัฒนาระบบการ
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ขนส่งในประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการขนส่งระบบราง ซึ่งจะสามารถช่วยลด
ต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติกได้มาก 

 
12.1.4 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 
จากการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันของการบริการที่ เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ
ที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปข้อเสนอแนะได้ ดังนี้  

 
ด้านการวิจัยและพัฒนา  

 
การวิจัยและพัฒนานับเป็นภาคบริการที่อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ขาดแคลนมากที่สุด เนื่องจากผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ยังขาดความพร้อมด้านเงินลงทุนและ
บุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาอย่างมาก ส่งผลให้ผู้ประกอบการยังไม่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมที่มีศักยภาพทางการแข่งขันในระดับสูงได้ ดังนั้น ภาครัฐอาจให้การสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนา โดยอาจเป็นลักษณะการจัดตั้งโครงการมอบเงินทุนเพื่อท าการวิจัยและพัฒนาส าหรับ
ผู้ประกอบการที่มีความต้องการดังกล่าว 

    
นอกจากนี้  ในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ ยังขาดแคลนบุคลากรในประเทศที่มีฝีมือด้านการออกแบบดังกล่าว ส่งผลให้ 
ผู้ประกอบการจึงมักจัดจ้างแรงงานชาวต่างชาติ อาทิ เยอรมนี ญี่ปุ่น สหรัฐฯ ฯลฯ แทน ดังนั้น 
ภาครัฐอาจให้การสนับสนุนการผลิตบุคลากรที่มีทักษะการออกแบบดังกล่าว ป้อนเข้าสู่ระบบมาก
ขึ้น โดยอาจเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการต่างๆ และภาคการศึกษา
เพื่อจัดหลักสูตรการศึกษาและปฏิบัติงานจริงระหว่างการเรียน โดยเม่ือจบหลักสูตรแล้ว แรงงาน
สามารถเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
ด้านการขนส่ง  

 
ด้านการขนส่ง ผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ไม่ได้ด าเนินการเอง เนื่องจาก

มีต้นทุนสูง แต่ใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างภายนอก (Outsourcing) ให้กับบริษัทเอกชนที่ให้บริการด้าน 
โลจิสติกส์โดยตรง ทั้งนี้ ภาครัฐอาจให้การส่งเสริมพัฒนาระบบเครือข่ายโลจิสติกส์ภายในประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาบริการโลจิสติกส์จากต่างชาติ 
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12.1.5 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
 
จากการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันของการบริการที่ เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รวมถึงการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง 
สามารถสรุปข้อเสนอแนะได้ ดังนี้  

 
ด้านการออกแบบและการวิจัยและพัฒนา  

 
ประเทศไทยยังขาดการพัฒนาด้านการออกแบบ โดยบุคลากรยังมีความเชี่ยวชาญไม่

เพียงพอ การออกแบบยังมีปัญหาด้านการวางแพทเทิร์น (Pattern) ดังนั้น ภาครัฐอาจให้การ
สนับสนุนการผลิตบุคลากรให้ความเชี่ยวชาญมากเพียงพอ โดยอาจเป็นความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการต่างๆ และภาคการศึกษาเพื่อจัดหลักสูตรการศึกษาและ
ปฏิบัติงานจริงระหว่างการเรียน โดยเม่ือจบหลักสูตรแล้ว แรงงานสามารถเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือการจัดท าหลักสูตรอบรมระยะสั้นส าหรับเพิ่ม ความรู้
ความสามารถ รวมถึงประสิทธิภาพการออกแบบของบุคลากร  

 
นอกจากนี้ ในด้านการวิจัย อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยยังขาดการวิจัยด้าน

สรีระของผู้สวมใส่ ดังนั้น ภาครัฐอาจให้การสนับสนุนการท าวิจัยและพัฒนาในด้านดังกล่าว เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่มให้มีมาตรฐานสูงมากขึ้น 

 
ด้านการจัดจ าหน่าย / การกระจายสินค้า 

 
ด้านการกระจายสินค้าของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม พบว่า ที่ผ่านมา การ

ให้บริการดังกล่าวในประเทศมีคุณภาพดี โดยเฉพาะการบริการไปรษณีย์ ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้น
มาก มีการป้องกันสินค้าระหว่างการขนส่งดี ทั้งนี้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะด าเนินการเรื่อง  
โลจิสติกส์เอง ยกเว้นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีการจัดจ้างภายนอก (Outsource) บ้าง 
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12.2  ข้อเสนอแนะต่ออุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต 
 
จากการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจและการเปิดเสรีการบริการที่เกี่ยวข้อง

ของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในบทที่ผ่านมา คณะผู้วิจัยสามารถแบ่งกลุ่ม
การบริการตามล าดับความส าคัญ ที่ได้จากการพิจารณาจ านวนผู้ให้บริการ ความสามารถทางการ
แข่งขัน ระดับการเปิดเสรีการบริการ ข้อจ ากัดทางด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และความต้องการใช้
บริการของแต่ละสาขาบริการ โดยแบ่งได้ทั้งสิ้นสามกลุ่ม ดังนี้ 

 
12.2.1 กลุ่มสาขาบริการที่ 1 

 
 บริการที่เก่ียวข้องกับการผลิต 

 
การบริการที่ เกี่ ยวข้องกับการผลิต  ถึ งแ ม้ว่ าจะ มีผู้ ประกอบการจ านวนมาก  

แต่ผู้ประกอบการผลิตส่วนใหญ่ในเกือบทุกอุตสาหกรรมการผลิตกล่าวว่า แรงงานในสาขา  
การบริการดังกล่าวยังขาดแคลน โดยเฉพาะแรงงานฝีมือที่มีทักษะและความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตยังขาดแคลนอยู่มาก ดังนั้น ภาครัฐอาจให้
การสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร การศึกษา รวมถึงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการใช้
เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรต่างๆ ให้แก่ผู้ประกอบการ โดยอาจเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน ผู้ประกอบการต่างๆ และภาคการศึกษา 

 
 บริการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง 

 
ประเทศไทยจะมีความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง  

ด้อยกว่าประเทศอื่นๆ ดังนั้น ภาครัฐควรมีการส่งเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในการแข่งขัน 
ผ่านการอบรมและให้ความรู้ความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีร่วมกับการกระจายสินค้า 
หรือด้านพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง หรือการจัดรูปแบบร้านค้าให้ทันสมัย โดย
อาจเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางการอบรม หรือสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ เนื่องจาก ปัจจุบัน
วิถีการใช้ชีวิตของคนในเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ไม่ว่าจะเป็นความนิยมซื้อสินค้าในร้านค้า
ปลีกสมัยใหม่ ร้านค้าสะดวกซื้อ และร้านมินิมาร์ท มากขึ้น แนวโน้มการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบ
ออนไลน์มากขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการรายย่อยและโชห่วยจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
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12.2.2 กลุ่มสาขาบริการที่ 2 
 

 บริการการวิจัยและพัฒนา 
 
จากการศึกษา พบว่า การบริการวิจัยและพัฒนาที่มีให้บริการในประเทศไทยส่วนใหญ่

เป็นการบริการที่ยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้ และยังมีช่องว่างในการ
พัฒนาความสามารถทางการแข่งขันให้เทียบเท่าประเทศผู้น าในระดับสากล ซึ่งภาคบริการการวิจัย
และพัฒนาดังกล่าว ยังต้องอาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็น การสนับสนุนด้านเงินทุน 
หรือด้านบุคลากรให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตต่างๆ ไปจนถึง การสนับสนุนให้มีการ
ลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาจากต่างชาติ โดยอาจส่งเสริมผ่านการให้สิทธิพิเศษการลงทุนต่างๆ แก่
นักทุนต่างชาติที่มีการท าวิจัยและพัฒนาดังกล่าว 

 
 บริการการขนส่ง คลังสินค้า และการบรรจุหีบห่อ 

 
ประเทศไทยยังมีความสามารถทางการแข่งขันในการบริการขนส่งในระดับปานกลาง 

ไปถึงสูง แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ไทยจะพัฒนาการบริการ และโอกาสในการเข้ามามีบทบาทใน
การบริการขนส่งของโลกได้อีกมาก เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของไทยและโครงสร้างพื้นฐานที่
เอื้ออ านวย อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการผลิตยังมีความเห็นว่า ต้นทุนค่าบริการขนส่งยังคงสูงอยู่   
โดยผู้ประกอบการรายย่อยต้องพึ่งพาการบริการขนส่งจากภายนอก (Outsource) ที่มีความเชี่ยวชาญ
การขนส่ง ในขณะที่ผู้ประกอบการบางรายที่ยังไม่ม่ันใจในคุณภาพการให้บริการขนส่งของ  
ผู้ให้บริการภายในประเทศ จะใช้บริการของผู้ให้บริการขนส่งสินค้าจากต่างประเทศแทน  

 
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ให้บริการด้านการขนส่งของประเทศ ภาครัฐควรให้การ

สนับสนุนการพัฒนาระบบการขนส่งของผู้ประกอบการในประเทศ โดยส่งเสริมให้มีการใช้
เทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับการขนส่งด้วย เช่น การพัฒนาระบบการตรวจสอบสถานะการขนส่งพัสดุ 
การพัฒนาระบบการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การขนส่งอาหารสดที่ต้อง
รักษาอุณหภูมิของสินค้า เป็นต้น นอกจากนี้ ภาครัฐควรให้การสนับสนุนการพัฒนาการขนส่งให้มี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากขึ้น โดยให้มีมาตรฐานการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว มีความน่าเชื่อถือ 
และมีต้นทุนท่ีต่ า  
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 บริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ 
 
ในประเด็นด้านการบริการตรวจสอบและทดสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ ประเทศไทย

ยังมีความสามารถทางการแข่งขันค่อนข้างน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ โดยประเทศไทย
ยังมีจ านวนผู้ให้บริการที่จ ากัดมาก และยังไม่ได้รับการยอมรับในคุณภาพการบริการเท่าที่ควร 
ส่งผลให้ผู้ประกอบการผลิตต้องใช้บริการทดสอบฯ ที่เปิดให้บริการในต่างประเทศมากกว่าใน
ประเทศ ดังนั้น ภาครัฐอาจให้การสนับสนุนการการลงทุนในสาขาบริการนี้ในประเทศมากเพิ่มขึ้น 
โดยเน้นให้มีคุณภาพและมาตรการการให้บริการที่เทียบเท่าระดับสากล 

 
 บริการด้านสิ่งแวดล้อม 

 
เม่ือพิจารณาความสามารถทางการแข่งขันด้านการบริการสิ่งแวดล้อมของไทย 

จะเห็นได้ว่า ยังมีช่องว่างอีกมากที่ไทยสามารถพัฒนาการบริการให้เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการ
ให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมของไทยยังมีราคาแพง แต่ไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าที่ควร ดังนั้น ภาครัฐ
อาจออกมาตรการหรือมีกฎหมายกฎระเบียบที่จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการผลิตเห็น
ความส าคัญของประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้เกิดความต้องการ
การใช้บริการด้านสิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว ยังส่งผลในแง่ของการพัฒนา
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมไทยที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในระยะยาว ทั้งในแง่การพัฒนามาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมในประเทศ ในแง่การส่งออกที่จะได้รับการยอมรับจากประเทศที่ให้ความส าคัญกับ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงในแง่การจัดท าความตกลงการค้าเสรีของไทยอีกด้วย 

 
 บริการการประกันวินาศภัย 

 
ในภาพรวม ความสามารถในการแข่งขันในการบริการประกันวินาศภัยของไทยยังคง

ด้อยกว่าประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยเฉพาะในด้านบุคลากร  
ผู้ให้บริการการประกันวินาศภัย ดังนั้น ภาครัฐอาจให้การสนับสนุนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันวินาศภัยซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญของการพัฒนาการให้บริการใน
สาขานี้ รวมถึงการปรับปรุง/พัฒนากฎระเบียบการก ากับดูแลในด้านการให้บริการการประกัน
วินาศภัยให้เหมาะสม โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้บริโภคจากการให้บริการดังกล่าวมากขึ้น เพื่อเป็น
การพัฒนาการให้บริการการประกันวินาศภัยในประเทศให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งอาจเทียบเคียงการคุ้มครอง
การประกันดังกล่าวจากการศึกษากฎระเบียบจากประเทศที่พัฒนาแล้ว 
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12.2.3 กลุ่มสาขาบริการที่ 3 
 

 บริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและการตลาด 
 
จากการศึกษา พบว่า การบริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและการตลาดเป็นการ

บริการที่ไทยมีความสามารถทางการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง โดยสะท้อนจากการเป็น แหล่ง 
Outsourcing การบริการ ทั้งนี้ การบริการดังกล่าวของไทย ยังสามารถพัฒนาศักยภาพต่อยอดไป
ได้อีก โดยภาครัฐอาจให้การสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านภาษาและความสามารถทางด้าน IT 
ให้แก่ผู้ให้บริการดังกล่าว ผ่านช่องทางการจัดอบรม หรือผ่านการจัดตั้งโครงการการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการไทยได้  

 
 บริการจัดหาพนักงาน 

 
ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการจัดหาพนักงานที่ค่อนข้างสูง

เมื่อเปรียบเทียบกันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แต่ในระดับโลก ยังมีช่องว่างให้ไทยพัฒนาอีกมากใน
เรื่องของการบริการจัดหาพนักงาน โดยเฉพาะในประเด็นของทักษะวิชาชีพแรงงานขั้นกลาง และ
การดึงดูดแรงงานฝีมือเข้ามาท างานในประเทศของไทยที่ยังพัฒนาได้อีกมาก โดยภาครัฐอาจให้
การสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการดังกล่าว โดยเฉพาะในมิติของการดึงดูด
แรงงานที่มีทักษะความสามารถกลางไปจนถึงสูง ซึ่งอาจสามารถพัฒนาและปรับปรุงได้ผ่านการ
เปิดรับการลงทุนการบริการจากต่างชาติจากประเทศคู่ภาคีให้มากขึ้น และเรียนรู้จากประเทศ  
คู่ภาคีที่สนใจลงทุนและมีความสามารถในการบริการนี้สูง เช่น สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย 
เป็นต้น ซึ่งภาครัฐจะต้องพิจารณาหรือทบทวนข้อจ ากัดด้านกฎหมายในเรื่องธุรกิจการจัดหางาน
พนักงานที่ก าหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทการเปิดรับการ
ลงทุนการบริการจากต่างชาติในระดับท่ีสูงขึ้น 

 
 บริการการวิศวกรรม 

 
ในประเทศไทยยังไม่มีผู้ประกอบการภาคบริการที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้าน

วิศวกรรมเป็นการเฉพาะ อีกทั้ง ความต้องการใช้บริการด้านวิศวกรรมเป็นการเฉพาะยังอยู่ใน
วงจ ากัด เนื่องจากผู้ประกอบการผลิตยังไม่เห็นความส าคัญของการใช้บริการด้านวิศวกรรมเป็น
การเฉพาะเท่าที่ควร อย่างไรก็ดี ในอนาคต ไทยอาจมีความต้องการใช้บริการวิศวกรรมเป็นการ
เฉพาะมากขึ้น ซึ่งภาครัฐอาจเตรียมพร้อมเม่ือเริ่มมีความต้องการ โดยการส่งเสริมการผลิต
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บุคลากรด้านวิศวกรรมเป็นการเฉพาะ ซึ่งอาจเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
ผู้ประกอบการที่มีความต้องการในภาคบริการดังกล่าว และภาคการศึกษาเพื่อจัดหลักสูตร
การศึกษาและปฏิบัติงานจริงระหว่างการเรียน โดยเม่ือจบหลักสูตรแล้ว แรงงานสามารถเข้าสู่
ตลาดอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
 บริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

 
ในประเด็นด้านการบริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ประเทศไทยเป็น

ประเทศที่มีความสามารถทางการแข่งขันสูง อย่างไรก็ดี แม้ว่าจ านวนผู้ให้บริการในประเทศที่
เพียงพอ แต่ยังขาดแรงงานฝีมือที่มีทักษะเฉพาะ และยังมีคุณภาพการให้บริการที่ยังไม่น่าพึงพอใจ 
ดังนั้น ภาครัฐอาจให้การสนับสนุนด้านบุคลากร โดยอาจเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน ผู้ประกอบการต่างๆ และภาคการศึกษาเพื่อจัดหลักสูตรการศึกษาและปฏิบัติงานจริง
ระหว่างการเรียน โดยเม่ือจบหลักสูตรแล้ว แรงงานสามารถเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
 

12.3 แนวทางการใช้ประโยชน์ 
 
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่มีศักยภาพสูงได้รับประโยชน์จาก

ความตกลงการค้าเสรี ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการเชิงรุกเพื่อ
สนับสนุนผู้ประกอบการไทย ดังนี ้

 
12.3.1 แนวทางการใช้ประโยชน์ในภาพรวม 
 
ระยะสั้น 
 
 สนับสนุนให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานระดับสากล  
 

ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต โดยมีมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพที่
เข้มงวด มีศูนย์ทดสอบคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐานสากล โดยส่งเสริมทั้งในด้านเทคโนโลยี 
บุคลากร มาตรฐานสินค้า และการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองให้ทันกับความ
ต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป 
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หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง – ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 
 

 ส่งเสริมการเชื่อมโยงในการท างานระหว่างกัน 
 
นอกเหนือจากการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันด้วยนโยบายต่างๆ 

ของแต่ละหน่วยงานในแต่ละภาคส่วนแล้ว สิ่งส าคัญที่จะท าให้นโยบายภาครัฐและข้อเสนอแนะ
ต่างๆ สัมฤทธิ์ผลได้ดีที่สุด คือส่งเสริมการเชื่อมโยงการท างานระหว่างกัน ทั้งเชื่อมโยงการท างาน
ระหว่างภายในหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนกันเอง ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ระหว่างภาค
การศึกษาและภาคเอกชน และระหว่างภาคการผลิตและภาคการบริการ  เพื่อไม่ให้เกิดความ
ซ้ าซ้อน เกิดความเข้าใจในประเด็นปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาของแต่ละฝ่าย และให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะตั้งคณะท างานหรือแผนก
ประสานงานกลางเพื่อประสานการท างานร่วมกันให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้น 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและบริการ 

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับภาคการศึกษา 
 

 การสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในการแข่งขัน ผ่านการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
และการลดต้นทุนการผลิต  

 
นอกเหนือจากการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการยกระดับมาตรฐานของไทย เพื่อให้สินค้าไทย

รวมถึงมาตรฐานการผลิตของไทยได้รับการยอมรับจากต่างประเทศแล้ว ภาครัฐควรส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการไทยเพิ่มศักยภาพการผลิต ผ่านการสร้างมูลค่าเพิ่มและการลดต้นทุน 
การผลิต โดยอาจเป็นในรูปแบบของการสร้างแบรนด์ของสินค้าเอง การสร้างผลิตภัณฑ์รูปแบบ
ใหม่ การส่งเสริมระบบทรัพย์สินทางปัญญา การสร้างเอกลักษณ์ของสินค้า/บริการ เป็นต้น ซึ่ง
ภาครัฐอาจส่งเสริมผ่านการจัดตั้งกองทุนโครงการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการในประเทศ หรือ
ผ่านการให้สิทธิพิ เศษต่างๆ กับผู้ประกอบการที่สามารถพัฒนาศักยภาพของสินค้าให้ มี
ความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ หรืออาจส่งเสริมผ่านการให้ความรู้ด้านการส่งออกและการสร้างมาตรฐาน
ต่างๆ เป็นต้น 

 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันเพิ่มผลผลิต กรมทรัพย์สินทาง

ปัญญา ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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 การสนับสนุนให้มีการใช้สิทธิประโยชน์ FTA แก่ผู้ประกอบการ  
 
ภาครัฐควรสนับสนุนให้มีการใช้สิทธิประโยชน์ FTA แก่ผู้ประกอบการ โดยการอ านวย

ความสะดวกการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ของผู้ประกอบการ เนื่องจากในบางกรณี ผู้ประกอบการไทย
เลือกที่จะไม่ใช้สิทธิประโยชน์เพราะไม่คุ้มกับต้นทุนที่ต้องขอใช้สิทธิฯ นอกจากนี้ ภาครัฐ  
ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานะการเจรจา ข้อมูลด้านการค้า อัตราภาษี ขั้นตอนแนวทางการใช้
สิทธิประโยชน์ FTA และรายงานผลการศึกษาต่างๆ ให้ผู้ประกอบการได้รับทราบและเข้าใจ 
อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข้างต้นผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ดังนี้ 

 
 www.thailandntr.com 
 www.dtn.go.th 
 www.thaifta.com 
  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และกรมส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศ 
 

 ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
 
ภายใต้บริบทการเปิดเสรีการค้าบริการที่มากขึ้น ประเทศไทยสามารถดึงดูดการลงทุน

เพิ่มเติม โดยเฉพาะในสาขาการบริการที่มีความต้องการเทคโนโลยีการบริการที่สูงขึ้น เช่น สาขา
การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และการบริการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น ดังนั้น หน่วยงานที่มี
บทบาทเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการลงทุน เช่น คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และ
กรมสรรพากร อาจพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ทางการลงทุนให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมการบริการที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตในบางกิจกรรมการบริการให้มากยิ่งขึ้น เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ  

 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง – คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และกรมสรรพากร 
 

 สนับสนุนการเข้าถึงเงินทุนของผู้ประกอบการในประเทศ  
 

จากดัชนีความยาก-ง่ายในการท าธุรกิจในปี 2559 (Ease of Doing Business 2016) 
ประเทศไทยมีคะแนนในด้านการเข้าถึงเงินทุน (Getting Credit) ต่ าที่สุด โดยมีคะแนนอยู่ที่ 45 
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จากคะแนนเต็ม 100 ซึ่งเป็นหนึ่งในอุปสรรคส าคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ามาลงทุนของ 
นักลงทุนต่างชาติในประเทศไทย เพราะฉะนั้น หากประเทศไทยต้องการเปิดเสรีภาคการบริการที่
มากขึ้น ภาครัฐจ าเป็นต้องพัฒนาประเด็นเรื่องการเข้าถึงเงินทุนของนักลงทุนให้มีความสะดวกและ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาด
กลางและย่อม (SMEs) จากการเปิดเสรีภาคบริการ  

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ 

สถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคาร และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
 

 พัฒนาระบบการท างานภายในบริษัทของภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
 
ภายใต้บริบทการเปิดเสรีการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการท่ีสูงขึ้น

ในปัจจุบันและในอนาคต ท าให้สภาพแวดล้อมภายนอกรอบๆ องค์กรหรือบริษัทเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วขึ้นมาก  ดังนั้นการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Managament) ของภาคเอกชน
เป็นสิ่งส าคัญ เพราะฉะนั้น ภาคเอกชนจะต้องเริ่มต้นที่การพัฒนาระบบการท างานภายในองค์กร 
(Internal Organization) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเปิด
เสรีการค้าสินค้าและบริการที่จะมีแนวโน้มสูงขึ้น เช่น พัฒนาการสื่อสารภายในองค์กร จากเดิมบาง
บริษัทหรือหน่วยงานใช้ระบบการสื่อสารจากบนลงล่าง (Top-down Communication) อาจจะต้อง
เปลี่ยนแปลงไปเป็นระบบการสื่อสารทั้งสองทางมากขึ้น (Two ways Communication) เป็นต้น 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – หน่วยงานภาคเอกชน และผู้ประกอบการทั้งภาคการผลิตและ

การบริการ 
 

 สร้างและบริหารบุคลากรที่มีทักษะความสามารถสูงในองค์กร (Talent Management)  
 
ในสภาวะการแข่งขันที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ทั้งในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 

ประกอบกับการเปิดเสรีการบริการในประเด็นของการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาที่มีแนวโน้มเปิด
เสรีมากขึ้น ผู้ประกอบการในภาคเอกชนจะมีโอกาสในการเลือกบุคลากรที่มีความสามารถมากขึ้น 
รวมถึงจะต้องบริหารบุคลากรในองค์กรให้มีความสามารถที่สูงขึ้นเพื่อรองรับการแข่งขันอีกด้วย 
ดังนั้น การส่งเสริมบุคลากรที่มีศักยภาพในองค์กรและการบริหารจัดการบุคลากรในองค์กรของ
ภาคเอกชนจึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยภาคเอกชนอาจต้องพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรที่มีศักยภาพ 
อยู่เสมอ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถสูงสุด ผ่านการสนับสนุนระบบฝึกอบรม ระบบการแบ่งปัน
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ความรู้ (Kowledge Sharing) และพัฒนาการสื่อสารระหว่างบุคลากรภายในองค์กร และพิจารณา
สร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อรักษาบุคลากรเหล่านี้ให้อยู่กับองค์กรต่อไป 

 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง – หน่วยงานภาคเอกชน และผู้ประกอบการทั้งในภาคการผลิตและ

การบริการ 
 

 สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Alliance)  
 
 ภาคเอกชนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต/บริการ ผ่านการสร้างพันธมิตรทาง

ธุรกิจ โดยการสร้างพันธมิตรสามารถช่วยให้ลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันเหนือคู่แข่ง เจาะเข้าไปในตลาดที่ต้องการได้ง่ายขึ้น ท าให้ได้เทคโนโลยีหรือความรู้
ความสามารถที่องค์กรยังขาดอยู่มาเสริม ช่วยน านวัตกรรมใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด เป็นต้น การสร้าง
พันธมิตรทางธุรกิจอาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ เช่น พันธมิตรแบบเซ็นสัญญา พันธมิตรแบบการ
เข้ามาถือหุ้นระหว่างกัน พันธมิตรแบบธุรกิจร่วมทุน (Joint-Venture)   

 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง – หน่วยงานภาคเอกชน และผู้ประกอบการทั้งในภาคการผลิตและ

การบริการ 
 

 ส่งเสริมการเข้าซื้อและควบรวมกิจการ และการท ากิจการร่วมค้าอย่างเหมาะสม 
(Merger & Acquisition and Joint Venture)  

 
นอกเหนือจากการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจแล้ว การเข้าซื้อและควบรวมกิจการ และการ

ท ากิจการร่วมค้าอย่างเหมาะสม (Merger & Acquisition and Joint Venture) เป็นอีกเครื่องมือ
หนึ่งที่ภาคเอกชนสามารถเลือกใช้ได้ โดยภาคเอกชนสามารถพิจารณาการเข้าซื้อ/ควบรวมกิจการ
สองบริษัท หรือท ากิจการร่วมค้ากัน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์เชิงปฏิบัติการ (Operation 
Synergy) ท าให้ต้นทุนการด าเนินงานของภาคเอกชนลดลง จากหลายปัจจัย เช่น ต้นทุนลดลงจาก
การประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) ที่มากขึ้น และช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าและ
บริการที่หลากหลายมากขึ้น เป็นต้น  นอกจากนี้ ยังส่งผลให้เกิดผลประโยชน์ทางการเงิน 
(Financial Synergy) ที่สูงขึ้น เนื่องจากขนาดของบริษัทที่ใหญ่ขึ้นจะท าให้ต้นทุนในการเข้าถึง
เงินทุนอาจจะลดต่ าลง  
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เพราะฉะน้ัน แนวโน้มการเปิดเสรีการค้าการบริการในการเข้าสู่ตลาด (Mode 3) ของไทย
กับประเทศคู่เจรจาที่เปิดเสรีมากขึ้น จะท าให้ภาคเอกชนสามารถใช้ประโยชน์จากการเข้าซื้อและ
ควบรวมกิจการ และการท ากิจการร่วมค้า (JV) ได้มากขึ้น เนื่องจากการผ่อนปรนกฎระเบียบใน
การถือหุ้นหรือลงทุนในกิจการระหว่างประเทศลดลง 
 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง – หน่วยงานภาคเอกชน และผู้ประกอบการทั้งในภาคการผลิตและ
การบริการ 
 
ระยะยาว 

 
 การสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้า การวิเคราะห์ตลาดโลก 

(Market Intelligence) และท าการตลาดในต่างประเทศ  
 
ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องควรมีการสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้า 

การวิเคราะห์ตลาดโลก (Market Intelligence) และท าการตลาดในต่างประเทศ โดยอาจจะตั้ง
กองทุนเพื่อท าการวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เนื่องจาก 
พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะเลือกซื้อสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการได้
มากขึ้นและรวดเร็วขึ้น ซึ่งหาก ผู้ประกอบการสามารถตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคได้
ทันที ก็จะสามารถเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันได้ ดังนั้น ภาครัฐและผู้ประกอบการควรมีการ
ตื่นตัวและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อเป็นการเพิ่มหรือรักษาระดับขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกต่อไป 
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) สถาบันส่งเสริมการ
ออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า (ภายใต้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ) ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา 
 
 ผลักดันการเปิดเสรีการบริการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต  

 
จากการศึกษาทิศทางการพัฒนาศักยภาพและความเป็นไปได้ในการเปิดเสรีภาคบริการ

ในบทที่ 10 จะเห็นได้ว่า ในแต่ละสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตจะมีทิศทางการพัฒนา
ศักยภาพและการเปิดเสรีภาคการบริการที่แตกต่างกันทั้งสิ้นสามกลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 จะเป็นกลุ่ม
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สาขาบริการที่มีผู้ให้บริการในตลาดมาก มีระดับการเปิดเสรีบริการในการเข้าสู่ตลาดค่อนข้างต่ า 
และมีความต้องการใช้บริการจากภาคการผลิตสูง ได้แก่ สาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
สาขาการบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง  กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มบริการที่มีจ านวนผู้ให้บริการในตลาด
น้อย มีระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาดที่สูงกว่ากลุ่มอื่นๆ โดยเปรียบเทียบ แต่มีความ
ต้องการใช้บริการจากภาคการผลิตที่ค่อนข้างต่ า ได้แก่ สาขาการบริการจัดหาพนักงาน สาขาการ
บริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและการจัดการตลาด และสาขาการบริการด้านวิศวกรรม และ
กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มการบริการที่มีจ านวนผู้ให้บริการต่ า มีระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้ าสู่
ตลาดที่ต่ ากว่ากลุ่มอื่นๆ โดยเปรียบเทียบ แต่มีความต้องการใช้บริการท่ีค่อนข้างสูง 

 
โดยเฉพาะสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (Service Incidental to Manufacturing) 

เป็นสาขาการบริการที่มีการผูกพันการเปิดเสรีการบริการใน Mode 3 ในกรอบตวามตกลงการค้า
เสรีอาเซียนเพียงความตกลงเดียว และกิจกรรมการบริการในสาขาดังกล่าวที่มีความผูกพันการเปิด
เสรีบริการจะผูกพันการเปิดตลาดภายใต้กรอบ ACIA ซึ่งมีระดับการเปิดเสรีที่มีข้อจ ากัด กล่าวคือ
เปิดให้ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49 ซึ่งการบริการดังกล่าว เป็นการบริการที่มีความจ าเป็น
ต่ออุตสาหกรรมการผลิตอย่างมาก ประกอบกับมีผู้ให้บริการเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ ยังมีสาขา
การบริการที่มีระดับการผูกพันน้อย แต่มีความต้องการใช้บริการค่อนข้างสูงเช่นกัน อาทิ การ
บริการวิจัยและพัฒนา และการบริการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นต้น ดังนั้น การ
พิจารณาการเปิดเสรีการบริการระหว่างประเทศคู่ภาคีในระดับที่สูงขึ้นของสาขาการบริการที่มี
ความจ าเป็นตามล าดับความส าคัญ ศักยภาพ และความต้องการใช้บริการในสาขาการบริการแต่ละ
กลุ่ม (กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 2 ตามล าดับ) จะท าให้เกิดการแข่งขันที่มากขึ้น และการ
ให้บริการจะมีแนวโน้มมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตจะมี
ทางเลือกในการเลือกใช้บริการที่มากขึ้น 

 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง – กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
 

 ผลักดันการจัดเก็บข้อมูลสถิติการบริการ  
 

การเก็บข้อมูลสถิติภาคการบริการที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งส าคัญ เพื่อติดตามผลการ
ด าเนินธุรกิจของภาคการบริการในแต่ละสาขาของไทย โดยในปัจจุบัน ในการจัดเก็บข้อมูลภาค
การบริการของไทยยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ หรือมีการจัดเก็บข้อมูลสถิติค่อนข้างจ ากัด ท าให้
ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคการศึกษาไม่สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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มากนัก ทั้งในด้านการใช้ข้อมูลเชิงพาณิชย์ ใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจเชิงนโยบาย และใช้ข้อมูลเพื่อ
การศึกษาวิจัย   

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – ส านักงานสถิติแห่งชาติ และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับภาคการบริการ 
 
 
12.4 แนวทางบรรเทาผลกระทบ 

 
นอกจากจะต้องเตรียมการสนับสนุนผู้ประกอบการของไทยในเชิงรุก เพื่อใช้ประโยชน์

จากความตกลงการค้าเสรีของไทยที่มีแนวโน้มที่จะพัฒนาการเปิดเสรีในระดับที่สูงขึ้นแล้ว การเปิด
เสรีของไทยในระดับที่สูงขึ้นดังกล่าวย่อมส่งผลต่อผู้ประกอบการบางส่วนเช่นกัน โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม ที่มิอาจจะปรับตัวได้ทันท่วงที ดังนั้น ภาครัฐ ภาคเอกชนและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจึงมีความจ าเป็นต้องเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบ ดังนี้ 

 
12.4.1 แนวทางบรรเทาผลกระทบในภาพรวม 

 
ระยะสั้น 
 
 ลดต้นทุนในการเข้าถึงเทคโนโลยีและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ 
 

ภาครฐัสามารถช่วยอ านวยความสะดวกหรือส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีการบริการหรือ
การผลิตใหม่ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปิดเสรีการค้าและการบริการให้แก่ผู้ประกอบการผ่าน
ช่องทางต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เข้ามาอ านวยความสะดวกลดต้นทุนการเข้าถึง
ข้อมูลของผู้ประกอบการ  

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – ส านักงานสถิติแห่งชาติ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (สสว.) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
(องค์การมหาชน) และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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 ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับการให้บริการ 
 
ภาครัฐจ าเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้ ให้บริการภาคเอกชนหันมาใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการให้บริการให้มากขึ้น อันจะส่งผลให้ระดับความสามารถในการแข่งขันของภาค
บริการนั้นๆ สูงขึ้นและสามารถแข่งขันกับการบริการจากต่างชาติได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาการ
บริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ ที่อาจจะต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้น เช่น การพัฒนา
ระบบการตรวจสอบสถานะการขนส่งพัสดุ การพัฒนาระบบการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม
ต่างๆ เช่น การขนส่งอาหารสดที่ต้องรักษาอุณหภูมิของสินค้า เป็นต้น 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง –ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สมาพันธ์โลจิสติกส์ สมาคม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (The Association of Thai ICT Industry: ATCI) และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
 จัดอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเร่ืองการเปิดเสรีภาคการบริการ 

 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ 

และผู้บริโภค ภาครัฐจ าเป็นต้องจัดอบรมหรือเผยแพร่ผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปิด
เสรีภาคการบริการในระดับที่สูงขึ้น และเสนอแนะแนวทางการปรับตัวต่างๆ เพื่อให้ทุกฝ่าย
สามารถปรับปรุงการด าเนินธุรกิจของตนให้มีความเหมาะสมกับบริบทการเปิดเสรีการค้าบริการ
มากยิ่งขึ้น 

 
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง – กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ส านักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับภาคบริการนั้นๆ 
  

 ส่งเสริมกลยุทธ์ทางการตลาดแบบ Blue Ocean/แบบ Niche 
 
จากการแข่งขันที่อาจจะรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะการแข่งขันในตลาด Red Ocean จาก

การเปิดเสรีภาคการผลิตและการบริการที่มากขึ้น ท าให้ผู้ประกอบการไทยจะต้องปรับตัวเพื่อความ
อยู่รอด ผู้ประกอบการไทยอาจพิจารณาทางเลือกในการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดแบบ Blue Ocean 
หรือแบบ Niche แทน โดยสร้างความแตกต่างให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ประกอบการไทย 
ให้มีความใหม่ เพื่อสร้างความต้องการใหม่ (New Demand) ผ่านการใช้นวัตกรรมในการผลิตและ
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บริการ โดยกลยุทธ์ดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถหลีกเลี่ยงการแข่งขันกับผู้ประกอบการ
รายใหญ่ที่แข่งขันอยู่ในตลาด Red Ocean ได้  

 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง – หน่วยงานภาคเอกชน และผู้ประกอบการทั้งในภาคการผลิตและ

การบริการ 
 

 พัฒนาการให้บริการที่ครบวงจร 
 
ผู้ใช้บริการในตลาดอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตล้วนต้องการความ

สะดวกสบายในการใช้บริการ การเปิดเสรีการบริการที่สูงขึ้นในอนาคตจะท าให้แนวโน้มคู่แข่ง
ทางการบริการสูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น การพัฒนาการบริการของผู้ประกอบการในประเทศให้มี
สายพานการให้บริการที่กว้างขึ้นหรือลึกขึ้น (Horizontal/ Vertical Services Expansion) จะช่วย
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งจะดึงดูดผู้ใช้บริการให้เข้ามาใช้บริการมากยิ่งขึ้น  

 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง – หน่วยงานภาคเอกชน และผู้ประกอบการทั้งในภาคการผลิตและ

การบริการ 
 

ระยะยาว 
 
 สร้างและบริหารช่องทางการค้า 

 
เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแข่งขันที่มีแนวโน้มจะรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งเพื่อปกป้อง

การครอบง าตลาดจากผู้ประกอบการรายใหญ่ ผู้ประกอบการในประเทศจ าเป็นต้องสร้างช่องทาง
การค้าของตนเองขึ้นมา และบริหารช่องทางการค้าให้มีประสิทธิภาพให้คู่แข่งรายใหญ่จาก
ต่างประเทศไม่สามารถครอบง าช่องทางการค้าได้ ซึ่งผู้ประกอบการในประเทศอาจต้องสร้าง
พันธมิตรร่วมกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในประเทศเพื่อที่จะสร้างอ านาจต่อรองที่สูงขึ้น และ
สามารถแข่งขันต่อไปได้ในระยะยาว  

 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง – หน่วยงานภาคเอกชน และผู้ประกอบการทั้งในภาคการผลิตและ

การบริการ 
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 การพัฒนาและปรับปรุงกฎระเบียบในประเทศ โดยเน้นให้เอื้ออ านวยต่อการประกอบ
ธุรกิจของผู้ประกอบการ 

 
ในบางกรณี อุปสรรคส าคัญของการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ คือกฎระเบียบ

ภายในประเทศ เช่น ขั้นตอนที่ซ้ าซ้อนในการขออนุญาตในการท าธุรกิจ ระยะเวลาการขออนุญาต
ต่างๆ ที่ค่อนข้างนาน หรือในบางกฎระเบียบที่มีช่องโหว่ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคและ
ต้นทุนอย่างหนึ่งของผู้ประกอบการ ดังนั้น จึงควรพัฒนาและปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินธุรกิจให้มีลักษณะที่เอื้ออ านวยและสร้างความสะดวกสบายต่อผู้ประกอบการมากขึ้น 
การน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้ระยะเวลาการขออนุญาตสั้นลง หรือลดความซ้ าซ้อนในการ
ด าเนินงาน เช่น การขอใบอนุญาตออนไลน์ และการพัฒนาระบบไอทีเพื่อลดอุปสรรคในการท างาน 
เป็นต้น 

 
อย่างไรก็ตาม ในบางอุตสาหกรรมการที่มีความเสี่ยงต่อการไหลเข้าของเงินทุนจาก

ต่างชาติที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่มีขนาดใหญ่กว่าผู้ประกอบการในประเทศมาก ภายใต้บริบทการเปิด
เสรีภาคการบริการ การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องจะต้องเป็นไปอย่างรอบคอบ  
ไม่ควรน าไปสู่การผูกขาดของผู้ประกอบการต่างชาติในท้ายที่สุด โดยหากต้องมีการเปิดเสรีการ
บริการในสาขาที่มีความเสี่ยงดังกล่าว อาทิ ด้านการเงินและประกันภัย ควรจะมีการเปิดเสรีใน
ลักษณะค่อยเป็นค่อยไป และเปิดเสรีให้พร้อมๆ กันภายใต้หลายๆ ความตกลงการค้าเสรี  เพื่อให้
เกิดการแข่งขันของนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่ด้วยกัน ซึ่งอาจลดความเสี่ยงของการผูกขาดการ
บริการโดยผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง – ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรมสรรพากร 

กรมศุลกากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นต้น 

 
 สนับสนุนการพัฒนาการออกแบบวิจัยและพัฒนา และพัฒนาการสร้างนวัตกรรมใหม่ 
 

ภายใต้บริบทการเปิดเสรีการค้าสินค้าและบริการที่สูงขึ้น ได้ส่งผลให้การนักลงทุน
ต่างชาติเข้ามาแข่งขันในตลาดสินค้าและบริการที่มากขึ้น ซึ่งในหลายสินค้าและบริการ นักลงทุน
ต่างชาติเข้ามาพร้อมกับเทคโนโลยีการผลิตและบริการที่สูงกว่า ผู้ผลิตและผู้ให้บริการชาวไทย 
ดังนั้น ภาครัฐและภาคเอกชนควรร่วมมือกันสนับสนุนการพัฒนาการออกแบบวิจัยและพัฒนาใน
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ระดับที่สูงขึ้น เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการของไทยให้มีคุณภาพสูงขึ้น และมีความสามารถในการ
แข่งขันที่สูงขึ้น  

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) สถาบันส่งเสริม 
การออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า (ภายใต้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา 

 
 การส่งเสริมเรื่องการพัฒนาบุคลากรหรือการศึกษา 

 
ทรัพยากรมนุษย์เป็นรากฐานและปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนให้ภาคธุรกิจต่างๆ ประสบ

ความส าเร็จ หากองค์กรใดมีทรัพยากรมนุษย์ที่ดีและมีคุณภาพ ก็ย่อมส่งผลให้เกิดการผลิตสินค้า
และบริการที่มีมูลค่าที่สูงต่อไป ดังนั้นการลงทุนทางด้านทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม 
โดยรัฐอาจให้การสนับสนุนผ่านการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอบรมต่างๆ  

 
ดังนั้น ภาครัฐอาจพิจารณาส่งเสริมเรื่องการพัฒนาบุคลากรหรือการศึกษา เพื่อผลิต

แรงงานมีฝีมือเข้าสู่ระบบ โดยให้แรงงานที่มีฝีมือที่เฉพาะเจาะจงไปตามความต้องการของแต่ละ
อุตสาหกรรม ทั้งนี้ ภาครัฐควรให้การสนับสนุนการผลิตบุคลากร ทั้งวิศวกรและแรงงานที่มีทักษะ
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น โดยอาจเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
ผู้ประกอบการต่างๆ และภาคการศึกษาเพื่อจัดหลักสูตรการศึกษาและปฏิบัติงานจริ งระหว่างการ
เรียน โดยเม่ือจบหลักสูตร แรงงานสามารถเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – กระทรวงแรงงาน ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคการศึกษา 
 
 

12.5 ข้อเสนอแนะต่อภาครฐั 
 
จากผลการศึกษาในบทต่างๆ ที่ผ่านมา งานศึกษาระดับนานาชาติที่ระบุถึงผลจากการ

เปิดเสรีการบริการที่มีต่อภาคการผลิตและภาคการส่งออก ประกอบกับการปรึกษาและสัมภาษณ์
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ คณะผู้วิจัยสามารถสรุปข้อเสนอแนะต่อ
ภาครัฐ ได้ดังแสดงในภาพที่ 12-1 
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ภาพที่ 12-1 ภาพรวมของข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร ์แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
คณะผู้วิจัยได้ระบุแนวทางข้อเสนอแนะว่า ให้ประเทศไทยสนับสนุนการเปิดเสรีภาค

บริการที่มากขึ้นในทุกภาคส่วนอย่างรอบคอบ โดยสนับสนุนการเปิดเสรีการบริการในทุกภาคส่วน
ของห่วงโซ่มูลค่า ไม่เน้นเพียงการเปิดเสรีบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (Manufacturing Related 
Services) ในกระบวนการผลิตใดกระบวนการผลิตหนึ่งเพียงอย่างเดียว (กระบวนการผลิตต้นน้ า กลาง
น้ า หรือปลายน้ า) หากแต่จะต้องเปิดเสรีบริการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตไปพร้อมๆ กันใน
ทุกส่วน นอกจากนี้ ภาครัฐสามารถเพิ่มความสะดวกในการท าธุรกิจ (Ease of Doing Business) 
ผ่านการอ านวยความสะดวก (Facilitate) ให้แก่ผู้ให้บริการและผู้ประกอบการผลิต ทั้งในเรื่องของ
โครงสร้างพื้นฐานและด้านกฎหมาย (Hard & Soft Infrastructure) ให้ มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยลดเวลาการด าเนินงานที่ติดขัดระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนให้น้อยลง 
เพื่อให้บรรลุปัจจัยสู่ความส าเร็จของการพัฒนาภาคบริการ ซึ่งได้แก่ 1) การสนับสนุนการจัดเก็บ
ข้อมูลภาคการบริการที่มีระบบระเบียบและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมการเชื่อมโยงการท างานระหว่าง
หน่วยงานหรือภาคส่วน เช่น ภาคเอกชน-ภาคการศึกษา ภาคบริการ-ภาคการผลิต ภาครัฐ-ภาครัฐ 
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และภาครัฐ-ภาคเอกชน เป็นต้น และ 3) พัฒนาระดับการให้บริการของผู้ประกอบการภาคธุรกิจ 
(Business Sophistication)   

 
ทั้งน้ี คณะผู้วิจัยสามารถสรุปข้อเสนอแนะหลักที่ส าคัญ ได้ดังนี้ 
 
 สร้างความเชื่อมโยง – ภาครัฐจะต้องสนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรม

การบริการและการผลิตในระดับที่สูงขึ้น อาทิ การวางฐานการบริการและฐาน 
การผลิตในพื้นที่ทีใ่กล้เคียงกัน หรือในพื้นที่เดียวกัน เพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น รวมทั้ง สนับสนุนการประสานการท างานระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐด้วยกัน (Inter-organization) เพื่อให้การท างานระหว่างหน่วยงานรัฐ
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 

 ปรับปรุงกฎหมาย – ปรับปรุงกฎหมายที่จ ากัดการลงทุนและท าธุรกิจโดย
ชาวต่างชาติ ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทการลงทุนเสรีมากยิ่งขึ้น และ
ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการผลิตและการส่งออกที่ติดขัดให้ดียิ่งขึ้น อาทิ 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนธุรกิจ หรือกฎระเบียบที่จ ากัดการท างาน
ของแรงงานชาวต่างชาติ เป็นต้น 

 
 สนับสนุนการเจรจาเชิงรุก – ส่งเสริมการเจรจาเปิดเสรีการบริการที่เกี่ยวข้องกับ

การผลิตในบริบทการเจรจาการค้าเสรีให้มากขึ้น โดยเปิดเสรีการบริการให้
ครอบคลุมทุกภาคบริการที่จ าเป็น อาทิ การบริการที่ เกี่ยวข้องกับการผลิต  
การบริการด้านการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ การบริการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ และการบริการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น รวมทั้ง ด าเนินการภายในเพื่อ
รองรับการเจรจา 

 
 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี – ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีส าหรับพัฒนาการผลิตและ 

การบริการให้มากขึ้น และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงการบริการและ
การผลิตให้มากขึ้น อาทิ การใช้ระบบ Multi-Platform หรือ One Stop System เป็นต้น 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการให้บริการที่สูงขึ้น ทั้งนี้ รวมถึงการพัฒนา
ฐานข้อมูลการบริการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
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 พัฒนาระดับการให้บริการของผู้ประกอบการภาคธุรกิจ  (Business 
Sophisticated) – ภาครัฐมีบทบาทเชิงรุกในการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ
ภาคธุรกิจในการให้บริการธุรกิจอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ และอ านวย
ความสะดวกให้ผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนสามารถประกอบธุรกิจได้ราบรื่นขึ้น ซึ่ง
ในการสนับสนุนดังกล่าว ภาครัฐจะต้องร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดในการ
ปรับกระบวนการการให้บริการธุรกิจและทัศนคติในการท าธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น 

 
 ส่งเสริมการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ – ปัจจัยส าคัญที่ท าให้

อุตสาหกรรมการบริการประสบความส าเร็จคือ ปัจจัยทุนมนุษย์  (Human 
Resources) ประกอบกับบริบทการเปิดเสรีการค้าการบริการที่มากขึ้น ท าให้การ
พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมาก ดังนั้น ภาครัฐจึงควรมี
บทบาทในการพัฒนาและรักษาบุคลากรเหล่านี้ให้คงอยู่ในองค์กรและในประเทศ
ไทยต่อไป โดยภาครัฐอาจพิจารณาสนับสนุนผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น ให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีให้แก่แรงงานชาวต่างชาติในสาขาที่ประเทศต้องการอย่างมาก 
และ ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาวิจัยให้แก่แรงงานชาวไทยในสาขาที่ส าคัญเพื่อ
พัฒนาทักษะการท างาน เป็นต้น  
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12.6 ข้อเสนอแนะต่อภาคเอกชน 
 

ภาพที่ 12-2 ภาพรวมของข้อเสนอแนะต่อภาคเอกชน 

 
 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมกลุ่มย่อย คณะผู้วิจัยสามารถสรุปข้อเสนอแนะ

ที่ส าคัญที่ผู้ประกอบการภาคเอกชนสามารถน าไปปรับใช้ได้ทั้งสิ้น 7 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 
 การพัฒนาองค์กรจากภายใน – ในบริบทการเปิดเสรีทางการค้าและการบริการท่ี

สูงขึ้น ท าให้องค์กรภาคเอกชนจะต้องเตรียมพร้อมและปรับตัวอยู่เสมอ ดังนั้น 
บุคลากร และระบบการท างานภายในองค์กรจะต้องได้รับการพัฒนา ให้ท างานอย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการประสานงานร่วมกันมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพ
ให้แก่องค์กรให้สามารถแข่งขันและใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีท่ีมากขึ้นได้ 
  

 สนับสนุนกลยุทธ์ทางการตลาดแบบ Blue Ocean/ Niche Market – ผู้ประกอบการ
ควรจะพิจารณาตลาดทางเลือกอื่นๆ นอกจากตลาดหลักมากยิ่งขึ้น เช่น ตลาด Blue 
Ocean/Niche Market ซึ่งผู้ประกอบการอาจผลิตสินค้าหรือให้บริการที่มีความแตกต่าง
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จากคู่แข่งรายอื่นๆ โดยการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการผ่านเทคโนโลยี/นวัตกรรม
หรือความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจาก การแข่งขันในตลาด Red Ocean ในปัจจุบันจะ
เป็นการแข่งขันกันทางด้านราคาและปริมาณ ท าให้ผู้ประกอบการที่มีขนาดไม่ใหญ่
มากนักจะแข่งขันได้ยาก 

 
 การสร้างและบริหารบุคลากรที่มีความสามารถสูง (Talent Management) – 

ผู้ประกอบการภาคเอกชนจ าเป็นต้องส่งเสริมบุคลากรที่มีความสามารถสูงในองค์กร
อย่างต่อเนื่อง และบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กรระหว่างบุคลากรทั่วไป
และบุคลากรที่มีความสามารถสูงให้มีความเหมาะสม เพื่อรักษาบุคลากรที่มี
ความสามารถสูงไว้กับองค์กรต่อไป 

 
 การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ – ผู้ประกอบการเอกชนอาจต้องพิจารณาการสร้าง

ความร่วมมือทางธุรกิจกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในห่วงโซ่มูลค่า หรือแม้กระทั่ง
คู่แข่งทางการค้าการบริการ โดยการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจจะช่วยให้ผู้ประกอบการ
สามารถแลกเปลี่ยนและแบ่งปันทรัพยากรระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ช่วยให้การกระจายสินค้าและบริการไปสู่ตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย  
ลดต้นทุนการด าเนินงาน และสร้างอ านาจในการต่อรองที่สูงขึ้นด้วย 

 
 การควบรวมกิจการ และกิจการร่วมค้า  (Merger & Acquisition and Joint-

Venture) – นอกจากการพิจารณาสร้างพันธมิตรทางธุรกิจแล้ว การควบรวมกิจการ
และการท ากิจการร่วมค้าเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ผู้ประกอบการเอกชนพึงพิจารณา
ส าหรับเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เนื่องจากการควบรวม
กิจการหรือการท ากิจการร่วมค้าจะเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้ าที่กว้างขึ้น  
การบริหารการขาย การท าโฆษณามีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งท าให้เกิดการ
ประสานงานด้านการขายที่ดีขึ้น (Sales Synergy) ทั้งนี้ อ านาจต่อรองยังเพิ่มขึ้น 
และเกิดการใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น ท าให้เกิดการประสานงาน
ด้านการด าเนินงานที่ดีขึ้น (Operating & Managing Synergy) และท าให้กิจการที่
ควบรวมมีโอกาสใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ การท าวิจัยและพัฒนา และการบริหาร
คลังสินค้าและวัตถุดิบร่วมกัน ก่อให้เกิดการประสานงานด้านการลงทุนที่ดีขึ้น 
(Investment Synergy) นอกจากนี้ แนวโน้มการเปิดเสรีท่ีมากขึ้น โดยเฉพาะ Mode 
3 เป็นโอกาสส าหรับผู้ประกอบการเอกชนในการท ากิจการร่วมค้ากับนักลงทุน
ต่างชาติมากขึ้น 
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 การให้บริการครบวงจร – เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนอาจพิจารณาขยายการให้บริการให้มีความหลากหลายขึ้นและกว้างขึ้น 
เพื่อเป็นแหล่งให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ซึ่งจะช่วย
อ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ/ลูกค้า เข้ามาใช้บริการมากขึ้น  

 
 การสร้างและควบคุมช่องทางการค้า – ผู้ประกอบการเอกชนจ าเป็นต้องให้ความ

สนใจในการสร้างช่องทางการค้าใหม่ๆ และควบคุมช่องทางการค้าที่ใช้อยู่เดิม 
เนื่องจากในบริบทการเปิดเสรีการค้าและบริการที่ท าให้เกิดคู่แข่งจ านวนมาก เข้า
มาร่วมใช้ช่องทางการค้าเดียวกัน ดังนั้น เพื่อรักษาสถานะในการแข่งขัน 
ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องควบคุมช่องทางการค้าให้ดี และเฟ้นหาช่องทางการค้า
ใหม่ๆ ผ่านพันธมิตรทางการค้า หรือใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือ 
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ตารางเปรียบเทียบกิจกรรมการบริการตามการจ าแนก
ผลิตภัณฑ์รวมขององค์การสหประชาชาติกับสาขา 
การบริการที่ถูกจ าแนกโดยองค์การการค้าโลก 
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GNS/W/120 CPC, Version 1.0 (UN) 
CPC, Version 2.1 

(UN) 
1. Business Services       
A. Professional Services       

a. Legal services 82111 
Legal advisory and representation services 
concerning criminal law 

82110 

 82119 
Legal advisory and representation services in 
judicial procedures concerning other fields of 
law 

82120 

 82130 Legal documentation and certification services 82130 
 82199 Other legal services n.e.c. 82199 
 82400 Insolvency and receivership services 82400 

b. Accounting, auditing and 
bookkeeping services 

82211 Financial auditing services 82210 

 82212 Accounting review services 82221 
 82213 Compilation of financial statements services 82221+82223 
 82219 Other accounting services 82221+82223 
 82220 Book-keeping services, except tax returns 82222 

c. Taxation services 82310 Corporate tax planning and consulting services 82310 
 82320 Corporate tax preparation and review services 82310 

 82330 
Individual tax preparation and planning 
services 

82320 

d. Architectural services 83211 * Architectural advisory and pre-design services 8321+8322+8323 

 83212 
Architectural design and contract 
administration services 

8321+8322+8323 

 83219 Other architectural services 8321+8322+8323 
e. Engineering services 83131 Environmental consulting services 83931 

 83139 
Other scientific and technical consulting 
services n.e.c. 

83939 

 83321 
Project management services concerning 
construction of buildings 

83330 

 83322 
Project management services concerning 
construction of civil engineering works 

83330 

 83323 
Project management services concerning 
construction of industrial plant and processes 

83330 
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 83329 
Project management services concerning 
construction of other projects 

83330 

 83331 * 
Engineering advisory and pre-design services 
for buildings 

83310 

 83332 * 
Engineering advisory and pre-design services 
for civil engineering works 

83310 

 83333 * 
Engineering advisory and pre-design services 
for industrial plant and processes 

83310 

 83339 * 
Engineering advisory and pre-design services 
for other projects 

83310 

 83341 Engineering design services for buildings 83321 

 83342 
Engineering design services for civil 
engineering works 

83323+83324+833
25 

 83343 
Engineering design services for industrial plant 
and processes 

83322+83326+833
27 

 83349 Engineering design services for other projects 83329 

 83351 
Engineering services for buildings during the 
construction and installation phase 

83321 

 83352 
Engineering services for civil engineering 
works during the construction and installation 
phase 

83323+83324+833
25 

 83353 
Engineering services for industrial plant and 
processes during the construction and 
installation phase 

83322+83326+833
27 

 83359 
Engineering services for other projects during 
the construction and installation phase 

83329 

 83391 Other engineering services for buildings 83321 

 83392 
Other engineering services for civil engineering 
works 

83323+83324+833
25 

 83393 
Other engineering services for industrial plant 
and processes 

83322+83326+833
27 

 83399 Other engineering services for other projects 83329 
f. Integrated engineering 
services 

83311 Integrated engineering services for buildings 83321 
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 83312 
Integrated engineering services for civil 
engineering works 

83323+83324+833
25 

 83313 
Integrated engineering services for industrial 
plant and processes 

83322+83326+833
27 

 83319 
Integrated engineering services for other 
projects 

83329 

g. Urban planning and 
landscape architectural 
services 

83221 Urban planning services 83221 

 83222 Landscape architectural services 83232 
h. Medical and dental 
services 

93121 General medical services 93121 

 93122 Specialized medical services 93122 
 93123 Dental services 93123 

i. Veterinary services 93210 Veterinary services for pet animals 8351 
 93220 Veterinary services for livestock 8352 
 93290 Other veterinary services 8359 

j. Services provided by 
midwives, nurses, 
physiotherapists and para-
medical personnel 

93191 
Deliveries and related services, nursing 
services, physiotherapeutic and para-medical 
services 

9319 

k. Other N/A   

B. Computer and Related 
Services 

      

a. Consultancy services 
related to the installation of 
computer hardware 

83141 Hardware consultancy services 8313 

b. Software implementation 
services 

83142 Software consultancy services 8313 

 83149 * Other computer consultancy services 8313 
 83160 Systems maintenance services 8313 

c. Data processing services 83150 * Computer facilities management services 8313+8316+8319 
 85960 * Data processing services 8313 
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d. Database services 84300 On-line information provision services 843 
e. Other 83149 * Other computer consultancy services 8319 

 85990 * Other support services n.e.c. 85999 

 87120 * 
Maintenance and repair services of office and 
accounting machinery 

87120 

 87130 * 
Computer hardware servicing, repair and 
maintenance 

87130 

 92900 * Other education and training services 9291 
C. Research and 
Development Services 

      

a. R&D services on natural 
sciences 

81110 
Research and experimental development 
services in physical sciences 

81111+81121+811
31 

 81120 
Research and experimental development 
services in chemistry and biology 

81112+81122+811
32 

 81130 
Research and experimental development 
services in engineering and technology 

81114+81113+811
24 

+81123+81134+81
133 

 81140 
Research and experimental development 
services in agricultural sciences 

81116+81126+811
36 

 81150 
Research and experimental development 
services in medical sciences and pharmacy 

81115+81125+811
35 

 81190 
Research and experimental development 
services in other natural sciences 

81119+81129+811
39 

b. R&D services on social 
sciences and humanities 

81210 
Research and experimental development 
services in cultural sciences, sociology and 
psychology 

81211+81221+812
31 

 81220 
Research and experimental development 
services in economics 

81212+81222+812
32 

 81230 
Research and experimental development 
services in law 

81213+81223+812
33 

 81240 
Research and experimental development 
services in linguistics and languages 

81214+81224+812
34 
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 81290 
Research and experimental development 
services in other social sciences and 
humanities 

81219+81229+812
39 

c. Interdisciplinary R&D 
services 

81300 
Interdisciplinary research and experimental 
development services 

8130 

D. Real Estate Services       
a. Involving own or leased 
property own or leased 
residential property 

72111 Renting or leasing services involving 72111 

 72112 
Renting or leasing services involving own or 
leased non-residential property 

72112 

 72121 
Trade services of residential buildings and 
associated land 

72121 

 72122 
Trade services of non-residential buildings and 
associated land 

72122 

 72130 Trade services of vacant and subdivided land 72130 

b. On a fee or contract basis 72211 
Residential property management services on 
a fee or contract basis 

72211 

 72212 
Non-residential property management services 
on a fee or contract basis 

72212 

 72221 
Residential buildings and associated land sales 
on a fee or contract basis 

72221 

 72222 
Non-residential buildings and associated land 
sales on a fee or contract basis 

72222 

 72230 Land sales on a fee or contract basis 7223 
E. Rental/Leasing Services 
without Operators 

      

a. Relating to ships 73115 
Leasing or rental services concerning vessels 
without operator 

73115 

b. Relating to aircraft 73116 
Leasing or rental services concerning aircraft 
without operator 

73116 

c. Relating to other 
transport equipment 

73111 
Leasing or rental services concerning cars and 
light vans without operator 

73111 
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 73112 
Leasing or rental services concerning goods 
transport motor vehicles without operator 

73112 

 73113 
Leasing or rental services concerning railroad 
vehicles without operator 

73113 

 73114 
Leasing or rental services concerning other 
land transport equipment without operator 

73114 

 73117 Leasing or rental services of containers 73117 

d. Relating to other 
machinery and equipment 

73121 
Leasing or rental services concerning 
agricultural machinery and equipment without 
operator 

73121 

 73122 
Leasing or rental services concerning 
construction machinery and equipment without 
operator 

73122 

 73123 
Leasing or rental services concerning office 
machinery and equipment (excl. computers) 
without operator 

73123 

 73124 
Leasing or rental services concerning 
computers without operator 

73124 

 73125 
Leasing or rental services concerning 
telecommunications equipment without 
operator 

73125 

 73129 
Leasing or rental services concerning other 
machinery and equipment without operator 
n.e.c. 

73129 

e. Other 73210 
Leasing or rental services concerning 
televisions, radios, video cassette recorders 
and related equipment and accessories 

7321 

 73220 
Leasing or rental services concerning video 
tape 

7322 

 73230 
Leasing or rental services concerning furniture 
and other household appliances 

7323 

 73240 
Leasing or rental services concerning pleasure 
and leisure equipment 

7324 
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 73250 
Leasing or rental services concerning 
household linen 

7325 

 73260 
Leasing or rental services concerning textiles, 
clothing and footwear 

7326 

 73270 
Leasing or rental services concerning do-it-
yourself machinery and equipment 

7327 

 73290 
Leasing or rental services concerning other 
goods n.e.c. 

7329 

F. Other Business Services       
a. Advertising services 83490 * Other specialty design services 83919 

 83610 
Planning, creating and placement services of 
advertising 

8361 

 83620 
Purchase or sale of advertising space or time, 
on commission 

8362 

 83690 Other advertising services 83619 
b. Market research and 
public opinion polling 
services 

83700 
Market research and public opinion polling 
services 

837 

c. Management consulting 
services 

83111 General management consulting services 83111 

 83112 Financial management consulting services 83112 

 83113 
Human resources management consulting 
services 

83113 

 83114 Marketing management consulting services 83114 
 83115 Production management consulting services 83115 
 83119 Other management consulting services 83119 
 83121 Public relations services 83121 
 83129 Other business consulting services 83129 

d. Services related to 
management consulting 

82191 Arbitration and conciliation services 82191 

 83190 
Other management services, except 
construction project management services 

8319 
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e. Technical testing and 
analysis construction 
project management 
services 

83561 
Composition and purity testing and analysis 
services 

83441 

 83562 
Testing and analysis services of physical 
properties 

83442 

 83563 
Testing and analysis services of integrated 
mechanical and electrical systems 

83443 

 83564 
Technical inspection services of road transport 
vehicles 

83444 

 83569 Other technical testing and analysis services 83449 
f. Services incidental to 
agriculture, hunting and 
forestry 

86111 Agricultural services 8611 

 86112 Gardening and landscaping services 8611 
 86121 Farm animal husbandry services 8612 
 86129 Other animal husbandry services 86129 
 86130 Hunting services 8613 
 86140 Forestry and logging services 8614 

g. Services incidental to 
fishing 

86150 Fishing services 8615 

h. Services incidental to 
mining 

54320 * Site formation and clearance services 5432 

 86210 Mining services 8621 
i. Services incidental to 
manufacturing 

86311 Food and beverage manufacturing services 881 

 86312 Tobacco manufacturing services 8819 
 86321 Textile manufacturing services 8821 
 86322 Wearing apparel manufacturing services 8822 
 86323 Leather product manufacturing services 8823 

 86330 
Wood and cork, except furniture, and straw 
and plaiting material manufacturing services 

8831 
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 86340 
Paper and paper product manufacturing 
services 

8832 

 86350 
Coke, refined petroleum product and nuclear 
fuel manufacturing services 

8841 

 86360 
Chemical and chemical product manufacturing 
services 

8842 

 86370 
Rubber and plastic products manufacturing 
services 

88423 

 86380 
Non-metallic mineral product manufacturing 
services 

8853 

 86390 
Other manufacturing services, except of metal 
products, machinery and equipment 

8859 

 86411 Metal casting services 89310 
 86419 Other basic metal manufacturing services 89320 

 86421 
Metal forging, pressing, stamping and roll 
forming services 

89330 

 86422 Metal treatment and coating services 88731 
 86423 General mechanical engineering services 88732 

 86429 
Other fabricated metal product manufacturing 
services and metal working services 

88739 

 86431 
Motor vehicle, trailer and semi-trailer 
manufacturing services 

8881 

 86439 
Other transport equipment manufacturing 
services 

8882 

 86441 
Office, accounting and computing machinery 
manufacturing services 

88767 

 86442 
Electrical machinery and apparatus 
manufacturing services 

8874 

 86443 
Radio, television and communication 
equipment and apparatus manufacturing 
services 

88743+88749 

 86444 
Medical precision and optical instrument, watch 
and clock manufacturing services 

88746+88747+887
48 
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 86449 
Other machinery and equipment manufacturing 
services 

88759 

 86520 
Installation services of fabricated metal 
products, except machinery and equipment 

8731 

 86530 
Installation services of machinery and 
equipment n.e.c. 

8732 

 86540 
Installation services of office and computing 
machinery 

8733 

 86550 
Installation services of electrical machinery and 
apparatus n.e.c. 

8736 

 86560 
Installation services of radio, television and 
communications equipment and apparatus 

8734 

 86570 
Installation services of professional medical, 
precision and optical instruments 

8735 

 86590 Installation services of other goods n.e.c. 8739 

 86931 
Metal waste and scrap recycling services, on a 
fee or contract basis 

89410 

 86932 
Non-metal waste and scrap recycling services, 
on a fee or contract basis 

89420 

j. Services incidental to 
energy distribution 

86221 
Electricity transmission and distribution 
services (on a fee or contract basis) 

8632 

 86222 
Gas distribution services through mains (on a 
fee or contract basis) 

8632 

 86223 
Water distribution services through mains (on a 
fee or contract basis) 

8633 

 86224 
Steam and hot water distribution services 
through mains (on a fee or contract basis) 

8633 

k. Placement and supply 
services of personnel 

85111 Executive search services 85111 

 85112 Employment agency services 8511 
 85121 Supply of office support personnel services 8512 
 85122 Supply of domestic help personnel services 8512 

 85123 
Supply of other commercial or industrial 
workers services 

8512 
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 85124 Supply of medical personnel services 8512 
 85129 Supply of other personnel services 8512 

l. Investigation and security 85210 Investigation services 8521 
 85220 Security consultation services 85220 
 85230 Alarm monitoring services 85230 
 85240 Armoured car services 8524 
 85250 Guard services 8525 
 85290 Other security services 8529 

m. Related scientific and 
technical consulting 
services 

83510 
Geological, geophysical and other prospecting 
services 

8341 

 83520 Subsurface surveying services 83421 
 83530 Surface surveying services 83421 
 83540 Map making services 83422 

 83550 
Weather forecasting and meteorological 
services 

8343 

n. Maintenance and repair 
of equipment (not including 
maritime vessels, aircraft or 
other transport equipment) 

87110 
Maintenance and repair services of fabricated 
metal products, except machinery and 
equipment 

87110 

 87120 * 
Maintenance and repair services of office and 
accounting machinery 

87120 

 87130 * 
Computer hardware servicing, repair and 
maintenance 

87130 

 87151 
Repair services of electrical household 
appliances 

87151 

 87152 
Repair services of electrical machinery and 
apparatus n.e.c. 

87152 

 87153 
Repair services of telecommunication 
equipment and apparatus 

87153 

 87154 
Repair services of medical, precision and 
optical instruments 

87154 

 87159 * 
Maintenance and repair services of machinery 
and equipment n.e.c. 

87159 
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 87210 Footwear and leather goods repair services 87210 
 87220 Watches, clocks and jewellery repair services 87220 
 87230 Garment and household textile repair services 87230 
 87240 Furniture repair services 87240 

 87290 
Maintenance and repair services of other 
goods n.e.c. 

8729 

o. Building-cleaning 
services 

85310 * Disinfecting and exterminating services 8531 

 85320 Window cleaning services 8532 
 85330 General cleaning services 8533 
 85340 Specialized cleaning services 8534 

p. Photographic services 83811 Portrait photography services 83811 
 83812 Advertising and related photography services 83812 
 83813 Action photography services 83813 
 83814 Specialty photography services 83814 

 83815 
Restoration, copying and retouching services 
of photography 

83815 

 83819 Other photographic services 83819 
 83820 Photography processing services 83820 

q. Packaging services 85400 * Packaging services 854 
r. Printing, publishing 86910 Publishing, on a fee or contract basis 8911 

 86921 
Printing services and services related to 
printing, on a fee or contract basis 

89121+89122 

 86922 
Reproduction services of recorded media, on a 
fee or contract basis 

89123 

s. Convention services 85970 Trade fair and exhibition organization services  

t. Other 83410 Interior design services 83911 
 83490 * Other specialty design services 83919 
 83910 Translation and interpretation services 8395 

 83990 
All other professional, scientific and technical 
services n.e.c. 

834 

 85910 Credit reporting services 8591 
 85920 Collection agency services 8592 



 

 

 

 ผ 1-15 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

GNS/W/120 CPC, Version 1.0 (UN) 
CPC, Version 2.1 

(UN) 
 85930 Telephone answering services 8593 
 85940 Duplicating services 85951 
 85950 Mailing list compilation and mailing services 85952 
 85990 * Other support services n.e.c. 85999 

2. Communication Services       
A. Postal services       

 68111 Postal services related to letters 68011 
 68112 Postal services related to parcels 68012 
 68113 Post office counter services 68013 
 68119 Other postal services 68019 

B. Courier services       
 64240 Miscellaneous local delivery services 68030 
 68120 Courier services 6802 

C. Telecommunication 
services 

      

a. Voice telephone services 84110 * Wired telecommunications services 8411+8412 
 84120 * Wireless telecommunications services 8411+8413 

b. Packet-switched data 
transmission services 

84110 * Wired telecommunications services 8411+8412 

 84120 * Wireless telecommunications services 8411+8413 
 84130 * Satellite telecommunications services 8414+8415+8419 
 84200 * On-line access services 8421+8422+8429 

c. Circuit-switched data 
transmission services 

84110 * Wired telecommunications services 8411+8412 

 84120 * Wireless telecommunications services 8411+8413 
 84130 * Satellite telecommunications services 8414+8415+8419 
 84200 * On-line access services 8421+8422+8429 

d. Telex services 84110 * Wired telecommunications services 8411+8412 
 84120 * Wireless telecommunications services 8411+8413 
 84130 * Satellite telecommunications services 8414+8415+8419 
 84200 * On-line access services 8421+8422+8429 

e. Telegraph services 84110 * Wired telecommunications services 8411+8412 
 84120 * Wireless telecommunications services 8411+8413 
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f. Facsimile services 84110 * Wired telecommunications services 8411+8412 

 84120 * Wireless telecommunications services 8411+8413 
 84130 * Satellite telecommunications services 8414+8415+8419 

g. Private leased circuit 
services 

84110 * Wired telecommunications services 8411+8412 

 84120 * Wireless telecommunications services 8411+8413 
 84130 * Satellite telecommunications services services 8414+8415+8419 
 84200 * On-line access services 8421+8422+8429 

h. Electronic mail 84110 * Wired telecommunications services 8411+8412 
 84120 * Wireless telecommunications services 8411+8413 
 84130 * Satellite telecommunications services 8414+8415+8419 
 84200 * On-line access services 8421+8422+8429 

i. Voice mail 84110 * Wired telecommunications services 8411+8412 
 84120 * Wireless telecommunications services 8411+8413 
 84130 * Satellite telecommunications services 8414+8415+8419 
 84200 * On-line access services 8421+8422+8429 

j. On-line information and 
data retrieval 

84110 * Wired telecommunications services 8411+8412 

 84120 * Wireless telecommunications services 8411+8413 
 84130 * Satellite telecommunications services 8414+8415+8419 
 84200 * On-line access services 8421+8422+8429 

k. Electronic data 
interchange (EDI) 

84110 * Wired telecommunications services 8411+8412 

 84120 * Wireless telecommunications services 8411+8413 
 84130 * Satellite telecommunications services 8414+8415+8419 
 84200 * On-line access services 8421+8422+8429 

l. Enhanced/value added 
facsimile services, incl. 
store and forward, store and 
retrieve 

84110 * Wired telecommunications services 8411+8412 

 84120 * Wireless telecommunications services 8411+8413 
 84130 * Satellite telecommunications services 8414+8415+8419 
 84200 * On-line access services 8421+8422+8429 
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m. Code and protocol 
conversion n. On line 
information and/or data 
processing (including 
transaction processing) 

N/A   

 83150 * Computer facilities management 8313+8316+8319 
 85960 * Data processing services 8313 

o. Other N/A   

D. Audiovisual services       
a. Motion picture and video 
tape production and 
distribution services 

96112 Audio post-production services 9613 

 96121 * 
Motion picture, video tape and television 
programme production services 

96121 

 96130 Audiovisual production support services 96139 

 96141 
Motion picture, video tape and television 
programme distribution services 

96140 

 96142 Film and video post-production services 96139 

 96149 
Other services related to the production of 
motion pictures, video tapes and television and 
radio programmes 

96139 

b. Motion picture projection 
services 

96151 Motion picture projection services 96150 

 96152 Video tape projection services N/A 
c. Radio and television 
services 

96121 * 
Motion picture, video tape and television 
programme production services 

96121 

 96122 Radio programme production services 96122 

 96160 
Broadcasting (programming and scheduling) 
services 

84631 

d. Radio and television 
transmission services 

84110 * Wired telecommunications services 8411+8412 

 84120 * Wireless telecommunications services 8411+8413 
 84130 * Satellite telecommunications services 8414+8415+8419 
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e. Sound recording 96111 Sound recording services 9611 
f. Other N/A   

E. Other       
 N/A   

3. Construction and related 
engineering services 

      

A. General construction 
work for buildings 

      

 54111 
General construction services of one- and two-
dwelling buildings 

54111 

 54112 
General construction services of multi-dwelling 
buildings 

54112 

 54121 
General construction services of industrial 
buildings 

54121 

 54122 
General construction services of commercial 
buildings 

54122 

 54129 * 
General construction services of other non-
residential buildings 

54129 

B. General construction 
work for civil engineering 

      

 54129 * 
General construction services of other non-
residential buildings 

54129 

 54210 * 
General construction services of highways 
(except elevated highways), streets, roads, 
railways and airfield runways 

5421 

 54220 
General construction services of bridges, 
elevated highways, tunnels and subways 

54221 

 54230 
General construction services of harbours, 
waterways, dams, irrigation and other water 
works 

5423 

 54241 
General construction services of long distance 
pipelines 

54241 

 54242 
General construction services of long distance 
communication and power lines (cables) 

54242 
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 54251 General construction services of local pipelines 54251 

 54252 
General construction services of local cables 
and related works 

54252 

 54260 
General construction services of mines and 
industrial plant 

5426 

 54270 
General construction services of outdoor sport 
and recreation facilities 

54270 

 54290 
General construction services of other 
engineering works n.e.c. 

5429 

C. Installation and assembly 
work 

      

 54342 Septic system installation services 54342 

 54400 
Assembly and erection of prefabricated 
constructions 

54400 

 54611 Electrical wiring and fitting services 54611 
 54612 Fire alarm installation services 54612 
 54613 Burglar alarm system installation services 54613 
 54614 Residential antenna installation services 54614 
 54619 Other electrical installation services 54619 
 54621 Water plumbing services 54621 
 54622 Drain laying services 54622 
 54631 Heating installation services 54631 

 54632 
Ventilation and air conditioning installation 
services 

54632 

 54640 Gas fitting installation services 54640 
 54650 Insulation services 54650 
 54691 Lift and escalator installation services 54691 
 54699 Other installation services n.e.c. 54699 
 54770 Fencing and railing services 54770 

D. Building completion and 
finishing work 

      

 54210 * 
General construction services of highways 
(except elevated highways), streets, roads, 
railways and airfield runways 

5421 
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 54710 Glazing services 5471 
 54720 Plastering services 5472 
 54730 Painting services 5473 
 54740 Floor and wall tiling services 5474 

 54750 
Other floor laying, wall covering and wall 
papering services 

5475 

 54760 Wood and metal joinery and carpentry services 5476 

 54790 
Other building completion and finishing 
services 

5479 

E. Other       
 54310 Demolition services 5431 
 54320 * Site formation and clearance services 5432 
 54330 Excavating and earthmoving services 5433 
 54341 Water well drilling services 54341 
 54511 Pile driving services 54511 
 54512 Foundation services 54512 
 54521 Building framing services 54521 
 54522 Roof framing services 54522 
 54530 Roofing and water proofing services 54530 
 54540 Concrete services 5454 
 54550 Structural steel erection services 5455 
 54560 Masonry services 5456 
 54570 Scaffolding services 5457 
 54590 Other special trade construction services 5459 

 54800 
Renting services related to equipment for 
construction or demolition of buildings or civil 
engineering works, with operator 

5480 

 83211 * Architectural advisory and pre-design services 83211 

 83331 * 
Engineering advisory and pre-design services 
for buildings 

8331 

 83332 * 
Engineering advisory and pre-design services 
for civil engineering works 

8331 

 83333 * 
Engineering advisory and pre-design services 
for industrial plant and processes 

8331 
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 83339 * 
Engineering advisory and pre-design services 
for other projects 

8331 

 87159 * 
Maintenance and repair services of machinery 
and equipment n.e.c. 

87159 

4. Distribution Services       
A. Commission agents' 
services 

      

 6121 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of agricultural raw materials and live 
animals 

6121 

 6122 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of food, beverages and tobacco 

6122 

 6123 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of textiles, clothing and footwear 

6123 

 6124 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of household appliances, articles and 
equipment 

6124 

 6125 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of miscellaneous consumer goods 

6125 

 6126 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of construction materials and hardware 

6126 

 6127 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of chemical and pharmaceutical 
products 

6127 

 61282 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of other transport equipment, except 
bicycles 

61282 

 61283 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of office machinery and equipment 
including office furniture 

61283 

 61284 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of computers and packaged software 

61284 
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 61285 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of agricultural, lawn and garden 
machinery and equipment including tractors 

61285 

 61286 

Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of mining, contract basis, of mining, 
construction and civil engineering machinery 
and equipment 

61286 

 61287 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of other industry specific machinery and 
equipment and related operating supplies 

61287 

 61289 * 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of other machinery and equipment n.e.c. 

61289 

 6129 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of other products 

6129 

B. Wholesale trade services       

 6111 
Wholesale trade services, except on a fee or 
contract basis, of agricultural raw materials and 
live animals 

6111 

C. Retailing services       

 61181 

Wholesale trade services, except on a fee or 
contract basis, of motor vehicles, motorcycles, 
snowmobiles and related parts and 
accessories 

61181 

 61281 

Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of motor vehicles, motorcycles, 
snowmobiles and related parts and 
accessories 

61281 

 621 * Non-specialized store retail trade services 621 
 622 * Specialized store retail trade services 622 
 623 * Mail order retail trade services 623 
 624 * Other non-store retail trade services 624 
 625 * Retail trade services on a fee or contract basis 625 

D. Franchising       
 51290 * Other non-financial intangible assets N/A 
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E. Other       

 N/A   

5. Educational Services       
A. Primary education 
services 

      

 92110 Preschool education services 92100 
 92190 Other primary education services 92200 

B. Secondary education 
services 

      

 92210 General secondary education services 92310 
 92220 Higher secondary education services 9233 

 92230 
Technical and vocational secondary education 
services 

92320 

C. Higher education 
services 

      

 92310 
Post-secondary technical and vocational 
education services 

92420 

    
 92390 University and other higher education services 925 

D. Adult education       
 92900 * Other education and training services 9291 
    

E. Other education services       
 92900 * Other education and training services 9291 

6. Environmental Services       
A. Sewage services       

 94110 Sewage treatment services 94110 
 94120 Tank emptying and cleaning services 94120 

B. Refuse disposal services       
 94211 Non-hazardous waste collection services 9422 

 94212 
Non-hazardous waste treatment and disposal 
services 

9433 

 94221 Hazardous waste collection services 9421 
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 94222 
Hazardous waste treatment and disposal 
services 

9432 

C. Sanitation and similar 
services 

      

 94310 Sweeping and snow removal services 9451 
 94390 Other sanitation services 9459 

D. Other       
 94900 Other environmental protection services n.e.c. 949 

7. Financial services       
A. All insurance and 
insurance-related services 

      

a. Life, accident and health 
insurance services 

71311 Life insurance and individual pension services 7131 

 71312 Group pension services 71313 
 71410 Life reinsurance services 7141 

b. Non-life insurance 
services 

71320 Accident and health insurance services 7132 

 71331 Motor vehicle insurance services 71331 

 71332 
Marine, aviation, and other transport insurance 
services 

71332 

 71333 Freight insurance services 71333 
 71334 Other property insurance services 71334 
 71335 General liability insurance services 71335 
 71339 * Other non-life insurance services 71339 
 71420 Accident and health reinsurance services 7142 
 71430 * Other non-life reinsurance services 7143 

c. Reinsurance and 
retrocession 

71336 Credit and surety insurance services 71336 

 71339 * Other non-life insurance services 71339 
 71430 * Other non-life reinsurance services 7143 

d. Services auxiliary to 
insurance (including 

71610 Insurance brokerage and agency services 7161 
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broking and agency 
services) 

 71620 Insurance claims adjustment services 7162 
 71630 Actuarial services 7163 

 71690 
Other services auxiliary to insurance and 
pensions 

7169 

B. Banking and other 
financial services 

   

a. Acceptance of deposits 
and other repayable funds 
from the public 

71100 * 
Financial intermediation services, except 
investment banking, insurance services and 
pension services 

711 

 71559 * 
Other services auxiliary to financial 
intermediation n.e.c. 

71559 

b. Lending of all types, incl., 
interalia, consumer credit, 
mortgage credit, factoring 
and financing of 
commercial transaction 

71100 * 
Financial intermediation services, except 
investment banking, insurance services and 
pension services 

711 

c. Financial leasing 71100 * 
Financial intermediation services, except 
investment banking, insurance services and 
pension services 

711 

d. All payment and money 
transmission services 

71553 * 
Financial transactions processing and 
clearinghouse services 

71593 

e. Guarantees and 
commitments 

71100 * 
Financial intermediation services, except 
investment banking, insurance services and 
pension services 

711 

 71511 * Mergers and acquisition services 71511 
 71512 * Corporate finance and venture capital services 71512 
 71519 * Other services related to investment banking 71519 

f. Trading for own account 
or for account of 
customers, whether on an 
exchange, in an over-the-
counter market or 

71521 * Securities brokerage services 71521 
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otherwise, the following: - 
money market instruments 
(cheques, bills, certificate of 
deposits, etc.), - foreign 
exchange, - derivative 
products incl., but not 
limited to, futures and 
options, - exchange rate 
and interest rate 
instruments, including 
products such as swaps, 
forward rate agreements, 
etc., - transferable 
securities, - other 
negotiable instruments and 
financial assets, incl. 
bullion 

 71522 * Commodity brokerage services 71522 
 71552 * Foreign exchange services 71592 

 71553 * 
Financial transactions processing and 
clearinghouse services 

71593 

g. Participation in issues of 
all kinds of securities, incl. 
under-writing and 
placement as agents 
(whether publicly or 
privately) and provision of 
service related to such 
issues 

71521 * Securities brokerage services 71521 

 71522 * Commodity brokerage services 71522 

 71523 
Processing and clearing services of securities 
transactions 

71523 

 71531 * Portfolio management services 71530 
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h. Money broking 71553 * 
Financial transactions processing and 
clearinghouse services 

71593 

    

i. Asset management, such 
as cash or portfolio 
management, all forms of 
collective investment 
management, pension fund 
management, custodial 
depository and trust 
services 

71100 * 
Financial intermediation services, except 
investment banking, insurance services and 
pension services 

711 

 71200 Investment banking services 71200 
 71511 * Mergers and acquisition services 71511 
 71512 * Corporate finance and venture capital services 71512 
 71519 * Other services related to investment banking 71519 
 71531 * Portfolio management services 71530 
 71532 Trust services 71541 

j. Settlement and clearing 
services for financial 
assets, incl. securities, 
derivative products and 
other negotiable 
instruments 

71553 * 
Financial transactions processing and 
clearinghouse services 

71593 

    

k. Advisory and other 
auxiliary financial services 
on all the activities in article 
1B of MTN.TNC/W/50, incl. 
credit reference and 
analysis, investment and 
portfolio research and 
advice, advice on 
acquisitions and on 

71100 * 
Financial intermediation services, except 
investment banking, insurance services and 
pension services 

711 
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corporate restructuring and 
strategy 

 71533 * Custody services 71542 
 71541 * Financial market operational services 71551 
 71542 * Financial market regulatory services 71552 
 71549 * Other financial market administration services 71559 
 71551 Financial consultancy services 71591 
 71552 * Foreign exchange services 71592 

 71553 * 
Financial transactions processing and 
clearinghouse services 

71593 

 71559 * 
Other services auxiliary to financial 
intermediation n.e.c. 

71559 

 85400 * Packaging services 85400 
l. Provision and transfer of 
financial information, and 
financial data processing 
and related software by 
providers of other financial 
services 

71533 * Custody services 71542 

 71541 * Financial market operational services 71551 
 71542 * Financial market regulatory services 71552 

C. Other       
 N/A   

8. Health related and social 
services 

      

A. Hospital services       
 93110 Hospital services 931 

B. Other human health 
services 

      

 93192 Ambulance services 93194 

 93193 
Residential health facilities services other than 
hospital services 

93195 

 93199 Other human health services n.e.c. 93199 
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C. Social services       

 93311 
Welfare services delivered through residential 
institutions to elderly persons and persons with 
disabilities 

9359 

 93319 Other social services with accommodation 9330 
 93321 Child day-care services 9351 

 93322 
Guidance and counselling services n.e.c. 
related to children 

9352 

 93323 Welfare services without accommodation 9353 
 93324 Vocational rehabilitation services 9341 
 93329 Other social services without accommodation 9359 

D. Other       
 N/A   

9. Tourism and travel 
related services 

      

A. Hotels and restaurants 
(incl. catering) 

      

 63110 Hotel and motel lodging services 63111 
 63191 Holiday centre and holiday home services 63112 
 63192 Letting services of furnished accommodation 63113 
 63193 Youth hostel services 63114 
 63194 Children's training and holiday camp services 6313 
 63195 Camping and caravanning site services 6312 
 63199 Other lodging services n.e.c. 632 

 63210 
Meal serving services with full restaurant 
services 

6331 

 63220 Meal serving services in self-service facilities 6332 
 63230 Caterer services, providing meals to outside 6333 
 63290 Other food serving services 63399 

 63300 
Beverage serving services for consumption on 
the premises 

63400 

B. Travel agencies and tour 
operators services 
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 67811 Travel agency services 8551+8552+8553 
 67812 Tour operator services 8554 
 67813 Tourist information services 8556 

C. Tourist guides services       
 67820 Tourist guide services 8555 

D. Other       
 N/A   

10. Recreational, Cultural 
and Sporting Services 

      

A. Entertainment Services 
(incl. theatre, live bands and 
circus services) 

      

 96210 
Performing arts event promotion and 
organization services 

9621 

 96220 
Performing arts event production and 
presentation services 

9622 

 96230 Performing arts facility operation services 9623 

 96290 
Other performing arts and live entertainment 
services 

9629 

 96310 Services of performing artists 9631 

 96320 
Services of authors, composers, sculptors and 
other artists, except performing artists 

9632 

 96620 * 
Support services related to sports and 
recreation 

96620 

 96910 
Amusement park and similar attraction 
services 

9691 

B. News Agency Services       

 84410 
News agency services to newspapers and 
periodicals 

8441 

 84420 News agency services to audio-visual media 8442 
C. Libraries, Archives, 
Museums and Other 
Cultural Services 

      

 84510 Library services 8451 
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 84520 Archive services 8452 

 96411 
Museum services except for historical sites 
and buildings 

96411 

 96412 
Preservation services of historical sites and 
buildings 

96412 

 96421 Botanical and zoological garden services 96421 

 96422 
Nature reserve services including wildlife 
preservation services 

96422 

D. Sporting and other 
recreational services 

      

 85990 * Other support services n.e.c. 85999 

 96510 
Sports and recreational sports event promotion 
and organization services 

9651 

 96520 
Sports and recreational sports facility operation 
services 

9652 

 96590 Other sports and recreational sports services 9659 
 96610 Services of athletes 9661 
 96620 * Support services related to sports 96620 
 96920 Gambling and betting services 9692 
 96930 Coin-operated amusement machine services 9693 

 96990 
Other recreation and amusement services 
n.e.c. 

9699 

E. Other       
 N/A   

11. Transport Services       
A. Maritime Transport 
Services 

      

a. Passenger transportation 65111 
Coastal and transoceanic water transport 
services of passengers by ferries 

64231 

 65119 
Other coastal and transoceanic water transport 
services of  passengers 

64239 

b. Freight transportation 
transport services of 

65121 Coastal and transoceanic water 65211 
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refrigerated freight by 
refrigerator vessels 

 65122 
Coastal and transoceanic water transport 
services of bulk liquid freight by tankers 

65212 

 65123 
Coastal and transoceanic water transport 
services of containerized freight by container 
ships 

65213 

 65129 
Other coastal and transoceanic water transport 
services of other freight 

65219 

c. Rental of vessels with 
crew 

65130 
Rental services of vessels for coastal and 
transoceanic water transport with operator 

66021+66022 

d. Maintenance and repair 
of vessels 

87149 * 
Maintenance and repair services of other 
transport equipment 

87149 

e. Pushing and towing 
services 

65140 
Towing and pushing services on coastal and 
transoceanic waters 

 

f. Supporting services for 
maritime transport 

67300 * Navigational aid services  

 67610 * 
Port and waterway operation services (excl. 
cargo handling) 

6751 

 67620 * Pilotage and berthing services 6752 
 67630 * Vessel salvage and refloating services 6753 
 67690 * Other supporting services for water transport 6759 
 85310 * Disinfecting and exterminating services 8531 

B. Internal Waterways 
Transport 

      

a. Passenger transportation 65211 
Inland water transport services of passengers 
by ferries 

64121 

 65219 
Other inland water transport services of 
passengers 

64129 

b. Freight transportation 65221 
Inland water transport services of freight by 
refrigerator vessels 

65221 

 65222 
Inland water transport services of passengers 
by ferries 

64121 

 65229 Other inland water transport services of freight 65229 
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c. Rental of vessels with 
crew 

65230 
Rental services of inland water vessels with 
operator 

66023+66024 

d. Maintenance and repair 
of vessels 

87149 * 
Maintenance and repair services of other 
transport equipment 

87149 

e. Pushing and towing 
services 

65240 Towing and pushing services on inland waters 6759 

f. Supporting services for 
internal waterway transport 

67300 * Navigational aid services 6759 

 67610 * 
Port and waterway operation services (excl. 
cargo handling) 

6751 

 67620 * Pilotage and berthing services 6752 
 67630 * Vessel salvage and refloating services 6753 
 67690 * Other supporting services for water transport 6759 

C. Air Transport Services       

a. Passenger transportation 66110 
Scheduled air transport services of of 
passengers 

64241+64243 

 66120 
Non-scheduled air transport services of 
passengers 

64242+64244 

b. Freight transportation 66210 Air transport services of letters and parcels 65311 
 66290 Air transport services of other freight  65319 

c. Rental of aircraft with 
crew 

66400 Rental services of aircraft with operator 6603 

d. Maintenance and repair 
of aircraft 

87149 * 
Maintenance and repair services of other 
transport equipment 

87149 

e. Supporting services for 
air transport 

67710 
Airport operation services (excl. cargo 
handling) 

6761 

 67720 Air traffic control services 6762 

 67790 
Other supporting services for air or space 
transport 

6763+6764 

 85310 * Disinfecting and exterminating services 8531 
D. Space Transport       

 66300 Transport services via space 6532 
E. Rail Transport Services       
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a. Passenger transportation 64111 
Interurban railway transport services of 
passengers 

6421 

 64112 
Urban and suburban railway transport services 
of passengers 

64111 

b. Freight transportation 64121 
Railway transport services of freight by 
refrigerator cars 

65121 

 64122 
Railway transport services of freight by tanker 
cars 

65122 

 64123 
Railway transport services of containerized 
freight by flat cars 

65123 

 64124 
Railway transport services of letters and 
parcels 

65124 

 64129 Other railway transport services of freight 65129 
c. Pushing and towing 
services 

64130 Railway pushing or towing services 67310 

d. Maintenance and repair 
of rail transport equipment 

87149 * 
Maintenance and repair services of other 
transport equipment 

87149 

e. Supporting services for 
rail transport 

67400 Supporting services for railway transport 673 

F. Road Transport Services       

a. Passenger transportation 64211 
Urban and suburban scheduled road transport 
services of passengers 

64112 

 64212 
Urban and suburban special purpose 
scheduled road transport services of 
passengers 

64113 

 64213 
Interurban scheduled road transport services of 
passengers 

64221 

 64214 Interurban special purpose 64222 

 64219 
Other scheduled road transport services of 
passengers n.e.c. 

64223 

 64221 Taxi services 64115 

 64222 
Rental services of passenger cars with 
operator 

64116 
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 64223 
Rental services of buses and coaches with 
operator 

66011 

 64224 
Road transport services of passengers by 
man- or animal-drawn vehicles 

64117 

 64229 
Other non-scheduled road transport services of 
passengers n.e.c. 

n/a 

b. Freight transportation 64231 
Road transport services of freight by 
refrigerator vehicles 

65111 

 64232 
Road transport services of freight by tank 
trucks or semi-trailers 

65112 

 64233 
Road transport services of containerized freight 
by trucks equipped with a container chassis 

65113 

 64234 
Road transport services of freight by man- or 
animal-drawn vehicles 

65114 

 64235 
Moving services of household and office 
furniture and other goods 

65115 

 64236 Road transport services of letters and parcels 65116 
 64239 Other road transport services of freight 65119 

c. Rental of commercial 
vehicles with operator 

64250 Rental services of trucks with operator 66012 

d. Maintenance and repair 
of road transport equipment 

87141 
Maintenance and repair services of motor 
vehicles 

87141 

 87143 
Maintenance and repair services of trailers, 
semi-trailers and other motor vehicles n.e.c. 

87143 

e. Supporting services for 
road transport services 

67510 Bus station services 6741 

 67520 Highway, bridge and tunnel operation services 6742 
 67530 Parking lot services 6743 
 67590 Other supporting services for road transport 6749 

G. Pipeline Transport       

a. Transportation of fuels 64310 
Transport services via pipeline of petroleum 
and natural gas 

65131 

b. Transportation of other 
goods 

64390 Transport services via pipeline of other goods 65139 
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H. Services auxiliary to all 
modes of transport 

      

a. Cargo-handling services 67110 Container handling services 6711 
 67190 Other cargo handling services 6719 

b. Storage and warehouse 
services 

67210 Refrigerated storage services 6721 

 67220 Bulk liquid or gas storage services 6722 
 67290 Other storage or warehousing services 6729 

c. Freight transport agency 
services 

67910 * 
Freight transport agency services and other 
auxiliary freight transport services 

6791 

d. Other 67910 * 
Freight transport agency services and other 
auxiliary freight transport services 

6791 

 67990 Other supporting transport services n.e.c. 6799 
I. Other transport services       

 N/A   

12. Other services not 
included elsewhere 

      

 95110 
Services furnished by business and employers 
organizations 

9511 

 95120 
Services furnished by professional 
organizations 

9512 

 95200 Services furnished by trade unions 952 
 95910 Religious services 9591 
 95920 Services furnished by political organizations 9592 

 95991 
Civic betterment and community facility support 
services 

9593 

 95992 Special group advocacy services 9594 
 95993 Services provided by youth associations 95995 

 95999 
Other services provided by membership 
organizations n.e.c. 

95999 

 97110 Coin-operated laundry services 9711 

 97120 
Dry cleaning services (including fur product 
cleaning services) 

9712 
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 97130 Other textile cleaning services 9713 
 97140 Pressing services 9714 
 97150 Dyeing and colouring services 9715 
 97210 Hairdressing and barbers' services 9721 

 97220 
Cosmetic treatment, manicuring and pedicuring 
services 

9722 

 97230 Physical well-being services 9723 
 97290 Other beauty treatment services n.e.c 9729 
 97310 Cemeteries and cremation services 9731 
 97320 Undertaking services 9732 
 97910 Escort services 9791 
 97990 Other miscellaneous services n.e.c. 9799 
 98000 Domestic services 98 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจาก องค์การสหประชาชาติ (UN) 
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ภาคผนวก 2 
ข้อเสนอผูกพันเปิดตลาดค้าบรกิารของไทยชุดที่ 9  

ภายใต้กรอบความตกลงว่าดว้ยการค้าบริการของอาเซียน 
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ตารางที่ 1 ประเทศไทย – ตารางข้อผูกพันทั่วไป 
ข้อเสนอผูกพันเปิดตลาดค้าบริการของไทยชุดที่ 9 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน 

วิธีการค้าบริการ: 1) การให้บริการแบบข้ามพรมแดน 2) การเดินทางไปบริโภคในต่างประเทศ  3) การจัดตั้งธุรกิจ 4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา 
สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 

Horizontal Commitments 
All sectors included in this schedule 3) Commercial presence in sectors or subsectors in this schedule is 

permitted only through limited liability company which is registered 
in Thailand or the other type of legal entity as specified in the sector-
specific commitments of which the company is incorporated and 
registered, pursuant to Thai laws and regulations and will have to 
meet one of the following condition as indicated in the sector-
specific commitments: 

3.1 Foreign equity participation must not exceed 70 per cent of the 
registered capital and shall only operate through joint-venture 
with a juridical person of Thai national; or 

3.2 Foreign equity participation must not exceed 51 per cent of the 
registered capital and shall only operate through joint-venture 
with a juridical person of Thai national; or 

3.3 a. Foreign equity participation must not exceed 49  per cent of 
the registered capital; and 
b. The number of foreign shareholders must be less than half 
of the total number of shareholders of the company concerned 

3) Acquisition and usage of land: according to the Land Code of 
Thailand, foreign nationals or domestic companies which are deemed 
foreigners are not allowed to purchase or own land in Thailand. 
However, they may lease land and own buildings. 
For 3.1 and 3.2, a natural person or juridical person of another 
member that acquires or gains ownership of land, shall be deemed 
ineligible to exercise rights and privileges under this agreement 

3) For 3 . 3 , legal entity which is owned or controlled by foreigner(s) must meet 
the requirements as stipulated by laws and regulations regarding foreign 
investment. 
For 3.1 and 3.2, prior to obtaining a license or certificate, legal entity which is 
owned or controlled by foreigner(s) must meet the criteria required by relevant 
authorities. 
In establishing its commercial presence, a legal entity which is owned or 
controlled by foreigner(s) must apply for a certificate of business operation 
pursuant to a treaty or obligation under section XI of the Foreign Business Act; 
Ministerial Regulation Prescribing Rules and procedures Pertaining to the 
Application for a Foreign Business certificate B.E. 2546 (2003). 
According to article XIV and XIV bis of GATS, service supplier is required to 
comply with section V of the Foreign Business Act. 
For legal entity incorporated pursuant to Thai laws and regulations with foreign 
equity participation not exceeding 49 per cent of the registered capital: None 
Unbound for the measures pertaining to subsidies or privileges, minimum 
capital requirements, acquisition and usage of land, taxation measures, and 
nationality requirement. 

3)  The board of directors, including administrative and executive position or alike 
in the legal entity must be of Thai national and have permanent domicile in 
Thailand. The person or the representative of the juridical person who apply 
for a license must be of Thai nationality. 
For 3.1 and 3.2 a natural person or a juridical person who receive other special 
privileges or incentives from Thai authorities other than those provided under 
this agreement may not claim benefits under this agreement. 
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สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 
 4) Temporary movement of natural persons is unbound except in 

the following categories: 
 
I. Business Visitor : 
 
A natural person who stays in Thailand for the purpose of 
participating in business meetings or contacts, entering into 
contract to sell or purchase services, visiting of business 
establishments or other similar activities and entering with a 
purpose to establish a commercial presence in Thailand.  Such 
temporary entry will be permitted for an initial period of not more 
than 90 days and may be extended for a cumulative period of 
not more than one year. 
 
II. Intra-corporate Transferee : A corporate transferee of the 
managerial or executive level or a specialist, provided that such 
person has been employed by the company concerned outside 
Thailand for a period of not less than one year immediately 
preceding the date of his or her application for admission and 
has satisfied the criteria for management needs1 stipulated by 
the Department of Employment. The temporary stay is limited to 
a one year period and may be extended for a further three 
terms of not more than one year each. 
 
Acquisition and usage of land: according to the Land Code of 
Thailand, foreign nationals or domestic companies which are 
deemed foreigners are not allowed to purchase or own land in 
Thailand. However, they may lease land and own buildings. 
 

4) Unbound, except as provided in the MA column 
 
 

Acquisition and usage of land: Unbound, except as provided in the 
MA column 

Foreigners are also allowed to 
own part of condominium units 
under the laws and regulations 
governing the ownership of 
condominiums. 

ที่มา:  โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจาก 9th ASEAN Framework Agreement on Services และ ASEAN Agreement on the Movement of Natural Person 
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ตารางที่ 2 ประเทศไทย – ตารางข้อผูกพันเฉพาะสาขา1 
ข้อเสนอผูกพันเปิดตลาดค้าบริการของไทยชุดที่ 9 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน 

วิธีการค้าบริการ: 1) การให้บริการแบบข้ามพรมแดน 2) การเดินทางไปบริโภคในต่างประเทศ  3) การจัดตั้งธุรกิจ 4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา 
สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 

Business Services 
A. Professional Services 
(a) Legal services (CPC 861) (1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

Legal advisory for drafting of 
documents concerning only 
international commercial law, 
excluding local laws and 
regulations (CPC Version 1.1: part 
of 82119) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(b) Accounting, auditing, 
bookkeeping services (CPC 862) 

(1) None (1) Auditing must be authenticated by licensed auditor in Thailand  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

 

                                                           
1 ในข้อผูกพันชุดที่ 9 ได้มีการแยก Mode 4 ออกมาเจรจาเฉพาะ แต่เพื่อความสะดวกในการอ่านตารางข้อผูกพันเฉพาะสาขา คณะผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลของทุก Mode ภายใต้ CPC เดียวกัน 
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สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 
A. Professional Services 
Bookkeeping services, only for tax 
returns for its own affiliated 
company (CPC Version 1.1: part of 
82220) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(c) Taxation services (CPC 8630) (1) None (1) Tax filing must be authenticated by licensed tax auditor 
and/or licensed auditor in Thailand. 

 

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

Individual tax preparation and 
planning services for employees of 
its own affiliated company (CPC 
Version 1.1: 82320) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) None (4) None  

Architectural services (CPC 8671) (1) None (1) Services must be authenticated by licensed architect in 
Thailand 

 

(2) None (2) None  



 
 

 

 ผ 2-7 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.                        The Office of Industrial Economics 

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 
A. Professional Services 
Architectural services (CPC 8671) (3) Commercial presence is permitted either in the form of a limited liability 

company or limited partnership or registered ordinary partnership whose head 
office is registered in Thailand and which meets the following conditions: 
a) As indicated in 3.3 of the horizontal section; 
Limited Liability Company 
b) At least half of its director(s), or its managing director must be a person of 
Thai Nationality and obtain a license from the Architects Council; 
Limited Partnership or Registered Ordinary Partnership 
c) The managing partner or manager must be the person of Thai nationality; 
and 
d) At least half of its partner(s) or its managing partner must be the person of 
Thai nationality and obtain a license from the Architects Council. (3) None 

 

(4) Unbound (4) Unbound  

(d) Architectural advisory and pre-
design services 
(CPC Version 1.1: 83211) 

(1) None (1) Services must be authenticated by licensed architect in 
Thailand 

 

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(e) Engineering services (CPC 8672) (1) None (1) Services must be authenticated by licensed engineer in 
Thailand 

 

(2) None (2) None  
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สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 
A. Professional Services 
(e) Engineering services (CPC 8672) (3) Commercial presence is permitted either in the form of a limited liability company 

or limited partnership or registered ordinary partnership whose head office is 
registered in Thailand and which meets the following conditions: 
a) As indicated in 3.3 of the horizontal section; 
Limited Liability Company 
b) At least half of its director(s), or its managing director must be a person of Thai 
Nationality and obtain a license from the Engineer Council; 
Limited Partnership or Registered Ordinary Partnership 
c) The managing partner or manager must be the person of Thai nationality; and 
d) At least half of its partner(s) or its managing partner must be the person of Thai 
nationality and obtain a license from the Engineers Council. 

(3) None  

(4) (a) As indicated in the horizontal section 
(b) Unbound for Civil Engineer 

(4) As indicated in the horizontal section  

(e) Engineering advisory and pre-
design services for traffic control 
systems 
(CPC Version 1.1: 83339) 

(1) None (1) Services must be authenticated by licensed engineer in 
Thailand 

 

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(f) Integrated engineering services   

(CPC 8673) 

Integrated engineering services for 
traffic control systems 
(CPC Version 1.1: 83319) 

(1) None (1) Services must be authenticated by licensed engineer in 
Thailand 

 

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  
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สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 
A. Professional Services 
(g) Urban planning and landscape 
architectural services  (CPC 8674) 

(1) None (1) Services must be authenticated by licensed architect in 
Thailand 

 

(2) None (2) None  

(3) Commercial presence is permitted either in the form of a limited liability 
company or limited partnership or registered ordinary partnership whose head 
office is registered in Thailand and which meets the following conditions: 
a) As indicated in 3.3 of the horizontal section; 
Limited Liability Company 
b) At least half of its director(s), or its managing director must be a person of Thai 
Nationality and obtain a license from the Architects Council; 
Limited Partnership or Registered Ordinary Partnership 
c) The managing partner or manager must be the person of Thai nationality; and 
d) At least half of its partner(s) or its managing partner must be the person of 
Thai nationality and obtain a license from the Architects Council. 

(3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(g) Urban planning services 
Development services for programmes 
concerning land use, site selection, 
control and utilization, road systems 
and servicing of land with a view to 
creating and maintaining systematic, 
coordinated urban development (CPC 
Version 1.1: part of 83221) 

(1) None (1) Services must be authenticated by licensed architect in 
Thailand 

 

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  
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สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 
A. Professional Services 
(k) Other professional services 
     Weather forecasting and 
meteorological services 
(CPC Version 1.1: 83550) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

B. Computer and Related Services 
(a) Consultancy services related to the 
installation of computer hardware 
(CPC 841) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

Hardware consultancy services 
(CPC Version 1.1: part of 83141) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(b) Software implementation services 

(CPC 842) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  
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สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 
B. Computer and Related Services 
Software consultancy services 
(CPC Version 1.1: part of 83142) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(c) Data processing services  
(CPC 834) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

Data processing services (excluding 
those provided over public 
telecommunications network) 
(CPC Version 1.1: 85960) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(d) Data base services (CPC 844) 

(e) Other Computer services: 

Maintenance and repair services of 
office machinery and equipment 

including computers (CPC 84500) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  



 
 

 

 ผ 2-12 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.                        The Office of Industrial Economics 

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 
C. Research and development services 
(a) Research and development on 
natural sciences: research and 
experimental development on: 
- physical sciences (CPC 85101) 
- chemistry & biology (CPC 85102) 
- engineering & technology  
(CPC 85103) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

Research and experimental 
development on physical sciences 
(CPC Version 1.1: 81110) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

(b) Research and experimental 
development services on: 
- economics (CPC 85202) 
- law (CPC 85203) 
- linguistics and languages  
(CPC 85204) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

Research and experimental 
development services in linguistics 

and languages (CPC Version 1.1: 
81240) 

  

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  
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สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 
C. Research and development services 
(c) interdisciplinary research and 
experimental development services 
(CPC Version 1.1: 81300) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

D. Real Estate Services 
(a) Involving own or leased property: 
Renting or leasing services involving 
own or leased residential property 
(CPC 82101) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(b) On a fee or contract basis: 
Residential property management 
services on a fee or contract basis 
(CPC 82201) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

Residential condominium 

management services on a fee or 

contract basis (part of CPC 1.1 : 
72211) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  
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สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 
E. Rental/Leasing Services without Operators 
(a) Relating to ships: Leasing or rental 
services concerning vessels (CPC 83103) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) Vessels registered under Thai flag may be granted rights and 
privileges in accordance with relevant Thai laws 

 

(4) Unbound (4) Unbound  

(a) Relating to ships: Leasing or rental 
services concerning non-Thai flag vessels 
without operator (CPC Version 1.1: 73115) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(c) Relating to other transport equipment : 
Private car (CPC 83101) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) Vessels registered under Thai flag may be granted rights and 
privileges in accordance with relevant Thai laws 

 

(4) Unbound (4) Unbound  

(c) Relating to other transport equipment : 

Leasing or rental services concerning space 
transport without operator 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  
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สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 
E. Rental/Leasing Services without Operators 
(d) Relating to other machinery and equipment: 
- Agricultural machinery and equipment 
without operator (CPC 83106) 
- Construction machinery and equipment 
without operator (CPC 83107) 
- Office machinery and equipment (incl. 
computer) without operator (CPC 83108) 
- Other machinery and equipment without 
operator (CPC 83109) 

(1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

Computer server 
(CPC Version 1.1: 73124) 

(1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(e) Other: Leasing or rental services 
concerning pleasure and leisure equipment 
(CPC 83204) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(e) Other: Leasing or rental services 
concerning furniture (CPC Version 1.1: 

73230**) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  
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สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 
F. Other Business Services 
(a) Advertising services (CPC 871) (1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

(b) Market research services (CPC 86401) (1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

Market research services (excluding public 
opinion polling services) 
(CPC Version 1.1: 83700) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(b) Public opinion polling services (CPC 
86402)  

(1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  
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สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 
F. Other Business Services 
(c) Management consulting services: General 
management consulting services (CPC 86501) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) (a) As indicated in the horizontal section 
(b) Unbound for Legal and Auditing Consultants (4) As indicated in the horizontal section 

 

(c) Management consulting services: 
- Financial management consulting services 
(CPC 86502 except business tax and except as 
provided in financial services sector) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

Human resource management consulting 
services 
(CPC Version 1.1: 83113) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(d) Services related to management 

consulting: 

Project management services other than for 
construction (CPC 86601)  

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  
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สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 
F. Other Business Services 
(d) Services related to management consulting: 
Planning related to production management (CPC Version 1.1: 83115) 
This subclass does not include consulting services for: 
- Human resources management consulting services 
- Marketing management consulting services 
- Financial management consulting services 
- General management consulting services 
- Other management consulting services 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(e) Technical testing and analysis services: 
- Composition and purity testing and analysis services (CPC Version 
1.1: 83561) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

Other technical testing and analysis services 
(CPC 86769+86761) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

(f) Services incidental to agriculture: 

(f) Services incidental to forestry: Forestry consultant services 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) None (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  
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สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 
F. Other Business Services 
(g) Services incidental to fishing: 
International trading, exporting products services (broker) 

Quality analysis services/Canning process analysis services  
Technical services 

- Consulting/ - Research on marketing/ - Quality control 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) None (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

(h)  Services incidental to mining at oil and gas fields (1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) None (3) None  

(4) a) As indicated in the horizontal section 
b) Unbound for Civil Engineer 

(4) As indicated in the horizontal section  

(j) Services incidental to energy distribution, on fee or 

contract basis (excluding transport-related services on a fee 
or contract basis of petroleum and natural gas) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(k) Placement and supply services of personnel: 

Executive search services only for local employment 
(part of CPC 87201) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section. The managing 
partner and/or manager must be the person of Thai Nationality 

(3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  
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สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เย่ียงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 
F. Other Business Services 
Supply services of industrial workers, on a fee or 
contract basis to the clients 

Services consisting in supplying on a fee or contract 
basis to the clients, whether on a temporary or long-term 
basis, industrial workers hired by the supplier, who pays 
their emoluments. (part of CPC 87205) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(l) Investigation and Security: 

Alarm monitoring services for manufacturing 
factory (part of CPC 87303) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(m) Related scientific and technical consulting 
services: Oil and gas exploration 

(1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) a) As indicated in the horizontal section 
b) Unbound for Civil Engineer 

(4) As indicated in the horizontal section  

(m) Related scientific and technical consulting 

services: 
Scientific consulting services from 
mathematicians and statisticians (CPC 1.1: part of 

83139) 

(1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  
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สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 
F. Other Business Services 
(n) Maintenance and repair of equipment (not 
including maritime vessel, aircraft or other 

transport equipment): Machinery and equipment, 
on a fee or contract basis (part of CPC 88620) 

(1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

(o) Building and cleaning services: Disinfecting 
and exterminating services (CPC 87401) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(o) Building and cleaning services: Window 
cleaning services (CPC Version 1.1: 85320) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(p) Photographic services: Specialty photography 
services except aerial photography (part of CPC 
87504) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  
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สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 
F. Other Business Services 
(p) Photographic services: Photography processing services  
(CPC Version 1.1: part of 83820) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(q) Packaging services (CPC 876) (1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(r) Publishing and printing services excluding publishing 
newspaper  
(CPC 88442) 

(1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(s) Convention services: 
Convention centre over 2,000 participants 

(The development of a building that consists of Exhibition Halls, Meeting 
Rooms, a conference hall with more than 2,000 seating capacity, a banquet 
and a business centre equipped with state of the art telecommunication and 
teleconferencing facilities to cater for the needs of the convention industry. 
The centre will also provide adequate carparks, shops and restaurants/cafes 
to the exhibitors, participants and visitors) 

(1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  
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สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 
F. Other Business Services 
Annual international trade fair and exhibition 
organization services on a fee or contract basis 

(CPC Version 1.1: part of 85970) 

(1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(t) Other: Translation and interpretation services 

(CPC 87905) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

Communication Services 

Courier services (CPC 7512) 

Bicycle courier services for food delivery  
(part of CPC Version 1.1: 64340) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) None (4) None  
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สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 
Telecommunication Services 
Public local, domestic long distance 
and international services: 

(a) Fixed-line voice telephone services 
(a) Mobile telephone services (CPC 

75213) 

(1) None, other than - traffic shall be routed through gateways in Thailand operated by suppliers duly licensed; 
- the provision of concerned services shall be agreed by the supplier duly licensed of both ends. 

(1) None  

(2) None, other than - traffic shall be routed through gateways in Thailand operated by suppliers duly licensed; 
- the provision of concerned services shall be agreed by the supplier duly licensed of both ends. 

(2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section. (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

(d) Telegraph services (CPC 7523**) 

(e) Telex services (CPC 7523**) 

(f) Facsimile services (CPC 7521**+ 

7529**) 

(1) None, other than- traffic shall be routed through gateways in Thailand operated by suppliers duly licensed; 
- the provision of concerned services shall be agreed by the supplier duly licensed of both ends. 

(1) None  

(2) None, other than 
- traffic shall be routed through gateways in Thailand operated by suppliers duly licensed; 
- the provision of concerned services shall be agreed by the supplier duly licensed of both ends. 

(2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) a) As indicated in the horizontal section 
b) Unbound for Civil Engineer 

(4) As indicated in the horizontal section  

Private leased circuit services (CPC 
7522) 

(1) None, other than - traffic shall be routed through gateways in Thailand operated by suppliers duly licensed; 
- the provision of concerned services shall be agreed by the supplier duly licensed of both ends. 

(1) None  

(2) None, other than - traffic shall be routed through gateways in Thailand operated by suppliers duly licensed; 
- the provision of concerned services shall be agreed by the supplier duly licensed of both ends. 

(2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  
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สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 
Telecommunication Services 
(h) E-mail (CPC 7523**) 

(i) Voice-mail (CPC 7523**) 

(1) None, other than - traffic shall be routed through gateways in Thailand operated by suppliers duly licensed; 
- the provision of concerned services shall be agreed by the supplier duly licensed of both ends. 

(1) None  

(2) None, other than - traffic shall be routed through gateways in Thailand operated by suppliers duly licensed; 
- the provision of concerned services shall be agreed by the supplier duly licensed of both ends. 

(2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

(j) On-line information and data base-
retrieval (CPC 7523**) 

(1) None, other than - traffic shall be routed through gateways in Thailand operated by suppliers duly licensed; 
- the provision of concerned services shall be agreed by the supplier duly licensed of both ends. 

(1) None  

(2) None, other than - traffic shall be routed through gateways in Thailand operated by suppliers duly licensed; 
- the provision of concerned services shall be agreed by the supplier duly licensed of both ends. 

(2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

(l) Enhanced/value added facsimile 
services, incl. store and forward, store 

and retrieve (CPC 7523**) 

(m) Code and protocol conversion 

(1) None, other than  
- traffic shall be routed through gateways in Thailand operated by suppliers duly licensed; 
- the provision of concerned services shall be agreed by the supplier duly licensed of both ends. 

(1) None  

(2) None, other than  
- traffic shall be routed through gateways in Thailand operated by suppliers duly licensed; 
- the provision of concerned services shall be agreed by the supplier duly licensed of both ends. 

(2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  
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สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 
Telecommunication Services 
(n) On-line information and/or data 
processing services provided over 

public telecommunications network 
(part of CPC 843, excluding 

transaction processing) 

(1) None, other than  
- traffic shall be routed through gateways in Thailand operated by suppliers duly licensed; 
- the provision of concerned services shall be agreed by the supplier duly licensed of both ends. 

(1) None  

(2) None, other than  
- traffic shall be routed through gateways in Thailand operated by suppliers duly licensed; 
- the provision of concerned services shall be agreed by the supplier duly licensed of both ends. 

(2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) None (4) None  

Data base access services (part of 

CPC 7523) 

(1) Service providers must use networks operated be suppliers duly licensed (1) None  

(2) None (2) None  

(3) a) Shall be a Thai registered company with foreign equity participation not exceeding 25 per cent of the 
registered capital 
b) Must use networks operated by suppliers duly licensed 

(3) No limitation as long as foreign equity 
participation does not exceed 25 per cent 

 

(4) None (4) None  

(o) Other: Paging services (CPC 
75291) 

(1) None, other than 
- traffic shall be routed through gateways in Thailand operated by suppliers duly licensed; 
- the provision of concerned services shall be agreed by the supplier duly licensed of both ends. 

(1) None  

(2) None, other than 
- traffic shall be routed through gateways in Thailand operated by suppliers duly licensed; 
- the provision of concerned services shall be agreed by the supplier duly licensed of both ends. 

(2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) None (4) None  



 
 

 

 ผ 2-27 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.                        The Office of Industrial Economics 

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 
Telecommunication Services 
Telecommunications terminal equipment leasing 
services (CPC 75410) 

(1) None, subject to commercial arrangement with licensed operators (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) a) As indicated in the horizontal section 
b) Unbound for Civil Engineer 

(4) As indicated in the horizontal section  

Domestic VSAT (1) a) Service providers must use network operated by suppliers duly licensed; 
b) Radio application service is subject to frequency availability 

(1) None  

(2) None (2) None  

(3) a) Shall be a Thai registered company with foreign equity participation not 
exceeding 40 per cent of the registered capital and the number of foreign 
shareholders must not exceed 40 per cent of the total number of shareholders 
of the company 
b) Must use public telecommunication network under national 
telecommunication authorities 

(3) No limitation as long as foreign equity participation does not 
exceed 40 per cent 

 

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

Telecommunications equipment sales services 

(part of CPC 75420) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) a) As indicated in the horizontal section 
b) Unbound for Civil Engineer 

(4) As indicated in the horizontal section  
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สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 
Telecommunication Services 
Telecommunication Consulting Services (CPC 75440) (1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) a) As indicated in the horizontal section (b) Unbound for Civil Engineer (4) As indicated in the horizontal section  

Videotext 
Teleconference 

(1) a) Service providers must use network operated by suppliers duly licensed 
b) Radio application service is subject to frequency availability 

(1) None  

(2) None (2) None  

(3) a) A Thai registered company with foreign equity participation < 40% of the registered capital 
b) Must use public telecommunication network under national telecommunication authorities 

(3) No limitation as long as foreign equity 
participation does not exceed 40 per cent 

 

(4) As indicated in the horizontal section (4) None  

Audio Visual Services 
(a) Motion picture and video tape production and 
distribution services: 
Film/video production and distribution services 

excluding promotion or advertising services  

(CPC 96112+96113) 

(1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

(c) Radio/television services 

- Production services of radio programmes  
(CPC 96131) 
- Production services of television programmes  
(CPC 96132) 

(1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  
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Audio Visual Services 
(e) Sound recording: 
Production of sound recording only (excl. all 

broadcasting and AV services) 

(1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

Production of sound recording for higher education 

in University only (excl. all broadcasting and AV 
services 

(1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(f) Other: Colour correction services, i.e. adding, 
modifying, or excluding colour of audiovisual works 
(produced on film, video, or digital media, etc.) 

electronically, using digital techniques 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  



 
 

 

 ผ 2-30 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.                        The Office of Industrial Economics 

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 
CONSTRUCTION AND RELATED ENGINEERING SERVICES 
General Construction Work for Buildings (CPC 512) 

General Construction Work for Civil Engineering (CPC 513) 

Installation and Assembly Work (CPC 514, CPC 516) 

Building Completion and Finishing Work (CPC 517) 

Other (CPC 511, 515, 518) 

(1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) a) As indicated in the horizontal section 
b) Unbound for Civil Engineer 

(4) As indicated in the horizontal section  

A. General Construction Work for Buildings 
General construction services of mines and industrial plant (CPC 1.1 54260) 
This subclass does not include construction services of warehouses and industrial 
buildings, cf. 54121 

B. General Construction Work for Civil Engineering 
Excavating and earthmoving services (CPC 1.1 : 54330) 
of harbours, waterways, dams, irrigation and other water works (CPC 1.1 : 54230) 

C. Installation and Assembly Work 
Installation and Assembly Work Assembly and erection of Prefabricated 
constructions (CPC1.1 : 54400) 

D. Building Completion and Finishing Work 
Glazing services (CPC 1.1 : 54710) 
 
E. Other: Renting services related to equipment for construction or demolition 

of buildings or civil engineering works, with operator (CPC 1.1: 54800) 

(1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  
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Distribution Services 
Commission agents’ services (CPC 62111 to 
CPC 62118) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

Wholesale trade services of sports goods (incl. 

bicycles) (CPC 62266) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

Retailing services by Foreign service supplier 
established in Thailand of the products 
manufactured in Thailand under its own brand 

(CPC Version 1.1: part of 624) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

Franchising: Other non-financial Intangible 

assets (CPC 8929) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  
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Distribution Services 
Other: Retail sales of motor fuel and fuel 
oil 

(1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

Educational Services 
A. Primary education services: 
Preschool education services (CPC 

92110) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section 
At least half of its director(s), and if applicable its managing director, must be the person 
of Thai nationality 

(3) - The manager or the representative of the juridical person must be a 
Thai national, only who can apply for school license. 
- The school director and deputy director must be Thai nationals. 
- The School manager/Executive manager must be a Thai national. 

 

(4) Unbound (4) Unbound  

A. Primary education services (CPC 921) 

International and national school 
education services (CPC 9219) 

(4) Foreign natural persons may enter Thailand to supply education services provided that: 
 
a) the natural persons are invited or employed by education institutions duly established 
and registered in Thailand; and 
b) the natural persons possess qualification and experiences set by such institutions as 
well as meeting other criteria that may be set by Ministry of Education, where  applicable 
 
The initial temporary stay shall be one year or the duration of employment period, 
whichever is shorter, with possibility of extension. 
Others : As indicated in the horizontal section 

(4) Unbound  
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Educational Services 
B. Secondary education services: 
- General secondary education services (CPC 9221) 

- Higher secondary education services (CPC 9222) 
- Technical and vocational secondary education services 

(CPC 9223) 
- Technical and vocational secondary school-type 

education services for handicapped students (CPC 9224) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) Unbound  

B.  Secondary education services  (CPC 922**) 

International and national school education services 
(CPC 9221+9222) 

Technical and vocational education services  

(CPC 9223+9224) 

(4) Foreign natural persons may enter Thailand to supply education services 
provided that: 
a) the natural persons are invited or employed by education institutions duly 
established and registered in Thailand; and 
b) the natural persons possess qualification and experiences set by such 
institutions as well as meeting other criteria that may be set by Ministry of 
Education, where  applicable 
The initial temporary stay shall be one year or the duration of employment 
period, whichever is shorter, with possibility of extension. 
Others : As indicated in the horizontal section 

(4) Unbound  

C. Higher education services: 

Post-secondary technical and vocational education 

services (CPC 9231) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section 
At least half of its director(s), and if applicable its managing director, must be 
the person of Thai nationality 

(3) - The manager or the representative of the juridical person must 
be a Thai national, only who can apply for school license. 
- The school director and deputy director must be Thai nationals. 
- The School manager/Executive manager must be a Thai national. 

 

(4) Unbound (4) Unbound  
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Educational Services 
C. Higher education services: 
Science and technology faculty 

(Part of CPC 92390) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section 
At least half of its director(s), and if applicable its managing director, 
must be the person of Thai nationality 

(3) At least half of the university council members must be 
of Thai nationality 

 

(4) Unbound (4) Unbound  

Other higher education services 
(CPC 9239) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) At least half of the university council members must be 
of Thai nationality 

 

(4) Unbound (4) Unbound  

Adult education (CPC 924) 
Professional and/or Short Courses Education 

Services (CPC 92400) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) At least half of the university council members must be 
of Thai nationality 

 

(4) As indicated in the horizontal section (4) Unbound  
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Environmental Services 
Sewage services (CPC 9401) 
Environmental consultancy on sewage system, refuse 
disposal, hazardous waste management, air pollution and 
noise management, sanitation and other environmental 
management services (CPC 9401) 
Environmental Protection and Environmental Abatement 
Services (CPC 9401) 
Sewage services (including industrial waste water 
treatment system) (CPC 9401) 

Refuse disposal services (CPC 9402) 

Sanitation and similar services (CPC 9403) 

D. Other: 
- Cleaning services of exhaust gases (including industrial 
emission abatement) (CPC 9404) 
- Noise abatement services (CPC 9405) 
- Nature and landscape protection services (CPC 9406) 
- Other environmental protection services (CPC 9409) 

(1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

Marine environmental protection services (CPC Version 

1.1: Part of 94900) 

(1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  
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Health Care Services 
Medical and dental services: 
- General medical services (CPC 93121) 
- Specialised medical services (CPC 93122) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section and must only be OP clinic in a 
hospital. A person is allowed to operate not more than one sanatorium. 

(3) The person who applies for the license to operate must have a domicile 
in Thailand. 

 

(4) As indicated in the horizontal section 
The person who will be responsible to operate the OP Clinic is required to have 
the license to operate for not more than one OP Clinic, and has obtained a 
license to practice in Thailand 

(4) As indicated in the horizontal section 
The person who applies for the license to operate must have a domicile in 
Thailand. 

 

Specialised medical services provided in private 

hospital (CPC Version 1.1: part of 93122) 
This subclass includes: 
- consultation services in paediatrics, gynaecology-
obstetrics, neurology and psychiatry 
- surgical consultation services 
- analysis and interpretation of medical images (x-ray, 
electrocardiograms, endoscopies and the like) 
This subclass does not include: 
- Services of medical laboratories, cf.93199 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  
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Health Care Services 
Dental Services (CPC 93123) (1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section and must only be dental 
department in a hospital, not dental clinic nor dental hospital. A person is 
allowed to operate not more than one sanatorium. 

(3) The person who applies for the license to operate must have a domicile 
in Thailand. 

 

(4) As indicated in the horizontal section 
The person who will be responsible to operate the Dental Department is 
required to have the license to operate for not more than one Dental 
Department, and has obtained a license to practice in Thailand 

(4) As indicated in the horizontal section 
The person who applies for the license to operate must have a domicile in 
Thailand. 

 

Veterinary services: 

Veterinary services for pet animals (CPC 93201) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section and a person is allowed to 
operate not more than one veterinary hospital 

(3) The person who applies for the license to operate must have a domicile 
in Thailand. 

 

(4) Unbound (4) Unbound  

Veterinary services: 
Veterinary services for livestock (CPC Version 

1.1: 93220) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  
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Health Care Services 
Services provided by nurses 
(part of CPC 93191) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section and must only be nursing 
department in a hospital. A person is allowed to operate not more than one 
sanatorium. 

(3) The person who applies for the license to operate must have a domicile 
in Thailand. 

 

(4) As indicated in the horizontal section 
The person who will be responsible to operate the nursing Department is 
required to have the license to operate for not more than one nursing 
Department, and has obtained a license to practice in Thailand 

(4) As indicated in the horizontal section 
The person who applies for the license to operate must have a domicile in 
Thailand. 

 

Ambulance Services (CPC 93192) (1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) None (3) None  

   

j) Nursing department of physiotherapeutic and 
paramedical services provided in a hospital. 

(CPC Version 1.1: 93191) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  



 
 

 

 ผ 2-39 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.                        The Office of Industrial Economics 

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 
Health Care Services 
A. Private Hospital services (CPC Version 1.1: 
93110) 
This subclass does not include: 
- services delivered by hospital out-patient clinics 
- dental services 
- ambulance services 
- military hospital services 
- prison hospital services 
- nursing services 
- chronic case services 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section 
The person who will be responsible to operate the hospital is required to have 
the license to operate for not more than one hospital, and has obtained a 
license to practice in Thailand 

(4) As indicated in the horizontal section 
The person who applies for the license to operate must have a domicile in 
Thailand. 

 

B. Other human health services CPC Version 

1.1: part of 93199) 
- Residential health facilities services other than 
hospital services, excluding non-overnight stay 
(CPC 93193) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

C. Social services: Day-care services for 
children with disabilities 
(CPC Version 1.1: part of 93321) 
D. Other: 

Diagnostic imaging services without analysis or 
interpretation, e.g. x-ray, ultrasound, and magnetic 
resonance imaging (MRI) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  
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Tourism and Travel Related Services 
A. Hotel and Restaurants (incl. catering): 
- Hotel Lodging Services (CPC 6411) 
- Motel lodging services (CPC 6412) 
- Holiday center and holiday home services (CPC 64192) 
- Camping and Caravan site Services (CPC 64195) 
- Meal serving services with full restaurant services (CPC 64210) 
- Catering services (CPC 64230) 
- Beverage Serving Services without Entertainment (CPC 64310) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

A. Hotel and Restaurants: 
- Superior Deluxe or Six-star plus rated hotel 
(CPC Version 1.1: part of 63110) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

Travel agencies and tour operators services (CPC 74710) (1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

Outbound travel information services (excluding 

accommodation and travel reservation services) 
(CPC Version 1.1 : part of 67813) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) Foreign equity participation must not exceed 70 per cent of the 
registered capital and shall only operate in the form of limited partnership 

(3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  
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Tourism and Travel Related Services 
D. Other: 
Hotel management services (CPC Version 1.1: part of 63110) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

Recreational, Cultural and Sporting Services 
A. Entertainment Services: 
Theme parks and amusement parks (CPC 96194) 

(1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

B. News agency services: 
Picture supply services (CPC 96212) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

Picture supply services provided to National News agency 

(Part of CPC 96212) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  
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Recreational, Cultural and Sporting Services 
C. Libraries, archives, museums and other cultural services: 
Library services (CPC 9631) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

C. Libraries, archives, museums and other cultural services: 

Private library services (CPC 96311) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

D. Sporting and other recreational services: 
- Sports event promotion services (CPC 96411) 
- Sports event organisation services (CPC 96412) 
- Sports facility operation services (CPC 96413) 

- Recreation Park and Beach Services (CPC 96491) 

(1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

E. Other: Marina Facilities (A small sea harbour with docking 
facilities for motor and sailing boats, Marina provide berths for 
long and short term use and some also offer boat charter) 

(1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  
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Recreational, Cultural and Sporting Services 
Maritime Transport Services 
(a) Passenger transportation (CPC 7211 

excluding cabotage transport) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section 
a) Unbound for establishment of Juridical Person for the purpose of 
operating a fleet under the national flag of Thailand 
b) Other forms of commercial presence for the supply of international 
maritime transport services except branch offices: As indicated in the 
horizontal section 

(3) a) Unbound 
b) None 

 

(4) a) Ship's crew: Unbound 
b) Other personnel: As indicated in the horizontal section 

(4) a) Unbound 
b) Other personnel: As indicated in the horizontal section 

 

(b) Freight transportation (CPC 7212 
excluding cabotage transport) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section 
a) Unbound for establishment of Juridical Person for the purpose of 
operating a fleet under the national flag of Thailand 
b) Other forms of commercial presence for the supply of international 
maritime transport services except branch offices: 
As indicated in the horizontal section 

(3) a) Unbound 
b) None other than: 
- Shareholders of Thai maritime transport companies with ownership of Thai 
flag vessels may be granted exemption or reduced rates of income tax leviable 
on dividends paid by such companies 
- Exporters or importers of goods shipped from or to Thailand by Thai flag 
vessel may be entitled to special deduction of not more than 50 per cent of the 
freight values or other expenses paid in the ordinary courses of carriage of 
such goods from their net income for the purposes of calculation of income tax 

 

(4) a) Ship's crew: Unbound 
b) Other personnel: As indicated in the horizontal section 

(4) a) Unbound 
b) Other personnel: As indicated in the horizontal section 
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Maritime Transport Services 
(b) Freight transportation 
(excluding cabotage transport): Transoceanic water transport 
services of refrigerated freight by refrigerator vessels 
(CPC Version 1.1: part of 65121) 
This subclass does not include coastal and transoceanic water 
transportation of chemical, liquid gas, any form of gages or any 
form of liquids cf. 65122 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) a) Ship's crew: Unbound 
b) Other personnel: As indicated in the horizontal section 

(4) a) Unbound 
b) Other personnel: As indicated in the horizontal section 

 

(c) Rental of non-Thai flag vessels with crew (CPC 7213) (1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

     

(d) Maintenance and repair of vessels exceeding 100,000 DWT 
(Part of CPC 8868) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  
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Maritime Transport Services 
(e) International towing (CPC 7214) (1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section 
a) Unbound for establishment of Juridical Person for the purpose of 
operating a fleet under the national flag of Thailand 
b) Other forms of commercial presence for the supply of international 
towing services except branch offices: As indicated in the horizontal section 

(3) a) Unbound 
b) None  

 

(4) a) Ship's crew: Unbound 
b) Other personnel: As indicated in the horizontal section 

(4) a) Unbound 
b) Other personnel: As indicated in the horizontal 
section 

 

(f) Supporting Services for maritime transport 
- Shore reception facilities (collection of waste/oily water from ships) 
- Port captain's services attached to specific foreign vessels 
- Classification Societies 
- Vessels salvage and refloating services – not applicable in harbour 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

(f) Supporting Services for maritime transport 
- Vessels salvage and refloating services (CPC 1.1 67630) 
This subclass does not include: 
- towing services supplied to distressed vessels: 
- on coastal waters or on open sea, cf. 65140 
- on inland waters, cf. 65240 
- police services, cf. 91260 
- marine fireboat services, cf. 91260 
- other public order and safety affairs related services, cf. 91290 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  
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Maritime Transport Services 
Custom clearance services (1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section 
A customs broker must be natural person of Thai nationality* 

(3) A customs broker must be natural person of Thai nationality* *must obtain a license from 
the Customs Department 

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

Space Transport Services 
Transport services via space (CPC 1.1 :66300) 
This subclass includes space passenger transportation services 
This subclass does not include: 
- launching and placing of satellites in space 
- services provided by space laboratories 

(1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

Rail Transport Services 
Maintenance and repair of Rail transport equipment  
(CPC 8868**) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

Supporting services for rail transport services: 
- Security services at railway station 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  
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Rail Transport Services 
Supporting services for rail transport services: 
- Railway car cleaning services under the service contract of 

railway authority 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

Road Transport Services 
(a) Passenger transportation: 
- Rental services of passenger cars with operator  

(CPC 71222) 
- Rental services of buses and coaches with operator  
(CPC 71223) 

(b) Freight transportation only for frozen or refrigerated 

goods, bulk liquids or gases and containerised freight 
(CPC 71231 to 71233) 

(1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section and not less than 
half of the board of directors of the company must have Thai 
nationality 

(3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

(d) Maintenance and repair of road transport equipment: 

Automobile emergency road services 

(e) Supporting services for road transport services: 

Parking services (CPC 7443) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  
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สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 
Services Auxiliary to All Modes of Transport Services 
(a) Maritime cargo handling services (1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section and supplying of 
services in the area under the jurisdiction of the Port Authority of 
Thailand is subject to certain conditions set up by the Ministerial 
Regulations issued under the Port Authority of Thailand Act B.E. 2494 

(3) Unbound  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

(b) Storage and warehouse services for maritime 

transport 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

(b) Storage and warehousing services of frozen or 
refrigerated goods (CPC 74210) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  
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สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 
Services Auxiliary to All Modes of Transport Services 
(c) Freight transport agency services: 
Maritime Freight forwarding services (part of CPC 748) 

(c) Maritime Agency Services (part of CPC 748) 

(1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

OTHER SERVICES NOT INCLUDED ELSEWHERE 
Skill training services (not classified under education 
services, incl. educational institution ) related to alternative 
energy production, on a fee or contract basis (CPC 97090) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(c) Freight transport agency services: 
Maritime Freight forwarding services (part of CPC 748) 

(c) Maritime Agency Services (part of CPC 748) 

(1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

หมายเหตุ: ในตารางนี้จะมิได้ระบุสาขาการบริการทางการเงิน (Financial Services) เนื่องจากมีคณะท างานในการเปิดเสรีบริการทางการเงิน (Working Committee on Financial Services Liberalization : WC-FSL)  
เป็นคณะท างานที่ท าการเจรจาด้านการบริการทางการเงินโดยเฉพาะ ภายใต้กรอบ AFAS โดยปัจจุบันมีการเจรจาไปแล้วทั้งสิ้น 6 ครั้ง 
ที่มา:  โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจาก 9th ASEAN Framework Agreement on Services และ ASEAN Agreement on the Movement of Natural Person 
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ภาคผนวก 3 
ตาราง Provisional Central Product Classification (CPC) 

และรหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย (Thailand 
Standard Industrial Classification) ที่เกี่ยวขอ้งกับ

อุตสาหกรรมการบริการทีเ่กี่ยวข้องกับการผลิต 
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับ  
5 อุตสาหกรรมเป้าหมาย แบ่งตามรหัส CPC และ TSIC 

CPC 
Provisional 

Description TSIC Description 

Professional Services 
Engineering services 

86721 Advisory and consultative engineering services 09100 กิจกรรมที่สนับสนนุการขุดเจาะน ้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ 

86722 
Engineering design services for the construction of 
foundations and building structures 09900 กิจกรรมที่สนับสนนุการท้าเหมืองแร่และเหมืองหินอืน่ๆ 

86723 
Engineering design services for mechanical and 
electrical installations for buildings 71101 กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและการให้ค้าปรึกษาที่เกี่ยวข้อง 

86724 
Engineering design services for the construction of civil 
engineering works 71102 

กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้ค้าปรึกษาทางด้านเทคนิคที่
เกี่ยวข้อง 

86725 
Engineering design services for industrial processes 
and production 71103 

กิจกรรมงานธรณีฟิสิกส์ธรณีวิทยาและการให้ค้าปรึกษาที่ 
เกี่ยวข้อง 

86726 Engineering design services n.e.c. 74109 กิจกรรมการออกแบบเฉพาะด้านอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

86727 
Other engineering services during the construction and 
installation phase 74902 กิจกรรมการให้ค้าปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 

86729 Other engineering services 74909 
กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิคอื่นๆ ซึ่งมิได ้ 
จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

86731 
Integrated engineering services for transportation 
infrastructure turnkey projects     

86732 

Integrated engineering and project management 
services for water supply and sanitation works turnkey 
projects     

86733 
Integrated engineering services for the construction of 
manufacturing turnkey projects     

86739 
Integrated engineering services for other turnkey 
projects     

Research and Development Service  
R&D services on natural sciences 

85101 
Research and experimental development services on 
physical sciences 72101 การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 

85102 
Research and experimental development services on 
chemistry and biology 72102 การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านเทคโนโลยชีีวภาพ 

85103 
Research and experimental development services on 
engineering and technology 72109 

การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยอีื่นๆ 
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

85104 
Research and experimental development services on 
agricultural sciences 72200 การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

85105 
Research and experimental development services on 
medical sciences and pharmacy     
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CPC 
Provisional 

Description TSIC Description 

85109 
Research and experimental development services on 
other natural sciences     

Other Business Services 
Market research and public opinion  polling services 

86401 Market research services 73200 การวิจัยตลาดและการส้ารวจความคิดเห็นของประชาชน 
86402 Public opinion polling services 70100 กิจกรรมของส้านักงานใหญ ่
86501 General management consulting services 70201 กิจกรรมให้ค้าปรึกษาด้านการสื่อสารประชาสัมพนัธ์ 

86502 
Financial management consulting services (except 
business tax) 70202 กิจกรรมให้ค้าปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงิน 

86503 Marketing management consulting services 70209 
กิจกรรมให้ค้าปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆ ซึ่งมิได้ 
จัด ประเภทไว้ในที่อืน่ 

86504 Human resources management consulting services 74909 
กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิคอื่นๆ ซึ่งมิได ้ 
จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

86505 Production management consulting services 85500 การบริการที่สนับสนนุการศึกษา 
86506 Public relations services     
86509 Other management consulting services     

86601 
Project management services other than for 
construction     

86602 Arbitration and conciliation services     
86609 Other management services n.e.c.     

Technical testing and analysis services 
86761 Composition and purity testing and analysis services 71201 การทดสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพและเคมี 
86762 Testing and analysis services of physical properties 71202 การตรวจสภาพยานยนต์ทางเทคนิค 

86763 
Testing and analysis services of integrated mechanical 
and electrical systems 71209 

การทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ใน
ที่อื่น 

86769 Other technical testing and analysis services     
Services incidental to agriculture, hunting and forestry 

88110 Services incidental to agriculture 01611 การควบคุมแมลงและสัตว์ศัตรูพชื 

88120 Services incidental to animal husbandry 01612 
การด้าเนินการเกี่ยวกับอุปกรณ์การให้น ้าและเครื่องมือชลประทาน 
ทางการเกษตร 

88130 Services incidental to hunting 01619 กิจกรรมสนับสนนุการผลติพชืผลซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
88140 Services incidental to forestry and logging 01621 กิจกรรมสนับสนนุการแพร่พนัธุ์สัตว์ 

   01629 กิจกรรมสนับสนนุการเลี ยงสัตว์อืน่ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 
  01630 กิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยวพืชผล 

    01640 กระบวนการจัดการเมล็ดพันธุ์เพือ่การขยายพันธุ์ 
    81300 การบริการดูแลและบ้ารุงรักษาภูมิทัศน์ 
    96302 กิจกรรมการดูแลสัตว์เลี ยง 
    01700 การล่าสัตว์การดักสตัว์และกิจกรรมบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
    01299 การปลูกพืชยืนต้นประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
    01302 การปลูกพืชการเพาะพนัธุ์และการขยายพันธุ์พืชอื่นๆ 
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CPC 
Provisional 

Description TSIC Description 

    02100 วนวัฒนวิทยาและกิจกรรมอืน่ๆ ที่เกี่ยวกับป่าไม้ 
    02200 การท้าไม้ 
    02300 การเก็บหาของป่า 
    02400 บริการสนับสนนุการป่าไม้ 
Services incidental to mining 

88300 Services incidental to mining 09100 กิจกรรมที่สนับสนนุการขุดเจาะน ้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ 
Services incidental to manufacturing 

88411 
Manufacture of food and beverages, on a fee or 
contract basis 01629 กิจกรรมสนับสนนุการเลี ยงสัตว์อืน่ๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

88412 Manufacture of tobacco on a fee or contract basis 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้นสตัว์ปีก) 
88421 Manufacture of textiles on a fee or contract basis 10112 การบรรจุเนื อสตัว์สด (ยกเว้นสตัว์ปีก) 

88422 
Manufacture of wearing apparel on a fee or contract 
basis 10120 การฆ่าและการบรรจุเนื อสัตว์ปีกสด 

88423 
Manufacture of leather products on a fee or contract 
basis 10131 

การผลิตเนื อสัตว์และเนื อสัตว์ปีกด้วยการอบแห้ง การท้าเค็มหรือ 
การรมควัน 

88430 

Manufacture of wood and of products of wood and 
cork, except furniture; manufacture of articles of straw 
and plaiting materials, on a fee or contract basis 10132 

การผลิตไส้กรอกลูกชิ นและผลิตภัณฑอ์ื่นที่คล้ายกันที่ท้าจาก 
เนื อสัตว์และเนื อสตัว์ปีก 

88441 
Manufacture of paper and paper products, on a fee or 
contract basis 10133 การผลิตเนื อสัตว์และเนื อสัตว์ปีกบรรจุกระป๋อง 

88450 
Manufacture of coke, refined petroleum products and 
nuclear fuel, on a fee or contract basis 10134 การผลิตผลติภัณฑพ์ลอยได้จากสัตวแ์ละสัตว์ปีก 

88460 
Manufacture of chemicals and chemical products, on a 
fee or contract basis 10139 

การผลิตผลติภัณฑอ์ื่นๆ จากเนื อสัตวแ์ละเนื อสตัว์ปีกซึ่งมิได้ 
จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

88470 
Manufacture of rubber and plastics products, on a fee 
or contract basis 10211 การผลิตปลาและผลติภัณฑ์จากปลาสดแช่เย็น หรือแช่แข็ง 

88480 
Manufacture of other non-metallic mineral products, on 
a fee or contract basis 10212 

การผลิตสตัวน์ ้าและผลติภัณฑ์สตัว์น ้าสด (ยกเว้นปลา) แช่เย็นหรือ
แช่แข็ง 

88491 Manufacture of furniture on a fee or contract basis 10221 การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง 

88492 
Manufacture of other articles n.e.c., on a fee or 
contract basis 10222 การผลิตสตัวน์ ้า (ยกเว้นปลา) บรรจุกระป๋อง 

88493 Recycling on a fee or contract basis 10291 
การผลิตผลติภัณฑ์สตัวน์ ้าด้วยการอบแห้ง การรมควนั การท้าเค็ม 
การหมักในน ้าเกลือ หรือน ้าส้มสายชู 

88510 Manufacture of basic metals on a fee or contract basis 10292 การผลิตไส้กรอกลูกชิ นและผลิตภัณฑอ์ื่นที่คล้ายกันท้าจากสัตว์น ้า 

88520 
Manufacture of fabricated metal products, except 
machinery and equipment, on a fee or contract basis 10293 การผลิตน ้าปลาและผลติภัณฑ์สตัวน์ ้าที่ได้จากการหมัก 

88530 
Manufacture of machinery and equipment n.e.c., on a 
fee or contract basis 10294 การผลิตปลาป่นส้าหรับใช้เป็นอาหารสัตว์ 

88540 
Manufacture of office, accounting and computing 
machinery, on a fee or contract basis 10295 การแปรรูปสาหร่าย 
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CPC 
Provisional 

Description TSIC Description 

88550 
Manufacture of electrical machinery and apparatus 
n.e.c., on a fee or contract basis 10299 การผลิตผลติภัณฑอ์ื่นๆ จากสัตวน์ ้าซึง่มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 

88560 
Manufacture of radio, television and communication 
equipment and apparatus, on a fee or contract basis 10301 การผลิตผลไม้และผักแช่แข็ง 

88570 

Manufacture of medical precision and optical 
instruments, watches and clocks, on a fee or contract 
basis 10302 การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง 

88580 
Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-
trailers, on a fee or contract basis 10303 การผลิตน ้าผลไม้และน ้าผัก 

88590 
Manufacture of other transport equipment, on a fee or 
contract basis 10304 

การถนอมผลไม้หรอืผักโดยการท้าเค็มการอบแห้งการแช่  
ในน ้ามันหรือในน ้าส้มสายชู 

    10305 การผลิตแยมแยมผวิส้มและเยลลี 
    10306 การแปรรูปและการถนอมมันฝรั่ง 
    10307 การผลิตผลติภัณฑ์จากถั่วเปลือกแข็ง 

    10309 
การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผกัด้วยวิธีอืน่ๆ ซึ่งมิได้  
จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

    10411 การผลิตน ้ามันถัว่เหลือง 
    10412 การผลิตน ้ามันร้าข้าว 
    10413 การผลิตน ้ามันข้าวโพด 
    10414 การผลิตน ้ามันมะพร้าว 
    10419 การผลิตน ้ามันพืชชนิดอืน่ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
    10420 การผลิตน ้ามันปาล์ม 
    10491 การผลิตน ้ามันและไขมันจากสตัว์ 

    10499 
การผลิตผลติภัณฑอ์ื่นๆ ที่ได้จากน ้ามันพืชซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ใน
ที่อื่น 

    10501 การผลิตน ้านมสด (ยกเว้นน ้านมดิบ) 
    10502 การผลิตผลติภัณฑ์นมขน้หรอืนมผง 
    10503 การผลิตไอศกรีมและไอศกรีมหวานเย็น 
    10504 การผลิตโยเกิรต์และนมเปรี ยว 
    10505 การผลิตเนย 
    10509 การผลิตผลติภัณฑ์นมอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
    10611 การสีข้าว 
    10612 การผลิตแป้งจากข้าว 
    10613 การผลิตแป้งสาลี 
    10614 การผลิตแป้งข้าวโพด 
    10615 การผลิตแป้งจากเมล็ดธัญพืชอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

    10616 
การผลิตแป้งผสมหรอืแป้งส้าเร็จรูปส้าหรับใช้ท้าขนมปังและ 
ประกอบอาหารอื่นๆ 

    10617 การผลิตน ้าธัญพืช 
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    10619 
การผลิตผลติภัณฑอ์ื่นๆ จากเมล็ดธัญพืชซึ่งมิได้จัดประเภท 
ไว้ในที่อืน่ 

    10621 การผลิตมันเส้นและมันอัดเม็ด 
    10622 การผลิตสตาร์ชมันส้าปะหลัง 

    10623 
การผลิตสตาร์ชจากข้าวโพดธัญพืชและพชืผักอืน่ๆ (ยกเว้น 
มันส้าปะหลัง) 

    10629 การผลิตผลติภัณฑ์จากสตารช์อืน่ๆ ซึง่มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
    10711 การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี 
    10712 การผลิตขนมปังกรอบและผลติภัณฑข์นมอบกรอบอื่นๆ 
    10713 การผลิตขนมไทยประเภทอบ 
    10721 การผลิตน ้าตาลดิบจากอ้อย 
    10722 การผลิตน ้าตาลบรสิุทธิ์ 
    10723 การผลิตน ้าตาลจากพืช (ยกเว้นอ้อย) 
    10731 การผลิตโกโก้และผลติภัณฑ์จากโกโก้ 
    10732 การผลิตผลติภัณฑช์็อกโกแลตและขนมหวานจากช็อกโกแลต 
    10733 การผลิตหมากฝรั่ง 

    10734 
การถนอมผลไม้ถั่วเปลือกแข็งเปลือกผลไม้และสว่นอื่นๆ ของพืช
โดยใช้น ้าตาล 

    10739 
การผลิตลูกกวาดและขนมอื่นๆ ท่ีท้าจากน ้าตาลซึ่งมิได้จัดประเภท
ไว้ในที่อืน่ 

    10741 การผลิตพาสต้า 
    10742 การผลิตเส้นกว๋ยเตี๋ยว บะหมี่ วุ้นเส้น 

    10743 
การผลิตผลติภัณฑอ์าหารจ้าพวกแป้งชนิดส้าเร็จรูปและ  
กึ่งส้าเร็จรูป 

    10749 
การผลิตผลติภัณฑอ์าหารจ้าพวกแป้งอื่นๆ ท่ีคล้ายกันซึ่งมิได้  
จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

    10751 การผลิตอาหารปรุงส้าเร็จแช่แข็ง 

    10752 
การผลิตอาหารปรุงส้าเร็จบรรจุในภาชนะปิดสนิทโดยวิธี
สุญญากาศ 

    10761 การผลิตกาแฟ 
    10762 การผลิตชา 
    10769 การผลิตสมุนไพรผงส้าหรับชงเป็นเครื่องด่ืม 
    10771 การผลิตเครื่องเทศและเครื่องแกงส้าเร็จรูป 
    10772 การผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหารประจ้าโต๊ะ 
    10773 การผลิตซอีิ๊ว 
    10774 การผลิตผงชรูส 
    10775 การผลิตเกลือบริโภค 

    10779 
การผลิตเครื่องปรุงอาหารประจ้าโต๊ะและเครื่องประกอบอาหารอื่น ๆ 
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

    10791 การผลิตขนมขบเคี ยว/ขนมกรุบกรอบ 
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    10792 การผลิตขนมไทยและขนมพื นเมือง (ยกเว้นขนมอบ) 
    10793 การผลิตซุปน ้าซุปและอาหารพิเศษ 
    10794 การผลิตอาหารพรอ้มปรุงและอาหารที่เน่าเสียง่าย 
    10795 การผลิตน ้าแข็งเพื่อการบริโภค 
    10796 การผลิตผลติภัณฑ์จากไข่ 
    10799 การผลิตผลติภัณฑอ์าหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 
    10801 การผลิตอาหารส้าเร็จรูปส้าหรับสตัว์เลี ยง 
    10802 การผลิตอาหารส้าเร็จรูปส้าหรับเลี ยงปศุสัตว์ในฟาร์ม 
    11011 การผลิตสรุากลั่น 
    11012 การผลิตสรุาผสม 
    11021 การผลิตไวนอ์งุ่น 
    11022 การผลิตไวน์ผลไม ้(ยกเว้นองุ่น) 
    11029 การผลิตสรุาผลไม ้(ไวน์) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ทีอ่ื่น 
    11030 การผลิตมอลต์และสุราที่ท้าจากข้าวมอลต์ 
    11041 การผลิตน ้าดื่มบริสุทธิ์และน ้าแร่บรรจขุวด 
    11042 การผลิตน ้าอัดลมและโซดา 
    11043 การผลิตเครื่องด่ืมกาแฟ ชาและชาชงสมุนไพรพรอ้มด่ืม 
    11044 การผลิตเครื่องด่ืมให้พลังงานรวมถึงเครื่องด่ืมเกลือแร่ 
    11049 การผลิตเครื่องด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว ้
    12001 การบ่มและการอบใบยาสูบ 
    12002 การผลิตบุหรี่และซิการ ์

    12009 
การผลิตผลติภัณฑ์จากยาสูบและผลติภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบอืน่ๆ 
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ (ยกเว้นบุหรี่และซิการ)์ 

    13111 การเตรียมเส้นใย 
    13112 การปั่นด้ายจากเส้นใยธรรมชาติ 
    13113 การปั่นด้ายจากเส้นใยสังเคราะห์ 
    13121 การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาต ิ
    13122 การทอผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์ 
    13129 การทอผ้าจากเส้นใยอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
    13129 การทอผ้าจากเส้นใยอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
    13131 การขจัดไขมันและสิ่งสกปรกการฟอกขาวและการยอ้มสี 
    13132 การพิมพ์ผ้า 
    13139 การตกแต่งส้าเร็จสิ่งทอด้วยวิธีอื่นๆ ซึง่มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
    13139 การตกแต่งส้าเร็จสิ่งทอด้วยวิธีอื่นๆ ซึง่มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
    13910 การผลิตผ้าถักและผ้าถักโครเชต์ 
    13921 การผลิตเครื่องนอนผ้าที่ใช้บนโตะ๊อาหารห้องน ้าและหอ้งครัว 
    13922 การผลิตผลติภัณฑ์จากผ้าใบและผ้าอืน่ๆ ท่ีคล้ายกัน 

    13929 
การผลิตวสัดุสิ่งทอส้าเร็จรูปอืน่ๆ ยกเว้นเครื่องแต่งกายซึ่งมิได้ 
จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

    13930 การผลิตพรมและพรมหนา 
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    13940 การผลิตเชือกเชือกเส้นใหญต่าข่ายแหและอวน 
    13991 การผลิตผ้าที่ไม่ได้ทอ 
    13992 การผลิตสิ่งทอชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม 
    13999 การผลิตสิ่งทออื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

    14111 
การผลิตเสื อผ้าเครื่องแต่งกายที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมวิชาชพี
นักเรียนและนักศึกษา 

    14112 การผลิตเสื อผ้าชั นนอก 
    14113 การผลิตชุดชั นในและชุดนอน 
    14114 การผลิตเสื อผ้าส้าหรับเด็กทารก 
    14115 การผลิตชุดกีฬา 
    14116 การผลิตเสื อผ้าเครื่องแต่งกายจากหนัง 
    14120 การตัดเย็บเสื อผ้าตามค้าสั่งของลูกค้า 
    14131 การผลิตเครื่องปกคลุมหรอืสวมศีรษะ 

    14139 
การผลิตเครื่องประกอบเครือ่งแต่งกายอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้
ในที่อื่น 

    14200 การผลิตสิ่งของต่างๆ ท่ีท้าจากขนสัตว์ 
    14301 การผลิตเสื อผ้าเครื่องแต่งกายด้วยการถักและถักโครเชต์ 
    14302 การผลิตถุงเท้าถุงน่องชุดชั นในดว้ยการถักและถักโครเชต์ 

    15110 
การฟอกและการตกแต่งเครื่องหนังการตกแต่งและการย้อมสี  
หนังขนสตัว ์

    15121 การผลิตผลติภัณฑ์ประเภทกระเป๋า 
    15122 การผลิตอานเครือ่งลากเทียมสัตว์และของเล่นสัตว์ 

    15129 
การผลิตสิ่งของอื่นๆที่ท้าจากหนังฟอกหรือหนังอัดซึ่งมิได้  
จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

    15201 การผลิตรองเท้าหนัง 
    15202 การผลิตรองเท้ายาง 
    15203 การผลิตรองเท้าไม้ 
    15204 การผลิตรองเท้ากีฬา 
    15209 การผลิตรองเท้าอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
    16101 การเลื่อยไม้ 
    16102 การอบและการอัดน ้ายาไม้ 
    16210 การผลิตแผน่ไม้บางและผลิตภัณฑไ์ม้ 
    16220 การผลิตโครงสร้างที่ใช้ในการก่อสร้างและเครื่องประกอบอาคาร 
    16230 การผลิตภาชนะบรรจุที่ท้าจากไม้ 
    16291 การผลิตเครื่องใช้ในบ้านที่ท้าจากไม้และไม้ก๊อก 
    16292 การผลิตผลติภัณฑ์ที่ท้าจากฟางและวสัดุถักสาน 
    16299 การผลิตผลติภัณฑ์จากไม้และไม้กอ๊กซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 
    17011 การผลิตเยื่อกระดาษ 
    17012 การผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง 
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    17020 
การผลิตกระดาษลอนลูกฟูกและกระดาษแข็งลอนลูกฟูกและ  
การผลิตกลอ่งจากกระดาษและกระดาษแข็ง 

    17091 
การผลิตผลติภัณฑ์ที่แปรรูปจากกระดาษเพื่อใช้ในครัวเรอืนและ 
สุขอนามัย 

    17092 การผลิตอุปกรณ์เครือ่งเขียนจากกระดาษ 

    17099 
การผลิตผลติภัณฑ์แปรรูปอื่นๆ ท่ีท้าจากกระดาษและกระดาษแข็ง 
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

    18112 การพิมพ์ฉลาก 
    18119 การพิมพ์อืน่ ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
    19100 การผลิตผลติภัณฑ์ถ่านโค้ก 
    19201 การผลิตผลติภัณฑ์ที่ได้จากโรงกลั่นปโิตรเลียม 
    19202 การผลิตเชื อเพลิงชีวภาพ 

    19209 
การผลิตผลติภัณฑอ์ื่นๆ ท่ีได้จากการกลั่นปิโตรเลียมซึ่งมิได้  
จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

    20111 การผลิตก๊าซที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม 
    20112 การผลิตสียอ้มผ้าและสผีง 
    20113 การผลิตเคมีภัณฑ์อนนิทรียข์ั นมูลฐานอื่นๆ 
    20114 การผลิตแอลกอฮอล์และเอสเตอร์ 
    20115 การผลิตเคมีภัณฑ์อินทรีย์ขั นมูลฐานอืน่ๆ 
    20121 การผลิตปุ๋ยเคมี 
    20122 การผลิตสารประกอบไนโตรเจน 
    20131 การผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติกขั นต้น 
    20132 การผลิตยางสังเคราะห์ขั นต้น 
    20210 การผลิตยาปราบศัตรพูืชและเคมีภัณฑ์อื่นๆ เพือ่การเกษตร 

    20221 
การผลิตสนี ้ามันชักเงาและสารเคลือบประเภทเดียวกันและ น ้ามัน
ทาไม้ 

    20222 การผลิตหมึกพิมพ์และผงหมึก 

    20231 
การผลิตสบู่และสารซักฟอกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการท้าความสะอาด 
และขัดเงา 

    20232 การผลิตเครื่องหอม เครื่องส้าอาง และผลิตภัณฑ์ในหอ้งน ้า 
    20291 การผลิตผลติภัณฑ์ที่เกี่ยวกับระเบิด 
    20292 การผลิตกาวและเจลาติน 
    20293 การผลิตน ้ามันหอมระเหย 
    20294 การผลิตเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการถ่ายรูป 
    20299 การผลิตผลติภัณฑ์เคมีอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
    20300 การผลิตเส้นใยประดิษฐ์ 
    21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค 
    21002 การผลิตผลติภัณฑ์จากพืชและสตัว์ที่ใช้รักษาโรค 
    22111 การผลิตยางล้อและยางใน 
    22112 การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยางล้อ 
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    22191 การผลิตยางแผ่นและยางแท่ง 
    22192 การผลิตน ้ายางข้น 
    22193 การผลิตสิ่งของเครื่องใช้ด้านสุขอนามัยหรือเภสัชกรรมที่ท้าจากยาง 
    22199 การผลิตผลติภัณฑ์ยางอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

    22210 
การผลิตผลติภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง/ประกอบอาคารที่ท้าจาก
พลาสติก 

    22220 การผลิตบรรจุภัณฑพ์ลาสติก 
    22230 การผลิตผลติภัณฑพ์ลาสติกส้าเร็จรูป 

    22291 
การผลิตเครื่องใช้บนโตะ๊อาหารในครวัและในห้องน ้าที่ท้าจาก
พลาสติก 

    22292 การผลิตผลติภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส 
    22299 การผลิตผลติภัณฑพ์ลาสติกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 
    23101 การผลิตแก้ว/กระจกแผน่ 
    23102 การผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ท้าจากแก้ว 
    23103 การผลิตไฟเบอร์กลาส 
    23109 การผลิตผลติภัณฑ์แกว้อื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
    23910 การผลิตผลติภัณฑว์ัสดุทนไฟ 
    23921 การผลิตอิฐ 
    23922 การผลิตกระเบื องปูพื นและแผ่นเซรามิก 
    23923 การผลิตเครื่องสขุภัณฑ์เซรามิก 

    23929 
การผลิตวสัดุที่ใช้ในการกอ่สร้างอื่นๆ ที่ท้าจากดินเหนียวซึ่งมิได้ 
จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

    23931 การผลิตผลติภัณฑ์เซรามิกที่เป็นเครื่องใช้บนโตะ๊อาหาร 
    23932 การผลิตผลติภัณฑ์ประติมากรรมและของตกแต่งที่ท้าจากเซรามิก 

    23933 
การผลิตลูกถว้ยฉนวนไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบลูกถว้ย
ฉนวนไฟฟ้าที่ท้าจากเซรามิก 

    23939 
การผลิตผลติภัณฑ์เครือ่งเคลือบปอรซ์เลนและเซรามิกชนิดอื่นๆ 
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

    23941 การผลิตปูนซีเมนต ์
    23942 การผลิตปูนไลม ์(ปูนขาว) และปูนปลาสเตอร ์
    23951 การผลิตผลติภัณฑ์คอนกรตีเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง 
    23952 การผลิตผลติภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ที่ใชใ้นงานก่อสร้าง 
    23953 การผลิตคอนกรตีผสมเสร็จ 
    23954 การผลิตผลติภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 

    23959 
การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ท้าจากคอนกรีตซีเมนต์และ ปูนปลาสเตอร์
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

    23961 การผลิตผลติภัณฑ์หนิที่ใช้ในการกอ่สร้าง 
    23969 การผลิตผลติภัณฑอ์ื่นๆ ที่ท้าจากหินซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 
    23991 การผลิตผลติภัณฑ์ขัดถ ู
    23992 การผลิตวสัดุที่เป็นฉนวนจากแร่ 
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    23999 
การผลิตผลติภัณฑอ์ื่นๆ ที่ท้าจากแร่อโลหะซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ใน
ที่อื่น 

    24101 การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั นมูลฐานขั นตน้และขั นกลาง 
    24102 การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าแผ่น 

    24103 
การผลิตหลอดท่อฮอลโลว์โฟรไฟล์และอุปกรณ์ติดตั งที่เกี่ยวข้องที่
ท้าจากเหล็กกล้า 

    24109 
การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั นมูลฐานอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้
ในที่อื่น 

    24201 การผลิตโลหะมีค่า 
    24202 การผลิตอะลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม 
    24203 การผลิตสังกะสีตะกั่วดีบุกและผลิตภณัฑ์ของของดังกล่าว 
    24204 การผลิตทองแดงและผลิตภัณฑ์ทองแดง 
    24209 การผลิตโลหะสามัญและผลติภัณฑ์โลหะสามัญอื่นๆ ท่ีมิใช่เหล็ก 
    24311 การหล่อเหล็ก 
    24312 การหล่อเหล็กกล้า 
    24320 การหล่อโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและเหล็กกล้า 

    25111 
การผลิตผลติภัณฑ์ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะส้าหรับใช้ในงาน
ก่อสร้าง 

    25112 การผลิตโลหะที่เป็นโครงสร้างของการก่อสร้างอาคาร 

    25113 
การผลิตประต ูหน้าต่าง กรอบประตู หน้าต่าง ประตูใหญ่ และ 
ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกนัที่ท้าจากโลหะ 

    25119 
การผลิตผลติภัณฑอ์ื่นๆ ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ ซึ่งมิได้ 
จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

    25121 
การผลิตหม้อน ้าส้าหรับการท้าความรอ้นจากส่วนกลางและ 
เครื่องระบายความร้อน 

    25122 
การผลิตภาชนะบรรจสุิ่งของที่ท้าจากโลหะ เพื่อเก็บก๊าซอัดหรือ 
ก๊าซเหลว 

    25129 
การผลิตถังน ้าขนาดใหญ่ (ที่มีความจุเกิน 300 ลิตร) ที่เก็บกักน ้า
และภาชนะบรรจุที่ท้า จากโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 

    25130 
การผลิตเครื่องก้าเนิดไอน ้ายกเว้นหมอ้ต้มน ้ารอ้นส้าหรับ  
ท้าความร้อนจากส่วนกลาง 

    25201 การผลิตกระสุนและวัตถรุะเบิด 

    25209 
การผลิตอาวุธหนัก อาวุธปืน รวมถึงอาวุธอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภท
ไว้ในที่อืน่ 

    25910 
การผลิตผลติภัณฑ์โลหะโดยวิธีการตี การอัด การตอกพิมพ์และ 
การรีด การผสมโลหะผง 

    25921 การตกแต่งและการเคลอืบโลหะ 
    25922 การกลึงกัดไสโลหะ 
    25931 การผลิตเครื่องตัด 
    25932 การผลิตกุญแจและบานพับ 
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    25939 
การผลิตเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือและเครื่องโลหะทัว่ไปซึ่งมิได้ 
จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

    25941 
การผลิตถังถังกลมขนาดใหญ่ (ที่มีความจุไม่เกิน 300 ลิตร) และ
ภาชนะบรรจุที่คล้ายกันที่ท้าจากโลหะ 

    25949 
การผลิตกระป๋องโลหะและบรรจุภัณฑอ์ื่นๆที่ท้าจากโลหะซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

    25951 การผลิตลวด เคเบิลและของที่ท้าจากลวด 
    25952 การผลิตโซ ่ลวดสปริง สลักเกลียว และตะปูควง 
    25991 การผลิตเครื่องสขุภัณฑ์ที่ท้าจากโลหะ 
    25992 การผลิตเครื่องใช้ในครวัเรือนที่ท้าจากโลหะ 

    25993 
การผลิตตูน้ิรภัยและเครือ่งใช้ส้านักงานที่ท้าจากโลหะ (ยกเว้น 
เฟอร์นิเจอร์) 

    25999 การผลิตผลติภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 
    26101 การผลิตชิ นสว่นอุปกรณ์แสดงภาพ 
    26102 การผลิตตวัเก็บประจุและตัวต้านทานส้าหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
    26103 การผลิตแผน่วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
    26104 การผลิตอุปกรณ์ก่ึงตวัน้าและวงจรรวม 

    26109 
การผลิตสว่นประกอบอิเล็กทรอนิกส์อืน่ๆซึ่งมิได้จัดประเภท 
ไว้ในที่อืน่ 

    26201 การผลิตคอมพิวเตอร์และ/หรอืการประกอบคอมพิวเตอร์ 
    26202 การผลิตอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 
    26203 การผลิตจอคอมพวิเตอร์ 
    26209 การผลิตอุปกรณต์่อพ่วงอืน่ๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
    26301 การผลิตโทรศัพท์และโทรสารแบบใชส้าย 
    26302 การผลิตอุปกรณ์สือ่สารแบบไรส้าย 

    26303 
การผลิตอุปกรณ์สือ่สารขอ้มูลที่ใช้ในการส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์
ไปตามสายหรือออกอากาศ 

    26309 การผลิตอุปกรณ์สือ่สารอื่นๆซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
    26401 การผลิตเครื่องรับโทรทัศน์ 
    26402 การผลิตเครื่องรับวิทยุเครือ่งบันทึกและท้าส้าเนาเสียงและภาพ 
    26403 การผลิตไมโครโฟนล้าโพงและเครือ่งขยายเสียง 

    26409 
การผลิตเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกสอ์ื่นๆ ชนิดใช้ในครัวเรอืน ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

    26511 
การผลิตเครื่องมือที่ใช้ในการวัดการทดสอบการน้าร่องและอุปกรณ์
การควบคุม (ยกเว้น ในทางอุตสาหกรรม) 

    26512 
การผลิตเครื่องมือใช้ในการวัด การทดสอบ และการควบคุม
กระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรม 

    26521 การผลิตนาฬิกา 
    26529 การผลิตผลติภัณฑอ์ื่นๆที่มีเครื่องนาฬิกาประกอบอยู่ 
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    26600 
การผลิตเครื่องฉายรังส ีและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์
และทางการบ้าบัดรักษา 

    26701 การผลิตเลนส ์
    26702 การผลิตเครื่องมือทางทัศนศาสตร์ (ยกเว้น เลนส์) 
    26703 การผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพและถ่ายภาพยนตร์ 
    26800 การผลิตสือ่แม่เหล็ก และสือ่เชิงแสง 
    27101 การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า 
    27102 การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า 
    27103 การผลิตอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟา้ 
    27200 การผลิตแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟา้ 
    27310 การผลิตเคเบิลเส้นใยน้าแสง 

    27320 
การผลิตสายไฟฟ้าและเคเบิลส้าหรับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
อื่นๆ 

    27330 การผลิตอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้า 
    27401 การผลิตหลอดไฟฟ้า 
    27409 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอืน่ๆส้าหรับใหแ้สงสว่าง 

    27501 
การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใช้ในครวัเรือน (ยกเว้นประเภทผลติ 
ความร้อนดว้ยไฟฟ้า) 

    27502 การผลิตเครื่องใช้ในครวัเรือนประเภทผลิตความรอ้นดว้ยไฟฟ้า 

    27503 
การผลิตเครื่องใช้ในครวัเรือนประเภทผลิตความรอ้นที่ไมต่้องใช้
ไฟฟ้า 

    27901 การผลิตเครื่องจ่ายไฟฟ้าตอ่เนื่อง 
    27902 การผลิตอุปกรณ์ใหส้ัญญาณแบบไฟฟ้า 

    27909 
การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอืน่ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น การผลิต
เครื่องจักรและเครือ่งมือซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 

    28110 
การผลิตเครื่องยนต์และเครื่องกังหันยกเว้นเครื่องยนต์ที่ใช้กับ
อากาศยานยานยนต์และจักรยานยนต์ 

    28120 การผลิตเครื่องสูบของไหล 
    28120 การผลิตเครื่องสูบของไหล 
    28131 การผลิตเครื่องสูบอื่นๆและคอมเพรสเซอร์ 
    28132 การผลิตก๊อกและวาล์วอืน่ๆ 
    28140 การผลิตตลับลูกปืนเกียร์และอุปกรณท์ี่ใช้ขับเคลื่อน 
    28150 การผลิตเตาอบเตาหลอมและเตาเผา 
    28160 การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ส้าหรับยกและขนย้าย 
    28160 การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ส้าหรับยกและขนย้าย 

    28170 
การผลิตเครื่องจักรและเครือ่งใช้ส้านักงาน (ยกเว้นคอมพวิเตอร์ 
และอุปกรณ์ตอ่พว่ง) 

    28180 การผลิตเครื่องมือที่ใช้พลังงานขับเคลือ่น 
    28191 การผลิตเครื่องท้าความเย็น 
    28199 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆที่ใช้งานทัว่ไปซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
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    28211 การผลิตรถแทรกเตอร์ที่ใช้ในงานเกษตรและงานป่าไม้ 

    28219 
การผลิตเครื่องจักรอื่นๆที่ใช้ในทางการเกษตรและการป่าไม้ 
(ยกเว้นแทรกเตอร์ที่ใช้ในทางการเกษตรและงานป่าไม้) 

    28221 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการขึ นรูปโลหะ 
    28229 การผลิตเครื่องมือกลอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
    28230 การผลิตเครื่องจักรส้าหรับงานโลหะกรรม 

    28240 
การผลิตเครื่องจักรส้าหรับการท้าเหมืองแร่เหมืองหินและ  
การก่อสร้าง 

    28250 
การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหารเครื่องด่ืมและ 
ยาสูบ 

    28261 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการเตรยีมป่ันทอและถักนิตสิ่งทอ 

    28269 
การผลิตเครื่องจักรอื่นๆที่ใช้ในการผลติสิ่งทอเครื่องแต่งกาย และ
เครื่องหนัง 

    28291 การผลิตเครื่องจักรเพือ่ใช้ในการผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง 
    28292 การผลิตเครื่องจักรเพือ่ใช้งานกับยางหรือพลาสติก 

    28299 
การผลิตเครื่องจักรเพือ่ใช้งานเฉพาะอย่างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภท
ไว้ในที่อืน่ 

    29101 การผลิตเครื่องยนต์ส้าหรับยานยนต์ 
    29102 การผลิตรถยนต์ส่วนบุคคล 
    29103 การผลิตรถกระบะ1ตัน 
    29104 การผลิตยานยนตอ์ื่นๆ ที่ใช้เพือ่การโดยสาร 
    29109 การผลิตยานยนตอ์ื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 
    29201 การผลิตตวัถังยานยนต์ 
    29202 การผลิตรถพว่งและรถกึ่งรถพ่วง 
    29203 การผลิตตู้บรรทุกสนิค้า 
    29301 การผลิตที่นั่งภายในยานยนต ์
    29302 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าส้าหรับยานยนต์ 

    29309 
การผลิตชิ นสว่นและอุปกรณ์เสริมอืน่ๆ ส้าหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในทีอ่ื่น 

    30110 การต่อเรือใหญ ่และสิ่งก่อสร้างลอยน า้ 
    30120 การต่อเรือที่ใช้เพื่อความส้าราญและการกีฬา 
    30200 การผลิตหวัรถจักรและตู้ส้าหรับขนส่งทางรถไฟหรอืรถราง 
    30300 การผลิตอากาศยานยานอวกาศและเครื่องจักรที่เกี่ยวขอ้ง 
    30400 การผลิตยานยนต์ทางการทหารเพื่อใช้ในการสู้รบ 
    30911 การผลิตจักรยานยนต ์
    30912 การผลิตเครื่องยนต ์ชิ นสว่นและอุปกรณ์เสริมส้าหรับจักรยานยนต์ 
    30921 การผลิตจักรยาน 
    30922 การผลิตรถส้าหรับคนพิการ 
    30990 การผลิตอุปกรณ์การขนส่งอืน่ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 
    31001 การผลิตเฟอร์นิเจอรไ์ม้ 
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    31002 การผลิตเฟอร์นิเจอรโ์ลหะ 
    31003 การผลิตฐานรองที่นอนและที่นอน 

    31009 
การผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ท้าจากวัสดอุื่นๆ (ยกเว้น หิน คอนกรีต หรือ
เซรามิก) 

    32111 การผลิตเครื่องประดับจากอัญมณีและโลหะมีค่า 
    32112 การผลิตสิ่งของเครื่องใช้จากเพชรพลอยและโลหะมีค่า 
    32113 การเจียระไนและการขัดเพชรพลอย 

    32120 
การผลิตเครื่องประดับ ที่ท้าจากอัญมณีเทียมและสิ่งของที่
เกี่ยวข้อง 

    32201 การผลิตเครื่องดนตรไีทย 
    32209 การผลิตเครื่องดนตร ีซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
    32301 การผลิตลูกบอลที่ใช้ในการกีฬา 

    32302 
การผลิตกระดานแล่นใบและกระดานโต้คลื่นและอุปกรณ์ส้าหรับ
เล่นกีฬาทางน ้า 

    32303 การผลิตอุปกรณ์ส้าหรับกีฬาตกปลา 
    32309 การผลิตอุปกรณ์กีฬาอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
    32401 การผลิตของเล่นที่มีล้อ 
    32402 การผลิตตุ๊กตา 
    32409 การผลิตเกมและของเล่นอื่นๆ ซึ่งมิไดจ้ัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

    32501 
การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์ (ยกเว้นทาง 
ทันตกรรม) 

    32502 การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางทันตกรรม 
    32901 การผลิตไม้กวาดและแปรง 
    32902 การผลิตอุปกรณ์เครือ่งเขียน 
    32903 การผลิตเครื่องอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย 
    32904 การผลิตดอกไม้และตน้ไม้ประดษิฐ์ 
    32909 การผลิตผลติภัณฑอ์ื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
 Placement and supply services of Personnel  

87201 Executive search services 78109 
กิจกรรมของส้านักงานจัดหางานหรือตัวแทนจัดหางานอื่นๆ  
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

87202 
Placement services of office support personnel and 
other workers 78200 กิจกรรมการให้บริการจ้างงานชั่วคราว 

87203 Supply services of office support personnel 78300 กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรมนุษย์อืน่ๆ 
87204 Supply services of domestic help personnel     

87205 
Supply services of other commercial or industrial 
workers     

87206 Supply services of nursing personnel     
87209 Supply services of other personnel     

Related scientific and technical consulting services 



 

 

 

 ผ 3-17 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

CPC 
Provisional 

Description TSIC Description 

86751 
Geological, geophysical and other scientific 
prospecting services 09100 กิจกรรมที่สนับสนนุการขุดเจาะน ้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ 

86752 Subsurface surveying services 09900 กิจกรรมที่สนับสนนุการท้าเหมืองแร่และเหมืองหินอืน่ๆ 
86753 Surface surveying services 71101 กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและการให้ค้าปรึกษาที่เกี่ยวข้อง 

    71102 
กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้ค้าปรึกษาทางด้านเทคนิค  
ที่เกี่ยวข้อง 

    71103 
กิจกรรมงานธรณีฟิสิกส์ธรณีวิทยาและการให้ค้าปรึกษาที่ 
เกี่ยวข้อง 

    74109 กิจกรรมการออกแบบเฉพาะด้านอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 
    74902 กิจกรรมการให้ค้าปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 

    74909 
กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิคอื่นๆ ซึ่งมิได ้ 
จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

  Maintenance and repair of equipment (not including maritime vessels, aircraft or other transport equipment) 

63301 Footwear and leather goods repair services 33133 
การซ่อมและบ้ารุงรักษาเครื่องมือทางทัศนศาสตร์และอุปกรณ์ทาง
ถ่ายภาพ 

63302 Repair services of electrical household appliances 80200 กิจกรรมการบริการระบบรักษาความปลอดภัย 
63303 Watches, clocks, and jewellery repair services 95120 การซ่อมอุปกรณ์สือ่สาร 
63304 Garment and household textile repair services 95210 การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ส้าหรับผู้บริโภค 
63309 Personal and household goods repair services n.e.c. 95220 การซ่อมเครื่องใช้ในครัวเรอืนและอุปกรณ์ส้าหรับบ้านและสวน 

88610 
Repair services of fabricated metal products, except 
machinery and equipment, on a fee or contract basis 95230 การซ่อมรองเท้าและเครื่องหนัง 

88660 

Repair services of medical, precision and optical 
instruments, watches and clocks, on a fee or contract 
basis 95240 การซ่อมเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน 

    95291 การซ่อมนาฬิกา 
    95292 การซ่อมเครื่องแต่งกาย 
    95293 การซ่อมจักรยานสองล้อ 
    95294 การซ่อมเครื่องดนตร ี
    95295 การซ่อมเครื่องกีฬา 

    95299 
การซ่อมของใชส้่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรอืนอื่นๆ ซึ่งมิได ้ 
จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

    33110 การซ่อมผลติภัณฑ์โลหะประดษิฐ์ 

    33131 
การซ่อมและบ้ารุงรักษาเครื่องมือที่ใชใ้นการวัดการทดสอบ 
การน้าร่องและอุปกรณ์การควบคุม 

    33132 
การซ่อมและบ้ารุงรักษาเครื่องฉายรังสีและเครือ่งมืออิเล็กทรอนิกส์
ทางการแพทย์และทางการบ้าบัดรักษา 

    33190 การซ่อมอุปกรณ์อืน่ๆ 
    33200 การติดตั งเครื่องจักรอตุสาหกรรมและอุปกรณ์ 
 Building-cleaning services 

87401 Disinfecting and exterminating services 81210 การบริการท้าความสะอาดทั่วไปของตัวอาคาร 
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87402 Window cleaning services 81291 กิจกรรมการท้าความสะอาดพื นผิวภายนอกอาคาร 
87403 Janitorial services 81292 กิจกรรมการท้าความสะอาดภายในที่ใช้ความช้านาญเฉพาะด้าน 
87409 Other building cleaning services 81293 กิจกรรมการฆ่าเชื อและก้าจัด 

    81299 
กิจกรรมการท้าความสะอาดส้าหรับอาคารและอุตสาหกรรมอืน่ๆ 
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

 Packaging services 
87600 Packaging services 82920 กิจกรรมที่เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ ์

Distribution  Services 
 Wholesale trade services 

62211 
Wholesale trade services of grain, oilseeds and 
oleaginous fruits, seeds and animal feed 46201 การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่นๆ 

62212 Wholesale trade services of flowers and plants 46202 การขายส่งพืชน ้ามันที่ใช้ในการผลติน า้มันพืช 
62213 Wholesale trade services of unmanufactured tobacco 46203 การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์ส้าเร็จรูป 
62214 Wholesale trade services of live animals 46204 การขายส่งสัตว์มชีีวิต 

62215 
Wholesale trade services of hides and skins and of 
leather 46205 การขายส่งดอกไม้ต้นไม้และเมล็ดพันธุ์พืช 

62219 
Wholesale trade services of agricultural raw materials 
n.e.c. 46206 การขายส่งอาหารสัตว ์

62221 Wholesale trade services of fruit and vegetables 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 

62222 
Wholesale trade services of dairy products, eggs and 
edible oils and fats 46311 การขายส่งเนื อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื อสัตว์ 

62223 Wholesale trade services of meat, poultry and game 46312 การขายส่งปลาและผลิตภัณฑส์ัตวน์ ้า 
62224 Wholesale trade services of fishery products 46313 การขายส่งผักและผลไม้ 

62225 
Wholesale trade services of sugar, sugar and flour 
confectionery and bakery products 46314 การขายส่งผลิตภัณฑน์ม 

62226 Wholesale trade services of beverages 46315 การขายส่งข้าวและผลติภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว 

62227 
Wholesale trade services of coffee, tea, cocoa and 
spices 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไขน่ ้ามันและไขมันที่ใช้ในการบรโิภค 

62228 Wholesale trade services of tobacco products 46317 การขายส่งน ้าตาลช็อกโกแลตและลูกกวาด 
62229 Wholesale trade services of food products n.e.c. 46318 การขายส่งกาแฟชาโกโก ้
62231 Wholesale trade services of textiles 46319 การขายส่งผลิตภัณฑอ์าหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
62232 Wholesale trade services of household linens 46321 การขายส่งเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ 
62233 Wholesale trade services of articles of clothing 46322 การขายส่งเครื่องด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 
62234 Wholesale trade services of fur articles 46323 การขายส่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
62235 Wholesale trade services of footwear 46411 การขายส่งด้ายและผ้า 
62236 Wholesale trade services of clothing accessories 46412 การขายส่งของใช้ในครัวเรือนที่ท้าจากสิ่งทอ 
62241 Wholesale trade services of household furniture 46413 การขายส่งอุปกรณ์ตัดเย็บ 
62242 Wholesale trade services of household appliances 46414 การขายส่งเสื อผ้า 

62243 
Wholesale trade services of cutlery, domestic metal 
ware and lighting articles and equipment 46415 การขายส่งรองเท้า 
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62244 

Wholesale trade services of radio and television 
equipment, musical instruments and records, music 
scores and tapes 46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครวัเรือน 

62245 
Wholesale trade services of glassware, china and 
pottery 46422 การขายส่งอุปกรณ์ส้าหรับให้แสงสว่าง 

62246 
Wholesale trade services of wickerwork, cork goods, 
cooper's ware and other wooden ware 46431 การขายส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเครื่องเขียน 

62247 
Wholesale trade services of wallpaper and floor 
coverings 46432 การขายส่งสื่อบันทึกเสียงและวีดิทัศนท์ี่บันทึกข้อมูลแลว้ 

62249 
Wholesale trade services of household articles and 
equipment n.e.c. 46433 การขายส่งเครื่องกีฬา 

62251 
Wholesale trade services of pharmaceutical and 
medical goods 46434 การขายส่งเกมและของเล่น 

62252 
Wholesale trade services of surgical and orthopaedic 
instruments and devices 46439 

การขายส่งสินค้าวัฒนธรรมและนนัทนาการอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภท
ไว้ในที่อืน่ 

62253 
Wholesale trade services of perfumery, cosmetics and 
soaps 46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์ 

62261 Wholesale trade services of paper and paperboard 46442 การขายส่งเครื่องหอม 

62262 
Wholesale trade services of books, magazines, 
newspapers and stationery 46443 การขายส่งเครื่องส้าอาง 

62263 
Wholesale trade services of photographic and optical 
goods 46491 การขายส่งอุปกรณ์ถ่ายภาพและทัศนศาสตร์ 

62264 Wholesale trade services of games and toys 46492 การขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ 

62265 
Wholesale trade services of watches, clocks and 
jewellery 46493 การขายส่งเครื่องหนังและเครือ่งใช้ส้าหรับการเดินทาง 

62266 
Wholesale trade services of sports goods (incl. 
bicycles) 46494 การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครวัเรือน 

62267 
Wholesale trade services of leather goods and travel 
accessories 46495 การขายส่งเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครวั 

62268 Wholesale trade services of cleaning materials 46499 การขายส่งสินค้าในครวัเรือนอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

62269 
Wholesale trade services of miscellaneous consumer 
goods n.e.c. 46639 การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในทีอ่ื่น 

62271 
Wholesale trade services of solid, liquid and gaseous 
fuels and related products 46611 การขายส่งเชื อเพลิงแข็ง 

62272 
Wholesale trade services of metal ores and metals in 
primary forms 46612 การขายส่งเชื อเพลิงเหลว 

62273 
Wholesale trade services of wood in the rough and 
products of primary processing of wood 46613 การขายส่งเชื อเพลิงก๊าซ 

62274 
Wholesale trade services of paints, varnishes and 
lacquers 46614 การขายส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลัน่ปิโตรเลียม 
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62275 
Wholesale trade services of construction materials 
fittings and fixtures and flat glass 46621 การขายส่งแร่โลหะที่เป็นเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก 

62276 

Wholesale trade services of basic industrial chemicals, 
fertilizers, synthetic resins and plastics materials in 
primary forms 46622 การขายส่งเหล็กเหล็กกล้าและโลหะทีน่อกกลุ่มเหล็กขั นมูลฐาน 

62277 Wholesale trade services of textile fibres 46631 การขายส่งอิฐหินปูนทรายและผลิตภณัฑ์คอนกรตี 

62278 
Wholesale trade services of waste and scrap and 
materials for recycling 46632 การขายส่งไม้และผลติภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั นตน้ 

62279 
Wholesale trade services of intermediate products, 
other than agricultural, n.e.c. 46633 การขายส่งสีทาน ้ามันชักเงาและแลกเกอร ์

62281 
Wholesale trade services of agricultural machinery and 
equipment including tractors 46634 การขายส่งอุปกรณ์การวางท่อและเครื่องสุขภัณฑ ์

62282 
Wholesale trade services of transport equipment other 
than motor vehicles, motorcycles and bicycles 46639 การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในทีอ่ื่น 

62283 
Wholesale trade services of mining, construction and 
civil engineering machinery and equipment 46691 การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม 

62284 
Wholesale trade services of office machinery and 
equipment including office furniture 46692 การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร 

62285 
Wholesale trade services of machinery and equipment 
for the textile industry 46693 การขายส่งยางพาราและพลาสติกขั นต้น 

62286 
Wholesale trade services of machinery and equipment 
for the wood and metal industries 46694 การขายส่งบรรจุภัณฑ์ชนิดใช้ในทางอตุสาหกรรม 

62287 
Wholesale trade services of machinery and equipment 
related supplies 46695 การขายส่งของเสียและเศษวัสดุเพือ่นา้กลับมาใช้ใหม่ 

62289 
Wholesale trade services of other machinery and 
equipment for use in industry and commerce, etc. 46699 การขายส่งผลิตภัณฑอ์ื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 

    46510 
การขายส่งคอมพิวเตอรอ์ุปกรณ์ต่อพว่งคอมพิวเตอร์และ
ซอฟต์แวร ์

    46521 การขายส่งอุปกรณ์และชิ นสว่นอิเล็กทรอนิกส์ 
    46522 การขายส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์การสือ่สารโทรคมนาคม 
    46530 การขายส่งเครื่องจักรอุปกรณ์และเครือ่งใช้ทางการเกษตร 

    46591 
การขายส่งอุปกรณ์ขนส่ง (ยกเว้นยานยนต์จักรยานยนต์และ
จักรยาน) 

    46592 
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์งานวิศวกรรมโยธางานเหมืองแร่
และงานก่อสร้าง 

    46593 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม 
    46594 การขายส่งเครื่องจักรอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในส้านักงาน 
    46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
 Retailing services 

63101 Retail sales of fruit and vegetables 47211 ร้านขายปลีกเนื อสัตว์และผลติภัณฑ์เนื อสตัว์ 
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63102 Retail sales of dairy products and eggs 47212 ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตวน์ ้า 
63103 Retail sales of meat (incl. poultry) and meat products 47213 ร้านขายปลีกผักและผลไม ้
63104 Retail sales of fish and other seafoods 47214 ร้านขายปลีกข้าวและผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้จากการสีข้าว 
63105 Retail sales of bread and flour confectionery 47215 ร้านขายปลีกผลิตภัณฑข์นมอบ 
63106 Retail sales of sugar confectionery 47219 ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
63107 Retail sales of beverages not consumed on the spot 47221 ร้านขายปลีกเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ 
63108 Retail sales of tobacco products 47222 ร้านขายปลีกเครื่องด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 
63109 Specialized retail sales of food products n.e.c. 47230 การขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบในร้านคา้เฉพาะ 

63211 
Retail sales of pharmaceutical, medical and 
orthopaedic goods 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ 

63212 
Retail sales of perfumery articles, cosmetic articles 
and toilet soaps 47722 ร้านขายปลีกเครื่องหอม 

63221 Retail sales of textiles 47723 ร้านขายปลีกเครื่องส้าอาง 

63222 
Retail sales of articles of clothing, articles of fur and 
clothing accessories 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า 

63223 Retail sales of footwear 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรอืนที่ท้าจากสิ่งทอ 
63224 Retail sales of leather goods and travel accessories 47513 ร้านขายปลีกอุปกรณ์ตัดเย็บ 
63231 Retail sales of household furniture 47711 ร้านขายปลีกเสื อผ้า 
63232 Retail sales of household appliances 47712 ร้านขายปลีกรองเท้า 

63233 
Retail sales of miscellaneous household utensils, 
cutlery, crockery, glassware, china and pottery 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนังยกเว้นรองเท้า 

63234 
Retail sales of radio and television equipment, musical 
instruments and records, music scores and tapes 47420 การขายปลีกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับภาพและเสียงในร้านเฉพาะ 

63235 Retail sales of articles for lighting 47530 การขายปลีกพรมพรมหนาวัสดุปิดฝาผนังและปูพื นในร้านค้าเฉพาะ 

63236 
Retail sales of curtains, net curtains and divers 
household articles of textile materials 47591 ร้านขายปลีกเฟอรน์ิเจอร์ชนิดใช้ในครวัเรือน 

63237 
Retail sales of wood, cork goods and wickerwork 
goods 47592 ร้านขายปลีกเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครวั 

63239 
Retail sales of household appliances, articles and 
equipment n.e.c. 47593 ร้านขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าส้าหรับใหแ้สงสว่าง 

63241 Retail sales of hardware 47594 ร้านขายปลีกอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องดนตรี 
63242 Retail sales of paints, varnishes and lacquers 47595 ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดในครัวเรือน 
63243 Retail sales of glass 47599 ร้านขายปลีกของใชอ้ื่นๆในครัวเรือนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

63244 Retail sales of do-it-yourself materials and equipment 47620 
การขายปลีกสื่อบันทึกเสียงเพลงและสื่อบันทึกวีดิทศัน์ในร้านค้า
เฉพาะ 

63245 Retail sales of construction materials n.e.c. 47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ 
63251 Retail sales of office supplies and equipment 47522 ร้านขายปลีกสีทาน ้ามันชักเงาและแลกเกอร์ 

63252 
Retail sales of computers and non-customized 
software 47523 ร้านขายปลีกอุปกรณ์การวางท่อและเครื่องสุขภัณฑ์ 
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63253 
Retail sales of books, newspapers, magazines and 
stationery 47524 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ 

63254 
Retail sales of photographic, optical and precision 
equipment 47525 

ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างหลายชนิดรวมถึงวัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือชนิดน้าไปใช้ท้างานได้ด้วยตัวเอง 

63291 
Retail sales of cleaning materials, wallpaper and floor 
coverings 47411 ร้านขายปลีกคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่งคอมพวิเตอร์ 

63292 Retail sales of watches, clocks and jewellery 47412 ร้านขายปลีกเครื่องเล่นวีดิโอเกมและซอฟต์แวร์ส้าเร็จรูป 
63293 Retail sales of sports goods (incl. bicycles) 47413 ร้านขายปลีกอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม 
63294 Retail sales of games and toys 47530 การขายปลีกพรมพรมหนาวัสดุปิดฝาผนังและปูพื นในร้านค้าเฉพาะ 

63295 
Retail sales of flowers, plants, seeds, fertilizers and 
pet animals 47611 ร้านขายปลีกหนังสือหนังสือพิมพว์ารสารและนติยสาร 

63296 Retail sales of souvenirs 47612 ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใชส้้านักงาน 
63297 Retail sales of fuel oil, bottled gas, coal and wood 47630 การขายปลีกเครื่องกีฬาในร้านค้าเฉพาะ 
63299 Specialized retail sales of non-food products n.e.c. 47640 การขายปลีกเกมและของเล่นในร้านคา้เฉพาะ 
61111 Wholesale trade services of motor vehicles 47691 ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์งานฝีมอืคนไทยและของที่ระลึก 

61112 Retail sales of motor vehicles 47699 
ร้านขายปลีกสินค้าทางวัฒนธรรมและนันทนาการอืน่ๆ ซึ่งมิได้  
จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

61130 Sales of parts and accessories of motor vehicles 47731 ร้านขายปลีกนาฬิกาแว่นตาและอุปกรณ์ถ่ายภาพ 

61210 
Sales of motorcycles and snowmobiles and related 
parts and accessories 47732 ร้านขายปลีกเครื่องประดับ 

    47733 ร้านขายปลีกดอกไม้ตน้ไม้และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
    47734 ร้านขายปลีกสัตว์เลี ยงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
    47735 ร้านขายปลีกก๊าซและเชื อเพลิงอื่นๆ สา้หรับใช้ในครวัเรือน 
    47739 ร้านขายปลีกสินค้าใหม่อื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในทือ่ื่น 

    45101 
การขายยานยนต์ใหมช่นิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้ และ
รถขนาดเล็กที่คล้ายกัน 

    45102 การขายยานยนต์ใหมช่นิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ 

    45103 
การขายยานยนต์เก่าชนิดรถยนต์นั่งสว่นบุคคลรถกระบะรถตู้และ
รถขนาดเล็กที่คล้ายกัน 

    45104 การขายยานยนต์เก่าชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ 
    45301 การขายส่งชิ นสว่นและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์ 
    45302 การขายปลีกชิ นสว่นและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์ 
    45303 การขายส่งและขายปลีกชิ นส่วนและอปุกรณ์เสริมเก่าของยานยนต์ 
    45401 การขายจักรยานยนต ์
    45402 การขายส่งชิ นสว่นและอุปกรณ์เสริมใหม่ของจักรยานยนต์ 
    45403 การขายปลีกชิ นสว่นและอุปกรณ์เสริมใหม่ของจักรยานยนต์ 
    45404 การขายส่งและปลีกชิ นส่วนและอุปกรณ์เสริมเก่าของจักรยานยนต์ 
 Environmental Services 

94010 Sewage services 37000 การจัดการน ้าเสีย 
94020 Refuse disposal services 38110 การเก็บรวบรวมของเสียที่ไม่เป็นอนัตราย 
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94030 Sanitation and similar services 38120 การเก็บรวบรวมของเสียที่เป็นอนัตราย 

    38211 
การบ้าบัดและการก้าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยการฝังกลบ 
อย่างถูกสุขอนามัย 

    38212 
การบ้าบัดและการก้าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยการเผาด้วย
เตาเผาขยะ 

    38213 การบ้าบัดและการก้าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยวิธีชวีภาพ 

    38219 
การบ้าบัดและการก้าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยวิธีอืน่ๆ 
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

    38222 
การบ้าบัดและการก้าจัดของเสียที่เป็นอันตรายยกเว้นกากสาร
กัมมันตรังส ี

    39000 กิจกรรมการบ้าบัดและการจัดบริการเก็บของเสียอื่นๆ 

    81299 
กิจกรรมการท้าความสะอาดส้าหรับอาคารและอุตสาหกรรมอืน่ๆ 
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

    81300 การบริการดูแลและบ้ารุงรักษาภูมิทัศน์ 
  Financial Services 
 Non-life insurance services 

81294 Freight insurance services 65120 การประกันวนิาศภัย 
81299 Other insurance services n.e.c. 65200 การประกันภัยต่อ 

 Transport Services 
A.       Maritime Transport Services  
Freight transportation  

72121 Transportation of frozen or refrigerated goods 50121 การขนส่งสินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล 

72122 Transportation of bulk liquids or gases 50122 
การบริการลากจูงและดัน เรือล้าเลียง/สิ่งก่อสร้างลอยน ้า  
ที่ด้าเนินการทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล 

72123 Transportation of containerized freight     
72129 Transportation of other freight     

B.       Internal Waterways Transport  
Freight transportation 

72221 Transportation of frozen or refrigerated goods 50221 การขนส่งทางน ้าภายในประเทศ 

72222 Transportation of bulk liquids or gases 50222 
การบริการลากจูงหรือการดัน เรือล้าเลียง และสิ่งก่อสร้างลอยน ้า 
ที่ด้าเนินการทางน ้าภายในประเทศ 

72229 Transportation of other freight     
C.      Air Transport Services  
Freight transportation 

73210 Mail transportation by air 51201 การขนส่งสินค้าทางอากาศที่มีตารางเวลา 
73220 Transportation of containerized freight by air     
73290 Transportation of other freight by air     

E.       Rail Transport Services  
Freight transportation 

71121 Transportation of frozen or refrigerated goods 49120 การขนส่งสินค้าทางรถไฟ 
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71122 Transportation of bulk liquids or gases 52211 กิจกรรมการบริการส้าหรับการขนส่งทางรถไฟ 
71123 Transportation of containerized freight     
71124 Mail transportation     
71129 Transportation of other freight     

F.       Road Transport Services  
Freight transportation 

71231 Transportation of frozen or refrigerated goods 49331 การขนส่งสินค้าแช่เยน็หรอืแช่แข็งทางถนน 
71232 Transportation of bulk liquids or gases 49332 การขนส่งผลติภัณฑ์ปิโตรเลียมทางถนน 
71233 Transportation of containerized freight 49333 การขนส่งของเหลวหรอืก๊าซ (ยกเว้นก๊าซธรรมชาติ) ทางถนน 
71234 Transportation of furniture 49334 การขนส่งสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทางถนน 
71235 Mail transportation 49339 การขนส่งสินค้าอืน่ๆทางถนนซึ่งมิไดจ้ัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

71236 
Freight transportation by man- or animal-drawn 
vehicles    

71239 Transportation of other freight    
  G.      Pipeline Transport 

71310 Transportation of petroleum and natural gas 49400 การขนส่งทางระบบท่อล้าเลียง 
71390 Transportation of other goods     

H.      Services auxiliary to all modes of transport 
Cargo-handling services 

74110 Container handling services 52241 การขนถ่ายสินค้า 
74190 Other cargo handling services 52242 การขนถ่ายสัมภาระ 

 Storage and warehouse services 
74210 Storage services of frozen or refrigerated goods 52101 กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็ง 
74220 Bulk storage services of liquids or gases 52102 กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าธัญพืช 

74290 Other storage or warehousing services 52109 
กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าอื่นๆซึ่งมิได้ 
จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

ที่มา:  โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ้ากัด รวบรวมจาก  องค์การการค้าโลก และ ISIC 
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ภาคผนวก 4 
สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย 
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ในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยจะท ำกำรสรุปผลกำรประชุมกลุ่มย่อยของกลุ่มอุตสำหกรรม
เป้ำหมำยท้ังหมด 5 กลุ่มอุตสำหกรรม อันประกอบด้วย 

  
 อุตสำหกรรมยำนยนต์และช้ินส่วนยำนยนต์ 
 อุตสำหกรรมปิโตรเคมี พลำสติก และผลิตภัณฑ์พลำสติก 
 อุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 
 อุตสำหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
 อุตสำหกรรมอำหำรแปรรูป   
 
ในบำงกลุ่มอุตสำหกรรม คณะผู้วิจัยได้จัดกำรประชุมกลุ่มย่อยแยกออกไปเป็นสองกลุ่ม 

เพื่อควำมถูกต้องและแม่นย ำของข้อมูลที่จะได้รับจำกกำรประชุม อำทิ อุตสำหกรรมยำนยนต์และ
ชิ้นส่วนยำนยนต์ แบ่งเป็นกำรประชุม 2 ครั้ง กับกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์ และกลุ่มอุตสำหกรรม
ชิ้นส่วนยำนยนต์ เป็นต้น 

  
โดยรำยละเอียดของผลสรุปกำรประชุมกลุ่มย่อยของแต่ละอุตสำหกรรมเป็นดังนี้ 
 

 อุตสาหกรรมยานยนต์ 
 

คณะผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรจัดประชุมกลุ่มย่อย (Kick-off Focus Group) ขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 
ธันวำคม 2558 ณ อำคำรส ำนักงำนใหญ่ 1 ส ำโรง บริษัท โตโยต้ำ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ำกัด 
โดยกำรประชุมกลุ่มย่อยดังกล่ำว มีผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 3 คน และมีวัตถุประสงค์เพื่อน ำเสนอ
แนวทำงกำรศึกษำวิจัย กำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต พร้อมทั้งรับฟัง ระดมควำมคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจำกผู้ประกอบกำรในภำคอุตสำหกรรมยำนยนต์ เพื่อน ำไปเพิ่มเติมหรือปรับปรุงใน
กำรศึกษำในล ำดับถัดไป 

 
ก ำหนดกำร และภำพบรรยำกำศกำรประชุมกลุ่มย่อย ปรำกฏอยู่ในภำคผนวก 3 ส่วน

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมประชุม สำมำรถสรุปประเด็นได้ดังน้ี 
 
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตของประเทศไทย 
 
 ในด้ำนบริกำรที่เกี่ยวเนื่องกับกำรผลิตอุตสำหกรรมยำนยนต์ พบว่ำ ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมด

บริษัทผู้ผลิตรถยนต์จะมีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรเอง ตั้งแต่ขั้นตอนกำรวิจัยและกำร
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พัฒนำ กำรจัดซื้อวัตถุดิบ กำรผลิตและประกอบรถยนต์ ตลอดจนกำรจัดจ ำหน่ำยและกำร
กระจำยสินค้ำ และบริกำรหลังกำรขำย ในขณะที่กำรจัดซื้อบริกำรจำกภำยนอกองค์กร 
(Outsourcing) จะเป็นทำงเลือกกำรจัดซื้อในบำงกรณีเท่ำนั้น โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อ
ป้องกันและกระจำยควำมเสี่ยงส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรสำยพำนกำรผลิต 
 

 บริกำรงำนออกแบบอุตสำหกรรม และกำรวิจัยและกำรพัฒนำ พบว่ำ ปัจจุบั นได้รับกำร
สนับสนุนจำกภำครัฐด้ำนกำรออกแบบอุตสำหกรรมที่มำกขึ้น เนื่องจำกภำครัฐมีนโยบำยท่ีให้
สิทธิประโยชน์ส ำหรับกำรลงทุนท่ีมุ่งเน้นนวัตกรรมและกำรออกแบบผลิตภัณฑ์  

 
 บริกำรที่เกี่ยวเนื่องกับศุลกำกร ส ำหรับกำรน ำเข้ำวัตถุดิบ พบว่ำ บริษัทผู้ผลิตรถยนต์จะมีกำร

จัดซื้อบริกำรดังกล่ำวจำกภำยนอกองค์กร (Outsourcing) อย่ำงไรก็ตำม ปัญหำที่เกิดขึ้น
ส ำหรับขั้นตอนดังกล่ำวจะเป็นด้ำนควำมเชี่ยวชำญของผู้ให้บริกำรด ำเนินกำรเอกสำรทำง
ศุลกำกรบำงรำย ที่ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน ท ำให้ในบำงกรณีเกิดควำมล่ำช้ำในกำร
ด ำเนินกำรจัดซื้อ นอกจำกนี้ ในด้ำนต้นทุนกำรท ำเอกสำรทำงศุลกำกร พบว่ำ ปัจจุบันยังมี
ต้นทุนกำรจัดท ำเอกสำรที่ค่อนข้ำงสูง ซึ่งหำกสำมำรถท ำกำรรับรองถิ่นก ำเนิดสินค้ำ  
ด้วยตนเอง (Self-Certification) หรือด ำเนินกำรทำงระบบออนไลน์ จะก่อให้เกิดควำมสะดวก 
ลดค่ำใช้จ่ำยและระยะเวลำด ำเนินกำรได้มำกกว่ำ 

 
 บริกำรขนส่งสินค้ำ พบว่ำ ปัจจุบันมีกำรขนส่งสินค้ำทำงรถและทำงเรือเพียงเท่ำนั้น ในขณะที่

กำรขนส่งทำงอำกำศจะกระท ำเม่ือมีควำมจ ำเป็นเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำม บริษัทผู้ผลิตรถยนต์
ยังคงประสบปัญหำต้นทุนค่ำขนส่งสินค้ำที่สูง อันเนื่องมำจำกระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน 
โลจิสติกส์ของประเทศที่ยังมีกำรบริหำรจัดกำรไม่เต็มประสิทธิภำพเท่ำที่ควร และท ำให้เกิด
ค่ำใช้จ่ำยบำงประกำรที่ไม่ควรเกิดขึ้น อำทิ ค่ำยึดหน่วงสินค้ำ (Retention over the Goods) 

 
 ส ำหรับขั้นตอนกำรผลิตและกำรประกอบรถยนต์ ส่วนใหญ่จะเป็นกำรผลิตจำกภำยในองค์กร

ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตด้วย เช่น กำรควบคุมคุณภำพตำมมำตรฐำน 
ISO กำรก ำจัดของเสียอุตสำหกรรม และกำรซ่อมแซมและบ ำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์  
เป็นต้น ในขณะท่ีบริกำรประเภท อำทิ กำรทดสอบผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนรถยนต์ จะมีกำรทดสอบ
จำกภำยในบริษัท และ/หรือ จัดซื้อบริกำรจำกภำยนอกเช่นกัน ดังกรณีเช่นกำรทดสอบยำง
และล้อรถยนต์ จะมีศูนย์บริกำรทดสอบที่ด ำเนินกำรโดยสถำบันยำนยนต์ เป็นผู้ให้บริกำรหลัก
ในกำรทดสอบดังกล่ำว 
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 ส ำหรับขั้นตอนกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำ พบว่ำ บริษัทผู้ผลิตรถยนต์จะมีระบบกระจำยสินค้ำทั้ง
จำกบริษัทในเครือ และบริษัทย่อย เป็นหลัก ตลอดจนกำรจัดซื้อบริกำรจำกภำยนอก 
(Outsourcing) ทั้งน้ีเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงส ำหรับกำรจัดกำรสำยพำนกำรผลิต 

 
 อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 
 

คณะผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรจัดประชุมกลุ่มย่อย (Kick-off Focus Group) ขึ้นในวันอังคำรที่ 
22 ธันวำคม 2558 ณ ห้องประชุม GS1 Room 3 ชั้น 3 สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย  
ศูนย์ประชุมแห่งชำติสิริกิตติ์ โดยกำรประชุมกลุ่มย่อยดังกล่ำว มีผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 10 คน 
และมีวัตถุประสงค์เพื่อน ำเสนอแนวทำงกำรศึกษำวิจัย กำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต พร้อมทั้ง 
รับฟัง ระดมควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้ประกอบกำรในภำคอุตสำหกรรมชิ้นส่วนยำนยนต์ 
เพื่อน ำไปเพิ่มเติมหรือปรับปรุงในกำรศึกษำในล ำดับถัดไป 

 
ก ำหนดกำร และภำพบรรยำกำศกำรประชุมกลุ่มย่อย จะปรำกฏอยู่ในภำคผนวก 3 ส่วน

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมประชุม สำมำรถสรุปประเด็นได้ดังน้ี 
 
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตของประเทศไทย 
 
 เกือบทั้งหมดของสินค้ำวัตถุดิบที่น ำมำใช้ภำยในอุตสำหกรรมชิ้นส่วนยำนยนต์ จะมีกำร

ก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะจำกบริษัทแม่ที่ผลิตรถยนต์เป็นหลัก ทั้งด้ำนกำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ประเภทของวัตถุดิบ กำรวิจัยและกำรพัฒนำ และอื่นๆ ทั้งนี้ เนื่องจำกปัจจัยด้ำน
กำรควบคุมคุณภำพและกำรท ำให้เป็นมำตรฐำนเดียวกันของผลิตภัณฑ์  
 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมำณกำรขำยส ำหรับลูกค้ำที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ จะขึ้นอยู่กับคุณภำพสินค้ำ
เป็นหลัก มำกกว่ำปัจจัยด้ำนรำคำขำย ดังนั้น ผู้ประกอบกำรที่เป็นวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม (SMEs) จึงยังมีข้อจ ำกัดด้ำนบริกำรควบคุมคุณภำพกำรผลิตและสินค้ำส ำเร็จรูป 
และบริกำรทดสอบสินค้ำที่มีประสิทธิภำพ ที่ปัจจุบันยังไม่สำมำรถแข่งขันกับผู้ประกอบกำร
รำยใหญ่ได้  

 
 ส ำหรับสินค้ำที่ผลิตตำมควำมต้องกำรของผู้ซื้อ (Customized Product) พบว่ำ ตลำด

ภำยในประเทศยังมีอัตรำกำรเติบโตที่ไม่มำกนัก อย่ำงไรก็ตำม กำรผลิตสินค้ำดังกล่ำว  
กลับได้รับควำมนิยมในต่ำงประเทศอย่ำงมำก อำทิ ฮ่องกง ซึ่งแม้ตลำดสินค้ำดังกล่ำว  
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จะถูกจัดเป็นตลำดสินค้ำเฉพำะกลุ่ม (Niche Market) แต่ก็ถือเป็นตลำดที่มีมูลค่ำเพิ่มสูง
เช่นกัน ดังนั้น หำกมีกำรผลักดันให้เกิดกำรพัฒนำพื้นที่ส ำหรับกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนต้นแบบ 
(Makerspace) ภำยในประเทศ ก็อำจจะท ำให้เกิดนวัตกรรมที่มำกขึ้นส ำหรับสินค้ำภำยใน
อุตสำหกรรม ตลอดจนปริมำณกำรผลิตและมูลค่ำเพิ่มของสินค้ำที่เพิ่มมำกขึ้นด้วย 

 
 ในด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย พบว่ำ ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของกำรติดต่อสั่งซื้อผ่ำน

โทรศัพท์เป็นหลัก โดยผู้ประกอบกำรขนำดใหญ่จะมีกำรจัดตั้งแผนกบริกำรลูกค้ำ (Customer 
Services) เพื่อบริกำรรับค ำสั่งซื้อ รับฟังข้อเสนอแนะ ตลอดจนควำมช่วยเหลือด้ำนเทคนิค
ต่ำงๆ ในขณะท่ีบริกำรจัดจ ำหน่ำยผ่ำนทำงออนไลน์ยังไม่ได้รับควำมนิยมมำกนัก 

 
 ในด้ำนบริกำรค้ำปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ส ำหรับสินค้ำชิ้นส่วนยำนยนต์ พบว่ำ 

ปัจจุบันบริกำรดังกล่ำวมีกำรจัดตั้งโดยบริษัทที่ผลิตรถยนต์เองมำกขึ้น ซึ่งบริษัทเหล่ำนี้จะมี
ข้อได้เปรียบทำงกำรแข่งขันในด้ำนกำรคิดค้นผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนรถยนต์ใหม่ที่มีควำมซับซ้อน
มำกขึ้นกว่ำในอดีต ท ำให้ผู้ประกอบกำรอื่นๆ อำจไม่สำมำรถผลิตสินค้ำมำแข่งขันได้ทันท่วงที 
อย่ำงไรก็ตำม ผู้ประกอบกำรดังกล่ำวยังคงมีควำมได้เปรียบบำงประกำรที่เหนือกว่ำผู้ค้ำปลีก
ที่เป็นบริษัทรถยนต์ เช่น ควำมสำมำรถในกำรขยำยเครดิตให้แก่ลูกค้ำที่มำกกว่ำ และกำรขอคืน
สินค้ำได้ส ำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มำตรฐำน เป็นต้น 

 
 ปัญหำและอุปสรรคส ำหรับอุตสำหกรรมชิ้นส่วนยำนยนต์ ประกอบด้วยดังน้ี 
 

1) อุตสำหกรรมสนับสนุนภำยในประเทศที่ยังไม่สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ผู้ประกอบกำร อำทิ เหล็กวัตถุดิบบำงประเภทท่ียังไม่สำมำรถผลิตในไทย 

2) กฎหมำยและกฎระเบียบภำครัฐที่ยังไม่เอื้อประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจมำกนัก อำทิ 
กฎหมำยกำรจัดตั้งธุรกิจของชำวต่ำงชำติ ที่มีมูลค่ำขั้นต่ ำของกำรจดทะเบียนที่สูง 
(ส ำหรับส ำนักงำนใหญ่: 200 ล้ำนบำท / ส ำนักงำนสำขำ: 20 ล้ำนบำท) ซึ่งเป็นข้อจ ำกัด
ท ำให้ผู้ประกอบกำร SMEs ต่ำงชำติไม่สำมำรถเข้ำมำประกอบธุรกิจในไทยได้ 

3) ปริมำณแรงงำนในปัจจุบันที่มุ่งเน้นบริกำรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำหลังกำรขำย แต่ยัง
ขำดแคลนแรงงำนส ำหรับบริกำรอุตสำหกำรระหว่ำงกำรผลิตที่มีประสิทธิภำพ 

4) ปัจจุบันยังคงมีกำรแบ่งปันองค์ควำมรู้ภำยในอุตสำหกรรม (Sharing of Knowledge) ที่ไม่
เพียงพอ กล่ำวคือ ภำครัฐมีปริมำณงำนวิจัยเชิงอุตสำหกำรจ ำนวนมำก แต่ยังขำดกำร
แบ่งปันองค์ควำมรู้ให้แก่ภำคเอกชน ที่จะสำมำรถท ำให้เกิดสินค้ำที่มีนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีท่ีลดต้นทุนกำรผลิตได้  
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ทั้งนี้ หำกพิจำรณำตำมกิจกรรมกำรผลิตและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องแล้ว จะสำมำรถสรุป
ควำมคิดเห็นของผู้ประกอบกำรต่อกำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตของประเทศไทยใน
อุตสำหกรรมยำนยนต์และช้ินส่วนยำนยนต์ได้ ดังแสดงให้เห็นในตำรำงที่ 1 

 
ตารางที่ 1 สรปุความคิดเห็นของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

หัวข้อ ความคิดเห็น 
กระบวนการก่อนการผลิต 

กำรวิจัยและพัฒนำ อุตสำหกรรมยำนยนต ์
 
 ปัจจุบันได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครฐัด้ำนกำรออกแบบอุตสำหกรรมที่มำกขึ้น เนื่องจำกภำครัฐมี

นโยบำยที่ให้สิทธิประโยชน์ส ำหรับกำรลงทุนที่มุ่งเน้นนวตักรรมและกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 

อุตสำหกรรมชิ้นส่วนยำนยนต ์
 
 อุตสำหกรรมสนับสนุนภำยในประเทศที่ยังไม่สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร 

อำทิ เหล็กวัตถุดิบบำงประเภทที่ยังไม่สำมำรถผลิตในไทย 
 ปัจจุบันยังคงมีกำรแบ่งปันองค์ควำมรู้ภำยในอุตสำหกรรม (Sharing of Knowledge) ที่ไม่เพียงพอ 

กล่ำวคือ ภำครัฐมีปริมำณงำนวิจัยเชิงอุตสำหกรรมจ ำนวนมำก แต่ยังขำดกำรแบ่งปันองค์ควำมรู้ให้แก่
ภำคเอกชน ที่จะสำมำรถท ำให้เกิดสินค้ำที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ลดตน้ทุนกำรผลติได้  

 ส ำหรับสินค้ำที่ผลติตำมควำมต้องกำรของผู้ซือ้ (Customized Product) พบว่ำ ตลำดภำยในประเทศยัง
มีอัตรำกำรเติบโตที่ไม่มำกนัก อย่ำงไรก็ตำม กำรผลิตสนิค้ำดังกล่ำวกลับได้รับควำมนิยมใน
ต่ำงประเทศอย่ำงมำก อำทิ ฮ่องกง ซึ่งแม้ตลำดสินค้ำดังกล่ำวจะถูกจัดเป็นตลำดสินค้ำเฉพำะกลุ่ม 
(Niche Market) แต่ก็ถือเป็นตลำดที่มมีูลค่ำเพิ่มสูงเช่นกัน ดังนั้น หำกมีกำรผลักดันให้เกิดกำรพัฒนำ
พื้นที่ส ำหรับกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนต้นแบบ (Makerspace) ภำยในประเทศ ก็อำจสำมำรถท ำให้เกิด
นวัตกรรมที่มำกขึ้นส ำหรับสนิค้ำภำยในอุตสำหกรรม ตลอดจนปริมำณกำรผลิตและมูลค่ำเพิ่มของ
สินค้ำที่เพิ่มมำกขึ้นด้วย 

 สินค้ำวัตถุดิบเกือบทั้งหมดที่น ำมำใช้ภำยในอุตสำหกรรมชิน้ส่วนยำนยนต์ จะมีกำรก ำหนดคุณลักษณะ
เฉพำะจำกบริษัทแม่ที่ผลิตรถยนต์เป็นหลัก ทั้งด้ำนกำรออกแบบผลติภัณฑ์ ประเภทของวตัถุดิบ กำร
วิจัยและกำรพัฒนำ และอืน่ๆ ท้ังนี้เนื่องจำกปัจจัยด้ำนกำรควบคุมคุณภำพและกำรท ำให้เป็นมำตรฐำน
เดียวกันของผลติภัณฑ์  

กำรจัดหำวัตถุดิบ  ในด้ำนบริกำรที่เกี่ยวเนื่องกับศุลกำกร ส ำหรับกำรน ำเข้ำวัตถุดิบ พบว่ำ ผู้ประกอบกำรจะมีกำรจัดซือ้
บริกำรดังกล่ำวจำกภำยนอกองค์กร (Outsourcing) อย่ำงไรก็ตำม ปัญหำที่เกิดขึ้นส ำหรับขั้นตอน
ดังกล่ำวจะเป็นด้ำนควำมเชี่ยวชำญของผู้ให้บริกำรด ำเนินกำรเอกสำรทำงศุลกำกรบำงรำย ที่ไม่เป็นไป
ตำมมำตรฐำน ท ำให้ในบำงกรณีเกิดควำมล่ำช้ำในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อ นอกจำกนี้ ในด้ำนต้นทุนกำร
ท ำเอกสำรทำงศุลกำกร พบว่ำ ปัจจุบันยังมีต้นทุนกำรจัดท ำเอกสำรที่ค่อนข้ำงสูง ในขณะที่กำรรับรอง
ถิ่นก ำเนิดสินค้ำด้วยตนเอง (Self-Certification) แม้จะมีต้นทุนที่ถูกกว่ำกต็ำม แต่ก็ยังมีขั้นตอน
กฎระเบียบที่เข้มงวดอยู่ ซึ่งหำกสำมำรถผอ่นคลำยกฎระเบียบดังกล่ำวลงหรือสำมำรถด ำเนินกำร
เอกสำรทำงระบบออนไลนไ์ด้ จะก่อให้เกิดควำมสะดวกมำกขึ้น อีกทั้งสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยและ
ระยะเวลำด ำเนินกำรได้มำกกว่ำ 

สิทธิประโยชน์กำรลงทุนจำกภำครัฐ  กฎหมำยและกฎระเบียบภำครัฐบำงประกำรที่ยังไม่เอื้อประโยชนต์่อกำรด ำเนินธุรกิจมำกนัก อำทิ 
กฎหมำยกำรจัดตั้งธุรกิจของชำวต่ำงชำติ ที่มีมูลค่ำขั้นต่ ำของกำรจดทะเบียนที่สูง (ส ำหรับส ำนักงำน
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หัวข้อ ความคิดเห็น 
ใหญ่: 200 ล้ำนบำท / ส ำนักงำนสำขำ: 20 ล้ำนบำท) ซึ่งเป็นข้อจ ำกัดท ำให้ผู้ประกอบกำร SMEs 
ต่ำงชำติไม่สำมำรถเข้ำมำประกอบธุรกิจในไทยได ้

กระบวนการระหว่างการผลิต 
กำรผลิต / กำรประกอบ  กรณีของบริษัทรำยใหญ่ โดยทัว่ไปจะเป็นกำรผลิตจำกภำยในองค์กรทั้งหมด ซึ่งรวมถึงบริกำรที่

เกี่ยวข้องกับกำรผลิตดว้ย เช่น กำรควบคุมคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO กำรก ำจัดของเสียอุตสำหกรรม 
และกำรซ่อมแซมและบ ำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นต้น ในขณะที่บริกำรบำงประเภท อำทิ กำร
ทดสอบผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนรถยนต์ จะมีกำรทดสอบจำกภำยในบริษัท และ/หรือ จัดซื้อบริกำรจำก
ภำยนอกเช่นกนั ดังกรณีเช่นกำรทดสอบยำงและล้อรถยนต์ จะมีศูนย์บริกำรทดสอบที่ด ำเนินกำรโดย
สถำบันยำนยนต์เป็นผู้ให้บริกำรหลักในกำรทดสอบดังกล่ำว 

 ปริมำณแรงงำน ในปัจจุบันมุ่งเน้นบริกำรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำหลังกำรขำย แต่ยังขำดแคลน
แรงงำนมีฝีมือส ำหรับภำคกำรผลิตที่มปีระสิทธิภำพ 

กระบวนการหลังการผลิต 
กำรจัดจ ำหน่ำย / กำรกระจำยสินค้ำ อุตสำหกรรมยำนยนต ์

 
 บริกำรขนส่งสินค้ำ พบว่ำ ปัจจุบันมีกำรขนส่งสินค้ำทำงรถและทำงเรือเพียงเท่ำนั้น ในขณะที่กำรขนส่ง

ทำงอำกำศจะกระท ำเมื่อมีควำมจ ำเป็นเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำม บริษัทผู้ผลิตรถยนตย์ังคงประสบปัญหำ
ต้นทุนค่ำขนส่งสินค้ำที่สูง อนัเนื่องมำจำกระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนโลจิสติกส์ของประเทศที่ยังมีกำร
บริหำรจัดกำรไม่เต็มประสิทธิภำพเท่ำที่ควร และท ำให้เกิดค่ำใช้จ่ำยบำงประกำรที่ไม่ควรเกิดขึ้น อำทิ 
ค่ำยึดหน่วงสินค้ำ (Retention over the Goods) 

 บริกำรกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำ พบว่ำ บริษัทผู้ผลิตรถยนต์จะมีระบบกระจำยสินค้ำทั้งจำกบริษัทในเครือ 
และบริษัทยอ่ย เป็นหลัก ตลอดจนกำรจัดซื้อบริกำรจำกภำยนอก (Outsourcing) ทั้งนี้เพื่อป้องกัน
ควำมเสี่ยงส ำหรับกำรจัดกำรสำยพำนกำรผลิต 
 

อุตสำหกรรมชิ้นส่วนยำนยนต ์
 
 ในด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย พบว่ำ ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของกำรตดิต่อสั่งซือ้ผ่ำนโทรศัพท์ 

เป็นหลัก โดยผู้ประกอบกำรขนำดใหญ่จะมีกำรจัดตั้งแผนกบริกำรลูกค้ำ (Customer Services)  
เพื่อบริกำรรับค ำสั่งซื้อ รับฟังข้อเสนอแนะ ตลอดจนควำมชว่ยเหลือด้ำนเทคนิคต่ำงๆ ในขณะที่บริกำร
จัดจ ำหน่ำยผ่ำนทำงออนไลน์จะได้รับควำมนิยมในตลำดค้ำปลีกมำกกว่ำ 

 บริกำรค้ำปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ส ำหรับสินค้ำชิ้นสว่นยำนยนต์ พบว่ำ ปัจจุบันบริกำรดังกล่ำว
มีกำรจัดตั้งโดยบริษัทที่ผลิตรถยนต์เองมำกขึ้น ซึ่งบริษัทเหล่ำนี้จะมีข้อได้เปรียบทำงกำรแข่งขันใน 
ด้ำนกำรคิดค้นผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยำนยนต์ใหม่ที่มีควำมซับซ้อนมำกขึ้นกว่ำในอดีต ท ำให้ผู้ประกอบกำร
รำยอื่นๆ อำจไม่สำมำรถผลติสินค้ำมำแข่งขันได้ทันท่วงที อย่ำงไรกต็ำม ผู้ประกอบกำรรำยอืน่ในตลำด
ยังคงมีควำมได้เปรียบบำงประกำรที่เหนือกว่ำผู้ค้ำปลีกที่เป็นบริษัทรถยนต ์เช่น ควำมสำมำรถในกำร
ขยำยเครดิตให้แก่ลูกค้ำที่มำกกว่ำ และกำรขอคนืสินค้ำไดส้ ำหรับผลิตภัณฑท์ี่ไม่ได้มำตรฐำน เป็นต้น 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมำณกำรขำยส ำหรับลูกค้ำที่สั่งซื้อผลติภัณฑ์ จะขึน้อยู่กบัคุณภำพสินค้ำเป็นหลัก 
มำกกว่ำปัจจัยด้ำนรำคำขำย ดังนั้น ผู้ประกอบกำรที่เป็นวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) 
จึงยังมีข้อจ ำกัดด้ำนบริกำรควบคุมคุณภำพกำรผลิตและสินค้ำส ำเร็จรูป และบริกำรทดสอบสินค้ำที่มี
ประสิทธิภำพ ที่ปัจจุบันยังไม่สำมำรถแข่งขันกับผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ได้ 

ที่มำ: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด รวบรวมจำกกำรประชุมกลุ่มย่อย 
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 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
 

คณะผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรจัดประชุมกลุ่มย่อย (Kick-off Focus Group) ขึ้นในวันพฤหัสบดี
ที่ 17 ธันวำคม 2558 ณ ห้องประชุม GS1 Room 4 ชั้น 3 สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย  
ศูนย์ประชุมแห่งชำติสิริกิตติ์ โดยกำรประชุมกลุ่มย่อยดังกล่ำว มีผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 6 คน 
และมีวัตถุประสงค์เพื่อน ำเสนอแนวทำงกำรศึกษำวิจัย กำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต พร้อมทั้ง 
รับฟัง ระดมควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้ประกอบกำรในภำคอุตสำหกรรมปิโตรเคมี  
เพื่อน ำไปเพิ่มเติมหรือปรับปรุงในกำรศึกษำในล ำดับถัดไป 

 
ก ำหนดกำร และภำพบรรยำกำศกำรประชุมกลุ่มย่อย ปรำกฏอยู่ในภำคผนวก 3 ส่วน

ข้อคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมประชุม สำมำรถสรุปประเด็นได้ดังน้ี 
 
ข้อคิดเห็นต่อผลกำรศึกษำ  
 
 ในปัจจุบัน ผู้ประกอบกำรปิโตรเคมีภำยในประเทศสำมำรถจ ำแนกได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 

(1) นักลงทุนต่ำงชำติเข้ำมำลงทุนทั้งหมด (Foreign Investment) ซึ่งประกอบด้วย กำรลงทุน
พร้อมน ำเทคโนโลยีกำรผลิตและบริกำรทำงวิศวกรรมจำกต่ำงประเทศเข้ำมำผลิตในไทย และ
กำรลงทุนเพียงเฉพำะเงินทุน และอำศัยบริกำรทำงวิศวกรรมจำกภำยในประเทศเพื่อท ำกำรผลิต 
(2) กำรร่วมทุนระหว่ำงนักลงทุนต่ำงชำติและผู้ประกอบกำรภำยในประเทศ (Joint Venture) 
เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือด้ำนกำรน ำเทคโนโลยีกำรผลิตและนวัตกรรมจำกต่ำงประเทศมำใช้
ภำยในบริษัท และ (3) กำรลงทุนของผู้ประกอบกำรภำยในประเทศทั้งหมด (Domestic 
Investment) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบกำรที่มีศักยภำพกำรผลิต กำรบริหำรจัดกำร และ
เทคโนโลยีกำรผลิตที่มีประสิทธิภำพและสำมำรถแข่งขันได้ 
 

 ส ำหรับผู้ให้บริกำรที่ เป็นวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ที่ เกี่ยวข้องกับ
อุตสำหกรรมปิโตรเคมี พบว่ำ ส่วนใหญ่จะเป็นกำรให้บริกำรที่มีมูลค่ำต่ออุตสำหกรรมไม่สูง
มำกนัก อำทิ บริกำรท ำควำมสะอำด เป็นต้น ในขณะท่ี หำกเป็นผู้ให้บริกำรขนำดใหญ่ จะเป็น
ลักษณะของบริกำรที่มีมูลค่ำสูงและส่งผลต่อกิจกรรมหลักของกำรผลิตภำยในอุตสำหกรรม 
เช่น บริกำรบ ำรุงและซ่อมแซมเครื่องจักร และบริกำรขนส่งและบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 
 

 ปัญหำและอุปสรรคส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี ที่มีควำมเชื่อมโยง
กับภำคบริกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนกำรผลิต เป็นดังน้ี 
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1) กำรส่งเสริมด้ำนสิทธิประโยชน์กำรลงทุนของ BOI ยังไม่เอื้อประโยชน์ได้จริงเท่ำที่ควร 
อำทิ กำรส่งเสริมสิทธิประโยชน์ส ำหรับโรงงำนสร้ำงใหม่เท่ำนั้น โดยไม่ครอบคลุมถึงกำร
ปรับปรุงฐำนกำรผลิตที่มีอยู่เดิมเพื่อพัฒนำเป็นกำรผลิตสินค้ำใหม่ที่ได้รับกำรส่งเสริม 

2) ผู้ประกอบกำรยังคงมีควำมเชื่อม่ันในเทคโนโลยีและบุคลำกรทำงเทคนิคภำยในประเทศที่
ไม่มำกเท่ำที่ควร ท ำให้ผู้ประกอบกำรบำงรำยยังคงต้องมีกำรพึ่งพำเทคโนโลยีกำรผลิต
และบริกำรทำงวิศวกรรมจำกต่ำงประเทศ 

3) ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรของภำครัฐที่มีควำมล่ำช้ำและไม่มีควำมยืดหยุ่น อำทิ กำรน ำเข้ำ
สำรตั้ งต้นวัตถุดิบเพื่อกำรวิ จัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ ที่ มีควำมล่ำช้ำในขั้นตอน
กระบวนกำรตรวจสอบและอนุญำตจำกภำครัฐ ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบกำรไม่สำมำรถ
พัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำดได้ทัน 

4) บริกำรสำธำรณูปโภคพื้นฐำนไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร อำทิ ปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำ
และประปำที่ใช้ในเขตนิคมอุตสำหกรรม เป็นต้น 

5) มำตรฐำนกำรจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำของไทยไม่สำมำรถใช้ได้ในระดับสำกล 
6) ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรขนส่งที่สูง อันเนื่องมำจำกระบบกำรจัดกำรสำธำรณูปโภคด้ำนกำร

ขนส่งของภำครัฐที่ไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร เช่น มีถนนเพียงเส้นทำงเดียวเพื่อขนส่ง
สินค้ำสู่ท่ำเรือ ท ำให้มีรถขนส่งที่ใช้เส้นทำงดังกล่ำวในปริมำณมำก ส่งผลให้กำรจรำจร
ติดขัด และเกิดควำมล่ำช้ำในกำรขนส่งสินค้ำ  

7) ควำมเชื่อ ม่ันของคุณภำพผู้ ให้บริกำรขนส่งสินค้ำภำยในประ เทศที่ลดลง ท ำให้
ผู้ประกอบกำรต้องมีกำรขนส่งสินค้ำด้วยตนเอง (จำกเดิมที่มีกำรใช้บริกำรจำกผู้ให้บริกำร
จำกภำยนอก) 

8) ผู้ให้บริกำรจ้ำงศึกษำ วิจัย และจัดท ำรำยงำนวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Impact Assessment (EIA) Report) มีกำรเรียกเก็บค่ำบริกำรในอัตรำสูง หำกแต่ยังคงมี
คุณภำพกำรให้บริกำรที่ล่ำช้ำและไม่มีประสิทธิภำพมำกนัก 

9) ขำดแคลนผู้ให้บริกำรท่ำเรือปิโตรเลียม และบรรจุภัณฑ์วัตถุดิบเหลว (Liquid Terminal) 
ซึ่งในปัจจุบันยังคงมีจ ำนวนผู้ให้บริกำรดังกล่ำวไม่มำกนัก 

 

 อุตสาหกรรมพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก 
 
คณะผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรจัดประชุมกลุ่มย่อย (Kick-off Focus Group) ขึ้นในวันอังคำรที่ 

15 ธันวำคม 2558 ณ ห้องประชุม GS1 Room 5 ชั้น 3 สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์
ประชุมแห่งชำติสิริกิตติ์ โดยกำรประชุมกลุ่มย่อยดังกล่ำว มีผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 3 คน และมี
วัตถุประสงค์เพื่อน ำเสนอแนวทำงกำรศึกษำวิจัย กำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต พร้อมทั้ง  
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รับฟัง ระดมควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้ประกอบกำรในภำคอุตสำหกรรมพลำสติก  เพื่อ
น ำไปเพิ่มเติมหรือปรับปรุงในกำรศึกษำในล ำดับถัดไป 

 
ก ำหนดกำร และภำพบรรยำกำศกำรประชุมกลุ่มย่อย จะปรำกฏอยู่ในภำคผนวก 3 ส่วน

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมประชุม สำมำรถสรุปประเด็นได้ดังน้ี 
 

ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลและแนวทำงกำรเจรจำกำรค้ำเสรี 
 
 ประเทศไทยควรก ำหนดยุทธศำสตร์ในอนำคต อำทิ ยุทธศำสตร์ประเทศไทยในอีก 10 ปี

ข้ำงหน้ำว่ำมีแนวทำงอย่ำงไร จำกนั้น จึงก ำหนดแนวทำงกำรเจรจำควำมตกลงกำรค้ำเสรี
ระหว่ำงประเทศให้สอดคล้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ของประเทศ
ที่ตั้งไว้ 
 

 กำรเปิดเสรีกำรเคลื่อนย้ำยบุคคลธรรมดำ  น่ำจะเป็นผลดีต่อประเทศไทยมำกกว่ำ 
เนื่องจำกปัจจุบัน ไทยจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวอยู่จ ำนวนหนึ่งอยู่แล้ว กำรเปิดเสรีจะช่วยลด
อุปสรรคในกำรเคลื่อนย้ำยบุคคลธรรมดำ ท ำให้แรงงำนเข้ำสู่ประเทศไทยอย่ำงถูก
กฎหมำยได้มำกขึ้น ทั้งนี้ อุตสำหกรรมพลำสติกจะใช้แรงงำนจำกประเทศเมียนมำ และ
กัมพูชำเป็นส่วนใหญ่ แต่หำกเปิดเสรีเคลื่อนย้ำยบุคลลธรรมดำแล้ว แรงงำนที่คำดว่ำจะ
เข้ำมำในไทยมำกขึ้น คือ แรงงำนจำกประเทศอินเดีย เนื่องจำก อุตสำหกรรมพลำสติก 
ต้องกำรแรงงำนระดับกลำง (Middle Level) ที่มีทักษะ และมีควำมช ำนำญค่อนข้ำงมำก 

 
 อุตสำหกรรมพลำสติกมีแนวโน้นในกำรย้ำยฐำนกำรผลิตไปต่ำงประเทศค่อนข้ำงน้อย 

เนื่องจำกเป็นอุตสำหกรรมที่ต้องใช้สำธำรณูปโภคที่ดีในกำรผลิต ประกอบกับประเทศ
เพื่อนบ้ำนของไทย มีค่ำบริกำรโลจิสติกส์ที่ต่ ำกว่ำไทยไม่มำกนัก อีกทั้ง หำกตั้งโรงงงำน
ในต่ำงประเทศ แล้วต้องน ำเข้ำวัตถุดิบจำกไทย จะส่งผลให้ต้นทุนสูง ดังนั้น ผู้ประกอบกำร
จึงตั้งโรงงำนผลิตพลำสติกที่ชำยแดนแล้วส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้ำนแทน 
 

ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกำรบริกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรผลิตของประเทศไทย: อุตสำหกรรม
พลำสติก 

 
 อุตสำหกรรมพลำสติกไม่พบปัญหำด้ำนกำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต อย่ำงไรก็ตำม 

กำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับภำพรวมของอุตสำหกรรมพลำสติก คือ บริกำรกำรศึกษำ 
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เนื่องจำก อุตสำหกรรมพลำสติกขำดแคลนแรงงำนที่มีทักษะเฉพำะ กำรพัฒนำกำรศึกษำ
เพื่อสร้ำงบุคลำกรให้มีทักษะควำมช ำนำญตรงกับควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรมจึง
ถือเป็นกำรบริกำรท่ีส ำคัญที่สุดในขณะนี้ 
 

 ปัญหำหลักของอุตสำหกรรมพลำสติกไทย คือ กำรที่ผู้ประกอบกำรชำวไทยผลิตตำมค ำสั่ง
ซื้อ (Order) จำกลูกค้ำเท่ำนั้น ผู้ประกอบกำรยังขำดควำมสำมำรถในกำรผลิตสินค้ำของ
ตนแล้วน ำไปเสนอขำยให้กับลูกค้ำ ดังนั้น กำรวิจัยและพัฒนำ (R&D) ซึ่งอยู่ภำยใต้บริกำร
งำนวิจัยและทดลองจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีมำตรฐำนสูงไป
น ำเสนอขำยให้กับลูกค้ำได้ 

 
 บริกำรควบคุมคุณภำพ และทดสอบคุณภำพสินค้ำ มีควำมส ำคัญกับอุตสำหกรรมพลำสติก 

เนื่องจำก ปัจจุบันยังไม่มีห้องทดลองในประเทศไทยที่ได้รับกำรยอมรับจำกลูกค้ำ
ชำวต่ำงชำติ จึงส่งผลให้ผู้ประกอบกำรต้องส่งสินค้ำของตัวเองไปให้ห้องทดลองใน
ต่ำงประเทศเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองคุณภำพของสินค้ำ ประกอบกับมำตรฐำนสินค้ำของ
โลกนั้นยกระดับอยู่ตลอดเวลำ หำกไทยมีห้องทดลองที่ได้รับกำรยอมรับจำกต่ำงชำติ จะ
เอื้อประโยชน์อย่ำงมำกต่อผู้ประกอบกำรพลำสติกไทยในกำรเข้ำถึงลูกค้ำต่ำงชำติ 

 
 บริกำรด้ำนวิศวกรรมก่อนกำรผลิต เป็นบริกำรที่เกี่ยวกับกำรติดตั้งเครื่องจักร/ อุปกรณ์ 

วำงแผนผังเครื่องจักร ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่ของไทยไม่มีกำรจัดจ้ำงบริกำรด้ำนวิศวกรรม
ก่อนกำรผลิตเพื่อด ำเนินกำรวำงแผนผังเครื่องจักรส ำหรับแต่ละโรงงำนโดยเฉพำะ แต่จะใช้
บริกำรดังกล่ำวที่เป็นบริกำรเสริมจำกกำรซ้ือเครื่องจักรจำกบริษัทผู้ผลิตอยู่แล้ว 

 
 บริกำรท ำควำมสะอำดโรงงำน มีผู้ให้บริกำรที่มีอุปกรณ์ครบครันค่อนข้ำงน้อย อีกทั้ง ยังมี

ควำมเสี่ยงในกำรท ำควำมสะอำด เช่น กำรท ำควำมสะอำดหยำกไย่ในที่สูง กำรท ำควำม
สะอำดโรงงำนในพื้นที่อันตรำย เป็นต้น ส ำหรับกำรบริกำรกำรก ำจัดของเสียอุตสำหกรรม 
มีผู้ให้บริกำรค่อนข้ำงน้อย เนื่องจำกผู้ให้บริกำรต้องมีใบอนุญำต และต้องมีระบบติดตำม
ขั้นตอนกำรก ำจัดได้ จึงท ำให้บริกำรดังกล่ำวมีค่ำบริกำรสูง ดังนั้น ผู้ประกอบกำรจึง
สนับสนุนกำรเปิดเสรีกำรบริกำรก ำจัดของเสียอุตสำหกรรม เพื่อให้มีผู้ให้บริกำรมำกขึ้น 

 
 บริกำรซ่อมและบ ำรุงรักษำเครื่องจักรและอุปกรณ์ในไทย ไม่มีบุคลำกรที่ให้บริกำรมำกนัก 

เนื่องจำกซัพพลำยเออร์มักจัดตั้งศูนย์บริกำรหรือส ำนักงำนใหญ่ในประเทศสิงคโปร์ หำก
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เครื่องจักรช ำรุด จะต้องแจ้งประเทศของซัพพลำยเออร์ซึ่งเป็นผู้ผลิต ซึ่งอำจต้องรอเป็น
ระยะเวลำหลำยสัปดำห์ และต้องสั่งซื้ออะไหล่จำกต่ำงประเทศ 

 
 อุตสำหกรรมพลำสติกไทยโดยส่วนใหญ่รับผลิตตำมค ำสั่งซื้อ จึงมีกำรออกแบบผลิตภัณฑ์

ไม่มำกนัก 
  
 ส ำหรับกำรจัดส่งสินค้ำและประกันกำรขนส่งสินค้ำ ผู้ประกอบกำรพลำสติกเห็นว่ำ

บริกำรโลจิสติกส์ครอบคลุมเพียงพออยู่แล้ว ยกเว้นกำรขนส่งทำงรถไฟ ที่ไทยควรมีรถไฟ
รำงคู่และมีตำรำงกำรให้บริกำรชัดเจน ส ำหรับบริกำรประกันกำรขนส่งสินค้ำของไทย  
มีผู้ให้บริกำรน้อย ค่ำบริกำรสูง 

  
 บริกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำโดยผู้ให้บริกำรภำยนอก (Outsource) ไม่มีควำมส ำคัญกับ

อุตสำหกรรมพลำสติกมำกนัก เนื่องจำกส่วนใหญ่เป็นกำรผลิตเพื่อจ ำหน่ำยโดยตรงให้กับ
ลูกค้ำ 

 
 ส ำหรับบริกำรที่ผู้ประกอบกำร เห็นว่ำควรให้ควำมส ำคัญคือบริกำรที่เกี่ยวข้องกับ ERP 

และ SAP เนื่องจำกผู้ให้บริกำร ERP/SAP ของไทย ยังไม่สำมำรถให้บริกำรซอฟต์แวร์ที่มี
คุณภำพดีในรำคำที่เหมำะสม ในขณะที่ ซอฟต์แวร์ของต่ำงชำติจะมีคุณภำพดีมำก แต่ก็มี
รำคำทีสู่งมำกเช่นกัน  
 
ทั้งนี้ หำกพิจำรณำตำมกิจกรรมกำรผลิตและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องแล้ว จะสำมำรถสรุป

ควำมคิดเห็นของผู้ประกอบกำรต่อกำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตของประเทศไทยใน
อุตสำหกรรมปิโตรเคมี พลำสติก และผลิตภัณฑ์พลำสติกได้ ดังแสดงให้เห็นในตำรำงที่ 2 

 
ตารางที่ 2 สรุปความคิดเห็นของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติกและผลิตภัณฑ์ 

หัวข้อ ความคิดเห็น 
กระบวนการก่อนการผลิต 

กำรวิจัยและพัฒนำ  กำรวิจัยและพัฒนำเพื่อคิดค้นเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ที่ท ำให้มีมำตรฐำนกำรผลิตที่ดีขึ้น ส่งผลให้
ผู้ประกอบกำรสำมำรถผลิตสินค้ำที่มีควำมแปลกใหม่  มีมำตรฐำนที่ทั่วโลกยอมรับ และส่งออกไปยัง
ต่ำงประเทศได้ ต่ำงจำกแต่เดิมที่ไทยเป็นผู้รับผลิตตำมค ำสั่งผลิต (Order) เท่ำนั้น  

 ห้องส ำหรับกำรทดสอบ (Testing Laboratory) เพื่อรองรับบริกำรควบคุมคุณภำพ และทดสอบคุณภำพ
สินค้ำพลำสติก ปัจจุบันยังไม่มีห้องทดลองในประเทศไทยที่ ได้รับกำรยอมรับจำกลูกค้ำชำวต่ำงชำติ 
ผู้ประกอบกำรต้องส่งสินค้ำไปให้ห้องทดลองในต่ำงประเทศเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองคุณภำพของสินค้ำ 
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หัวข้อ ความคิดเห็น 
 ผู้ประกอบกำรยังใช้บริกำรจ้ำงศึกษำ วิจัย และจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Impact Assesment Report) แต่กำรบริกำรดังกล่ำว ยังมีค่ำใช้จ่ำยสูง ไม่เหมำะสมกับ
คุณภำพของกำรบริกำรที่ได้รับ 

 มำตรฐำนกำรจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำของไทยยังไม่สำมำรถใช้ได้ในระดับสำกล 
กำรออกแบบ  อุตสำหกรรมพลำสติกไทยโดยส่วนใหญ่รับผลิตตำมค ำสั่งซื้อ จึงมีกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่มำกนัก แต่

หำกมีกำรส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒณำ (R&D) จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรไทยสำมำรถเลือกออกแบบและ
ผลิตสินค้ำเพื่อน ำไปเสนอขำยต่อลูกค้ำเองได้ 

กำรจัดหำวัตถุดิบ  โดยส่วนใหญ่ผู้ผลิตจะเป็นผู้จัดหำวัตถุดิบเอง ไม่ได้รับกำรบริกำรจำกผู้เชี่ยวชำญภำยนอก (outsource) 
 ส ำหรับเครื่องจักร ส่วนใหญ่บริษัทไทยไม่มีกำรจัดจ้ำงบริกำรด้ำนวิศวกรรมก่อนกำรผลิตเพื่อวำงแผนผัง

เครื่องจักรส ำหรับแต่ละโรงงำนโดยเฉพำะ แต่จะใช้บริกำรดังกล่ำวที่เป็นบริกำรเสริมจำกกำรซื้อ
เครื่องจักร 

 ผู้ให้บริกำรท่ำเรือปิโตรเลียม และแหล่งบรรจุวัตถุดิบเหลว (Liquid Terminal) ยังคงขำดแคลน โดยมี 
ผู้ให้บริกำรในปัจจุบันจ ำนวนไม่มำก 

กระบวนการระหว่างการผลิต 
กำรผลิต / กำรประกอบ  ขำดแคลนแรงงำนที่มีทักษะเฉพำะ ซึ่งกำรพัฒนำระบบกำรศึกษำจะช่วยแก้ปัญหำในส่วนนี้ได้ 

 บริกำรที่เกี่ยวข้องและมีควำมส ำคัญในกำรผลิตพลำสติก ได้แก่ บริกำรท ำควำมสะอำดโรงงำน และกำร
ก ำจัดของเสียอุตสำหกรรม ซึ่งผู้ให้บริกำรดังกล่ำวมีจ ำนวนน้อย ค่ำบริกำรสูง  

 ส ำหรับกำรซ่อมและบ ำรุงรักษำเครื่องจักรและอุปกรณ์ มีบุคลำกรที่ให้บริกำรไม่มำกนัก เนื่องจำก 
ซัพพลำยเออร์มักจัดตั้งศูนย์บริกำรหรือส ำนักงำนใหญ่ในประเทศสิงคโปร์ 

กระบวนการหลังการผลิต 
กำรจัดจ ำหน่ำย / กำรกระจำยสินค้ำ  บริกำรโลจิสติกส์ของไทยยังมีศักยภำพที่ดี ยกเว้นในบำงประเด็น อำทิ กำรขนส่งทำงรำง ซึ่งหำกประเทศ

ไทยสำมำรถพัฒนำกำรขนส่งทำงรถไฟให้มีมำตรฐำน มีตำรำงเวลำเดินรถชัดเจน และเชื่อถือได้ จะ
ส่งเสริมกำรขนส่งสินค้ำภำยในประเทศได้ดียิ่งขึ้น อย่ำงไรก็ตำม ในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี ผู้ประกอบกำร
ส่วนใหญ่จะมีระบบกำรขนส่งสินค้ำด้วยตัวเอง เนื่องจำกผู้ประกอบกำรในปัจจุบันขำดควำมเชื่อมั่นใน
คุณภำพกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำในประเทศจำกผู้ให้บริกำร 

 บริกำรประกันกำรขนส่งสินค้ำของไทย มีผู้ให้บริกำรน้อย ค่ำบริกำรสูง 
 ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่จะด ำเนินกำรจัดจ ำหน่ำยและกระจำยสินค้ำเอง มิได้ใช้กำรบริกำรจำกภำยนอก 

(outsource) มำกนัก 
ที่มำ: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด รวบรวมจำกกำรประชุมกลุ่มย่อย 

 
 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 
คณะผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรจัดประชุมกลุ่มย่อย (Kick-off Focus Group) ขึ้นในวันจันทร์ที่ 

21 ธันวำคม 2558 ณ สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์ประชุมแห่งชำติสิริกิตติ์ โดยกำร
ประชุมกลุ่มย่อยดังกล่ำว มีผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 7 คน และมีวัตถุประสงค์เพื่อน ำเสนอแนวทำง
กำรศึกษำวิจัย กำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต พร้อมทั้งรับฟัง ระดมควำมคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจำกผู้ประกอบกำรในภำคอุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อน ำไป
เพิ่มเติมหรือปรับปรุงในกำรศึกษำในล ำดับถัดไป 
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ก ำหนดกำร และภำพบรรยำกำศกำรประชุมกลุ่มย่อย จะปรำกฏอยู่ในภำคผนวก 3 ส่วน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมประชุม สำมำรถสรุปประเด็นได้ดังน้ี 

 
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลและแนวทำงกำรเจรจำกำรค้ำเสรี 
 

 ในกำรเจรจำควำมตกลงกำรค้ำเสรี (Free Trade Agreement: FTA) ประเทศต่ำงๆ 
จะมีกำรระบุมำตรกำรที่ มิ ใช่ภำษี  (Non-Tariff Barriers: NTBs)  เอำไว้  อำทิ   
กำรก ำหนดใบอนุญำต (Cerfiication) กำรติดสติ๊กเกอร์ (Sticker) ฯลฯ ซึ่งประเทศ
อื่นๆ มีกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด ในทำงกลับกัน ประเทศไทยยังขำด
ควำมเข้มงวดในกำรบังคับใช้ ท ำให้ผู้ประกอบกำรต่ำงชำติมีต้นทุนถูกกว่ำ
ผู้ประกอบกำรไทยโดยเปรียบเทียบ เนื่องจำกไม่ต้องปฏิบัติตำมมำตรฐำนที่สูงกว่ำ 
ผู้ประกอบกำรจึงมีควำมเห็นว่ำ รัฐบำลต้องบังคับใช้มำตรกำร NTBs ให้เคร่งครัด
กว่ำนี้ เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมในกำรแข่งขัน และให้ผู้ประกอบกำรไทยสำมำรถ
แข่งขันในตลำดต่ำงประเทศได้ 
 

 ส ำหรับท่ำทีที่มีต่อควำมตกลงหุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจภำคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific 
Partnership: TPP) พบว่ำ ทำงกลุ่มมีท่ำทีค่อนข้ำงไม่เห็นด้วยพอสมควร อยำกให้
ทำงภำครัฐรอดูท่ำทีของสหรัฐฯ ต่อไปอีกสักระยะ นอกจำกนี้ ยังมองว่ำรัฐบำลควร
ให้ควำมสนใจแก่ตลำดต่ำงประเทศอื่นๆ ที่นอกเหนือจำกประเทศในกลุ่ม TPP เช่น 
สหภำพยุโรป ตะวันออกกลำง อินเดีย และจีนมำกกว่ำ 

 
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกำรบริกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรผลิตของประเทศไทย: อุตสำหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 การบริการด้านการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) เป็นส่วนที่มี

ปัญหำมำกที่สุด เนื่องจำกรัฐบำลให้กำรสนับสนุนในส่วนนี้น้อยมำก บุคลำกรไทยมี
ไม่เพียงพอ และยังไม่มีควำมรู้มำกพอในกำรพัฒนำหรือออกแบบผลิตภัณฑ์  
ผู้ประกอบกำรจึงมักจัดจ้ำงแรงงำนชำวต่ำงชำติแทน อำทิ เยอรมนี ญี่ปุ่น และ
สหรัฐฯ เป็นต้น นอกจำกนี้ ห้องทดลองส ำหรับกำรทดสอบ (Testing Laboratory) 
ของไทยก็ยังมีจ ำนวนน้อย และไม่สำมำรถขยำยได้ จึงต้องกำรให้รัฐบำลช่วยเหลือ
ในส่วนของเงินทุนสนับสนุน หรือกำรให้สิทธิประโยชน์ (Incentives) ในกำรลงทุน
สร้ำงห้องทดลองให้มำกขึ้น 
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 การบริการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement) พบว่ำ ไม่มีปัญหำด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยในปัจจุบันสำมำรถจัดซื้อจัดจ้ำงได้ผ่ำนระบบออนไลน์ทั่วโลก (Global Online 
Network) 

  
 การบริการด้านการผลิต (Production) ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่จะให้ควำมส ำคัญ

กับด้ำนกำรผลิตเป็นส ำคัญ ทั้งนี้ พบว่ำ ในปัจจุบัน แรงงำนไทยขำดแคลนมำก  
จึงต้องจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวเพิ่ม โดยเฉพำะแรงงำนต่ำงด้ำวชำวกัมพูชำ 

  
 การบริการด้านการเก็บขยะ (Collection of Waste) พบว่ำเป็นส่วนที่มีปัญหำ 

เนื่องจำกผู้ประกอบกำรจะต้องเก็บซำกเครื่องใช้ไฟฟ้ำและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่
หมดอำยุเพื่อน ำไปก ำจัด แต่ในปัจจุบัน ยังมีสถำนที่เก็บขยะไม่เพียงพอ อีกทั้งยังมี
ต้นทุนกำรก ำจัดสูงอีกด้วย  

 
 การบริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics) ผู้ประกอบกำรไทยในอุตสำหกรรมส่วนใหญ่

ไม่ได้ด ำเนินกำรด้วยตนเอง เนื่องจำกมีต้นทุนสูง แต่ใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้ำงภำยนอก 
(Outsourcing)  โดยจ้ำงบริษัทเอกชนที่ ให้บริกำร โล จิสติกส์ โดยตรง ทั้ งนี้  
ผู้ประกอบกำรได้เสนอแนะให้รัฐบำลพยำยำมพัฒนำเรื่องขนส่งโลจิสติกส์ให้เป็นของ
ประเทศไทยเอง เพื่อที่จะพึ่งพำกำรบริกำรต่ำงประเทศลดลง 

 
 การบริการด้านการกระจายสินค้า (Distribution) ผู้ประกอบกำรในไทยสำมำรถ

ด ำเนินกำรด้วยตนเองได้ แต่ยังขำดผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรสร้ำงระบบควบคุมอัตโนมัติ 
(Automation) ในระบบคลังสินค้ำ 
 

 การบริการหลังการขาย (After-Sales) จะเน้นที่ส่วนของกำรซ่อมบ ำรุงเป็นหลัก 
ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ผู้ประกอบกำรจะมีกำรรับประกันสินค้ำให้ 1 ปี ลูกค้ำมีปัญหำกับ
สินค้ำก็จะแจ้งมำทำงบริษัทโดยตรง อย่ำงไรก็ตำม ในส่วนของกำรซ่อม บำงส่วน
ทำงผู้ประกอบกำรก็จะมีทีมช่ำงซ่อมเอง หรือบำงส่วนอำจจะ Outsoucing ออกไป 
อย่ำงไรก็ตำม แม้ช่ำงซ่อมบ ำรุงของไทยจะมิได้ขำดแคลน แต่ก็ยังมีควำมรู้ไม่มำก
พอ เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้ำนเช่น เวียดนำม หรือเมียนมำ 
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ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 

 ผู้ประกอบกำรต้องกำรให้โครงกำรเขตเศรษฐกิจพิเศษทวำย (Dawei Special 
Economics Zone: SEZs) เกิดขึ้นให้เร็วที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ เนื่องจำกมีตลำด
ขนำดใหญ่ และมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำมำก  
 

 ในปัจจุบัน ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ ส่งออก
ผ่ำนทำงท่ำเรือแหลมฉบัง และลำดกระบังเป็นหลัก แต่มีควำมล่ำช้ำบ้ำง เนื่องจำก
ท่ำเรือมีควำมหนำแน่น ส ำหรับท่ำเรือระนอง ไม่ค่อยได้ใช้ในกำรส่งออกมำกนัก 
เนื่องจำกยังมีระดับควำมลึกของท่ำเรือไม่เพียงพอ 

 
ทั้งนี้ หำกพิจำรณำตำมกิจกรรมกำรผลิตและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องแล้ว สำมำรถสรุปควำม

คิดเห็นของผู้ประกอบกำรต่อกำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตของประเทศไทยในอุตสำหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ได้ ดังแสดงให้เห็นในตำรำงที่ 3 

 
ตารางที่ 3 สรุปความคิดเห็นของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
หัวข้อ ความคิดเห็น 

กิจกรรมก่อนการผลิต 
กำรวิจัยและพัฒนำ  กำรวิจัยและพัฒนำถือเป็นสว่นที่มีปัญหำมำกที่สุด เนื่องจำกรัฐบำลให้กำรสนับสนุนไม่เพียงพอ 

ประกอบกับยังขำดแคลนบุคลำกรไทยทั้งในด้ำนจ ำนวนบุคลำกร และในด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถใน
กำรพัฒนำหรือออกแบบผลติภัณฑ์ ผูป้ระกอบกำรจึงมักจัดจ้ำงแรงงำนชำวต่ำงชำติ อำทิ เยอรมนี 
ญี่ปุ่น สหรัฐฯ ฯลฯ แทน 

 ห้องส ำหรับกำรทดสอบ (Testing Laboratory) ของไทยก็ยังมีค่อนข้ำงจ ำกัด ผู้ประกอบกำรจึงมีควำม
ต้องกำรให้รัฐบำลช่วยเหลอืในสว่นของเงินทุนสนับสนุน หรือกำรให้สิทธิประโยชน์ (Incentives) 

กำรออกแบบ  บุคลำกรด้ำนกำรออกแบบ (Design) ยังมีควำมเชี่ยวชำญไม่เพียงพอ 
กำรจัดหำวัตถุดิบ  ในปัจจุบันผู้ประกอบกำรไม่มีปัญหำด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยสำมำรถจัดซื้อจัดจ้ำงได้ผ่ำนระบบ

ออนไลน์ทัว่โลก (Global Online Network) 
กิจกรรมการผลิต 

กำรผลิต / กำรประกอบ  ในปัจจุบันมีปัญหำขำดแคลนแรงงำนไทยเป็นอย่ำงมำก ผู้ประกอบกำรจึงต้องพึ่งพำแรงงำนต่ำงด้ำว 
โดยเฉพำะกัมพูชำ เข้ำมำท ำงำนแทน 

กิจกรรมหลังการผลิต 
กำรจัดจ ำหน่ำย /  
กำรกระจำยสินค้ำ 

 ด้ำนโลจิสติกส์ ผู้ประกอบกำรไทยในอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ไม่ได้ด ำเนินกำรเอง เนื่องจำกมีต้นทุนสูง 
แต่ใช้วิธีจัดซือ้จัดจ้ำงภำยนอก (Outsorcing) ให้กับบริษัทเอกชนที่ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกสโ์ดยตรง 
ทั้งนี้ ผู้ประกอบกำรได้เสนอแนะให้รัฐบำลพยำยำมพัฒนำเครือข่ำยโลจิสติกส์หรือ “กองเรือ” ของไทย
ขึ้นมำเอง เพื่อลดกำรพึ่งพำบริกำรโลจิสติกส์จำกต่ำงชำติ 
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หัวข้อ ความคิดเห็น 
 ด้ำนกำรกระจำยสินค้ำ ส่วนใหญ่ผู้ประกอบกำรไทยเป็นผู้ด ำเนินกำรในส่วนนี้เอง และไม่พบว่ำมี

ปัญหำเกิดขึ้นมำกนัก นอกจำกปัญหำขำดแคลนผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรท ำระบบควบคุมอัตโนมัติ 
(Automation)  

กำรจัดกำรลูกค้ำ /  
กำรบริกำรหลังกำรขำย 

 โดยส่วนใหญ่ ผู้ประกอบกำรจะให้กำรรับประกันสนิค้ำเป็นเวลำ 1 ปี และเป็นผู้รับขอ้ร้องเรียนจำก
ลูกค้ำโดยตรงหำกเกิดปัญหำขึ้นกับสินค้ำ 

 ในส่วนของกำรซอ่ม ผู้ประกอบกำรบำงส่วนมีทีมช่ำงซ่อนเป็นของตนเอง ในขณะที่บำงส่วนจะใช้ทีม
ช่ำงจำกภำยนอก (Outsourcing) ทั้งนี้ ผู้ประกอบกำรระบุว่ำบุคลำกรช่ำงซอ่มของไทยมีปริมำณที่
เพียงพอ แต่ยังคงมีควำมรู้ควำมสำมำรถด้อยกว่ำบุคลำกรจำกประเทศเพื่อนบ้ำน 

ที่มำ: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด รวบรวมจำกกำรประชุมกลุ่มย่อย 

 
 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
คณะผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรจัดประชุมกลุ่มย่อย (Kick-off Focus Group) ขึ้นในวันจันทร์ที่ 

23 ธันวำคม 2558 ณ สมำคมอุตสำหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย อำคำรปัญจธำนีทำวเวอร์ โดยกำร
ประชุมกลุ่มย่อยดังกล่ำว มีผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 1 คน และมีวัตถุประสงค์เพื่อน ำเสนอแนวทำง
กำรศึกษำวิจัย กำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต พร้อมทั้งรับฟัง ระดมควำมคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจำกผู้ประกอบกำรในภำคอุตสำหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เพื่อน ำไปเพิ่มเติมหรือ
ปรับปรุงในกำรศึกษำในล ำดับถัดไป 

 
ก ำหนดกำร และภำพบรรยำกำศกำรประชุมกลุ่มย่อย จะปรำกฏอยู่ในภำคผนวก 3 ส่วน

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมประชุม สำมำรถสรุปประเด็นได้ดังน้ี 
 

ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลและแนวทำงกำรเจรจำกำรค้ำเสรี 
 

 ก่อนจะมีกำรเจรจำกำรเปิดเขตกำรค้ำเสรี (Free Trade Area: FTA) ควรมีกำร
พัฒนำระบบศุลกำกรให้ดีขึ้นก่อน โดยเฉพำะในเรื่องของระบบติดตำมสินค้ำ 
(Tracking System)  
 

 ส ำหรับท่ำทีที่มีต่อควำมตกลงหุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจภำคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific 
Partnership: TPP) พบว่ำ ทำงกลุ่มเห็นด้วยที่ประเทศไทยจะเข้ำร่วมควำมตกลง 
เนื่องจำกมองว่ำหำกประเทศไทยได้เข้ำไปเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่กำรผลิต จะท ำ
ให้กำรผลิตมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ในทำงกลับกัน หำกไม่เข้ำร่วมในควำมตกลง 
TPP จะท ำให้ฐำนกำรผลิตเกิดกำรย้ำยออก โดยเฉพำะย้ำยเข้ำไปในประเทศ
เวียดนำมมำกขึ้น  
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ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่มูลค่ำ: อุตสำหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม 
 

 อุตสำหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มประเทศไทย เป็นอุตสำหกรรมที่ มีกำร
ด ำเนินกำรครบวงจร โดยมีอุตสำหกรรมครบตั้งแต่ต้นน้ ำจนถึงปลำยน้ ำ 
 

 อุตสำหกรรมต้นน้ ำของอุตสำหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คือ อุตสำหกรรมเส้นใย 
โดยสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) เส้นใยธรรมชำติ และ 2) เส้น
ใยประดิษฐ์  

 
 เส้นใยธรรมชำติ แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) เส้นใยที่ผลิตจำกพืช เช่น 

เปลือก ใย หรือเมล็ด 2) เส้นใยที่ผลิตจำกสัตว์ เช่น หนังสัตว์ ขนสัตว์ ฯลฯ และ 3) 
เส้นใยท่ีผลิตจำกสินแร่ 

  
 เส้นใยประดิษฐ์ (Man-Made Fibre) แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) เส้นใย

สังเครำะห์ (Synthetic Fibre) เช่น โพลีเอสเตอร์ ฯลฯ และ 2) เส้นใยประเภท
เซลลูโลส เช่น เรยอน ฯลฯ  

 อุตสำหกรรมกลำงน้ ำ สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนหลัก คือ อุตสำหกรรมกลำง
น้ ำประเภทผ้ำถัก (Woven) และประเภทท่ีไม่ใช่ผ้ำถัก (Non-Woven)1  
 

 ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย แบ่งออกเป็น 4 ช่องทำงหลัก ได้แก่ 1) ผู้จัดจ ำหน่ำย 
(Dealer / Agent) มีรูปแบบซื้อมำขำยไป ไม่ได้เป็นตัวแทนให้แก่ใคร เช่น ผู้ขำย
สินค้ำในห้ำงสรรพสินค้ำแพลทินัม โบ๊เบ๊ หรือแม่สอด ฯลฯ 2) ช่องทำงขำยตรง เช่น 
ทำงผู้ผลิตเป็นผู้เปิดร้ำนค้ำของตนเอง (Flagship Store) 3) ช่องทำงกำรฝำกขำย 
(Consignment) เช่น ร้ำนค้ำ หรือห้ำงสรรพสินค้ำต่ำงๆ และ 4) ช่องทำงกำรขำย
สินค้ำออนไลน์ (Online Shopping)   

 
 เสนอควำมเห็นให้เพิ่มขั้นตอนกำรพิมพ์ผ้ำ (Printing) ลงไปในห่วงโซ่มูลค่ำด้วย 

เนื่องจำกเป็นขั้นตอนท่ีส ำคัญและมีมูลค่ำในกำรผลิต  
 

                                                           
1 อำทิ ถุงลมนิรภัย ผ้ำหลังเบำะของเฟอร์นิเจอร์ ผ้ำตำข่ำย หรือเสื้อแจ็คเก็ต   
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ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกำรบริกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรผลิตของประเทศไทย: อุตสำหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
 การออกแบบ พบว่ำ ประเทศไทยยังขำดกำรพัฒนำในส่วนนี้ บุคลำกรในสำขำ

ออกแบบยังมีควำมเชี่ยวชำญไม่เพียงพอ กำรออกแบบยังมีปัญหำด้ำนกำรวำง 
แพทเทิร์น (Pattern) และขำดกำรวิจัยด้ำนสรีระของผู้สวมใส่ 
  

 การก าหนดมาตรฐาน พบว่ำ ประเทศไทยยังไม่มีกำรก ำหนดมำตรฐำนสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม รัฐบำลจึงควรเข้ำมำสนับสนุน วำงกฎหมำยกฎระเบียบในเรื่องนี้ เพื่อ
เป็นกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

  
 การจัดหาวัตถุดิบ วัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นกำรน ำเข้ำทั้งหมด โดยเฉพำะจำกญี่ปุ่น 

อินเดีย และสหรัฐฯ อำทิ ฝ้ำย ไหม ขนสัตว์ น้ ำมัน โพลีเมอร์ ฯลฯ ยกเว้นป่ำน ปอ 
ที่ยังใช้วัตถุดิบภำยในประเทศบำงส่วน แต่ก็มีปริมำณไม่มำกพอที่จะท ำกำรค้ำแบบ
เชิงพำณิชย์ได้ 

  
 การผลิต / การประกอบ ส่วนใหญ่เป็นกำรผลิตเพื่อขำยในประเทศ ส่วนกำรผลิต

เพื่อกำรส่งออก ยังมีจ ำนวนไม่มำก และยังมีควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันน้อย 
นอกจำกนี้ ยังขำดแคลนทั้งแรงงำนมีทักษะ (Skilled Labor) และแรงงำนไร้ทักษะ 
(Unskilled Labor) 

 
 การควบคุมคุณภาพ ทุกโรงงำนมีระบบควบคุมคุณภำพ (Quality Control) มี

บุคคลที่สำม (Third Party) เข้ำมำตรวจสอบ 
   

 การซ่อมบ ารุงเครื่องจักร กำรบริกำรซ่อมบ ำรุงถือเป็นกำรบริกำรที่รวมอยู่ในสัญญำ
ซื้อเครื่องจักรอยู่แล้ว หำกเครื่องจักรช ำรุดไม่มำก ช่ำงไทยจะสำมำรถซ่อมเองได้  
แต่หำกซ่อมไม่ได้ ก็ต้องส่งไปซ่อมที่บริษัทแม่ ซึ่งบำงครั้งใช้เวลำนำนหลำยเดือน 

 
 การท าความสะอาดโรงงาน มี 2 รูปแบบ คือ 1) จัดจ้ำงด้วยตนเอง แต่ถือว่ำมี

ปริมำณไม่มำก และ 2) จัดจ้ำงภำยนอก (Outsource) ซึ่งถือว่ำมีคุณภำพดี และมี
ตัวเลือกให้เลือกมำก รำคำหลำกหลำย อย่ำงไรก็ตำม หำกเป็นกำรบริกำรบ ำบัดน้ ำเสีย 
ยังไม่มี เนื่องจำกโรงงำนส่วนใหญ่ยังไม่มีมำตรฐำนสูงมำกนัก 
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 การดูแลรักษาความปลอดภัย เป็นกำรจัดจ้ำงภำยนอก (Outsource) ทั้งหมด 
    

 การเก็บรักษา / ระบบคลังสินค้า อุตสำหกรรมสิ่ งทอและเครื่องนุ่ งห่มเป็น
อุตสำหกรรมที่ไม่ได้ใช้บริกำรกำรเก็บรักษำ /ระบบคลังสินค้ำมำกนัก เว้นแต่
ผู้ประกอบกำรในเขตปลอดอำกร (Free Zone)  เป็นบำงกรณี  นอกจำกนี้  
ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่จะมีกำรน ำเข้ำมำผลิตเพื่อกำรส่งออก ผ่ำนกำรใช้มำตรำ 19 
ทวิ  ภำยใต้สิทธิประโยชน์ของคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (Board of 
Investment: BOI) ท ำให้ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่มิได้พึ่งกำรเก็บรักษำสินค้ำใน
คลังสินค้ำมำกนัก 

  
 การจัดจ าหน่าย ในกำรส่งออกไปต่ำงประเทศ สำมำรถส่งออกได้ผ่ำน 2 ช่องทำงหลัก 

คือ 1) ส่งออกผ่ำน Trading Firm และ 2) ส่งออกโดยตรง 
  

 การกระจายสินค้า และโลจิสติกส์ บริกำรกำรกระจำยสินค้ำและโลจิสติกส์ในไทย
มีคุณภำพดี โดยเฉพำะกำรบริกำรไปรษณีย์ ถือว่ำพัฒนำขึ้นมำก มีกำรป้องกันสินค้ำ
ระหว่ำงกำรขนส่งดี ทั้งนี้ ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่จะด ำเนินกำรเรื่องโลจิสติกส์เอง 
ยกเว้นบริษัทขนำดใหญ่ที่มีกำรจัดจ้ำงภำยนอก (Outsource) บ้ำง 

 
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 

 
 กำรตีควำมพิกัดศุลกำกร (HS Code) ของกรมศุลกำกรค่อนข้ำงมีปัญหำ มีควำม

เข้ำใจที่ไม่ตรงกันระหว่ำงผู้ประกอบกำรและกรมศุลกำกรหลำยจุด ซึ่งส่งผลต่อ 
ควำมง่ำยในกำรด ำเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business) นอกจำกนี้ ยังมีควำมเห็นว่ำ 
กรมศุลกำกรควรให้ควำมเชื่อใจผู้ประกอบกำรมำกกว่ำนี้ในกำรด ำเนินธุรกิจ 
 

 กำรเข้ำไปลงทุนในต่ำงประเทศของอุตสำหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ยังท ำได้ยำก 
เนื่องจำกรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจมีควำมต่ำงกันมำกระหว่ำงประเทศ 

  
 รัฐบำลยังไม่ค่อยให้กำรสนับสนุนในส่วนของอุตสำหกรรมสิ่ งทอและเครื่องนุ่งห่ม

มำกนัก  
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ทั้งนี้ หำกพิจำรณำตำมกิจกรรมกำรผลิตและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องแล้ว สำมำรถสรุปควำม
คิดเห็นของผู้ประกอบกำรต่อกำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตของประเทศไทยในอุตสำหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่ม ดังแสดงให้เห็นในตำรำงที่ 4 

 
ตารางที่ 4 สรุปความคิดเห็นของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

หัวข้อ ความคิดเห็น 
กระบวนการก่อนการผลิต 

กำรออกแบบ  ในด้ำนกำรออกแบบ ประเทศไทยยังขำดกำรพัฒนำในส่วนนี้ บุคลำกรยังมีควำมเชี่ยวชำญไม่เพียงพอ 
กำรออกแบบยังมีปัญหำด้ำนกำรวำงแพทเทิร์น (Pattern) และไม่มีกำรวิจัยด้ำนสรีระของผู้สวมใส่ 

กำรจัดหำวัตถุดิบ  ส่วนใหญ่เป็นกำรน ำเข้ำทั้งหมด โดยเฉพำะจำกญี่ปุ่น อินเดีย และสหรัฐฯ อำทิ ฝ้ำย ไหม ขนสัตว์ 
น้ ำมัน โพลีเมอร์ ฯลฯ ยกเว้นป่ำน ปอ ที่ยังใช้วัตถุดิบภำยในประเทศบำงส่วน แต่ก็มีปริมำณไม่มำก
พอที่จะท ำกำรค้ำแบบเชิงพำณิชย์ได้ 

กระบวนการระหว่างการผลิต 
กำรผลิต / กำรประกอบ  ส่วนใหญ่เป็นกำรผลิตเพื่อขำยในประเทศ ส่วนกำรผลิตเพื่อกำรส่งออก ถือว่ำยังมีจ ำนวนไม่มำก และ

ยังมีควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันน้อย นอกจำกนี้ ในส่วนของแรงงำน ยังถือว่ำขำดแคลน ทั้งแรงงำนมี
ทักษะ (Skilled Labor) และแรงงำนไร้ทักษะ (Unskilled Labor) 

กระบวนการหลังการผลิต 
กำรจัดจ ำหน่ำย / กำรกระจำยสินค้ำ  ในกำรส่งออกไปต่ำงประเทศ สำมำรถส่งออกได้ผ่ำน 2 ช่องทำงหลัก คือ 1) ส่งออกผ่ำน Trading Firm 

และ 2) ส่งออกโดยตรง 
 ด้ำนกำรกระจำยสินค้ำ ถือว่ำมีคุณภำพดี โดยเฉพำะกำรบริกำรไปรษณีย์ ถือว่ำพัฒนำขึ้นมำก มีกำร

ป้องกันสินค้ำระหว่ำงกำรขนส่งดี ทั้งนี้ ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่จะด ำเนินกำรเรื่องโลจิสติกส์เอง ยกเว้น
บริษัทขนำดใหญ่ที่มีกำรจัดจ้ำงภำยนอก (Outsource) บ้ำง 

ที่มำ: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด รวบรวมจำกกำรประชุมกลุ่มย่อย  

 
 อุตสาหกรรมอาหาร 

 
คณะผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรจัดประชุมกลุ่มย่อย (Kick-off Focus Group) ขึ้นในวันอังคำรที่ 

6 มกรำคม 2559 ณ ห้องประชุม GS1 Room 6 ชั้น 3 สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย  
ศูนย์ประชุมแห่งชำติสิริกิตติ์ โดยกำรประชุมกลุ่มย่อยดังกล่ำว มีผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 5 คน 
และมีวัตถุประสงค์เพื่อน ำเสนอแนวทำงกำรศึกษำวิจัย กำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต พร้อมทั้ง 
รับฟัง ระดมควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้ประกอบกำรในภำคอุตสำหกรรมอำหำร เพื่อน ำไป
เพิ่มเติมหรือปรับปรุงในกำรศึกษำในล ำดับถัดไป 

 
ก ำหนดกำร และภำพบรรยำกำศกำรประชุมกลุ่มย่อย ปรำกฏอยู่ในภำคผนวก 3 ส่วน

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมประชุม สำมำรถสรุปประเด็นได้ดังน้ี 
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ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลและแนวทำงกำรเจรจำกำรค้ำเสรี 
 

 อุตสำหกรรมอำหำรและกำรเกษตรของไทย ยังมีควำมได้เปรียบหำกมีกำรเปิดเสรีทำงกำร
ค้ำ เนื่องจำก ไทยยังมีควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันที่โดดเด่นในสินค้ำอำหำรหลำย
ประเภท ส ำหรับสินค้ำอำหำรที่มีกำรแข่งขันสูง ผู้ผลิตอำจต้องด ำเนินวิธีทำงกำรตลำด 
อำทิ กำรเล่ำเรื่องรำวเพื่อช่วยส่งเสริมกำรขำย เป็นต้น 
 

 ควำมตกลงหุ้นส่วนยุทธศำสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership: 
TPP) ไทยอำจต้องร่วมกันตัดสินใจว่ำจะเข้ำร่วมหรือไม่ เนื่องจำกกำรแสดงท่ำทีต่อ TPP 
อำจส่งผลกระทบต่อไทยได้ในหลำยรูปแบบ  ส ำหรับผู้ผลิตในอุตสำหกรรมอำหำร มี
ควำมเห็นที่ค่อนข้ำงหลำกหลำย เนื่องจำกผู้ผลิตที่ไม่ได้ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกำ
หรือญี่ปุ่นไม่มีควำมกังวลต่อ TPP มำกนัก 

 
 ผู้ประกอบกำรอำหำรได้รับประโยชน์จำกควำมตกลงกำรค้ำเสรีของไทยท่ีมีผลบังคับใช้แล้ว

ไม่มำกนัก (อำทิ ควำมตกลงไทย-ออสเตรเลีย และควำมตกลงไทย-ญี่ปุ่น) เนื่องจำกอัตรำ
ภำษีน ำเข้ำของสินค้ำอำหำรลดลงเพียงเล็กน้อย หรือค่อยๆ ลดปีต่อปี ประกอบกับมีกำร
จ ำกัดโควตำกำรน ำเข้ำ จึงส่งผลให้กำรส่งออกสินค้ำอำหำรไปยังประเทศคู่ค้ำยังคงมีรำคำสูง 

 
 แม้ว่ำจะมีควำมตกลงกำรค้ำเสรี แต่อุตสำหกรรมอำหำรยังคงมีอุปสรรคทำงกำรค้ำ  

อีกจ ำนวนมำก กล่ำวคือ มำตรกำรที่มิใช่ภำษีที่ประเทศคู่ค้ำใช้เพื่อปกป้องกำรน ำเข้ำ  
อีกทั้ง ยังมีข้อก ำหนดด้ำนมำตรฐำนสินค้ำที่สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
 

 ปัจจุบัน ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ไม่นิยมผลิตเพื่อส่งออกไปยังต่ำงประเทศแล้ว แต่เลือก
จัดตั้งโรงงำนในต่ำงประเทศ เพื่อผลิตและขำยในประเทศนั้นๆ แทน เพื่อหลีกเลี่ยงต้นทุน
ค่ำขนส่งและปัญหำจำกกำรปกป้องกำรน ำเข้ำ และมำตรกำรท่ีมิใช่ภำษีต่ำงๆ  
 

ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกำรบริกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรผลิตของประเทศไทย: อุตสำหกรรม
อำหำร 

 
 อุตสำหกรรมอำหำรเป็นอุตสำหกรรมที่มีควำมเชื่อมโยงตั้งแต่อุตสำหกรรมต้นน้ ำจนถึงปลำยน้ ำ 

วัตถุดิบที่ใช้ในอุตสำหกรรมอำหำรกว่ำร้อยละ 50 มำจำกเกษตกรที่เป็นเกษตรพันธสัญญำ 
(Contract Farming) เพื่อลดปัญหำควำมไม่แน่นอนเรื่องวัตถุดิบ ในส่วนของวัตถุดิบที่
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ต้องกำรมำตรฐำนในกำรผลิตสูง ผู้ประกอบกำรอำจเป็นผู้ลงทุนเอง เนื่องจำก ปัจจุบัน  
กำรส่งออกอำหำรบำงประเภทไปยังประเทศที่พัฒนำแล้ว ประเทศปลำยทำงสำมำรถสืบค้น
ย้อนกลับ (Tracing) เพื่อตรวจสอบกระบวนกำรผลิต และที่มำของวัตถุดิบได้ (เช่น  
กำรประมง และกำรเพำะปลูก เป็นต้น) ส ำหรับกำรผลิตทีต่้องน ำเข้ำวัตถุดิบจำกต่ำงประเทศ 
จะช่วยลดปัญหำกำรสืบค้นย้อนกลับ เนื่องจำกผู้ประกอบกำรไม่ต้องรับภำระดังกล่ำว 
 

 ส ำหรับภำคกำรเกษตรกรรม ยังไม่มีกำรสืบค้นย้อนกลับเพื่อตรวจสอบมำตรฐำนมำกนัก 
เพรำะหำกพบว่ำที่มำของวัตถุดิบและกำรผลิตอำหำรไม่ได้มำตรฐำน จะไม่สำมำรถส่งออกได้ 
ส่งผลให้ประเทศปลำยทำงอำจประสบกับปัญหำควำมม่ันคงทำงอำหำร (Food Security) 
นอกจำกนี้ กำรสืบค้นย้อนกลับอำจส่งผลให้ต้นทุนของกำรผลิตและรำคำอำหำรสูงขึ้น 
อีกด้วย 

 
 อุตสำหกรรมกลำงน้ ำ กล่ำวคือ อุตสำหกรรมกำรแปรรูปอำหำรจะแข่งขันกันในด้ำนต้นทุน

กำรผลิต ทั้งนี้ ปัจจุบัน มำตรฐำนกำรส่งออกอำหำรสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งสภำอุตสำหกรรม 
หอกำรค้ำไทย และสมำคมผู้ผลิตอำหำรของไทยได้ร่วมกันติดตำมสถำนกำรณ์และมำตรฐำน
ใหม่ๆ อย่ำงต่อเนื่อง 

 
 ส ำหรับอุตสำหกรรมปลำยน้ ำ ไทยมีชื่อเสียงด้ำนอำหำรในตลำดโลก อย่ำงไรก็ตำม ผู้ผลิต

รำยย่อย (SMEs) ยังประสบปัญหำในด้ำนกำรกระจำยสินค้ำ เนื่องจำกไม่มีข้อมูล และ/
หรือไม่สำมำรถหำผู้จัดจ ำหน่ำย (Distributor) ที่ยอมให้ผู้ผลิตรำยใหม่วำงขำยในที่ของตนได้ 
ซึ่งต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกภำครัฐในกำรจัดท ำรำยชื่อและข้อมูลของผู้จัดจ ำหน่ำยใน
ต่ำงประเทศ ที่อนุญำตให้วำงขำยผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตรำยย่อยได้ 
 

 บริกำรด้ำนงำนวิจัย (Research Services) ของไทยมีบุคลำกรมำกเป็นอันดับต้นๆ ของ
เอเชีย โดยมีสถำบันที่เปิดสอนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำรหลำยแห่ง รวมถึงมี
ศูนย์วิจัยอำหำรส่วนกลำง ซึ่งเอื้อต่อบริกำรด้ำนงำนวิจัย และบริกำรควบคุณภำพอำหำร 

 
 อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับงำนวิจัยในระดับสูง ผู้ประกอบกำรอำหำรยังคงต้องอำศัยภำครัฐเป็น

ผู้ด ำเนินกำร เนื่องจำกเงินทุนกำรวิจัยอำจไม่เพียงพอ ทั้งนี้ งำนวิจัยจ ำนวนมำกไม่ได้
ค ำนึงถึงควำมต้องกำรของตลำดเป็นส ำคัญ ผลกำรวิจัยบำงส่วนจึงไม่สำมำรถสร้ำงควำม
เชื่อม่ันให้กับผู้ประกอบกำรได้ โดยผู้ประกอบกำรมักกังวลว่ำผลิตภัณฑ์ที่ประยุกต์จำก
ผลงำนวิจัยอำจไม่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรตลำด 
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 อย่ำงไรก็ตำม อุตสำหกรรมอำหำรขำดแคลนแรงงำนในระดับช ำนำญกำร (ช่ำงเทคนิค) 
เพื่อควบคุมเครื่องจักรในกำรผลิต เนื่องจำกระบบกำรศึกษำและทัศนคติต่อกำรศึกษำใน
ระดับ ปวส. และปวช. ของไทยไม่เอื้อต่อกำรผลิตบุคลำกรที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ของตลำด ผู้ประกอบกำรจึงต้องจัดฝึกอบรมแรงงำนของตนเอง 

 
 เกษตรกรส่วนใหญ่มีอำยุมำก เพื่อทดแทนแรงงำนที่จะลดน้อยลงในอนำคต เกษตรกรรม

และกำรผลิตอำหำรจะต้องเปลี่ยนเป็นกำรใช้แรงงำนคนประกอบกับเครื่องจักร (Automation) 
มำกขึ้น จึงมีควำมต้องกำรแรงงำนท่ีมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยี อีกทั้ง บริกำร
ด้ำนไอที (IT Services) หำกสำมำรถน ำมำใช้ในกำรผลิตอำหำรและกำรเกษตรได้อย่ำง
กว้ำงขวำง จะช่วยจัดกำรกำรผลิตได้ดีขึ้นมำก 

 
 นอกจำกนี้ กำรขำดแคลนแรงงำน ยังส่งผลต่อกำรย้ำยฐำนกำรผลิตส ำหรับกำรผลิตอำหำร

ที่ต้องกำรแรงงำนจ ำนวนมำก หรือกำรผลิตและจัดหำวัตถุดิบที่ไม่สำมำรถใช้เครื่องจักร
แทนแรงงำนคนได้ อำทิ กำรเก็บยอดพืช กำรแกะเปลือกกุ้ง และกำรคว้ำนเมล็ด เป็นต้น 
ดังนั้น ผู้ประกอบกำรบำงรำยจึงต้องย้ำยฐำนกำรผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้ำนที่มีแรงงำนอยู่ 

 
 ส ำหรับกำรบรรจุกระป๋อง ไทยยังขำดแรงงำนและช่ำงเทคนิคที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถใน

ด้ำนกำรปิดกระป๋อง (Seamer) ภำครัฐจึงได้เคยให้ควำมร่วมมือ โดยจัดฝึกอบรมให้
ส ำหรับแรงงำนในภำคอุตสำหกรรมอำหำร 
 

 บริกำรขนส่งและโลจิสติกส์ของไทยมีต้นทุนสูง ผู้ประกอบกำรรำยย่อยที่ต้องจ้ำง 
ผู้ให้บริกำรขนส่งภำยนอก (Outsorce) จะต้องแบกรับต้นทุนท่ีสูงมำก เนื่องจำกผลิตภัณฑ์
อำหำรมีควำมหลำกหลำยสูงท ำให้ต้องใช้บริกำรขนส่งหลำยรูปแบบ ส ำหรับกำรบริกำร
ด้ำนโลจิสติกส์ บริษัท เทสโก้ จ ำกัด (Tesco) ซึ่งเป็นผู้จัดจ ำหน่ำย มีบริกำรขนส่งสินค้ำ
จำกผู้ผลิตหรือซัพพลำยเออร์ของตนเองที่ดีมำก 

 
 ส ำหรับกำรตรวจสอบและควบคุมมำตรฐำนสินค้ำ ผู้จัดจ ำหน่ำยส่วนมำก อำทิ ห้ำงสรรพสินค้ำ 

และไฮเปอร์มำร์เก็ต มีกำรตรวจสอบของตนเองโดยเฉพำะ 
  
 ผู้ประกอบกำรอยำกให้กำรขอใบอนุญำตส่งออก และใบอนุญำตในรูปแบบต่ำงๆ 

เปลี่ยนเป็นระบบ e-Services ที่สำมำรถเชื่อมต่อทำงอินเทอร์เน็ตได้ทั้งหมด โดยไม่ต้อง
เสียเวลำไปด ำเนินกำรด้วยตนเองที่หน่วยงำนรำชกำร (One Stop Services) 
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ทั้งนี้ หำกพิจำรณำตำมกิจกรรมกำรผลิตและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องแล้ว จะสำมำรถสรุป
ควำมคิดเห็นของผู้ประกอบกำรต่อกำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตของประเทศไทยใน
อุตสำหกรรมอำหำรได้ ดังแสดงให้เห็นในตำรำงที่ 5 

 
ตารางที่ 5 สรุปความคิดเห็นของอุตสาหกรรมอาหาร 

หัวข้อ ความคิดเห็น 
กระบวนการก่อนการผลิต 

กำรวิจัยและพัฒนำ  ไทยมีบุคลำกรด้ำนงำนวิจัย รวมถึงสถำบันศึกษำที่เปิดสอนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร
หลำยแห่ง ส่งผลให้เอื้อต่อบริกำรงำนวิจัยด้ำนอำหำร และมีบุคลำกรเพียงพอในบริกำรควบคุมคุณภำพ 

 ส ำหรับงำนวิจัยในระดับสูง ผู้ประกอบกำรอำหำรยังคงต้องอำศัยภำครัฐเป็นผู้ด ำเนินกำร เนื่องจำก
เงินทุนกำรวิจัยอำจไม่เพียงพอ 

 งำนวิจัยจ ำนวนมำกไม่ได้ค ำนึงถึงควำมต้องกำรของตลำดเป็นส ำคัญ ผลกำรวิจัยบำงส่วนจึงไม่สำมำรถ
สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบกำรได้ โดยผู้ประกอบกำรมักกังวลว่ำผลิตภัณฑ์ที่ประยุกต์จำก
ผลงำนวิจัยอำจไม่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรตลำด 

กำรจัดหำวัตถุดิบ  วัตถุดิบหำได้ไม่ยำก แต่มีมำตรฐำนค่อนข้ำงต่ ำ วัตถุดิบที่ใช้ในอุตสำหกรรมอำหำรกว่ำร้อยละ 50  
มำจำกเกษตกรที่เป็นเกษตรพันธสัญญำ (Contract Farming) ในส่วนของวัตถุดิบที่ต้องกำรมำตรฐำน
ในกำรผลิตสูง ผู้ประกอบกำรอำจเป็นผู้ลงทุนเอง เนื่องจำกมีกระบวนกำรสืบค้นย้อนกลับ (Tracing) 
เพื่อตรวจสอบกระบวนกำรผลิต และที่มำของวัตถุดิบได้  

 ส ำหรับวัตถุดิบที่น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ จะไม่มีปัญหำกำรสืบค้นย้อนกลับ เนื่องจำกประเทศต้นทำง
ต้องเป็นผู้รับภำระแทน 

 เกษตรกรน ำเทคโนโลยี และระบบด้ำนไอทีมำประยุกต์ใช้ในเกษตรกรรมค่อนข้ำงน้อย 
กระบวนการระหว่างการผลิต 

กำรผลิต   ขำดแคลนแรงงำนที่มีทักษะเฉพำะและช่ำงเทคนิค ซึ่งกำรพัฒนำระบบกำรศึกษำจะช่วยแก้ปัญหำใน
ส่วนนี้ได้ 

 กำรผลิตอำหำรและเกษตรกรรมจะต้องเปลี่ยนเป็นกำรใช้แรงงำนคนประกอบกับเครื่องจักร (Automation) 
มำกขึ้น รวมถึงน ำบริกำรด้ำนไอที มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนมำกขึ้น 

กำรบรรจุกระป๋อง/ บรรจุภัณฑ์  ไทยยังขำดแรงงำนและช่ำงเทคนิคที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนกำรปิดกระป๋อง (Seamer) ทั้งนี้ 
ภำครัฐได้ให้ควำมร่วมมือ โดยจัดฝึกอบรมให้ส ำหรับแรงงำนในอุตสำหกรรมอำหำร 

กระบวนการหลังการผลิต 
กำรจัดจ ำหน่ำย / กำรกระจำย
สินค้ำ 

 บริกำรขนส่งและโลจิสติกส์ของไทยมีต้นทุนสูง ผู้ประกอบกำรรำยย่อยที่ต้องจ้ำง ผู้ให้บริกำรขนส่งจำก
ภำยนอก (Outsorce) จะต้องแบกรับต้นทุนที่สูงมำก 

 ผู้จัดจ ำหน่ำยของไทย อำทิ ห้ำงสรรพสินค้ำ และไฮเปอร์มำร์เก็ต มีกำรตรวจสอบและควบคุมมำตรฐำน
สินค้ำที่จะวำงขำยในพื้นที่ของตนเองโดยเฉพำะ 

 ส ำหรับกำรส่งออก ผู้ผลิตรำยย่อย (SMEs) ประสบปัญหำในด้ำนกำรกระจำยสินค้ำ เนื่องจำกไม่
สำมำรถหำผู้จัดจ ำหน่ำยที่ยอมให้ผู้ผลิตรำยใหม่วำงขำยในที่ของตนได้ ซึ่งภำครัฐอำจช่วยจัดท ำรำยชื่อ
และข้อมูลของผู้จัดจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศให้กับผู้ประกอบกำรรำยย่อยได้ 

ที่มำ: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด รวบรวมจำกกำรประชุมกลุ่มย่อย 
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ภาคผนวก 5 
ก าหนดการประชุมกลุ่มย่อย 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย  
และภาพบรรยากาศการประชุมกลุม่ย่อย 
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ก าหนดการประชุมกลุ่มย่อย 
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ก าหนดการประชุมกลุ่มย่อย 
กลุ่มอุตสาหกรรม วัน/ เวลา สถานที่ประชุม ผู้ประสานงาน อีเมล์ จ านวนผู้เข้าร่วม 

กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก 15 ธันวาคม 2558  
เวลา 10.00-12.00 น. 

ณ ห้องประชุม GS1 Room 5 ชั้น 3 โซน c  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ 

คุณอรัญญา เรืองค า aranyar@off.fti.or.th 3 

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี 17 ธันวาคม 2558  
เวลา 09.00-10.00 น. 

ณ ห้องประชุม GS1 Room 4 โซนซี ชั้น 3  
สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุม 
แห่งชาติสิริกิติ์ 

 คุณสมชาย  มุ้ยจีน /     ติดต่อ
คุณเรณู (ผู้ประสานแทน)  

somchai.ftipc@gmail.com 
renoo.ftipc@gmail.com 

6  

กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์

21 ธันวาคม 2558  
เวลา 14.30-15.00 น. 

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คุณรุ่งฤดี กุลจิตติเพชร rungrudeek@off.fti.or.th 7 

กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและ
อะไหล่ยานยนต ์

22 ธันวาคม 2558  
เวลา 11.00-12.00 น.  

ณ ห้องประชุม GS1 Room 3 ชั้น 3 โซน c  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ 

คุณรุ่งฤดี กุลจิตติเพชร rungrudeek@off.fti.or.th 10 

กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม  

23 ธันวาคม 2558  
เวลา 14.00-15.00 น.  

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย  
127/36   ปัญจธานีทาวเวอร ์ ชั้น 31   ถนนนนทร ี  
แขวงช่องนนทร ี  เขตยานนาวา   กรงุเทพฯ 10120  

คุณจริยา คัณทักษ์  
(เจ้าหน้าที่ประสานงานกลุ่ม
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม) 

jariyak@off.fti.or.th 1 

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ 25 ธันวาคม 2558  
เวลา 14.00-15.00 น. 

อาคารส านักงานใหญ่ 1 ส าโรง บริษัท โตโยต้า 
มอเตอร์ ประเทศไทย  

คุณปรียาภรณ ์มหาทรัพย์ preeyapornm@off.fti.or.th / 
aicthai@gmail.com 

3 

กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร  6 มกราคม 2559  
เวลา 14.00 - 16.00 น. 

ณ ห้อง GS1-6 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

คุณศิริพร หงษ์ทอง siripornh@off.fti.or.th 3 
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ภาพบรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อย 
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 กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก 
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 กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
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 กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
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 กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยนต์ 
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 กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
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 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 
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 กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร  
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ภาคผนวก 6 
สรุปประชุมระดมความเห็นภายใต้ “โครงการศกึษากลยทุธ์

การสร้างความเชื่อมโยงอตุสาหกรรมการผลิตและ
อุตสาหกรรมบริการของไทยภายใต้สภาวะเศรษฐกจิ

อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ” 
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สรุปความคิดเหน็จากผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย 
(Focus Group)
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สรุปความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)  
โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและ 

อุตสาหกรรมบริการของไทย ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 
 
คณะผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรจัดกำรประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ในวันที่ 3 มีนำคม  

ปี 2559 ณ ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งหมดจ ำนวน 74 ท่ำน โดย
กำรจัดกำรประชุมกลุ่มย่อย มีวัตถุประสงค์เพื่อน ำเสนอผลกำรศึกษำวิจัยให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในแต่ละภำคส่วน รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อน ำไปเพิ่มเติมหรือปรับปรุงใน
กำรศึกษำล ำดับถัดไป  

 
ทั้งนี้ ก ำหนดกำร และภำพบรรยำกำศกำรประชุมกลุ่มย่อยรำยอุตสำหกรรม ปรำกฎอยู่

ในตอนท้ำย และข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมกำรประชุม สำมำรถสรุปประเด็นได้
ดังต่อไปนี้  

 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการคัดเลือกอุตสาหกรรม 

 
 ในกำรคัดเลือกอุตสำหกรรมที่จะน ำมำศึกษำ พึงพิจำรณำถึงแนวโน้มในอนำคตของ

แต่ละอุตสำหกรรมประกอบกัน เนื่องจำกมีควำมเห็นว่ำในอนำคต รูปแบบ
ควำมส ำคัญของแต่ละอุตสำหกรรมจะเปลี่ยนแปลงไป 

 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานการผลิตในประเทศและในภูมิภาค 

 
 ปัจจุบัน อุตสำหกรรมในประเทศไทยส่วนใหญ่ ประสบปัญหำด้ำนกำรย้ำยฐำนกำรผลิต

ไปในประเทศเพื่อนบ้ำน ส่งผลให้ห่วงโซ่อุปทำนของประเทศ เกิดควำมไม่เชื่อมโยงกัน  
 ปัจจุบัน วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) สั้นลง กำรพัฒนำสินค้ำหรือ

กำรผลิตต่ำงๆ ต้องด ำเนินกำรรวดเร็วและก่อให้เกิดควำมเชื่อมโยงในห่วงโซ่
อุปทำนให้มำกที่สุด อำทิ กำรตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนำ (Research & Development) 
ให้ใกล้กับโรงงำนกำรผลิต เพื่อถือเป็นกำรประหยัดต้นทุนทำงด้ำนเงินและเวลำ  

 อุตสำหกรรมปลำยน้ ำของประเทศไทยส่วนใหญ่ เป็นอุตสำหกรรมเพื่อกำรส่งออก 
(Export-Orientation) กำรพัฒนำที่เหมำะสมจึงต้องเน้นเรื่องกำรเป็นฐำนกำรผลิต
เพื่อกำรส่งออก พร้อมทั้งเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทำนในภูมิภำคไปด้วยกัน  
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 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการ 
 
 ประเทศไทยยังขำดกำรพัฒนำกำรบริกำรด้ำนกำรทดสอบ (Testing)  ซึ่งถือเป็น

เรื่องส ำคัญส ำหรับกำรพัฒนำ เนื่องจำกยังไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัยเพียงพอที่จะ
สำมำรถทดสอบสมรรถภำพของสินค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อีกทั้งกำรลงทุนใน
ด้ำนดงักล่ำวยังมีต้นทุนสูง ท ำให้ผู้ประกอบกำรไทยส่วนใหญ่ยังไม่สำมำรถลงทุนใน
ด้ำนดังกล่ำวได้  

 เนื่องจำกอุตสำหกรรมกำรผลิตของประเทศไทยมีข้อจ ำกัดมำกขึ้นเรื่ อยๆ 
ควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของประเทศลดน้อยลง รัฐบำลพึงถือกำรพัฒนำภำค
บริกำรเป็นกลยุทธ์หลักของประเทศ (Head Strategy) และควรน ำหลักปฏิบัติที่ดี
ที่สุด (Best Practice) ของประเทศอื่นๆ มำปรับใช้ อำทิ สิงคโปร์ เกำหลีใต้ ฯลฯ 

 สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำ กำรวิจัยและพัฒนำให้มำกยิ่งขึ้น 
โดยถือประเทศสิงคโปร์เป็นต้นแบบ ที่ร่วมเป็นหุ้นส่วนกับมหำวิทยำลัยชั้นน ำระดับโลก 
เข้ำมำจัดตั้งศูนย์แห่งควำมเป็นเลิศ (Center of Excellence) ต่ำงๆ นอกจำกนี้  
ยังสนับสนุนให้พัฒนำปรับปรุงหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนของเภสัชกร ให้เภสัชกร
สำมำรถท ำงำนในภำควิจัยมำกกว่ำกำรท ำงำนในภำคกำรค้ำปลีก  

 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรี  

 
 กำรท ำควำมตกลงกำรค้ำเสรีระหว่ำงประเทศ (Free Trade Agreement: FTA) มี

ควำมส ำคัญ เนื่องจำกผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ในประเทศไทย มีกำรท ำกำรค้ำกับ
ต่ำงประเทศ กำรเชื่อมโยงในภูมิภำคจึงเป็นเรื่องส ำคัญ ในอนำคตกำรค้ำทุกอย่ำง 
จะอยู่ภำยใต้เงื่อนไขของควำมตกลงกำรค้ำเสรี ประเทศไทยจึงควรติดตำมเรื่องนี้
อย่ำงใกล้ชิด เพื่อให้ประเทศยังสำมำรถคงอยู่ในห่วงโซ่อุปทำนได้ 

 ประเทศไทย พึงจัดท ำยุทธศำสตร์รำยสำขำ เพื่อเตรียมตัวส ำหรับกำรเข้ำร่วมเจรจำ
ควำมตกลงกำรค้ำเสรีต่ำงๆ อำทิ ควำมตกลงหุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจภำคพื้นแปซิฟิค 
(Trans-Pacific Partnership: TPP) ฯลฯ ทั้งนี้ มีควำมเห็นว่ำ กำรเข้ำร่วม TPP จะ
ไม่ก่อให้เกิดผลเสีย เนื่องจำกประเทศสมำชิกแต่ละประเทศ สำมำรถมีข้อยกเว้นใน
กำรผูกพันได้   
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 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการจัดประชุมกลุ่มย่อย 
 
 เสนอแนะให้มีกำรท ำแบบสอบถำม (Questionnaire) เพื่อให้เกิดควำมสะดวกในกำร

ตอบค ำถำมมำกขึ้น และท ำให้กำรรวบรวมควำมคิดเห็นมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
 เสนอแนะให้มีกำรระดมควำมเห็นของ 3 ภำคส่วนร่วมกัน ได้แก่ ภำครัฐบำล 

ภำคเอกชน และหน่วยงำนวิชำกำร 
 

 ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการศึกษา 
 
 เสนอแนะให้มีผลกำรศึกษำด้ำนแรงงำนของแต่ละอุตสำหกรรมเพิ่มเติม เนื่องจำก

มองว่ำภำคแรงงำนเป็นปัญหำของอุตสำหรรมของประเทศ  
 เสนอแนะให้ศึกษำอุตสำหกรรมให้ครบทุกอุตสำหกรรมภำยในประเทศ เพรำะกำร

ก ำหนดยุทธศำสตร์ จะต้องมีกำรก ำหนดเป็นรำยอุตสำหกรรมหรือรำยคลัสเตอร์ 
พร้อมทั้งจัดท ำ SWOT Analsysis เพื่อระบุว่ำแต่ละอุตสำหกรรมมีจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกำส หรืออุปสรรคอะไรบ้ำง   

 เสนอแนะให้มีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลของภำคบริกำรเพิ่มเติม  
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ก าหนดการประชุมระดมความเห็น
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ก าหนดการประชุมระดมความเห็น  

ภายใต้ “โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและ

อุตสาหกรรมบริการของไทย  

ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ” 

วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๑ ชั้น ๖ 

อาคารส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

๘.๓๐ – ๙.๓๐ น. ลงทะเบียน 

๙.๓๐ – ๙.๔๐ น. กล่ำวเปิดงำน โดย นายวีรศักดิ์  ศุภประเสริฐ 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 

๙.๔๐ – ๑๐.๔๕ น. น ำเสนอผลกำรศึกษำ โดยคณะผู้วิจัย  

 ดร. รัชดา เจียสกุล 
หุ้นส่วนและผู้อ ำนวยกำร กลุ่มที่ปรึกษำเศรษฐกิจและธุรกิจ 

บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 ดร. กรวิกา พิมุขมนัสกิจ 
ผู้จัดกำร กลุ่มที่ปรึกษำเศรษฐกิจและธุรกิจ 

บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด 

ด ำเนินกำรประชุมระดมควำมเห็น โดย 

 นายวีรศักดิ์  ศุภประเสริฐ 
           รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.    กำรระดมควำมคิดเห็นจำกผู้เข้ำร่วมประชุม 

หมำยเหตุ : บริกำรเครื่องดื่มและอำหำรว่ำงระหว่ำงกำรประชุมระดมควำมเห็น 

 

 

 

*** ขอความร่วมมือทุกท่านโปรดใช้รถยนต์โดยสารสาธารณะจะสะดวกกว่าการน ารถยนต์ส่วนตัวมา เนื่องจากที่จอด
รถมีจ านวนจ ากัด และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ *** 
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ภาพบรรยากาศการประชุมระดมความคิดเห็น 
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ภาพบรรยากาศการประชุมระดมความคิดเห็น 
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ภาคผนวก 7 
สรุปผลการเดินทางศึกษาข้อมูลเชงิลึก (Fact Finding) 

ณ ประเทศมาเลเซีย (3-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)  
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สรุปผลการเดินทางศึกษาข้อมูลเชิงลึก (Fact Finding) 
ณ ประเทศมาเลเซีย (3-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)  

 
 

 ภาพรวมการเดินทางศึกษาข้อมูลเชิงลึก (Fact Finding) 
 
ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (ส ำนักงำนฯ) ร่วมกับบริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์  

คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด ได้ด ำเนินกำรศึกษำภำยใต้โครงกำรศึกษำกลยุทธ์กำรสร้ำงควำม
เชื่อมโยงอุตสำหกรรมกำรผลิตและอุตสำหกรรมบริกำรของไทย ภำยใต้สภำวะเศรษฐกิจ
อุตสำหกรรมระหว่ำงประเทศ โดยหนึ่งในขอบเขตกำรศึกษำ คือกำรเดินทำงไปศึกษำและส ำรวจ
ข้อมูลเชิงลึก (Fact Finding) ณ ประเทศคู่เจรจำกำรค้ำเสรีของไทย เพื่อรวบรวมและวิเครำะห์
ข้อมูลเชิงลึกที่จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสำหกรรมกำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตของไทย  

 
คณะเดินทำงได้เดินทำงไปศึกษำข้อมูลเชิงลึก (Fact Finding) ประเทศมำเลเซีย ในช่วง

วันที่ 3-6 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 โดยกำรเดินทำงดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษำและ
รวบรวมข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจำกกำรศึกษำข้อมูลทั่วไปผ่ำนแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ส ำนักงำนฯ และ
คณะผู้วิจัยได้เข้ำพบกับตัวแทนหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในมำเลเซีย ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจำกกำร
เดินทำงดังกล่ำว จะถูกน ำมำใช้ส ำหรับท ำข้อเสนอแนะต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรบริกำรและ
อุตสำหกรรมกำรผลิตของไทยต่อไป 

 
ก ำหนดกำรเดินทำงไปศึกษำข้อมูลเชิงลึกในมำเลเซีย รำยชื่อคณะผู้เดินทำง และภำพ

บรรยำกำศกำรเดินทำงไปศึกษำข้อมูลเชิงลึก (Fact Finding) เป็นดังท่ีแสดงในภำคผนวกที่ 8 
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 สรุปผลการเดินทางศึกษาข้อมูลเชิงลึก (Fact Finding) 
 
คณะผู้เดินทำงได้เข้ำพบกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชนในมำเลเซีย เพื่อ

ประชุมหำรือและรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่จ ำเป็นต่อกำรศึกษำ โดยหน่วยงำนที่นัดหมำยเข้ำพบ  
ต่ำงเป็นหน่วยงำนที่มีควำมส ำคัญ และ/หรือมีควำมเกี่ยวข้องในด้ำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม และ/หรือ
กำรลงทุน รำยละเอียดของบทบำทและหน้ำที่รับผิดชอบของหน่วยงำนที่นัดหมำยเข้ำพบ รวมถึง
วัตถุประสงค์ของกำรนัดหมำยเข้ำพบ แสดงไว้ดังตำรำงที่ 1 

 
ตารางที่ 1 หน่วยงานที่นัดหมายเข้าพบ บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ  

และวัตถุประสงค์ของการนัดหมายเข้าพบ 
หน่วยงาน บทบาทและหน้าที่รบัผิดชอบ วัตถุประสงค์ของการนัดหมายเข้าพบ 

Ministry of 
International 
Trade and 
Industry (MITI) 

The Ministry which was separated from the Ministry 
of Trade and Industry in February 1972, to plan, 
formulate and implement policies on industrial 
development, international trade and investment. 

 To encourage foreign and domestic investment 
 To promote Malaysia's exports of manufacturing 

products and services by strengthening bilateral, 
multilateral and regional trade relations and 
cooperation 

 To enhance national productivity and 
competitiveness in the manufacturing sector 

 Overall structures of manufacturing and 
manufacturing-related services industries in 
Malaysia 

 Competitiveness and sufficiency of 
manufacturing-related services in Malaysia 

 Industrial and services promotion policies in 
Malaysia 

 Malaysian’s policies in regards of trade and 
services liberalization 

 Any other issues that might be beneficial for this 
study 

Federation of 
Malaysian 
Manufacturers 
(FMM) 

The Federation of Malaysian Manufacturers (FMM) is 
Malaysia's premier economic organization, which 
consistently lead Malaysian manufacturers in 
spearheading the nation's growth and modernization. 
Nowadays the FMM represents over 2,800 
manufacturing and industrial service companies of 
varying sizes.  

 Situation of industrial sector in Malaysia 
 Competitiveness and sufficiency of 

manufacturing-related services in Malaysia 
 Industrial and services promotion policies in 

Malaysia 
 Effects of trade and services liberalization on 

Malaysian industrial sector 
 Any other issues that might be beneficial for this 

study 
 

Malaysian 
Investment 
Development 

The Malaysian Investment Development Authority 
(MIDA) is the government's principal agency for the 
promotion of the manufacturing and services sectors 
in Malaysia. 

 Overview of investment in manufacturing and 
services sectors in Malaysia 

 Malaysia’s policies towards investment in 
manufacturing and services sectors 
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หน่วยงาน บทบาทและหน้าที่รบัผิดชอบ วัตถุประสงค์ของการนัดหมายเข้าพบ 
Authority 
(MIDA) 

 

 To assist companies which intend to invest in 
the manufacturing and services sectors, as well 
as facilitates the implementation of their projects 

 To provide information on the opportunities for 
investments, as well as facilitating companies 
which are looking for joint venture partners 

 To assist investors, senior representatives from 
key government agencies are stationed at 
MIDA's headquarters in Kuala Lumpur to advise 
investors on government policies and 
procedures. 

 Role of MIDA in supporting investors in 
manufacturing and services sectors 

 Effects of trade and services liberalization on 
investment in manufacturing and services 
sectors in Malaysia 

 Any other issues that might be beneficial for this 
study 

Talent 
Corporation 
Malaysia 
(Talent Corp) 

Talent Corp was established on 1 January 2011 
under the Prime Minister’s Department to formulate 
and facilitate initiatives to address the availability of 
talent in line with the needs of the country’s 
economic transformation. Its mission is to build 
effective partnerships, and make a difference in 
addressing Malaysia’s talent needs to enable the 
country to reach its aspiration of a high-income 
nation. 

 Overall situation of demand and supply of 
talented workforce in Malaysia 

 Roles of Talent Corp in bridging skill gaps in 
Malaysian economy 

 Possible roles of government sector in talent 
augmentation 

 Opportunities and challenges arisen from trade 
and services liberalization 

 Any other issues that might be beneficial for this 
study 

SME 
Corporation 
Malaysia 
(SME Corp) 

The premier organization for the development of 
progressive SMEs in Malaysia which promote the 
development of competitive, innovative and resilient 
SMEs through effective coordination and provision of 
business support. 

 Overall situation, strengths, and weaknesses of 
Malaysian SMEs 

 Roles of the SME Corp in supporting SMEs in 
Malaysia 

 Linkage between services sector and SME 
success 

 Opportunities and challenges arisen from trade 
and services liberalization 

 Any other issues that might be beneficial for this 
study 

Japan 
External Trade 
Organization 
(JETRO), 
Kuala Lumpur 

JETRO Kuala Lumpur, established in 1958, is one of 
the oldest overseas offices among the organization’s 
79 overseas offices in 60 countries. To enhance the 
primary aims of strengthening the Malaysian trade 
and investment linkages with the Japanese market, 
the activities or services provided by JETRO are also 

 Overview of Japanese businesses in Malaysia 
 Roles of services sector in supporting industrial 

sector 
 Opportunities and challenges arisen from trade 

and services liberalization 
 Roles of JETRO in supporting Japanese 

businesses 
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หน่วยงาน บทบาทและหน้าที่รบัผิดชอบ วัตถุประสงค์ของการนัดหมายเข้าพบ 
at the doorstep of JETRO Kuala Lumpur. The 
services of the JETRO Kuala Lumpur are as follows:  

 Business Library 
 Trade Inquiry & Consultation 
 Senior Advisor 
 Investing in Japan 
 Malaysian Economic in Figures 
 Japanese Related Companies in Malaysia 

(summary table) 
 TTPP (Malaysian Special Corner) 

 Any other issues that might be beneficial for this 
study 

Malaysian 
International 
Chamber of 
Commerce 
and Industry 
(MICCI) 

MICCI is the oldest chamber in Malaysia 
representing close to 1,000 corporate members in 
over 30 different nationalities. 

 To assist the needs of its members through 
active engagement with the government on 
policy matters and ease of doing business 

 To provide access to key information and latest 
developments in the business community 

 To organize tailored business events and 
capacity building programmes in partnership 
with industry experts 

 To facilitate international trade through the 
issuance of export documentations (i.e. 
Certificates of Origin, ATA Carnet) 

 To create avenues for business networking both 
within Malaysia and abroad 

 To provide professional secretariat services for 
industry focus groups 

 Situation of industrial and services sector in 
Malaysia 

 Support needed by Malaysian small-and-
medium enterprises 

 Contributions of MICCI towards industrial and 
services development 

 Effects of trade and services liberalization on 
Malaysian industrial sector 

 Any other issues that might be beneficial for this 
study 

 
 สรุปผลการประชุมหารือกับ Ministry of International Trade and Industry (MITI) 

 
คณะผู้เดินทำงได้นัดหมำยและเข้ำพบผู้แทนจำก Ministry of International Trade and 

Industry (MITI) ณ กรุงกัวลำลัมเปอร์ ในวันที่ 4 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 เวลำ 10.00 – 11.30 น. 
(ตำมเวลำประเทศมำเลเซีย) โดยสรุปผลกำรประชุมหำรือในประเด็นต่ำงๆ เป็นดังน้ี 
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ภาพรวมของหน่วยงาน Ministry of International Trade and Industry (MITI) 
 
Ministry of International Trade and Industry (MITI) เป็นหน่วยงำนระดับกระทรวงที่

ท ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศและกำรลงทุนในประเทศมำเลเซีย มีบทบำทในกำรวำง
นโยบำย เพื่อให้หน่วยงำนในสังกัดเป็นผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ ซึ่งในประเด็นเรื่องกำรส่งเสริม 
กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศในมำเลเซีย MIDA เป็นหน่วยงำนย่อยที่ได้รับกำรมอบหมำยในกำร
ปฏิบัติตำมนโยบำยด้ำนกำรลงทุน 

 
สรุปผลการหารือกับ Ministry of International Trade and Industry (MITI)  

 
ส ำหรับภำคบริกำรในมำเลเซีย พบว่ำ มูลค่ำของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจส ำหรับ 

ภำคบริกำรนั้น คิดเป็นสัดส่วนกว่ำร้อยละ 45 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) ทั้งนี้ 
ปัจจุบันมำเลเซียมีกำรวำงเป้ำหมำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อให้มำเลเซีย
สำมำรถยกระดับเป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว (Developed Nation) ภำยในปี 2563 โดยกำรพัฒนำ
เพื่อให้บรรลุเป้ำประสงค์ของแผนดังกล่ำวนั้น ภำคกำรผลิตและบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตได้
ถูกจัดวำงเป็นปัจจัยที่ส ำคัญประกำรหนึ่งส ำหรับกำรพัฒนำ ซึ่งมำเลเซียมีนโยบำยกำรสนับสนุน 
ภำคกำรผลิตและบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตที่มีกำรมุ่งเน้นไปยังกิจกรรมทำงที่ก่อให้เกิด
มูลค่ำเพิ่มและผลิตภำพต่ออุตสำหกรรมกำรผลิต กำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับกำรผลิต 
ตลอดจนกำรวิจัยและกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรผลิตในขั้นตอนต่ำงๆ เป็นหลัก  
กำรส่งเสริมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่ำเพิ่มดังกล่ำว จะอยู่ในรูปแบบทั้งกำรให้สิทธิประโยชน์ทำง
ภำษีและมิใช่ภำษี โดยมีหน่วยงำนภำยใต้ MITI ที่รับผิดชอบหลักคือ Malaysian Investment 
Development Authority (MIDA)  

 
ในด้ำนกำรจัดท ำควำมตกลงกำรค้ำเสรีของมำเลเซีย พบว่ำ มำเลเซียมีควำมตกลง

กำรค้ำเสรีที่ มีผลบังคับใช้ทั้งสิ้น 12 ฉบับ และก ำลังอยู่ในระหว่ำงเจรจำอีก 2 ฉบับ ได้แก่  
ควำมตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภำค (RCEP) และควำมตกลงกำรค้ำเสรีอำเซียน-ฮ่องกง 
ทั้งน้ี มำเลเซียได้มีทิศทำงกำรจัดท ำควำมตกลงกำรค้ำเสรีที่สนับสนุนกำรเปิดเสรีกำรค้ำสินค้ำและ
บริกำร และกำรเข้ำสู่ตลำดระหว่ำงประเทศภำคีอย่ำงมำกที่สุด เนื่องจำก มีกำรเล็งเห็นถึง
ผลประโยชน์จำกกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำระหว่ำงกัน นอกจำกนี้ ส ำหรับกำรเปิดเสรีภำคบริกำรของ
มำเลเซีย พบว่ำ มำเลเซียจะมีลักษณะกำรเปิดเสรีภำคบริกำรแบบค่อยเป็นค่อยไป (Progressive 
Liberalization) โดยปัจจุบันมำเลเซียมีกำรเปิดเสรีภำคบริกำรทั้งสิ้น 101 สำขำบริกำรย่อย และ
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ก ำลังจะขยำยเป็น 128 สำขำบริกำรย่อยในอนำคต พร้อมด้วยกำรผ่อนคลำยข้อก ำหนดต่ำงๆ ของ
สำขำบริกำรที่มีกำรเปิดเสรีแล้ว อำทิ กำรขยำยสัดส่วนเพดำนกำรถือหุ้นชำวต่ำงชำติในมำเลเซีย 

 
อย่ำงไรก็ตำม ปัญหำและอุปสรรคหนึ่งส ำหรับกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำของมำเลเซีย คือ 

ภำคบริกำรบำงสำขำยังคงมีควำมอ่อนไหวและไม่สำมำรถเปิดเสรีได้ โดยเฉพำะภำคกำรขนส่ง ซึ่ง
จะต้องอำศัยกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประกอบกำรพิจำรณำโอกำส 
กำรเปิดเสรีในอนำคต นอกจำกนี้ ส ำหรับกำรเปิดเสรีภำคบริกำรของอำเซียน พบว่ำ อำเซียนมีกำร
เปิดเสรีภำคบริกำรระหว่ำงกันภำยใต้กรอบควำมตกลงอำเซียนด้ำนกำรบริกำร (ASEAN 
Framework Agreement on Services: AFAS) ซึ่งแม้จะเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนกำร
บริกำรระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียนก็ตำม แต่ในทำงปฏิบัตินั้น ปัญหำและอุปสรรคของกำร 
เปิดเสรีกลับเป็นในด้ำนควำมร่วมมือด้ำนกฎหมำยและกฎระเบียบของแต่ละประเทศที่ยังไม่เอื้อต่อ
กำรเปิดเสรีภำคบริกำรมำกเท่ำที่ควร ซึ่งประเด็นดังกล่ำวจะน ำไปปรับปรุงและพัฒนำเพื่อยกระดับ 
AFAS เป็นควำมตกลงว่ำด้วยกำรค้ำบริกำรอำเซียน (ASEAN Trade in Services Agreement: 
ATISA) ในอนำคต 

 
ปัจจุบันควำมตกลงกำรค้ำเสรีที่มำเลเซียมีกำรจัดท ำล่ำสุด คือ ควำมตกลงหุ้นส่วนทำง

เศรษฐกิจภำคพื้นแปซิฟิค (Trans-Pacific Partnership: TPP) ซึ่งเป็นควำมตกลงกำรค้ำเสรีระดับ
พหุภำคี ประกอบด้วยประเทศสมำชิกทั้งสิ้น 12 ประเทศ และมำเลเซียเป็นประเทศแรกที่มีกำรให้
สัตยำบันควำมตกลงดังกล่ำว ทั้งนี้ ภำยหลังจำกกำรให้สัตยำบัน มำเลเซียได้มีทิศทำงกำรพัฒนำ
และปรับแก้กฎหมำยและกฎระเบียบภำยในประเทศเพื่อให้เอื้อต่อกำรเปิดเสรีที่มำกขึ้น1 ตลอดจน
มีกำรเข้ำร่วมโปรแกรมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศต่ำงๆ อำทิ ASEAN-US Workshop โดย
สหรัฐอเมริกำ เพื่อเตรียมควำมพร้อมส ำหรับประเทศสมำชิกอำเซียนในกำรเข้ำสู่ควำมตกลง TPP   

 
ส ำหรับกำรส่งออกและน ำเข้ำภำคบริกำรของมำเลเซียนั้น มำเลเซียเป็นประเทศที่มีกำร

น ำเข้ำสุทธิด้ำนกำรค้ำบริกำร โดยภำคบริกำรท่ีมำเลเซียมีกำรส่งออกมำกที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
บริกำรท่องเที่ยว บริกำรทำงธุรกิจ บริกำรขนส่ง บริกำรโทรคมนำคม/คอมพิวเตอร์และกำรให้บริกำร
ข้อมูล และบริกำรก่อสร้ำง ตำมล ำดับ ในขณะที่ภำคบริกำรที่มำเลเซียมีกำรน ำเข้ำมำกที่สุด คือ 
บริกำรขนส่ง รองลงมำคือ บริกำรกำรท่องเที่ยว บริกำรโทรคมนำคม/คอมพิวเตอร์และกำรให้บริกำร
ข้อมูล บริกำรก่อสร้ำง และบริกำรประกันภัย ทั้งน้ี ข้อมูลกำรค้ำบริกำรของมำเลเซีย สำมำรถค้นหำ
ข้อมูลเพิ่มเติมได้จำก ASEAN Services Integration Report โดยควำมร่วมมือของส ำนักเลขำธิกำร

                                                           
1 กฎหมำยและฎระเบียบที่มีกำรปรับแก้ประกอบด้วยทั้งสิน้ 23 ฉบับ โดยมุ่งเน้นประเด็นแรงงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 

(International Labour Organization: ILO) เป็นส่วนใหญ่ 



 

 

 

 ผ 7-9 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

อำเซียน (ASEAN Secretariat) และธนำคำร โลก (World Bank) และข้ อ มูล  Statistics of 
International Trade in Services (SITS) จำก United Nations Statistics Division 

 
ประเด็นด้ำนแรงงำนในมำเลเซีย พบว่ำ มำเลเซียประสบปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนมี

ฝีมือ อำทิ วิศวกรเละช่ำงฝีมือ และผู้ให้บริกำรด้ำนสุขภำพ เช่นเดียวกับไทย ซึ่งมำเลเซียต้องมีกำร
น ำเข้ำแรงงำนมีฝือดังกล่ำวจำกต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำม ปัจจุบันมำเลเซียได้มีกำรพัฒนำ
บุคลำกรภำยในประเทศเพื่อชดเชยภำวะขำดแคลนแรงงำนมีฝีมือดังกล่ำว โดยเฉพำะบุคลำกร 
ด้ำน ICT โดยควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน และสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ 

 
 สรุปผลการประชุมหารือกับ Malaysian Investment Development Authority (MIDA) 

 
คณะผู้เดินทำงได้นัดหมำยและเข้ำพบผู้แทนจำก Malaysian Investment Development 

Authority (MIDA) ในวันที่ 4 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 เวลำ 15.30 – 17.00 น. (ตำมเวลำประเทศ
มำเลเซีย) โดยสรุปผลกำรประชุมหำรือในประเด็นต่ำงๆ เป็นดังน้ี 

 
ภาพรวมของหน่วยงาน Malaysian Investment Development Authority (MIDA) 

 
Malaysian Investment Development Authority (MIDA) เป็นหน่วยงำนภำยใต้ Ministry 

of International Trade and Industry (MITI) มีบทบำทหน้ำที่ ในกำรส่ง เสริมกำรลงทุนจำก
ต่ำงประเทศในมำเลเซีย2 หรือกล่ำวได้ว่ำเป็นหน่วยงำนที่มีบทบำทเหมือนกับคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน (Thailand Board of Investment: BOI) ของประเทศไทย โดย MIDA ถือเป็น
หน่วยงำนแรกที่นักลงทุนควรเข้ำพบเพื่อรับค ำแนะน ำด้ำนกำรลงทุนในมำเลเซีย  

 
บทบำทของ MIDA ในกำรส่งเสริมกำรลงทุนประกอบไปด้วย 4 ด้ำนด้วยกัน ได้แก่ กำร

ส่งเสริมกำรลงทุน (Promotion) กำรประเมินค ำร้องขอกำรลงทุน (Evaluation) กำรติดตำมผลกำร
ลงทุน (Follow-Up) และกำรวำงแผนยุทธศำสตร์กำรดึงดูดกำรลงทุน (Planning) 

 
MIDA มีส ำนักงำนสำขำในประเทศทั้งหมด 12 แห่ง กระจำยอยู่ตำมพื้นที่ที่มีควำมส ำคัญ

ทำงเศรษฐกิจในประเทศมำเลเซีย และมีส ำนักงำนในต่ำงประเทศอีก 23 แห่งทั่วโลก แต่ไม่ได้มี
ส ำนักงำนสำขำในประเทศไทยแต่อย่ำงใด นอกจำกนี้ ในส ำนักงำนสำขำแต่ละแห่งของ MIDA จะมี 
One Stop Centre ที่รวบรวมเจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ำมำไว้ด้วยกันในจุดเดียว 

                                                           
2 ทั้งนี้ ในปัจจุบัน MIDA ไม่ได้ท ำหน้ำที่ในกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกมำเลเซียไปยังต่ำงประเทศ 
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เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่นักลงทุน รวมถึงให้ค ำแนะน ำแก่นักลงทุนในกำรติดต่อกับหน่วยงำน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนในมาเลเซีย 

 
ในปัจจุบันนี้ รัฐบำลมำเลเซียมีกำรส่งเสริมกำรลงทุนใน 12 อุตสำหกรรม หรือที่เรียกว่ำ 

National Key Economic Area (NKEA) อันได้แก่ 
 
 น้ ำมัน และก๊ำซ (Oil and Gas) 
 น้ ำมันปำล์ม และผลิตภัณฑ์ (Palm Oil and Related Products) 
 อุตสำหกรรมกำรบริกำรทำงกำรเงิน (Financial Services) 
 อุตสำหกรรมกำรค้ำส่งและค้ำปลีก (Wholesale and Retail) 
 อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว (Tourism) 
 อุตสำหกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communications 

Technology) 
 อุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ (Education) 
 อุตสำหกรรมกำรผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronics) 
 อุตสำหกรรมกำรให้บริกำรทำงธุรกิจ (Business Services) 
 อุตสำหกรรมกำรบริกำรสุขภำพ (Private Healthcare) 
 อุตสำหกรรมกำรเกษตร (Agriculture) 
 กำรพัฒนำกรุงกัวลำลัมเปอร์ให้เป็นเมืองชั้นน ำ (Greater Kuala Lumpur) 
 
สิทธิประโยชน์ทำงกำรลงทุนที่ MIDA จะมอบให้กับนักลงทุนแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลัก 

ได้แก่  
 
 สถานะผู้บุกเบิก (Pioneer Status) – ผู้ลงทุนจะได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้ 

นิติบุคคลร้อยละ 70 เป็นเวลำ 5 ปี โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคสินค้ำทุน (Capital 
Allowance) และผลขำดทุนสะสม (Accumulated Losses) ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงที่
ได้รับสถำนะผู้บุกเบิก สำมำรถน ำไปใช้หักลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลในปีต่อๆ 
ไปได้ ทั้งนี้ หำกเป็นกำรลงทุนที่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีระดับสูง อำจ
ได้รับกำรพิจำรณำสิทธิประโยชน์ที่มำกขึ้น เช่น ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้  
นิติบุคคลร้อยละ 100 และขยำยระยะเวลำกำรยกเว้นภำษีเป็น 10 ปี เป็นต้น 
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 การยกเว้นภาษีการลงทุน (Investment Tax Allowance) – ร้อยละ 60 ของ
ต้นทุนในกำรซื้อสินค้ำทุนที่ได้รับกำรเห็นชอบจำก  MIDA (Qualifying Capital 
Expenditure) ที่เกิดขึ้นภำยใน 5 ปีแรก สำมำรถน ำมำใช้หักลดหย่อนจำกรำยได้ 
ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 70 ของรำยได้พึงประเมินในแต่ละปี และค่ำใช้จ่ำยที่ยัง
ไม่ได้น ำมำหักค่ำลดหย่อน สำมำรถสะสมไปใช้หักลดหย่อนในปีต่อๆ ไปได้ 

 
ทั้งนี้ นักลงทุนจะต้องเลือกรับสิทธิประโยชน์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งจำก 2 รูปแบบข้ำงต้น 

โดยทั้งนักลงทุนภำยในประเทศและนักลงทุนต่ำงประเทศสำมำรถรับสิทธิประโยชน์ได้ภำยใต้
เงื่อนไขเดียวกัน 

 
ในขณะเดียวกัน นอกจำกสิทธิประโยชน์ที่นักลงทุนอำจขอรับจำก MIDA บ้ำงแล้ว  

นักลงทุนอำจเลือกขอรับสิทธิประโยชน์จำกหน่วยงำนผู้พัฒนำพื้นที่ เศรษฐกิจ (Economic 
Corridor) ต่ำงๆ อันได้แก่ (1) East Coast Economic Region, (2) Iskandar Malaysia, (3) Northern 
Corridor Economic Region, (4) Sabah Development Corridor แล ะ  (5) Sarawak Corridor of 
Renewable Energy แทนสิทธิประโยชน์จำก MIDA ได้ หำกนักลงทุนเห็นว่ำสิทธิประโยชน์จำก
หน่วยงำนผู้พัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจที่ต้องกำรจะลงทุน เป็นประโยชน์มำกกว่ำสิทธิประโยชน์ของ 
MIDA 

 
อนึ่ง MIDA มิได้มีหน้ำที่หลักในกำรสนับสนุนกำรลงทุนของนักลงทุนในมำเลเซียในกำร

ไปลงทุนยังต่ำงประเทศ (Outward Investment) 
 

สรุปผลการหารือกับ Malaysian Investment Development Authorirty  
 
คณะผู้วิจัยได้สอบถำม MIDA ในประเด็นเรื่องของกลไกกำรสนับสนุนกำรเก็บข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมกำรบริกำร ซึ่งทำง MIDA ได้สรุปกระบวนกำรสนับสนุนกำรจัดเก็บ
ฐำนข้อมูลภำคบริกำรดังน้ี 

 
MIDA จะประสำนงำนกับ MITI อย่ำงใกล้ชิด โดย MIDA จะท ำกำรหำรือกับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียในเรื่องของข้อมูลกำรบริกำรในแต่ละหน่วยงำนภำครัฐของมำเลเซีย ซึ่ง MIDA จะหำรือกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงำนเพื่อสอบถำมควำมเป็นไปได้ในกำรให้บริกำรข้อมูลด้ำนกำร
บริกำรในหน่วยงำนของตน รวมทั้ง ปรึกษำหำรือกับ Statistic Department เพื่อสอบถำมถึง
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ลักษณะกำรเก็บข้อมูลทำงสถิติที่เป็นมำตรฐำนของประเทศ จำกนั้น MIDA จึงจะแจ้งประเด็นควำม
ต้องกำรเก็บข้อมูลสถิติต่ำงๆ ด้ำนกำรบริกำรไปยัง MITI เพื่อยื่นเรื่องเข้ำสู่คณะรัฐมนตรีต่อไป 

 
โดยในปัจจุบัน MIDA ได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรบริกำรในรำยไตรมำส ซึ่งใน

กระบวนกำรจัดเก็บข้อมูลทั้งหมด จะใช้ระบบกำรจัดกำรด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT) ที่เป็น
ระบบระเบียบตำมมำตรฐำนของ Statistical Department และคนท่ัวไปสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลเหล่ำนี้
ในเบื้องต้นได้ผ่ำนทำงเว็บไซต์ 

 
นอกจำกนี้  คณะผู้วิ จัยได้สอบถำมในประเด็นเรื่องของข้อกังวลในกำรลงทุนใน

อุตสำหกรรมกำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต (Manufacturig Related Services: MRS) และ
ควำมแตกต่ำงของควำมยำกง่ำยในกำรสนับสนุนกำรลงทุนในอุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรบริกำร 
โดย MIDA กล่ำวว่ำ ในมำเลเซียไม่มีกำรแบ่งแยกเรื่องของ MRS ที่ชัดเจน มักจะแบ่งเป็น
ภำคอุตสำหกรรมกำรผลิต (Manufacturing) และภำคอุตสำหกรรมกำรบริกำร (Services) มำกกว่ำ 
ดังนั้น หำกพิจำรณำเฉพำะส่วนของกำรลงทุนในภำคบริกำร (Services) มำเลเซียมีแนวทำงกำร
เปิดเสรีกำรบริกำรที่สูงขึ้นอยู่แล้ว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภำยใต้กรอบของ AFAS ทั้งนี้ ยังกล่ำวว่ำ
อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรบริกำรมีลักษณะกำรด ำเนินงำนที่แตกต่ำงกัน ดังนั้น จึงไม่สำมำรถ
เปรียบเทียบกำรสนับสนุนทั้งสองอุตสำหกรรมได้ชัดเจนนัก 

 
ส ำหรับประเด็นเรื่องนโยบำยกำรสนับสนุนภำคกำรบริกำรของมำเลเซีย ทำง MIDA 

กล่ำวว่ำ ในมำเลเซียได้มีกำรจัดตั้ง Services Coucil ซึ่งมีหน้ำที่หลักในกำรผลักดันกระบวนกำร
ท ำงำนต่ำงๆ ของภำคอุตสำหกรรมกำรท ำงำนให้มีควำมสะดวกมำกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ยังกล่ำวเสริมว่ำ 
MIDA ก ำลังมีควำมพยำยำมในกำรรวมศูนย์ข้อมูลหรือกระบวนกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภำคกำรบริกำรเข้ำสู่หน่วยงำนเดียว ดังนั้น ปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จในกำรรวมศูนย์ในด้ำนบริกำร
คือกำรจัดตั้งหน่วยงำนเจ้ำภำพในกำรดูแลข้อมูลและสนับสนุนภำคอุตสำหกรรมกำรบริกำรระหว่ำง
หน่วยงำนต่ำงๆ อย่ำงเต็มตัว  

 
ซึ่งในปัจจุบัน มำเลเซียมีหน่วยงำน Malaysian Service Providers Confederation 

(MSPC) ที่เป็นหน่วยงำนที่ควำมรับผิดชอบในกำรวำงกลยุทธ์ และวำงเครือข่ำยเชื่อมโยง 
ผู้ให้บริกำรของมำเลเซีย (Malaysian Service Providers) ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภำค 
อีกทั้งยังกระตุ้นควำมต้องกำรในกำรใช้บริกำรด้ำนวิชำชีพและกำรบริกำรด้ำนธุรกิจในมำเลเซียให้
เพิ่มมำกขึ้น นอกจำกนี้ MIDA ยังได้สร้ำงโครงกำร ASEAN Pathfinder Pilot Project ในปี 2558 
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ที่ผ่ำนมำ เพื่อเป็นโครงกำรสนับสนุนกำรลงทุนของภำคเอกชนเพื่อกระจำยกำรลงทุนไปทั่วทั้ง
ภูมิภำคอำเซียนอีกด้วย 

 
ส ำหรับประเด็นของผลของกำรเจรจำควำมตกลงกำรค้ำเสรี (FTA) ทำง MIDA กล่ำวว่ำ

ประเทศมำเลเซียให้กำรสนับสนุนกำรเปิดเสรีกำรค้ำสินค้ำและบริกำรอย่ำงเต็มที่อยู่แล้ว เนื่องจำก 
ผลลัพธ์จำกกำรเปิดเสรีกำรค้ำสินค้ำและบริกำรในแต่ละรูปแบบล้วนแต่ให้ผลลัพธ์ด้ำนบวกแก่
ประเทศทั้งสิ้น ซึ่งสอดคล้องกับกำรเข้ำร่วมควำมตกลง TPP ของมำเลเซีย ที่ยอมรับข้อตกลง TPP 
และเข้ำร่วมอย่ำงรวดเร็ว หลังจำกผ่ำนกำรศึกษำผลได้ผลเสียของกำรเข้ำร่วม TPP เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว    

  
 สรุปผลการประชุมหารือกับ Talent Corporation, Malaysia (Talent Corp) 

 
คณะผู้เดินทำงได้นัดหมำยและเข้ำพบผู้แทนจำก Talent Corporation, Malaysia (Talent 

Corp) ณ กรุงกัวลำลัมเปอร์ ในวันที่ 5 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 เวลำ 11.00 – 12.30 น. (ตำมเวลำ
ประเทศมำเลเซีย) โดยสรุปผลกำรประชุมหำรือในประเด็นต่ำงๆ เป็นดังน้ี 

 
ภาพรวมของหน่วยงาน Talent Corporation, Malaysia (Talent Corp) 

 
Talent Corporation, Malaysia (Talent Corp) เป็นหน่วยงำนภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ 

Prime Minister Department ท ำหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำยและกำรปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
แรงงำนมีฝีมือของมำเลเซีย เพื่อท ำให้เกิดทรัพยำกรทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภำพและสำมำรถท ำให้
มำเลเซียก้ำวข้ำมผ่ำนเป็นประเทศที่พัฒนำแล้วได้ 

 
สรุปผลการหารือกับ Talent Corporation, Malaysia (Talent Corp)  

 
ปัจจุบันควำมต้องกำรแรงงำนในมำเลเซียได้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน

ภำคกำรผลิตและบริกำรที่ก่อให้เกิดมูลค่ำเพิ่ม จำกแนวโน้มดังกล่ำวท ำให้ Talent Corp ได้มีกำร
สนับสนุนแรงงำนมีฝีมือในมำเลเซียใน 4 มิติหลัก ได้แก่ กำรส่งเสริมทักษะส ำหรับนักศึกษำจบใหม่ 
กำรพัฒนำกิจกำรต่ำงประเทศ กำรส่งเสริมบุคลำกรมีฝีมือ และกำรอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับ
บุคลำกรมีฝีมือต่ำงชำติ  ทั้งน้ี รำยละเอียดของโปรแกรมกำรพัฒนำเป็นดังน้ี 
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 กำรส่งเสริมทักษะส ำหรับนักศึกษำจบใหม่ 
 Graduate Employability Management Scheme เป็นกำรสนับสนุนด้ำนกำร

ฝึกอบรมและยกระดับทักษะนักศึกษำในมหำวิทยำลัย ตลอดจนกำรฝึกงำนกับ
บริษัทชั้นน ำในมำเลเซีย 

 Structured Internship Programme เป็นกำรส่งเสริมนักศึกษำมำเลเซียให้ได้รับ
โอกำสในกำรฝึกงำนกับบริษัทข้ำมชำติต่ำงๆ ในประเทศอำเซียน 

 Sector Focused Career Fairs เป็นควำมร่วมมือระหว่ำง Talent Corp และ
มหำวิทยำลัยท้องถิ่น ในกำรจัดมหกรรมจัดหำงำน (Career Fairs) ในสำขำวิชำ
ที่มีควำมเฉพำะเจำะจง ได้แก่ ก๊ำซ น้ ำมัน และพลังงำน ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 
โทรคมนำคม เทคโนโลยีชีวภำพ กำรเงินและบัญชี บริกำรสุขภำพ กำรท่องเที่ยว 
และกำรศึกษำ 
 

 กำรพัฒนำกิจกำรต่ำงประเทศ 
 Scholarship Talent Attraction & Retention  (STAR) เป็นควำมร่วมมือระหว่ำง 

Public Service Department (JPA) และ Talent Corp ในกำรให้ทุนกำรศึกษำ
เพื่อเล่ำเรียนในต่ำงประเทศ และกลับมำท ำงำนกับบริษัทเอกชนชั้นน ำใน
มำเลเซีย 

 Returning Expert Programme เป็ นกำรดึ งดู ดแรงงำนชำวมำ เล เซี ย ใน
ต่ำงประเทศ เพื่อกลับมำท ำงำนในมำเลเซีย โดยมีกำรให้สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ 
ตำมที่มีกำรก ำหนดไว้ 

 Student & Professional Outreach เป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงชำว
มำเลเซียที่ท ำงำนในต่ำงประเทศ เพื่อให้รับรู้ถึงสภำพแวดล้อมและนโยบำย
ส่งเสริมในกำรกลับมำท ำงำนในมำเลเซีย ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ อำทิ กำรเข้ำร่วม
มหกรรมจัดหำงำนในต่ำงประเทศส ำหรับนักศึกษำจบใหม่ 
 

 กำรส่งเสริมบุคลำกรมีฝีมือ 
 Professional Certification เป็นกำรส่งเสริมสิทธิประโยชน์ทำงภำษี ส ำหรับ

บริษัทที่มีกำรลงทุนในกำรพัฒนำแรงงำน และมีกำรรับรองจำกบริษัทที่มีกำร
อบรมดังกล่ำว (Professional Certification) 

 Diversity in Leadership กำรมองรำงวัลส ำหรับบริษัทที่ มีควำมโดดเด่นใน
ภำคอุตสำหกรรมและบริกำร 
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 Women in the Workforce เป็นนโยบำยส่งเสริมแรงงำนหญิงให้กลับมำท ำงำน
ใหม่อีกครั้ง จำกกำรออกจำกงำนด้วยเหตุผลบำงประกำร อำทิ กำรเลี้ยงดูบุตร  

 HR Network เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเครือข่ำยผู้ประกอบกำรที่ใกล้ชิด
ยิ่งขึ้น และมีเป้ำหมำยเพื่อให้บริษัทชั้นน ำเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
 

 กำรอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับบุคลำกรมีฝีมือต่ำงชำติ 
 Residence Pass-talent เป็นกำรขยำยอำยุวีซ่ำท ำงำนถึง 10 ปี ส ำหรับแรงงำน

ต่ำงชำติมีฝีมือระดับสูง ที่ต้องกำรท ำงำนในมำเลเซียเป็นระยะเวลำนำน 
 Malaysia Expatriate Talent Service Centre กำรอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำร

จดทะเบียนและยื่นเอกสำรส ำหรับแรงงำนต่ำงชำติ โดยควำมร่วมมือระหว่ ำง 
Talent Corp และ Immigration Department  

 Expatriate Services Division เป็นศูนย์กำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ (One-stop 
Centre) เพื่อให้บริกำรชำวต่ำงชำติที่ท ำงำนในมำเลเซีย 

 
ในด้ำนกำรเก็บข้อมูลแรงงำนเพื่อวิเครำะห์และประเมินผล พบว่ำ Talent Corp จะมีกำร

จัดท ำกำรส ำรวจผ่ำนผู้ประกอบกำรในแต่ละภำคส่วน ทั้งในรูปแบบของกำรสัมภำษณ์และ
แบบสอบถำม ตลอดจนกำรจัดท ำฐำนข้อมูลโดย Malaysia Digital Economy Corporation 
(MDEC) ในขณะท่ีกำรฝึกอบรมแรงงำน จะได้รับควำมร่วมมือจำก Ministry of Human Relations 

 
ส ำหรับกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกำรอื่นๆ อำทิ 

Federation of Malaysian Manufacturers (FMM) แล ะ  Malaysian International Chamber Of 
Commerce & Industry (MICCI) พบว่ำ เป็นเพียงกำรประสำนงำนในภำพกว้ำงเท่ำนั้น โดยกำร
ประสำนงำนในระดับปฏิบัติกำร Talent Corp จะท ำกำรติดต่อกับบริษัทเป้ำหมำยโดยตรง 

 
 สรุปผลการประชุมหารือกับ Federation of Malaysian Manufacturers (FMM) 

 
คณะผู้เดินทำงได้นัดหมำยและเข้ำพบผู้แทนจำก Federation of Malaysian Manufacturers 

(FMM)  ณ กรุงกัวลำลัมเปอร์ ในวันที่ 5 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 เวลำ 14.00 – 15.30 น. (ตำม
เวลำประเทศมำเลเซีย) โดยสรุปผลกำรประชุมหำรือในประเด็นต่ำงๆ เป็นดังน้ี 
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ภาพรวมของหน่วยงาน Federation of Malaysian Manufacturers (FMM) 
 
Federation of Malaysian Manufacturers (FMM) เกิดจำกกำรรวมกลุ่มของผู้ประกอบ 

กำรภำยในมำเลเซีย เพื่อส่งเสริมและพัฒนำกำรประกอบอุตสำหกรรม เป็นตัวแทนของ
ผู้ประกอบกำรอุตสำกรรมภำคเอกชนในกำรประสำนนโยบำยและด ำเนินกำรกับรัฐ ตลอดจนกำร
เสนอแนะนโยบำยเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม ปัจจุบัน FMM ประกอบด้วยสมำชิกกว่ำ 
2,800 บริษัท โดยเป็นภำคกำรผลิตถึงร้อยละ 90 ในขณะที่ส่วนที่เหลือจะเป็นภำคบริกำร อำทิ 
บริกำรโลจิสติกส์ บริกำรประกันภัย และบริกำรด้ำนกฎหมำย  

 
สรุปผลการหารือกับ Federation of Malaysian Manufacturers (FMM)  

 
จำกมุมมองของผู้ผลิตถึงกระบวนกำรผลิต พบว่ำ ผู้ผลิตจะต้องให้ควำมส ำคัญกับ

กระบวนกำรผลิตทั้งห่วงโซ่มูลค่ำกำรผลิต ตั้งแต่กระบวนกำรน ำเข้ ำวัตถุดิบจนถึงกำรตลำด  
กำรกระจำยสินค้ำ กระบวนกำรด้ำนศุลกำกร และบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตอื่นๆ แต่  
อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับ FMM จะไม่มีพันธกิจในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมบริกำรภำยในประเทศ
โดยตรง แต่ได้มีควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐในรูปแบบอื่นๆ ทั้งกำรเข้ำร่วมประชุมกลุ่มย่อย
เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นจำกภำครัฐ และกำรให้ข้อมูลของผู้ประกอบกำร นอกจำกนี้ FMM ยังได้
เสริมสร้ำงควำมร่วมมือกับภำคเอกชนและสถำนศึกษำอีกด้วย ตัวอย่ำงเช่น บริกำรวิจัยและกำร
พัฒนำ ซึ่งแม้ FMM จะไม่มีกำรจัดตั้งศูนย์กำรวิจัยและพัฒนำของแต่ละอุตสำหกรรมโดยตรง แต่ก็
ได้มีกำรร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำ ตลอดจนบริษัทชั้นน ำ ในกำรพัฒนำและต่อยอดองค์ควำมรู้ 
และน ำมำถ่ำยทอดระหว่ำงผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรม 

 
ปัญหำและอุปสรรคหนึ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบกำรภำยในประเทศ คือ บริกำรโครงสร้ำง

พื้นฐำนที่ยังไม่พร้อมเท่ำที่ควร โดยเฉพำะบริกำรด้ำนโทรคมนำคมและอินเทอร์เน็ตที่ยังเข้ำไม่ถึง
ในบำงพื้นที่ ซึ่งมีส่วนส ำคัญในกำรประกอบธุรกิจของผู้ประกอบกำร นอกจำกนี้ ผู้ประกอบกำร
ยังคงเผชิญกับภำวะรำคำพลังงำนภำยในประเทศที่สูงอีกด้วย 

 
ในด้ำนผลกระทบและควำมกังวลต่อกำรเปิดเสรีภำคบริกำรของมำเลเซียนั้น FMM มี

จุดยืนในทิศทำงสนับสนุนต่อกำรเปิดเสรี ทั้งนี้เนื่องจำกมำเลเซียเป็นประเทศที่มีขนำดเล็ก ดังนั้น 
กำรเปิดเสรีย่อมส่งผลให้เกิดกำรมูลค่ำกำรไหลของสินค้ำและบริกำรเพิ่มมำกขึ้น ซึ่งส่งผลดีในด้ำน
กำรน ำเข้ำวัตถุดิบและบริกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรผลิต ตัวอย่ำงส ำคัญที่เห็นได้ชัด ได้แก่ กำรเปิดเสรี
ท ำให้บริกำรท่ำเรือมีต้นทุนกำรเข้ำถึงที่ถูกลง เนื่องจำกในอดีตมีเพียงผู้ให้บริกำรภำยในประเทศ
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เท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำม กำรเปิดเสรีภำคกำรขนส่งและโลจิสติกส์ยังคงมีกำรเปิดเสรีอย่ำงค่อยเป็น
ค่อยไป เนื่องจำกเป็นสำขำบริกำรที่มีควำมอ่อนไหวของมำเลเซีย ทั้งนี้ ส ำหรับมำตรกำรเยียวยำ
ผู้ประกอบกำรที่ได้รับผลกระทบ พบว่ำ FMM มีมำตรกำรเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบในรูปแบบ
ต่ำงๆ อำทิ กำรฝึกอบรมทักษะแรงงำน และกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพส ำหรับกำรผลิต 

 
ส ำหรับประเด็นด้ำนแรงงำน พบว่ำ ปัจจุบันมำเลเซียประสบกับปัญหำกำรขำดแคลน

แรงงำน และต้องมีกำรน ำเข้ำแรงงำนจำกต่ำงประเทศ อำทิ แรงงำนจำกอินโดนีเซีย  เป็นจ ำนวนมำก 
ดังนั้น จึงเป็นประเด็นท้ำทำยของภำครัฐในกำรลดจ ำนวนแรงงำนจำกต่ำงประเทศลง ตลอดจนกำร
พัฒนำทักษะแรงงำนภำยในประเทศ เพื่อชดเชยปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนดังกล่ำว  

 
ในด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุนนอกประเทศมำเลเซีย (Outward Investment) พบว่ำ FMM 

มีกำรส่งเสริมกิจกรรมดังกล่ำวอยู่ 2 ส่วน ได้แก่ กำรเสริมสร้ำงทักษะแรงงำนมีฝีมือให้มีควำม
เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน และกำรจัดงำนแสดงสินค้ำในต่ำงประเทศ ทั้งนี้ มำเลเซียมิได้มีเป้ำหมำย
กำรลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นพิเศษ โดยมุ่งเน้นด้ำนโอกำสส ำหรับกำรลงทุนของแต่ละ
ประเทศมำกกว่ำ 

 
 สรุปผลการประชุมหารือกับ Japan External Trade Organization (JETRO), Kuala 

Lumpur 
 
คณะผู้เดินทำงได้นัดหมำยและเข้ำพบผู้แทนจำก Japan External Trade Organization 

(JETRO), Kuala Lumpur ในวันที่ 5 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 เวลำ 16.30 – 17.30 น. (ตำมเวลำ
ประเทศมำเลเซีย) โดยสรุปผลกำรประชุมหำรือในประเด็นต่ำงๆ เป็นดังน้ี 

 
ภาพรวมของหน่วยงาน JETRO Kuala Lumpur 

 
Japan External Trade Organization (JETRO) หรือองค์กำรส่งเสริมกำรค้ำต่ำงประเทศ

ของญี่ปุ่น เป็นองค์กรที่มีบทบำทหลักในกำรส่งเสริมกำรค้ำและกำรลงทุนของนักลงทุนญี่ปุ่นใน
ประเทศมำเลเซีย โดย JETRO Kuala Lumpur ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2501 นับเป็นหนึ่งใน
ส ำนักงำน JETRO ที่เก่ำแก่ที่สุดโดยเปรียบเทียบกับส ำนักงำน JETRO อื่นๆ กว่ำ 80 ส ำนักงำน
ทั่วโลก ซึ่ง JETRO ได้ให้กำรบริกำรต่ำงๆ แก่นักลงทุน ดังนี้ 
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 Business Library 
 Trade Inquiry & Consultation 
 Senior Advisor 
 Investing in Japan 
 Malaysian Economic in Figures 
 Japanese Related Companies in Malaysia (Summary Table) 
 TTPP (Malaysian Special Corner) 
 

สรุปผลการหารือกับ JETRO Kuala Lumpur   
 
คณะผู้วิจัยได้สอบถำมถึงประเด็นเรื่องแนวโน้มกำรลงทุนของนักลงทุนญี่ปุ่นในมำเลเซีย 

โดยเฉพำะในอุตสำหกรรมกำรบริกำร ซึ่ง JETRO กล่ำวว่ำ ในปัจจุบันนโยบำยภูมิบุตร (นโยบำยที่
จ ำกัดสัดส่วนกำรถือหุ้นต่ำงชำติ และสงวนไว้ให้แก่ชนชำติมำเลย์) ได้ลดระดับควำมเข้มงวดลง
แล้ว โดยในภำคอุตสำกรรมกำรผลิต นักลงทุนต่ำงชำติสำมำรถเข้ำถือหุ้นได้ทั้งหมดร้อยละ 100 
แล้ว ในขณะที่ กำรลงทุนในภำคอุตสำหกรรมบริกำร นักลงทุนต่ำงชำติยังไม่สำมำรถถือหุ้นได้
ทั้งหมดร้อยละ 100 ในบำงสำขำบริกำร ซึ่งทำง JETRO กล่ำวว่ำ กว่ำร้อยละ 80 อุตสำหกรรมกำร
บริกำรของมำเลเซียในปัจจุบัน นักลงทุนต่ำงชำติสำมำรถเข้ำถือหุ้นได้ร้อยละ 100 แล้ว 

 
ทั้งนี้ เม่ือสอบถำมเพิ่มเติมถึงประเด็นของกำรลงทุนโดยนักลงทุนญี่ปุ่นในอุตสำหกรรม

กำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมกำรผลิต ทำง JETRO กล่ำวว่ำ นักลงทุนญี่ปุ่นส่วนใหญ่  
จะลงทุนอยู่ในอุตสำหกรรมกำรบริกำรด้ำนกำรจัดจ ำหน่ำยปลีก (Retail Services) อำทิ Uniqlo Muji 
และ Daiso เป็นต้น นอกจำกนี้ ยังลงทุนในอุตสำหกรรมกำรผลิตอำหำรบำงประเภทอย่ำงเสรี 
มำนำนกว่ำ 5 ปี เช่น กำรลงทุนในอุตสำหกรรมปศุสัตว์ เป็นต้น  

 
นอกจำกนี้ ในอุตสำหกรรมกำรบริกำรโลจิสติกส์ JETRO ยังกล่ำวว่ำ นักลงทุนญี่ปุ่นได้

เข้ำมำลงทุนในมำเลเซียเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทส ำคัญที่เข้ำมำลงทุนในมำเลเซียคือ บริษัท 
Yamato Transport ซึ่ง JETRO ให้ควำมเห็นว่ำ กำรเปิดบริกำรโลจิสติกส์ของญี่ปุ่นจะช่วยให้กำร
ใช้บริกำร e-commerce ในมำเลเซียสูงขึ้น ซึ่งจะเปิดโอกำสในกำรลงทุนใน e-commerce โดย 
นักลงทุนญี่ปุ่นมำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับอุตสำหกรรมกำรบริกำรวิจัยและพัฒนำ (Research & 
Development: R&D) นักลงทุนชำวญี่ปุ่นไม่นิยมลงทุนมำกนัก เนื่องจำกอัตรำกำรเปลี่ยนงำนของ
แรงงำนมำเลเซียค่อนข้ำงสูง ท ำให้กำรลงทุนใน R&D ของนักลงทุนญี่ปุ่นจะค่อนข้ำงน้อยกว่ำกำร
ลงทุนใน R&D ของนักลงทุนชำติตะวันตกโดยเปรียบเทียบ  
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เม่ือสอบถำมถึงประเภทกำรบริกำรที่นักลงทุนญี่ปุ่นสนใจจะลงทุนในมำเลเซียมำกที่สุด 
JETRO ได้ให้ควำมเห็นว่ำ นักลงทุนญี่ปุ่นได้เข้ำมำลงทุนในบริกำรที่หลำกหลำน ได้แก่ กำรค้ำ
ปลีก ร้ำนอำหำร โรงพยำบำล กำรแพทย์ และมหำวิทยำลัย เป็นต้น ซึ่งเป็นสำขำที่ญี่ปุ่นยังให้
ควำมสนใจในกำรขยำยกำรลงทุนเพิ่มเติม 

 
ส ำหรับจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศมำเลเซีย JETRO ให้ควำมเห็นว่ำ จุดแข็งหรือ

อุตสำหกรรมที่น่ำสนใจและมีศักยภำพในมำเลเซียคือ อุตสำหกรรมอำหำรฮำลำล โดย JETRO 
มองว่ำ ในเทศกำลกีฬำโอลิมปิค 2020 ที่จะจัดขึ้นในญี่ปุ่น จะส่งผลให้นักท่องเที่ยวเข้ำมำยังญี่ปุ่น
มำกขึ้นมำก รวมถึง นักท่องเที่ยวชำวมุสลิม ดังนั้น กำรเตรียมกำรลงทุนในอุตสำหกรรมอำหำรฮำลำล
ในมำเลเซีย น่ำจะส่งผลดีต่อนักลงทุนชำวญี่ปุ่นในอนำคต ในขณะที่ JETRO มองว่ำจุดอ่อนของ
กำรลงทุนในมำเลเซีย คือประเด็นในเร่ืองของแรงงำน โดยประเด็นปัญหำส ำคัญ มีทั้งสิ้น 3 ประเด็น
ด้วยกัน ได้แก่ 

 
 ค่ำแรงของแรงงำนในมำเลเซียท่ีเพิ่มสูงขึ้น 
 กำรขำดแคลนแรงงำนในมำเลเซีย 
 อัตรำกำรออกจำกงำนของแรงงำนในมำเลเซีย (Turnover Rate) สูง โดยอยู่ที่

ประมำณร้อยละ 20 หรือกล่ำวคือ แรงงำนในมำเลเซียจะมีอำยุกำรท ำงำนประมำน 
5 ปี ก่อนท่ีจะเปลี่ยนที่ท ำงำน 
 

จำกประเด็นปัญหำดังกล่ำว ท ำให้นักลงทุนชำวญี่ปุ่นมองว่ำกำรรักษำแรงงำนที่มีทักษะ
สูงท ำได้ยำก ซึ่งจะส่งผลต่อกำรกระจำยเทคโนโลยี/ควำมรู้ในกำรผลิตหรือบริกำรให้แก่ประเทศ
มำเลเซียท ำได้ยำกขึ้น 

 
นอกจำกนี้ เม่ือสอบถำมถึงประเด็นปัญหำระหว่ำงนักลงทุนญี่ปุ่นกับกำรด ำเนินงำน

อ ำนวยควำมสะดวกของภำครัฐ ทำง JETRO กล่ำวว่ำ ไม่มีปัญหำที่เป็นประเด็นปัญหำมำกนัก 
เนื่องจำก ผลกระทบจำกนโยบำยภูมิบุตรได้ลดลงอย่ำงมำกแล้ว ยกเว้น ในประเด็นของกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงภำครัฐ (Government Procurement) ที่ยังไม่เปิดเสรีให้นักลงทุนต่ำงชำติมำกนัก ซึ่ง 
JETRO มองว่ำขนำดของตลำดกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐในมำเลเซียค่อนข้ำงใหญ่ และมีโอกำส
เติบโตมำก ทั้งนี้ JETRO ยังได้ระบุว่ำ ในแจ้งประเด็นปัญหำกำรลงทุนในมำเลเซียไปยังภำครัฐ
มำเลเซีย นักลงทุนญี่ปุ่นมีช่องทำงกำรแจ้งปัญหำไปยังภำครัฐได้ผ่ำน Japanese Chamber of 
Trade & Industry, Malaysia (JACTIM) ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่จะมีกิจกรรมกำรหำรือกับหน่วยงำน
ภำครัฐเป็นประจ ำ อำทิ หำรือกับ MITI MIDA หรือกระทรวงกำรคลัง เป็นต้น 
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ส ำหรับประเด็นอื่นๆ JETRO ได้กล่ำวว่ำ แนวโน้มกำรลงทุนของนักลงทุนญี่ปุ่นใน
มำเลเซียในอุตสำหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovative-driven) จะไม่สูงขึ้น เพรำะว่ำ 
วงจรชีวิตของสินค้ำ (Product Life Cycle) ในปัจจุบันมีอำยุสั้นลงมำก ประกอบกับอัตรำกำรเปลี่ยน
งำนของมำเลเซียค่อนข้ำงสูง ท ำให้กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีในกำรผลิตสินค้ำดังกล่ำวท ำได้ยำก  
ซึ่ง JETRO ยังได้เสริมอีกว่ำ กำรเพิ่มแรงจูงใจในกำรท ำงำนในองค์กรเดิมให้แก่แรงงำนใน
มำเลเซียท ำได้ยำก เนื่องจำกนโยบำยเพื่อจูงใจแรงงำนของบริษัทญี่ปุ่นในมำเลเซียจะต้องผ่ำนกำร
อนุมัติจำกบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนโยบำยด้ำนแรงงำนดังกล่ำวของญี่ปุ่นมักจะเกิดกำร
เปลี่ยนแปลงจำกทำงฝั่งบริษัทแม่มำกกว่ำเกิดกำรเปลี่ยนแปลงจำกฝั่งบริษัทญี่ปุ่นในประเทศอื่นๆ 

 
 สรุปผลการประชุมหารือกับ SME Corporation, Malaysia (SME Corp) 

 
คณะผู้เดินทำงได้นัดหมำยและเข้ำพบผู้แทนจำก SME Corporation, Malaysia (SME 

Corp) ณ กรุงกัวลำลัมเปอร์ ในวันที่ 6 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 เวลำ 10.00 – 11.30 น. (ตำมเวลำ
ประเทศมำเลเซีย) โดยสรุปผลกำรประชุมหำรือในประเด็นต่ำงๆ เป็นดังน้ี 

 
ภาพรวมของหน่วยงาน SME Corporation, Malaysia (SME Corp) 

 
SME Corporation, Malaysia (SME Corp) เป็นหน่วยงำนส ำหรับกำรพัฒนำธุรกิจขนำด

กลำงและขนำดย่อม (SMEs) ภำยในมำเลเซีย ในกำรส่งเสริมขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน 
นวัตกรรม และควำมร่วมมือระหว่ำงเครือข่ำย SMEs ภำยในประเทศ 

 
สรุปผลการหารือกับ SME Corporation, Malaysia (SME Corp)   

 
ธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ในมำเลเซียมีมูลค่ำทำงเศรษฐกิจคิดเป็นร้อยละ 

35.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ และมีสัดส่วนกำรจ้ำงงำนและกำรส่งออกคิดเป็น  
ร้อยละ 65 และ 17.8 ตำมล ำดับ ทั้งนี้ ปัจจุบันธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) มีจ ำนวน
ทั้งสิ้น 645,136 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 97.3 ของธุรกิจทั้งหมดในมำเลเซีย โดยกว่ำร้อยละ 77 ของ 
SMEs เป็นธุรกิจจ ำพวก Microenterprises ที่มีจ ำนวนแรงงำนในบริษัทน้อยกว่ำ 5 คน นอกจำกนี้ 
หำกจ ำแนกตำมประเภทธุรกิจ พบว่ำ ร้อยละ 90 เป็น SMEs ประเภทภำคบริกำร ร้อยละ 6 ส ำหรับ
ภำคกำรผลิต และอื่นๆ อีกร้อยละ 4  
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ส ำหรับกำรพัฒนำภำคธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมนั้น SME Corp มีกำรจัดท ำ SME 
Masterplan (2012-2020) เป็นแผนแม่บทในกำรพัฒนำ SMEs ภำยในประเทศ โดยมุ่งเน้น
เป้ำหมำย 4 ประกำร ได้แก่ กำรพัฒนำธุรกิจ กำรขยำยจ ำนวนธุรกิจที่มีกำรเติบโตและนวัตกรรมสูง 
กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรผลิต และกำรมุ่งเน้นกำรจัดระเบียบมำตรฐำนองค์กร โดยมีกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเป้ำหมำยย่อย 6 ด้ำน ได้แก่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี กำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน 
ทรัพยำกรมนุษย์ กำรเข้ำถึงตลำด สภำพแวดล้อมด้ำนกฎหมำยและกฎระเบียบ และโครงสร้ำง
พื้นฐำน ทั้งนี้ SME Corp ได้เริ่มโครงกำรแล้วทั้งสิ้น 32 โครงกำร3 โดยมี 6 โครงกำรที่จัดอยู่ใน
กลุ่ม High Impact Programmes (HIP) ได้แก่  

 
(1) Integration of Business Registration and Licensing 
(2) Technology Commercialization Platform (TCP) 
(3) SME Investment Partner (SIP) 
(4) Going Export (GoEx) Program 
(5) Catalyst Program 
(6) Inclusive Innovation 

 
เป้ำหมำยดัชนีชี้วัดทำงเศรษฐกิจภำยหลังกำรจัดท ำ SME Masterplan (2012-2020) คือ 

มูลค่ำทำงเศรษฐกิจของ SMEs ที่ร้อยละ 41 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ สัดส่วนกำร
จ้ำงงำนที่ร้อยละ 65 และกำรส่งออกที่ร้อยละ 23 

 
ส ำหรับข้อมูล SME ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์และประมวลผล พบว่ำ SME Corp จะได้รับ

ข้อมูลจำก Department of Statistics ประกอบกับมีหน่วยงำนย่อยด้ำนสถิติภำยใน SME Corp 
ส ำหรับกำรจัดเก็บข้อมูลของผู้ประกอบกำร4 ทั้งนี้ ข้อมูลที่ผ่ำนกำรสังเครำะห์แล้ว จะถูกน ำไป
รำยงำนต่อให้กับ 2 หน่วยงำนหลัก ได้แก่ National SME Development Council และ Ministry of 
International Trade and Industry  

 
ในขณะที่ด้ำนปัญหำและอุปสรรคที่ SMEs เผชิญในมำเลเซียนั้น ส่วนใหญ่จะประสบ

ปัญหำต้นทุนกำรท ำธุรกิจที่สูง ปัญหำกำรเข้ำถึงข้อมูล กำรระดมทุนและกำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน 
และกำรเข้ำถึงเครือข่ำยธุรกิจ 

 

                                                           
3 รำยละเอียดเพิ่มเติมสำมำรถค้นหำได้ดังเว็บไซต์ SME Corp (http://www.smecorp.gov.my) 
4 SME Corp มีกำรส ำรวจและจัดเก็บขอ้มูลผู้ประกอบกำรปีละ 2 ครั้ง 
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 สรุปผลการประชุมหารือกับ Malaysia-Thailand Business Council (MTBC)  
 
คณะผู้เดินทำงได้นัดหมำยและเข้ำพบผู้แทนจำก Malaysia-Thailand Business Council 

(MTBC) ในวันที่ 6 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 เวลำ 12.00 – 13.00 น. (ตำมเวลำประเทศมำเลเซีย) 
โดยสรุปผลกำรประชุมหำรือในประเด็นต่ำงๆ เป็นดังน้ี 

 
ภาพรวมของหน่วยงาน Malaysia-Thailand Business Council (MTBC) 

 
Malaysia-Thailand Business Council (MTBC) ก่อตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 28 กุมภำพันธ์ ปี 

2556 ผ่ำนกำรลงนำมในบันทึกข้อตกลงร่วม (Memorandum of Understanding: MOU) ระหว่ำง
นำยกรัฐมนตรีประเทศไทยและมำเลเซีย โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนของ
ควำมร่วมมือระหว่ำงภำคเอกชนของไทยและมำเลเซีย 

 
โดย MTBC จะสนับสนุนควำมร่วมมือระหว่ำงภำคเอกชนผ่ำนกำรลงทุนร่วม (Joint 

Venture) และผ่ำนกำรผลักดันกำรค้ำและกำรลงทุนจำกทั้งสองประเทศ ซึ่ง MTBC จะท ำหน้ำที่
เป็นช่องทำงในกำรร้องเรียนถึงปัญหำหรือประเด็นด้ำนกำรค้ำและกำรบริกำรระหว่ำงสองประเทศ 

    
สรุปผลการหารือกับ Malaysia-Thailand Business Council (MTBC)   

 
คณะผู้วิจัยได้สอบถำมถึงแนวโน้มของกำรลงทุนในอุตสำหกรรมกำรบริกำรที่เกี่ยวข้อง

กับกำรผลิตในประเทศมำเลเซีย ทำง MTBC กล่ำวว่ำ แนวโน้มกำรลงทุนในมำเลเซียเพิ่มสูงขึ้น 
โดยเฉพำะกำรลงทุนระหว่ำงภูมิภำคอำเซียนกันเอง (Intra-ASEAN Investment) ของมำเลเซีย 
สูงกว่ำระดับกำรลงทุนในภูมิภำคอำเซียนของไทย ซึ่ง MTBC ได้ระบุถึงอุตสำหกรรมกำรบริกำรที่
ส ำคัญที่ต้องกำรให้นักลงทุนไทยหรือภำครัฐของไทยเห็นควำมส ำคัญ คือ กำรบริกำรโลจิสติกส์ 
และ กำรบริกำรท่ีเกี่ยวข้องกับไปรษณีย์  

 
ส ำหรับกำรบริกำรโลจิสติกส์ MTBC ให้ควำมเห็นว่ำ ประเทศไทยสมควรที่จะพัฒนำกำร

บริกำรโลจิสติกส์อย่ำงมำก โดยเฉพำะในพื้นที่บริเวณชำยแดน และเมืองท่ำส ำคัญทำงตอนใต้ที่ติด
กับประเทศมำเลเซีย เช่น ปีนัง เป็นต้น ซึ่ง MTBC มองว่ำประเทศไทยอำจจะให้ควำมส ำคัญกำร
เส้นทำงโลจิสติกส์ในเส้นทำงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic 
Corridor: EWEC) โดย MTBC ชี้ให้เห็นว่ำองค์ประกอบส ำคัญของกำรบริกำรที่ประสบควำมส ำเร็จ 
คือ ควำมรวดเร็วของกำรบริกำรที่มำกกว่ำ (Faster) คุณภำพกำรบริกำรที่ดีกว่ำ (Better) และรำคำ
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บริกำรที่ต่ ำกว่ำคู่แข่ง (Cheaper) ทั้งนี้ เพื่อที่จะบรรลุถึงองค์ประกอบดังกล่ำว สิ่งส ำคัญที่ประเทศ
ไทยจะต้องปรับปรุง คือ กำรใช้ภำษำที่เป็นสำกลมำกขึ้นของผู้ให้บริกำร และกำรบังคับใช้กฎหมำย
ที่ส่งเสริมกำรบริกำร  

 
ในประเด็นของภำษำนั้น ประเทศไทยยังสำมำรถปรับปรุงกำรให้บริกำรและกำรเผยแพร่

ระบบระเบียบของกำรให้บริกำรในภำษำอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นได้อีก ในขณะที่ กฎหมำยต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนและกำรบริกำรของประเทศไทยจะต้องได้รับกำรปรับปรุงให้มีควำมทันสมัย
และเป็นมิตรต่อนักลงทุนมำกยิ่งขึ้น อำทิ กำรให้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีแก่นักลงทุน กำรอ ำนวย
ควำมสะดวกในยื่นเอกสำรต่ำงๆ ให้สำมำรถใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ และกำรสนับสนุนกฎหมำย
กำรแข่งขัน เป็นต้น ซึ่ง MTBC กล่ำวว่ำ เรื่องกำรปรับปรุงกฎมำยดังกล่ำว ภำครัฐของทั้งสอง
ประเทศจะต้องให้ควำมร่วมมือกันในกำรปรับแก้กฎหมำยเพื่อส่ งเสริมกำรลงทุนและ  
กำรแข่งขันในกำรบริกำรโลจิสติกส์ ทั้งนี้ MTBC กล่ำวว่ำพร้อมที่จะให้ควำมช่วยเหลือทั้งสองฝ่ำย
อย่ำงเต็มที่  

 
ซึ่ง MTBC ได้แนะน ำว่ำประเทศไทยควรที่จะเริ่มต้นปรับปรุงกำรขนส่งในระบบรำงก่อน

เป็นอันดับแรก โดยประเทศไทยควรจะพัฒนำระบบรำงเพื่อกำรขนส่งสินค้ำเป็นอันดับแรก ในขณะ
ที่ให้ควำมส ำคัญกำรขนส่งมวลชนรองลงมำ เนื่องจำกรำยได้ที่ได้จำกกำรขนส่งสินค้ำสูงกว่ำรำยได้
จำกกำรขนส่งมวลชนอย่ำงมำก ดังนั้น MTBC จึงแนะน ำให้พิจำรณำเรื่องกำรปรับปรุงกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับกำรรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นอันดับแรก 

   
นอกจำกนี้ MTBC ยังได้ระบุถึงสำเหตุของต้นทุนด้ำนโลจิสติกส์ที่สูงในประเทศไทย โดย

ระบุว่ำ สำเหตุหลักมำจำกควำมไม่มีประสิทธิภำพของระบบโลจิสติกส์ ซึ่งส่งผลให้มีตัวกลำง หรือ
หน่วยธุรกิจกลำง (Intermediaries) จ ำนวนมำกตลอดห่วงโซ่อุปทำนกำรผลิตสินค้ำ ท ำให้ต้นทุน
กำรจัดกำรด้ำนโลจิสติกส์สูง ส่งผลให้สินค้ำมีรำคำสูงขึ้น ท ำให้แข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้ล ำบำก  

 
ดังนั้น ในกำรแก้ปัญหำเรื่องโลจิสติกส์ในบริเวณพื้นที่ชำยแดน ประเทศไทยควรจะต้อง

ปรับปรุงในสองประเด็น 
 
 พัฒนำเทคโนโลยี – กำรพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนกำรขนส่งสินค้ำและระบบ 

โลจิสติกส์จะช่วยให้ลดกำรใช้ทรัพยำกรมนุษย์ลง และพึ่งพำเทคโนโลยีมำกขึ้น กำร
พัฒนำดังกล่ำวจะส่งผลให้กำรคอร์รัปชั่นลดลงอีกด้วย อำทิ กำรใช้ระบบกำรแสกน
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รถขนสินค้ำอย่ำงครบวงจร (Fully-Automated Scanner for Entry/Exit) และระบบ
ติดตำมสินค้ำในรถขนส่งสินค้ำแต่ละคัน (Trackers) เป็นต้น 
 

 พัฒนำโครงสร้ำงของหน่วยงำน – MTBC กล่ำวว่ำ กำรพัฒนำโครงสร้ำงของ
หน่วยงำนหรือระบบที่ท ำกำรดูแลกำรขนส่งสินค้ำจะช่วยแก้ปัญหำโลจิสติกส์ได้ โดย
อำจจะพิจำรณำคณะกรรมกำรกลำง หรือหน่วยท ำงำนร่วม (Joint-Workforce) ใน
กำรดูแลกำรขนส่งสินค้ำที่ด่ำนท้ังหมด เพื่อสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรท ำงำน อย่ำงไร
ก็ตำม หน่วยงำนดังกล่ำวจะต้องได้รับอ ำนำจในกำรท ำงำนอย่ำงเต็มที่จำกภำครัฐด้วย 

 
ในกำรพัฒนำในสองประเด็นข้ำงต้น MTBC กล่ำวว่ำ ประเทศไทยสำมำรถของบ

สนับสนุนจำกธนำคำรโลกได้ (World Bank) เหมือนดังกรณีของบริษัทขนส่งสัญชำติไทย-มำเลเซีย
ที่ให้บริกำรในประเทศอูกันดำ ได้ของบสนับสนุนในกำรใช้ระบบติดตำมสินค้ำในรถขนส่งสินค้ำใน
ประเทศอูกันดำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของระบบโลจิสติกส์ในภูมิภำคให้มำกยิ่งขึ้น  

 
นอกจำกนี้ ประเทศไทยยังสำมำรถเรียนรู้แนวทำงกำรพัฒนำระบบ Multi-platform ได้

จำกประเทศอินเดีย เนื่องจำกอินเดียเป็นประเทศที่มีกำรใช้งำนระบบ Multi-platform เพื่อสนับสนุน
ระบบโลจิสติกส์อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยระบบ Multi-platform จะเป็นกำรรวมระบบบัญชีกำรเงิน
และบัญชีกำรขนส่งรวมกันในระบบเดียว กล่ำวคือ ผู้ซื้อสินค้ำและผู้ขำยสินค้ำจะติดต่อผ่ำนตัวกลำง
เพียงหน่วยเดียว ไม่ต้องผ่ำนหลำยตัวกลำง ท ำให้ต้นทุนค่ำโลจิสติกส์ต่ ำ      

 
 สรุปผลการประชุมหารือกับ Department of Industrial Relations Malaysia (DIRM)  

 
คณะผู้เดินทำงได้นัดหมำยและเข้ำพบผู้แทนจำก Department of Industrial Relations 

Malaysia (DIRM) ในวันที่ 6 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 เวลำ 15.30 – 16.30 น. (ตำมเวลำประเทศ
มำเลเซีย) โดยสรุปผลกำรประชุมหำรือในประเด็นต่ำงๆ เป็นดังน้ี 

 
ภาพรวมของหน่วยงาน DIRM 

 
Department of Industrial Relations Malaysia (DIRM) ก่อตั้งเม่ือวันที่ 21 ธันวำคม ปี 

2515 ภำยใต้กระทรวงทรัพยำกรมนุษย์ของมำเลเซีย (Ministry of Human Resources) โดย 
DIRM จะท ำหน้ำที่สนับสนุนกำรใช้ระบบค่ำจ้ำงแรงงำนตำมผลิตภำพกำรผลิต  (Productivity-
Linked Wage System: PLWS) ตั้งแต่ปี 2548 โดยมีภำรกิจหลักคือสนับสนุนกำรสร้ำงบรรยำกำศ
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กำรลงทุนที่ดึงดูดนักลงทุนทั้งในประเทศและนอกประเทศ เพื่อกระตุ้นกำรเติบโตของภำค
เศรษฐกิจที่ยั่งยืน และประสำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ประกอบกำรผู้จ้ำงงำนและสหภำพแรงงำน
ของมำเลเซียให้สำมำรถท ำงำนร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
ซึ่ง DIRM มีบทบำทหลักในกำรสร้ำงควำมตระหนักให้แก่ผู้จ้ำงงำนในกำรเพิ่มผลิตภำพ

แรงงำนผ่ำนระบบ PLWS โดย DIRM จะร่วมมือกับ Malaysian Productivity Corporation (MPC) 
อย่ำงใกล้ชิดเพื่อ สนับสนุนระบบ PLWS อย่ำงเต็มที่ โดยกิจกรรมสนับสุนนต่ำงๆ ได้แก่ 

 
 National Symposium 
 Seminars / Workshops / Dialogues 
 Coaching Activities 
 Consultation to employers on PLWS 

 
สรุปผลการหารือกับ DIRM   

 
DIRM ได้อธิบำยรำยละเอียดและที่มำของระบบ PLWS ในเบื้องต้นว่ำ ในแผนพัฒนำ

เศรษฐกิจแห่งชำติฉบับที่ 11 ของมำเลเซีย ได้สนับสนุนให้ผู้จ้ำงงำนในมำเลเซียน ำระบบ PLWS 
ไปใช้ในเป็นระบบในกำรอ้ำงอิงกำรพิจำรณำค่ำแรงของแรงงำนตำมผลิตภำพกำรผลิตของแรงงำน 
(Labour Productivity) ภำยใต้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 ดังกล่ำว ได้ตั้งเป้ำหมำยให้แรงงำนใน
มำเลเซียมีผลิตภำพแรงงำนอยู่ที่ 92,300 ริงกิตมำเลเซียต่อปี ภำยในปี 2563 (2020) ซึ่งในปี 
2558 ผลิตภำพแรงงำนของมำเลเซียจะอยู่ที่ 77,100 ริงกิตมำเลเซียต่อป ี 

 
เม่ือพิจำรณำถึงอัตรำกำรเติบโตของผลิตภำพแรงงำนในประเทศมำเลเซีย จะพบว่ำ 

อัตรำกำรเติบโตของผลิตภำพแรงงำนมำเลเซียระหว่ำงปี 2013-2014 เติบโตขึ้นถึงร้อยละ 3.5 ซึ่ง
สูงกว่ำอัตรำกำรเติบโตของกำรจ้ำงงำนมำเลเซียระหว่ำงปี 2013-2014 ที่เติบโตขึ้นร้อยละ 2.4 โดย
ในปี 2014 ระดับผลิตภำพแรงงำนต่อชั่วโมงของมำเลเซียอยู่ที่ 28.59 ริงกิตมำเลเซียต่อชั่วโมง 

 
DIRM ได้อธิบำยถึงรำยละเอียดของระบบ PLWS เพิ่มเติม โดย PLWS เป็นระบบกำร

ก ำหนดค่ำจ้ำงแรงงำนที่เชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค่ำแรงและผลิตภำพแรงงำน โดยมี
จุดมุ่งหมำยหลักของระบบ PLWS คือกำรพัฒนำระบบที่มีประสิทธิภำพในกำรก ำหนดค่ำจ้ำง
แรงงำนกับผลิตภำพแรงงำน เพื่อกำรพัฒนำควำมีส่วนร่วมและควำมร่วมมือระหว่ำงนำยจ้ำงและ
แรงงำน และเพื่อเสริมสร้ำงควำมเชื่อม่ันในระบบกำรก ำหนดค่ำจ้ำงแรงงำนที่เป็นธรรมแก่แรงงำน 
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โดยในปัจจุบัน ข้อมูล ณ เดือนเมษำยน ปี 2559 ระบุว่ำ แรงงำนกว่ำ 3.5 ล้ำนรำยในมำเลเซียอยู่
ในระบบ PLWS เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหำกพิจำรณำเฉพำะแรงงำนในภำคธุรกิจขนำดกลำงและ
ย่อม (SMEs) จะมีสัดส่วนแรงงำนที่อยู่ในระบบ PLWS อยู่ถึงร้อยละ 30 

 
ระบบ PLWS มีรูปแบบกำรค ำนวณค่ำจ้ำงที่แตกต่ำงกันไป โดยรูปแบบหลักที่ถูกน ำมำใช้

ในระบบ PLWS มีอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบ ได้แก่ 
 
 Productivity Model 
 Profitability Model 
 Combined Model 
 
ซึ่งในแต่ละรูปแบบจะมีส่วนประกอบที่ก ำหนดค่ำจ้ำงแรงงำนท่ีส ำคัญสองส่วน ได้แก่ 
 
 Fixed Components – ได้แก่ ค่ำจ้ำงแรงงำนพื้นฐำน และ ส่วนเพิ่มของค่ำจ้ำง

แรงงำนต่อปี 
 Variables Components – คือ ตัวแปรต่ำงๆ ที่ถูกก ำหนดโดยผลิตภำพหรือ

ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของลูกจ้ำง/แรงงำน อำทิ โบนัสประจ ำปี (โดยอำจจะ
ขึ้นอยู่กับผลประกอบกำรของบริษัท หรือกำรประเมินควำมสำมำรถของแรงงำน 
แต่ละคน) แรงจูงใจในกำรท ำงำนต่ำงๆ ของแรงงำนแต่ละคน เป็นต้น 

 
เนื่องจำกระบบ PLWS เป็นระบบที่เป็นในลักษณะที่บริษัท/นำยจ้ำงจะสำมำรถเลือกใช้

หรือไม่ใช้งำนก็ได้ตำมควำมสมัตรใจ ท ำให้ DIRM ได้มีบทบำทในกำรส่งเสริมกำรใช้งำนระบบ 
PLWS ในหลำยแนวทำง อำทิ กำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกฎหมำยและกำรเงินแก่นำยจ้ำงเพื่อเป็น
แนวทำงให้บริษัท/นำยจ้ำงน ำไปปรับใช้ กำรพัฒนำ Malaysia PLWS Portal กำรจัด Conference 
เพื่อเผยแพร่ผลกำรท ำงำนของระบบ PLWS ทั้งในระดับประเทศและระดับอำเซียน กำรพบปะ
พูดคุยกับแรงงำนและนำยจ้ำงในโรงงำน/บริษัท และกำรหำรือกับนำยจ้ำงโดยตรง เป็นต้น 

 
คณะผู้วิจัยได้สอบถำมเพิ่มเติมถึงเรื่องกำรเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบ PLWS ทำง 

DIRM ระบุว่ำ ใช้กำรเก็บข้อมูลจำกกำรส ำรวจแบบสอบถำม เก็บข้อมูลจำกส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ
ของมำเลเซีย และมีทีมส ำรวจข้อมูลดังกล่ำวในทุกภำคอุตสำหกรรมทั้งในภำคอุตสำหกรรมกำรผลิต
และกำรบริกำร ทั้งนี้ ข้อมูลเชิงสถิติยังระบุว่ำ เฉพำะในปี 2015 สัดส่วนแรงงำนจำกภำคอุตสำหกรรม
บริกำรที่ได้เข้ำร่วมระบบ PLWS นั้นมีสัดส่วนสูงที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 74.3 (58,989 รำย) รองลงมำ
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เป็นภำคอุตสำหกรรมกำรผลิต ภำคกำรก่อสร้ำง ภำคกำรเกษตร และภำคอื่นๆ โดยมีสัดส่วนอยู่ที่
ร้อยละ 13.1 6.7 5.0 และ 0.9 ตำมล ำดับ นอกจำกนี้ DIRM ยังได้เสริมว่ำ ในส่วนของ Fixed 
Component ทำง DIRM จะใช้ตัวเลขผลิตภำพแรงงำนแห่งชำติของมำเลเซียเป็นพื้นฐำนในกำร
ก ำหนดค่ำจ้ำงพื้นฐำน และในส่วนของ Variables Component ทำง DIRM จะใช้ข้อมูลผลิตภำพ
กำรผลิตที่แตกต่ำงกันไปตำมแต่ละสำขำกำรผลิต กำรบริกำร ซึ่งแนวทำงในกำรเก็บข้อมูลในส่วนนี้
จะแตกต่ำงกันไปตำมตัวแปรที่จะน ำไปใช้ค ำนวณค่ำจ้ำงผันแปรต่อไป อำทิ ตัวชี้วัดผลกำร
ด ำเนินงำน (Key Performance Indicators: KPIs) และ ตัวแปรผลผลิตสุทธิ (Net Output) เป็นต้น 

 
เมื่อสอบถำมเพิ่มเติมในเรื่องของแนวโน้มของค่ำจ้ำงแรงงำนของมำเลเซีย DIRM ได้ระบุ

ว่ำ พบแนวโน้มของค่ำแรงที่เพิ่มขึ้น โดยกล่ำวว่ำ หลังมีกำรน ำระบบ PLWS ไปใช้งำนในมำเลเซีย 
ค่ำจ้ำงแรงงำนของมำเลเซียสูงขึ้นถึงกว่ำร้อยละ 30 ซึ่งอำจกล่ำวได้ว่ำ PLWS ได้ส่งผลให้เกิดแรง
กระตุ้นในกำรปรับค่ำแรงท่ีสูงขึ้นตำมผลิตภำพของแรงงำนจริง 

 
คณะผู้วิจัยยังได้สอบถำมถึงผลกระทบของควำมตกลงกำรเจรจกำรค้ำเสรี  (FTA) ว่ำ

ส่งผลกระทบต่อค่ำจ้ำงแรงงำนในมำเลเซียมำกน้อยเพียงใด ทำง DIRM จะระบุว่ำ FTA ส่งผล
กระทบเชิงบวกต่อทั้งแรงงำนและผู้ว่ำจ้ำง เนื่องจำกแรงงำนต่ำงชำติที่เข้ำมำจะเพิ่มโอกำสในกำร
ลงทุนของบริษัทในมำเลเซีย ให้มำกยิ่งขึ้น ในขณะที่ กำรเปิด FTA จะส่งผลให้แรงงำนที่ มี
ควำมสำมำรถในมำเลเซียมีโอกำสในกำรท ำงำนมำกขึ้นเช่นกัน จำกกำรเข้ำมำลงทุนเพิ่มขึ้นของ
ต่ำงชำติ  

 
ทั้งนี้ ในประเด็นของระดับกำรเปลี่ยนงำนของแรงงำนในมำเลเซียที่มีระดับค่อนข้ำงสูง 

ทำง DIRM ได้สันนิษฐำนถึงสำเหตุของกำรเปลี่ยนงำนของแรงงำนในมำเลเซียว่ำมำจำก 
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน และค่ำจ้ำงแรงงำนที่ไม่เหมำะสม ซึ่งในส่วนของค่ำจ้ำงแรงงำน 
DIRM เชื่อม่ันว่ำ PLWS จะเข้ำมำช่วยในประเด็นของค่ำจ้ำงแรงงำนให้มีควำมเหมำะสมมำกขึ้นได้ 
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ภาคผนวก 8 
ก าหนดการเดินทางไปศึกษาข้อมูลเชิงลึกในมาเลเซีย 

รายช่ือคณะผู้เดินทาง และ 
ภาพบรรยากาศการเดินทางไปศึกษาข้อมูลเชิงลึก  
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ก าหนดการเดินทางไปศึกษาข้อมูลเชิงลึกในมาเลเซีย 
 

 
 



 

 

 

ผ 8-4  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 



 

 

 

 ผ 8-5 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

-Schedule- 

Schedule for field surveying under the project “Study of Linkage Strategy between  

Thai Manufacturing & Manufacturing Related Services Industries” 

3rd - 6th May 2016, Kuala Lumpur, Malaysia  

 

Tuesday 3 May 2016 

14.30  Arrive at Suvarnabhumi Airport 
16.40  Departure from Suvarnabhumi Airport for Kuala Lumpur Airport by Thai Airways 

TG 417 (16.40-19.50) [2hrs 10min] 
19.50  Arrive in Kuala Lumpur Airport, Malaysia 
22.00  Check in at Hotel 

 

Wednesday 4 May 2016 

10.00  
 
 

 

Meeting with representatives of Ministry of International Trade and Industry 
(MITI)  

15.30  Meeting with representatives of Malaysian Investment Development Authority 
(MIDA)  

 

Thursday 5 May 2016 

11.00  Meeting with representatives of Talent Corporation Malaysia (Talent Corp)  
14.00  Meeting with representatives of  Federation of Malaysian Manufacturers (FMM) 
16.30 Meeting with representatives of Japan External Trade Organization (JETRO) 
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Friday 6 May 2016 

10.00  
 
12.00 

Meeting with representatives of SME Corporation Malaysia (SME Corp)  
Meeting with representatives of Malaysia-Thailand Business Council, Asian 
Strategy & Leadership Institute (ASLI)  

15.30  Meeting with representatives of Department of Industrial Relations Malaysia 
(DIRM)  

19.00  Arrive at Kuala Lumpur Airport  
20.55  Departure from Kuala Lumpur Airport for Suvarnabhumi Airport by Thai Airways   

TG 418 (20.55-22.05) [2hrs 10min] 
22.05  Arrive in Suvarnabhumi Airport 

 
*Note: The schedule may subject to change under certain circumstances 
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รายช่ือคณะผู้เดินทาง 
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The Delegations List 
Field Surveying Mission to Malaysia 

(Bangkok – Kuala Lumpur – Bangkok) 
3rd – 6th May 2016 

 
No. Name-Surname Position Organization 
1 Mr. Verasak Supprasert  Deputy Director-

General 
Thailand Office of 

Industrial Economics 

2 Mr. Chalee Khansiri Plan and Policy Analyst Thailand Office of 
Industrial Economics 

3 Ms. Chuthathip Siripong Plan and Policy Analyst Thailand Office of 
Industrial Economics 

4 Dr. Rachda Chiaskul Partner & Managing 
Director 

Bolliger & Company 
(Thailand) Limited 

5 Dr. Kornvica Pimukmanaskit  Senior Researcher 
 

Bolliger & Company 
(Thailand) Limited 

6 Mr. Chanon Wutthijanyarak
  

Researcher 
 

Bolliger & Company 
(Thailand) Limited 

7 Mr. Nuttapon Krisdavorakul Researcher Bolliger & Company 
(Thailand) Limited 
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ภาพบรรยากาศการเดินทางไปศึกษาข้อมูลเชิงลึก 
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 การประชุมหารือกับ Ministry of International Trade and Industry (MITI) 
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 การประชุมหารือกับ Malaysian Investment Development Authority (MIDA)  
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 การประชุมหารือกับ Talent Corporation, Malaysia (Talent Corp) 
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 การประชุมหารือกับ Federation of Malaysian Manufacturers (FMM) 
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 การประชุมหารือกับ Japan External Trade Organization (JETRO), Kuala Lumpur 
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 การประชุมหารือกับ SME Corporation, Malaysia (SME Corp) 
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 การประชุมหารือกับ Malaysia-Thailand Business Council (MTBC) 
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 การประชุมหารือกับ Department of Industrial Relations Malaysia (DIRM) 
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ภาคผนวก 9 
สรุปความคิดเห็นจากการสัมมนา  

โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเช่ือมโยงอุตสาหกรรม
การผลิตและอุตสาหกรรมบริการของไทย  

ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ  
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สรุปความคิดเห็นจากการสัมมนา  
โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและ 

อุตสาหกรรมบริการของไทย ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 
 
คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดการสัมมนา ในวันที่ 7 มิถุนายน ปี 2559 ณ ห้องแกรนด์รัชดา 

ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจ านวน 173 ท่าน 
โดยการสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอผลการศึกษาวิจัยให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละ 
ภาคส่วน และผู้ที่มีความสนใจในโครงการฯ รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อน าไป
เพิ่มเติมหรือปรับปรุงในการศึกษาล าดับถัดไป  

 
ทั้งนี้ ก าหนดการ รายชื่อผู้เข้าร่วม แบบส ารวจความคิดเห็น และภาพบรรยากาศ 

การสัมมนาจะปรากฎอยู่ในตอนท้าย โดยผลการส ารวจความคิดเห็น สาระส าคัญจากการสัมมนา 
รวมถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการประชุม สามารถสรุปประเด็นได้ดังต่อไปนี้  

 
 ผลการส ารวจความคิดเห็น 

 
คณะผู้วิจัยได้รับแบบส ารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทั้งสิ้น 73 ท่าน จาก

จ านวนผู้เข้าร่วม 173 ท่าน คิดเป็นระดับการตอบกลับแบบส ารวจที่ร้อยละ 42.2 โดยข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบส ารวจเป็นดังแสดงในภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจความคิดเห็น 

 
 
จากภาพที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบส ารวจความคิดเห็นส่วนใหญ่มาจากภาครัฐ โดยมีจ านวน

ทั้งสิ้น 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 35 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมาจะเป็นกลุ่มผู้ตอบแบบ
ส ารวจความคิดเห็นจากอุตสาหกรรมการบริการ อุตสาหกรรมการผลิต และสมาคม โดยมีจ านวน
ผู้ตอบทั้งสิ้น 21 18 และ 6 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29 25 และ 8 ตามล าดับ โดยเม่ือพิจารณา
กลุ่มผู้ประกอบการจากอุตสาหกรรมการผลิต (18 ราย) จะพบว่า ผู้ประกอบการจากอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมีและพลาสติก มีสัดส่วนตอบแบบส ารวจความคิดเห็นสูงที่สุดอยู่ท่ีร้อยละ 39 รองลงมาเป็น
กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ยานยนต์และ
ชิ้นส่วน และอาหารแปรรูป มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 22 11 5 และ 5 ตามล าดับ 
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ภาพที่ 2 ความเพียงพอของการบริการในประเทศไทยในปัจจุบัน 

 
 
ภาพที่ 2 แสดงผลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาในประเด็นเรื่องของความเพียงพอ

ของการบริการในประเทศไทย ผลการส ารวจแสดงให้เห็นว่า มีการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
จ านวนมากที่ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเห็นว่ายังไม่เพียงพอ ได้แก่ บริการวิจัยละพัฒนา บริการ  
การให้ค าปรึกษาด้านการตลาดและการบริหาร การบริการด้านวิศวกรรม การบริการซ่อมบ ารุง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ การบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ การบริการที่เกี่ยวข้อง
กับการเกษตรฯ และการบริการด้านสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ การบริการด้านการจัดหาพนักงาน  
การบริการจัดจ าหน่ายแบบปลีกและส่ง การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การบริการประกันวินาศภัย 
และการบริการขนส่ง คลังสินค้าและการบรรจุหีบห่อ เป็นกลุ่มการบริการที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาให้
ความเห็นว่ายังมีให้บริการในประเทศเพียงพอ 
  

ความเพียงพอของการบริการในปัจจุบัน
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ความเพียงพอของบริการในปัจจุบัน

เพียงพอ ไม่เพียงพอ

N = 68 N = 64 N = 67 N = 68 N = 69 N = 63 N = 55 N = 62 N = 62 N = 60 N = 58 N = 63

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด ประมวลจากแบบสอบส ารวจ 73 ชุด
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ภาพที่ 3 ความต้องการใช้บริการในประเทศไทยในปัจจุบัน 

 
 
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่ยังมีความเห็นว่า ผู้ประกอบการไทยยังมีความ

ต้องการใช้บริการด้านการวิจัยและพัฒนา การบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ และการ
บริการขนส่ง คลังสินค้า และการบรรจุหีบห่อ สูงที่สุดสามอันดับแรก ในขณะที่ ความต้องการใช้
บริการอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ มีระดับที่ไม่ต่างกันมากนัก โดยผลการค านวณคะแนนความต้องการ
ใช้บริการในประเทศไทยในปัจจุบันเฉลี่ยในทุกบริการจะอยู่ที่ 2.25 ซึ่งผลคะแนนความต้องการใช้
บริการในแต่ละบริการจะเป็นดังแสดงในภาพที่ 3   
  

ความต้องการใช้บริการในปัจจุบัน
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ความต้องการใช้บริการในปัจจุบัน

คะแนนที่แสดงเป นคะแนนเ ลี่ยท่ี ูกค านว มาจากการแปร
ผลระดับความต้องการใข้บบริการ โดย

มาก = 3 คะแนน  ปานกลาง = 2 คะแนน และ น้อย = 1 คะแนน 

N = 67 N = 64 N = 65 N = 65 N = 65 N = 65 N = 55 N = 64 N = 61 N = 60 N = 59 N = 62

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด ประมวลจากแบบสอบส ารวจ 73 ชุด
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ภาพที่ 4 รูปแบบการบริการในประเทศไทยที่ต้องการ 

 
 
ส าหรับรูปแบบการบริการที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องการใช้บริการ ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วน

ใหญ่ต้องการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายในประเทศมากกว่าใช้บริการจากผู้ให้บริการใน
ต่างประเทศ ดังแสดงในภาพที่ 4 

 
 สภาหอการค้าไทย  

 
คุณสาวิตรี ผู้แทนจากสภาหอการค้าได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการใช้บริการเพื่อเพิ่ม

มูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมการผลิต โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร ตัวอย่าง
รูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรท่ีคุณสาวิตรีได้หยิบยกขึ้นมา เป็นดังน้ี 

 
สภาหอการค้าได้ริเริ่มโครงการต้นแบบยกระดับผลไม้ไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้แก่ห่วงโซ่มูลค่าของสินค้าเกษตร และพัฒนาสินค้าเกษตรข้ันต้นสู่อุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปและอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน โดยคุณสาวิตรีได้หยิบยกโครงการต้นแบบยกระดับ
ทุเรียนไทยขึ้นมาเป็นกรณีตัวอย่าง ซึ่งสภาหอการค้าไทยต้องการยกระดับทุเรียนไทยส่งออก  

รูปแบบการบริการที่ต้องการใช้บริการในปัจจุบัน
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ภายในประเทศ น าเข้าจากต่างประเทศ

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด ประมวลจากแบบสอบส ารวจ 73 ชุด

N = 71 N = 65 N = 69 N = 68 N = 70 N = 66 N = 56 N = 64 N = 62 N = 62 N = 59 N = 64
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จากเดิมส่งออกทุเรียนสด เป็นทุเรียนสดพร้อมทาน (ready-to-eat) เพื่อเจาะตลาดบน (Hi-end) ใน
เมืองหนานหนิงที่ประเทศจีน   

 
ในโครงการต้นแบบดังกล่าว มีคณะท างานหลักทั้งสิ้น 3 คณะท างานด้วยกัน ได้แก่  

สภาหอการค้าไทย กลุ่มมิตรผล และกลุ่มเอสซีจี โดยกลุ่มมิตรผลและเอสซีจีเป็นบริษัทไทยท่ีมีการ
ท าธุรกิจอยู่ในเมืองหนานหนิงมายาวนาน รวมทั้งบริษัททั้งสองบริษัทมีการลงทุนร่วม (Joint-
Venture) ในเรื่องของการท าธุรกิจโลจิสติกส์ในเมืองหนานหนิง นอกจากนี้ สภาหอการค้ายังได้ระบุ
สาเหตุที่เลือกเมืองหนานหนิงเป็นตลาดหลักที่ต้องการเจาะว่า เมืองหนานหนิงเป็นเมืองที่มีอัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างเร็ว และเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ าจากไทยไปยัง
เมืองหนานหนิงได้ไม่ยาก โดยเส้นทางขนส่งสินค้าจากไทยไปยังหนานหนิงสามารถท าได้ ดังนี ้

 
 ทางเรือขนส่งสินค้า – เรือสินค้าใช้เวลาเดินทางจากท่าเรือแหลมฉบัง ไปยังท่าเรือ

เซินเจ้ิน ในมณฑลกวางตุ้งประเทศจีน จากนั้นจึงขนส่งทางถนนต่อไปยังเมือง
หนานหนิงได้ โดยใช้ระยะเวลารวมท้ังสิ้น 7-9 วัน 

 ทางถนน – สามารถส่งสินค้าไปยังเมืองหนานหนิงได้ 2 เส้นทาง ได้แก่ 
1) เส้นทาง R9 – เดินทางผ่านชายแดนไทย-ลาวไปยังชายแดนลาว-เวียดนาม 

จากนั้นจึงผ่านไปยังด่านสากลเวียดนาม-จีน (ด่านโหย่วอี้) ใช้เวลาทั้งหมด
ประมาณ 39 ชั่วโมง 

2) เส้นทาง R12 – เดินทางผ่านชายแดนไทย-ลาวไปยังชายแดนไทย-เวียดนาม 
จากนั้นจึงผ่านไปยังด่านผ่อนปรนเวียดนาม-จีน ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 34 
ชั่วโมง ซึ่งในกรณีของด่านผ่อนปรนของจีน ประเทศจีนได้ตกลงกับประเทศที่มี
พรมแดนติดกัน อาทิ เวียดนาม เป็นต้น เพื่อให้สิทธิชาวเวียดนามที่อยู่ชายแดน 
น าสินค้ามาขายได้ตามบัญชีที่ก าหนด ในมูลค่าไม่เกิน 8 ,000 หยวน/วัน/คน 
โดยยกเว้นภาษีทุกชนิด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย) 

 
จากนั้น สภาหอการค้าไทยได้ระบุถึงปัญหาด้านการผลิตและการจัดการของผู้ผลิตทุเรียน

ชาวไทย ที่ท าให้มูลค่าของสินค้าทุเรียนไทยในจีนยังมีมูลค่าสูงไม่เทียบเท่ากับทุเรียนจากประเทศ
คู่แข่งอย่างประเทศมาเลเซีย1 โดยปัญหาที่ส าคัญ เป็นดังน้ี 

 

                                                           
1 โดยในกรณีของมาเลซียได้เพิ่มมูลค่าของสินค้าด้วยการขายทุเรียนสดแช่แข็ง ซึ่งวางขายในร้านค้าโมเดิร์นเทรด และซุปเปอร์มาเก็ต
ของจีนเช่นเดียวกับทุเรียนไทย แต่มีมูลค่าสูงกว่ามาก 
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 ผู้ผลิตทุเรียนไม่ทราบข้อมูล เพื่อวางแผนความต้องการและปริมาณผลผลิตให้
เหมาะสม 

 ผู้ผลิตขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาผลผลิตทุเรียนให้ได้คุณภาพดี เพื่อเข้าสู่
ตลาดที่มีคุณภาพสูงได้ โดยเน้นเพียงต้นทุนการผลิตที่ต่ า แต่ขาดมาตรฐานในการ
ควบคุมคุณภาพและรับตรวจสอบคุณภาพ 

 ผู้ผลิตขาดอ านาจต่อรองราคา เผชิญปัญหาระบบกลไกตลาดไม่แน่นอน ราคาซื้อ
ขายไม่เป็นธรรม 

 ส าหรับตลาดส่งออกไทยยังมีระบบการตรวจสอบมาตรฐานทุเรียนส่งออก ที่ขาด
ประสิทธิภาพ ขาดบุคลากร เจ้าหน้าที่  ท าให้ขั้นตอนการวิเคราะห์สารตกค้างล่าช้า 
ส่งผลให้ทุเรียน มีอายุการวางจ าหน่ายสั้นลง  

 
นอกจากนี้ สภาหอการค้าไทยยังได้ระบุปัญหาเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยด่าน 

อีกสองประเด็นด้วยกัน ได้แก่ ปัญหาการคุกคามจากผู้ประกอบการจีนที่เข้ามาบริหารจัดการ
ทุเรียนไทยทั้งระบบ และการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทุเรียนอย่างต่อเนื่องของคู่แข่งที่มีการวิจัย
พัฒนาและบริหารจัดการเป็นระบบมากขึ้น 

 
ดังนั้น สภาหอการค้าไทยจึงได้ริเริ่มโครงการต้นแบบยกระดับทุเรียนไทย ผ่านการ

พัฒนารูปแบบการจัดการการบริการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานไทยให้มีประสิทธิภาพสูง โดย
ปัจจัยสู่ความส าเร็จคือ การบริหารจัดการโลจิสติกส์ได้ทั้งหมดตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งจะต้องมี
ผู้ประกอบการไทยเข้าไปประกอบธุรกิจในประเทศจีน ทั้งธุรกิจน าเข้าผลไม้ และธุรกิจโลจิสติกส์ 
เพื่อให้เข้าใจความต้องการลูกค้าปลายทาง และสามารถวางแผนความต้องการสินค้าและก าลังผลิตได ้ 

 
โดยสภาหอการค้าไทยได้เสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่

อุปทานเพิ่มเติม โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
 การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย - ผลักดันเรื่อง “มาตรฐานคุณภาพสินค้าและ

มาตรฐานความปลอดภัย” และควบคุมคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ ต้นน้ า – 
ปลายน้ า 

 เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการโลจิสติกส์ - การขนส่งด้วยระบบควบคุมอุณหภูมิ
ความเย็น เพื่อรักษาความสดใหม่ของผลไม้ และติดตั้งระบบ Track & Trace ที่
สามารถตรวจสอบสถานะการขนส่ง และตรวจเช็คอุณหภูมิภายในตู้คอนเทนเนอร์
ตลอดการขนส่ง   
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 เพิ่มประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์ - การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ 
บรรจุภัณฑ์ส าหรับผลไม้สดพร้อมรับประทาน  โดยบรรจุภัณฑ์พลาสติกจะมี
คุณสมบัติในการควบคุมปริมาณของแก๊สชนิดต่างๆ และไอน้ า เพื่อยืดระยะเวลาใน
การเก็บรักษาทุเรียน 

 
ส าหรับโครงการต้นแบบยกระดับทุเรียนไทยจะผู้เล่นชาวไทยหลักที่เกี่ยวข้องตลอดห่วง

โซ่อุปทานท้ังสิ้น 5 ฝ่าย ได้แก่ 
  
 ฝ่ายการผลิต – กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจันทบุรี 
 ฝ่านควบคุมคุณภาพสินค้า – สถาบันทุเรียนไทย 
 ฝ่ายส่งออกสินค้า – กลุ่ม SCG Trading 
 ฝ่ายน าเข้าในประเทศจีน – กลุ่มมิตรผล 
 และฝ่ายโลจิสติกส์ในประเทศจีน – กลุ่ม SCG Logistics  
 
จะเห็นได้ว่า ในการผลักดันโครงการต้นแบบดังกล่าวให้ประสบความส าเร็จ ปัจจัยส าคัญ

ปัจจัยหนึ่งคือการร่วมมือกันระหว่างหลายภาคส่วน ประกอบกับการใช้การบริการที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตที่มีประสิทธิภาพ อาทิ บริการควบคุมคุณภาพ บริการโลจิสติกส์ บริการการวิจัยตลาดและ
จัดการตลาด และบริการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น โดยมีผู้น าเป็นภาคเอกชนในการเจาะตลาดและมี
การสนับสนุนอย่างเต็มที่จากภาครัฐไทย หากในแต่ละภาคส่วนสามารถร่วมมือกันได้อย่างแข็งแรง
ก็จะสามารถสร้างห่วงโซ่มูลค่าที่มีประสิทธิภาพ และสามารถบริหารจัดการคุณภาพสินค้าได้ดี
ยิ่งขึ้น  

 
 สภาอุตสาหกรรม ภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 

 
นายสมบูรณ์ เป็นตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรมไทย ได้ด าเนินธุรกิจทด้านการจัดการ

อุตสาหกรรม (Industrial Solution) มายาวนานกว่า 27 ปี ได้กล่าวว่า ในปัจจุบัน ประเทศไทยยัง
ไม่เห็นความส าคัญของภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเท่าที่ควร อีกทั้งได้ระบุถึงสาเหตุของ
ปัญหานี้ มาจากการวางกลไกการศึกษาของประเทศไทยที่ไม่เหมาะสม โดยนายสมบูรณ์ กล่าวว่า
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยผ่านระบบการศึกษามีการขาดช่วงเกิดขึ้น กล่าวคื อ เม่ือ
เยาวชนไทยได้รับการศึกษาถึงระดับหนึ่ง จะมีการพัฒนาการศึกษาข้ามช่วงที่ส าคัญไป ขาดการ
เชื่อมโยงให้มีความสมบูรณ์ นอกจากนี้ ยังระบุว่าประเทศไทยมุ่งพัฒนาการวิจัยและพัฒนาใน
ทิศทางท่ีผิด เนื่องจากในบางอุตสาหกรรม ประเทศไทยมุ่งสนับสนุนการพัฒนาการวิจัยและพัฒนา
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สินค้าและบริการที่ไม่มีความต้องการของตลาด (Market Demand) ท าให้สินค้าและบริการที่พัฒนามา
ล้มเหลว ไม่สามารถขายได้ในตลาด นายสมบูรณ์จึงระบุปัจจัยที่ส าคัญที่ประเทศไทยมักมองข้าม 
คือภาคบริการท่ีส าคัญอย่าง การบริการการวิจัยตลาด 

 
โดยในตลาดการขายสินค้าในปัจจุบัน มีการแข่งขันด้านปริมาณที่สูงมาก ท าให้

ผู้ประกอบการต้องสร้างความแตกต่างให้แก่สินค้า โดยส่วนส าคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการอยู่รอด 
คือ การบริการ นายสมบูรณ์กล่าวว่า ภาคการผลิตของไทยในปัจจุบันละเลยการใช้บริการต่างๆ 
กระบวนการผลิตและการท าธุรกิจ อาทิ การบริการออกแบบระบบโลจิสติกส์ การซ่อมบ ารุงที่เป็น
ระบบ การให้ค าปรึกษาด้านการตลาด เป็นต้น ซึ่งเป็นการบริการที่ผู้ประกอบการไทยไม่ได้
น ามาใช้บริการมากนัก แต่ผู้ประกอบการไทยมักใช้วิธีการผลิตและวิธีบริหารตามแบบของ  
นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทย ท าให้สินค้าไทยไม่สามารถสร้างมูลค่าหรืออัตลักษณ์ของ
ตนเองได้ในที่สุด  

 
ดังนั้น จึงสามารถสรุปปัญหาของผู้ประกอบการภาคการผลิตในเบื้องต้นได้สองประการ 

ประการแรก ผู้ประกอบการผลิตไทยยังขาดที่ปรึกษาในด้านต่าง อาทิ ด้านการตลาด การวิจัยตลาด 
การออกแบบระบบขนส่ง การบริการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และประการที่สอง คือ 
ผู้ประกอบการภาคการผลิตไทยพึ่งพิงเงินทุนข้ามชาติมากเกินไป 

 
นอกจากนี้ นายสมบูรณ์ ได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาของแนวคิดในการสร้างสินค้าหรือ

บริการของสหรัฐฯ เพิ่มเติม ดังนี ้
 
ผู้ผลิตของสหรัฐฯ จะเริ่มจากกระบวนการค้นหาสิทธิบัตรของสินค้าต่างๆ ในประเทศ

นั้นๆ เพื่อเฟ้นหาแนวความคิดที่แปลกใหม่ หลังจากนั้น จึงท าการวิจัยตลาดเพื่อหาข้อมูลความ
ต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น (Insight) จากนั้น จึงจะใช้บริการที่ปรึกษา
จากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการออกแบบ ด้านการจัดหาวัตถุดิบ และด้านรับจ้างการ
ผลิต เพื่อประสิทธิภาพการผลิตที่สูงและมีต้นทุนต่ า 

 
ซึ่งนายสมบูรณ์ยังได้เสริมว่า ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยการบริการควร

จะเป็นการพัฒนาโดยการมองไปข้างหน้า มองหาความต้องการของลูกค้าและแนวโน้มของ
อุตสาหกรรมการบริการที่มีผลต่ออุตสาหกรรมการผลิตในอนาคตมากกว่าการใช้ข้อมูลจากอดีต
เพื่อพยากรณ์อนาคต  
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 ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 
นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้ระบุว่า ใน

ปัจจุบัน ประเทศไทยก าลังอยู่ในช่วงของการปรับต าแหน่ง (Reposition) ทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ภาคเอกชนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรม
การผลิตและบริการ และมีภาครัฐเป็นฝ่ายสนับสนุนให้การพัฒนาเป็นไปได้อย่างราบรื่น ซึ่งกลไก
การด าเนินงานที่ถูกเรียกว่า “ประเทศไทย 4.0” ดังกล่าว เป็นกลไกที่ได้แนวความคิดมาจาก
รูปแบบการปฏิรูปอุตสาหกรรมที่เรียกว่า “The Fourth Industrial Revolution” ของทาง World 
Economic Forum (WEF) โดยกลไกนี้จะมุ่งเน้นให้มีการแบ่งหน้าที่ระหว่างภาคส่วนอย่างชัดเจน 
โดยมุ่งให้ภาคเอกชนเป็นผู้ เล่นหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรม ภาครัฐเป็นฝ่ายสนับสนุน
โดยเฉพาะด้านกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ ทั้งนี้ นายวีรศักดิ์ได้ระบุอีกว่าแผนการปฎิรูป
เปลี่ยนแปลงรูปแบบอุตสาหกรรมของไทยในครั้งน้ี น่าจะเริ่มเห็นผลในช่วงปลายปี 2559 นี ้

 
ส าหรับกลไกการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ประกอบไปด้วย 3 กลไก ได้แก่ 
 
 กลไกขับเคลื่อนผ่านการสร้างและยกระดับผลิตภาพ  Productive Growth Engine  
 กลไกขับเคลื่อนท่ีคนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง Inclusive Growth 

Engine) 
 กลไกขับเคลื่อนท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Green Growth Engine) 
 
หลักการส าคัญในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยคือการพัฒนา 

ความได้เปรียบเชิงแข่งขันแทนที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ซึ่งใน  
การพัฒนาดังกล่าว จะต้องเน้นการสร้างมูลค่า (Value Creation) ให้กับสินค้าและบริการแทนที่การ
เพิ่มมูลค่า (Value Added) สินค้าและบริการ อีกทั้ง นายวีรศักดิ์ ยังได้กล่าวถึงแนวความคิดการ
พัฒนาที่สมดุลของประเทศไทยว่า ประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนแปลงแนวความคิดในการพัฒนา  
โดยเปลี่ยนจากเดิมที่ประเทศไทยมุ่งพัฒนาความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ ไปสู่การพัฒนาประเทศอย่าง
สมดุล โดยประเทศจะต้องมีการพัฒนาอย่างสมดุลในมิติความสมดุลต่างๆ 4 มิติ ได้แก่ 

 
 ความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ 
 การรักษาสิ่งแวดล้อม 
 การมีสังคมที่อยู่ดีมีสุข 
 การเสริมสร้างภูมิปัญญาของมนุษย์ 
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โดยสรุป ในการด าเนินการปฏิรูปอุตสาหกรรมไทยตามกรอบการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ใหม ่โดยเฉพาะการต่อยอดโดยสร้างเครื่องยนต์เพื่อการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจชุดใหม่ ซึ่งมีกรอบ
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในแต่ละกรอบ เช่น กรอบโมเดล Thailand 4.0 ที่มี 5 กลุ่มอุตสาหกรรม
อนาคตเป้าหมาย กรอบอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (ตามมติ ครม. เม่ือวันที่ 17 พฤศจิกายน 
2558 ได้ก าหนดอุตสาหกรรม 10 สาขา ทั้งอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ2  First S-curve) และ 5 
อุตสาหกรรมอนาคต3  New S-curve)) หรือกรอบนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ 
(ตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 22 กันยายน 2558 ซึ่งก าหนดคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายในตอนต้น
ไว้ 6 สาขา) ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเร่งรัดการด าเนินงาน  
ตามสาขาอุตสาหกรรมที่ส าคัญเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายและการพัฒนา
อุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอร์รวม 9 คณะอนุกรรมการฯ 

  
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายเหล่านี้ให้ลุล่วง ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการขับเคลื่อน

ให้มีนิเวศอุตสาหกรรม (Industrial Ecosystem) ที่เหมาะสม โดยสนับสนุนความร่วมมือของทั้ง
ภาครัฐ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยต่าง ๆ ที่มี เพื่อให้เกิดเครื่องมือสนับสนุนต่าง ๆ เช่น เรื่อง
เงินทุน โครงสร้างพื้นฐาน ก าลังคนที่มีศักยภาพ กฎระเบียบ เทคโนโลยี รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ทั้ง
ทางการเงินและการคลัง เป็นต้น เพื่อให้เกิดการเพิ่ม Productivity หรือประสิทธิภาพและผลิตภาพ 
สนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 ที่ใช้ดิจิทัลมาขับเคลื่อนการผลิตแบบอัจฉริยะ สนับสนุน
การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาต่าง ๆ ให้เกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จ าเป็นต้องมี
นโยบาย และหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบาย (Policy Maker & Policy Accelerators) ที่ชัดเจนและ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ  

  

                                                           
2 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) ประกอบด้วย 1) หุ่นยนต์ 2) การบิน/โลจิสติกส์ 3) เชื้อเพลิงชีวภาพ/เคมีชีวภาพ 

4) ดิจิทัล 5) การแพทย์ 6) ยานยนต์สมัยใหม่ 7) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 8) เกษตร/เทคโนโลยีชีวภาพ 9) ท่องเที่ยว/ท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพ และ 10) อาหารแปรรูป 

3 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามแนวนโยบายประเทศไทย 4.0 ได้แก่ 1) หุ่นยนต์และอุปกรณ์อัจฉริยะ 2) ดิจิทัลและสมองกล 
ฝังตัว 3) อาหาร เกษตรแปรรูป และเทคโนโลยีชีวภาพ 4) สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ และ 5) บริการที่มีมูลค่าสูงและ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
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ก าหนดการสัมมนา  
“อุตสาหกรรมบริการ: กลไกขับเคลื่อนผู้ประกอบการสู่สากล” 
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ก าหนดการสัมมนา “อุตสาหกรรมบริการ: กลไกขับเคล่ือนผู้ประกอบการสู่สากล” 

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30-13.00 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 

จัดโดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากดั 

8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน 

9.00 – 9.10 น. กล่าวเปิดงาน โดย นายศิริรุจ จลุกะรัตน์  

ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

9.10 – 10.00 น. น าเสนอผลการศึกษา ภายใต ้“โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิต
และอุตสาหกรรมบริการของไทย ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ” 

 ดร. รัชดา เจียสกุล 
หุ้นส่วนและกรรมการผูจ้ัดการ  

บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด 

 ดร. กรวิกา พิมขุมนัสกิจ 
ผู้จัดการอาวุโส  

บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด 

10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.15 – 11.45 น.    เสวนาเรื่อง “อุตสาหกรรมบริการ: กลไกขับเคล่ือนผู้ประกอบการสู่สากล” โดย 

 นางสาวสาวิตรี รัตนจันทร ์
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์  
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

 นายสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฏ ์
กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
และเลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลและโลหะการ สภาอุตสาหกรรม 

 ผู้แทนสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย 
 นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ 

รองผู้อ านวยการ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ด าเนินการเสวนาโดย ดร. รัชดา เจียสกุล หุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด 

11.45 – 12.00 น.    รับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้ารว่มสัมมนา 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
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แบบส ารวจความคิดเห็น 
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แบบส ารวจความคิดเห็น 
การสัมมนา “อุตสาหกรรมบริการ: กลไกขับเคลื่อนผู้ประกอบการสู่สากล” วันที่ 7 มิ ุนายน 2559 

ภายใต้โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิต 
และอุตสาหกรรมบริการของไทย ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 

โดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. บริษัท/หน่วยงาน/องค์กร ...............................................................................................................................  
2. ประเภทธรุกิจ 
   1) ธุรกิจการผลิต 

   1.1) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน     1.2) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติก
   1.3) อุตสาหกรรมอาหาร      1.4) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
   1.5) อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม    
   อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ................................................................................ 

   2) ธุรกิจการบริการ 
   2.1) บริการด้านวิจัยพัฒนาและออกแบบ   2.2) บริการด้านโทรคมนาคม  
   2.3) บริการก่อสร้างและวิศวกรรมเก่ียวเนื่อง   2.4) บริการจัดจ าหน่าย  ค้าส่ง/ค้าปลีก 
   2.5) บริการขนส่ง/โลจิสตกิส์     2.6) บริการด้านสิ่งแวดลอ้ม  
   2.7) บริการด้านการเงินและประกันภัย    2.8) บริการคลังสินค้า 
   2.9) บริการซ่อมบ ารุง     2.10) บริการให้ค าปรึกษาทางธุรกิจ 
   อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ................................................................................ 

   3) สถาบันการศึกษา/สถาบันวจิัย    
   4) หน่วยงานภาครัฐ     
   5) สมาคม   
   6) อ่ืนๆ โปรดระบุ.........................................................................................................  
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ส่วนที่ 2 สอบ ามความต้องการของท่านเกี่ยวกับความเพียงพอของการให้บริการ ความต้องการใช้
บริการ และรูปแบบบริการที่ท่านต้องการ  โปรดเติมเครื่องหมาย  ในช่องท่ีตรงกับความเห็นของท่าน   

ประเภทการบริการ 

2.1) ความเพยีงพอ
ของบริการในปัจจุบัน 

2.2) ความต้องการของ
ท่านในการใชบ้ริการ 

2.3) รูปแบบของบริการ
ที่ท่านต้องการ 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
จากใน
ประเทศ 

น าเข้าจาก
ต่างประเทศ 

1) บริการวิจยัและพฒันา               
2) บริการจัดหาพนักงาน               
3  บริการให้ค าปรึกษาด้านการตลาดและการ
บริหาร 

              

4  บริการด้านวิศวกรรม               
5  บริการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์               
6  บริการทดสอบ ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและ
วัตถุดิบ 

              

7  บริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ประมง การ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ า 

              

8  บริการด้านส่ิงแวดล้อม  ก าจดั/บ าบัดของเสีย                
9  บริการจัดจ าหน่าย  ค้าส่ง/ค้าปลีก         
10  บริการที่เกีย่วข้องกับการผลิต               
11  บริการประกันวินาศภัย               
12  บริการขนส่ง คลังสินค้า และการบรรจุหบีห่อ               
อื่นๆ โปรดระบุ 
……………......…………................................... 

              

 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 ..........................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  

 “ขอขอบพระคุณท่ีท่านเสียสละเวลาอันมีค่า ตอบแบบสอบถาม” 
ส่งแบบสอบถามได้ที่ Fax. 0 2230 6333 E-mail: Chanon.W@bolliger-company.com ติดต่อ คุณชานน Tel. 0 2230 6308 
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ภาพบรรยากาศงานสัมมนา 
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ภาพบรรยากาศในงานสัมมนา 
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รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) 

 
 
 
 

โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและ 
อุตสาหกรรมบริการของไทย ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 

 
 
 
 

เสนอต่อ 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 
 
 
 

โดย 

บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
 
 
 
 

กรกฎาคม 2559 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 
โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรม

การบริการของไทย ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศนี้ บริษัท โบลลิเกอร์ 
แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ได้รับความอนุเคราะห์ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นทุกท่าน ในการเอื้อเฟื้อข้อมูล และการให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมา อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาที่จะน าไปสู่การเสนอต่อส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อให้ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรับทราบถึงข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตต่อไป 

 
ขอขอบคุณบุคลากรผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ร่วมอภิปรายในงานประชุมระดมสมอง ผู้ร่วม

อภิปรายในงานสัมมนาของโครงการ และหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการศึกษา
สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลที่ประเทศมาเลเซีย ส าหรับข้อคิดเห็นซึ่งช่วยให้รายงานฉบับนี้มีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังนี้  

 
คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมการ
บริการของไทย ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 
 
 ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน ต าแหน่ง 
1. นายวีรศักดิ์  ศุภประเสริฐ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปรารถนา  บุญญฤทธิ์ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรรมการ 
3. นางบุตร ี เทียมเทียบรัตน์ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรรมการ 
4. นางสาววรนารถ  มีภูมิรู้ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรรมการ 
5. นายชัยพร  มานะกิจจงกล ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรรมการ 
6. นางสาวขัตติยา  วิสารัตน์ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรรมการ 
7. นางสาวแก้วตา  พิสิฐเกษม กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรรมการ 
8. นายชาลี ขันศิริ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาวจุฑาทิพย์  ศิริพงษ์ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรรมการผู้ช่วยเลขานกุาร 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 
 
ในระบบเศรษฐกิจ นอกเหนือจากการเกษตรและอุตสาหกรรมการผลิตแล้ว อุตสาหกรรม

บริการนับว่ามีบทบาทเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของแต่ละ
ประเทศและของโลก โดยอุตสาหกรรมบริการสามารถสร้างรายได้เป็นจ านวนมากในประเทศที่มี
ระดับการพัฒนาสูงและมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและก าลังขยายไปยังประเทศก าลังพัฒนา
รวมถึงประเทศไทยซึ่งมีแนวโน้มเช่นเดียวกันด้วย ส าหรับอุตสาหกรรมบริการของไทย คิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ของ GDP เม่ือพิจารณาสภาวะเศรษฐกิจระหว่างประเทศในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะผลจากการจัดท าความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) นอกจากจะ
ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมแล้ว ยังส่งผลให้
เกิดการค้าในอุตสาหกรรมบริการใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อรับรองการขยายตัวของการผลิต การค้า 
และการลงทุนดังกล่าว ดังนั้น อุตสาหกรรมบริการจึงนับเป็นส่วนหนึ่งของการวัดระดับการเติบโต
ทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า  

 
ทั้งน้ี หากเม่ือกล่าวถึงอุตสาหกรรมการผลิต อาจมองเพียงประเด็นด้านการผลิตสินค้าใน

ส่วนของการลงทุนสร้างโรงงาน การจัดหาเครื่องจักรและวัตถุดิบต่างๆ เพื่อป้อนเข้าสู่กระบวนการ
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และด้วยแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เรื่อง
การประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) จึงส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรมมีการแข่งขันผลิต
สินค้าออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก ก่อให้เกิดสภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรง โดยเฉพาะเรื่องราคา
สินค้า จึงท าให้การแข่งขันในส่วนของการให้บริการเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่
การผลิต โดยส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมบริการที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า 
เช่น บริการก่อสร้างโรงงาน บริการติดตั้งเครื่องจักร บริการซ่อมบ ารุง และบริการหลังการขาย  
เป็นต้น รวมถึงสาขาอุตสาหกรรมบริการใหม่ๆ ที่จะกลายเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนด  
ขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยภายใต้เศรษฐกิจโลก และโดยที่ประเทศ
พัฒนาแล้ว รายได้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมบริการเป็นจ านวนมาก ธุรกิจการผลิตและ
การค้าต่างๆ ล้วนแต่มีองค์ประกอบของอุตสาหกรรมบริการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยวัตถุประสงค์ที่
แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม การสร้างความพึงพอใจ การสร้างความแตกต่าง
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ทางธุรกิจตามลักษณะของวัตถุประสงค์ของธุรกิจและความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ
เป็นส าคัญ 

  
ดังนั้น ในการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของไทย จึงไม่ควรละเลยอุตสาหกรรม

บริการที่มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการผลิต เนื่องจากในปัจจุบันยังขาดองค์ความรู้ที่
เพียงพอ และขาดการเตรียมความพร้อมที่เหมาะสม โดยหากภาคอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการผลิต มีความเข้มแข็ ง  ก็จะช่วยลดปัญหาและอุปสรรค และสนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตได้เป็นอย่างมาก และสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจ 
Trading Nation ของไทยในการก้าวสู่เศรษฐกิจโลกด้วยการเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยการค้าได้
อีกทางหนึ่งด้วย 

 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 

1) เพื่อศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ภาพรวมของอุตสาหกรรมบริการในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการผลิต ภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรีของไทยที่ส าคัญ 

 
2) เพื่อศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ขั้นตอนกระบวนการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่

ส าคัญของไทยอย่างน้อย 5 สาขา และสาขาอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
กระบวนการผลิตของสาขาอุตสาหกรรมนั้น 

 
3) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพและความสามารถทางการแข่งขันของสาขาอุตสาหกรรม

บริการที่เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยต้องระบุ
ความสัมพันธ์ ปัจจัย และกลยุทธ์ในการสร้างความเชื่อมโยงที่สอดคล้องระหว่างกัน 

 
4) เพื่อศึกษาและประเมินผลกระทบด้านบวกและด้านลบต่อประเทศไทย จากข้อบทการค้า

สินค้าที่เชื่อมโยงกับการค้าบริการ ภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรีของไทยที่ส าคัญ  
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 

 
5) เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แนวทางการปรับตัวและการใช้ประโยชน์รวมทั้ง

มาตรการรองรับผลกระทบท่ีเหมาะสม ทั้งต่อหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
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1.3 ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
 

1) ศึกษาข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมบริการในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต 
ภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรีของไทยที่ส าคัญ 

 
2) ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ขั้นตอนกระบวนการผลิต และสาขาอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง

ในแต่ละกระบวนการผลิต ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างน้อย 5 สาขา 
 
3) ศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพและความสามารถทางการแข่งขันของสาขาอุตสาหกรรม

บริการที่เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยต้องระบุ
ความสัมพันธ์และกลยุทธ์ในการสร้างความเชื่อมโยงที่สอดคล้องระหว่างกัน 

 
4) ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลกระทบด้วนบวกและด้านลบต่อประเทศไทย จากข้อบท

การค้าสินค้าที่เชื่อมโยงกับการค้าบริการ ภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรีของไทยที่
ส าคัญ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 

 
5) เสนอแนะนโยบาย แนวทางการปรับตัวและการใช้ประโยชน์รวมทั้งมาตรการรองรับ

ผลกระทบท่ีเหมาะสม ทั้งต่อหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
 
 

1.4 เป้ำหมำยของโครงกำร 
 

1) เพื่อให้มีข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมบริการในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม  
การผลิต ภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรีของไทยที่ส าคัญ 

 
2) เพื่อให้มีข้อมูลขั้นตอนกระบวนการผลิต และสาขาอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องใน  

แต่ละกระบวนการผลิต ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างน้อย 5 สาขา 
 
3) เพื่อให้มีข้อมูลศักยภาพและความสามารถทางการแข่งขันของสาขาอุตสาหกรรมบริการที่

เกี่ยวข้องในแต่กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งความสัมพันธ์และ  
กลยุทธ์ในการสร้างความเชื่อมโยงที่สอดคล้องระหว่างกัน 
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4) เพื่อให้มีข้อมูลผลกระทบด้านบวกและด้านลบต่อประเทศไทย จากข้อบทการค้าสินค้าที่
เชื่อมโยงกับการค้าบริการ ภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรีของไทยที่ส าคัญ  
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 

 
5) เพื่อให้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แนวทางการปรับตัวและการใช้ประโยชน์รวมทั้ง

มาตรการรองรับผลกระทบท่ีเหมาะสม ทั้งต่อหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
 
 

1.5 ระเบียบวิธีวิจัยและแนวทำงในกำรด ำเนินงำน 
 
จากขอบเขตและขั้นตอนการด าเนินงานที่ได้ระบุไว้ข้างต้น สามารถแบ่งประเด็นใน

การศึกษาออกเป็นประเด็นหลักๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
 

1) การศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ภาพรวมของอุตสาหกรรมบริการ 
2) แนวทางการคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
3) การศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ขั้นตอนกระบวนการผลิต และสาขาอุตสาหกรรมบริการ

ที่เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนการผลิต ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
4) การศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมบริการในสาขาที่เกี่ยวข้อง

กับอุตสาหกรรมการผลิต  
5) การศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพและความสามารถทางการแข่งขันของสาขาอุตสาหกรรม

บริการท่ีเกี่ยวข้อง ในแต่ละกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
6) การศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลกระทบด้านบวกและด้านลบต่อสาขาอุตสาหกรรม

บริการ จากข้อบทด้านการค้าสินค้าภายใต้การท า FTA ของไทย 
7) การเสนอแนะนโยบาย แนวทางการปรับตัว และการใช้ประโยชน์ รวมทั้งมาตรการรองรับ

ผลกระทบที่เหมาะสม ทั้งต่อหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
8) แนวทางการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อประมวลความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนโดยเน้นการมี

ส่วนร่วม 
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1.6 ระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำร 
 
รายละเอียดระยะเวลาการด าเนินโครงการ แสดงให้เห็นในภาพที่ 1-1 
 

ภำพที่ 1-1 ระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำร 
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บทที่ 2 
ภาพรวมของอุตสาหกรรมบริการ 

 
 
รายละเอียดของบทนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญเกี่ยวกับการนิยามสาขาการบริการ 

ตามกรอบความร่วมมือว่าด้วยการเปิดเสรีการบริการต่างๆ ที่ประเทศไทยผูกพันอยู่ในระดับ 
พหุภาคี และทวิภาคี อาทิ กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน -
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น เป็นต้น 

 
 

2.1 ภาพรวมของอุตสาหกรรมบริการ 
 
Kotler (1987) กล่าวว่า การให้บริการ คือ การกระท าที่หน่วยงานแห่งหนึ่งหรือบุคคลคนหนึ่ง

น าเสนอต่อหน่วยงานอีกแห่งหนึ่งหรือบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้และไม่เป็น
ผลให้เกิดความเป็นเจ้าของในสิ่งใด ผลิตผลของการบริการอาจเกี่ยวข้องหรืออาจไม่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ เป็นกิจกรรม ผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจที่สนองตอบต่อความต้องการแก่ลูกค้า
ทางกายภาพก็ได้1 ท าให้สามารถสรุปลักษณะงานบริการท่ีส าคัญได้ 4 ประการ ดังนี้ 

 
 การบริการไม่สามารถจับต้องได้ (Intangibility) 
 การบริการไม่สามารถแบ่งแยกได้ (Inseparability) 
 การบริการมีความหลากหลาย (Variability) 
 การบริการไม่สามารถเก็บไว้ได้ (Perishability)  

 
โดยในการระบุเงื่อนไขการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นกรอบของ WTO กรอบของอาเซียน 

หรือกรอบอื่นๆ (ไม่รวมถึงการบริการภาครัฐ) จะแบ่งตามรูปแบบการให้บริการ (Mode of Supply) 
ซึ่งมี 4 รูปแบบ ได้แก่  

 
 
 

                                                           
1 Phillip Kotler ได้นิยามความหมายของการบริการ (Service) ไว้ในหนังสอื Marketing Management: Analysis Planning and 

Control ไวว้่า “A service is any act or performance that one party can offer to another that is essentially intangible and 
does not result in ownership of anything. Its production may or may not be tied to a physical product.” 
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Mode 1: Cross-Border เป็นรูปแบบการให้บริการข้ามประเทศโดยไม่มีการจัดตั้งกิจการ 
ผู้ให้และรับบริการอยู่ในประเทศตนเอง เป็นการให้บริการผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรศัพท์ 
หรืออินเตอร์เน็ต เป็นต้น ตัวอย่างเช่น การให้ค าปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์ผ่านโทรศัพท์ 
การให้บริการโทรคมนาคม 
 
Mode 2: Consumption Abroad เป็นรูปแบบการให้บริการที่ผู้รับบริการเดินทางไปใช้
บริการในประเทศของผู้ให้บริการ ตัวอย่างเช่น การเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ 
การเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ 
 
Mode 3: Commercial Presence เป็นรูปแบบการให้บริการที่ผู้ให้บริการไปตั้งกิจการใน
ประเทศของผู้รับบริการเพื่อให้บริการ ตัวอย่างเช่น นักลงทุนจากสิงคโปร์เข้ามาจัดตั้ง
บริษัทในไทยเพื่อให้บริการด้านการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 
  
Mode 4: Movement of Natural Persons เป็นรูปแบบการให้บริการที่ผู้ให้บริการที่เป็น
บุคคลเดินทางไปยังประเทศของผู้รับบริการเพื่อให้บริการ ตัวอย่างเช่น วิศวกรไทยไป
ท างานในสิงคโปร์ นักโปรแกรมเมอร์ไทยเดินทางไปท างานในมาเลเซีย 
 
ในกรอบการเจรจาการค้าเสรี จากข้อมูลขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization: 

WTO) ภายใต้หัวข้อกรอบการเจรจาการเปิดตลาดบริการ (The General Agreement on Trade in 
Services: GATS) ได้มีการจ าแนกสาขาบริการโดยยึดตามการจ าแนกผลิตภัณฑ์รวม  (Central 
Product Classification: CPC) ออกเป็น 12 ประเภท ดังแสดงได้จากภาพที่ 2-1 ได้แก่ 
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ภาพที่ 2-1 ประเภทสาขาบริการตามการจัดกลุ่มภายใต้กรอบขององค์การการค้าโลก 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากฐานข้อมูลองค์การการค้าโลก 

 
โดยในแต่ละสาขาการบริการ สามารถแบ่งเป็นกิจกรรมการบริการย่อย ได้ดังนี้ 

 
 สาขาที่ 1 บริการทางธุรกิจ (Business Services) 

ครอบคลุมบริการวิชาชีพ คอมพิวเตอร์ โฆษณา การค้นคว้า ตลอดจนการวิจัยและการ
พัฒนา โดยมีกิจกรรมการบริการย่อยภายใต้บริการทางธุรกิจ ดังแสดงในตารางที่ 2-1 
 

ตารางที่ 2-1 การบริการภายใต้สาขาบริการทางธุรกิจ 
Business Services CPC 

A. Professional Services 

a. Legal Services                                          861 

b. Accounting, auditing and bookkeeping services            862 

c. Taxation Services                                       863 
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Business Services CPC 

d. Architectural services 8671 

e. Engineering services 8672 

f. Integrated engineering services 8673 

g. Urban planning and landscape architectural services        8674 

h. Medical and dental services 9312 

i. Veterinary services 932 

j. 
Services provided by midwives, nurses, physiotherapists and 
para-medical personnel 

93191 

k. Other   
B. Computer and Related Services 

a. 
Consultancy services related to the installation of computer 
hardware        

841 

b. Software implementation services 842 

c. Data processing services 843 

d. Data base services 844 

e. Other 845+849 

C. Research and Development Services 

a. R&D services on natural sciences 851 

b. R&D services on social sciences and humanities 852 

c. Interdisciplinary R&D services 853 

D. Real Estate Services 

a. Involving own or leased property 821 

b. On a fee or contract basis 822 

E. Rental/Leasing Services without Operators 

a. Relating to ships 83103 

b. Relating to aircraft 83104 

c. Relating to other transport equipment 83101+83102+83105 

d. Relating to other machinery and equipment 83106-83109 

e. Other 832 

F. Other Business Services 
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Business Services CPC 

a. Advertising services 871 

b. Market research and public opinion  polling services       864 

c. Management consulting service 865 

d. Services related to man. consulting  866 

e. Technical testing and analysis serv. 8676 

f. Services incidental to agriculture, hunting and forestry 881 

g. Services incidental to fishing 882 

h. Services incidental to mining 883+5115       

i. Services incidental to manufacturing 
884+885  
(except for 88442) 

j. Services incidental to energy distribution 887 

k. Placement and supply services of Personnel 872 

l. Investigation and security 873 

m. Related scientific and technical consulting services 8675 

n. 
Maintenance and repair of equipment (not including maritime 
vessels, aircraft or other transport equipment)                                       

633+ 8861-8866                  

o. Building-cleaning services 874 

p. Photographic services 875 

q. Packaging services 876 

r. Printing, publishing 88442 

s. Convention services 87909* 

t. Other 8790 
หมายเหตุ: *  หมายถึง บริการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการบริการรหัส CPC ที่ระบุไว้ในสว่นอืน่ๆ 
ที่มา: องค์การการค้าโลก 

 
 สาขาที่ 2 บริการสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication Services) 

ครอบคลุมบริการไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์ โทรคมนาคม และโสตทัศน์ โดยมีกิจกรรม
การบริการย่อยภายใต้สาขาบริการโทรคมนาคม ดังแสดงในตารางที่ 2-2 
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ตารางที่ 2-2 การบริการภายใต้สาขาบริการโทรคมนาคม 
Telecommunication Services CPC 

A. Postal services 7511 

B. Courier services 7512 
C. Telecommunication services   
a. Voice telephone services 7521 

b. Packet-switched data transmission services 7523**   

c. Circuit-switched data transmission services 7523**        

d. Telex services 7523**        

e. Telegraph services 7522 
f. Facsimile services 7521**+7529**        
g. Private leased circuit services 7522**+7523**        

h. Electronic mail 7523**        
i. Voice mail 7523**        

j. On-line information and data base retrieval 7523** 

k. electronic data interchange (EDI) 7523**  

l. 
enhanced/value-added facsimile services, incl. store and 
forward, store and retrieve 

7523**            

m. code and protocol conversion n.a.        

n. 
on-line information and/or data processing (incl. transaction 
processing) 

843**        

o. other   
D. Audiovisual services   
a. Motion picture and video tape production and distribution services 9611 
b. Motion picture projection service 9612 

c. Radio and television services 9613 
d. Radio and television transmission services 7524 
e. Sound recording n.a.        

f. Other   
E. Other   

หมายเหตุ: **  บริการนั้นครอบคลุมเพียงบางส่วนของการบริการรหัส CPC ทั้งหมด เช่น บริการรับฝากข้อความเสียง (Voice mail) 
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ CPC 7523 
ที่มา: องค์การการค้าโลก 
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 สาขาที่ 3  บริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง (Construction and Related 
Engineering Services) 
ครอบคลุมงานก่อสร้างและงานติดตั้งต่างๆ โดยมีกิจกรรมการบริการย่อยภายใต้
สาขาบริการก่อสร้างและวิศวกรรมเกี่ยวเนื่อง ดังแสดงในตารางที่ 2-3 
 

ตารางที่ 2-3 การบริการภายใต้สาขาบริการก่อสร้างและวิศวกรรมเก่ียวเน่ือง 

Construction and Related Engineering Services CPC 

A. General construction work for buildings  512 

B. General construction work for civil engineering  513 

C. Installation and assembly work 514+516 

D. Building completion and finishing work 517 
E. Other  511+515+518 

ที่มา: องค์การการค้าโลก 

 
 สาขาที่ 4  บริการจัดจ าหน่าย (Distribution Services) 

ครอบคลุมบริการค้าปลีกค้าส่ง ตัวแทนจ าหน่าย และธุรกิจแฟรนไชส์ โดยมีกิจกรรม
การบริการย่อยภายใต้สาขาบริการการจัดจ าหน่าย ดังแสดงในตารางที่ 2-4 
 

ตารางที่ 2-4 การบริการภายใต้สาขาบริการจัดจ าหน่าย 
Distribution  Services  CPC 

A. Commission agents' services 621 

B. Wholesale trade services                                   622 

C. Retailing services 
631+632+6111+ 
6113+6121 

D. Franchising 8929 

E. Other   
ที่มา: องค์การการค้าโลก 

 
 สาขาที่ 5 บริการด้านการศึกษา (Education Services) 

ครอบคลุมตั้งแต่โรงเรียนอนุบาล อาชีวะ จนถึงระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น โดยมีกิจกรรมการบริการย่อยภายใต้สาขาบริการด้านการก่อสร้าง 
ดังแสดงในตารางที่ 2-5 



 

 

 

2-8  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

ตารางที่ 2-5 การบริการภายใต้สาขาบริการด้านการศึกษา 
Educational Services                                           CPC  

A. Primary education services 921 

B. Secondary education services 922 

C. Higher education services 923 

D. Adult education 924 

E. Other education services 929 
ที่มา: องค์การการค้าโลก 

 
 สาขาที่ 6 บริการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Services) 

ครอบคลุมบริการก าจัดมลภาวะต่างๆ รวมทั้งด้านสุขาภิบาล  โดยมีกิจกรรม 
การบริการย่อยภายใต้สาขาบริการด้านสิ่งแวดล้อม ดังแสดงในตารางที่ 2-6 
 
ตารางที่ 2-6 การบริการภายใต้สาขาบริการด้านสิ่งแวดล้อม 

Environmental Services                                   CPC 

A. Sewage services 9401 

B. Refuse disposal services 9402 

C. Sanitation and similar services 9403 

D. Other  
ที่มา: องค์การการค้าโลก 

 
 สาขาที่ 7 บริการด้านการเงิน (Financial Services) 

ครอบคลุมบริการด้านการประกันภัย การธนาคาร ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจ
การเงินอื่นๆ โดยมีกิจกรรมการบริการย่อยภายใต้สาขาบริการด้านการเงิน ดังแสดง
ในตารางที่ 2-7 
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ตารางที่ 2-7 การบริการภายใต้สาขาบริการด้านการเงิน 
Financial Services  CPC 

A. All insurance and insurance-related services 812**        

a. Life, accident and health insurance services 8121 

b. Non-life insurance services 8129 
c. Reinsurance and retrocession 81299*        

d. 
Services auxiliary to insurance (including broking and agency 
services) 

8140 

B. Banking and other financial services (excl. insurance) 

a. 
Acceptance of deposits and other repayable funds from the 
public 

81115-81119           

b. 
Lending of all types, incl., inter alia, consumer credit, mortgage 
credit, factoring and financing of commercial transaction  

8113 

c. Financial leasing 8112 

d. All payment and money transmission services 81339**        

e. Guarantees and commitments 81199**        

f. 
Trading for own account or for account of customers, whether 
on an exchange, in an over-the-counter market or otherwise, the 
following:               

  
- Money market instruments (cheques, bills, certificate of 
deposits, etc.) 

81339**             

  - foreign exchange 81333 

  - derivative products incl., but not limited to, futures and options 81339**             

  
- Exchange rate and interest rate instruments, inclu. products 
such as swaps, forward rate agreements, etc. 

81339**         

  - transferable securities 81321*           

  - other negotiable instruments and financial assets, incl. bullion 81339**             

g. 
Participation in issues of all kinds of securities, incl. under-
writing and placement as agent (whether publicly or privately) 
and provision of service related to such issues 

8132 
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Financial Services  CPC 

h. Money broking 81339**        

i. 
Asset management, such as cash or portfolio management, all 
forms of collective investment management, pension fund 
management, custodial depository and trust services      

8119+** 81323* 

j. 
Settlement and clearing services for financial assets, incl. 
securities, derivative products, and other negotiable instruments 

81339** or 81319**           

k. 

Advisory and other auxiliary financial services on all the activities 
listed in Article 1B of MTN.TNC/W/50, incl. credit reference and 
analysis, investment and portfolio research and advice, advice 
on acquisitions and on corporate restructuring and strategy       

8131 or 8133 

l. 
Provision and transfer of financial information, and financial data 
processing and related software by providers of other financial 
services 

8131 

C. Other 
หมายเหตุ: *  หมายถึง บริการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการบริการรหัส CPC ที่ระบุไว้ในสว่นอืน่ๆ 
** บริการนั้นครอบคลุมเพียงบางส่วนของการบริการรหัส CPC ทั้งหมด เช่น บริการรับฝากข้อความเสียง (Voice mail) เป็นเพียง
ส่วนหนึ่งของ CPC 7523 
ที่มา: องค์การการค้าโลก 

 
 สาขาที่ 8 บริการที่เกี่ยวกับสุขภาพและสังคม  (Health Related and Social Services)  

ครอบคลุมธุรกิจโรงพยาบาล และธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพมนุษย์  โดยมีกิจกรรม 
การบริการย่อยภายใต้สาขาบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพและสังคม ดังแสดงในตารางที่ 2-8 
 

ตารางที่ 2-8 การบริการภายใต้สาขาบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพและสังคม 
Health Related and Social Services  

(Other than those listed under 1.A.h-j.)       
CPC 

A. Hospital services 9311 

B. Other Human Health Services 
9319  
(other than 93191) 

C. Social Services 933 

D. Other   
ที่มา: องค์การการค้าโลก 
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 สาขาที่ 9 บริการท่องเที่ยวและการเดินทางที่เกี่ยวเนื่อง (Tourism and Travel 
Related Services) 
ครอบคลุมธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร บริษัทตัวแทนท่องเที่ยว และมัคคุเทศก์  โดยมี
กิจกรรมการบริการย่อยภายใต้สาขาบริการท่องเที่ยวและการเดินทางที่เกี่ยวเนื่อง 
ดังแสดงในตารางที่ 2-9 
 

ตารางที่ 2-9 การบริการภายใต้สาขาบริการท่องเที่ยวและการเดินทางที่เกี่ยวเน่ือง 
Tourism and Travel Related Services CPC 

A. Hotels and restaurants (incl. catering) 641-643 

B. Travel agencies and tour operators services 7471 

C. Tourist guides services 7472 

D. Other              
ที่มา: องค์การการค้าโลก 

 
 สาขาที่ 10 บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา (Recreational, Cultural, 

and Sporting Services) 
ครอบคลุมธุรกิจบันเทิง ห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์ โดยมีกิจกรรมการบริการย่อย
ภายใต้สาขาบริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา ดังแสดงในตารางที่ 2-10 
 

ตารางที่ 2-10 การบริการภายใต้สาขาบริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา 
Recreational, Cultural, and Sporting Services  
(other than audiovisual services) 

CPC 

A. 
Entertainment services (including theatre, live bands and circus 
services) 

9619 

B. News agency services 962 

C. Libraries, archives, museums and other cultural services 963 

D. Sporting and other recreational services 964 

E. Other   
ที่มา: องค์การการค้าโลก 
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 สาขาที่ 11 บริการด้านการขนส่ง (Transportation Services) 
ครอบคลุมบริการขนส่งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ และทางท่อ  โดยมีกิจกรรม 
การบริการย่อยภายใต้สาขาบริการด้านการขนส่ง ดังแสดงในตารางที่ 2-11 
 
ตารางที่ 2-11 การบริการภายใต้สาขาบริการด้านการขนส่ง  

Transport Services  CPC 

A. Maritime Transport Services        

a. Passenger transportation 7211 

b. Freight transportation 7212 

c. Rental of vessels with crew 7213 

d. Maintenance and repair of vessels 8868**        

e. Pushing and towing services 7214 

f. Supporting services for maritime transport 745** 

B. Internal Waterways Transport        

a. Passenger transportation 7221 

b. Freight transportation 7222 

c. Rental of vessels with crew 7223 

d. Maintenance and repair of vessels 8868**        

e. Pushing and towing services 7224 

f. Supporting services for internal waterway transport 745**            

C. Air Transport Services        

a. Passenger transportation 731 

b. Freight transportation 732 

c. Rental of aircraft with crew 734 

d. Maintenance and repair of aircraft 8868**        

e. Supporting services for air transport 746 

D. Space Transport 733 

E. Rail Transport Services 

a. Passenger transportation 7111 

b. Freight transportation 7112 

c. Pushing and towing services 7113 
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Transport Services  CPC 

d. Maintenance and repair of rail transport equipment 8868**        

e. Supporting services for rail transport services 743 

F. Road Transport Services 
a. Passenger transportation 7121+7122 
b. Freight transportation 7123 

c. Rental of commercial vehicles with operator 7124 

d. Maintenance and repair of road transport equipment        6112+8867            

e. Supporting services for road transport services 744 

G. Pipeline Transport 

a. Transportation of fuels 7131 

b.  Transportation of other goods 7139 

H. Services auxiliary to all modes of transport        

a. Cargo-handling services 741 

b. Storage and warehouse services 742 

c. Freight transport agency services 748 

d. Other 749 

I. Other Transport Services 
หมายเหตุ: **  บริการนั้นครอบคลุมเพียงบางส่วนของการบริการรหัส CPC ทั้งหมด เช่น บริการรับฝากข้อความเสียง (Voice mail) 
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ CPC 7523 เป็นต้น 
ที่มา: องค์การการค้าโลก 

 
 สาขาที่ 12 สาขาบริการด้านอื่นๆ (Other Services not Included elsewhere) 

อาทิ ธุรกิจเสริมสวย ธุรกิจจัดงานศพ ซึ่งอยู่ภายใต้ CPC 95+97+98+99 
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2.2 ภาคอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต 
 
ในการพิจารณาว่า อุตสาหกรรมการบริการใดเป็นอุตสาหกรรมการบริการที่มีความเกี่ยวข้อง

กับอุตสาหกรรมการผลิตนั้น คณะผู้วิจัยจะน า Shih Smiling Curve เป็นแนวคิดหลักในการพิจารณา
และวิเคราะห์โครงสร้างการผลิตและการบริการในแต่ละอุตสาหกรรม ประกอบกับผลการศึกษาวิจัย
ในเรื่องของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตจากหน่วยงานและองค์กร
ที่น่าเชื่อถือ เพื่อระบุอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตอย่างแท้จริงต่อไป 

 
โดย Shih Smiling Curve จะเป็นดังแสดงในภาพที่ 2-2 

 
ภาพที่ 2-2 Shih Smiling Curve 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
คณะผู้วิจัยได้นิยามห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่มูลค่าไว้ดังนี้ 
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ห่วงโซ่อุปทาน คือ ห่วงโซ่การผลิตภายใต้อุตสาหกรรมหรือธุรกิจหนึ่ง ซึ่งแสดงกระบวนการ 
ขั้นตอน หรือล าดับในการผลิตของสินค้าหรือบริการหนึ่งๆ ตั้งแต่ในล าดับขั้นต้นของห่วงโซ่การผลิต 
เช่น การแปรรูปวัตถุดิบ เป็นต้น ไปจนถึงล าดับขั้นปลายของห่วงโซ่การผลิต เช่น การประกอบ
ส่วนประกอบต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นสินค้าข้ันสุดท้าย (Finished product) เป็นต้น 

 
ห่วงโซ่มูลค่า คือ ห่วงโซ่การผลิตที่มิได้แสดงเฉพาะภาคการผลิต หากแต่แสดงถึง 

ห่วงโซ่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้แก่สินค้าหรือวัตถุดิบที่
ท าการผลิต ท าให้ภายใต้ห่วงโซ่มูลค่าจะประกอบด้วยภาคการผลิต และภาคส่วนอื่นๆ ซึ่งมักจะ
เกี่ยวข้องกับภาคบริการ อาทิ การวิจัยและพัฒนา การออกแบบ การจัดหาวัตถุดิบ การขนส่ง  
การจัดจ าหน่าย การตลาดและการสร้างแบรนด์ การบริการหลังการขาย และการพยากรณ์และ
คาดการณ์ตลาดในอนาคต เป็นต้น 

 
ส าหรับ Shih Smiling Curve แล้ว ถือเป็นแผนภาพที่แสดงห่วงโซ่มูลค่าในกระบวนการ

ผลิตสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่ง โดยสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่มูลค่าของ
สินค้าใดๆ (แกนตั้ง) และขั้นตอนในแต่ละขั้นของห่วงโซ่มูลค่า (แกนนอน) และถูกใช้เป็นเครื่องมือ
ในการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน/ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากช่วยให้
สามารถแสดงภาพรวมของห่วงโซ่การผลิตภายในอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจนตลอดทั้งห่วงโซ่ 
รวมไปถึงระบุชี้ชัดในกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรม ซึ่งสามารถน าผลการวิเคราะห์  
มาประยุกต์ใช้ส าหรับการระบุอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต
สินค้า รวมไปถึงส าหรับการจัดท าแนวทางการพัฒนาหรือยกระดับขีดความสามารถใน
อุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต 

 
จาก Smiling Curve ดังกล่าว จะเห็นได้ว่า อุตสาหกรรมการบริการ/กิจกรรมการบริการ

นั้นมีความสัมพันธ์กับกระบวนการผลิตอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงกิจกรรมก่อนการผลิต ได้แก่ 
การวิจัยและพัฒนา การออกแบบ และการจัดหาวัตถุดิบ (สอดคล้องกับกิจกรรมการบริการในสาขา 
การบริการธุรกิจ และสาขาการบริการจัดจ าหน่าย) เป็นต้น และในช่วงกิจกรรมหลังการผลิต ได้แก่ 
การจัดจ าหน่ายและกระจายสินค้า การตลาดและการสร้างแบรนด์สินค้า และการจัดการสินค้า  
การบริการหลังการขาย (สอดคล้องกับกิจกรรมการบริการในสาขาการบริการธุรกิจ การบริการ
ขนส่ง และบริการการจัดจ าหน่าย) ในขณะท่ี ช่วงกิจกรรมระหว่างการผลิต จะมีกิจกรรมการบริการ
ที่เกี่ยวข้องจ านวนหนึ่ง อาทิ บริการการทดสอบผลิตภัณฑ์ การประกันภัย การซ่อมบ ารุง  
การติดตั้ง และการขนส่ง เป็นต้น (สอดคล้องกับกิจกรรมการบริการในสาขาการบริการธุรกิจ  
การบริการขนส่ง การบริการการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง และการบริการทางการเงิน) 
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นอกจากนี้ ผลการศึกษาวิจัยจ านวนมาก ได้ระบุถึงความส าคัญของอุตสาหกรรม 
การบริการที่มีต่อกระบวนการผลิตสินค้าในปัจจุบัน โดยงานวิจัยของ Joseph Francois และ Julia 
Woerz (2007) ได้ระบุว่า ระดับรายได้ของอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าในเกือบทุกสาขา  
มีความสัมพันธ์กับสัดส่วนของมูลค่าของกิจกรรมการบริการต่อมูลค่าอุตสาหกรรมการผลิตในสาขา
นั้นๆ อย่างมีนัยส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมบริการธุรกิจ (Business Service) ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับทุกสาขาอุตสาหกรรมการผลิตอย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการ
บริการการสื่อสาร (Communication Service) มีความสัมพันธ์ต่ออุตสาหกรรมการผลิตอย่างมี
นัยส าคัญในหลายสาขา อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม 
อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรม
เครื่องจักร เป็นต้น ส าหรับสาขาการบริการทางการเงิน (Financial Service) มีความสัมพันธ์ต่อ
อุตสาหกรรมการผลิตอย่างมีนัยส าคัญในหลายสาขาเช่นกัน ได้แก่  อุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมหนังและเครื่องหนัง อุตสาหกรรมไม้
และผลิตภัณฑ์ไม้ อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมถ่าน อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมเหมืองแร่ 
และอุตสาหกรรมเหล็ก เป็นต้น ส าหรับอุตสาหกรรมการขนส่ง มีความสัมพันธ์ต่ออุตสาหกรรมการ
ผลิตอย่างมีนัยส าคัญในหลายสาขาด้วยกัน ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมถ่าน 
อุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

 
ในปี 2015 APEC ได้เผยแพร่ผลการศึกษาเรื่องการบริการในห่วงโซ่มูลค่าของโลก โดย

มุ่งเน้นไปที่เรื่องของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing Related 
Services) โดยหนึ่งในงานวิจัยนี้ คือการระบุกิจกรรมการบริการที่สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต 
ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในภูมิภาคอาเซียนของ Denise Cheung (2015) ซึ่งผลการวิจัย
ระบุว่า ในช่วงกระบวนการก่อนการผลิต การบริการเรื่องการวิจัยและพัฒนาเป็นการบริการท่ีได้รับ
ความส าคัญมาก โดยบริษัทผู้ผลิตได้ให้งบประมาณกับหน่วยวิจัยและพัฒนากว่าร้อยละ 10 ของ
รายได้ทั้งหมด ซึ่งการบริการวิจัยและพัฒนาของอุตสาหกรรมดังกล่าวจะเป็นการบริการภายใน
บริษัทเอง (In-house Supply) โดยหน่วยบริการวิจัยและพัฒนาจะมาจากส านักงานใหญ่ของ
บริษัทผู้ผลิตยานยนต์เอง ในส่วนของการบริการทดสอบและให้การรับรองผลิตภัณฑ์ (Testing and 
Certification Services) บริการนี้ มีความส าคัญเพิ่มสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากข้อกังวลเรื่องของ
ผลกระทบเชิงสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการผลิตมีสูงขึ้น ท าให้การบริการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์
เข้ามามีบทบาทในทุกส่วนของห่วงโซ่มูลค่า ซึ่งจะเห็นได้ว่าการบริการในสาขาการบริการธุรกิจ 
(Business Services) จึงมีบทบาทในการสนับสนุนการผลิตอย่างมาก 
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นอกจากนี้ Emmanuel A. San Andres (2015) ยังได้ศึกษาเรื่องการบริการที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในอินโดนีเซีย โดยเป็นผลการศึกษาภายใต้เรื่องการบริการ
ในห่วงโซ่มูลค่าของโลกของ APEC เช่นเดียวกัน ผลการศึกษาระบุว่า ในช่วงของการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การบริการออกแบบและวิจัยผลิตภัณฑ์จะด าเนินการโดยบริษัทแม่ในต่างประเทศ
มากกว่า อาทิ การคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ การออกแบบอุตสาหการ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
เป็นต้น ดังนั้น ในขั้นตอนน้ี จะมีการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) ค่อนข้างน้อย  

 
ในส่วนของการจัดซื้อวัตถุดิบ การบริการที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบส่วนมาก มักจะด าเนินการ

ในบริษัทผู้ผลิตในประเทศเอง รวมถึงการจัดส่งวัตถุดิบจากท่าเรือมายังโรงงานผลิตโดยรถ (Land 
Transportation Service) และการจัดการคลังสินค้า (Warehousing Service) ที่จะใช้บริการจาก
บริษัทในเครือเดียวกัน ยกเว้น การบริการการจัดส่งวัตถุดิบทั้งทางราง ทางน้ า และทางอากาศ 
และการบริการการประกันภัยการขนส่งวัตถุดิบ ที่จะใช้บริการจากผู้ให้บริการจากภายนอก ขณะที่ 
บริการด้านการติดตั้งเครื่องจักร จะใช้ด าเนินการติดตั้งเองโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศเอง หรือใช้
บริการจากบริษัทแม่แทน 

 
ในช่วงของการผลิตสินค้า การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตส่วนมาก จะด าเนินการโดย

บริษัทผู้ผลิตในประเทศเอง หรือใช้การบริการจากบริษัทแม่ในต่างประเทศ มีการบริการที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการผลิตเพียงบางรายการที่จะต้องใช้การบริการจากผู้ให้บริการภายนอก อาทิ  
การบริการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์บางประเภท การบริการการท าความสะอาดเครื่องจักร
และอุปกรณ์ การบริการการเก็บและรีไซเคิลของเสียจากการผลิต และการบริการด้านวิศวกรรมใน
เรื่องของการผลิตโลหะและชิ้นส่วนบางชนิด เป็นต้น      

 
งานศึกษาวิจัยหนึ่งที่น่าสนใจคือ งานวิจัยเร่ืองผลของกิจกรรมการบริการสนับสนุนท่ีมีต่อ

อุตสาหกรรมการผลิตจาก Mark Tomlinson (1997) งานวิจัยน้ีได้ศึกษาผลของกิจกรรมการบริการ
สนับสนุนที่มีต่อระดับมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมการผลิตในสหราชอาณาจักร โดยใช้ตารางปัจจัย
การผลิตและผลผลิต (Input-Output Table, IO Table) ของสหราชอาณาจักรในปี 1990 ในการระบุ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาคอุตสาหกรรมการบริการและการผลิต ซึ่งผลการศึกษาของงานวิจัยนี้ 
สรุปได้ว่า กิจกรรมการบริการธุรกิจและการโทรคมนาคม (Communication and Business Services) 
มีผลกระทบต่อระดับการผลิตสินค้าอย่างมีนัยส าคัญ โดยเฉพาะการบริการธุรกิจและการโทรคมนาคม
ในสาขาย่อยๆ ดังนี้ 1) สาขาการธนาคารและการเงิน 2) สาขาการบริการกฎหมาย 3) สาขา 
การบริการบัญชี 4) สาขาการบริการโฆษณา และ 5) สาขาการบริการด้านคอมพิวเตอร์ 
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จากการวิเคราะห์อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตตาม
แนวคิดของ Shih Smiling Curve ประกอบกับผลการศึกษาวิจัยต่างๆ ในเบื้องต้น คณะผู้วิจัย
สามารถสรุปสาขาของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต ได้ดังนี้ 

 
 สาขาที่ 1 การบริการทางธุรกิจ (Business Services) 
 สาขาที่ 2 การบริการโทรคมนาคม (Telecommunication Services) 
 สาขาที่ 3 การบริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง (Construction and 

Related Engineering Services) 
 สาขาที่ 4 การบริการจัดจ าหน่าย (Distribution Services) 
 สาขาที่ 6 การบริการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Services) 
 สาขาที่ 7 การบริการด้านการเงิน (Financial Services) 
 สาขาที่ 11 การบริการด้านการขนส่ง (Transportation Services) 

 
ในการระบุกิจกรรมการบริการในแต่ละสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต

เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น คณะผู้วิจัยได้จ าแนกกิจกรรมการบริการโดยยึดตามการ
จ าแนกผลิตภัณฑ์รวมที่ทางองค์การสหประชาชาติ (United Nation: UN) ได้บัญญัติไว้2 เพื่อเป็น
แหล่งข้อมูลประกอบเพิ่มเติมจาก W120 ภายใต้ WTO เพื่อให้ครอบคลุมกิจกรรมภายใต้สาขา 
การบริการมากขึ้น  

 
กิจกรรมการบริการในแต่ละสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต  ที่

คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกมา จะเป็นดังแสดงในตารางที่ 2-12 
 

  

                                                           
2 รายละเอียดของกิจกรรมการบริการตามการจ าแนกโดย UN เป็นดังแสดงในภาคผนวกที่ 1  
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ตารางที่ 2-12 การบริการภายใต้สาขาบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต 
CPC 
V.2.1 
(UN) 

Services 
CPC 
V.2.1 
(UN) 

Services 

Business Services 

8111 
Basic research services in natural sciences 
and engineering 

8112 
Applied research services in natural 
sciences and engineering 

8113 
Experimental development services in natural 
sciences and engineering 

8121 
Basic research services in social sciences 
and humanities 

8122 
Applied research services in social sciences 
and humanities 

8123 
Experimental development services in 
social sciences and humanities 

81301 Interdisciplinary basic research services 81302 Interdisciplinary applied research services 

81303 
Interdisciplinary experimental development 
services 

81400 Research and development originals 

82120 
Legal advisory and representation services 
concerning other fields of law 

82130 
Legal documentation and certification 
services 

82191 Arbitration and conciliation services 82199 Other legal services n.e.c. 
82210 Financial auditing services 82221 Accounting services 
82222 Bookkeeping services 82223 Payroll services 

82310 
Corporate tax consulting and preparation 
services 

82320 
Individual tax preparation and planning 
services 

82400 Insolvency and receivership services   
83111 Strategic management consulting services 83112 Financial management consulting services 

83113 
Human resources management consulting 
services 

83114 Marketing management consulting services 

83115 Operations management consulting services 83116 
Supply chain and other management 
consulting services 

83117 Business process management services 83118 Head office services 
83121 Public relations services 83129 Other business consulting services 
83131 IT consulting services 83132 IT support services 

83141 
IT design and development services for 
applications 

83142 
IT design and development services for 
networks and systems 

83143 Software originals 83151 Website hosting services 

83152 Application service provisioning 83159 
Other hosting and IT infrastructure 
provisioning services 

83161 Network management services 83162 Computer systems management services 
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CPC 
V.2.1 
(UN) 

Services 
CPC 
V.2.1 
(UN) 

Services 

83190 
Other management services, except 
construction project management services 

  

83211 Architectural advisory services 83212 
Architectural services for residential building 
projects 

83213 
Architectural services for non-residential 
building projects 

83221 Urban planning services 

83222 Rural land planning services 83223 Project site master planning services 
83231 Landscape architectural advisory services 83232 Landscape architectural services 
83310 Engineering advisory services 83321 Engineering services for building projects 

83322 
Engineering services for industrial and 
manufacturing projects 

83323 
Engineering services for transportation 
projects 

83324 Engineering services for power projects 83325 
Engineering services for 
telecommunications and broadcasting 
projects 

83326 
Engineering services for waste management 
projects (hazardous and non-hazardous) 

83327 
Engineering services for water, sewerage 
and drainage projects 

83329 Engineering services for other projects 83330 
Project management services for 
construction projects 

83411 
Geological and geophysical consulting 
services 

83412 Geophysical services 

83413 Mineral exploration and evaluation 83421 Surface surveying services 

83422 Map-making services 83430 
Weather forecasting and meteorological 
services 

83441 
Composition and purity testing and analysis 
services 

83442 
Testing and analysis services of physical 
properties 

83443 
Testing and analysis services of integrated 
mechanical and electrical systems 

83444 
Technical inspection services of road 
transport vehicles 

83449 Other technical testing and analysis services 83700 
Market research and public opinion polling 
services 

83811 Portrait photography services 83812 
Advertising and related photography 
services 

83813 
Event photography and event videography 
services 

83814 Specialty photography services 
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CPC 
V.2.1 
(UN) 

Services 
CPC 
V.2.1 
(UN) 

Services 

83815 
Restoration and retouching services of 
photography 

83819 Other photography services 

83911 Interior design services 83912 Industrial design services 
83919 Other specialty design services 83920 Design originals 

83931 Environmental consulting services 83939 
Other scientific and technical consulting 
services n.e.c. 

83940 Original compilations of facts/information 83950 Translation and interpretation services 

83960 Trademarks and franchises 83990 
Other professional, technical and business 
services, n.e.c. 

85210 Investigation services 85220 Security consulting services 
85230 Security systems services 85290 Other security services 
85310 Disinfecting and exterminating services 85340 Specialized cleaning services 
85400 Packaging services 85920 Collection agency services 
85931 Telephone call centre services 85939 Other telephone-based support services 
85940 Combined office administrative services 85951 Duplicating services 
85952 Mailing list compilation services 85953 Mailing services 

85954 
Document preparation and other specialized 
office support services 

85961 
Convention assistance and organization 
services 

85962 
Trade show assistance and organization 
services 

85970 Landscape care and maintenance services 

85991 Other information services 85999 Other support services n.e.c. 

72112 
Rental or leasing services involving own or 
leased non-residential property 

7212 Trade services of buildings 

7311 
Leasing or rental services concerning 
transport equipment without operator 

7312 
Leasing or rental services concerning other 
machinery and equipment without operator 

732 
Leasing or rental services concerning other 
goods 

73311 
Licensing services for the right to use 
computer software 

73312 
Licensing services for the right to use 
databases 

73320 
Licensing services for the right to use 
entertainment, literary or artistic originals 

73330 
Licensing services for the right to use R&D 
products 

73340 
Licensing services for the right to use 
trademarks and franchises 

73350 
Licensing services for the right to use mineral 
exploration and evaluation 

73390 
Licensing services for the right to use other 
intellectual property products 
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V.2.1 
(UN) 

Services 
CPC 
V.2.1 
(UN) 

Services 

85111 Executive/retained search services 85112 
Permanent placement services, other than 
executive search services 

85121 Contract staffing services 85122 Temporary staffing services 

85123 Long-term staffing (pay rolling) services 85124 
Temporary staffing-to-permanent placement 
services 

85125 Co-employment staffing services   
86111 Post-harvest crop services 86112 Seed processing services 

86113 
Crop production services on inputs owned by 
others 

86119 Other support services to crop production 

86121 
Farm animal husbandry services on inputs 
owned by others 

86122 Support services to farm animal husbandry 

86129 Other animal husbandry services 86141 
Forestry and logging services on inputs 
owned by others 

86142 Support services to forestry and logging 86151 
Fishing services on resources owned by 
others 

86152 
Aquaculture services on inputs owned by 
others 

86153 Support services to fishing 

86154 Support services to aquaculture 86211 Support services to oil and gas extraction 

86219 Support services to other mining 86221 
Oil and gas extraction services on 
resources owned by others 

86229 
Other mining services on resources owned 
by others 

86311 
Electricity transmission services (on a fee 
or contract basis) 

86312 
Electricity distribution services (on a fee or 
contract basis) 

86320 
Gas distribution services through mains (on 
a fee or contract basis) 

86330 
Water distribution services through mains (on 
a fee or contract basis) 

86340 
Distribution services of steam, hot water 
and air-conditioning supply through mains 
(on a fee or contract basis) 

86350 
Water distribution services, except through 
mains (on a fee or contract basis) 

  

87110 
Maintenance and repair services of 
fabricated metal products, except machinery 
and equipment 

87120 
Maintenance and repair services of office 
and accounting machinery 
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V.2.1 
(UN) 

Services 
CPC 
V.2.1 
(UN) 

Services 

87130 
Maintenance and repair services of 
computers and peripheral equipment 

87141 
Maintenance and repair services of motor 
vehicles 

87142 
Maintenance and repair services of 
motorcycles 

87143 
Maintenance and repair services of trailers, 
semi-trailers and other motor vehicles n.e.c. 

87149 
Maintenance and repair services of other 
transport equipment 

87151 
Maintenance and repair services of 
electrical household appliances 

87152 
Maintenance and repair services of electrical 
machinery and apparatus n.e.c. 

87153 
Maintenance and repair services of 
telecommunication equipment and 
apparatus 

87154 
Maintenance and repair services of medical, 
precision and optical instruments 

87155 
Maintenance and repair services of 
consumer electronics 

87156 
Maintenance and repair services of 
commercial and industrial machinery 

87157 
Maintenance and repair services of 
elevators and escalators 

87159 
Maintenance and repair services of other 
equipment 

87310 
Installation services of fabricated metal 
products, except machinery and equipment 

87320 
Installation services of industrial, 
manufacturing and service industry 
machinery and equipment 

87331 
Installation services of mainframe 
computers 

87332 
Installation services of personal computers 
and peripheral equipment 

87333 
Installation services of office and 
accounting machinery 

87340 
Installation services of radio, television and 
communications equipment and apparatus 

87350 
Installation services of professional medical 
machinery and equipment, and precision 
and optical instruments 

87360 
Installation services of electrical machinery 
and apparatus n.e.c. 

87390 Installation services of other goods n.e.c. 

89200 
Molding, pressing, stamping, extruding and 
similar plastic manufacturing services 

89310 Iron and steel casting services 

89320 Non-ferrous metal casting services 89330 
Metal forging, pressing, stamping, roll 
forming and powder metallurgy services 

89410 
Metal waste and scrap recovery (recycling) 
services, on a fee or contract basis 

89420 
Non-metal waste and scrap recovery 
(recycling) services, on a fee or contract 
basis 

88* Manufacturing services on physical inputs owned by others 
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V.2.1 
(UN) 

Services 
CPC 
V.2.1 
(UN) 

Services 

881 
Food, beverage and tobacco manufacturing 
services 886 Basic metal manufacturing services 

882 
Textile, wearing apparel and leather 
manufacturing services 887 

Fabricated metal product, machinery and 
equipment manufacturing services 

883 Wood and paper manufacturing services 888 
Transport equipment manufacturing 
services 

884 
Petroleum, chemical and pharmaceutical 
product manufacturing services 889 Other manufacturing services 

885 
Rubber, plastic and other non-metallic 
mineral product manufacturing services 

  

Telecommunication Services 
84110 Carrier services 84120 Fixed telephony services 
84131 Mobile voice services 84132 Mobile text services 
84133 Mobile data services, except text services 84140 Private network services 
84150 Data transmission services 84190 Other telecommunications services 
84210 Internet backbone services 84221 Narrowband Internet access services 
84222 Broadband Internet access services 84290 Other Internet telecommunications services 

Construction and Related Engineering Services 
53121 Industrial buildings 53122 Commercial buildings 
53129 Other non-residential buildings   
53234 Irrigation and flood control waterworks 53241 Long-distance pipelines 

53242 
Long-distance communication and power 
lines (cables) 

53251 Local pipelines 

53252 Local cables and related works 53253 Sewage and water treatment plants 
53261 Mining constructions 53262 Power plants 
53269 Other constructions for manufacturing   

54121 
General construction services of industrial 
buildings 

54122 
General construction services of 
commercial buildings 

54129 
General construction services of other non-
residential buildings 

54234 
General construction services of irrigation 
and flood control waterworks 

54241 
General construction services of long-
distance pipelines 

54242 
General construction services of long-
distance communication and power lines 
(cables) 
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(UN) 

Services 

54251 
General construction services of local 
pipelines 

54252 
General construction services of local 
cables and related works 

54253 
General construction services of sewage and 
water treatment plants 

54269 
General construction services of other 
industrial plants 

54341 Water well drilling services 54342 Septic system installation services 
54320 Site formation and clearance services 54330 Excavating and earthmoving services 

54400 
Assembly and erection of prefabricated 
constructions 

  

54511 Pile driving services 54512 Foundation services 
54521 Building framing services 54522 Roof framing services 
54530 Roofing and waterproofing services 54540 Concrete services 
54550 Structural steel erection services 54560 Masonry services 
54570 Scaffolding services 54590 Other special trade construction services 
54611 Electrical wiring and fitting services 54612 Fire alarm installation services 
54613 Burglar alarm system installation services 54619 Other electrical installation services 
54621 Water plumbing services 54622 Drain laying services 

54631 Heating equipment installation services 54632 
Ventilation and air-conditioning equipment 
installation services 

54640 Gas fitting installation services 54691 Lift and escalator installation services 
54699 Other installation services n.e.c.   

Distribution Services 

6121 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of raw agricultural products and live 
animals 

6122 
Wholesale trade services on a fee or 
contract basis, of food, beverages and 
tobacco 

6123 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of textiles, clothing and footwear 

6124 
Wholesale trade services on a fee or 
contract basis, of household appliances, 
articles and equipment 

6125 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of miscellaneous consumer goods 

6126 
Wholesale trade services on a fee or 
contract basis, of construction materials 
and hardware 

6127 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of chemical and pharmaceutical 
products 

6128 
Wholesale trade services on a fee or 
contract basis, of machinery, equipment 
and supplies 
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6129 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of other products 

6251 
Retail trade services on a fee or contract 
basis, of raw agricultural products and live 
animals 

62511 
Retail trade services on a fee or contract 
basis, of grains and oilseeds and oleaginous 
fruits, seeds and animal feed 

62512 
Retail trade services on a fee or contract 
basis, of flowers and plants 

62514 
Retail trade services on a fee or contract 
basis, of live animals, including pet animals 

62515 
Retail trade services on a fee or contract 
basis, of hides, skins and leather 

62519 
Retail trade services on a fee or contract 
basis, of agricultural raw materials n.e.c. 

6252 
Retail trade services on a fee or contract 
basis, of food, beverages and tobacco 

62521 
Retail trade services on a fee or contract 
basis, of fruits and vegetables 

62522 
Retail trade services on a fee or contract 
basis, of dairy products, eggs and edible 
oils and fats 

68021 Domestic courier services 68022 International courier services 
68030 Local delivery services   
69111 Transmission of electricity (on own account) 69112 Distribution of electricity (on own account) 

69120 
Gas distribution through mains (on own 
account) 

69210 
Water distribution through mains, except 
steam and hot water (on own account) 

69220 
Distribution of steam, hot water and air-
conditioning supply through mains (on own 
account) 

69230 
Water distribution, except through mains 
(on own account) 

Environmental Services 
94110 Sewerage and sewage treatment services 94120 Septic tank emptying and cleaning services 

9421 
Collection services of hazardous waste 

9422 
Collection services of non-hazardous 
recyclable materials 

9431 
Waste preparation, consolidation and storage 
services 9432 

Hazardous waste treatment and disposal 
services 

9433 
Non-hazardous waste treatment and disposal 
services 

  

9441 Site remediation and clean-up services 9442 
Containment, control and monitoring 
services and other site remediation services 
n.e.c. 

9443 Building remediation services 9449 Other remediation services n.e.c. 
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94590 Other sanitation services 94900 
Other environmental protection services 
n.e.c. 

Financial Services 
7113 Credit-granting services 7114 Financial leasing services 

7119 
Other financial services, except investment 
banking, insurance services and pension 
services 

7131 
Life insurance and pension services 
(excluding reinsurance services) 

7133 
Other non-life insurance services (excluding 
reinsurance services) 

7132 Accident and health insurance services 

71410 Life reinsurance services 71420 Accident and health reinsurance services 
71431 Motor vehicle reinsurance services 71610 Insurance brokerage and agency services 
71620 Insurance claims adjustment services 71630 Actuarial services 

71690 
Other services auxiliary to insurance and 
pensions 

  

Transportation Services 

65111 
Road transport services of freight by 
refrigerator vehicles 

65112 
Road transport services of freight by tank 
trucks or semi-trailers 

65113 
Road transport services of intermodal 
containers 

65114 
Road transport services of freight by man- 
or animal-drawn vehicles 

65115 
Moving services of household furniture and 
household goods 

65116 
Road transport services of letters and 
parcels 

65117 Road transport services of dry bulk 65118 Road transport services of live animals 

65119 Other road transport services of freight 65121 
Railway transport services of freight by 
refrigerator cars 

65122 
Railway transport services of freight by 
tanker cars 

65123 
Railway transport services of intermodal 
containers 

65124 
Railway transport services of letters and 
parcels 

65125 
Railway transport services of dry bulk 
goods 

65126 Railway transport services of live animals 65129 Other railway transport services of freight 

65131 
Transport services via pipeline of petroleum 
and natural gas 

65139 
Transport services via pipeline of other 
goods 

65211 
Coastal and transoceanic water transport 
services of freight by refrigerator vessels 

65212 
Coastal and transoceanic water transport 
services of freight by tankers 
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65213 
Coastal and transoceanic water transport 
services of intermodal containers by 
container ships 

65219 
Other coastal and transoceanic water 
transport services of other freight 

65221 
Inland water transport services of freight by 
refrigerator vessels 

65222 
Inland water transport services of freight by 
tankers 

65229 
Other inland water transport services of 
freight 

  

65311 Air transport services of letters and parcels 65319 Air transport services of other freight 

66011 
Rental services of buses and coaches with 
operator 

66012 Rental services of trucks with operator 

66022 
Rental services of freight vessels for coastal 
and transoceanic water transport with 
operator 

66024 
Rental services of freight vessels for inland 
water transport with operator 

66032 
Rental services of freight aircraft with 
operator 

  

67110 Container handling services 67190 Other cargo and baggage handling services 
67210 Refrigerated storage services 67220 Bulk liquid or gas storage services 

67290 Other storage and warehousing services 67910 
Freight transport agency services and other 
freight transport services 

หมายเหตุ: * กิจกรรมการบริการในหมวดที่ 88 เป็นกิจกรรมการบริการประเภทการจ้างการผลิต 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากองค์การสหประชาชาติ (United Nation: UN) 
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บทที่ 3 
การคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อวิเคราะห์เชิงลึก 

 
 
เนื้อหาในบทน้ี จะกล่าวถึงแนวทางการคัดเลือกอุตสาหกรรม เพื่อการศึกษารวบรวม และ

วิเคราะห์ขั้นตอนกระบวนการผลิต และสาขาอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนการ
ผลิตต่อไป โดยคณะผู้วิจัยจะคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งหมด 5 อุตสาหกรรม เนื้อหาในบท
นี้จะประกอบด้วยหัวข้อ 3.1 แนวทางการคัดเลือกอุตสาหกรรม 3.2 ผลการคัดเลือกอุตสาหกรรม 
และ 3.3 อุตสาหกรรมเป้าหมายส าหรับการศึกษา 

 
 

3.1 แนวทางการคดัเลือกอตุสาหกรรม 
 
ส าหรับการคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมายส าหรับการศึกษา คณะผู้วิจัยจะพิจารณาถึง

อุตสาหกรรมที่มีระดับความส าคัญต่อประเทศ ในมิติที่ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้อง ผ่านดัชนีที่
สะท้อนถึงประเด็นที่พิจารณาดังกล่าว เพื่อเป็นเกณฑ์ในการจัดอันดับและให้คะแนน และคัดเลือก
อุตสาหกรรมการผลิตที่ มีคะแนนรวมเฉลี่ยจากดัชนีดังกล่าวมากที่สุด 5 อันดับแรก เป็น
อุตสาหกรรมเป้าหมายส าหรับการศึกษาต่อไป 

 
ในการพิจารณาคะแนนรวมเฉลี่ยจากดัชนีที่ท าการคัดกรอง คณะผู้วิจัยจะเลือกใช้วิธีการ

หาค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก1 (Weighted Average) เป็นเครื่องมือในการค านวณ เนื่องจากประเด็น
ที่น ามาพิจารณาดังกล่าวล้วนมีความส าคัญที่แตกต่างกัน จึงต้องมีการถ่วงน้ าหนักตามความส าคัญ 
ทั้งน้ี ประเด็นท่ีน ามาพิจารณาเพื่อคัดกรองอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่  
 
1) ความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลก  (น้ าหนักการให้คะแนน = 1.00) 
2) ระดับความส าคัญของอุตสาหกรรมต่อการส่งออกของประเทศ (น้ าหนักการให้คะแนน = 1.00)  
3) ระดับความส าคัญของอุตสาหกรรมต่อการบริโภคในประเทศ (น้ าหนักการให้คะแนน = 1.00) 
4) ระดับการเปิดเสรีด้านภาษีจากการท า FTA (น้ าหนักการให้คะแนน = 1.00) 
5) การใช้สิทธิประโยชน์ FTA (FTA Utilization) ของอุตสาหกรรม (น้ าหนักการให้คะแนน = 1.00) 

                                                           

1 สูตรการค านวณค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average) เป็นดังนี้ : �̅�  =   
∑ 𝑊𝑖𝑋𝑖

𝑘
𝑖=1

∑ 𝑊𝑖
𝑘
𝑖=1

 

 โดย  𝑋𝑖 เป็นค่าของข้อมูลตัวที่ i  ; i = 1, 2, 3,…, k  และ 𝑊𝑖 เป็นค่าน้ าหนักของข้อมูลตวัที่ i 
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6) ขนาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับผู้ประกอบการของอุตสาหกรรม  (น้ าหนักการให้คะแนน = 0.75) 
7) ขนาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับการจ้างงานของอุตสาหกรรม (น้ าหนักการให้คะแนน = 0.75) 
8) ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมการผลิตกับภาคบริการ (น้ าหนักการให้คะแนน = 1.50) 

 
การค านวณคะแนนรวมเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average) เพื่อคัดเลือก

อุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายนั้น คณะผู้วิจัยจะมีการให้น้ าหนักประเด็นที่พิจารณาแตกต่างกัน
ออกไป โดยค านึงถึงระดับความส าคัญของแต่ละประเด็นการพิจารณา2 ทั้งน้ี ประเด็นการพิจารณา
ที่มีการให้น้ าหนักเท่ากับ 1.00 ประกอบด้วยความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลก ระดับ
ความส าคัญของอุตสาหกรรมต่อการส่งออกของประเทศ ระดับความส าคัญของอุตสาหกรรมต่อ
การบริโภคในประเทศ ระดับการเปิดเสรีด้านภาษีจากการท า FTA และการใช้สิทธิประโยชน์ FTA 
(FTA Utilization) ของอุตสาหกรรม ในขณะที่ประเด็นการพิจารณาที่มีการให้น้ าหนักเท่ากับ 0.75 
ได้แก่ ขนาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับผู้ประกอบการของอุตสาหกรรม และขนาดของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียระดับการจ้างงานของอุตสาหกรรม เนื่องจากทั้ง 2 ประเด็นล้วนเป็นปัจจัยที่อธิบายถึง
ขนาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของอุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน และประเด็นการพิจารณาที่มีการให้
น้ าหนักมากที่สุดเท่ากับ 1.50 คือ ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมการผลิตกับภาคบริการ 
เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญที่ใช้เป็นตัวคัดกรองอุตสาหกรรมการผลิตที่มีความเชื่อมโยงกับ 
ภาคบริการในระดับสูง ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ส าคัญในการศึกษาภายใต้โครงการดังกล่าว 

 
เครื่องมือในการคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 3-1 

                                                           
2 ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่มีการค านวณคะแนนรวมเฉลี่ยแบบมาตรฐาน (Simple Average) ก็จะมีการให้ผลการคัดเลอืก  
5 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ไม่แตกต่างไปจากการค านวณคะแนนรวมเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average) ภายใต้การ
ค านวณดัชนีดังกล่าว 
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ภาพที่ 3-1 เครื่องมือในการคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 

เคร่ืองมือในการคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย

7ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด

ประเด นที่พิ าร า ดัชนีชี วัด ลัก  ะ อง  อม ล ท่ีมา อง  อม ล

1. ความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลกของ
อุตสาหกรรม

สัดส่วนมูลค่าการส่งออกของไทยเทียบกับการ
ส่งออกของโลกทั้งหมด

• ข้อมูลจ าแนกเป็นราย HS
• ใช้ข้อมูลช่วงป           

ฐานข้อมูลการค้าจาก International Trade 
Centre

2. ระดับความส าคัญของอุตสาหกรรมต่อภาคการ
ส่งออกของประเทศ 

มูลค่าการส่งออกของไทย • ข้อมูลจ าแนกเป็นราย HS
• ใช้ข้อมูลช่วงป           

ฐานข้อมูลการค้าจาก International Trade 
Centre

3. ระดับความส าคัญของอุตสาหกรรมต่อการบริโภค
ในประเทศ

มูลค่าการจ าหน่ายในประเทศ • ข้อมูลไม่ได้จ าแนกเป็นราย HS แต่เป็น
กลุ่มสินค้า

• ใช้ข้อมูลช่วงป           

สถิติอุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

4. ระดับการเปิดเสรีด้านภาษีจากการท า FTA ผลต่างของระดับอัตราภาษี FTA กับ MFN 
ของอุตสาหกรรม

• ข้อมูลจ าแนกเป็นราย HS
• ข้อมูลภาษีป      

ฐานข้อมูลภาษีจาก International Trade 
Centre

5. การใช้สิทธิประโยชน์ FTA (FTA Utilization) ของ
อุตสาหกรรม

ด้านส่งออก: มูลค่าการส่งออกที่ขอใช้สิทธิ
ประโยชน์ FTA (Application for FTA 
Utilization)  จะไม่มีการน าสินค้าท่ีมีอัตราภาษี 
MFN=0 มาประกอบการพิจารณา
ด้านน าเข้า: มูลค่าการน าเข้าภายใต้สิทธิ FTA 
ของไทย  FTA Utilization) 

• ข้อมูลจ าแนกเป็นราย HS
• ใช้ข้อมูลช่วงป           

ด้านส่งออก: กรมการค้าต่างประเทศ
ด้านน าเข้า: กรมศุลกากร
 หมายเหตุ: หากมีความประสงค์จะได้ข้อมูลป 
อื่น  ต้องออกหนังสือขอข้อมูล ซ่ึงใช้เวลาใน
การขอข้อมูลหลังจากได้หนังสือ  ประมาณ   
เดือน

6. ขนาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับผู้ประกอบการ
ของอุตสาหกรรม

จ านวนผู้ประกอบการ • ข้อมูลป     5 สถิติมูลฐานอุตสาหกรรมการผลิต จ าแนกตาม
ประเภทอุตสาหกรรม ส านักงานสถิติแห่งชาติ

7. ขนาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับ
การจ้างงานของอุตสาหกรรม

จ านวนการจ้างงาน • ข้อมูลป     5 สถิติมูลฐานอุตสาหกรรมการผลิต จ าแนกตาม
ประเภทอุตสาหกรรม ส านักงานสถิติแห่งชาติ

  ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมการผลิตกับภาค
บริการ

ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 
 I-O Table)

• ข้อมูลจ าแนกเป็นอุตสาหกรรมระบบ I-O
• ฐานข้อมูลป      

ฐานข้อมูลตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 
จากส านักงานคณะกรรมการพั นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ส าหรับอุตสาหกรรมตั้งต้นก่อนการคัดเลือก คณะผู้วิจัยได้อ้างอิงการจัดอุตสาหกรรม
ดังกล่าวจากแผนแม่บทการพั นาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 ซึ่งมีการแบ่งอุตสาหกรรม
ออกเป็น 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่  กลุ่มอุตสาหกรรมผลประโยชน์เกิดกับประเทศสูงสุด  
กลุ่มอุตสาหกรรมฝ มือแรงงาน กลุ่มอุตสาหกรรมที่พั นาสังคม กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี   
และกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและโครงสร้างสนับสนุน รวมทั้งหมด 22 อุตสาหกรรมการผลิต  
เป็นอุตสาหกรรมตั้งต้นที่จะน ามาคัดเลือก นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยยังได้พิจารณาถึงกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) รวมถึงการรวมกลุ่ม
อุตสาหกรรม (Cluster) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน3 ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 22 
กันยายน 2558 ได้มีการมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการขับเคลื่อน
นโยบายคลัสเตอร์ให้เป็นรูปธรรม และท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานการพั นาในแต่ละคลัสเตอร์ 
โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จัดเป็นอุตสาหกรรมการผลิต ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
(Next Generation Automotive) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) การเกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for 
the Future) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) และอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
(Biofuels and Biochemicals) 

 
ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยจะน าข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาเพื่อคัดเลือกอุตสาหกรรม

เป้าหมาย ดังแสดงได้จากภาพที่ 3-2 โดยค านึงถึงระดับความส าคัญของอุตสาหกรรม ความเชื่อมโยง
ของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องระหว่างกัน ประกอบกับข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูลในบางอุตสาหกรรม 
ท าให้สามารถได้อุตสาหกรรมตั้งต้นเพื่อคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งสิ้น 13 อุตสาหกรรม ได้แก่  

 
1) อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 
2) อุตสาหกรรมซีเมนต์ 
3) อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
4) อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 
5) อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

                                                           
3 กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีการจ าแนกอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ รวมทั้งสิ้น 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ 

1. การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) ประกอบด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อตุสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการทอ่งเที่ยวเชิงคุณภาพ การเกษตรและ
เทคโนโลยีชวีภาพ และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 

2. การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ประกอบด้วย อตุสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อตุสาหกรรมดิจิตอล และอตุสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
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6) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
7) อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 
8) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก 
9) อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
10) อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 
11) อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง 
12) อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
13) อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน 
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ภาพที่ 3-2 การ ัดกลุ่มอุตสาหกรรมตั งต น เพื่อคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
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3.2 ผลการคัดเลือกอุตสาหกรรม 
 
ส าหรับผลการคัดเลือกอุตสาหกรรม เมื่อพิจารณาตามรายประเด็น เป็นดังต่อไปนี ้
 

3.2.1 ความสามารถทางการแ ่ง ันในตลาดโลก 
 
ดัชนีที่ชี้วัดความสามารถทางการแข่งขันของไทยในตลาดโลก คือ ส่วนแบ่งตลาดโลกของ

ประเทศไทย ซึ่งเป็นการกรองจากส่วนแบ่งการส่งออกไปยังตลาดโลกของไทยในแต่ละกลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรม โดยจะเลือกอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนดังกล่าวอยู่ในระดับสูง เนื่องจากจะสะท้อนถึงระดับ
ศักยภาพในการส่งออกของอุตสาหกรรมดังกล่าวในตลาดโลก ในการนี้ คณะผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลมูลค่า
ส่งออกของไทยไปยังตลาดโลก เปรียบเทียบกับการส่งออกของโลกทั้งหมด ในช่วงป  2553-2557 จาก
ฐานข้อมูลการค้า International Trade Centre ในการค านวณดัชนีข้างต้น โดยการให้คะแนนเป็นดังน้ี 

 
 ช่วงคะแนนท่ีใช้การจัดอันดับคือ 1-13 คะแนน 
 อุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกของไทยเทียบกับการส่งออกของโลกทั้งหมด 

สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 จะได้คะแนนของดัชนีมากที่สุด คือ 13 คะแนน และจะมีการให้
คะแนนลดลงเรื่อย  ส าหรับอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนดังกล่าวสูงรองลงมา 

 อุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกของไทยเทียบกับการส่งออกของโลกทั้งหมด 
ต่ าที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย จะได้คะแนนน้อยที่สุด คือ 1 คะแนน 

 
ตารางที่ 3-1 แสดงการจัดอันดับและการให้คะแนนด้านความสามารถทางการแข่งขันใน

ตลาดโลกของแต่ละอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมที่มีความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลก
มากที่สุด ได้แก่ 1) ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 2) อาหารแปรรูป  3) ปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์
พลาสติก 4) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ 5) อัญมณีและเครื่องประดับ 
 

ตารางที่ 3-1 การ ัดอันดับและการให คะแนน 
ด านความสามารถทางการแ ่ง ันในตลาดโลก องแต่ละอุตสาหกรรม 

No. อุตสาหกรรม 

ม ลค่าส่งออก อง
ไทยไปยังตลาดโลก 
เฉล่ียปี 2553-2557 
(ล านเหรียญสหรัฐ) 

ม ลค่าการส่งออก
 องโลกทั งหมด 
เฉล่ียปี 2553-2557 
(ล านเหรียญสหรัฐ) 

สัดส่วนม ลค่าการส่งออก
 องไทยเทียบกับการ
ส่งออก องโลกทั งหมด 
เฉล่ียปี 2553-2557 

การ ัด
อันดับ 

(Ranking) 

การให 
คะแนน 

(Scoring) 

1 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 17,085.07 201,296.28 8.49% 1 13 
2 อาหารแปรรูป 30,463.37 1,305,758.15 2.33% 2 12 
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No. อุตสาหกรรม 

ม ลค่าส่งออก อง
ไทยไปยังตลาดโลก 
เฉล่ียปี 2553-2557 
(ล านเหรียญสหรัฐ) 

ม ลค่าการส่งออก
 องโลกทั งหมด 
เฉล่ียปี 2553-2557 
(ล านเหรียญสหรัฐ) 

สัดส่วนม ลค่าการส่งออก
 องไทยเทียบกับการ
ส่งออก องโลกทั งหมด 
เฉล่ียปี 2553-2557 

การ ัด
อันดับ 

(Ranking) 

การให 
คะแนน 

(Scoring) 

3 
ปิโตรเคมี พลาสติก และ
ผลิตภัณฑพ์ลาสติก 

11,707.00 542,292.48 2.16% 3 11 

4 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์

53,999.49 2,753,236.42 1.96% 4 10 

5 อัญมณีและเครื่องประดับ 6,436.31 355,788.24 1.81% 5 9 
6 ยานยนต์และชิน้ส่วน 28,571.44 1,680,467.21 1.70% 6 8 

7 
กระดาษและผลิตภัณฑ์
กระดาษ 

2,903.13 218,668.90 1.33% 7 7 

8 สิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่ม 8,068.25 773,287.03 1.04% 8 6 
9 ไม้และผลติภัณฑ์ไม ้ 3,460.54 366,079.66 0.95% 9 5 

10 ซีเมนต ์ 402.12 44,332.68 0.91% 10 4 
11 รองเท้าและเครื่องหนัง 1,855.09 249,170.49 0.74% 11 3 

12 
เหล็กและผลติภัณฑ์
เหล็ก 

5,724.71 829,968.35 0.69% 12 2 

13 เคมีภัณฑ์ 6,819.85 1,315,495.22 0.52% 13 1 
หมายเหตุ: สาขาอุตสาหกรรมที่มีแถบสีเทาคืออุตสาหกรรมที่มีผลคะแนนมากสุด 5 อันดับแรก 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก International Trade Centre 

 
3.2.2 ระดับความส าคัญ องอุตสาหกรรมต่อการส่งออก องประเทศ 

 
ดัชนีที่ชี้วัดระดับความส าคัญของอุตสาหกรรมต่อการส่งออกของประเทศ คือ มูลค่าการ

ส่งออกของไทย เพื่อเป็นการคัดกรองอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพส าหรับภาคการส่งออกของประเทศ 
โดยจะท าการคัดเลือกอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ใช้มูลค่า
ส่งออกของไทยไปยังตลาดโลก ในช่วงป  2553-2557 จากฐานข้อมูลการค้า International Trade 
Centre ในการค านวณดัชนีข้างต้น โดยการให้คะแนนเป็นดังน้ี 
 

 ช่วงคะแนนท่ีใช้การจัดอันดับคือ 1-13 คะแนน 
 อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกไปยังตลาดโลก สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 จะได้คะแนน

ของดัชนีมากที่สุด คือ 13 คะแนน และจะมีการให้คะแนนลดลงเรื่อย  ส าหรับ
อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าดังกล่าวสูงรองลงมา 

 อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกไปยังตลาดโลก ต่ าที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย จะได้
คะแนนน้อยที่สุด คือ 1 คะแนน 
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ตารางที่ 3-2 แสดงการจัดอันดับและการให้คะแนนด้านระดับความส าคัญของอุตสาหกรรม
ต่อการส่งออกของประเทศของแต่ละอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมที่มีระดับความส าคัญต่อการ
ส่งออกของประเทศมากที่สุด ได้แก่ 1) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  2) อาหารแปรรูป  
3) ยานยนต์และชิ้นส่วน 4) ยางและผลิตภัณฑ์ยาง และ 5) ปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์
พลาสติก 

 
ตารางที่ 3-2 การ ัดอันดับและการให คะแนน 

ด านระดับความส าคัญ องอุตสาหกรรมต่อการส่งออก องประเทศ  องแต่ละอุตสาหกรรม 

No. อุตสาหกรรม 
ม ลค่าส่งออก องไทยไปยัง
ตลาดโลก เฉล่ียปี 2553-2557 

(ล านเหรียญสหรัฐ) 

การ ัดอันดับ 
(Ranking) 

การให คะแนน 
(Scoring) 

1 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 53,999.49 1 13 
2 อาหารแปรรูป 30,463.37 2 12 
3 ยานยนต์และชิน้ส่วน 28,571.44 3 11 
4 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 17,085.07 4 10 
5 ปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก 11,707.00 5 9 
6 สิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่ม 8,068.25 6 8 
7 เคมีภัณฑ์ 6,819.85 7 7 
8 อัญมณีและเครื่องประดับ 6,436.31 8 6 
9 เหล็กและผลติภัณฑ์เหล็ก 5,724.71 9 5 

10 ไม้และผลติภัณฑ์ไม ้ 3,460.54 10 4 
11 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 2,903.13 11 3 
12 รองเท้าและเครื่องหนัง 1,855.09 12 2 

13 ซีเมนต ์ 402.12 13 1 
หมายเหตุ: สาขาอุตสาหกรรมที่มีแถบสีเทาคืออุตสาหกรรมที่มีผลคะแนนมากสุด 5 อันดับแรก 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก International Trade Centre 

 
3.2.3 ระดับความส าคัญ องอุตสาหกรรมต่อการบริโภคในประเทศ 

 
ดัชนีที่ชี้วัดระดับความส าคัญของอุตสาหกรรมต่อการบริโภคในประเทศ คือ มูลค่าการ

จ าหน่ายในประเทศ โดยเป็นการกรองจากมูลค่าการจ าหน่ายในประเทศของแต่ละอุตสาหกรรม และ
จะท าการคัดเลือกอุตสาหกรรมที่ มีมูลค่าดังกล่าวอยู่ในระดับสูง เนื่องจากจะสะท้อนถึงระดับ
ความส าคัญของอุตสาหกรรมต่อเศรษฐกิจในประเทศ ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลมูลค่าการจ าหน่าย
ในประเทศ ในช่วงป  2553-2557 จากส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในการ
ค านวณดัชนขี้างต้น โดยการให้คะแนนเป็นดังน้ี 
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 ช่วงคะแนนท่ีใช้การจัดอันดับคือ 1-13 คะแนน 
 อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการจ าหน่ายในประเทศ สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 จะได้คะแนนของ

ดัชนีมากที่สุด คือ 13 คะแนน และจะมีการให้คะแนนลดลงเรื่อย  ส าหรับอุตสาหกรรม
ที่มีมูลค่าดังกล่าวสูงรองลงมา 

 อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการจ าหน่ายในประเทศ ต่ าที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย จะได้คะแนน
น้อยที่สุด คือ 1 คะแนน 

 
ตารางที่ 3-3 แสดงการจัดอันดับและการให้คะแนนด้านระดับความส าคัญของอุตสาหกรรม

ต่อการบริโภคในประเทศ ของแต่ละอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมที่มีระดับความส าคัญต่อการ
บริโภคในประเทศ มากที่สุด ได้แก่ 1) ยานยนต์และชิ้นส่วน 2) อาหารแปรรูป 3) เคมีภัณฑ์ 4) เหล็ก
และผลิตภัณฑ์เหล็ก และ 5) ซีเมนต์ 

 
ตารางที่ 3-3 การ ัดอันดับและการให คะแนน 

ด านระดับความส าคัญ องอุตสาหกรรมต่อการบริโภคในประเทศ  องแต่ละอุตสาหกรรม 

No. อุตสาหกรรม 
ม ลค่าการ  าหน่ายใน

ประเทศ เฉล่ียปี 2553-2557 
(ล านบาท) 

การ ัดอันดับ 
(Ranking) 

การให คะแนน 
(Scoring) 

1 ยานยนต์และชิน้ส่วน 737,967.76 1 13 
2 อาหารแปรรูป 475,315.81 2 12 
3 เคมีภัณฑ์ 298,743.79 3 11 
4 เหล็กและผลติภัณฑ์เหล็ก 116,784.19 4 10 
5 ซีเมนต ์ 114,370.30 5 9 
6 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 94,219.79 6 8 
7 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 88,125.46 7 7 
8 สิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่ม 36,175.62 8 6 
9 ปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก 27,717.57 9 5 

10 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 13,530.87 10 4 
11 รองเท้าและเครื่องหนัง 4,434.49 11 3 
12 ไม้และผลติภัณฑ์ไม ้ 1,790.43 12 2 
13 อัญมณีและเครื่องประดับ 1,098.08 13 1 

หมายเหตุ: สาขาอุตสาหกรรมที่มีแถบสีเทาคืออุตสาหกรรมที่มีผลคะแนนมากสุด 5 อันดับแรก 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
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3.2.4 ระดับการเปิดเสรีด านภา ี ากการท า FTA 
 
ดัชนีที่ชี้วัดระดับการเปิดเสรีด้านภาษีจากการท า FTA คือ ผลต่างของระดับอัตราภาษี FTA 

กับ MFN ของอุตสาหกรรม โดยเป็นการกรองจากอัตราภาษีน าเข้า MFN และอัตราภาษี FTA ที่มีผล
บังคับใช้ป ล่าสุด (ป  2557)4 ในแต่ละกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งจะสะท้อนถึงระดับการเปิดเสรีของ
อุตสาหกรรมจากการท าความตกลงการค้าเสรีของไทย ทั้งนี้  คณะผู้วิ จัยจะท าการคัดเลือก
อุตสาหกรรมที่มีระดับการเปิดเสรีในระดับสูง โดยใช้ข้อมูลอัตราภาษี MFN เฉลี่ยของอุตสาหกรรม 
และอัตราภาษี FTA เฉลี่ยที่มีการจัดเก็บกับประเทศที่มีการจัดท าความตกลงการค้าเสรี ของแต่ละ
อุตสาหกรรม ของป  2557 จาก ฐานข้อมูลภาษี International Trade Centre เป็นตัวค านวณดัชนี
ข้างต้น5 โดยการให้คะแนนเป็นดังน้ี 
 

 ช่วงคะแนนท่ีใช้การจัดอันดับคือ 1-13 คะแนน 
 อุตสาหกรรมที่มีผลต่างของระดับอัตราภาษี FTA กับ MFN ของอุตสาหกรรม สูงที่สุด

เป็นอันดับที่ 1 จะได้คะแนนของดัชนีมากที่สุด คือ 13 คะแนน และจะมีการให้คะแนน
ลดลงเรื่อย  ส าหรับอุตสาหกรรมที่มีผลต่างดังกล่าวสูงรองลงมา 

 อุตสาหกรรมที่มีผลต่างของระดับอัตราภาษี FTA กับ MFN ของอุตสาหกรรม ต่ าที่สุด
เป็นอันดับสุดท้าย จะได้คะแนนน้อยที่สุด คือ 1 คะแนน 

 
ตารางที่ 3-4 แสดงการจัดอันดับและการให้คะแนนด้านระดับการเปิดเสรีด้านภาษีจากการ

ท า FTA ของแต่ละอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมที่มีระดับการเปิดเสรีด้านภาษีจากการท า FTA 
มากที่สุด ได้แก่ 1) อาหารแปรรูป 2) ยานยนต์และชิ้นส่วน 3) รองเท้าและเครื่องหนัง 4) สิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม และ 5) ซีเมนต์ 

 
  

                                                           
4 ป  2557 เป็นป ล่าสุดที่มีการเผยแพรข่้อมูล 
5 ทั้งนี้ เนื่องจากข้อมูลผลต่างของระดบัอัตราภาษี FTA กับ MFN ของอุตสาหกรรม มีการให้ผลในทิศทางเดียวกับข้อมูลผลต่างระหว่าง
อัตราภาษี FTA ป ล่าสุด และอัตราภาษี FTA ป ที่มีผลบังคับใช้ ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงน าข้อมูลผลต่างของระดับอัตราภาษี FTA กับ 
MFN ของอตุสาหกรรมมาพิจารณาเพียงตัวแปรเดียว เพื่อปอ้งกันความซ้ าซ้อนของข้อมูล 
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ตารางที่ 3-4 การ ัดอันดับและการให คะแนนด านระดับการเปิดเสรีด านภา ี ากการท า FTA 
 องแต่ละอุตสาหกรรม 

No. อุตสาหกรรม 
ผลต่าง องระดับอัตราภา ี 
FTA ปี 2557 กับอัตราภา ี 

MFN  องอุตสาหกรรม 

การ ัดอันดับ 
(Ranking) 

การให คะแนน 
(Scoring) 

1 อาหารแปรรูป 29.21% 1 13 
2 ยานยนต์และชิน้ส่วน 17.84% 2 12 
3 รองเท้าและเครื่องหนัง 15.08% 3 11 
4 สิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่ม 12.78% 4 10 
5 ซีเมนต ์ 9.56% 5 9 
6 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 8.99% 6 8 
7 ปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก 8.32% 7 7 
8 ไม้และผลติภัณฑ์ไม ้ 8.18% 8 6 
9 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 7.71% 9 5 

10 อัญมณีและเครื่องประดับ 5.73% 10 4 
11 เหล็กและผลติภัณฑ์เหล็ก 5.21% 11 3 
12 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 4.91% 12 2 
13 เคมีภัณฑ์ 3.69% 13 1 

หมายเหตุ: สาขาอุตสาหกรรมที่มีแถบสีเทาคืออุตสาหกรรมที่มีผลคะแนนมากสุด 5 อันดับแรก 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก International Trade Centre 

 
3.2.5 การใช สิทธิประโยชน์ FTA (FTA Utilization)  องอุตสาหกรรม 

 
ดัชนีที่ชี้วัดอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ FTA (FTA Utilization) ของอุตสาหกรรม คือ ผลรวม

ระหว่างมูลค่าการส่งออกที่ขอใช้สิทธิประโยชน์ FTA (Application for FTA Utilization)6 และ มูลค่า
การน าเข้าภายใต้สิทธิ FTA ของไทย (FTA Utilization) เพื่อเป็นการคัดกรองอุตสาหกรรมที่มีการใช้
สิทธิประโยชน์ FTA ในระดับสูง ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลมูลค่าการส่งออกที่ขอใช้สิทธิประโยชน์ 
FTA ในช่วงป  2552-2556 จากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์7 และข้อมูลมูลค่าการน าเข้า
ภายใต้สิทธิ FTA ของไทย ในช่วงป  2552-25568 จากกรมศุลกากร ในการค านวณดัชนีข้างต้น โดย
การให้คะแนนเป็นดังนี้ 
 

                                                           
6 สัดส่วนการขอใชส้ิทธิ FTA (Application for FTA Utilization Rate) = (มูลค่าการส่งออกที่มีการขอใช้สิทธิ FTA) / (มูลค่าการส่งออก
ของรายการสินค้าที่ไดร้ับสิทธิ FTA) ทั้งนี้ สัดส่วนการขอใชส้ิทธิ FTA ด้านส่งออกอาจมีสัดสว่นมากกว่าร้อยละ 100 เนื่องจาก 
ผู้ส่งออกอาจยื่นขอใช้สิทธิการส่งออกภายใต้ FTA มากกว่าที่เกิดขึ้นจริง 

7 คณะผู้วิจัยจะไม่น ามูลค่าการใช้สิทธปิระโยชน์ FTA ด้านการส่งออก ส าหรับสินค้าที่มีอัตราภาษี MFN=0 มาประกอบการค านวณ  
เพื่อขจัดการยื่นใชส้ิทธิส าหรับสินค้าทีม่ีอัตราภาษี MFN เป็นศูนย์อยู่แลว้ ออกจากการพิจารณา 

8 เนื่องด้วยข้อจ ากัดของขอ้มูล  
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 ช่วงคะแนนท่ีใช้การจัดอันดับคือ 1-13 คะแนน 
 อุตสาหกรรมที่มีการใช้สิทธิประโยชน์ FTA สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 จะได้คะแนนของ

ดัชนีมากที่สุด คือ 13 คะแนน และจะมีการให้คะแนนลดลงเรื่อย  ส าหรับอุตสาหกรรม
ที่มีการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ดังกล่าวสูงรองลงมา 

 อุตสาหกรรมที่มีการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ต่ าที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย จะได้คะแนน
น้อยที่สุด คือ 1 คะแนน 

 
ตารางที่ 3-5 แสดงการจัดอันดับและการให้คะแนนด้านการใช้สิทธิประโยชน์ FTA (FTA 

Utilization)  ของแต่ละอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมที่มีการใช้สิทธิประโยชน์ FTA มากที่สุด 
ได้แก่ 1) ยานยนต์และชิ้นส่วน 2) อาหารแปรรูป 3) ปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก  
4) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ 5) ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 

 
ตารางที่ 3-5 การ ัดอันดับและการให คะแนน 

ด านการใช สิทธิประโยชน์ FTA (FTA Utilization)  องแต่ละอุตสาหกรรม 

No. อุตสาหกรรม 

ม ลค่าการใช สิทธิ
ประโยชน์ FTA ด าน
การส่งออก* เฉล่ียปี 

2552-2556 (ล านบาท) 

ม ลค่าการใช สิทธิ
ประโยชน์ FTA ด าน
การน าเ  า เฉล่ียปี 

2552-2556 (ล านบาท) 

ม ลค่าการใช 
สิทธิประโยชน์ 

FTA รวม  
(ล านบาท) 

การ ัด
อันดับ 

(Ranking) 

การให 
คะแนน 

(Scoring) 

1 ยานยนต์และชิน้ส่วน 504,174.15 152,718.43 656,892.58 1 13 
2 อาหารแปรรูป 507,654.53 126,973.03 634,627.56 2 12 

3 
ปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์
พลาสติก 

335,574.04 54,760.23 390,334.27 3 11 

4 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 198,455.73 85,635.85 284,091.58 4 10 
5 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 231,183.95 20,151.95 251,335.90 5 9 
6 เคมีภัณฑ์ 137,106.08 84,887.07 221,993.14 6 8 
7 เหล็กและผลติภัณฑ์เหล็ก 51,897.19 156,599.38 208,496.57 7 7 
8 สิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่ม 110,930.59 62,033.97 172,964.56 8 6 
9 ไม้และผลติภัณฑ์ไม ้ 32,592.89 17,992.27 50,585.17 9 5 

10 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 32,679.06 17,848.38 50,527.45 10 4 
11 อัญมณีและเครื่องประดับ 26,224.03 412.78 26,636.80 11 3 
12 รองเท้าและเครื่องหนัง 11,790.05 7,015.71 18,805.76 12 2 
13 ซีเมนต ์ 8,315.84 3,117.20 11,433.04 13 1 

หมายเหตุ: สาขาอุตสาหกรรมที่มีแถบสีเทาคืออุตสาหกรรมที่มีผลคะแนนมากสุด 5 อันดับแรก 
*ทั้งนี้ ส าหรับมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ด้านการส่งออก จะไม่มีการน าสินค้าที่มีอัตราภาษี MFN=0 อยู่แลว้ มาประกอบการพิจารณา 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากกรมค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกรมศลุกากร 

 
  



 

 

 

3-14  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

3.2.6  นาด องผ  มีส่วนได ส่วนเสียระดับผ  ประกอบการ องอุตสาหกรรม 
 
ดัชนีที่ชี้วัดขนาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับผู้ประกอบการของอุตสาหกรรม คือ จ านวน

ผู้ประกอบการภายในอุตสาหกรรม โดยจะเลือกอุตสาหกรรมที่มีจ านวนผู้ประกอบการที่ค่อนข้างมาก 
เนื่องจากจะเป็นการสะท้อนถึงขนาดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของผู้ประกอบการภายในอุตสาหกรรม  
จากการท า FTA ของไทย ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลจ านวนผู้ประกอบการของแต่ละอุตสาหกรรม 
จากสถิติมูลฐานอุตสาหกรรมการผลิต จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ของส านักงานสถิติแห่งชาติ  
ป  2555 เป็นตัวค านวณดัชนีข้างต้น9 โดยการให้คะแนนเป็นดังน้ี 
 

 ช่วงคะแนนท่ีใช้การจัดอันดับคือ 1-13 คะแนน 
 อุตสาหกรรมที่มีจ านวนผู้ประกอบการภายในอุตสาหกรรม สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 จะได้

คะแนนของดัชนีมากที่สุด คือ 13 คะแนน และจะมีการให้คะแนนลดลงเรื่อย  ส าหรับ
อุตสาหกรรมที่มีจ านวนผู้ประกอบการดังกล่าวสูงรองลงมา 

 อุตสาหกรรมที่มีจ านวนผู้ประกอบการภายในอุตสาหกรรม ต่ าที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย 
จะได้คะแนนน้อยที่สุด คือ 1 คะแนน 

 
ตารางที่ 3-6 แสดงการจัดอันดับและการให้คะแนนด้านขนาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับ

ผู้ประกอบการ ของแต่ละอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมที่มีขนาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับ
ผู้ประกอบการ มากที่สุด ได้แก่ 1) ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 2) อาหารแปรรูป 3) สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  
4) ปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก และ 5) กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 

 
ตารางที่ 3-6 การ ัดอันดับและการให คะแนนด าน นาด องผ  มีส่วนได ส่วนเสียระดับ

ผ  ประกอบการ  องแต่ละอุตสาหกรรม 

No. อุตสาหกรรม 
  านวนผ  ประกอบการ 

(ราย) 
การ ัดอันดับ 

(Ranking) 
การให คะแนน 

(Scoring) 
1 ไม้และผลติภัณฑ์ไม ้ 12,842 1 13 
2 อาหารแปรรูป 8,311 2 12 
3 สิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่ม 4,265 3 11 
4 ปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก 3,500 4 10 
5 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 2,777 5 9 
6 ยานยนต์และชิน้ส่วน 2,434 6 8 

                                                           
9 ป  2555 เป็นป ล่าสุดที่มีการเผยแพรข่้อมูล เนื่องสถติิมูลฐานอุตสาหกรรมการผลิต จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เป็นข้อมูลสถติิ
ประเภทโครงการส ามะโนธุรกิจและอตุสาหกรรม ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งจะมีการส ารวจและ
เก็บข้อมูลทุก 10 ป  โดยป ที่เผยแพร่ล่าสุดคือ ป  2555 และจะมีการเผยแพรข่้อมูลอักครั้งอีกครั้งในป  2565 
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No. อุตสาหกรรม 
  านวนผ  ประกอบการ 

(ราย) 
การ ัดอันดับ 

(Ranking) 
การให คะแนน 

(Scoring) 
7 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1,605 7 7 
8 รองเท้าและเครื่องหนัง 960 8 6 
9 อัญมณีและเครื่องประดับ 713 9 5 

10 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 370 10 4 
11 เคมีภัณฑ์ 155 11 3 
12 เหล็กและผลติภัณฑ์เหล็ก 30 12 2 
13 ซีเมนต ์ 8 13 1 

หมายเหตุ: สาขาอุตสาหกรรมที่มีแถบสีเทาคืออุตสาหกรรมที่มีผลคะแนนมากสุด 5 อันดับแรก 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากสถิติมูลฐานอุตสาหกรรมการผลติ จ าแนกตามประเภท
อุตสาหกรรม ส านักงานสถิติแห่งชาติ ป  2555 (เป็นป ล่าสุดที่มีการเผยแพร่ข้อมูล) 

 
3.2.7  นาด องผ  มีส่วนได ส่วนเสียระดับการ  างงาน องอุตสาหกรรม 

 
ดัชนีที่ชี้วัดขนาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับการจ้างงานของอุตสาหกรรม คือ จ านวน 

การจ้างงานภายในอุตสาหกรรม โดยจะเลือกอุตสาหกรรมที่มีจ านวนการจ้างงานในระดับสูง เนื่องจาก
เป็นการสะท้อนถึงขนาดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแรงงานภายในอุตสาหกรรม จากการท า FTA ของ
ไทย ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลจ านวนการจ้างงานของแต่ละอุตสาหกรรม จากสถิติมูลฐาน
อุตสาหกรรมการผลิต จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ป  2555 เป็นตัว
ค านวณดัชนขี้างต้น10 ประกอบกับการประมาณการจากคณะผู้วิจัย โดยอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลอื่น  ที่
เกี่ยวข้อง อาทิ ข้อมูลบริษัท และผลงานวิจัยต่าง  โดยการให้คะแนนเป็นดังน้ี 
 

 ช่วงคะแนนท่ีใช้การจัดอันดับคือ 1-13 คะแนน 
 อุตสาหกรรมที่มีจ านวนการจ้างงานภายในอุตสาหกรรม สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 จะได้

คะแนนของดัชนีมากที่สุด คือ 13 คะแนน และจะมีการให้คะแนนลดลงเรื่อย  ส าหรับ
อุตสาหกรรมที่มีจ านวนการจ้างงานดังกล่าวสูงรองลงมา 

 อุตสาหกรรมที่มีจ านวนการจ้างงานภายในอุตสาหกรรม ต่ าที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย  
จะได้คะแนนน้อยที่สุด คือ 1 คะแนน 

 
ตารางที่ 3-7 แสดงการจัดอันดับและการให้คะแนนด้านขนาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับ 

การจ้างงาน ของแต่ละอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมที่มีขนาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับ 

                                                           
10 ป  2555 เป็นป ล่าสุดที่มีการเผยแพรข่้อมูล เนื่องสถติิมูลฐานอุตสาหกรรมการผลิต จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เป็นข้อมูลสถติิ
ประเภทโครงการส ามะโนธุรกิจและอตุสาหกรรม ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งจะมีการส ารวจและ
เก็บข้อมูลทุก 10 ป  โดยป ที่เผยแพร่ล่าสุดคือ ป  2555 และจะมีการเผยแพรข่้อมูลอักครั้งอีกครั้งในป  2565 
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การจ้างงานมากที่สุด ได้แก่ 1) อัญมณีและเครื่องประดับ 2) สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 3) ยานยนต์และ
ชิ้นส่วน 4) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ 5) อาหารแปรรูป 

 
ตารางที่ 3-7 การ ัดอันดับและการให คะแนนด าน นาด องผ  มีส่วนได ส่วนเสียระดับ 

การ  างงาน  องแต่ละอุตสาหกรรม 

No. อตุสาหกรรม จ านวนจ้างงาน (คน) 
การ ัดอันดับ 

(Ranking) 
การให คะแนน 

(Scoring) 
1 อัญมณีและเครื่องประดับ 1,171,000 1 13 
2 สิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่ม 1,022,880 2 12 
3 ยานยนต์และชิน้ส่วน 850,000 3 11 
4 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 550,000 4 10 
5 อาหารแปรรูป 507,372 5 9 
6 ปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก 350,000 6 8 
7 ไม้และผลติภัณฑ์ไม ้ 296,417 7 7 
8 เคมีภัณฑ์ 143,878 8 6 
9 รองเท้าและเครื่องหนัง 106,492 9 5 

10 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 82,730 10 4 
11 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 82,000 11 3 
12 เหล็กและผลติภัณฑ์เหล็ก 15,000 12 2 
13 ซีเมนต์  17,154 13 1 

หมายเหตุ: สาขาอุตสาหกรรมที่มีแถบสีเทาคืออุตสาหกรรมที่มีผลคะแนนมากสุด 5 อันดับแรก 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากสถิติมูลฐานอุตสาหกรรมการผลติ จ าแนกตามประเภท
อุตสาหกรรม ส านักงานสถิติแห่งชาติ ป  2555 (เป็นป ล่าสุดที่มีการเผยแพร่ข้อมูล) 

 
3.2.8 ความเชื่อมโยง องอุตสาหกรรมการผลิตกับภาคบริการ 

 
ดัชนีที่ชี้วัดขนาดความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมการผลิตกับภาคบริการ คือ มูลค่าการผลิต

ที่เชื่อมโยงจากอุตสาหกรรมการผลิตไปยังภาคบริการที่เกี่ยวข้องระหว่างกระบวนการผลิต ทั้งภาค
บริการต้นน้ าและปลายน้ า โดยคณะผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ป  2553  
(I/O 2010) ขนาด 180x180 ภาคการผลิตและสาขาบริการ จากส านักงานคณะกรรมการพั นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเป็นตัวค านวณดัชนีข้างต้นจากมูลค่าการเชื่อมโยงดังกล่าว11 โดย
การให้คะแนนเป็นดังนี้ 

 
 ช่วงคะแนนท่ีใช้การจัดอันดับคือ 1-13 คะแนน 

                                                           
11 ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลติ (I/O Table) ของไทย จะมีก าหนดการเผยแพรข่้อมูลทุก 5 ป  โดยป ล่าสุดที่มีการเผยแพร่คือ 2553 
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 อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการเชื่อมโยงไปยังสาขาบริการ สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 จะได้
คะแนนของดัชนีมากที่สุด คือ 13 คะแนน และจะมีการให้คะแนนลดลงเรื่อย  ส าหรับ
อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการเชื่อมโยงดังกล่าวสูงรองลงมา 

 อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการเชื่อมโยงไปยังสาขาบริการ ต่ าที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย จะได้
คะแนนน้อยที่สุด คือ 1 คะแนน 

 
ตารางที่ 3-8 แสดงการจัดอันดับและการให้คะแนนด้านความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรม 

การผลิตกับภาคบริการ ของแต่ละอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมที่ มีความเชื่อมโยงของ
อุตสาหกรรมการผลิตกับภาคบริการมากที่สุด ได้แก่ 1) ปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก 
2) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3) อาหารแปรรูป 4) เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก และ 5) ยานยนต์
และช้ินส่วน 

 
ตารางที่ 3-8 การ ัดอันดับและการให คะแนน 

ด านความเชื่อมโยง องอุตสาหกรรมการผลิตกับภาคบริการ 

No. อุตสาหกรรม 

ม ลค่าการเช่ือมโยง
ไปยังภาคบริการ 
ต นน  า (Backward 

Linkage) (ล านบาท) 

ม ลค่าการเช่ือมโยงไป
ยังภาคบริการปลายน  า 

(Forward Linkage)  
(ล านบาท) 

ม ลค่าการเช่ือมโยงไป
ยังภาคบริการทั งหมด 

(Total Linkage)  
(ล านบาท) 

การ ัด
อันดับ 

(Ranking) 

การให 
คะแนน 

(Scoring) 

1 
ปิโตรเคมี พลาสติก และ
ผลิตภัณฑพ์ลาสติก 

136,428.92 990,574.52 1,127,003.44 1 13 

2 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์

160,353.07 196,714.35 357,067.42 2 12 

3 อาหารแปรรูป 111,158.93 195,683.35 306,842.28 3 11 
4 เหล็กและผลติภัณฑ์เหล็ก 44,042.09 215,867.94 259,910.03 4 10 
5 ยานยนต์และชิน้ส่วน 85,885.63 144,480.44 230,366.07 5 9 
6 ซีเมนต ์ 26,543.52 170,796.20 197,339.72 6 8 
7 เคมีภัณฑ์ 41,941.09 136,372.05 178,313.14 7 7 
8 สิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่ม 78,370.21 50,655.76 129,025.97 8 6 

9 
กระดาษและผลิตภัณฑ์
กระดาษ 

17,480.19 79,933.20 97,413.39 9 5 

10 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 18,503.62 42,531.21 61,034.83 10 4 
11 ไม้และผลติภัณฑ์ไม ้ 16,898.18 39,502.95 56,401.13 11 3 
12 อัญมณีและเครื่องประดับ 35,511.76 4,640.27 40,152.03 12 2 
13 รองเท้าและเครื่องหนัง 6,625.77 14,558.33 21,184.10 13 1 

หมายเหตุ: สาขาอุตสาหกรรมที่มีแถบสีเทาคืออุตสาหกรรมที่มีผลคะแนนมากสุด 5 อันดับแรก 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากฐานข้อมูลตารางปัจจัยการผลิตและผลผลติ ป  2553 
ส านักงานคณะกรรมการพั นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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3.3 อุตสาหกรรมเป้าหมายส าหรับการศึก า 
 

จากประเด็นการพิจารณาทั้ง 8 ปัจจัยข้างต้น สามารถสรุปผลคะแนนดังตารางที่ 3-9 โดย
อุตสาหกรรมทีมี่คะแนนมากที่สุด และเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายส าหรับการศึกษาต่อไป ได้แก่  

 
1) อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป  
2) อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน 
3) อุตสาหกรรมปิโตรเคม ีพลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก 
4) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
5) อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม



 
 

 

 3-19 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.                        The Office of Industrial Economics 

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

ตารางที่ 3-9 สรุปผลคะแนนตามรายประเด นการพิ าร า องแต่ละอุตสาหกรรม 

No. อุตสาหกรรม 
สัดส่วนม ลค่าการ

ส่งออก องไทยเทียบ
กับการส่งออก องโลก 

ม ลค่าการ
ส่งออก อง

ไทย 

ม ลค่าการ
  าหน่ายใน
ประเทศ 

ผลต่าง อง
ระดับอัตราภา ี 
FTA กับ MFN 

การใช สิทธิ
ประโยชน์ FTA (ทั ง
ส่งออกและน าเ  า) 

  านวน
ผ  ประกอบการ 

  านวนการ
  างแรงงาน 

ตาราง I-O 
คะแนน

ทั งหมดเฉลี่ย
ถ่วงน  าหนัก 

  (น  าหนักการให คะแนน) >>> 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 1.50  

1 อาหารแปรร ป 12 12 12 13 12 12 9 11 11.66 

2 ยานยนต์และชิ นส่วน 8 11 13 12 13 7 11 9 10.59 

3 
ปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภั ฑ์

พลาสติก 
11 9 5 7 11 10 8 13 9.50 

4 เครื่องใช ไฟฟ้าและอิเล กทรอนิกส์ 10 13 7 5 10 6 10 12 9.47 

5 สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 6 8 6 10 6 11 12 6 7.78 

6 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 13 10 4 8 9 3 4 4 7.09 

7 เคมีภัณฑ์ 1 7 11 1 8 9 6 7 5.53 

8 เหล็กและผลติภัณฑ์เหล็ก 2 5 10 3 7 2 2 10 5.38 

9 ไม้และผลติภัณฑ์ไม ้ 5 4 2 6 5 13 7 3 5.19 

10 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 7 3 8 2 4 8 3 5 5.16 

11 อัญมณีและเครื่องประดับ 9 6 1 4 3 4 13 2 4.94 

12 ซีเมนต ์ 4 1 9 9 1 1 1 8 4.78 

13 รองเท้าและเครื่องหนัง 3 2 3 11 2 5 5 1 3.94 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด
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บทที่ 4 
การค้าการบริการภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรี  

 
 
เนื้อหาในบทนี้ จะกล่าวถึงสถานะของการเจรจาการค้าการบริการภายใต้บริบทความ 

ตกลงการค้าเสรีของประเทศไทยในปัจจุบัน เพื่อศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ความตกลงการค้า
เสรี และระบุสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่มีการเจรจาการค้าการบริการภายใต้บริบท
ความตกลงการค้าเสรีต่อไป 

 
 

4.1 ภาพรวมการเจรจาความตกลงการค้าเสรีของประเทศไทยในปัจจุบัน 
 
ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้จัดท าความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไปแล้วทั้งสิ้น 12 ฉบับ 

ครอบคลุม 16 ประเทศ โดยกรอบความตกลงการค้าเสรีที่ประเทศไทยเกี่ยวข้อง เป็นดังน้ี 
 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย (Thailand-India Free Trade Agreement: TIFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-เปรู (Thailand-Peru Free Trade Agreement: TPFTA) 
 ความตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันย่ิงขึ้นไทย-นิวซีแลนด์  

(Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership: TNZCEP) 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย  

(Thailand-Australia Free Trade Area: TAFTA) 
 ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น 

(Japan-Thailand Economic Partnership Agreement : JTEPA) 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี (Thailand-Chile Free Trade Area: TCFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย (ASEAN-India Free Trade Area: AIFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์  

(ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement: AANZFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี (ASEAN-Korea Free Trade Area: AKFTA) 
 ความตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันย่ิงขึ้นอาเซียน-ญี่ปุ่น 

(ASEAN-Japan Closer Economic Partnership: AJCEP) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China Free Trade Area: ACFTA) 



 

 

 

4-2  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

 ความตกลงการค้าเสรีภายใต้อาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) 
 

โดยแต่ละความตกลงการค้าเสรีที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงปี 2536 
จนถึงปัจจุบัน โดยความตกลงการค้าเสรีอาเซียน เป็นกรอบความตกลงแรกที่ผูกพันกับประเทศ
ไทยซึ่งเริ่มบังคับใช้ครั้งแรกในปี 2536 และความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี เป็นความตกลงการค้า
เสรีฉบับล่าสุดที่มีการลงนามและมีผลบังคับใช้เป็นท่ีเรียบร้อยในปี 2558 ดังแสดงในภาพที่ 4-1 

 
ภาพที่ 4-1 ความคืบหน้าการเจรจาการค้าระหว่างประเทศของไทย 

 
 
ในประเด็นการบริการ เป็นอีกประเด็นส าคัญที่อยู่ในการเจรจาความตกลงการค้าเสรี ซึ่ง

การระบุเงื่อนไขการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นกรอบของ WTO กรอบของอาเซียน หรือกรอบอื่นๆ  
(ไม่รวมถึงการบริการภาครัฐ) จะแบ่งตามรูปแบบการให้บริการ (Mode of Supply) ซึ่งมี 4 รูปแบบ 
ได้แก่ 
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Mode 1: Cross-Border เป็นรูปแบบการให้บริการข้ามประเทศโดยไม่มีการจัดตั้งกิจการ 
ผู้ให้และรับบริการอยู่ในประเทศตนเอง เป็นการให้บริการผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรศัพท์ 
หรืออินเทอร์เน็ต เป็นต้น  
 
Mode 2: Consumption Abroad เป็นรูปแบบการให้บริการที่ผู้รับบริการเดินทางไปใช้
บริการในประเทศของผู้ให้บริการ 
 
Mode 3: Commercial Presence เป็นรูปแบบการให้บริการที่ผู้ให้บริการไปตั้งกิจการใน
ประเทศของผู้รับบริการเพื่อให้บริการ  
  
Mode 4: Movement of Natural Persons เป็นรูปแบบการให้บริการที่ผู้ให้บริการที่เป็น
บุคคลเดินทางไปยังประเทศของผู้รับบริการเพื่อให้บริการ  
 
โดยในการศึกษานี้ การวิเคราะห์กรอบความตกลงการค้าเสรีในด้านการบริการของแต่ละ

ประเทศในข้างต้น คณะผู้วิจัยจะวิเคราะห์ครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ 
ทั้งสิ้น 2 หัวข้อ ดังนี้ 

 
1) การค้าบริการ (Trade in Services) หรือ Mode 1-3  
2) การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Movement of Natural Persons: MNP)1 หรือ 

Mode 4 
 

โดยกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีที่บรรจุบทว่าด้วยการค้าการบริการ (Trade in 
Services Chapter) และบทที่ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Movement of Natural 
Persons Chapter) ไว้ในความตกลงมีอยู่เพียงไม่กี่ฉบับ ซึ่งความตกลงการค้าเสรีที่บรรจุข้อบท
ดังกล่าว ได้แก่ 

 

                                                           
1 ความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Movement of Natural Persons: MNP) จัดท าขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวก 
การเคลื่อนย้ายบุคลากรชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการด้านการค้าสินค้า  การค้าบริการ และการลงทุนระหว่างประเทศ 
คู่เจรจา ซึ่งการเคลื่อนย้ายบุคลากชั่วคราวนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของรูปแบบการค้าบริการระหว่างประเทศในรูปแบบที่ 4 (Mode of 
Supply: Mode 4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา ซึ่งในการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนครั้งที่  21 วันที่ 17 พ.ย. 2555  
ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ได้มีพิธีลงนามความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาของอาเซียน ท าให้การเจรจา
การค้าการบริการในกรอบอาเซียนในเรื่องของ Mode 4 จึงถูกแยกออกมาเจรจาในกรอบของ ASEAN MNP โดยเฉพาะ 
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 ความตกลงการค้าเสรีที่บรรจุบทว่าด้วยการค้าการบริการ:  ความตกลงการค้า
เสรีไทย-ญี่ปุ่น ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-ชิลี ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน อาเซียน-
จีน อาเซียน-เกาหลีใต้ อาเซียน-อินเดีย และอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์  

 ความตกลงการค้าเสรีที่บรรจุบทว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา :  
ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น ไทย-ออสเตรเลีย ความตกลงว่าด้วยการ
เคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาของอาเซียน และอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่า ความตกลงอื่นๆ 2 อาทิ ความตกลงการค้าอาเซียน -จีน 
อาเซียน-เกาหลี ไทย-นิวซีแลนด์ และไทย-ชิลี จะมิได้แยกบทการเคลื่อนย้าย
บุคคลากรเป็นการเฉพาะ แต่ก็ได้ผูกพัน Mode 4 ไว้ในตารางข้อผูกพันภายใต้บท
การค้าบริการ 

 
โดยในแต่ละข้อบท คณะผู้วิจัยได้ท าการสรุปประเด็นส าคัญ (Main Features) ของแต่ละ

หัวข้อ ส าหรับน ามาเปรียบเทียบดังนี้ 
 

ตารางที่ 4-1 รายละเอียดข้อบทย่อยที่เกี่ยวข้องกับการบริการในความตกลงการค้าเสรี 
ที่จะน ามาเปรียบเทียบ 

No. 
Main Features 
(ประเด็นส าคัญ) 

Definitions 
(ค านิยาม) 

Explanations (ค าอธิบาย) 

1 Trade in Services การค้าบริการ   
  Most-Favored-Nation (MFN) 

Treatment 
หลักการหลักปฏิบัติเยี่ยงชาติที่
ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่ง 

การปฏิบัติต่อการบริการและผู้ให้บริการของประเทศอืน่ไม่ด้อย 
ไปกว่าที่ปฏิบัติต่อการบริการและผู้ใหบ้ริการที่คล้ายคลึงกันของ
ประเทศอื่นใด ในทันทีและไม่มีเงื่อนไข 

  Market Access การเข้าสู่ตลาด การให้เข้าถึงตลาดสาขาบริการที่ได้ผูกพันไว ้เว้นแต่ประเทศคู่ค้า
จะก าหนดข้อจ ากัด/เงื่อนไขของการเข้าสู่ตลาด เช่น ข้อจ ากัด
จ านวนผู้ให้บริการ ข้อจ ากัดมูลค่ารวมทั้งหมดของธุรกรรมทาง
การค้าบริการ เป็นต้น 

  National Treatment (NT) หลักปฏิบัติเยี่ยงคนชาต ิ การปฏิบัติต่อการบริการและผู้ให้บริการประเทศคู่ค้าที่ไม่ด้อย 
ไปกว่าที่ได้ปฏิบัติแก่คนชาติของตน 

  Mutual Recognition ข้อก าหนดเกี่ยวกับการรับรู้
ร่วมกัน 

การก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์ส าหรบัผู้ให้บริการวิชาชพี 
(Professionals) ร่วมกัน เพือ่พัฒนากระบวนการพิจารณาให้
ใบอนุญาตชั่วคราวส าหรับผู้ให้บริการวิชาชพี 

                                                           
2 ความตกลงอาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลีใต้ และไทย-ชิลี ไม่มีบทว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา แต่ภายใต้ตารางข้อผูกพัน
เฉพาะในบทว่าด้วยการค้าบริการ มีการให้ข้อผูกพันใน Mode 4 ไว ้ส าหรับกรอบการเจรจาการค้าการบริการของ Thailand-New 
Zealand จะไม่พบข้อบทในประเด็นตา่งๆ ตามตาราง แต่มจีดหมายตอบรับ (Exchange Letter) ระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ 
ยินยอมให้ประเภทบุคคล ธรรมดาบางประเภทเข้าพ านักเป็นการชั่วคราว 
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No. 
Main Features 
(ประเด็นส าคัญ) 

Definitions 
(ค านิยาม) 

Explanations (ค าอธิบาย) 

 Review of commitments  การทบทวนข้อผูกพนัการค้า
บริการ 

การก าหนดให้มีการทบทวนข้อผูกพันการค้าบริการ เพื่อพิจารณา
สาขาการค้าบริการที่มีความพร้อมในการเปิดเสรีเพิ่มเติม 

 2 Movement of Natural 
Persons 

การเคล่ือนย้ายบุคคล
ธรรมดา 

  

  General Obligations พันธกรณีทั่วไป การใช้มาตรการและเงื่อนไขที่ก าหนดในการเคลื่อนย้ายบุคคล
ธรรมดา ต้องไม่ท าให้การค้าสินค้า บริการข้ามพรมแดน และการ
ลงทุน เสียหายหรือล่าช้า 

  Grant of Temporary Entry การยินยอมให้บุคคลธรรมดา
เข้าพ านักเป็นการชั่วคราว 

ยินยอมให้บุคคลธรรมดาเข้าและพ านกัในประเทศเป็นการชั่วคราว 
โดยประเภทบุคคลและระยะเวลาที่สามารถพ านักได้ เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ตามความตกลง 

  Committee on Temporary 
Entry 

การจัดตั้งคณะกรรมการก ากับ
ดูแลว่าด้วยการเคลื่อนย้าย
บุคคลธรรมดา 

การจัดตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคล
ธรรมดา เพื่อร่วมกันวางแผนจัดการประชุม แลกเปลี่ยนข้อมูลใน
มาตรการที่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา พิจารณา
มาตรการและเงื่อนไขที่ก าหนดคุณลักษณะบุคคลธรรมดาที่
เกี่ยวข้องกับข้อบทว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา 

  Transparency in 
Development and 
Application of Regulations  

การส่งเสริมความโปร่งใส เอกสารค าร้องตอ้งมีความชัดเจนและกระชับ เป็นไปตาม
กฎระเบียบตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศคู่ภาคี หลังจาก 
ผู้ร้องขอยื่นเอกสารแล้วสามารถทราบสถานะแบบค าร้อง เมื่อ
เอกสารได้รับการตรวจสอบแล้วตอ้งระบุจ านวนวนัที่สามารถพ านัก
ชั่วคราว หากเอกสารถูกปฏิเสธเจ้าหน้าที่ต้องชี้แจงเหตุผล 

  Consultations and Dispute 
Settlement 

การก าหนดเกี่ยวกับ
กระบวนการปรึกษาหารือและ
ระงับข้อพิพาท 

เมื่อมีข้อพิพาทในการอ านวยความสะดวก เงื่อนไขขอ้ก าหนด หรอื
การไม่ยินยอมให้บุคคลธรรมดาเข้าประเทศและพ านักชัว่คราว 
สามารถเข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารอื หากไม่สามารถหาข้อยุติ
ได้ ข้อพพิาทนั้นสามารถน าเข้าสู่อนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อ
พิพาทตอ่ไป 

 Business Visitors ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ บุคคลธรรมดาที่จะเข้ามาพ านักในประเทศด้วยวตัถุประสงค์ด้าน
ประชุมหรอืติดต่อทางธุรกิจเข้าร่วมสญัญาซื้อหรือขายบริการ 
เยี่ยมเยือนธุรกิจที่จัดตั้ง และจัดตั้งธุรกิจในประเทศ หรือกิจกรรม
อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

 Intra Corporate Transferee ผู้โอนย้ายภายในบริษัท ผู้โอนย้ายระหว่างบริษัทในเครือในระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 Contractual Service Supplier ผู้ให้บริการตามสัญญาจ้าง บุคคลธรรมดาที่เป็นลูกจ้างของวิสาหกิจต่างชาติที่ไม่มีการจัดตั้ง
ธุรกิจในประเทศ 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
เนื่องจากแต่ละประเทศมีการจัดท าความตกลงหลายฉบับกับหลายประเทศ ซึ่งความ 

ตกลงแต่ละฉบับมีเนื้อหาที่แตกต่างกัน และเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ (Quality Data) มิใช่ข้อมูลที่เป็น
ตัวเลขเชิงปริมาณ (Quantity Data) ท าให้ยากต่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ดังนั้น ในการวิเคราะห์
ระดับการเปิดเสรีทางการค้าการบริการ คณะผู้วิจัยจะท าการประเมินระดับการเปิดเสรีในแต่ละ
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หัวข้อของแต่ละประเทศ โดยใช้วิธีวิ จัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษา 
ความตกลงทางการค้าที่แต่ละประเทศได้เคยจัดท าไว้ และน าเสนอผลการเปรียบเทียบในรูปแบบ
ของตารางเพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่าย โดยคณะผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามของสัญลักษณ์ในตาราง
ดังนี ้

 

 ✓ หมายถึง มีการก าหนดข้อผูกพันในประเด็น (Main Features) ดังกล่าว เช่น ใน
บทว่าการค้าการบริการ ประเด็นเรื่องการเข้าสู่ตลาด หากความตกลงดังกล่าว 
อนุญาตให้เปิดเสรีการเข้าสู่ตลาด ก็จะใส่เครื่องหมาย ✓  

 ✗ หมายถึง  ไ ม่ มีการกล่าวถึ งประเด็น  (Main Features) ดังกล่าว ก็จะใส่
เครื่องหมาย ✗ 

 
4.1.1 การค้าบริการ (Trade in Services) 

 
ตารางที่ 4-2 แสดงการเปรียบเทียบความตกลงการค้าเสรีของอาเซียนและไทยใน

ประเด็นท่ีเกี่ยวกับการค้าการบริการ โดยมีเพียงความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น ไทย-ออสเตรเลีย 
และไทย-ชิลี ที่บรรจุบทว่าด้วยการค้าบริการ (Trade in Services Chapter) ไว้ในความตกลงอย่าง
ครอบคลุม ประเทศคู่ภาคีมีพันธกรณีเกี่ยวกับการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (NT) และการปฏิบัติเยี่ยง
ชาติที่รับการอนุเคราะห์ยิ่ง (MFN) อนุญาตให้การบริการของประเทศคู่ภาคีเข้าถึงตลาด (Market 
Access) ร่วมกันก าหนดระเบียบข้อบังคับภายในประเทศ (Domestic Regulation) ด้วยการจัดตั้ง
ศาลและวิธีพิจารณาความเพื่อพิจารณาค าสั่งฝ่ายปกครอง และจัดท าข้อก าหนดการรับรู้ร่วมกัน 
(MRA3) โดยต้องค านึงถึงการศึกษา ประสบการณ์ หรือคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องเป็นเกณฑ์ในการ
จัดท า MRA พร้อมทั้งส่งเสริมความโปร่งใส (Transparency) ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลการค้าบริการ
ที่เปิดเสรี ประเทศคู่ภาคีสามารถไม่ให้ประโยชน์แก่ผู้ให้บริการชาติอื่นซึ่งมิได้เป็นสมาชิก (Denial 
of Benefits) ไม่ใช้มาตรการจ ากัดการช าระและโอนเงินระหว่างประเทศ (Payment and Transfers) 
ของนักลงทุน และก าหนดให้มีการทบทวนข้อผูกพันการค้าบริการ (Review of Commitments) 
หลังความตกลงมีผลบังคับใช้ 

 
การเปิดเสรีบริการของไทย เป็นแบบ Positive List ตามตารางข้อผูกพันเฉพาะ (Specific 

Commitment) ที่เลือกเปิดเสรีบางสาขาเท่านั้น ในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ทั้งสอง
ประเทศต่างเปิดเสรีครอบคลุมเกือบทุกสาขาการค้าบริการ ยกเว้นสาขาบริการที่เกี่ยวเนื่องกับ

                                                           
3 Mutual Recognition Agreement: MRA 
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สุขภาพและด้านสังคม (Health related and Social Services) และบริการด้านการจัดจ าหน่าย 
(Distribution Services)  

 
ส่วนความตกลงไทย-ออสเตรเลีย อิงตามที่แต่ละประเทศคู่ภาคีให้ความผูกพันกับ GATS 

ไทยเปิดเสรีครอบคลุมทุกสาขา ยกเว้นสาขาบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพและด้านสังคม (Health 
related and Social Services) บริการด้านสันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา (Recreational, 
Cultural and Sporting Services) ขณะที่ออสเตรเลียเปิดเสรีบริการให้ไทยครอบคลุมทุกสาขา
บริการ 

 
ส าหรับความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี จะเป็นแบบ Positive List ตามตารางข้อผูกพัน

เฉพาะ (Specific Commitment) ที่เลือกเปิดเสรีบางสาขาเท่านั้น ในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ
ไทย-ญี่ปุ่น ทั้งสองประเทศต่างเปิดเสรีครอบคลุมเกือบทุกสาขาการค้าบริการ ยกเว้นสาขาบริการ
ทางการเงิน (Financial Services) บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Government 
Procurement) และบริการที่เกี่ยวข้องกับการบิน (Air Services) 

 
ในบริบทของอาเซียน มีความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลีใต้ อาเซียน-

อินเดีย และอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ที่บรรจุบทว่าด้วยการค้าบริการ (Trade in 
Services Chapter) ไว้ครอบคลุม เกือบทุกประเด็น โดยมีพันธกรณีให้การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ 
(NT) อนุญาตให้การบริการของประเทศคู่ภาคีเข้าถึงตลาด (Market Access) ร่วมกันก าหนด
ระเบียบข้อบังคับภายในประเทศ (Domestic Regulation) ด้วยการจัดตั้งศาลและวิธีพิจารณาความ
เพื่อพิจารณาค าสั่งฝ่ายปกครอง พร้อมทั้งจัดท าข้อก าหนดการรับรู้ร่วมกัน (MRA) ประเทศคู่ภาคีที่
ต้องร่วมเจรจาหลักเกณฑ์ในการให้ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองมาตรฐานส าหรับผู้ให้บริการ
วิชาชีพร่วมกัน ซึ่งต้องค านึงถึงการศึกษา ประสบการณ์ หรือคุณสมบัติเกี่ยวข้อง เป็นเกณฑ์ในการ
จัดท ามาตรฐาน แต่ไม่พบเกณฑ์ข้อก าหนดเกี่ยวกับการรับรู้ร่วมกันที่ระบุเฉพาะสาขาบริการ
วิชาชีพ นอกจากนั้น ต้องไม่ใช้มาตรการจ ากัดการช าระและโอนเงินระหว่างประเทศ (Payment 
and Transfers) ของนักลงทุน และก าหนดให้มีการทบทวนข้อผูกพันการค้าบริการ (Review of 
Commitments) หลังความตกลงมีผลบังคับใช้ 

 
การเปิดเสรีบริการของความตกลงการค้าเสรีดังกล่าว เป็นแบบ Positive List ตามตาราง

ข้อผูกพันเฉพาะ (Specific Commitment) ระบุสาขาที่เปิดเสรีให้ประเทศคู่ภาคีเข้าสู่ตลาดในสาขา
บริการพร้อมทั้งให้ NT แตกต่างกันไปตามแต่ละความตกลง เช่น ในความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน-จีน และอาเซียน-เกาหลีใต้ มีการเปิดเสรีในสาขาบริการด้านการก่อสร้างและวิศวกรรม 
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(Construction and related Engineering Services) และบริการด้านการเงิน (Financial Services) 
ส่วนความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เปิดเสรีในสาขาบริการด้าน
การศึกษา (Education Services) บริการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Services) และบริการ
ด้านการเงิน (Financial Services) เป็นต้น 

 
ทั้งนี้ อาเซียนบางประเทศ จะเข้มงวดในการพิจารณาให้การผูกพันสาขาบริการ อาทิ 

บรูไน อินโดนีเซีย ลาว เมียนมา ฟิลิปปินส์ ไม่ผูกพันในสาขาบริการด้านธุรกิจ (Business Services) 
บริการสื่อสารโทรคมนาคม (Communication Services) บริการด้านการก่อสร้างและวิศวกรรม 
บริการด้านการศึกษา (Construction and related Engineering Services) บริการด้านสิ่งแวดล้อม
(Environment Services) บริการด้านการเงิน (Financial Services) บริการที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ
และด้านสังคม (Health related and Social Services) และบริการ ด้านสันทนาการ วัฒนธรรม 
และการกีฬา (Recreational, Cultural and Sporting Services) 

 
ส าหรับบริการด้านอื่นๆ (Other Services not included elsewhere) ที่ไม่ได้จ าแนกใน 

CPC4 ที่เปิดเสรี ในความตกลงอาเซียน-จีน และอาเซียน-เกาหลีใต้ สิงคโปร์อนุญาตให้อาเซียน จีน 
และเกาหลีใต้ สามารถเข้าถึงตลาดและให้ NT บริการซักอบรีด (Washing, Cleaning and Dyeing 
Services) บริการตัดแต่งผม (Hairdressing and other Beauty Services) และบริการจัดงานศพ 
(Funeral, Cremation and Undertaking Services) เฉพาะรูปแบบการค้าบริการของการรับการบริการ 
(Mode 2) ผู้ให้บริการต่างชาติที่เข้ามาจัดตั้งธุรกิจบริการ (Mode 3) เท่าน้ัน  

 
ส่วน อินโดนีเซีย ยอมให้อาเซียน จีน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ สามารถ

เข้าถึงตลาดและให้ NT ในบริการพลังงาน (Energy Services) และมาเลเซียยอมให้อาเซียน และ
เกาหลีใต้ สามารถเข้าถึงตลาดและให้ NT ในบริการที่มีทักษะ (Skills Training Services) ทางด้าน 
1) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automated Manufacturing Technology) 2) เทคโนโลยีวัสดุ
ขั้นสูง (Advanced Materials Technology) 3) จุลชีววิทยา (Biotechnology) 4) อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronics) 5) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) และ 6) เทคโนโลยีการบิน 
(Aviation Technology) เฉพาะรูปแบบการค้าบริการของการบริการข้ามพรมแดน (Mode 1) และ
การรับการบริการ (Mode 2) 

 
 

                                                           
4 Central Product Classification (CPC) คือ การจ าแนกประเภทบริการ โดยอิงจากการจ าแนกประเภทของ UN  
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ตารางที่ 4-2 เปรียบเทียบความตกลงการค้าเสรีของอาเซียนและไทยกับคู่เจรจา ในประเด็นที่เกี่ยวกับการค้าบริการ (Trade in Services) 

Main Features Definitions AFAS 9th  
ASEAN - 

China 
ASEAN - 

Korea 
ASEAN - 

Japan 

ASEAN - 
Australia and 
New Zealand 

ASEAN - 
India 

Thailand - 
India 

Thailand - 
Peru 

Thailand - 
Japan 

Thailand - 
Australia 

Thailand - 
New Zealand 

Thailand - 
Chile 

Negotiation 
Approach 

รูปแบบการ
เจรจา 

Positive 
List 

Positive 
List 

Positive 
List 

อยู่ระหว่าง
การเจรจา* 

Positive List Positive List 
อยู่ระหว่าง
การเจรจา* 

อยู่ระหว่าง
การเจรจา* 

Positive List 
Positive 
List 

อยู่ระหว่างการ
เจรจา* 

Positive 
List 

Most-Favored-
Nation (MFN) 
Treatment 

หลักการหลัก
ปฏิบัติเยี่ยงชาติ
ที่ได้รับการ
อนุเคราะห์ยิ่ง 

✗** ✗ ✗ - 
✓ 

(Consultation 
MFN) 

✗ - - 
✓ 

(Consultation 
MFN) 

✗ - ✗ 

Market Access การเข้าสู่ตลาด ✓ ✓ ✓ - 
✓ ✓ - - 

✓ ✓ - 
✓ 

National 
Treatment (NT) 

หลักปฏิบัติเยี่ยง
คนชาต ิ ✓ ✓ ✓ 

- 
✓ ✓ - - 

✓ ✓ - 
✓ 

Mutual 
Recognition 

ข้อก าหนด
เกี่ยวกับการรับรู้
ร่วมกัน 

✓ ✓ ✓ 
- 

✓ ✓ - - 
✓ ✓ - 

✓ 

Review of 
Commitments 

การทบทวนข้อ
ผูกพันการค้า
บริการ 

✓ 
✓ 

ทบทวน
ภายใน 1 ปี 

✓ 
ทบทวน

ภายใน 1 ปี 

- 

✓ ทบทวน
ภายใน 3 ปี 

✓ 
ทบทวน

ภายใน 1 ปี 
และทุก 2 ปี 
หลังจากนั้น 

- - ✓ ทบทวน
ภายใน 5 ปี 

✓ 
ทบทวน

ภายใน 3 ปี 

- 
✓ 

ทบทวน
ภายใน 3 ปี 

หมายเหตุ: * ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย ความตกลงการค้าเสรีไทย-เปรู และความตกลงการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์ ยังคงอยู่ระหว่างการเจรจา แต่เป็นที่คาดการณ์ได้ว่าส่วนใหญ่จะ
เป็นการเปิดเสรีในรูปแบบ Positive List 
** อ้างอิงตามความตกลง GATS 

✓ หมายถึง มีการก าหนดข้อผูกพันในประเด็น (Main Features) ดังกล่าว เช่น ในบทว่าการค้าการบริการ ประเด็นเรื่องการเข้าสู่ตลาด หากความตกลงดังกล่าว อนุญาตให้เปิดเสรีการเข้าสู่ตลาด ก็จะใส่เครื่องหมาย ✓  

✗ หมายถึง ไม่มีการกล่าวถึงประเด็น (Main Features) ดังกล่าว ก็จะใส่เครื่องหมาย ✗ 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมขอ้มูลเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559



 

 

 

4-10  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาความครอบคลุมการเปิดตลาดการค้าบริการภายใต้ความตกลง
ฉบับต่างๆ ที่ไทยเป็นภาคี พบว่า การเจรจาการค้าบริการภายใต้กรอบอาเซียน ครอบคลุมสาขา
ย่อยตามรายการ Central Product Classification (CPC) มากที่สุด  

 
โดยสถานะล่าสุดของข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการของแต่ละประเทศสมาชิก

อาเซียนในกรอบอาเซียน ได้ถูกด าเนินการภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน 
(ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) ซึ่งสมาชิกอาเซียนจะทยอยเปิดตลาด
ให้แก่กันเป็นรอบๆ และเปิดตลาดในระดับที่สูงขึ้นกว่าในเวทีของ WTO โดย AFAS เริ่มด าเนินการ
ตั้งแต่ป ี2539 และวัตถุประสงค์ของ AFAS ได้แก่ 

 
1) เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันด้านการค้าบริการระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อ

ปรับปรุงประสิทธิภาพ ความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มความหลากหลาย 
ในการผลิต การให้บริการ และกระจายความครอบคลุมของการให้บริการ 
ทั้งในและนอกอาเซียน 

2) ลดอุปสรรคด้านการค้าบริการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 
3) ส่งเสริมการเปิดตลาดเสรีการค้าบริการทั้งความลึกและความครอบคลุมให้มากกว่า

ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ (The General Agreement on Trade in Services: 
GATS) ภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) 

 
ทั้งน้ี หลักการส าคัญของ AFAS ได้แก่ 
 
 สมาชิกทุกประเทศจะทยอยผูกพันการเปิดตลาดให้มากขึ้นทั้งสาขาที่จะผูกพัน 

(Coverage) และการลดข้อจ ากัดที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ให้บริการในกลุ่มสมาชิก (Level 
of Liberalization) 

 แต่ละประเทศยังมีสิทธิในการออกกฎระเบียบภายในประเทศของตนเพื่อก ากับดูแล
ธุรกิจบริการให้มีคุณภาพได้ 

 สมาชิกอาเซียนต้องเปิดตลาดธุรกิจบริการให้แก่กันมากกว่าที่แต่ละประเทศได้มี
ข้อตกลงไว้กับองค์การการค้าโลก (WTO) 

 
ทั้งนี้ ในการอ่านตารางข้อผูกพัน สิ่งที่ควรทราบได้แก่รูปแบบการค้าบริการระหว่าง

ประเทศ ข้อจ ากัดหรืออุปสรรคทางการค้าบริการ และโครงสร้างของตารางข้อผูกพัน 
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(1) รูปแบบการค้าบริการระหว่างประเทศมี 4 รูปแบบ (Modes of Supply) ได้แก่  
 
 การให้บริการแบบข้ามพรมแดน (Cross-border supply)  
 การเดินทางไปบริโภคในต่างประเทศ (Consumption abroad)  
 การจัดตั้งธุรกิจ (Commercial presence) และ  
 การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Movement of natural persons: MNP) 
 
(2) ข้อจ ากัดหรืออุปสรรคทางการค้าบริการมี 2 ประเภท ได้แก่  
 
 ข้อจ ากัดในการเข้าสู่ตลาด (Limitations on Market Access) คือ กฎหมาย 

กฎระเบียบหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าตลาดหรือเข้าถึงผู้ซื้อบริการ 
เช่น การจ ากัดจ านวนผู้ให้บริการ การก าหนดจ านวนบุคลากรที่ให้บริการ การ
ก าหนดสัดส่วนการถือหุ้นในนิติบุคคล 

 ข้อจ ากัดในการประติบัติ  (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ (Limitations on National 
Treatment: NT) หมายถึงการให้การปฏิบัติต่อผู้ให้บริการต่างชาติแตกต่างจาก 
ผู้ให้บริการของชาติตน เช่น มาตรการด้านภาษีอากร เงื่อนไขการมีถิ่นที่อยู่ เงื่อนไข
การถ่ายโอนเทคโนโลยี 

 
(3) โครงสร้างของตารางข้อผูกพันประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 
 
 ข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal Commitments) คือ ข้อผูกพันที่ใช้ครอบคลุมกับ 

ทุกสาขาบริการท่ีปรากฏอยู่ในตาราง  
 ข้อผูกพันเฉพาะสาขา (Specific Commitments) คือข้อผูกพันของแต่ละสาขา

บริการซึ่งระบุเงื่อนไขในการเข้ามาให้บริการในแต่ละรูปแบบการให้บริการส าหรับ
สาขาบริการนั้นๆ 

 
ในการอ่านตารางข้อผูกพันจะต้องอ่านทั้งข้อผูกพันทั่วไปและข้อผูกพันเฉพาะสาขา หาก

มีความไม่สอดคล้องกันเกิดขึ้น ให้ยึดถือข้อผูกพันเฉพาะสาขาเป็นหลัก 
 
ภายหลังจากความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียนฉบับที่ 8 (AFAS 8th) ประเด็น

เรื่องของเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (MNP) ได้ถูกจัดท าบท MNP แยกออกมาจากบทการค้าบริการ 
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เพื่อความสะดวก คล่องตัว และง่ายต่อการก าหนดกฏเกณฑ์ต่างๆ มากขึ้น  โดยรายละเอียดใน
ประเด็นเร่ือง MNP จะกล่าวถึงในส่วนถัดไป 

 
ในปัจจุบัน ข้อผูกพันล่าสุดของสมาชิกอาเซียนคือข้อผูกพันชุดที่ 9 โดยรายละเอียดของ

ตารางข้อผูกพันทั่วไปของประเทศไทย และตารางข้อผูกพันเฉพาะสาขาของประเทศไทย เป็นดังแสดง
ในภาคผนวกที่ 2 

 
4.1.2 การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Movement of Natural Persons) 

 
ในประเด็นเรื่องการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาภายใต้การศึกษานี้  คณะผู้วิ จัยจะ

ท าการศึกษาความตกลงการค้าเสรีท่ีบรรจุข้อบทว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา หรือข้อบทที่
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา แต่มิได้บรรจุเป็นข้อบทว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคล
ธรรมดาโดยตรง โดยพิจารณาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเป็นหลัก โดยความตกลง
การค้าเสรีที่จะถูกน ามาศึกษาในส่วนนี้ ได้แก่  

 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 

(ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement: AANZFTA) 
 ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น 

(Japan-Thailand Economic Partnership Agreement : JTEPA) 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย  

(Thailand-Australia Free Trade Agreement: TAFTA) 
 ความตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันย่ิงขึ้นไทย-นิวซีแลนด์  

(Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership: TNZCEP) 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี (Thailand-Chile Free Trade Area: TCFTA) 
 ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on 

Services: AFAS) และความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาอาเซียน 
(ASEAN Agreement on Movement of Natural Persons: ASEAN MNP)  

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน 
(ASEAN-China Free Trade Agreement: ACFTA) 

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลี 
(ASEAN-Korea Free Trade Agreement: AKFTA) 
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ตารางที่ 4-3 แสดงการเปรียบเทียบความตกลงการค้าเสรีของอาเซียนและไทย ใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา โดยมีความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์ ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน และความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี5 ที่บรรจุ
บทว่าด้วย การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Movement of Natural Persons Chapter) ไว้ในความ 
ตกลง โดยยินยอมให้บุคคลธรรมดาสามารถเข้าและพ านักชั่วคราวในประเทศ (Grant of Temporary) 
ร่วมกันส่งเสริมความโปร่งใสในการให้อนุญาต (Transparency in Development and Application 
of Regulations) และเม่ือเกิดปัญหา สามารถเข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือและระงับข้อพิพาทได้ 
(Consultations and Dispute Settlement) นอกจากนี้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี ยังได้มี
คณะกรรมการก ากับดูแลว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Committee on Temporary Entry)  

 
ประเภทบุคคลธรรมดาและระยะเวลาที่ประเทศสมาชิกอาเซียนให้สิทธิแก่คนชาติประเทศ

คู่ภาคีสามารถพ านักได้ ตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยมากจะ
ยินยอมให้ผู้ เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ (Business Visitor) และผู้ โอนย้ายภายในกิจการ (Intra 
Corporate Transferee) เข้าพ านักเป็นการชั่วคราว (90 วัน) ยกเว้นประเทศเมียนมา ทีย่ินยอมให้
เฉพาะผู้ให้บริการ (Service Supplier) เข้าพ านักเป็นการชั่วคราวไม่เกิน 70 วัน ซึ่งแสดงถึงระดับ
การเปิดเสรีทางการค้าบริการในรูปแบบการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาที่น้อยกว่าประเทศสมาชิก
อาเซียนอื่น  

 
ในทางตรงกันข้าม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม มีระดับการเปิดเสรีค่อนข้างมาก 

ยินยอมให้ประเภทบุคคลธรรมดาทีห่ลากหลายเข้าพ านัก ไม่ว่าจะเป็น ผู้ให้บริการติดตั้ง (Installer)  
ผู้ให้บริการบ ารุงรักษา (Maintainers) ผู้ให้บริการ (service supplier) ผู้ขยายสาขาย่อยของกิจการ 
(Persons responsible for setting up a commercial presence) นักลงทุน (Investor) และแรงงาน
ที่มีทักษะทางเทคโนโลยี (Natural Persons Who Engage in Business Activities, Which Require 
Technology or Knowledge at an Advanced Level) ทั้งน้ี มาเลเซีย ก าหนดระยะเวลาพ านักของ
ผู้โอนย้าย ภายในกิจการยาวนานถึง 10 ปี ซึ่งมากที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศคู่ภาคีอื่น 

 
นอกจากนี้ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน และอาเซียน-เกาหลี ประเภทบุคคล

ธรรมดาที่คนชาติประเทศคู่ภาคีสามารถพ านักได้ คือ ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ (Business Visitor) 
และผู้โอนย้ายภายในกิจการ (Intra Corporate Transferee) โดยยินยอมให้เข้าพ านักเป็นการ
ชั่วคราว โดยเงื่อนไขการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา ตามพันธกรณีของไทยในความตกลงการค้า

                                                           
5 ความตกลงอาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลีใต้ และไทย-ชิลี ไม่มีบทว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา แต่ภายใต้ตารางข้อผูกพัน
เฉพาะในบทว่าด้วยการค้าบริการ มีการให้ข้อผูกพันใน Mode 4 ไว ้
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เสรีของอาเซียน-จีน และอาเซียนเกาหลี คือ 90 วันส าหรับผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ และ 1 ปีส าหรับ
ผู้โอนย้ายภายในกิจการ ทั้งนี้ ในความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี เม่ือพิจารณาเฉพาะตาม
พันธกรณีของไทย ได้ยินยอมให้ผู้ให้บริการตามสัญญาจ้าง (Contractual Service Supplier)  
เข้าพ านักเป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลา 1 ปี 

  
ส าหรับความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและประเทศคู่ภาคีที่มีการเจรจาการเคลื่อนย้าย

บุคคลธรรมดาด้วยนั้น มีความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น และไทย-ออสเตรเลีย ที่มีบทว่าด้วย  
การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Movement of Natural Persons Chapter) ทั้งสองความตกลง  
ให้การยินยอมให้บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติประเทศคู่ภาคีเข้าพ านักเป็นการชั่วคราว (Grant of 
Temporary) ทั้งนี้ ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น มีรายละเอียดครอบคลุมกว่า โดยให้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการก ากับดูแลว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Committee on Temporary Entry) 
และร่วมกันส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการอนุญาตให้พ านักชั่วคราว (Transparency in 
Development and Application of Regulations) 

 
ถึงแม้ว่า ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ไม่มีบทว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา แต่

ภายใต้ตารางข้อผูกพันเฉพาะในบทว่าด้วยการค้าบริการ มีการให้ข้อผูกพันใน Mode 4 ไว้ ดังนั้น 
เม่ือพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา พบว่า มีการยินยอมให้ 
บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติประเทศคู่ภาคีเข้าพ านักเป็นการชั่วคราว (Grant of Temporary) และได้มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Committee on Temporary 
Entry) ทั้งนี้ ประเภทบุคคลธรรมดาและระยะเวลาที่คนชาติประเทศคู่ภาคีสามารถพ านักได้   
ตามความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี จะยินยอมให้ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ (Business Visitor) และ 
ผู้โอนย้ายภายในกิจการ (Intra Corporate Transferee) เข้าพ านักเป็นการชั่วคราวในไทยได้เป็น
ระยะเวลา 90 วันและ 1 ปีตามล าดับ 

 
ขณะท่ีความตกลงไทย-นิวซีแลนด์ แม้ไม่พบข้อบทที่ชัดเจน แต่มีการด าเนินการเจรจาใน

ภาคผนวกของการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา และมีจดหมายตอบรับ (Exchange Letter) ระหว่าง
ไทยกับนิวซีแลนด์ ยินยอมให้ประเภทบุคคลธรรมดาบางประเภทเข้าพ านักเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ 
การเจรจาข้อบทใช้เวลาพิจารณาเป็นเวลานาน เพราะแต่ละประเทศต้องค านึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
เพื่อไม่ให้ล่าช้าเกินกว่าจ าเป็นและเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย จึงมีการยินยอมในรูปแบบจดหมาย
ตอบรับ โดยไทยยินยอมให้คนชาตินิวซีแลนด์ ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ (Business Visitor) พ านักได้
ไม่เกิน 90 วัน ผู้โอนย้ายภายในกิจการ (Intra Corporate Transferee) พ านักได้ไม่เกิน 1 ปี ส่วน
นิวซีแลนด์ ยินยอมเฉพาะพ่อครัว (Chef) สามารถพ านักชั่วคราว ได้ไม่เกิน 3 ปี และขยายเพิ่มได้ 
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1 ปี ซึ่งพ่อครัวของไทยต้องผ่านการทดสอบและได้ใบรับรองมาตรฐานทักษะการประกอบอาหาร
จากกระทรวงแรงงาน (Thai National Skills Standard Certificate for Thai Cooking) คุณสมบัติ
ผู้สมัครเพื่อทดสอบทักษะการประกอบอาหาร ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี ซึ่งใบรับรองแบ่งเป็น 3 
ระดับ ได้แก่ ระดับ 3 ต้องมีประสบการณ์การประกอบอาหาร 3 ปี ระดับ 2 ต้องมีประสบการณ์
ประกอบอาหาร 4 ปี และระดับ 1 ต้องมีประสบการณ์การประกอบอาหาร 5 ปี นอกจากนี้  
นิวซีแลนด์ยังอยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณาก าหนดคุณสมบัติผู้ให้บริการนวดแผนไทยที่จะ
ยินยอมให้พ านักเป็นการชั่วคราวอีกด้วย 
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ตารางที่ 4-3 เปรียบเทียบความตกลงการค้าเสรีของอาเซียนและไทย ในประเด็นที่เก่ียวกับการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Movement of Natural Persons) 

Main Features Definitions 
ASEAN – 

China* 
ASEAN – 
Korea* 

ASEAN - 
Japan 

ASEAN and 
Australia - 

New Zealand 

ASEAN -
India 

Thailand 
- India 

Thailand - 
Peru 

Thailand - 
Japan 

Thailand - 
Australia 

Thailand - 
New Zealand 

** 

ASEAN 
MNP 

Thailand – 
Chile * 

General Obligations พันธกรณีทั่วไป ✗ ✗ - ✗ ✗ - - ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 

Grant of Temporary Entry 
การยินยอมให้บุคคล
ธรรมดาเข้าพ านักเป็น
การชั่วคราว 

✓ ✓ - ✓ ✗ - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Committee on Temporary 
Entry 

คณะกรรมการก ากับดูแล
ว่าด้วยการเคลื่อนย้าย
บุคคลธรรมดา 

✗ ✓ - ✗ ✗ - - ✓ ✗ ✗ ✗ ✓ 

Transparency in 
Development and 
Application of Regulations  

การส่งเสริมความโปร่งใส ✓ ✓ - ✓ ✗ - - ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ 

Consultations and Dispute 
Settlement 

การก าหนดเกี่ยวกับ
กระบวนการปรึกษาหารือ
และระงับขอ้พพิาท 

✓ ✓ - ✓ ✗ - - ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ 

Business Visitors ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ ✓ ✓ - ✓ ✗ - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Intra-corporate 
Transferees 

ผู้โอนย้ายภายในบริษัท ✓ ✓ - ✓ ✗ - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Contractual 
Service Supplier 

ผู้ให้บริการตามสัญญา
จ้าง ✗ ✓ - ✗ ✗ - - ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ 

หมายเหตุ: * ความตกลงอาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลีใต ้และไทย-ชิลี ไม่มบีทว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา แต่ภายใต้ตารางข้อผูกพนัเฉพาะในบทว่าด้วยการค้าบริการ มีการให้ข้อผูกพันใน Mode 4 ไว ้ 
 ** ส าหรับกรอบการเจรจาการค้าการบริการของ Thailand-New Zealand จะไม่พบข้อบทในประเด็นต่างๆ ตามตาราง แต่มจีดหมายตอบรับ (Exchange Letter) ระหว่างไทยกับนวิซีแลนด์ ยินยอมให้ประเภทบุคคล 
ธรรมดาบางประเภทเข้าพ านักเป็นการชั่วคราว 

 *** ในหัวข้อ Business Visitors Intra-corporate Transferees และ Contractual Service Supplier ในที่นี้จะพิจารณาเฉพาะพันธกรณีของไทยตาม Horizontal Commitment 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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จากตารางที่ 4-3 เห็นได้ว่า มี 8 ความตกลงที่มีการเจรจาเรื่อง MNP หรือความตกลงที่มี
การเจรจาที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา ได้แก่ 

 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 

(ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement: AANZFTA) 
 ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น 

(Japan-Thailand Economic Partnership Agreement : JTEPA) 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย  

(Thailand-Australia Free Trade Agreement: TAFTA) 
 ความตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันย่ิงขึ้นไทย-นิวซีแลนด์  

(Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership: TNZCEP) 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี (Thailand-Chile Free Trade Area: TCFTA) 
 ความตกลงว่าด้วยการคเลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาอาเซียน 

(ASEAN Agreement on Movement of Natural Persons: ASEAN MNP)  
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน 

(ASEAN-China Free Trade Agreement: ACFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลี 

(ASEAN-Korea Free Trade Agreement: AKFTA) 
  
โดยความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลีใต้ และไทย-ชิลี ไม่มีบทว่าด้วย

การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา แต่ภายใต้ตารางข้อผูกพันเฉพาะในบทว่าด้วยการค้าบริการ มีการ
ให้ข้อผูกพันใน Mode 4 ไว้ ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงพิจารณาความตกลงการค้าเสรีดังกล่าวด้วย 

 
คณะผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติม โดยสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4-4 

4-5 และ 4-6 เม่ือพิจารณาแล้วพบว่าระดับการเปิดเสรีของประเทศไทยอยู่ในระดับปานกลาง
ค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับประเทศสมาชิกอื่นๆ ในอาเซียน 

 
นอกจากนี้ ภายใต้การด าเนินการไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความตกลงว่าด้วย

การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาของอาเซียน (ASEAN Agreement on Movement of Natural 
Persons: ASEAN MNP Agreement) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการค้าบริการ มีบทบาทส าคัญในการ
สนับสนุนการเปิดตลาดการค้าการบริการเสรีระหว่างอาเซียนมาก โดยสาระส าคัญของ ASEAN 
MNP Agreement มีดังต่อไปนี้  
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ASEAN MNP Agreement ประกอบด้วยข้อบท และข้อผูกพัน โดยสาระของข้อบทจะ
เกี่ยวกับการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้เกิดการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่ประสงค์จะให้บริการ
ในประเทศสมาชิกในสาขาเกี่ยวกับการค้าสินค้า การค้าบริการและการลงทุน ส่วนข้อผูกพันจะระบุ
ประเภทของบุคลากรที่ประเทศสมาชิกอนุญาตให้เข้ามาให้บริการได้ตามสาขาที่ระบุในข้อผูกพัน 
รวมถึงระยะเวลาในการให้เข้าเมืองชั่วคราวหรือ พ านักชั่วคราวและเงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับการ
อนุญาตท างาน 

 
โดยข้อผูกพันของไทยจะอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้าย บุคลากร 2 ประเภทเท่าน้ัน คือ 
 
(1) ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ (Business Visitor) หมายถึง บุคคลธรรมดาที่จะเข้ามา 

พ านักในไทยด้วยวัตถุประสงค์ด้านการประชุมหรือติดต่อทางธุรกิจ เข้าร่วมสัญญาซื้อหรือขาย
บริการ เยี่ยมเยือนธุรกิจที่จัดตั้ง และจัดตั้งธุรกิจในไทย หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน โดยการ
พ านักดังกล่าวจะอนุญาตในข้ันต้นไม่เกิน 90 วัน และอาจขยายระยะเวลาได้รวมไม่เกิน 1 ปี 

 
(2) ผู้โอนย้ายภายในบริษัท (Intra-Corporate Transferee) หมายถึง ผู้โอนย้ายระหว่าง

บริษัทในเครือในระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือผู้เชี่ยวชาญ โดยบุคคลนั้นต้องได้รับการจ้างโดย
บริษัทดังกล่าวนอกประเทศไทยมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนด าเนินการเข้ามาในไทย และต้อง
ผ่านเงื่อนไขความจ าเป็นด้านการจัดการของกรมการจัดหางาน โดยการพ านักดังกล่าวจะอนุญาตไม่
เกิน 1 ปีและอาจขยายระยะเวลาได้อีก 3 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ปี การอนุญาตข้างต้นครอบคลุมการ
เคลื่อนย้ายบุคลากรใน 25 สาขา ดังนี ้

  
 บริการวิศวกรรม  
 บริการคอมพิวเตอร์  
 บริการวิจัยและพัฒนา  
 บริการให้เช่า  
 บริการด้านโฆษณา  
 บริการวิจัยตลาดและส ารวจความเห็น  
 บริการด้านบริหารจัดการ  
 บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร  
 บริการที่เกี่ยวเนื่องกับประมง  
 บริการที่เกี่ยวเนื่องกับป่าไม้  
 บริการที่เกี่ยวเนื่องกับเหมืองแร่  
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 บริการที่ปรึกษา  
 บริการซ่อมอุปกรณ์ทางการแพทย์  
 บริการการแปล  
 บริการจัดประชุม  
 บริการด้านโทรคมนาคม  
 บริการผลิตสื่อวิทยุและโทรทัศน์  
 บริการก่อสร้าง 
 บริการด้านการศึกษา  
 บริการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริการด้านการเงิน  
 บริการด้านสุขภาพ  
 บริการด้านโรงแรม  
 บริการด้านกีฬา และ  
 บริการด้านการขนส่ง 

 
ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้สรุปข้อผูกพันเบื้องต้นในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน ในประเภท

ของบุคคลธรรมดาที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ดังแสดงในตารางที่ 4-6 
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ตารางที่ 4-4 เปรียบเทียบเงื่อนไขการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา ตามพันธกรณีของไทยในความตกลงการค้าเสรีของอาเซียนและอาเซียนกับคู่เจรจา 
ประเภทของบุคคลธรรมดา ASEAN - Australia - New Zealand ASEAN - China ASEAN - Korea ASEAN MNP 

ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ (Business 
Visitor: BV) 

90 วัน 90 วัน 90 วัน 90 วัน 

ผู้โอนย้ายภายในกิจการ (Intra 
Corporate Transferee: ICT) 

1 ปี 1 ปี 1 ปี 1 ปี 

ผู้ให้บริการตามสัญญาจ้าง (Contractual 
Service Suppliers: CSS) ✗ ✗ 1 ปี ✗ 

ผู้ให้บริการวิชาชีพ (Professionals) ✗ ✗ ✗ ✗ 
ประเภทของบุคคลธรรมดาอื่นๆ ✗ ✗ ✗ ✗ 

หมายเหตุ 
* BV ผู้เข้ามาเพื่อจัดตั้งกิจการ สามารถ

ขยายเวลาได้เป็นไม่เกิน 1 ปี 
ICT ขยายเวลาได้ 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี 

* BV ผู้เข้ามาเพื่อจัดตั้งกิจการ สามารถ
ขยายเวลาได้เป็นไม่เกิน 1 ปี  

ICT ขยายเวลาได้ 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี 

* BV ผู้เข้ามาเพื่อจัดตั้งกิจการ สามารถ
ขยายเวลาได้เป็นไม่เกิน 1 ปี  

ICT ขยายเวลาได้ 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี 

* BV ขยายเวลาได้เป็นไม่เกิน 1 ปี  
ICT ขยายเวลาได้ 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด
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ตารางที่ 4-5 เปรียบเทียบเงื่อนไขการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาตามพันธกรณีของไทยในความตกลงการค้าเสรีทวิภาคี 

ประเภทของบุคคลธรรมดา 
Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - New Zealand* Thailand - Chile 

Thailand Japan Thailand Australia Thailand New Zealand Thailand Chile 
ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ (Business 
Visitor: BV) 

90 วัน 90 วัน 90 วัน 3 เดือน 90 วัน ✗ 90 วัน ไม่ได้ระบุระยะเวลา 

ผู้โอนย้ายภายในกิจการ (Intra 
Corporate Transferee: ICT) 

1 ปี 3 ปี 1 ปี 4 ปี 1 ปี ✗ 1 ปี 2 ปี 

ผู้ให้บริการตามสัญญาจ้าง 
(Contractual Service Suppliers: 
CSS) 

90 วัน 3 ปี 1 ปี 
3 ปี (หรือ 4 ปี
ส าหรับพ่อครัว) ✗ พ่อครวั 3 ปี ✗ ✗ 

ผู้ให้บริการวิชาชีพ (Professionals) ✗ 
นักกฎหมายหรือ
นักบัญชี 3 ปี ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 

ประเภทของบุคคลธรรมดาอื่นๆ 
นักลงทุน 90 วัน  
ผู้ฝึกสอน 6 เดือน 

นักลงทุน 3 ปี 
ผู้ฝึกสอน 3 ปี ✗ 

ผู้ค้าบริการ  
6 เดือน 

ผู้บริหารหรอื
ผู้จัดการที่ต้องการ
จัดตั้งกิจการ 4 ปี 

✗ ✗ ✗ ✗ 

หมายเหตุ 

BV ขยายเวลาได้เป็น
ไม่เกิน 1 ปี  

ICT ขยายเวลาได้ 3 
ครั้ง ครั้งละ 1 ปี 

ทุกรายการระบุว่า
ขยายเวลาได้ แต่

ไม่ได้ระบุ
รายละเอียด 

BV ขยายเวลาได้เป็นไม่เกิน 1 
ปีICT ขยายเวลาได้ครั้งละ 1 
ปี รวมแล้วไม่เกิน 5 ปี CSS 
ขยายเวลาได้ครั้งละ 1 ปี รวม

แล้วไม่เกิน 3 ปี 

ICT ขยายเวลาได้
เป็นไม่เกิน 10 ปี 
ผู้ค้าบริการขยาย
เวลาได้เป็น 1 ปี 

ICT ขยายเวลาได้
ครั้งละ 1 ปี รวม
แล้วไม่เกิน 5 ปี 

พ่อครวัขยาย
เวลาได้ 1 ปี  
รวมเป็น 4 ปี 

BV ขยายเวลา
ได้เป็นไม่เกิน 1 
ปี ICT ขยาย
เวลาได้ 3 ครั้ง 
ครั้งละ 1 ปี 

ICT ขยายเวลาได้
อีก 2 ปี 

หมายเหตุ: * ส าหรับกรอบการเจรจาการค้าการบริการของ Thailand-New Zealand จะไม่พบข้อบทในประเด็นตา่งๆ ตามตาราง แต่มจีดหมายตอบรับ (Exchange Letter) ระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ ยินยอมให้ประเภทบุคคล
ธรรมดาบางประเภทเข้าพ านักเป็นการชั่วคราว 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ตารางที่ 4-6 สรุปข้อผูกพันเบื้องต้นของประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้ความตกลง ASEAN MNP 
ประเภทของบุคคล

ธรรมดา 

ASEAN Agreement on Movement of Natural Persons (ASEAN MNP) 

Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Vietnam 

ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ 
(Business Visitor) 

- 90 วัน 60 วัน 30 วัน 90 วัน - 59 วัน - 90 วัน 90 วัน 

ผู้โอนย้ายภายในกจิการ 
(Intra Corporate 
Transferee) 

3 ปี* 2 ปี* 2 ปี* 
1เดือน  
ถึง 1 ปี* 

ไม่เกิน 10 ปี 1 ปี 1 ปี 2 ปี* 1 ปี* 3 ปี 

ผู้ให้บริการตามสัญญาจ้าง 
(Contractual Service 
Suppliers) 

- 2 ปี* - - - - 1 ปี - - 90 วัน 

หมายเหต ุ

* ขยาย
ระยะเวลาได้
อีก 2 ครั้ง ครั้ง
ละ 1 ปี 

* ขยาย
ระยะเวลาได้
อีก 3 ครั้ง 
ครั้งละ 1 ปี 
รวมแล้วไม่
เกิน 5 ปี 

* ขยาย
ระยะเวลาได้
อีก 2 ครั้ง 
ครั้งละไม่เกิน 
2 ปี 

* ต้องขอ 
VISA/ Stay 
Permit/ 
Work Permit 

- - - 

* ขยาย
ระยะเวลาได้
อีก 2 ครั้ง 
ครั้งละไม่เกิน 
3 ปี 

* ขยาย
ระยะเวลาได้
อีก 3 ครั้ง 
ครั้งละไม่เกิน 
1 ปี 

- 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Asean Secretariat 
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บทที่ 5 
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

 
 
เนื้อหาในบทนี้ จะกล่าวถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศไทย 

ในปัจจุบัน เพื่อท าการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่มูลค่าของ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป และระบุสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่มีการเจรจาการค้า
การบริการภายใต้ความตกลงการค้าเสรีต่อไป โดยเนื้อหาในบทนี้จะประกอบด้วยหัวข้อ 5.1 
โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 5.2 ภาพรวมห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูป 5.3 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป และ 5.4 
ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูป 

 
 

 โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 
 
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ถือเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ

ของไทย เนื่องจากอุตสาหกรรมดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่องกับภาคเกษตรกรรม ซึ่งช่วยกระจาย
ความเจริญไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ และเป็นแหล่งสร้างเสริมรายได้ของครัวเรือนเกษตรกร
และชุมชนในชนบทอย่างมาก ในขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมดังกล่าวก็เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน
ของประเทศในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร อีกทั้ง ยังมีความส าคัญต่อ  
การบริโภคภายในประเทศ โดยมีมูลค่าการจ าหน่ายภายในประเทศเฉลี่ยในช่วงปี 2553-2557 สูงถึง 
475,315.81 ล้านบาท และปัจจุบันสินค้าอาหารของไทยสามารถส่งออกไปยังประเทศต่างๆ 
มากกว่า 200 ประเทศ คิดเป็นมูลค่าการส่งออกกว่า 31,993.44 ล้านเหรียญสหรัฐ1 

 
ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาถึงโครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของไทย พบว่า 

อุตสาหกรรมดังกล่าว สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน กล่าวคือ 1) อุตสาหกรรมต้นน้ า (Upstream) 
นั่นคือ การเกษตรกรรม การประมง และการปศุสัตว์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมแรกเริ่มของอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูป มีความเกี่ ยวข้องในฐานะที่ เป็นแหล่งป้อนวัตถุดิบให้แก่ภาคการผลิต  
2) อุตสาหกรรมกลางน้ า (Midstream) ซึ่งเป็นการน าวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมต้นน้ ามาแปรรูป 

                                                           
1 ข้อมูล ณ ปี 2557  
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ในเบื้องต้น อาทิ แป้ง ซอสปรุงรส และน้ าตาล เป็นต้น และ 3) อุตสาหกรรมปลายน้ า (Downstream) 
เป็นขั้นตอนสุดท้ายของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ซึ่งน าผลผลิตจากอุตสาหกรรมต้นน้ าและกลางน้ า
มาแปรรูปหรือผลิตโดยกระบวนการที่ซับซ้อนขึ้น เช่น การแช่แข็ง การหมักดอง และการแปรรูป
เป็นอาหารกระป๋อง เป็นต้น  

 
นอกจากอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป จะเป็นอุตสาหกรรมที่กระจายรายได้ไปยังท้องถิ่น 

อุตสาหกรรมดังกล่าวยังมีความส าคัญต่อการค้าระหว่างประเทศ เม่ือพิจารณาด้านการส่งออก  
ดังแสดงในภาพที่ 5-1 พบว่าในปี 2557 อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมีมูลค่าสูงถึง 31,933.44  
ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14 ของมูลค่าการส่งออกของประเทศ เม่ือพิจารณา 
CAGR2 ของการส่งออกในช่วงระหว่างปี 2548 ถึง 2557 พบว่าอยู่ที่ร้อยละ 10.48 โดยสินค้าที่
ส่งออกมากที่สุด คือ ข้าว ปลาปรุงแต่ง น้ าตาลที่ผลิตมาจากอ้อย เนื้อสัตว์  ส่วนอื่นของสัตว์หรือ
เลือดสัตว์ที่ปรุงแต่งหรือท าไว้ไม่ให้เสียอื่นๆ และมันส าปะหลัง ตามล าดับ 

 
ด้านการน าเข้าของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ดังแสดงให้เห็นในภาพที่ 5-2 พบว่า 

มูลค่าการน าเข้าของอุตสาหกรรมดังกล่าวในปี 2557 อยู่ที่ 12,543.79 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 5 ของมูลค่าการน าเข้าของประเทศ โดยมี CAGR ของการน าเข้าในช่วงระหว่างปี 
2548 ถึง 2557 อยู่ที่ร้อยละ 11.70 โดยสินค้าที่มีการน าเข้ามากที่สุด คือ ปลาแช่เย็นจนแข็ง  
กากน้ ามันและกากแข็งอื่นๆ ที่ได้จากการสกัดน้ ามันถั่วเหลือง ถั่วเหลือง อาหารปรุงแต่ง และนม
และครีม ตามล าดับ 

 
ส าหรับภาวะเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป จากข้อมูลของส านักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม พบว่าในปี 2558 สภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปปรับตัวสูงขึ้น
เล็กน้อย ในอัตราร้อยละ 2.42 เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา โดยส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการผลิตน้ าตาล
                                                           
2 อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) เป็นอัตราการเติบโตที่เสมือนว่าการเติบโตเกิดขึ้นเท่าๆ กันทุกปี โดยวัดจากมูลค่าในปีแรก
ถึงปีสุดท้าย ซึ่งมีสูตรการค านวณดังตอ่ไปนี้ 

 
    โดย V(t0) คือ มูลค่าของปีที่เริ่มค านวณ 
     V(tn) คือ มูลค่าของปีที่สิ้นสุดการค านวณ 
     (tn - t0) คือ ปีที่สิ้นสุดค านวณลบด้วยปีที่เริ่มค านวณ 
  
 ยกตัวอย่างเช่น สมมติว่ามูลค่าส่งออกในปี 2544 = 11,217.97 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีมูลค่าการส่งออกในปี 2554 = 35,735.77 
ล้านเหรียญสหรัฐ ดังนั้น อัตราการเติบโตเฉลี่ยที่จะท าให้มูลค่าการค้าในปี  2544 โตจนถึงมูลค่าการค้าในปี 2554 คือร้อยละ 
12.28 เป็นต้น 
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เพิ่มขึ้นจากการขยายพื้นที่ปลูกอ้อย ประกอบกับค าสั่ งซื้อสินค้าอาหารประเภทปศุสัตว์  
แปรรูป (ไก่แปรรูป) จากประเทศผู้น าเข้าที่เพิ่มสูงขึ้น อันเนื่องมาจากประเทศคู่แข่งประสบปัญหา  
ด้านมาตรฐานการผลิต จึงหันมาน าเข้าสินค้าจากไทยเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ปริมาณการผลิต  
ของกลุ่มสินค้าประมงปรับตัวลดลง (ทูน่ากระป๋อง และกุ้งแช่แข็ง) เนื่องมาจากการยกเลิก  
สิทธิ GSP ท าให้สินค้าดังกล่าวมีราคาสูงขึ้น ประกอบกับปัญหาการใช้แรงงานที่ เข้าข่าย 
ผิดกฎหมายในการประมง จึงส่งผลให้ค าสั่งซื้อลดลง  

 
ทั้งน้ี จากการสอบถามผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป พบว่า ประเทศผู้น าเข้า

สินค้าไทยที่เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ได้เริ่มน าระบบสืบค้นย้อนกลับ (Traceability) มาใช้กับ 
สินค้าไทย เพื่อสร้างความม่ันใจให้กับผู้บริโภคว่าสินค้าดังกล่าวไม่มีสิ่งปนเปื้อน ปลอดภัย  
โดยการตรวจสอบเส้นทางการผลิตและที่มาของวัตถุดิบเหล่านั้น ซึ่งปัญหาด้านแรงงาน 
ในการประมงก็เป็นหนึ่งในผลกระทบจากระบบดังกล่าว นอกจากนี้ ประเทศผู้น าเข้าสินค้าอาหาร
จากไทยหลายประเทศ มีการบังคับใช้มาตรฐานสินค้าอาหารในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้ง ยังบังคับใช้
มาตรการป้องกันการน าเข้าสินค้าเกษตร หรือมาตรการที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Measures)  
ในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารของไทยต้องพัฒนา
และปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ภาครัฐและภาคเอกชน จึงต้องร่วมมือกันพัฒนาความสามารถ
ทางการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปไทย ยกระดับมาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิต 
รวมถึงมาตรฐานการท าเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูปไทยในตลาดโลก  
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ตารางที่ 5-1 ปริมาณการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารของไทย ปี 2549-2558* 

สินค้า หน่วย 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 
2558  

(ม.ค.-พ.ย.) 

อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 

ปลาทูน่ากระป๋อง ตัน 464,360.03 397,577.64 446,807.03 453,981.53 469,794.34 451,134.70 493,565.00 490,076.91 473,538.28 394,398.62 

ปลาแช่แข็ง ตัน 112,058.59 99,602.86 93,025.80 81,311.91 89,087.77 87,639.13 89,594.53 95,836.26 92,841.80 82,171.48 

ปลาซาร์ดีนกระป๋อง ตัน 59,789.83 77,403.25 47,327.08 65,925.96 63,080.79 85,456.80 112,788.52 88,233.72 79,070.74 67,684.87 

กุ้งแชแ่ขง็ ตัน 117,194.37 117,008.88 112,489.95 120,773.25 139,818.47 134,768.77 114,855.26 63,396.67 51,158.29 43,171.25 

ปลาหมึกแชแ่ข็ง ตัน 55,549.22 55,152.22 49,311.50 43,820.94 42,568.29 41,571.15 36,106.71 33,469.44 36,680.61 28,602.48 

อุตสาหกรรมเน้ือสัตว์แช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป 

เน้ือไก่แช่แข็งและแช่เย็น ตัน 805,309.93 777,740.28 818,821.56 857,182.50 902,952.27 891,613.18 979,651.04 911,217.31 890,710.44 841,579.01 

เน้ือไก่สุกปรุงรส ตัน 0 56,623.05 111,895.49 115,270.12 122,388.27 131,955.84 126,506.10 133,658.07 134,899.10 136,267.98 

ไส้กรอก ตัน 27,408.00 27,750.46 27,172.73 24,020.21 26,776.00 31,103.10 32,328.99 34,145.95 35,692.13 29,130.57 

แฮม ตัน 1,245.38 1,315.06 1,334.37 1,290.28 1,378.49 1,519.88 1,873.12 1,894.40 1,898.08 1,793.51 

อุตสาหกรรมผักผลไม้กระปอ๋งและแปรรูป 

สับปะรดกระป๋อง ตัน 412,636.47 356,674.56 475,043.88 347,694.58 311,658.92 494,767.93 391,904.99 354,472.55 265,266.75 233,893.48 

น้ าผลไม ้ ตัน 335734.17 276,922.29 291,002.82 271,416.81 306,928.49 327,366.39 341,830.19 338,294.12 318,853.24 282,097.62 

ผักผลไม้อบแห้ง ตัน 26,375.18 27,229.40 25,684.36 24,577.87 27,160.88 24,219.97 24,733.23 24,674.33 23,586.14 19,869.20 

ข้าวโพดฝักอ่อนกระป๋อง ตัน 8,658.61 9,375.15 6,203.80 4,043.48 5,459.84 4,257.85 3,956.88 4,927.66 4,261.20 3,067.53 

อุตสาหกรรมธญัพชืและแป้งส าเร็จรูป 

แป้งมันส าปะหลัง ตัน 1,852,466.06 1,781,075.17 1,692,953.23 1,972,708.77 1,732,824.75 1,935,878.56 2,114,545.40 1,966,860.92 2,168,077.67 1,888,823.14 



 
 

 

 5-5 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.                        The Office of Industrial Economics 

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

สินค้า หน่วย 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 
2558 

(ม.ค.-พ.ย.) 

เค้ก ตัน 9,967.32 12,697.83 15,744.33 17,972.68 22,792.29 24,011.72 24,772.06 28,741.03 31,303.57 30,042.77 

ขนมปังเวเฟอร ์ ตัน 12,681.73 11,201.79 10,055.19 9,598.49 12,986.20 14,221.90 13,943.93 16,682.77 19,785.87 19,413.49 

คุกกี ้ ตัน 7,637.62 6,444.75 4,645.99 5,149.77 5,429.00 5,542.27 6,135.81 5,979.56 6,244.51 5,991.89 

อุตสาหกรรมน้ าตาลแปรรูป 

น้ าตาลทรายดิบ ตัน 2,492,785.90 3,435,855.61 4,006,050.84 3,947,981.30 3,172,852.84 5,431,460.38 5,380,471.51 5,142,438.12 6,131,742.96 5,073,312.47 

กากน้ าตาล ตัน 2219513.5 2,855,991.87 3,061,312.28 2,832,348.44 2,609,071.15 4,016,141.15 3,917,273.11 3,871,203.51 3,625,693.83 3,187,431.22 

น้ าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ ตัน 1,172,278.48 2,415,773.47 2,354,421.22 2,565,742.47 2,273,243.85 2,909,343.37 2,895,091.87 3,250,291.17 2,811,385.00 3,007,883.06 

น้ าตาลทรายขาว ตัน 1,883,063.22 1,773,754.06 1,712,009.00 1,913,445.09 1,861,646.89 2,123,944.38 1,945,211.99 1,870,346.69 1,724,303.43 1,520,183.51 
* หมายเหตุ: ข้อมูลการผลติของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในปี 2558 เป็นข้อมูลในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2558  
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากสถิติอตุสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (2558) 
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ภาพที่ 5-1 การส่งออกของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ปี 2548-2557 

 
 

2,321.68 2,579.06 3,470.02
6,107.57 5,046.46 5,341.08 6,507.47

4,632.27 4,420.37 5,438.801,468.92 1,655.93
1,823.59

2,440.74
2,176.74 2,410.58

2,937.92
3,440.77 3,390.37

3,062.70

703.00 734.47
1,258.91

1,431.71
1,803.40

2,152.39

3,635.15
3,952.64

2,859.93 2,738.09

873.65 989.69
1,187.12

1,788.54
1,641.36

1,831.80

2,138.09
2,215.29

2,237.01 2,151.61

318.96 456.03

558.35

480.27
607.22

816.76

982.35
1,098.58

1,321.28 1,527.43

7,357.04
8,629.17

9,781.45

11,409.85
11,232.88

13,118.29

16,165.62
16,447.14

16,270.25
17,074.82

13,043.24 
15,044.35 

18,079.43 

23,658.68 
22,508.06 

25,670.90 

32,366.60 31,786.69 
30,499.21 

31,993.44 

 - 
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 30,000
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 : 
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ียญ
สห

รั 

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป  การส่งออกทั้งหม ของไทย ปี 2548-2557

HS1006: Rice HS1604: Prepared/preserved fish & caviar HS1701: Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form HS1602: Prepared or preserved meat, meat offal or blood, nes HS0714: Manioc, arrowroot salep (yams) etc Others

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อมูลการค้าของ International Trade Centre (ITC)
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ภาพที่ 5-2 การน าเข้าของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ปี 2548-2557 

 
 

1,083.26 1,197.28 1,375.81 1,890.27 1,506.86 1,636.69 2,091.70 2,371.44 2,287.08 1,787.86
479.92 512.55 616.03

1,027.71
878.98 1,053.68

1,095.66
1,352.07 1,554.85

1,675.30

463.13 375.64
559.10

968.37
692.03

810.31
1,125.78

1,282.02 1,018.38
1,076.75

131.68 161.02
192.12

246.64

236.76
271.64

383.20
487.17 766.86

521.27

230.07 219.99
302.23

341.48

169.28
292.19

350.11

364.96 385.59
479.37

2,247.75 2,457.77

2,867.79

3,984.49

3,631.13

4,539.26

5,813.70

6,823.14 6,819.48
7,003.24

4,635.80 4,924.26 
5,913.07 

8,458.95 

7,115.05 

8,603.76 

10,860.14 

12,680.80 12,832.24 12,543.79 

 - 

 2,000

 4,000

 6,000

 8,000

 10,000

 12,000

 14,000

 5   5   55  551  55  55  55  555  55  55 

หน
่วย

 : 
ล้า
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ียญ
สห

รั 

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป  การน าเข้าทั้งหม ของไทย ปี 2548-2557

HS0303: Fish, frozen, whole HS2304: Soya-bean oil-cake and other solid residues HS1201: Soya beans, whether or not broken HS2106: Food preparations, nes HS0402: Milk and cream, concentrated or sweetened Others

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อมูลการค้าของ International Trade Centre (ITC)
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5.1.1 ห่วงโซ่อุปทานการผลิต (Supply Chain) 
 
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป มีห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงทุกส่วนของอุตสาหกรรม  

ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยอุตสาหกรรมต้นน้ าจะท าหน้าที่ผลิตวัตถุดิบ
เพื่อป้อนให้กับอุตสาหกรรมกลางน้ าและปลายน้ า ซึ่งเป็นการแปรรูปจากสินค้าเกษตร การประมง 
และปศุสัตว์ เป็นอาหารแปรรูป โดยมีโครงสร้างดังต่อไปนี้ 

 
 อุตสาหกรรมต้นน้ า ได้แก่ ผลผลิตทางการเกษตรเบื้องต้น การประมง และ  

การเลี้ยงสัตว์ เช่น ข้าว พืชสวน พืชไร่ สัตว์น้ า/ทะเล/แช่เย็นแช่แข็ง เนื้อสัตว์สด/  
แช่เย็นแช่แข็ง ผักผลไม้สด/แช่เย็นแช่แข็ง มันส าปะหลังเส้น 

 อุตสาหกรรมกลางน้ า เช่น อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แป้ง น้ าตาล 
 อุตสาหกรรมปลายน้ า เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารทะเล  

แปรรูป เนื้อสัตว์แปรรูป ผักผลไม้แปรรูป น้ ามันพืช แป้งมันส าปะหลัง และอาหาร
ส าเร็จรูป 

 
5.1.1.1 อุตสาหกรรมต้นน้ า  

 
 เกษตรกรรม การประมง และการปศุสัตว์ 

 
การเกษตรกรรม การปศุสัตว์และการประมง เป็นกิจกรรมที่ผลิตวัตถุดิบป้อนเข้าสู ่

การแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหารเบื้องต้น ทั้งนี้ โครงสร้างของอุตสาหกรรมอาหารแบ่งออกเป็น 
12 สาขาย่อย3 ตามกลุ่มสินค้า อันได้แก่ 1) เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 2) ผลิตภัณฑ์ประมง 3) ผัก 
ผลไม้สดและแปรรูป 4) ธัญพืชและผลิตภัณฑ์ 5) เครื่องเทศ เครื่องปรุงรส 6) นมและผลิตภัณฑ์  
7) น้ าตาลและขนมหวาน 8) เครื่องดื่ม 9) ชา กาแฟ โกโก้ 10) น้ ามันและไขมัน 11) อาหารสัตว์ 
และ 12) อาหารอื่นๆ 

 
ในระดับต้นน้ า สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ได้มาจากภาคการเกษตรและประมง  

และภาคปศุสัตว์โดยตรง ได้แก่ เนื้อสัตว์ (เช่น เนื้อสุกร โค กระบือ ไก่ เป็นต้น) สัตว์น้ า (เช่น ปลา 
กุ้ง หอย ปู หมึก เป็นต้น) ผักและผลไม้สด ธัญพืช เครื่องเทศ (เช่น กระเทียม พริกไทย อบเชย 
กานพลู ขิง ขม้ิน เป็นต้น) นม เมล็ดกาแฟ เมล็ดโกโก้ ชา เมล็ดพืชน้ ามัน (เช่น ปาล์ม ถั่ วลิสง  
ถั่วเหลือง งา เมล็ดทานตะวัน เป็นต้น) รวมไปถึงไขมันจากพืชและสัตว์ 
                                                           
3 ตามการจัดแบ่งโดยกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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5.1.1.2 อุตสาหกรรมกลางน้ า 
 

 อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปเบื้องต้น 
 
ในระดับกลางน้ า ผู้ผลิตจะน าวัตถุดิบหรือสินค้าที่ได้จากอุตสาหกรรมต้นน้ า มาแปรรูป

เป็นสินค้าอาหารแปรรูปท่ีมีความซับซ้อนไม่มากนัก ได้แก่ 
 
 แป้ง (เช่น แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว แป้งมันส าปะหลัง เป็นต้น) มอลต์  สตาร์ช  

อินูลิน และกลูเทน ได้จากการแปรรูปธัญพืช และพืช เช่น ข้าว มันส าปะหลัง ข้าวโพด 
เป็นต้น 

 ซอสปรุงรส (เช่น น้ าส้มสายชู น้ าปลา ซอสพริก ซอสมะเขือเทศ เต้าเจ้ียว ผงชูรส 
เป็นต้น) ได้จากการแปรรูปพืช ผัก และ / หรือผลไม้ รวมไปถึงเนื้อสัตว์ หรืออาหาร
ทะเลบางชนิด 

 น้ าตาลและกากน้ าตาล รวมถึงขนมหวานที่ท าจากน้ าตาล (เช่น ลูกอม เป็นต้น)  
ได้จากการแปรรูปอ้อย และพืชบางชนิดที่ให้น้ าตาล 

 ผลิตภัณฑ์จากนม (เช่น เนย เนยแข็ง (ชีส) โยเกิร์ต เป็นต้น) ได้จากการแปรรูปนมสด 
 ขนมหวานที่ท าจากผลิตภัณฑ์โกโก้ (เช่น ช็อกโกแลต โกโก้ผง) ได้จากการแปรรูป

เมล็ดโกโก้ 
 ผลิตภัณฑ์จากชาและพืชสมุนไพร (เช่น ชาผง และชาส าเร็จรูป เป็นต้น) ได้จาก 

การแปรรูปใบชาและพืชสมุนไพร 
 

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมอาหารในระดับกลางน้ า ยังครอบคลุมถึงการแปรรูปกากที่เหลือ
จากการผลิตอาหารและการผลิตน้ ามันพืช (เช่น กากถั่วเหลือง กากน้ าตาล เป็นต้น) เช่นกัน  
ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้นั้นสามารถน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมถ่าน
และเชื้อเพลิง เป็นต้น 

 

5.1.1.3 อุตสาหกรรมปลายน้ า 
 
อุตสาหกรรมปลายน้ าของการแปรรูปอาหาร เป็นอุตสาหกรรมที่น าเอาวัตถุดิบที่ได้จาก

อุตสาหกรรมอาหารทั้งต้นน้ าและกลางน้ าเข้าสู่กระบวนการแปรรูป ซึ่งอาจมีการผ่านกรรมวิธีต่างๆ 
ที่ซับซ้อนขึ้น เช่น แช่เย็น แช่แข็ง ไล่ความชื้น เป็นต้น หรือแม้แต่กรรรมวิธีพื้นบ้าน เช่น การดอง 
การหมัก เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏออกมาภายหลังจากการแปรรูป อาจอยู่ในรูปของอาหาร
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กระป๋อง อาหารแช่เย็น / แช่แข็ง อาหารแห้ง เป็นต้น ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่ห่วงโซ่มูลค่าในภาคบรรจุ
ภัณฑ ์และการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 

 
ทั้งนี้ อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ประกอบด้วยอุตสาหกรรมหลัก 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ดังนี้ 
 

 อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป 
 
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป เกิดจากการน าวัตถุดิบที่ได้จากการประมง และ/หรือ

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจ าพวกกุ้ง ปลา สัตว์น้ าที่จับได้จากแหล่งน้ าธรรมชาติ หรือจากทะเล 
มาแปรรูปเปน็อาหารในรูปแบบต่างๆ ส่วนใหญ่จะนิยมแปรรูปอาหารทะเลดังกล่าวเป็นอาหารทะเล
กระป๋อง เช่น ปลากระป๋อง เป็นต้น และสัตว์ทะเลที่นิยมน ามาแปรรูป ได้แก่ ปลาทูน่า ปลาซาร์ดีน 
หอยลาย และหอยแครง เป็นต้น  

 
นอกจากการแปรรูปอาหารทะเลเป็นอาหารทะเลกระป๋องแล้ว ยังมีการแปรรูปเป็นอาหาร

ในแบบอื่นๆ เช่นกัน อาทิ อาหารทะเลแห้ง หรืออบแห้ง อาหารทะเลดอง (เช่น ปลาร้า ปลาส้ม 
เป็นต้น)  

  
 อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป 

 
อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์แช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

ที่ค่อนข้างโดดเด่นในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกที่ส าคัญของประเทศ ได้แก่  
ไก่แช่เย็นและแช่แข็ง และไก่แปรรูป กุ้งแช่เย็นและแช่แข็ง และกุ้งแปรรูป เป็นต้น 

 

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมไก่แช่เย็น แช่แข็งและแปรรูปในประเทศไทยนั้น เป็นอุตสาหกรรมที่มี
โครงสร้างอุตสาหกรรมที่มีความครบวงจรเชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับต้นน้ า (ปศุสัตว์ – ฟาร์มไก่)  
ไปจนถึงปลายน้ า (โรงงานผลิตไก่แช่เย็น / แช่แข็ง) นอกจากนี้ ยังมีระบบห่วงโซ่มูลค่าที่แข็งแกร่ง 
เพราะมีการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีและวิชาการที่ทันสมัยตั้งแต่ระบบการเลี้ยงไปจนถึงโรงงาน
แปรรูป การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่หลากหลาย รวมไปถึงมีการพัฒนาทางสายพันธุ์ไก่ตลอดเวลา 
ส่งผลให้มูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมค่อนข้างสูง โดยไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง  มีสัดส่วนประมาณ 
ร้อยละ 15 ของมูลค่าการส่งออกไก่แปรรูปทั้งหมดของประเทศไทย ในขณะที่ เนื้อไก่แปรรูป 
มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 854 ของมูลค่าส่งออกไก่แปรรูปทั้งหมดของประเทศไทย จึงอาจกล่าว 

                                                           
4 สถานการณ์สินค้าเกษตรทีส่ าคัญและแนวโน้ม ปี 2558, ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
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ได้ว่าอุตสาหกรรมไก่แช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป มีความส าคัญอย่างมากในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์
แช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป 

 
 อุตสาหกรรมผัก ผลไม้กระป๋อง และแปรรูป 

 
อุตสาหกรรมผัก ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เป็นการแปรรูปผลผลิตทางเกษตรเพื่อเพิ่ม

มูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ สินค้าในอุตสาหกรรมดังกล่าวประกอบด้วยสินค้าผักและผลไม้ต่างๆ 
ทั้งในรูปผลไม้สด แห้ง แช่อิ่ม และลักษณะการแปรรูปอื่นๆ โดยสินค้าที่ส าคัญในกลุ่มนี้ ได้แก่ 
สัปปะรดกระป๋อง น้ าสัปปะรด ผักผลไม้กระป๋อง ผักผลไม้อบแห้งแช่อิ่ม  น้ าผักและน้ าผลไม้  
เป็นต้น 

 
 อุตสาหกรรมธัญพืชและแป้งแปรรูป 

 
อุตสาหกรรมธัญพืชและแป้งแปรรูป เป็นอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมการแปรรูปแป้ง ผัก 

ผลไม้ รวมไปถึงการแปรรูปกากหรือผลพลอยได้ทางการเกษตร (เช่น ร า และกากพืชต่างๆ) เป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ อาทิ ผลิตภัณฑ์จากแป้ง เช่น ขนมปัง เส้นพาสต้า บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป อาหาร
กระป๋อง อาหารแช่เย็น / แช่แข็ง และอาหารสัตว์ เช่น อาหารสัตว์อัดเม็ด เป็นต้น 

 
 อุตสาหกรรมน้ าตาลแปรรูป 

 
อุตสาหกรรมน้ าตาลแปรรูป เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปน้ าตาลที่ได้จากการแปรรูปอ้อยมาสู่

ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของน้ าหวาน น้ าอัดลม และน้ าแร่ ซึ่งได้รับการปรุงแต่งรส กลิ่น สี รวมไปถึง
ขนมประเภทต่างๆ 

 
เม่ือพิจารณารายละเอียดของอุตสาหกรรมหลักทั้งห้าอุตสาหกรรม คณะผู้วิจัยได้จัดท า

แผนภาพของภาพรวมห่วงโซ่อุปทานการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ซึ่งสรุปไว้ดังแสดงใน
ภาพที ่5-3 
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ภาพที่ 5-3 ห่วงโซ่อุปทานการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

 
 
 

5.2  ภาพรวมห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 
 

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมีสินค้าหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น สับปะรด สามารถแปรรูป
เป็นสับปะรดกระป๋อง ในขณะท่ี การแปรรูปไก่ สามารถน าไก่ไปผ่านกรรมวิธีเพื่อแช่แข็ง กลายเป็น 
ไก่แช่แข็ง จึงอาจกล่าวได้ว่า สินค้าแต่ละประเภทในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมีวิธีการจัดหา
วัตถุดิบ และการผลิต/แปรรูปที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น เพื่อให้สามารถศึกษาห่วงโซ่มูลค่าของ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปได้ในเชิงลึก คณะผู้วิจัยจึงคัดเลือกอุตสาหกรรมย่อยในอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูปจ านวน 2 อุตสาหกรรม กล่าวคือ 1) สินค้าในอุตสาหกรรมทูน่ากระป๋อง และ  
2) อุตสาหกรรมกุ้ง โดยคัดเลือกจากความสามารถทางการแข่งขันของไทยในตลาดโลก พิจารณา
จากมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยของไทยไปยังตลาดโลกในช่วงปี 2553-2557 ซึ่งทั้งสองอุตสาหกรรม 
มีมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยสูงติดอันดับหนึ่งในห้าอันดับแรกของสินค้าอาหารแปรรูปไทย รวมถึง 
มีห่วงโซ่มูลค่าที่เชื่อมโยงตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ าไปยังอุตสาหกรรมปลายน้ าภายในประเทศ  
ส่งเสริมให้เกิดมูลค่าเพิ่มภายในประเทศไทย 

อุตสาหกรรมต้นน้ า อุตสาหกรรมกลางน้ า อุตสาหกรรมปลายน้ า

ห่วงโซ่อุปทานการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก สถาบันนานาชาติเพื่อเอเชียแปซิฟ กศึกษา

อุตสาหกรรมอาหาร 
(เบ้ืองต้น)

อุตสาหกรรมอาหาร 
(ขั้นกลาง)

- ผลิตภัณฑ์จากนม
- แป้ง มอลต์ กลูเทน
- น้ าตาล กากน้ าตาล
- โกโก้ ช็อกโกแลต

อุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรูป

อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์
แช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป

อุตสาหกรรมผักผลไม้กระป๋อง
และแปรรูป

อุตสาหกรรมธัญพืช
และแป้งแปรรูป

อุตสาหกรรมน้ าตาลแปรรูป

ผลิตภัณ ์จากการเกษตร

ผลิตภัณ ์จากการประมง

ผลิตภัณ ์จากการปศุสัตว์

บรรจุภัณ ์

โลจิสติกส์และบริการขนสง่
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 อุตสาหกรรมทูน่ากระป๋อง 
 
ภาพรวมห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมทูน่ากระป๋อง ได้ถูกแสดงไว้ในภาพที่ 5-4 และ

ขั้นตอนการผลิตทูน่ากระป๋อง ได้ถูกแสดงไว้ในภาพที่ 5-5 ทั้งน้ี ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมทูน่า
กระป๋องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
1) การจั หาวัตถุ ิบและปัจจัยการผลิต (Production) 

วัตถุดิบของปลาทูน่ากระป๋อง คือปลาทูน่า ซึ่งการผลิตของไทยจะใช้วัตถุดิบดังกล่าว
จาก 2 แหล่ง ได้แก่ การประมงภายในประเทศ และการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่แข็ง
จากต่างประเทศ โดยไทยน าเข้าปลาทูน่าแช่แข็งเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสูงถึงร้อยละ 80 
ของปริมาณวัตถุดิบทั้งหมด เนื่องจากปลาทูน่าที่ได้จากอ่าวไทยส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก 
จึงนิยมน าไปรับประทานสดมากกว่าแปรรูป ประกอบกับปลาทูน่าหลายสายพันธุ์  
อยู่ในแหล่งประมงในมหาสมุทรแปซิฟ กและมหาสมุทรอินเดียเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ 
ปลาทูน่าท้องแถบ (Skipjack) เป็นสายพันธุ์ที่ไทยน ามาแปรรูปเป็นปลาทูน่ากระป๋อง
สูงสุดเป็นอันดับหน่ึง รองลงมาคือ ปลาทูน่าครีบเหลือง (Yellow Fin) และอันดับสาม 
คือ ปลาทูน่าครีบยาว (Albacore) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีคุณภาพสูงที่สุด  
 
ผู้ผลิตปลาทูน่ากระป๋องจะใช้การวิจัยและพัฒนา (Research and Development: 
R&D) เป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค และความต้องการบริโภค
ของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ เนื่องจากผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ มีความชื่นชอบปลาทูน่า
กระป๋องที่ท ามาจากปลาสายพันธุ์แตกต่างกันไป ทั้งนี้ การจัดหาวัตถุของปลาทูน่า
แช่แข็ง จะมีความเกี่ยวข้องกับบริการต่างๆ ได้แก่ บริการจัดจ าหน่ายสินค้า  
(ผู้น าเข้า) บริการขนส่ง บริการประมง และศุลกากร 

 
2) การแปรรูป (Processing) 

การแปรรูปปลาทูน่าเป็นปลาทูน่ากระป๋องสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และ 
ยืดอายุการเก็บรักษาได้นานกว่าของสด  ทั้งนี้ ขั้นตอนการผลิตทูน่ากระป๋อง 
อย่างละเอียดจะถูกแสดงไว้ในภาพที่ 5-5 ซึ่งเริ่มการแปรรูปจากการน าวัตถุดิบ 
มาละลายน้ าแข็ง จากนั้นจึงตัดปลาเพื่อแยกชิ้นส่วนที่ไม่ได้ใช้ออก แล้วน าไปปรุงรส 
จากนั้นจึงบรรจุกระป๋องและป ดกระป๋อง ซึ่งในการแปรรูปปลาทูน่ากระป๋องจะใช้
เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวช่วยในกระบวนการต่างๆ อาทิ การนึ่งปลา การบรรจุ
กระป๋อง การป ดกระป๋อง และการนึ่งฆ่าเชื้อ เป็นต้น ทั้งนี้ ในการแปรรูปปลาทูน่า



 

 

 

5-14  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

กระป๋องมีการบริการที่เกี่ยวข้อง อาทิ บริการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 
บริการตรวจสอบคุณภาพเพื่อขอใบรับรอง (ด้านการผลิตและสุขอนามัย) และบริการ
ที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุกระป๋อง เป็นต้น  
 

3) การจั จ าหน่ายและการกระจายสินค้า 
ปลาทูน่ากระป๋องที่บรรจุเสร็จแล้ว จะถูกจัดส่งต่อไปยังผู้จัดจ าหน่ายภายในประเทศ 
อาท ิตัวแทนจ าหน่าย ห้างสรรพสินค้า ไฮเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายของช า 
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ปลาทูน่ากระป๋องเป็นสินค้าที่มีการบริโภคภายในประเทศ
เพียงร้อยละ 3 ของการผลิต ในขณะท่ี ปริมาณการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของไทย
สูงถึงร้อยละ 97 ของการผลิต ทั้งนี้ การบริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ าหน่ายและ
กระจายสินค้า ได้แก่ บริการกระจายสินค้า (ตัวแทนผู้ส่งออก/ผู้น าเข้า ร้านค้าส่ง และ
ร้านค้าปลีก) บริการโลจิสติกส์และการขนส่ง บริการคลังสินค้า และบริการท่ีเกี่ยวข้อง
กับศุลกากร 
   

4) การตลา และการสร้างแบรน ์สินค้า 
การตลาดและการสร้างแบรนด์สินค้า ถือเป็นขั้นตอนที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ปลาทูน่ากระป๋องได้อย่างมาก โดยผู้ผลิตสามารถเริ่มพัฒนาจากการออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์ (Packaging) ประกอบกับการเล่าเรื่องราว (Story) ของที่มาและ 
ความแตกต่างของสายพันธุ์ปลาทูน่าที่ใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อสร้างความแปลกใหม่และ
ดึงดูดความสนใจจากผู้ซื้อ หรือสามารถใช้มาตรฐานการรับรองต่างๆ มาเพื่อ
รับประกันว่าปลาทูน่ากระป๋องดังกล่าว ได้วัตถุดิบมาจากการประมงที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
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ภาพที่ 5-4 ห่วงโซมู่ลค่าอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมทูน่ากระป๋อง 

 
 

ภาพที่ 5-5 ขั้นตอนการผลิตทูน่ากระป๋อง 

 
 

ภาพรวมการผลิตอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป (ทูน่ากระป๋อง)

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจาก ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ FAO

การผลิต
(การประมง)

การแปรรูป

เรือประมงจับปลา

แหล่งน้ า

ปลาทูน่ากระป๋อง

การขนถ่ายสินค้า การจั จ าหน่าย

จ าหน่าย ห้กับผู้รับซื้อ

คั เกร ปลาท่ีไ ้
คุณภาพ

วัตถุ ิบ ปรุง ห้สุกและเพิ่มเติม
รสชาติ

บรรจุกระป๋อง

ตลาด
ภายในประเทศ

ผู้จัดจ าหน่าย

ร้านอาหาร / 
โรงแรม

ร้านค้าปลีก/ 
ค้าส่ง

ตลาดต่างประเทศ

ขั้นตอนการผลิตทูน่ากระป๋อง

วัตถุดิบ
ปลาทูน่าแช่แข็ง

(Frozen Tuna from Storage) 

การเอาน้ าล้าง
(Washing)

การลดอุณหภูมิ
(Cooling)

การปรุงรส (Seasoning)

ควบคุมคุณภาพและน้ าหนัก
(Control of Quality & Weight)

การท าความสะอาดกระป๋อง
(Can Washing)

การบรรจุกล่อง
(Packaging)

การละลาย
น้ าแข็ง

(Thawing)

การขูดปลา
และแยกชิ้นส่วน

การนึ่งปลา
(Pre-Cooking)

การจัดเก็บสินค้าในคลัง
(Storage)

การบรรจุกระป๋อง
(Canning)

การป ดฉลาก
(Labeling)

การไล่อากาศ
และป ดผนึก

การนึ่งฆ่าเชื้อ
(Sterilization)

การตัดปลา
(Cutting)

การลดอุณหภูมิ
ของปลากระป๋อง
(Can Cooling)

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจาก ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ FAO

การจัดจ าหน่าย
ภายในประเทศ
(Distribution)

ขนส่งสินค้า
ให้ร้านค้าปลีก

การขนส่งสินค้าเพื่อ
ส่งออก

(Loading & 
Shipment)

การส่งออก
(Exports)

วัตถุ ิบ การแปรรูป การจั จ าหน่ายและกระจายสินค้า
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 อุตสาหกรรมกุ้ง 
 
ภาพรวมห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมกุ้ง ได้ถูกแสดงไว้ในภาพที่ 5-6 และขั้นตอน 

การผลิตกุ้งแช่แข็ง ได้ถูกแสดงไว้ในภาพที่ 5-7 ทั้งนี้ ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมกุ้งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้

 
1) การจั หาวัตถุ ิบและปัจจัยการผลิต (Production) 

กลุ่มเกษตรกรที่ท าฟาร์มกุ้งส่วนใหญ่ด าเนินการในรูปแบบการเพาะเลี้ยงเชิงเดี่ยว 
โดยมีปัจจัยการผลิตในการเพาะเลี้ยงกุ้ง ได้แก่ ลูกพันธุ์กุ้ง อาหารกุ้ง สารเสริม
สุขภาพสัตว์น้ า ยารักษาโรคกุ้ง เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ นอกจากนี้ การท าฟาร์มกุ้ง 
เกษตรกรจะต้องลงทะเบียนฟาร์ม เพื่อขอการรับรองมาตรฐาน GMP ของไทย 
หรือต่างประเทศ รวมถึงต้องมีการรับรองผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ใบรับรอง 
การวิเคราะห์อาหาร และเอกสารการขนย้ายลูกพันธุ์และผลผลิตสัตว์น้ า ส าหรับการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development: R&D) ในอุตสาหกรรมกุ้งอยู่ในรูปแบบ
บริการทางวิชาการ ซึ่งมีภาครัฐ สมาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้บริการข้อมูล  
 
ทั้งนี้ เกษตรกรผู้ท าฟาร์มกุ้งสามารถเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการแปรรูปอาหารได้ใน
สามรูปแบบหลัก กล่าวคือ การเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) การขายผ่าน
ตลาดกลาง (Traders) และการจ าหน่ายโดยตรงให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งเกษตรกร
และผู้รับซื้อจะต้องตกลงราคากันก่อนจับกุ้ง   

 
2) การแปรรูป (Processing) 

กุ้งสามารถน าไปแปรรูปได้หลากหลาย อาทิ กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง กุ้งต้มสุกแช่เย็น 
แช่แข็ง และกุ้งกระป๋อง เป็นต้น ทั้งนี้ ขั้นตอนการผลิตกุ้งแช่แข็งอย่างละเอียด 
ถูกแสดงไว้ในภาพที่ 5-7 ซึ่งเริ่มจากการตรวจสอบคุณภาพกุ้งที่ได้มาจากเกษตรกร 
จากนั้นน ามาล้างน้ าท าความสะอาด เด็ดหัวกุ้ง คัดขนาดกุ้ง ปอกเปลือก และคัดแยก
กุ้งตามสี จากนั้นน ากุ้งไปแช่สารละลายฟอสเฟส แล้วน าไปล้างน้ าอีกรอบก่อนที่จะ
น าไปแช่เยือกแข็ง แล้วจึงกุ้งน ามาเคลือบน้ า ก่อนที่จะบรรจุลงถุง ทั้งนี้ ในขั้นตอน
การแปรรูปกุ้งแช่แข็งมีการบริการท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ บริการการจัดซื้อวัตถุดิบ บริการ
เก็บรักษาวัตถุดิบ บริการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ISO บริการตรวจสอบ
คุณภาพเพื่อขอใบรับรอง (ด้านการผลิตและสุขอนามัย) บริการด้านโลจิสติกส์ และ
บริการบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 
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3) การจั จ าหน่ายและการกระจายสินค้า 
สินค้าที่ได้รับการแปรรูปแล้ว จะถูกจัดส่งต่อไปยังผู้จัดจ าหน่ายภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ โดยโรงงานแปรรูปกุ้งแช่แข็งของไทยกว่า 150 โรงงาน สามารถส่งออก 
กุ้งแช่แข็งไปยังประเทศต่างๆ กว่า 50 ประเทศ ทั้งนี้ การบริการที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดจ าหน่ายและกระจายสินค้า ได้แก่ บริการกระจายสินค้า (ตัวแทนผู้ส่งออก /
น าเข้า ร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีก) บริการโลจิสติกส์และการขนส่ง บริการคลังสินค้า 
และบริการที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร 
   

4) การตลา และการสร้างแบรน ์สินค้า 
การตลาดและการสร้างแบรนด์สินค้า ถือเป็นขั้นตอนที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์อาหารได้อย่างมาก โดยนอกจากการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging) 
ให้ดึงดูดใจผู้ซื้อแล้ว การที่สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐาน ตั้งแต่แหล่งผลิตวัตถุดิบ 
วิธีการผลิต รวมถึงการผลิตในโรงงานท่ีได้มาตรฐาน และการใช้แรงงานในการผลิตที่
ไ ม่ขัดต่อกฎหมาย  จะช่วยลดการกีดกันทางการค้าเ ม่ือส่งออกสินค้าไปยัง
ต่างประเทศ ท าให้สินค้าสามารถตีตลาดและวางขายในประเทศต่างๆ ได้ง่ายขึ้น 

 
ภาพที่ 5-6 ห่วงโซมู่ลค่าอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมกุ้ง 

 

ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมกุ้ง

อุตสาหกรรมกลางน้ า

ตลา กลาง

โรงงานแปรรูป

 าร์มเลี้ยงกุ้ง

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก สถาบันอาหาร ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ SEAT

อุตสาหกรรมปลายน้ า

ผลิตภัณ ์กุ้ง ิบ

ผลิตภัณ ์กุ้ง
พร้อมรับประทาน

อุตสาหกรรมต้นน้ า
ผู้จั หาวัตถุ ิบ ผู้ผลิต Contract 

Farming

เกษตรกร
อิสระ

ลูกพันธุ์/ อาหาร/ 
สารเสริมสุขภาพสัตว์น้ า/ 
ยารักษาโรคกุ้ง/ เคร่ืองมือ/ 

บริการทางวิชาการ 

ฟาร์มอนุบาลกุ้ง

เกษตรกรฟาร์มเลี้ยงกุ้ง

การเพาะกุ้ง

การจับกุ้ง

การแปรรูป

โรงงานแปรรูป
ส่งออก ตัวแทนผู้น าเข้า

ในต่างประเทศ

บริโภคภายในประเทศธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจค้าปลีกใน
ต่างประเทศ

การจั จ าหน่าย
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ภาพที่ 5-7 ขั้นตอนการผลิตกุ้งแช่แข็ง 

 
 

5.2.1 ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมจากการศึกษาบริษัทกรณีศึกษา (Best Practice) 
 
ในส่วนน้ี คณะผู้วิจัยจะศึกษาห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) จากกรณีศึกษา (Case Study) 

ของบริษัทในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น ทั้งในแง่ของ
ตัวอย่างของห่วงโซ่มูลค่า ห่วงโซ่อุปทาน และกิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทกรณีศึกษา 
ที่คณะผู้วิจัยคัดเลือกมา เป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มีความเกี่ยวข้อง และ/หรือมีบทบาท
ส าคัญในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป คณะผู้วิจัยได้
พิจารณาบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ ากัด มหาชน (Thai Union Frozen Products 
PCL.: TUF) เป็นบริษัทกรณีศึกษา ซึ่งเป็นบริษัทผลิตอาหาร และอาหารแปรรูปจากประเทศไทย 
มีการขยายสาขาการผลิตและขยายแหล่งจัดหาวัตถุดิบไปกว่า 9 ประเทศ อีกทั้ง ยังได้มีการ 
ควบรวมกิจการกับผู้ผลิตในต่างประเทศ ส่งผลให้แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น  
โปรดักส์ เป็นท่ีรู้จักในประเทศต่างๆ กว่า 10 ประเทศ โดยบริษัทมีรายได้สูงถึง 121,400 ล้านบาท 
ในปี 2557 และมีก าไรกว่า 5,100 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์  
ยังมีผลิตภัณฑ์หลากหลายภายใต้ 11 แบรนด์สินค้า ครอบคลุมผลิตภัณฑ์จากปลาทูน่า (ทูน่า
กระป๋อง) กุ้งและผลิตภัณฑ์จากกุ้ง อาหารสัตว์เลี้ยง ปลาซาร์ดีนและปลาแมคเคอเรลบรรจุกระป๋อง 
ปลาแซลมอน และผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาทิ อาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง  
ขนมปลาเส้น เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ ได้มีการบริหารจัดการห่วงโซ่

ขั้นตอนการผลิตกุ้งแช่แข็ง

ตรวจสอบ

(Inspection)

ชั่งน้ าหนัก

(Weighing)
ล้างน้ า

(Washing)
สะเ ็ น้ า
(Draining)

เ ็ หัวกุ้ง

(Cutting)

ล้างกุ้ง
คั ขนา กุ้ง

(Grading)

ปอกเปลือก 
ผ่าหลังกุ้ง 

และถอ หางกุ้ง
ล้างกุ้งเน้ือ แยกสีกุ้งเน้ือ

แช่สารละลาย
 อสเ ต
(Soaking)

ล้างน้ า
และสะเ ็ น้ า

แช่เยือกแข็ง
IQF

ชั่งน้ าหนัก
เคลือบน้ า

(Glazing)

บรรจุ ส่
ถุงพลาสติก

ป  ปากถุง
ผ่านเครื่อง

 Metal Detector
ป   ลาก 

(Labeling)

ตรวจสอบ
คุณภาพ (X-ray 

Detecting)

บรรจุลงกล่อง

กุ้ง
(Raw Shrimp)

เก็บสินค้า
 นห้องเย็น จั จ าหน่าย

จ าหน่ายภาย นประเทศ

ขนส่งไปยังร้านค้าปลีก

ส่งออก

ขนส่งสินค้าเพื่อส่งออก (Loading & Shipment)

การแปรรูป

วัตถุ ิบ

การจั จ าหน่าย
และกระจาย

สินค้า

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก สถาบันอาหาร และFAO
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มูลค่าของตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับเสาหลักกลยุทธ์ทั้ง 6 ของบริษัท ได้แก่ นวัตกรรม (Innovation) 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability) ความเป็นเลิศในด้านการด าเนินงาน (Operational Excellence) 
การควบรวมและการซ้ือกิจการ (Mergers and Acquisitions) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในระดับโลก 
(Global Talent Development) และกลยุทธ์การจัดหาวัตถุดิบ (Strategic Sourcing)  

 
ภาพที่ 5-8 ห่วงโซ่มูลค่าของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โ รเซ่น โปร ักส์ จ ากั  

 
 

จากภาพที่ 5-8 แสดงห่วงโซ่มูลค่าของบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ ในกลุ่ม
สินค้าหลักของบริษัท ยกเว้นอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีมูลค่าเพิ่ม โดยสามารถแบ่งได้เป็น 
3 กิจกรรมหลัก กล่าวคือ 1) การจัดหาวัตถุดิบและกิจกรรมในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(Raw Material Acquisition & Other Support Industries) 2) กา รแปร รู ป  (Processing) แ ล ะ  
3) การสร้างแบรนด์สินค้า และการกระจายสินค้า (Branding and Distribution) 

 
 การจั หาวัตถุ ิบและกิจกรรม นอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง (Raw 

Material Acquisition & Other Support การออกแบบ  Industries) ไทยยูเนี่ยน 
โฟรเซน่ โปรดักส์ ให้ความส าคัญกับความม่ันคงของวัตถุดิบ โดยบริษัทมีเรือประมง
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เป็นของตนเอง เพื่อกระจายความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบ อีกทั้งยังได้ความรู้ด้าน
กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ ซึ่งการเดินเรือประมงของไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์
สามารถจัดหาวัตถุดิบปลาให้กับการผลิตได้ร้อยละ 10-12 ของปริมาณวัตถุดิบที่ใช้
ทั้งหมด ในขณะที่ วัตถุดิบในส่วนอื่น รวมถึงกุ้งได้มาจากฟาร์มพันธมิตร (Alliance 
Farms) โดยฟาร์มหรือแหล่งผลิตดังกล่าว จะเป็นฟาร์มท้องถิ่นที่ผ่านมาตรฐานของ
บริษัท จากนั้น บริษัทจะสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับฟาร์มท้องถิ่นดังกล่าว ข้อดี
ของการมีฟาร์มพันธมิตร คือ บริษัทสามารถควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบได้ดีขึ้น 
สามารถสืบค้นย้อนกลับไปยังห่วงโซ่อุปทานได้ อีกทั้ง ยังลดต้นทุนจากการซื้อขาย
ผ่านพ่อค้าคนกลาง และสร้างความม่ันใจได้ว่าบริษัทมีวัตถุดิบที่เพียงพอเพื่อรองรับ
การผลิต นอกจากนี้ ในด้านฐานการผลิต บริษัทได้รับการรับรอง Marine Stewardship 
Council Chain of Custody (MSC CoC) ซึง่เป็นการรับรองว่าการประมงของบริษัท
นั้นด าเนินการตามมาตรฐานการประมงอย่างยั่งยืน 
 

 การแปรรูป (Processing) บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ ได้มีการปรับปรุง
การผลิตและการแปรรูปด้วย 2 วิธี คือ 1) การปรับรื้อระบบ (Process Reengineer) 
และ 2) การขยายก าลังการผลิต (Capacity Expansion) โดยจะมีฝ่ายสนับสนุน 
ด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D Support Team) ให้ความร่วมมือในด้านข้อมูลต่างๆ 
อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่ออุปสงค์ของผู้บริโภคในแต่ละ
พื้นที่ คิดค้นวิธีการผลิตให้มีต้นทุนเหมาะสมที่สุด รวมถึงการผลิตเพิ่มในผลิตภัณฑ์
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง หรือมีคุณภาพสูงขึ้น เพื่อให้ตอบสนองต่อตลาดใหม่ อย่างตลาด 
ในทวีปยุโรป  

 
 การสร้างแบรน ์สินค้า และการกระจายสินค้า (Branding and Distribution) 

สืบเนื่องจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่ออุปสงค์ของผู้บริโภคใน 
แต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ มีคุณภาพสูงขึ้น บริษัท  
ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ ต้องการที่จะขยายตลาดผู้บริโภคไปยังตลาดใหม่ๆ 
โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้กล่าวในข้างต้นเป็นตัวน าตลาด 

  
นอกจากนี้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ ยังมีปัจจัยแห่งความได้เปรียบทางการ

แข่งขัน (Key Competitive Advantages) ที่ก่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาของ 
ห่วงโซ่มูลค่าของบริษัท ดังแสดงให้เห็นในภาพที่ 5-9 
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ภาพที่ 5-9 ปัจจัยแห่งความไ ้เปรียบทางการแข่งขัน 
ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โ รเซ่น โปร ักส์ จ ากั  

 
 
ปัจจัยแห่งความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Key Competitive Advantages) และกิจกรรม

ต่างๆ ของไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 รูปแบบการควบรวมธุรกิจ นแนว ิ่ง (TUF’s Vertical Integration Model) 

กล่าวคือ การควบรวมและเข้าซื้อกิจการผู้ผลิตวัตถุดิบ หรือผู้จัดหาวัตถุดิบให้กับ
บริษัท เพื่อควบคุมและสร้างความโปร่งใสให้กับห่วงโซ่อุปทาน อีกทั้ง ยังช่วยให้เกิด
ความม่ันคงทางวัตถุดิบ เพื่อให้สามารถตอบสนองได้ทันต่อทิศทางความต้องการ 
ของตลาด  
 

 กลยุทธ์ ก าลั งการผลิต  (Strategic Location of Production Capacities) 
กล่าวคือ การจัดหาวัตถุดิบจากหลากหลายทาง (Diversifying Sources of Supply) 
และการผลิตที่ก่อให้เกิดคุณภาพที่ดี และมีต้นทุนต่ า 
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 การตรวจสอบและรับรองอย่างเข้มงว ตลอ ห่วงโซ่อุปทาน  (Extensive 
Audit & Certification Experience Troughout Supply Chain) เ ป็ นก า ร ใ ห้ 
ความร่วมมือและยอมรับการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานที่ลูกค้าร้องขอ รวมไปถึง 
การจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีความโปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานที่ลูกค้าร้องขอ 
 

 การตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) บริษัทได้มีความพยายามที่จะสร้างระบบ
การสืบค้นย้อนกลับในข้ันตอนการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเพาะเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็น
วัตถุดิบ จนไปถึงการผลิตเป็นสินค้าขั้นสุดท้าย  
 

 ความยั่งยืน (Sustainability) ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ ได้ก าหนดหลักการ
ด้านความยั่งยืน 5 ประการ ได้แก่ 1) การจัดหาวัตถุดิบที่ยั่งยืน ซึ่งได้รับการรับรอง
มาตรฐานการประมงอย่างยั่งยืนจาก Marine Stewardship Council 2) การดูแล
ด้านแรงงาน บริษัทยอมรับการตรวจประเมินจากบุคคลภายนอก เนื่องจากปัจจุบัน
ข้อก าหนดด้านแรงงานในหลักปฏิบัติที่ใชก ากับผู้ค้ามีความเป็นสากลและมาตรฐาน
เดียวกัน 3) การปกป้องสิ่งแวดล้อม บริษัทได้บริหารจัดการระบบพลังงานให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน ISO 50001 และโรงงานในเครือของบริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 จ านวนหลายแห่ง 4) นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อ
สังคม ในส่วนนี้ นอกจากการพัฒนานวัตกรรมใหม่แล้ว บริษัทยังให้ความส าคัญต่อ
มาตรฐานที่เข้มงวดในการผลิตสินค้าใหม่ของตน อาทิ การรับรองมาตรฐาน GMP, 
ISO 9001 และ BRC Global Standards for Food Safety ควบคู่ ไปกับการให้
ความส าคัญด้านจริยธรรมในการตลาดและการประชาสัมพันธ์ และ 5) ชุมชนและ
สังคมของเรา ซึ่งในส่วนนี้ บริษัทจะท างานร่วมกับชุมชนและบุคคลในท้องถิ่น เพื่อ
ปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล 
 

 การวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่ง (Research & Development) บริษัทมีการส ารวจ
และวิจัยทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยเน้นการวิจัยในผลิตภัณฑ์ 
ทูน่าในตลาดที่ส าคัญ เพื่อน ามาพิจารณาความต้องการบริโภคในอนาคต อีกทั้ง  
ยังได้ร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้าของบริษัท เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงยังได้ลงทุนในห้องปฏิบัติการ 
เพื่อพัฒนานวัตกรรมและกระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรมของบริษัทอีกด้วย 
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5.3 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 
 
ในส่วนของการจัดประเภทของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรม

อาหารแปรรูป คณะผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์ของ Shih Smiling Curve เป็นกรอบในการอ้างอิง
การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน / ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋อง และอุตสาหกรรมกุ้ง 
ซึ่งการวิเคราะห ์Shih Smiling Curve นั้นเป็นกรอบแนวคิดหลักในการจัดกลุ่มการวิเคราะห์ภายใน
ห่วงโซ่อุปทาน / ห่วงโซ่มูลค่า เพื่อแสดงภาพปัจจุบันและภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของ
ห่วงโซ่ของอุตสาหกรรม โดยเน้นการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรม
ตามมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้น ซึ่งนับรวมทั้งภาคการผลิต และภาคบริการ นอกจากนี้ ยังสามารถแสดง
ภาพรวมของห่วงโซ่การผลิตภายในอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจนตลอดทั้งห่วงโซ่ รวมไปถึงระบุ  
ชี้ชัดในกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรม ซึ่งสามารถน าผลการวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้
ส าหรับการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมนั้นๆ รวมไปถึงส าหรับการจัดท าแนว
ทางการพัฒนาหรือยกระดับขีดความสามารถในอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต  

   
ในการระบุถึงบริการที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยจะใช้มาตรฐาน Central Product Classification 

Version 2.1 (CPC Ver. 2.1) ในการจ าแนกประเภทบริการในกระบวนการก่อนการผลิต ระหว่าง
การผลิต และหลังการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ตลอดจนบริการสนับสนุนอื่นๆ  
ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการการผลิตและการด าเนินงาน โดยกิจกรรมการบริการท่ีเกี่ยวข้อง มีดังนี้ 
 
5.3.1 กระบวนการก่อนการผลิต 

 
ในกระบวนการก่อนการผลิตของอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องและอุตสาหกรรมกุ้ง  

มีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและ
การพัฒนา และกิจกรรมการจัดหาหรือน าเข้าวัตถุดิบ ซึ่งเป็นผลผลิตจากอุตสาหกรรมต้นน้ าของ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ทั้งนี้ วัตถุดิบหลักของอุตสาหกรรมทูน่ามาจากการน าเข้า ในขณะที่ 
วัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมกุ้งแช่แข็งได้มาจากการเพาะเลี้ยงในฟาร์มกุ้ง โดยรายละเอียดของ
กิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการก่อนการผลิต เป็นดังที่แสดงในตารางที่ 5-2  
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ตารางที่ 5-2 กิจกรรมบริการที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการวิจัยและการพัฒนา  
และการจั หาหรือน าเข้าวัตถุ ิบของอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องและอุตสาหกรรมกุ้ง 

บริการที่เก่ียวข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
บริการงานวิจัย 
: Research Services 

81114 - Basic research services in engineering and technology  
81116 - Basic research services in agricultural sciences  
81126 - Applied research services in agricultural sciences 
81136 - Experimental development services in agricultural 
sciences  

1. Business Services 

บริการเกษตรและการประมง 
: Agricultural Services (Fishing Services) 

86152 - Aquaculture services on inputs owned by others  
86154 - Support services to aquaculture  
91131 -  Public administrative services related to agriculture, 
forestry, fishing and hunting  

1. Business Services 

บริการน าเข้าวัตถุดิบ 
: Importer  

6121 - Wholesale trade services on a fee or contract basis, of 
agricultural raw materials and live animals 
61224 - Wholesale trade services on a fee or contract basis, of 
fish and other seafood 
65111 - Road transport services of freight by refrigerator 
vehicles 

4. Distribution Services 

บริการตัวแทนจัดซื้อวตัถุดิบ 
: Procurement Agent for Raw Material Sourcing 

85999 - Other Support Services n.e.c. 1. Business Services 

บริการที่เกี่ยวเนื่องกับศุลกากร ส าหรบัการน าเข้า
วัตถุดิบ 
: Customs-Related Services for Imported Raw 
Materials 

85999 - Other Support Services n.e.c. 1. Business Services 

บริการควบคุมคุณภาพ  
: Quality Assurance Services (of Raw Materials) 

83441 - Composition and Purity Testing and Analysis Services 1. Business Services 

บริการขนส่งสินค้า (วัตถุดิบ) 
: Freight Transportation Services (of Rawn 
Materials) and Land Transportation Services  

65213 – Coastal and transoceanic water transport services of 
intermodal containers by container ships 
65211 - Coastal and transoceanic water services transport 
services of freight by refrigerator Vessels 

11. Transport Services 

บริการเก็บรักษาสินค้า 
: Storage of Raw Materials – General Storage 

67290 - Other Storage and Warehousing Services 11. Transport Services 

บริการจัดเก็บสินค้าอาหาร (วัตถุดิบ) 
: Storage and warehousing services (frozen tuna) 

67210 - Refrigerated storage services 11. Transport Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 
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5.3.2 กระบวนการระหว่างการผลิต 
 
ด้านกระบวนการแปรรูปปลาทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมกุ้ง สามารถแบ่ง

การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตออกเป็น 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
ในอุตสาหกรรมกลางน้ า และบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในอุตสาหกรรมปลายน้ า โดย
รายละเอียดของกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง เป็นดังที่แสดงในตารางที่ 5-3 

 
ตารางที่ 5-3 กิจกรรมบริการที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการผลิต 

ของอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องและอุตสาหกรรมกุ้ง 
บริการที่เก่ียวข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 

การผลิตอาหาร 
: Food Production 

881 - Food, beverage and tobacco manufacturing 
services  
88120 - Fish processing services 

1. Business Services 

การจัดการการผลิต 
: Production management 

83115 - Operations management consulting services 
83116 - Supply chain and other management consulting 
services  

1. Business Services 

ตรวจสอบคุณภาพผลติภัณฑ์เพื่อขอใบรับรอง 
: Product testing to obtain certification 

83441 - Composition and Purity Testing and Analysis 
Services 

1. Business Services 

ใบรับรองด้านสุขอนามัย 
: Certification for Public Sanitary and 
Phytosanitary Standards 

91122 - Public administrative services related to health 
care 

N/A 

บริการที่เกี่ยวข้องกับผลติภัณฑ์และการทดสอบ
ผลิตภัณฑ ์
: Packaging Services 

83442 - Testing and analysis services of physical 
Properties 
85400 - Packaging services 

1. Business Services 

การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 
Quality assurance and compliance with ISO 

83441 - Composition and purity testing and analysis 
services 

1. Business Services 

บริการควบคุมคุณภาพการบรรจุกระป๋อง 
: Quality Assurance Services 

83115 - Operations management consulting services  
83441 - Composition and purity testing and analysis 
services 

1. Business Services 

บริการจัดจ าหน่ายสารเคมี / สารละลาย 
: Distribution Services of Chemical and 
pharmaceutical products  

6127 - Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of Chemical and pharmaceutical products  
6257 - Retail trade services on a fee or contract basis, of 
Chemical and pharmaceutical products  

4. Distribution Services 

บริการติดตั้งและอุปกรณ ์
: Installation Services of Equipment 

87320 – Installation services of industrial, manufacturing 
and service industry machinery and equipment  

1. Business Services 

บริการคลังสินค้าส าหรับสินค้าขัน้กลาง 
: Warehousing services for intermediate goods 

67290 - Other storage and warehousing services 
11. Transport Services 

บริการซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
: Repair and maintenance services of 
machines and equipment 

87156 - Maintenance and repair services of commercial 
and industrial machinery 

1. Business Services 
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บริการที่เก่ียวข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
บริการท าความสะอาดโรงงาน 
: Cleaning services for factory 

85330 - General cleaning services 
1. Business Services 

บริการบ าบัดน้ าเสีย 
: Sewage water treatment services 

94110 - Sewage and sewage treatment services 
6. Environmental Services 

การก าจัดของเสียอุตสาหกรรม 
: Industrial waste disposal 

94212 - Non-hazardous waste treatment and disposal 
services 
94339 - Other non-hazardous waste treatment and 
disposal services 

6. Environmental Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
5.3.3 กระบวนการหลังการผลิต 

 
ในกระบวนการหลังการผลิตของอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องและอุตสาหกรรมกุ้ง  

มีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดจ าหน่ายและการกระจายสินค้า โดยรายละเอียดของ
กิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง แสดงไว้ในตารางที่ 5-4 

 
ตารางที่ 5-4 กิจกรรมบริการที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการจั จ าหน่ายและการกระจาย

สินค้าของอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องและอุตสาหกรรมกุ้ง 
บริการที่เก่ียวข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 

บริการที่เกี่ยวข้องกับภาษีศุลกากร 
Customs-Related Services 

85999 - Other support services n.e.c. 
1. Business Services 

บริการคลังสินค้าและการเก็บรักษาสนิค้า (ส าเร็จรูป) 
: Storage and Warehousing Services for Finished 
Goods 

67290 - Other Storage and Warehousing Services 
67210 - Refrigerated storage services  

11. Transport Services 

บริการจัดจ าหน่ายสินค้าภายในประเทศ 
: Distribution Services of Finished Goods 

62524 - Retail trade services on a fee or contract basis, 
of fish and other seafood 
61224 - Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of fish and other seafood 

4. Distribution Services 

บริการส่งออกสนิค้า 
: Exporter 

61224 - Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of fish and other seafood 

4. Distribution Services 

บริการขนส่งสินค้าจากโรงงานไปยังท่าเรือ  
: Land transport of goods (from packing plant to 
domestic port ) 

65111 - Road transport services of freight by refrigerator 
vehicles 

11. Transport Services 

บริการคลังสินค้าและคอนเทนเนอร ์
: Cargo handling services 

67110 – Container handling services 11. Transport Services 

บริการขนส่งสินค้าทางทะเลและอากาศ  
: International shipping, Freight Transportation 
Services 

65213 – Coastal and transoceanic water transport 
services of intermodal containers by container ships 

11. Transport Services 
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บริการที่เก่ียวข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
65211 - Coastal and transoceanic water services 
transport services of freight by refrigerator Vessels 
65319 -  Air transport services of other freight 

บริการประกันการขนส่งสินค้า 
: Freight insurance 

71333 Freight insurance services 
7. Financial services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
5.3.4 บริการสนับสนุนอื่นๆ 

 
ในด้านบริการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการการผลิตและการด าเนินงาน 

ภายใต้ห่วงโซ่มูลค่าการผลิตอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องและอุตสาหกรรมกุ้ง  มีกิจกรรม 
การบริการที่เกี่ยวข้อง ดังแสดงใน ตารางที่ 5-5 

 
 ตารางที่ 5-5 กิจกรรมบริการที่เกี่ยวเน่ืองกับบริการสนับสนุนอื่นๆ ของอุตสาหกรรม 

ปลาทูน่ากระป๋องและอุตสาหกรรมกุ้ง 
บริการที่เก่ียวข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 

งานตรวจสอบการรับรองมาตรฐาน ISO 
: Auditing with respect to ISO certification 

Group of 822 - Accounting, auditing and bookkeeping services 1. Business Services 

บริการทางวิศวกรรม 
: Engineering services 

83322 - Engineering services for industrial and manufacturing 
projects 

1. Business Services 

บริการประกันภัยส าหรับเครื่องจักร 
: Insurance services for machinery 

71334 - Other property insurance services 7. Financial Services 

การสื่อสารองค์กร การตลาด และประชาสัมพันธ์ 
: Corporate communications, marketing and 
public relationship 

83114 - Marketing management consulting services 
83121 - Public relations services 

1. Business Services 

บริการจัดการทรัพยากรบุคคล 
: Human resources management 

83113 - Human resources management consulting services 
92919 - Other education and training services, n.e.c. 

1. Business Services 

บริการจัดการทรัพยากรบุคคล - การจัดหาพนักงาน 
: Human resources management - Personnel 
search and referral services for back-office staff 

8511 - Personnel search and referral services 1. Business Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 
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5.3.5 สรุปภาพรวมของกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 
 
จากการศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาการการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของ

อุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องและอุตสาหกรรมกุ้ง คณะผู้วิจัยสามารถสรุปสาขาบริการตามการ
จ าแนกแบบขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ที่เกี่ยวเนื่องกับสาขา
บริการท่ีเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมดังกล่าว ดังแสดงในภาพที่ 5-10 

 
ภาพที่ 5-10 สรุปอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปลาทูน่า 

และอุตสาหกรรมกุ้ง 

 
 
นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อยและการรวบรวม

ข้อมูลสถานะการให้การบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป จากผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ประกอบการได้ให้ความคิดเห็นทั้งในรายสินค้า และในภาพรวมของ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ซึ่งสถานะของภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร 
แปรรูปสามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 5-6 
  

สาขาบริการที่เก่ียวเนื่องกับการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

111
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมูล

วัตถุ ิบ การแปรรูป
การจั จ าหน่ายและ

กระจายสินค้า
บริการท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการ
ผลิตและการ  าเนินงาน

1 บริการทางธุรกิจ (Business Services)   - 

2
บริการสื่อสารโทรคมนาคม 

(Telecommunication Services)
- - - -

3
บริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวเน่ือง (Construction 

and Related Engineering Services)
- - - -

4 บริการจัดจ าหน่าย (Distribution Services)    -

5 บริการการศึกษา (Education Services) - - - -

6
บริการด้านสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Services)
-  - -

7 บริการด้านการเงิน (Financial Services) - -  

8
บริการที่เกี่ยวกับสุขภาพและสังคม 

(Health Related and Social Services)
- - - -

9
บริการท่องเที่ยวและการเดินทางที่เกี่ยวเน่ือง (Tourism 

and Travel Related Services)
- - -

-

10
บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกี า 
(Recreational, Cultural, and Sporting Services)

- - -
-

11 บริการด้านการขนส่ง (Transportation Services)    -

12 สาขาบริการอื่นๆ (Other Services) - - - -



 

 

 

 5-29 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

ตารางที่ 5-6 ตารางสรุปสถานะการบริการที่เก่ียวเน่ืองของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 
หัวข้อ ความคิ เห็น 

กิจกรรมก่อนการผลิต 
การวิจัยและพัฒนา  ไทยมีบุคลากรด้านงานวิจัย รวมถึงสถาบันศึกษาที่เป ดสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

หลายแห่ง ส่งผลให้เอื้อต่อบริการงานวิจัยด้านอาหาร และมีบุคลากรเพียงพอในบริการควบคุมคุณภาพ 
 ส าหรับงานวิจัยที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ผู้ประกอบการอาหารยังคงต้องอาศัยภาครัฐเป็นผู้ด าเนินการ 

ซึ่งงานวิจัยจ านวนมากไม่ได้ค านึงถึงความต้องการของตลาดมากนัก  
การจัดหาวัตถุดิบ  วัตถุดิบหาได้ไม่ยาก แต่มีมาตรฐานค่อนข้างต่ า วัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารกว่าร้อยละ 50  

มาจากเกษตกรที่เป็นเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) ในส่วนของวัตถุดิบที่ต้องการมาตรฐาน
ในการผลิตสูง ผู้ประกอบการอาจเป็นผู้ลงทุนเอง เนื่องจากมีกระบวนการสืบค้นย้อนกลับ (Tracing) 
เพื่อตรวจสอบกระบวนการผลิต และที่มาของวัตถุดิบได้  

 ส าหรับวัตถุดิบที่น าเข้าจากต่างประเทศ การสืบค้นย้อนกลับจะเป็นภาระความรับผิดชอบของประเทศ
ต้นทาง 

 เกษตรกรน าเทคโนโลยี และระบบด้านไอทีมาประยุกต์ใช้ในเกษตรกรรมค่อนข้างน้อย 
กิจกรรมการผลิต 

การผลิต   ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะเฉพาะและช่างเทคนิค ซึ่งการพัฒนาระบบการศึกษาจะช่วยแก้ปัญหาใน
ส่วนนี้ได้ 

 การผลิตอาหารและเกษตรกรรมจะต้องเปลี่ยนเป็นการใช้แรงงานคนประกอบกับเครื่องจักร (Automation) 
มากขึ้น รวมถึงน าบริการด้านไอที มาใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

การบรรจุกระป๋อง/ บรรจุภัณฑ์  ไทยยังขาดแรงงานและช่างเทคนิคที่มีความรู้ความสามารถในด้านการป ดกระป๋อง (Seamer) ทั้งนี้ 
ภาครัฐได้ให้ความร่วมมือ โดยจัดฝึกอบรมให้ส าหรับแรงงานในอุตสาหกรรมอาหาร  แต่ยังคง 
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

กิจกรรมหลังการผลิต 
การจัดจ าหน่าย / การกระจายสินค้า  บริการขนส่งและโลจิสติกส์ของไทยมีต้นทุนสูง ผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องจ้าง ผู้ให้บริการขนส่งจาก

ภายนอก (Outsorce) จะต้องแบกรับต้นทุนที่สูงมาก 
 ผู้จัดจ าหน่ายของไทย อาทิ ห้างสรรพสินค้า และไฮเปอร์มาร์เก็ต มีการตรวจสอบและควบคุมมาตรฐาน

สินค้าที่จะวางขายในพื้นที่ของตนเองโดยเฉพาะ เพื่อคัดเลือกซัพพลายเออร์และสร้างความมั่นใจว่า
สินค้าที่จะวางขายในพื้นที่ของตน ได้คุณภาพตรงตามที่ก าหนดไว้ 

 ผู้ผลิตรายย่อย (SMEs) ประสบปัญหาในการติดต่อผู้จัดจ าหน่ายสินค้าในตลาดต่างประเทศ เนื่องจาก
ไม่มีข้อมูลรายชื่อของผู้จัดจ าหน่ายสินค้าที่อนุญาตให้ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตรายย่อยมาวางขายได้ใน
ต่างประเทศ 

หมายเหตุ: ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเตมิของการประชุมกลุ่มยอ่ยจะอยู่ในภาคผนวกที่ 4 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากการประชุมกลุ่มย่อย  
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 ศักยภาพและความสามารถ นการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรปู 

 
5.4.1 แนวทางการวิเคราะห์ความสามารถ นการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่

เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป   
 
ในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่ เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป คณะผู้วิจัยจะจัดท าดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อระบุ
ต าแหน่งทางการแข่งขันของแต่ละอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง โดยจะอาศัยข้อมูลเชิง
ปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้รวบรวมมาจากบทที่ 4 (ภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
ภายใต้บริบท FTA) รวบรวมจากฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of Business 
Development: DBD) ข้อมูลมูลค่าเพิ่มของการบริการจากธนาคารโลก (World Bank) รวมถึงอาศัย
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และ/หรือการประชุมกลุ่มย่อย/สัมมนา ในการจัดท าดัชนีชี้วัดเพื่อ
ระบุต าแหน่งทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าดัชนี 
ชี้วัดฯ) ขึ้นมา 

 
ดังนั้น ในหัวข้อนี้ คณะผู้วิจัยจะช้ีแจงแนวทางในการจัดท าดัชนีชี้วัดฯ เพื่อท าความเข้าใจ

เกี่ยวกับดัชนีชี้วัดฯ จากนั้น คณะผู้วิจัยจะน าเสนอแนวทางในการประเมินความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสากรรมการบริการในแต่ละปัจจัยต่อไป 
 
5.4.1.1 ภาพรวม ัชนีชี้วั เพื่อระบุต าแหน่งทางการแข่งขัน 

 
ในการศึกษานี้ ดัชนีชี้วัดฯ ดังกล่าว จะประกอบไปด้วยดัชนีตัวชี้วัด 2 ดัชนี ซึ่งแต่ละดัชนี

จะสะท้อนถึงความสามารถทางการแข่งขันในมิติต่างๆ ดังนี ้
 
 ดัชนีตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Index) 
 ดัชนีตัวชี้วัดระดับการผูกพันการบริการของอุตสาหกรรมการบริการ (FTA Openness 

Index) 
 
โดยรายละเอียดของดัชนีช้ีวัดแต่ละดัชนี เป็นดังน้ี 
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  ัชนีตัวชี้วั ความสามารถ นการแข่งขัน 
 
ส าหรับการวิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขัน คณะผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลทุนจดทะเบียน

ธุรกิจ และจ านวนธุรกิจของแต่ละกิจกรรมการบริการในเดือนมกราคม ปี 2558 ถึง ปี 2559 ซึ่งแบ่ง
โดยระบบการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย (Thailand Standard Industrial 
Classification: TSIC) ที่ด าเนินการจัดประเภทโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of 
Business Development: DBD) กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรหัสดังกล่าวใช้หลักเกณฑ์และโครงสร้าง
เดียวกันกับการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล (International Standard Industrial 
Classification: ISIC) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nation: UN) โดยคณะผู้วิจัยได้ท าการ
แปลงรหัส CPC ของกิจกรรมการบริการท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตไปเป็นรหัส ISIC และ
แปลงไปเป็นรหัส TSIC 2552 เพื่อระบุกิจกรราการบริการที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาการบริการ 
ของไทยต่อไป 

 
คณะผู้วิจัยจะท าการแบ่งกลุ่มสาขาการบริการตามการแบ่งหมวดขององค์การการค้าโลก 

(World Trade Organization: WTO)  โดยจะแบ่งเป็น 12 หมวดหลัก และท าการคัดเลือกกลุ่ม
สาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตออกมาเป็น 5 สาขาการบริการหลัก ได้แก่ สาขาบริการ
ทางธุรกิจ สาขาการบริการการจัดจ าหน่าย สาขาการบริการด้านสิ่งแวดล้อม สาขาการบริการทาง
การเงิน และสาขาการบริการการคมนาคมขนส่ง ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ท าการแบ่งกลุ่มสาขาการบริการ
ทั้ง 5 สาขาดังกล่าว ให้แยกย่อยเพิ่มเติมลงไปจาก 12 หมวดหลักเดิม พร้อมทั้งระบุรหัส CPC ที่
เกี่ยวข้อง (Version 2.1) เพื่อความแม่นย าในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของภาค
บริการมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งสาขาการบริการได้ ดังแสดงในตารางที่ 5-7 

 
ตารางที่ 5-7 ตารางสรุปหมว สาขาบริการที่ถูกน ามาพิจารณาเพื่อวิเคราะห์ความสามารถ

 นการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 
สาขาการบริการ
ตามการแบ่งโ ย 

WTO 

สาขาการบริการ นหมว ย่อยตาม 
WTO 

สาขาการบริการย่อยที่จะน าไป ช้วิเคราะห์
ความสามารถ 

รหัส CPC V.2.1 ที่เก่ียวข้อง 

Business Services Engineering services  การบริการด้านวิศวกรรม 83322, 83310 

Integrated engineering services 
R&D services on natural sciences  การบริการด้านการวิจัยและพัฒนา 81114, 81116, 81124, 81126, 81134, 

81136, 83919 
Market research and public 
opinion  polling services      

 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและ
ด้านการตลาด 

83111, 83113, 83114, 83115, 83116 

Management consulting service 
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สาขาการบริการ
ตามการแบ่งโ ย 

WTO 

สาขาการบริการ นหมว ย่อยตาม 
WTO 

สาขาการบริการย่อยที่จะน าไป ช้วิเคราะห์
ความสามารถ 

รหัส CPC V.2.1 ที่เก่ียวข้อง 

Services related to management 
consulting 
Technical testing and analysis 
services 

 การบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ 

83441 

Services incidental to agriculture, 
hunting, forestry and fishing 

 การบริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร  
การล่าสัตว์ ป่าไม้ และประมง 

86121, 86122, 86129, 86152, 86154 

Services incidental to 
manufacturing 

 การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 88110, 88120, 88130, 88150 
88161, 88162, 88163, 88164 
88165, 88166, 88167, 88169 

Placement and supply services of 
Personnel 

 การบริการการจัดหาพนักงาน 85112, 85121, 85122, 85123, 85124, 
85125 

Maintenance and repair of 
equipment 

 การบริการการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักร
และอุปกรณ ์

87320, 87156 

Packaging services  การบริการการบรรจุหีบห่อ 85400 

Distribution 
Services 

Wholesale trade services  การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง 611**, 612**, 621**, 622**, 623**, 
624**, 625** Retail trade services 

Environmental  
Services       

Sewage services  การบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัด
ของเสียอุตสาหกรรม 

85330, 94110, 94229, 94339 
 Refuse disposal services 

Sanitation and similar services 
Financial Services Non-life insurance services  การบริการประกันวินาศภัย 71333, 71334 

Transportation 
Services 

Maritime freight transport services  การบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 65111, 65112, 65113, 65123, 65211, 
65213, 65319 Air freight transport services 

Rail Maritime freight transport 
services 
Road freight transport services 

Pipeline Transportation 

Cargo-handling services  การบริการการจัดการคลังสินค้า 67210, 67290 

Storage and warehouse services 
หมายเหตุ: ส าหรับรายละเอียดของรหัส CPC และ TSIC ส าหรับสาขาการบริการที่น ามาพิจารณาทั้งหมด จะถูกแสดงในภาคผนวกที่ 3 
** หมวดการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งส าหรับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ในรหัส CPC สองหลักสุดท้ายประกอบด้วย -11 grains and 
oilseeds and oleaginous fruits, seeds and animal feed, -14 live animals, including pet animals, -21 fruits and vegetables, 
-22 dairy products, eggs and edible oils and fats, -23 dairy products, eggs and edible oils and fats, cosmetic articles and 
toilet soaps, -24 fish and other seafood 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด  
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  ัชนีตัวชี้วั ระ ับการผูกพันการบริการ 
 
ในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยจ าวิเคราะห์ระดับการผูกพันการบริการของประเทศไทยภายใต้

บริบทการเจรจาการค้าเสรีที่ไทยมีการเจรจาด้วย โดยจากข้อมูลในบทที่ 4 จะเห็นได้ว่า มีข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรีทั้งสิ้น 8 ฉบับ ที่มีการระบุถึงการเป ดการค้าการบริการ อันได้แก่  

 
 ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน  

(ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน 

(ASEAN-China Free Trade Agreement: ACFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลี 

(ASEAN-Korea Free Trade Agreement: AKFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 

(ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement: AANZFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย  

(ASEAN-India Free Trade Agreement: AIFTA) 
 ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น 

(Japan-Thailand Economic Partnership Agreement : JTEPA) 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย  

(Thailand-Australia Free Trade Agreement: TAFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี (Thailand-Chile Free Trade Area: TCFTA) 

 
คณะผู้วิจัยได้ศึกษาระดับการผูกพันการบริการของข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีทั้ง 8 

ฉบับข้างต้น โดยพิจารณาในด้านการเป ดเสรีของฝั่งประเทศไทยตามรูปแบบการให้บริการ (Mode 
of Supply) ในรูปแบบที่ 3 และ 4 เป็นหลัก (การจัดตั้งธุรกิจ และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา) 
เนื่องจาก ในปัจจุบันธุรกิจการให้บริการในรูปแบบ 1 และ 2 (การให้บริการข้ามพรมแดน และการ
บริโภคในต่างประเทศ) ส่วนใหญ่สามารถกระท าได้โดยทั่วไป โดยคณะผู้วิจัยจะหยิบยกผลการศึกษา
ระดับการผูกพันการบริการในรูปแบบที่ 3 และ 4 ในเรื่องของข้อจ ากัดในการเข้าสู่ตลาด (Limitations 
on Market Access) ดังแสดงในตารางที่ 5-9 

 



 

 

 

5-34  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาตารางที่ 5-9 คณะผู้วิจัยได้สรุปสาระส าคัญของ
ตารางข้อผูกพันทั่วไปในส่วนของข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาดของประเทศไทย ดังแสดงในตารางที่ 
5-8 

 
ตารางที่ 5-8 สาระส าคัญของตารางข้อผูกพันทั่วไปของไทย – ข้อจ ากั  ้านการเข้าสู่ตลา  

Mode 3 - การจั ต้ังธุรกิจ Mode 4 - การ ห้บริการโ ยบคุคลธรรม า 

จัดตั้งได้ในรูปแบบบริษัทจ ากัดที่จดทะเบียนในประเทศ
ไทย เท่านั้น หรือตามที่ระบุในข้อผูกพันเฉพาะสาขา และ
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
1. สัดส่วนการถือครองหุ้นโดยคนตา่งด้าวไม่เกินร้อยละ 

70 โดยร่วมกับบุคคล/นิติบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น 
หรือ 

2. สัดส่วนการถือครองหุ้นโดยคนตา่งด้าวไม่เกินร้อยละ 
51 โดยร่วมทุนกบับุคคล/นิติบุคคลสัญชาติไทย
เท่านั้น หรือ 

3. สัดส่วนการถือครองหุ้นโดยคนตา่งด้าวไม่เกินร้อยละ 
49 และมจี านวนผู้ถือหุ้นที่เป็นคนต่างด้าวน้อยกว่า
ครึ่งหนึ่งของทั้งหมด 

 
ไม่ผูกพัน ยกเว้น 
 
 ผู้ติดต่อธุรกิจ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับจัดตั้ง

กิจการ 
 บุคคลากรเคล่ือนย้ายภายในบรษิัท  

(1) ผู้จัดการ (2) ผู้บริหาร หรือ (3) ผู้เชี่ยวชาญ 

หมายเหตุ: ส าหรับรายละเอียดของตารางข้อผูกพนัทั่วไปใน Mode 3 และ Mode 4 ของแต่ละข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
สามารถอ่านรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ในบทที่ 4 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ตารางที่ 5-9 ตารางสรุประ ับการผูกพันการบริการของไทยของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia and 
New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
81114 - Basic research services in 
engineering and technology  

49%  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49%  Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

81116 - Basic research services in 
agricultural sciences 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

81124 - Applied research services in 
engineering and technology 

49%  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49%  Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

81126 - Applied research services in 
agricultural sciences 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

81134 - Experimental development 
services in engineering and 
technology 

49%  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49%  Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

81136 - Experimental development 
services in agricultural sciences 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

83919 – Other Specialty Design 
Services Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 

85999 – Other Support Services 
n.e.c.  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound *  Unbound 

83441 - Composition and Purity 
Testing and Analysis Services 70% * Unbound 49%  49%  49%  49%  49%  Unbound  70% * Unbound 

65111 - Road transport services of 
freight by refrigerator vehicles 49% *  49% *  49% *  49% *  49% *  Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

65112 – Road Transport Services of 
Freight by Tank Trucks or Semi-
Trailers 

49% *  49% *  49% *  49% *  49% *  Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

65113 - Road transport services of 
intermodal containers 49% *  49% *  49% *  49% *  49% *  Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
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Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia and 
New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

65123 - Railway transport services of 
intermodal containers Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

65211 - Coastal and transoceanic 
water services transport services of 
freight by refrigerator vessels 

49% *  * 49% *  * 49% *  * 49% *  * Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

65213 - Coastal and transoceanic water 
transport services of intermodal 
containers by container ships 

49% *  * 49% *  * 49% *  * 49% *  * Unbound Unbound 49% *  * Unbound  Unbound Unbound 

65319 - Air transport services of other 
freight Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

67110 – Container handling services Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
67210 - Refrigerated storage services 70% *  49%  49%  49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  Unbound Unbound 
67290 - Other Storage and 
Warehousing Services 

Unbound Unbound 49%  49%  49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  Unbound Unbound 

71333 – Freight Insurance Services 25%  * 25%  * 25%  * 25%  * Unbound Unbound 25%  * Unbound  * 25%  * 
71334 - Other property insurance 
services 25%  * 25%  * 25%  * 25%  * Unbound Unbound 25%  * Unbound  * 25%  * 

86121 - Farm animal husbandry 
services on inputs owned by others 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

86122 - Support services to farm 
animal husbandry 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

86129 - Other animal husbandry 
services  

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

86152 - Aquaculture services on inputs 
owned by others  

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

86154 - Support services to 
aquaculture  

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
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Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia and 
New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
83115 – Operations Management 
Consulting Services 70% * Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49% Unbound Unbound  Unbound Unbound 

85330 – General Cleaning Services Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

94110 – Sewerage and Sewage 
Treatment Services 

49%  49%  49%  * 49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  70% Unbound 

94239 – General Waste Collection 
Services 49%  49%  49%  * 49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  Unbound Unbound 

94339 - Other non-hazardous waste 
treatment and disposal services 

49%  49%  49%  * 49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  Unbound Unbound 

87320 – Installation Services of 
Industrial, Manufacturing and Service 
Industry Machinery and Equipment 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

87156 – Maintenance and Repair 
Services of Commercial and Industrial 
Machinery 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

83310 - Engineering Advisory Services 
49% *  49% *  49%  49%  49%  49%  Unbound  Unbound Unbound 

83322 – Engineering Services for 
Industrial and Manufacturing Projects 49% *  49% *  49%  49%  49%  49%  Unbound  Unbound Unbound 

85400 – Packaging Services 49% Unbound 49%  49% Unbound 49% Unbound Unbound Unbound 49% Unbound Unbound  70% Unbound 
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Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia and 
New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
86121 - Farm animal husbandry 
services on inputs owned by 
others 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

86122 - Support services to farm 
animal husbandry 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

86129 - Other animal husbandry 
services  

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

86152 - Aquaculture services on 
inputs owned by others  

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

86154 - Support services to 
aquaculture  

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

85112 – Permanent Placement 
Services, Other Than Executive 
Search Services 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

85121 - Contract staffing services 70% * Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

85122 - Temporary staffing 
services 

70% * Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

85123 - Long-term staffing (pay 
rolling) services 

70% * Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

85124 - Temporary staffing-to-
permanent placement services 

70% * Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

85125 - Co-employment staffing 
services 

70% * Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
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Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia and 
New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

88110 - Meat processing services 49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88120 - Fish processing services 49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
88130 - Fruit and vegetables 
processing services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88150 - Dairy product 
manufacturing services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88161 - Grain mill product 
manufacturing services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88162 - Starch and starch 
product manufacturing services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88163 - Bakery product 
manufacturing services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88164 - Sugar manufacturing 
services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88165 - Cocoa, chocolate and 
sugar confectionery 
manufacturing services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88166 - Macaroni, noodles, 
couscous and similar farinaceous 
products manufacturing services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88167 - Prepared meals and 
dishes manufacturing services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88169 - Other food product 
manufacturing services n.e.c. 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
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Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia and 
New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

611** - Wholesale trade services, 
except on a fee or contract basis Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75% * Unbound 100% *  100% * Unbound 

612** - Wholesale trade services 
on a fee or contract basis 49% Unbound 49% Unbound 49% Unbound 49% Unbound 49% Unbound 75% * Unbound 100% *  100% * Unbound 

621** - Non-specialized store 
retail trade services  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75% * Unbound Unbound  Unbound Unbound 

622** - Specialized store retail 
trade services  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75% * Unbound Unbound  Unbound Unbound 

623** - Mail order or Internet 
retail trade services  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75% * Unbound Unbound  Unbound Unbound 

624** - Other non-store retail 
trade services  70% * Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75% * Unbound Unbound  70% Unbound 

625** - Retail trade services on a 
fee or contract basis  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75% * Unbound Unbound  Unbound Unbound 

83111 – Strategic Management 
Consulting Services 49%  * 49%  * 49%  * 49%  * Unbound Unbound 100% *  * 100%*  * 100% * Unbound 

83113 - Human resources 
management consulting services 70% * Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49% Unbound Unbound  70% Unbound 

83114 - Marketing Management 
Consulting Services Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49% Unbound Unbound  Unbound Unbound 

83116 - Supply chain and other 
management consulting services  70% * Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49% Unbound Unbound  Unbound Unbound 

หมายเหตุ: ส าหรับสาขาการบริการที่ไม่ปรากฎในตารางข้อผูกพันเฉพาะ คณะผู้วิจัยจะเติม ‘Unbound’ ลงในตาราง เนื่องจากการเจรจาการค้าเสรีของไทยเป็นไปในลักษณะ Positive list 
ส าหรับ Mode 4 เครื่องหมาย  หมายถึง สาขาการบริการนั้น ผูกพันตามตารางข้อผูกพนัทั่วไปของไทย 
* หมายถึง ผูกพันตามตารางข้อผูกพนัทั่วไปอย่างมีเงื่อนไข 
** หมวดการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งส าหรับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ในรหัส CPC สองหลักสุดท้ายประกอบด้วย -11 grains and oilseeds and oleaginous fruits, seeds and animal feed, -14 live animals, including pet 
animals, -21 fruits and vegetables, -22 dairy products, eggs and edible oils and fats, -23 dairy products, eggs and edible oils and fats, cosmetic articles and toilet soaps, -24 fish and other seafood 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ส าหรับการพิจารณาระดับการผูกพันการบริการของแต่ละสาขาการบริการ คณะผู้วิจัยจะ
ใช้ดัชนีชี้วัดการเป ดเสรีการบริการ ดัชนีดังกล่าวจะถูกค านวณจากจ านวนกิจกรรมการบริการที่มี
การเป ดเสรีการบริการในเรื่องของข้อจ ากัดการเข้าสู่ตลาด (Market Access) ต่อจ านวนการ
กิจกรรมการบริการทั้งหมด5 โดยคะแนนของดัชนีชี้วัดการผูกพันการเป ดเสรีการบริการจะอยู่
ระหว่าง 0 ถึง 1 ดังนั้น เม่ือระดับคะแนนของดัชนีชี้วัดการผูกพันการเป ดเสรีการบริการมีค่าสูง 
หมายถึงระดับการผูกพันการบริการในสาขาบริการนั้นๆ สูงตามไปด้วย 

 
5.4.1.2 การวิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขัน 

 
ความสามารถในการแข่งขันของภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตเป็น

ปัจจัยหนึ่งทางเศรษฐกิจที่บ่งบอกความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในมิติต่างๆ อาทิ 
ประสิทธิภาพในการผลิตและบริการ ความเข้มแข็งของผู้ประกอบการในประเทศ และระดับ
ความสามารถของแรงงานในประเทศ เป็นต้น ซึ่งในการประเมินปัจจัยดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัย 
ข้อมูลจากหลากหลายด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมในบริบทการเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ 

 
หนึ่งในหน่วยงานส าคัญที่เก็บรวบรวมข้อมูลทางธุรกิจของผู้ประกอบการในประเทศไทย

ไว้มากที่สุดหน่วยงานหนึ่ง คือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of Business Development: 
DBD) ซึ่งมีหนึ่งในหน้าที่หลักคือการจดทะเบียนและบริการข้อมูลธุรกิจ ในการเก็บข้อมูลนิติบุคคล
ของ DBD จะเก็บข้อมูลนิติบุคคลตามการจัดประเภทกิจการรมทางธุรกิจตามแบบมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 (Thailand Standard Industrial Classification :TSIC 2009) 
ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมสากลที่องค์การ
สหประชาชาติได้ระบุไว้ (International Standard Industrial Classification: ISIC)  

 
โดยคณะผู้วิจัยได้ท าการแบ่งกลุ่มกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต

ดังแสดงในตารางที่ 5-7 ให้สอดคล้องกับ TSIC 25526 เพื่อน าข้อมูลของนิติบุคคลในแต่ละกลุ่ม 
มาพิจารณาต่อไปในหัวข้อย่อยดังนี้  

 
 

                                                           
5 วิธีการค านวณดัชนีชีว้ัดการเป ดเสรีการบริการถูกดัดแปลงมาจาก Sandre Mugan, Thanagavelu, ERIA Disscussion Paper 

(2015) 
6 รายละเอียดของตารางรหัส Central Product Classification ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานี้ และรหสั TSIC ปี 2552 จะเป็น 
ดังแสดงในภาคผนวกที่ 3 
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 การบริการ ้านวิศวกรรม 
 
การบริการด้านวิศวกรรมเป็นการบริการที่มีการเติบโตค่อนข้างมาก โดยขนาดของธุรกิจ

ด้านการบริการด้านวิศวกรรมระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตอยู่ท่ีร้อยละ 
5.41 โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจการบริการวิศวกรรมดังกล่าวขยายตัวจาก 61,821 ล้านบาท 
เป็น 65,164 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 5-11 

 
ภาพที่ 5-11 มูลค่าทุนจ ทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการ ้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เ ือนมกราคม ปี 2558 และ ปี  55  

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาในรายกิจกรรมการบริการของหมวดการบริการด้านวิศวกรรม  

แบ่งตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (TSIC) จากภาพที่ 5-12 จะพบว่า มีกิจกรรม 
การบริการในสาขาการบริการวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปท้ังสิ้น 3 กิจกรรม
การบริการด้วยกัน ได้แก่ 
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 กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้ค าปรึกษาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง 
 กิจกรรมการออกแบบเฉพาะด้านอื่นๆ 
 กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิคอื่นๆ 

 
โดยมูลค่าอัตราการเติบโตของกิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้ค าปรึกษาทางเทคนิคที่

เกี่ยวข้องสูงที่สุด รองลงมาเป็น กิจกรรมการออกแบบเฉพาะด้านอื่นๆ และกิจกรรมทางวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคนิคอื่นๆ โดยมีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนระหว่างปี 2558 – 2559 
ที่ร้อยละ 5.5 4.04 และ 2.69 ตามล าดับ มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนเฉลี่ย ณ มกราคม 2559  
อยู่ท่ีร้อยละ 93.24 3.91 และ 2.84 ตามล าดับ และมีจ านวนผู้ประกอบการทั้งสิ้น 4,242 1,215 และ
368 ราย ตามล าดับ  
 

ภาพที่ 5-12 ภาพรวมของธุรกิจการบริการ ้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูป แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
หมายเหตุ : ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการผูกพันการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market 

Access) จากข้อมูลการเป ดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตาม
ตารางที่ 5-10 จะพบว่า ภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่การเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการ
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การบริการ (Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการด้าน
วิศวกรรม มีการเป ดเสรีการจัดตั้งกิจการการบริการ และการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาทั้งหมดใน
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี (โดยยกเว้นเฉพาะวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ที่ไม่ผูกพันใน 
Mode 4) ดังนี ้

 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน: เป ดเสรีการบริการใน Mode 3 อย่างมีเงื่อนไข โดย

อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ (Director) หรือหุ้นส่วน (Partner) ต้องเป็น
บุคคลสัญชาติไทยและมีใบอนุญาตจากสภาวิศวกร 

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน: เป ดเสรีการบริการใน Mode 3 อย่างมีเงื่อนไข 
โดยอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ (Director) หรือหุ้นส่วน (Partner) ต้อง
เป็นบุคคลสัญชาติไทยและมีใบอนุญาตจากสภาวิศวกร 

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลี 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย  
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น  

 
โดยสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของสาขาการบริการวิศวกรรมอยู่ท่ีร้อยละ 49 
 
ในขณะที่ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ประเทศไทยเป ดเสรีการจัดตั้ง

กิจการในสาขาการบริการวิศวกรรมทั้งหมด แต่ไม่ผูกพันในข้อบทการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา 
และภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ไม่มีการเป ดเสรีในการจัดตั้งธุรกิจและการให้บริการโดย
บุคคลธรรมดาในสาขาการบริการวิศวกรรม 

 
โดยมีกิจกรรมการบริการในสาขาการบริการด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

อาหารแปรรูป ตามการแบ่งรหัส CPC ทั้งสิ้น 2 บริการ ได้แก่ 
 
 การบริการให้ค าปรึกษาด้านวิศวกรรม (CPC 83310) 
 การบริการด้านวิศวกรรมส าหรับโครงการอุตสาหกรรมและการผลิต (CPC 83322)  
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 ตารางที่ 5-10 ตารางสรุประ ับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการ ้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

 การบริการ ้านวิศวกรรม 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เป ดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย: %) 

49%  49%  49%  49%  49%  49%  0%  0%  

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด: %) 

49%  49%  49%  49%  49%  49%  0%  0%  

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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เพราะฉะนั้น ถึงแม้ว่าภายใต้บริบทข้อตกลงการค้าเสรีส่วนใหญ่ที่ผูกพันกับประเทศไทย
ในประเด็นเรื่องกิจกรรมการบริการด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป จะมี
การระบุว่าเป ดเสรีในการจัดตั้งธุรกิจทั้งใน Mode 3 และ Mode 4 แต่เป็นการเป ดเสรีอย่างมี
เงื่อนไขท้ังสิ้น ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเป ดรับการบริการด้านวิศวกรรมจาก
ต่างประเทศให้มากขึ้น แต่ยังคงปกป้องการบริการทางด้านวิศวกรรมที่ด าเนินการโดย
ผู้ประกอบการไทยอยู่ เพื่อให้ผู้ประกอบการในไทยได้ปรับตัว และพัฒนาความรู้ให้เท่าเทียมให้
แข่งขันกับผู้ประกอบการต่างชาติได้ ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปส่วนใหญ่
ยังให้ความเห็นว่า การบริการทางด้านวิศวกรรมของไทยมีคุณภาพ และสามารถแข่งขันได้อยู่ แต่
ยังต้องการการสนับสนุนให้การบริการมีความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้น    

 
 การบริการ ้านการวิจัยและพัฒนา 

 
การบริการด้านการวิจัยละพัฒนาเป็นการบริการที่มีการเติบโตสูง โดยขนาดของธุรกิจ

การบริการด้านวิจัยและพัฒนาระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตสูงถึง 
ร้อยละ 33.46 โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจในสาขาการบริการด้านการวิจัยและพัฒนาดังกล่าว
ขยายตัวจาก 10,616 ล้านบาท เป็น 14,167 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 5-13 
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ภาพที่ 5-13 มูลค่าทุนจ ทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการ ้านการวิจัยและพัฒนาที่
เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เ ือนมกราคม ปี 2558 และ ปี  55  

 
 
ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาในรายกิจกรรมการบริการในสาขาการบริการด้านวิจัยและพัฒนา จาก

ภาพที่ 5-14 จะเห็นว่า อัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนของกิจกรรมการบริการในกิจกรรมการ
วิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ มีอัตราการเติบโตที่สูงมาก โดยอยู่ที่
ร้อยละ 54.4 และในปี 2559 กิจกรรมการบริการดังกล่าวมีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนอยู่ที่ร้อยละ 
66.8 และมีจ านวนผู้ประกอบการทั้งสิ้น 257 ราย รองลงมาเป็นกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาเชิง
ทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ  และกิจกรรมการวิ จัยและพัฒนาเชิงทดลองด้ าน
เทคโนโลยีชีวภาพ มีจ านวนผู้ประกอบการ 250 ราย และ 157 ราย มีอัตราการขยายตัวของทุน 
จดทะเบียนระหว่างเดือนมกราคม 2558 และ 2559 อยู่ที่ร้อยละ 1.47 และ 6.45 และมีสัดส่วนของ
ทุนจดทะเบียนต่อทุนจดทะเบียนทั้งหมดในสาขาการบริการวิศวกรรมในปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 
10.44 และ 22.74 ตามล าดับ 
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ภาพที่ 5-14 ภาพรวมของธุรกิจการบริการ ้านการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
หมายเหตุ : ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 
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ตารางที่ 5-11 ตารางสรุประ ับการผูกพันภาคบริการของไทยของการบริการ ้านวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

 การบริการ ้านวิจัยและ
พัฒนา 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

3 3 6 6 6 6 6 6 3 3 6 6 6 0 6 6 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เป ดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 6 0 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย: %) 

24.5% - 0% - 0% - 0% - 24.5% - 0% - 0% - 0% - 

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด: %) 

49% - 0% - 0% - 0% - 49% - 0% - 0% - 0% - 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเป ดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) 
จากข้อมูลการเป ดเสรีการค้าบริการตามรายการ CPC ที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรี
ของไทยตามตารางที่ 5-11 จะพบว่า มีกิจกรรมการบริการในสาขาบริการวิจัยและพัฒนาที่ส าคัญ
ทั้งสิ้น 6 บริการได้แก่ 

 
 การบริการวิจัยขั้นพื้นฐานในสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี (CPC 81114) 
 การบริการวิจัยขั้นพื้นฐานในสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร (CPC 81116) 
 การบริการวิจัยประยุกต์ในสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี (CPC 81124) 
 การบริการวิจัยประยุกต์ในสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร (CPC 81126) 
 การบริการพัฒนาเชิงทดลองในสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี (CPC 81134) 
 การบริการพัฒนาเชิงทดลองในสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร (CPC 81136)  

 
โดยภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่การเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการการบริการ 

(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการด้านการวิจัยและ
พัฒนา มีการเป ดเสรีการจัดตั้งกิจการการบริการ และการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาทั้งหมดใน
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี ดังนี ้

  
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย  

 
โดยทั้งสองความตกลงการค้าเสรีข้างต้น มีระดับการเป ดเสรีบริการในสาขาการวิจัยและ

พัฒนาทั้งสิ้น 3 กิจกรรมจาก 6 กิจกรรมการบริการการวิจัยและพัฒนา คิดเป็นระดับการเป ดเสรี
กิจกรรมการบริการทั้งใน Mode 3 และ 4 ในสาขาการวิจัยและพัฒนาที่ร้อยละ 50 และมีสัดส่วน 
ผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 24.5 ในขณะที่ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี 
ไทย-ออสเตรเลีย ประเทศไทยเป ดเสรีการบริการการวิจัยและพัฒนาใน Mode 4 ทั้งหมด 

 
ถึงแม้ว่า ภายใต้บริบทข้อตกลงการค้าเสรีส่วนใหญ่ที่ผูกพันกับประเทศไทยในประเด็น

เรื่องกิจกรรมการบริการด้านวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป จะมิได้เป ด
เสรีในการเข้าถึงตลาดทั้งใน Mode 3 และ Mode 4 แต่ผู้ประกอบการไทยในสาขาการบริการการ
วิจัยและพัฒนายังมีความสามารถ และพัฒนาได้อีกมาก ซึ่งจะเห็นได้จากอัตราการขยายตัวของทุน
จดทะเบียนที่สูงกว่าสาขาการบริการอื่นๆ ประกอบกับ แนวโน้มความต้องการใช้บริการวิจัยและ
พัฒนาที่ให้บริการโดยผู้ประกอบการไทยที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้น ดังนั้น การพัฒนาความเชื่อมโยง
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ระหว่างการบริการด้านการวิ จัยและพัฒนา และภาคการผลิตให้เชื่อมโยงกันมากขึ้น จะช่วย
ยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพของภาคการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปได้ 
 

 การบริการ ห้ค าปรึกษา ้านการจั การและ ้านการตลา  
 
การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้านการตลาดเป็นการบริการที่มีการเติบโตที่ดี 

โดยขนาดทุนจดทะเบียนของธุรกิจการบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้านการตลาด
ระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 5.48 โดยขยายตัวจาก 
141,493 ล้านบาท เป็น 149,249 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 5-15 

 
ภาพที่ 5-15 มูลค่าทุนจ ทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการ ห้ค าปรึกษา ้านการจั การ

และ ้านการตลา ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป  
เ ือนมกราคม ปี 2558 และ ปี  55  

 
 
จากภาพที่ 5-16 เม่ือพิจารณาธุรกิจการบริการในสาขาการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการ

และด้านการตลาดเป็นรายธุรกิจ จะพบว่า กิจกรรมการให้ค าปรึกษาด้านการบริการจัดการอื่นๆ มี
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จ านวนผู้ประกอบการมากที่สุด มีจ านวนผู้ประกอบการ ณ มกราคม 2559 อยู่ที่ 10,839 ราย 
ประกอบกับมีสัดส่วนของทุนจดทะเบียน ณ มกราคม 2559 สูงถึงร้อยละ 93.3 ในขณะที่กิจกรรม
การบริการให้ค าปรึกษาอื่นๆ มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนที่ต่ ากว่าโดยเปรียบเทียบ โดยกิจกรรม
การให้ค าปรึกษาด้านการบริการจัดการการเงิน กิจกรรมการให้ค าปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรม
การวิจัยตลาดและการส ารวจความเห็นประชาชน และกิจกรรมการให้ค าปรึกษาด้านการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนต่อทุนจดทะเบียนในสาขาการบริการนี้ทั้งหมดอยู่ที่
ร้อยละ 4.77 0.88 0.68 และ 0.32 ตามล าดับ มีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนอยู่ที่ร้อยละ 
2.48 628.94 2.17 และ 2.54 ตามล าดับ 

  
ซึ่งจะเห็นได้ว่า กิจกรรมการให้ค าปรึกษาในด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอีกกิจกรรมการบริการที่

มีอัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนที่สูงมาก โดยมีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนระหว่าง 
ปี 2558 ถึง 2559 อยู่ที่ร้อยละ 628.94 โดยขยายตัวจากทุนจดทะเบียน 180.35 ล้านบาท และมี
จ านวนผู้ประกอบการ 93 รายในปี 2558 เป็น 1,314.65 ล้านบาทและมีจ านวนผู้ประกอบการ 115 
ราย ในปี 2559 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการใช้บริการการให้ค าปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศ
ไทยท่ีเพิ่มขึ้นอย่างมาก 
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ภาพที่ 5-16 ภาพรวมของธุรกิจการบริการ ห้ค าปรึกษา ้านการจั การและ ้านการตลา 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
หมายเหตุ : ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
ส าหรับระดับการเป ดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) ของกิจกรรมการ

บริการให้ค าปรึกษาฯ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เม่ือพิจารณาจากข้อมูลการเป ด
เสรีการค้าบริการตามรายการ CPC ที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตามตารางที่ 
5-12 จะพบว่า มีกิจกรรมการบริการในสาขาการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้านการตลาดที่
ส าคัญทั้งสิ้น 5 บริการ ได้แก่ 

 
 การบริการสนับสนุนอื่นๆ (CPC 85999) 
 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ (CPC 83111) 
 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (CPC 83113) 
 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารการตลาด (CPC 83114) 
 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (CPC 83116) 

 



 

 

 

5-54  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

โดยภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่การเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการการบริการ  
(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการด้านการจัดการและ
ด้านการตลาด มีการเป ดเสรีการจัดตั้งกิจการการบริการ และการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาทั้งหมด
ในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี ดังนี้ 

  
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย  
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี 

 
จากภาพรวมการเป ดเสรีภาคบริการในสาขาการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและ 

ด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป จะพบว่า ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน และความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น ประเทศไทยมีระดับการเป ดเสรีการบริการในสาขา
การให้ค าปรึกษาฯ สูงที่สุด (ใน Mode 3 ร้อยละ 80 และ 100 ตามล าดับ) และมีสัดส่วนการอนุญาต
ให้ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 51.8 และ 59.2 ในขณะที่ ภายใต้ความตกลง
การค้าเสรีอาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลี และอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ มีระดับการเป ด
เสรีการบริการอยู่ที่ร้อยละ 20 ทั้งใน Mode 3 และ 4 โดยใน Mode 3 มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุด
เฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 9.8 

 
ส าหรับความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ระดับการเป ดเสรีการบริการใน Mode 3 ของไทย

อยู่ท่ีร้อยละ 40 มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 34 และไม่เป ดเสรีการบริการโดย
บุคคลธรรมดา    

 
โดยการบริการในสาขาการให้ค าปรึกษาฯ ที่มีการเป ดเสรีการบริการในการจัดตั้งธุรกิจ 

(Mode 3) ในเกือบทุกความตกลงการค้าเสรีข้างต้น คือการบริการการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการ
เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Management Consulting Services) แต่เป็นการเป ดเสรีการบริการ
อย่างมีเงื่อนไข ซึ่งภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-ชิลี เป ดเสรีการ
จัดตั้งธุรกิจในบริการดังกล่าว โดยสามารถมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติได้ทั้งหมด (100%) โดยที่
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อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) จะต้องรักษาได้ที่อัตราส่วน 3 ต่อ 1 
หรือต่ ากว่าเท่านั้น ขณะที่ประเทศไทยเป ดเสรีการบริการการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการ 
เชิงยุทธศาสตร์ใน Mode 4 อย่างมีเงื่อนไข โดยไม่ผูกพันส าหรับอาชีพที่ปรึกษาด้านกฎหมายและ
การตรวจสอบ (Legal and Audit Consultants) 

 
 



 
 

 

 5-56 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.                        The Office of Industrial Economics 

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

ตารางที่ 5-12 ตารางสรุประ ับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการ ห้ค าปรึกษา ้านการจั การและ ้านการตลา ที่เกี่ยวข้องกับ 
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

 การบริการ ้านวิศวกรรม 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

1 4 4 4 4 4 4 4 5 5 0 4 4 0 3 5 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เป ดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

4 1 1 1 1 1 1 1 0 0 5 1 1 5 2 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

80% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 100% 20% 20% 100% 40% 0% 

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย: %) 

51.8% - 9.8% - 9.8% - 9.8% - 0% - 59.2% - 20% - 34% - 

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด: %) 

49%, 
79% 

- 49% - 49% - 49% - 0% - 
49%, 
100% 

- 100% - 
70%, 
100% 

- 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี
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 การบริการ ้านการท สอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุ ิบ 
 
การบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบเป็นการบริการที่มี

การเติบโตสูง โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจการบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าและวัตถุดิบระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 27.55 โดย
ทุนจดทะเบียนของธุรกิจการบริการดังกล่าวขยายตัวจาก 3,330 ล้านบาท เป็น 4,247 ล้านบาท ดัง
แสดงในภาพที่ 5-17 

 
ภาพที่ 5-17 มูลค่าทุนจ ทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการ ้านการท สอบและตรวจสอบ

คุณภาพสินค้าและวัตถุ ิบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป  
เ ือนมกราคม ปี 2558 และ ปี  55  

 
 
เม่ือแบ่งกิจกรรมทางธุรกิจตามราย TSIC 2552 ธุรกิจการบริการด้านการทดสอบและ

ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปประกอบด้วย 
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 กิจกรรมการทดสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพและเคมี 
 กิจกรรมการทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ 

 
ดังแสดงในภาพที่ 5-18 กิจกรรมการทดสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพ

และเคมีของไทยมีจ านวนผู้ประกอบการ ณ มกราคม 2559 อยู่ที่ 272 ราย มีสัดส่วนของทุน 
จดทะเบียนของกิจกรรมการบริการนี้ต่อทุนจดทะเบียนรวมของการบริการในสาขานี้อยู่ที่ร้อยละ 
75.05 และมีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนระหว่างเดือนมกราคม 2558 ถึง มกราคม 2559 
อยู่ที่ร้อยละ 24.08 ส าหรับกิจกรรมการทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ  มีจ านวน
ผู้ประกอบการ ณ มกราคม 2559 อยู่ที่ 295 ราย มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนของกิจกรรมการ
บริการนี้ต่อทุนจดทะเบียนรวมของการบริการในสาขานี้อยู่ที่ร้อยละ 24.95 และมีอัตราการขยายตัว
ของทุนจดทะเบียนระหว่างเดือนมกราคม 2558 ถึง มกราคม 2559 อยู่ท่ีร้อยละ 39.26 

 
ภาพที่ 5-18 ภาพรวมของธุรกิจการบริการ ้านการท สอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้า

และวัตถุ ิบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
หมายเหตุ : ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 
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ดังนั้น จะเห็นได้ว่ากิจกรรมการบริการทั้งสองกิจกรรมนี้ ล้วนมีอัตราการขยายตัวที่สู ง
มาก และมีจ านวนผู้ประกอบการที่ให้บริการอยู่ในประเทศไทยที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
แนวโน้มการใช้บริการการทดสอบคุณภาพในประเทศไทยที่มากขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมการบริการ
สนับสนุนการผลิตที่มีความส าคัญต่อการค้าระหว่างประเทศอย่างมาก เนื่องจากในการส่งออก
สินค้าไปยังต่างประเทศ สินค้าจ าเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานมากขึ้น มีข้อก าหนดในด้านคุณภาพ
สินค้าท่ีสูงขึ้น ส่งผลให้การใช้บริการดังกล่าวขยายตัวขึ้น 
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ตารางที่ 5-13 ตารางสรุประ ับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการ ้านการท สอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุ ิบที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

 การบริการ ้านวิศวกรรม 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เป ดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย: %) 

70% - 49% - 49% - 49% - 0% - 49% - 0% - 0% - 

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด: %) 

70% - 49% - 49% - 49% - 0% - 49% - 0% - 0% - 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี
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นอกจากนี้ จากตารางที่ 5-13  หากพิจารณาการบริการด้านการทดสอบและวิเคราะห์ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ภายใต้บริบทการเจรจาความตกลงการค้าเสรี พบว่า มี
กิจกรรมการบริการทดสอบและวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Composition and Purity Testing and 
Analysis Services: CPC 83441) เพียงกิจกรรมเดียวที่มีการระบุลงในข้อผูกพันการเป ดการค้า
การบริการเสรี ทั้งใน Mode 3 และ 4 ในทุกความตกลงการค้าเสรีที่ไทยผูกพันและมีข้อบทด้านการ
เจรจาการค้าบริการ โดยรายละเอียดของการเป ดเสรีการบริการนี้ในแต่ละความตกลงการค้าเสรี 
เป็นดังน้ี  

 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน และความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี  

Mode 3 – เป ดให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ถือหุ้นสูงสุดได้ร้อยละ 70 โดยจะต้องถือหุ้นร่วมทุน
กับนิติบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น (Joint-venture)  
Mode 4 – ไม่ผกูพัน ไม่เป ดเสรีการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา 
 

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน อาเซียน-เกาหลี อาเซียน-ออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์ อาเซียน-อินเดีย และไทย-ญี่ปุ่น 
Mode 3 – เป ดให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ถือหุ้นสูงสุดได้ร้อยละ 49 
Mode 4 – เป ดเสรีการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา 
 

 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย 
Mode 3 – ไม่ผูกพัน 
Mode 4 – เป ดเสรีการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา 

 
 การบริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ป่าไม้ ล่าสัตว์ ประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 
การบริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ป่าไม้ ล่าสัตว์ ประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า

เป็นการบริการที่มีขนาดหดตัวลง โดยขนาดของธุรกิจการบริการดังกล่าวระหว่างเดือนมกราคม  
ปี 2558 – 2559 มีอัตราการหดตัวของทุนจดทะเบียนลดลงถึงร้อยละ -2.55 โดยทุนจดทะเบียน
ของธุรกิจในสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ป่าไม้ ล่าสัตว์ ประมง และการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าหดตัวลงจาก 43,317 ล้านบาท เป็น 42,214 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 5-19 
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ภาพที่ 5-19 มูลค่าทุนจ ทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการที่เก่ียวข้องกับการเกษตร ป่าไม ้
ล่าสัตว ์ประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป  

เ ือนมกราคม ปี 2558 และ ปี  55  

 
 
เม่ือพิจารณาขีดความสามารถของกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ป่าไม้ 

ล่าสัตว์ ประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเป็นรายกิจกรรม ตามการแบ่งโดยรหัสประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรมของไทย (TSIC) จะมีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง เป็นจ านวนมาก คณะผู้วิจัยจึงจะ
ท าการหยิบยกกิจกรรมการบริการที่ เกี่ยวข้องกับการเกษตร ป่าไม้ ล่าสัตว์ ประมง และการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่น่าสนใจ 15 กิจกรรมแรก ได้แก่ 

  
 01112:การปลูกธัญพืช (ยกเว้นข้าวและข้าวโพด) 
 01121:การปลูกข้าวจ้าว 
 01135:การปลูกมันส าปะหลัง 
 01136:การเพาะเห็ด 
 01261:การปลูกปาล์มน้ ามัน 
 01302:การปลูกพืชการเพาะพันธุ์และการขยายพันธุ์พืชอื่นๆ 
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 01450:การเลี้ยงสุกร 
 01461:การเลี้ยงไก่ไข่ 
 01462:การเลี้ยงไก่เนื้อ 
 01619:กิจกรรมสนับสนุนการผลิตพืชผลซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
 01621:กิจกรรมสนับสนุนการแพร่พันธุ์สัตว์ 
 01630:กิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยวพืชผล 
 03119:การประมงทะเลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 03212:การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 
 03221:การเพาะเลี้ยงปลาน้ าจืด 
 
จากภาพที่ 5-20 เม่ือพิจารณาภาพรวมของธุรกิจการบริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 

ป่าไม้ ล่าสัตว์ ประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ในราย
กิจกรรมการบริการ จะพบว่า ในปีที่ผ่านมา กิจกรรมการบริการส่วนใหญ่ในสาขานี้ มีขนาดของ
ธุรกิจที่หดตัวลดลง โดยกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ เป็นกิจกรรมที่มีการหดตัวมากที่สุด รองลงมาเป็น 
กิจกรรมการประมงทะเลอื่นๆ กิจกรรมการปลูกพืช การเพาะพันธุ์ และการขยายพันธุ์พืชอื่นๆ และ
กิจกรรมการปลูกธัญพืช (ยกเว้นข้าวและข้าวโพด) โดยมีอัตราการหดตัวของทุนจดทะเบียน
ระหว่างเดือนมกราคม 2558 ถึง มกราคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ -14.21 -8.58 -7.99 และ -7.18 
ตามล าดับ มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนของแต่ละกิจกรรมการบริการ ณ มกราคม 2559 อยู่ที่ 
ร้อยละ 4.05 1.2 2.91 และ 2.82 ตามล าดับ และมีจ านวนผู้ประกอบการทั้งสิ้น 76 39 89 และ 65 ราย 
ตามล าดับ 

 
ในทางกลับกัน มีบางกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ป่าไม ้ล่าสัตว์ ประมง 

และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่มีการขยายตัวในปีที่ผ่านมา ได้แก่ กิจกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 
กิจกรรมการปลูกปาล์มน้ ามัน กิจกรรมสนับสนุนการผลิตพืชผล และกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
พืชผล โดยมีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนในปีที่ผ่านมา อยู่ที่ร้อยละ 3.78 2.21 1.63 และ 
0.03 ตามล าดับ มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียน ณ มกราคม 2559 อยู่ท่ีร้อยละ 4.95 12.22 1.32 และ 
2.35 ตามล าดับ และมีจ านวนผู้ประกอบการท้ังสิ้น 81 147 134 และ 60 ราย ตามล าดับ 
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ภาพที่ 5-20 ภาพรวมของธุรกิจการบริการที่เก่ียวข้องกับการเกษตร ป่าไม้ ล่าสัตว์ ประมง 
และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
หมายเหตุ : ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาถึงระดับการเป ดเสรีการเจรจาการบริการในด้านการการเข้าสู่

ตลาด และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาในสาขาการบริการเกี่ยวข้องกับการเกษตร ป่าไม้ ล่าสัตว์ 
ประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ตามการแบ่งรหัส CPC จะเห็นได้ว่า มีกิจกรรมการบริการที่
ส าคัญ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาการบริการนี้อยู่ด้วยกัน 5 บริการ ได้แก่  

 
 การบริการฟาร์มปศุสัตว์ (CPC 86121)  
 การบริการสนับสนุนการท าฟาร์มปศุสัตว์ (CPC 86122)  
 การบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท าฟาร์มปศุสัตว์ (CPC 86129)  
 การบริการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (CPC 86152)  
 การบริการสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (CPC 86154) 
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ตารางที่ 5-14 ตารางสรุประ ับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ป่าไม ้ล่าสัตว์ ประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

 การบริการ ้านวิศวกรรม 

AFAS 9th 
Package * 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เป ดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย: %) 

49%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด: %) 

0% 
49% 

 0%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  

หมายเหตุ: * ในการเจรจาเรื่องการบริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ป่าไม้ ล่าสัตว์ ประมง และการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียนจะถูกระบุอยู่ในความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ACIA) โดยระบุให้
ชาวต่างชาติสามารถถอืหุ้นได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 49 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี
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จากตารางที่ 5-14 หากพิจารณาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ป่าไม้ ล่าสัตว์ 
ประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ภายใต้บริบทการเจรจา 
ความตกลงการค้าเสรี จะพบว่า กิจกรรมการบริการการผลิตทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูป ไม่ได้ผูกพันการบริการทั้งใน Mode 3 และ Mode 4 ในทุกความตกลงการค้าเสรีที่
ประเทศไทยมีความตกลงและมีข้อบทด้านการเจรจาการค้าบริการด้วย ยกเว้น ความตกลงการค้า
เสรีอาเซียนที่มีการผูกพันการเป ดเสรีบริการในการจัดตั้งกิจการภายใต้กรอบความตกลงด้านการ
ลงทุนอาเซียน (ACIA) โดยเป ดให้ชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 49 และความ
ตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ซึ่งประเทศไทยเป ดเสรีการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาในทุก
กิจกรรมการบริการ 

 
จะเห็นได้ว่า ภายใต้กรอบการเจรจาการค้าบริการส่วนใหญ่ กิจกรรมการบริการที่

เกี่ยวข้องกับการเกษตร ป่าไม้ ล่าสัตว์ ประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในอุตสาหกรรมอาหาร
แปรรูป ไม่เป ดเสรีในการเข้าสู่ตลาดและการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา แสดงให้เห็นถึงการ
ปกป้องอุตสาหกรรมการสนับสนุนดังกล่าวในประเทศอย่างมาก ประกอบกับกิจกรรมการบริการ
สนับสนุนการเกษตร และปศุสัตว์ส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมีการหดตัวในปีที่ผ่านมา 
ยกเว้นบางกิจกรรมที่ยังมีการขยายตัวอยู่ เช่น การเพาะเลี้ยงกุ้ง และการปลูกปาล์มน้ ามัน เป็นต้น 
ดังนั้น ศักยภาพของการบริการทีเ่กี่ยวข้องกับการเกษตร ป่าไม ้ล่าสัตว์ ประมง และการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ ายังสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้อีกมาก เนื่องจากจ านวนผู้ประกอบการยังมีจ านวนไม่มาก 
และอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งไทยยังคงเติบโตได้ดีและเป็นที่ต้องการของตลาดโลก 
เพราะฉะนั้น การพัฒนาหรือการน าเข้าเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการ
บริการดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพและคุณภาพของอุตสาหกรรมการผลิตอาหารแปรรูป
ในองค์รวมได้  

 
 การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 

 
จากภาพที่ 5-21 จะพบว่า ธุรกิจการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเป็นการบริการที่ 

หดตัวลง โดยขนาดทุนจดทะเบียนของธุรกิจการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตระหว่างเดือน
มกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียน หดตัวลงที่ร้อยละ -3.56 โดย 
ทุนจดทะเบียนของธุรกิจการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหดตัวจาก 347,272 ล้านบาท เป็น 
334,901 ล้านบาท 
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ภาพที่ 5-21 มูลค่าทุนจ ทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการการผลิตที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เ ือนมกราคม ปี 2558 และ ปี  55  

 
 
ในกลุ่มสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปนั้น 

คณะผู้วิจัยได้พิจารณากิจกรรมการผลิตรวมเข้าไปด้วย เนื่องจากคณะผู้วิจัยได้พิจารณาให้
กิจกรรมการจ้างการผลิตเป็นหนึ่งในการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ซึ่งข้อมูลของกิจกรรม
ดังกล่าวจะถูกสะท้อนอยู่ในกิจกรรมการผลิตตามรหัส TSIC เหล่านี ้

 
 10722:การผลิตน้ าตาลบริสุทธิ์ 
 10611:การสีข้าว 
 10120:การฆ่าและการบรรจุเนื้อสัตว์ปีกสด 
 10622:การผลิตสตาร์ชมันส าปะหลัง 
 10802:การผลิตอาหารส าเร็จรูปส าหรับเลี้ยง 

ปศุสัตว์ในฟาร์ม 
 10420:การผลิตน้ ามันปาล์ม 
 10801:การผลิตอาหารส าเร็จรูปส าหรับสัตว์เลี้ยง 
 10799:การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด

ประเภทไว้ในที่อื่น 

 10212:การผลิตสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าสด 
(ยกเว้นปลา) แช่เย็นหรือแช่แข็ง 

 10619:การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเมล็ดธัญพืช
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 

 10794:การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เน่า
เสียง่าย 

 10302:การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง 
 10791:การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ 
 10795:การผลิตน้ าแข็งเพ่ือการบริโภค 
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 10419:การผลิตน้ ามันพืชชนิดอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น 

 10711:การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี 
 10303:การผลิตน้ าผลไม้และน้ าผัก 
 10751:การผลิตอาหารปรุงส าเร็จแช่แข็ง 
 10501:การผลิตน้ านมสด (ยกเว้นน้ านมดิบ) 
 10613:การผลิตแป้งสาลี 
 10211:การผลิตปลาและผลิตภัณฑ์จากปลาสดแช่

เย็น หรือแช่แข็ง 
 10621:การผลิตมันเส้นและมันอัดเม็ด 
 10779:การผลิตเครื่องปรุงอาหารประจ าโต๊ะและ

เครื่องประกอบอาหาร อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้
ในที่อื่น 

 10721:การผลิตน้ าตาลดิบจากอ้อย 
 10615:การผลิตแป้งจากเมล็ดธัญพืชอื่นๆ ซึ่งมิได้

จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
 10743:การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจ าพวกแป้งชนิด

ส าเร็จรูปและ ก่ึงส าเร็จรูป 
 10733:การผลิตหมากฝรั่ง 
 10221:การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง 
 10491:การผลิตน้ ามันและไขมันจากสัตว์ 
 10761:การผลิตกาแฟ 
 10304:การถนอมผลไม้หรือผักโดยการท าเค็มการ

อบแห้งการแช่ ในน้ ามันหรือในน้ าส้มสายชู 
 10772:การผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหารประจ าโต๊ะ 
 10752:การผลิตอาหารปรุงส าเร็จบรรจุในภาชนะ

ป ดสนิทโดยวิธีสุญญากาศ 
 10132:การผลิตไส้กรอกลูกชิ้นและผลิตภัณฑ์อื่นที่

คล้ายกันที่ท าจากเน้ือสัตว์และเนื้อสัตว์ปีก 
 10616:การผลิตแป้งผสมหรือแป้งส าเร็จรูปส าหรับ

ใช้ท าขนมปังและ ประกอบอาหารอื่นๆ 
 10222:การผลิตสัตว์น้ า (ยกเว้นปลา) บรรจุกระป๋อง 
 10771:การผลิตเคร่ืองเทศและเครื่องแกงส าเร็จรูป 
 10504:การผลิตโยเกิร์ตและนมเปรี้ยว 
 10502:การผลิตผลิตภัณฑ์นมข้นหรือนมผง 
 10503:การผลิตไอศกรีมและไอศกรีมหวานเย็น 
 10293:การผลิตน้ าปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ได้

จากการหมัก 

 10309:การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วย
วิธีอื่นๆซึ่งมิได ้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 

 10131:การผลิตเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกด้วยการ
อบแห้ง การท าเค็มหรือ การรมควัน 

 10301:การผลิตผลไม้และผักแช่แข็ง 
 10291:การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าด้วยการอบแห้ง 

การรมควัน การท าเค็ม การหมักในน้ าเกลือ หรือ
น้ าส้มสายชู 

 10774:การผลิตผงชูรส 
 10499:การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้จากน้ ามันพืช

ซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น 
 10773:การผลิตซีอิ๊ว 
 10133:การผลิตเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกบรรจุ

กระป๋อง 
 10111:การฆ่าสัตว ์(ยกเว้นสัตว์ปีก) 
 10292:การผลิตไส้กรอกลูกชิ้นและผลิตภัณฑ์อื่นที่

คล้ายกันที่ท าจาก สัตว์น้ า 
 10742:การผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ วุ้นเส้น 
 10411:การผลิตน้ ามันถั่วเหลือง 
 10739:การผลิตลูกกวาดและขนมอื่นๆ ที่ท าจาก

น้ าตาลซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
 10629:การผลิตผลิตภัณฑ์จากสตาร์ชอื่นๆ ซึ่งมิได้

จัดประเภทไวใ้นที่อื่น 
 10712:การผลิตขนมปังกรอบและผลิตภัณฑ์ขนม

อบกรอบอื่นๆ 
 10307:การผลิตผลิตภัณฑ์จากถั่วเปลือกแข็ง 
 10612:การผลิตแป้งจากข้าว 
 10139:การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเนื้อสัตว์และ

เน้ือสัตว์ปีกซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น 
 10617:การผลิตน้ าธัญพืช 
 10509:การผลิตผลิตภัณฑ์นมอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด

ประเภทไว้ในที่อื่น 
 10112:การบรรจุเนื้อสัตว์สด (ยกเว้นสัตว์ปีก) 
 10775:การผลิตเกลือบริโภค 
 10762:การผลิตชา 
 10793:การผลิตซุปน้ าซุปและอาหารพิเศษ 
 10134:การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์และ

สัตว์ปีก 
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 10299:การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากสัตว์น้ าซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น 

 10412:การผลิตน้ ามันร าข้าว 
 10796:การผลิตผลิตภัณฑ์จากไข่ 
 10294:การผลิตปลาป่นส าหรับใช้เป็นอาหารสัตว์ 
 10414:การผลิตน้ ามันมะพร้าว 
 10731:การผลิตโกโก้และผลิตภัณฑ์จากโกโก้ 
 10792:การผลิตขนมไทยและขนมพ้ืนเมือง (ยกเว้น

ขนมอบ) 
 10749:การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจ าพวกแป้งอื่นๆ 

ที่คล้ายกันซ่ึงมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
 10505:การผลิตเนย 
 10614:การผลิตแป้งข้าวโพด 
 10723:การผลิตน้ าตาลจากพืช (ยกเว้นอ้อย) 

 10305:การผลิตแยมแยมผิวส้มและเยลลี 
 10306:การแปรรูปและการถนอมมันฝร่ัง 
 10295:การแปรรูปสาหร่าย 
 10732:การผลิตผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตและขนม

หวานจากช็อกโกแลต 
 10769:การผลิตสมุนไพรผงส าหรับชงเป็นเครื่องด่ืม 
 10713:การผลิตขนมไทยประเภทอบ 
 10741:การผลิตพาสต้า 
 10623:การผลิตสตาร์ชจากข้าวโพดธัญพืชและ

พืชผักอื่นๆ (ยกเว้นมันส าปะหลัง) 
 10734:การถนอมผลไม้ถั่วเปลือกแข็งเปลือกผลไม้

และส่วนอื่ๆ ของพืชโดยใช้น้ าตาล 
 10413:การผลิตน้ ามันข้าวโพด 

 

ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาภาพรวมธุรกิจการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตตามรายกิจกรรม 
ดังแสดงในภาพที่ 5-22 จะเห็นว่า กิจกรรมการผลิตที่มีสัดส่วนทุนจดทะเบียนสูงสุด 5 อันดับแรก 
ได้แก่ กิจกรรมการผลิตน้ าตาลบริสุทธิ์ กิจกรรมการสีข้าว กิจกรรมการฆ่าและบรรจุเนื้อสัตว์ปีกสด 
กิจกรรมการผลิตสตาร์ชมันส าปะหลัง และกิจกรรมการผลิตอาหารส าเร็จรูปส าหรับเลี้ยงสัตว์ 
ในฟาร์ม โดยมีสัดส่วนของทุนจดทะเบียน ณ มกราคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ 14.41 8.94 7.38 6.47 
และ 4.68 มีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนระหว่างเดือนมกราคม 2558 และ 2559 อยู่ท่ีร้อยละ  
-3.66 -4.5 -0.05 2.05 และ -1.83 และมีจ านวนผู้ประกอบการ ณ เดือนมกราคม 2559 จ านวน
ทั้งสิ้น 88 1,196 50 122 และ 254 ราย ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ระหว่างปี 2558 และ 2559 
กิจการการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต จ านวน 4 ใน 5 ของกิจกรรมการผลิตหลักที่มีทุนจด
ทะเบียนสูงสุด มีการหดตัวลงเล็กน้อย ในขณะที่ กิจกรรมการผลิตสตาร์ชมันส าปะหลังยังมีการ
ขยายตัวที่ดอียู ่
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ภาพที่ 5-22 ภาพรวมของธุรกิจการบริการการผลิตที่เกี่ยวข้องกับ 
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
หมายเหตุ : ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาถึงระดับการเป ดเสรีการเจรจาการบริการในด้านการการเข้าสู่

ตลาด และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาในสาขาการบริการเกี่ยวข้องกับการผลิต ตามการแบ่งรหัส 
CPC จะเห็นได้ว่า มีกิจกรรมการบริการที่ส าคัญ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาการบริการนี้อยู่ด้วยกัน 12 
บริการ ได้แก่  

 
 การบริการแปรรูปเนื้อสัตว์ (CPC 88110)  
 การบริการแปรรูปเนื้อปลา (CPC 88120)  
 การบริการแปรรูปผักและผลไม้ (CPC 88130)  
 การบริการการผลิตผลิตภัณฑ์จากนม (CPC 88150)  
 การบริการการผลิตผลิตภัณฑ์จากธัญพืช (CPC 88161) 
 การบริการการผลิตแป้งมันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์จากแป้งมันส าปะหลัง  

(CPC 88162) 
 การบริการการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทขนมอบ (CPC 88163) 
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 การบริการการผลิตน้ าตาล (CPC 88164) 
 การบริการการผลิตโกโก้ ช็อคโกแลต และผลิตภัณฑ์ขนมที่ท าจากน้ าตาล  

(CPC 88165) 
 การบริการการผลิตมักกะโรนี บะหม่ี และผลิตภัณฑ์อื่นๆ (CPC 88166) 
 การบริการการผลิตอาหารส าเร็จรูป (CPC 88167) 
 การบริการการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ (CPC 88169) 
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ตารางที่ 5-15 ตารางสรุประ ับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการผลิตที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

 การบริการ ้านวิศวกรรม 

AFAS 9th 
Package * 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 0 12 12 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เป ดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย: %) 

49% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด: %) 

49% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

หมายเหตุ: * ในการเจรจาเรื่องการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียนจะถูกระบอุยู่ในความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ACIA) โดยระบุใหช้าวต่างชาติสามารถถือหุ้นได้สูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 49 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี
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จากตารางที่ 5-15 จะพบว่า กิจกรรมการบริการการผลิตทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 
อาหารแปรรูป ไม่ได้ผูกพันการบริการทั้งใน Mode 3 และ Mode 4 ในทุกความตกลงการค้าเสรีที่
ไทยมีความตกลงและมีข้อบทด้านการเจรจาการค้าบริการด้วย ยกเว้น ความตกลงการค้าเสรี
อาเซียนที่มีการผูกพันการเป ดเสรีบริการในการจัดตั้งกิจการภายใต้กรอบความตกลงด้านการ
ลงทุนอาเซียน (ACIA) โดยเป ดให้ชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 49 และความ
ตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ซึ่งประเทศไทยเป ดเสรีการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาในทุก
กิจกรรมการบริการ 

 
จะเห็นได้ว่า ในเกือบทุกความตกลง กิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตใน

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป โดยเฉพาะกิจกรรมการผลิตจะไม่เป ดเสรีการเข้าสู่ตลาด ทั้งในรูปแบบ
การจัดตั้งกิจการและการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา แสดงให้เห็นถึงการปกป้องอุตสาหกรรมการ
ผลิตของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในประเทศอย่างมาก ประกอบกับ ธุรกิจการผลิตใน
อุตสาหกรรมอาหารแปรูปจ านวนมากยังมีการหดตัวในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยัง
เป็นประเทศที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป มีโอกาสเติบโตในตลาดโลกอีกมาก โดย
สินค้าในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปหลายรายการของไทย ยังเป็นที่ต้องการจากต่างประเทศ 
เนื่องจากคุณภาพของสินค้าที่สูง และประเทศไทยยังเป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีความหลากหลายและ 
มีคุณภาพ ดังนั้น อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่เป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจะต้องการการสนับสนุนในด้านของการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งสามารถพัฒนาได้โดยการน าเข้า
เทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น และการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรม
การบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น เพื่อลดต้นทุนการผลิตลง  

 
 การบริการการจั หาพนักงาน 

 
การบริการด้านการจัดหาพนักงานเป็นการบริการที่มีการเติบโตสูงมาก โดยขนาดของ

ธุรกิจการบริการการจัดหาพนักงานระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตสูงถึง 
ร้อยละ 37.72 โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจในสาขาการบริการด้านการจัดหาพนักงานดังกล่าว
ขยายตัวจาก 11,742 ล้านบาท เป็น 16,171 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 5-23 
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ภาพที่ 5-23 มูลค่าทุนจ ทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการจั หาพนักงานที่เก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เ ือนมกราคม ปี 2558 และ ปี  55  

 
 
เม่ือพิจารณาขีดความสามารถของกิจกรรมการบริการในสาขาการบริการจัดหาพนักงาน 

โดยแบ่งเป็นรายกิจกรรม ตามการแบ่งโดยรหัสประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย (TSIC) ซึ่ง
กิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องจะประกอบไปด้วย 

 
 78300: กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรมนุษย์อื่นๆ 
 78200: กิจกรรมการให้บริการจ้างงานชั่วคราว 
 78109: กิจกรรมของส านักงานจัดหางานหรือตัวแทนจัดหางานอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด

ประเภทไว้ในที่อื่น 
 
จากภาพที่ 5-24 จะเห็นว่า กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรมนุษย์อื่นๆ เป็นกิจกรรมที่อัตรา

การขยายตัวของทุนจดทะเบียนระหว่างเดือนมกราคม 2558 และ 2559 สูงที่สุด โดยมีอัตราการ
ขยายตัวร้อยละ 70.62 รวมท้ังมีสัดส่วนของจุดทะเบียน ณ มกราคม 2559 อยู่ท่ีร้อยละ 61.3 และมี
จ านวนผู้ประกอบการ 723 ราย รองลงมาเป็นกิจกรรมการบริการให้บริการจ้างงานชั่วคราว และ
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กิจกรรมการจัดหางานของส านักงานจัดหางานหรือตัวแทนจัดหางานอื่นๆ ที่มีอัตราการขยายตัว
ของทุนจดทะเบียนอยู่ที่ร้อยละ 5 และ 6.1 มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนท่ีร้อยละ 21.43 และ 17.27 
และมีจ านวนผู้ประกอบการ 1,272 และ 1,027 ราย 

 
ภาพที่ 5-24 ภาพรวมของธุรกิจการบริการจั หาพนักงานที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม

อาหารแปรรูป แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
หมายเหตุ : ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
ส าหรับระดับการเป ดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) ของกิจกรรมการ

บริการจัดหาพนักงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแปรรูป เม่ือพิจารณาจากข้อมูลการเป ดเสรี
การค้าบริการตามรายการ CPC ที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตามตารางที่ 5-16 
จะพบว่า ภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่มีการเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการการบริการ  
(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการด้านการจัดหา
พนักงาน มีการเป ดเสรีการจัดตั้งกิจการการบริการภายใต้บริบทการเป ดเสรีการบริการของความ
ตกลงการเจรจาการค้าเสรีอาเซียนเพียงความตกลงเดียว โดยยินยอมให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนใน
บริการในสาขาดังกล่าวได้ แต่มีการจ ากัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดที่ร้อยละ 70 พร้อมทั้งมี
เงื่อนไข ให้อนุญาตลงทุนในรูปแบบการลงทุนร่วมกับนิติบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น (Joint-Venture) 

 



 
 

 

 5-76 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.                        The Office of Industrial Economics 

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

ตารางที่ 5-16 ตารางสรุประ ับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการจั หาพนักงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

 การบริการ ้านวิศวกรรม 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 6 6 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เป ดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

83% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย: %) 

70% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด: %) 

70% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี
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จากตารางที่ 5-16 จะพบว่า ภายใต้บริบทการเป ดเสรีการบริการของความตกลงการ
เจรจาการค้าเสรีที่ประเทศไทยมีความผูกพันอยู่นั้น การบริการในสาขาการจัดหาพนักงานส่วนใหญ่
จะไม่ผูกพัน กล่าวคือ ไม่เป ดเสรีให้มีการเข้าสู่ตลาดในประเทศไทย ยกเว้นความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน ที่ยินยอมให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในบริการในสาขาดังกล่าวได้ โดยจ ากัดสัดส่วนผู้ถือหุ้น
ต่างชาติสูงสุดที่ร้อยละ 70 พร้อมทั้งเงื่อนไขให้เป็นการลงทุนร่วมเท่านั้น (Joint-Venture) โดย
กิจกรรมการบริการในสาขาการจัดหาพนักงานท่ีส าคัญแบ่งตามรหัส CPC มีทั้งสิ้น 6 บริการ ได้แก่ 

 
 การบริการจัดหาพนักงานถาวรที่ มิใช่บุคลากรระดับผู้บริหาร (CPC 85112) 
 การบริการจัดหาพนักงานสัญญาจ้าง (CPC 85121) 
 การบริการจัดหาพนักงานช่ัวคราว (CPC 85122) 
 การบริการจัดหาพนักงานในระยะยาว (Long-term Staff) (CPC 85123) 
 การบริการจัดหาพนักงานช่ัวคราวและถาวร (CPC 85124) 
 การบริการจัดหาพนักงานโดยการจ้างงานร่วม (CPC 85125) 

 
 การบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

 
การบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นการบริการที่มีการหดตัวลง โดย

ขนาดของธุรกิจการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตรา
การเติบโตหดตัวลงถึงร้อยละ -6.72 โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจในสาขาการบริการด้านซ่อมบ ารุง
เ ค รื่ อ ง จัก รและอุ ปกรณ์ ดั งกล่ า วหดตั ว จาก  17,676 ล้ านบาท เป็ น  16,488 ล้ านบาท  
ดังแสดงในภาพที่ 5-25 
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ภาพที่ 5-25 มูลค่าทุนจ ทะเบียนของกลุ่มธุรกิจบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เ ือนมกราคม ปี 2558 และ ปี  55  

 
เม่ือพิจารณาขีดความสามารถของกิจกรรมการบริการในสาขาการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร

และอุปกรณ์แบ่งเป็นรายกิจกรรม ตามการแบ่งโดยรหัสประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย 
(TSIC) จะมีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

 
 33121:การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานท่ัวไป 
 33122:การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะอย่าง 
 33200:การติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ 

 
จากภาพที่ 5-26 เมื่อพิจารณาภาพรวมของธุรกิจการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและ

อุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ในรายกิจกรรม การบริการ จะพบว่า  
ทุกกิจกรรมการบริการในสาขานี้ มีการหดตัวลดลง โดยกิจกรรมการซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไป 
เป็นกิจกรรมที่มีการหดตัวมากที่สุด รองลงมาเป็น กิจกรรมการติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมและ
อุปกรณ์ และการซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะอย่าง โดยมีอัตราการหดตัวของทุนจดทะเบียน
ระหว่างเดือนมกราคม 2558 ถึง มกราคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ -12.62 -5.89 และ -4.84 มีสัดส่วน
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ของทุนจดทะเบียนของแต่ละกิจกรรมการบริการ ณ มกราคม 2559 อยู่ท่ีร้อยละ 16.74 47.67 และ 
35.58 ตามล าดับ และมีจ านวนผู้ประกอบการท้ังสิ้น 1,218 1,981 และ 887 ตามล าดับ 

 
ภาพที่ 5-26 ภาพรวมของกลุ่มธุรกิจบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

กับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
หมายเหตุ : ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาถึงระดับการเป ดเสรีการเจรจาการบริการในด้านการเข้าสู่ตลาด 

และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาในสาขาการบริการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ตามการ
แบ่งรหัส CPC จะเห็นได้ว่า มีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับสาขาการบริการนี้อยู่สองบริการ 
ได้แก่  

 
 การบริการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรอุตสาหกรรมและพาณิชย์ (CPC 87156) 
 การบริการการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ 

(CPC 87320) 
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ตารางที่ 5-17 ตารางสรุประ ับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

 การบริการการจั 
จ าหน่ายปลีกและส่ง 

AFAS 9th 
Package * 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เป ดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย: %) 

49% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด: %) 

49% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

หมายเหตุ: * ส าหรับการบริการการตดิตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ (CPC 87320) ภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียนจะถูกระบุอยู่ในความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ACIA) โดยระบุให้
ชาวต่างชาติสามารถถอืหุ้นได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 49 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี
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จากตารางที่ 5-17 มีเพียงความตกลงการค้าเสรีอาเซียนเพียงความตกลงเดียว ที่ประเทศ
ไทยมีการเป ดเสรีการบริการในการจัดตั้งธุรกิจให้แก่กิจกรรมการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร
พาณิชย์และอุตสาหกรรม และการบริการการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรมการผลิต
และการบริการ โดยเป ดให้มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 49 ในขณะที่ ความตกลง
การค้าเสรีอื่นๆ ที่ประเทศไทยผูกพันด้วย ไม่เป ดเสรีการบริการทั้งหมด ทั้งในรูปแบบการจัดตั้ง
ธุรกิจและการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (ยกเว้น ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ที่
ประเทศไทยยินยอมให้มีการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาได้ในกิจกรรมการบริการในสาขาการซ่อม
บ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งสองกิจกรรม) 

 
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า การบริการในสาขาการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์

ของไทยมีการหดตัวลงในทุกกิจกรรมการบริการ อีกทั้งยังไม่เป ดเสรีการบริการในสาขานี้มากนัก 
ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการในธุรกิจการบริการสาขาซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้
ความเห็นว่า การบริการการซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ยังมีบุคลากรที่ให้บริการ
ไม่มากนัก เนื่องจากซัพพลายเออร์มักจัดตั้งศูนย์บริการหรือส านักงานใหญ่ในต่างประเทศมากกว่า
ประเทศไทย ดังนั้น จึงมีความต้องการให้การบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์
อุตสาหกรรมของไทยมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการผลิตมากขึ้น โดยอาจจะจัดตั้งศูนย์ซ่อม
บ ารุงฯ ในนิคมอุตสาหกรรมเดียวกันกับอุตสากรรมการผลิต เพื่อประสิทธิภาพในการผลิตที่ดีย่ิงขึ้น 

 
 การบริการการจั จ าหน่ายปลีก 

 
การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกเป็นการบริการที่มีการขยายตัวมากขึ้น โดยขนาดของ

ธุรกิจการจัดจ าหน่ายปลีกระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตเล็กน้อย โดย
เติบโตขึ้นร้อยละ 0.13 โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจในสาขาการบริการด้านการจัดจ าหน่ายปลีก
เพิ่มขึ้นจาก 19,997 ล้านบาท เป็น 20,023 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 5-27 
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ภาพที่ 5-27 มูลค่าทุนจ ทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการการจั จ าหน่ายปลีก 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เ ือนมกราคม ปี 2558 และ ปี  55  

 
 
เม่ือพิจารณาขีดความสามารถของกิจกรรมการบริการในสาขาการ จัดจ าหน่ายปลีก

แบ่งเป็นรายกิจกรรม ตามการแบ่งโดยรหัสประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย (TSIC) จะมี
กิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

 
 47219: ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 47214: ร้านขายปลีกข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสีข้าว 
 47211: ร้านขายปลีกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 
 47212: ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 
 47213: ร้านขายปลีกผักและผลไม้ 
 47215: ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์ขนมอบ 

 
จากภาพที่ 5-28 เม่ือพิจารณาภาพรวมของธุรกิจการบริการการจัดจ าหน่ายปลีกที่

เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในรายกิจกรรมการบริการ จะพบว่า กิจกรรมร้านขายปลีก
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อาหารอื่นๆ มีสัดส่วนทุนจดทะเบียน ณ ปี 2559 สูงที่สุด รองลงมาเป็น กิจกรรมร้านขายปลีกข้าว
และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสีข้าว ร้านขายปลีกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ร้านขายปลีกปลา
และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ร้านขายปลีกผักและผลไม้ และร้านค้าปลีกผลิตภัณฑ์ขนมอบ โดยมีสัดส่วน
ของทุนจดทะเบียนของแต่ละกิจกรรมการบริการ ณ มกราคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ 53.16 21.02 
11.04 8.75 4.45 และ 1.58 ตามล าดับ มีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนระหว่างเดือนมกราคม 
2558 ถึงมกราคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ -0.72 -0.09 3.79 0.48 6.5 และ -10.34 ตามล าดับ และมี
จ านวนผู้ประกอบการท้ังสิ้น 1,979 120 181 248 275 และ 146 ตามล าดับ  

 
จะเห็นได้ว่า ถึงแม้กิจกรรมร้านค้าปลีกผลิตภัณฑ์ขนมอบจะหดตัวลงในช่วงปีที่ผ่านมา 

แต่ขนาดของธุรกิจดังกล่าวมีขนาดเล็กกว่ากิจกรรมการบริการการค้าปลีกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปอย่างมาก ทั้งนี้ อัตราการขยายตัวของกิจกรรมร้านค้าปลีกเนื้อสัตว์ 
และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และร้านค้าปลีกผักและผลไม้ อัตราการขยายตัวที่ค่อนข้างดี โดย
เปรียบเทียบกับกิจกรรมบริการการค้าปลีกอื่นๆ   

 
ภาพที่ 5-28 ภาพรวมของธุรกิจการบริการการจั จ าหน่ายปลีกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

อาหารแปรรูป แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
หมายเหตุ : ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 
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นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาถึงระดับการเป ดเสรีการเจรจาการบริการในประเด็นเรื่องการเข้าสู่
ตลาดของการบริการในรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ (Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา 
(Mode 4) ในสาขาการบริการด้านการจัดจ าหน่ายปลีก ตามการแบ่งรหัส CPC จะเห็นได้ว่า มีกลุ่ม
การบริการจัดจ าหน่ายปลีกที่เกี่ยวข้องกับสาขาการบริการนี้ 5 กลุ่มการบริการ7 ได้แก่  

 
 การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกในร้านค้าท่ีนอกเหนือจากร้านค้าเฉพาะอย่าง  

(Non-specialized store retail) (Group of CPC 621) 
 การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกในร้านค้าเฉพาะอย่าง (Specialized store)  

(Group of CPC 622) 
 การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกผ่านทางไปรษณีย์ หรืออินเทอร์เน็ต  

(Group of CPC 623) 
 การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกแบบไม่มีร้านค้า (Non-store)  

(Group of CPC 624) 
 การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกตามสัญญาจ้าง (Group of CPC 625) 
 
จากตารางที่ 5-18 จะเห็นได้ว่า การบริการในสาขาการจัดจ าหน่ายปลีกที่เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป มีการผูกพันการเป ดเสรีการบริการในรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ (Mode 3) 
กับความตกลงการค้าเสรีที่ประเทศไทยผูกพันการเป ดเสรีการค้าบริการด้วยท้ังหมด ดังนี ้

 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน: เป ดเสรีการบริการใน Mode 3 อย่างมีเงื่อนไข ใน

กลุ่มการจัดจ าหน่ายปลีกแบบไม่มีร้านค้า (สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดไม่เกิน 
ร้อยละ 70 และต้องเป็นการลงทุนร่วมกับนิติบุคคลสัญชาติไทย (JV)) และเป ดเสรี
การบริการใน Mode 3 ในกลุ่มธุรกิจการจัดจ าหน่ายปลีกในร้านค้าที่นอกเหนือจาก
ร้านค้าเฉพาะอย่าง ที่จ ากัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดที่ร้อยละ 49 
 

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน: เป ดเสรีการบริการใน Mode 3 ในกลุ่มธุรกิจ
การจัดจ าหน่ายปลีกในร้านค้าที่นอกเหนือจากร้านค้าเฉพาะอย่าง ที่จ ากัดสัดส่วน 
ผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดที่ร้อยละ 49 

 
                                                           
7 หมวดการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งส าหรับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ในรหัส CPC สองหลักสุดท้ายประกอบด้วย -11 grains and 

oilseeds and oleaginous fruits, seeds and animal feed, -14 live animals, including pet animals, -21 fruits and 
vegetables, -22 dairy products, eggs and edible oils and fats, -23 dairy products, eggs and edible oils and fats, 
cosmetic articles and toilet soaps, -24 fish and other seafood 
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 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลี: เป ดเสรีการบริการใน Mode 3 ในกลุ่ม
ธุรกิจการจัดจ าหน่ายปลีกในร้านค้าที่นอกเหนือจากร้านค้าเฉพาะอย่าง ที่จ ากัด
สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดที่ร้อยละ 49 

 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์: เป ดเสรีการบริการใน 

Mode 3 ในกลุ่มธุรกิจการจัดจ าหน่ายปลีกในร้านค้าที่นอกเหนือจากร้านค้าเฉพาะอย่าง 
ที่จ ากัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดที่ร้อยละ 49 
 

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย: เป ดเสรีการบริการใน Mode 3 ในกลุ่มธุรกิจ
การจัดจ าหน่ายปลีกในร้านค้าที่นอกเหนือจากร้านค้าเฉพาะอย่าง ที่จ ากัดสัดส่วน 
ผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดที่ร้อยละ 49  
 

 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น: เป ดเสรีการบริการใน Mode 3 อย่างมีเงื่อนไข 
(สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดไม่เกินร้อยละ 75 และต้องรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของเจ้าของที่อัตราส่วน 3 ต่อ 1)  
 

 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย: เป ดเสรีการบริการใน Mode 3 อย่างมี
เงื่อนไข (สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดได้ร้อยละ 100 และต้องรักษาสัดส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนของเจ้าของที่อัตราส่วน 3 ต่อ 1 และใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยนิติบุคคล
สัญชาติออสเตรเลียที่จัดตั้งธุรกิจการบริการในไทย) ยกเว้น กลุ่มธุรกิจการบริการ
การจัดจ าหน่ายปลีกในร้านค้าเฉพาะอย่าง กลุ่มธุรกิจการบริการการจัดจ าหน่าย
ปลีกผ่านทางไปรษณีย์หรืออินเทอร์เน็ต และกลุ่มธุรกิจการบริการการจัดจ าหน่าย
ปลีกแบบมีสัญญาจ้าง ที่ไม่ผูกพันการเป ดเสรีการจัดตั้งธุรกิจ 
 

 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี: เป ดเสรีการบริการใน Mode 3 อย่างมีเงื่อนไข 
(สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดไม่เกินร้อยละ 100 ส าหรับกลุ่มธุรกิจการบริการการ
จัดจ าหน่ายปลีกในร้านค้าที่นอกเหนือจากร้านค้าเฉพาะอย่าง และร้อยละ 70 
ส าหรับกลุ่มธุรกิจบริการการจัดจ าหน่ายปลีกแบบไม่มีร้านค้า ทั้งนี้ จะต้องรักษา
สัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจ้าของที่อัตราส่วน 3 ต่อ 1 และใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
โดยนิติบุคคลสัญชาติชิลีที่จัดตั้งธุรกิจการบริการในไทย)  
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โดยระดับการผูกพันการการบริการในสาขาการบริการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอาหาร ภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่นมี
ระดับสูงที่สุด โดยไทยมีระดับการเป ดเสรีการบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 100 และมีสัดส่วนการ
อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นได้สูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 75 รองลงมาเป็นความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี และความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย โดยไทยมี
ระดับการเป ดเสรีการบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 40 40 และ 30 ตามล าดับ และมีสัดส่วนการ
อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นได้สูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 23.8 34 และ 20 ตามล าดับ 

 
ในขณะที่  ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซี ยน-จีน อาเซียน-เกาหลี อาเซียน -

ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ และอาเซียน-อินเดีย ไทยมีระดับการเป ดเสรีการบริการใน Mode 3  
ที่ร้อยละ 20 และมีสัดส่วนการอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นได้สูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 9.8 
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ตารางที่ 5-18 ตารางสรุประ ับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการการจั จ าหน่ายปลีกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

 การบริการการจั 
จ าหน่ายปลีกและส่ง 

AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

18 30 24 30 24 30 24 30 24 30 0 30 24 0 18 30 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เป ดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

12 0 6 0 6 0 6 0 6 0 30 0 6 30 12 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

40% 0% 20% 0% 20% 0% 20% 0% 20% 0% 100% 0% 20% 100% 40% 0% 

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย: %) 

23.8% - 9.8% - 9.8% - 9.8% - 9.8% - 75% - 20% - 34% - 

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด: %) 

49%, 
70% 

- 49% - 49% - 49% - 49% - 75% - 100% - 
70%, 
100% 

- 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี
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 การบริการการจั จ าหน่ายส่ง 
 
การบริการการจัดจ าหน่ายส่งเป็นการบริการท่ีมีการขยายตัวมากขึ้น โดยขนาดของธุรกิจ

การจัดจ าหน่ายส่งระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตเล็กน้อย โดยเติบโตขึ้น
ร้อยละ 4.53 โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจในสาขาการบริการด้านการจัดจ าหน่ายส่งเพิ่มขึ้นจาก 
154,662 ล้านบาท เป็น 161,672 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 5-29 

 
ภาพที่ 5-29 มูลค่าทุนจ ทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการจั จ าหน่ายส่ง 

ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เ ือนมกราคม ปี 2558 และ ปี  55  

 
 
เมื่อพิจารณาขีดความสามารถของกิจกรรมการบริการในสาขาการจัดจ าหน่ายส่งแบ่งเป็น

รายกิจกรรม ตามการแบ่งโดยรหัสประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย (TSIC) จะมีกิจกรรม
การบริการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

 
 46201: การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่นๆ 
 46202: การขายส่งพืชน้ ามันท่ีใช้ในการผลิตน้ ามันพืช 
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 46203: การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 
 46204: การขายส่งสัตว์มีชีวิต 
 46205: การขายส่งดอกไม้ต้นไม้และเมล็ดพันธุ์พืช 
 46206: การขายส่งอาหารสัตว์ 
 46209: การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
 46311: การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 
 46312: การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 
 46313: การขายส่งผักและผลไม้ 
 46314: การขายส่งผลิตภัณฑ์นม 
 46315: การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว 
 46316: การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ ามันและไขมันท่ีใช้ในการบริโภค 
 46317: การขายส่งน้ าตาลช็อกโกแลตและลูกกวาด 
 46318: การขายส่งกาแฟชาโกโก้ 
 46319: การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 

 
จากภาพที่ 5-30 เม่ือพิจารณาภาพรวมของธุรกิจการบริการการจัดจ าหน่ายส่งที่

เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ในรายกิจกรรมการบริการ จะพบว่า ในกิจกรรมการ
บริการการค้าส่ง 6 อันดับแรก กิจกรรมการขายส่งพืชน้ ามันที่ใช้ในการผลิตน้ ามันพืช มีอัตราการ
ขยายตัวสูงที่สุด รองลงมาเป็น กิจกรรมการขายส่งผักและผลไม้ กิจกรรมการขายส่งผลิตภัณฑ์
อาหารอื่นๆ กิจกรรมการขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัวต์น้ า  กิจกรรมขายส่งข้าวเปลือกและ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ และกิจกรรมการขายส่งผลิตภัณฑ์นม โดยมีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียน
ระหว่างเดือนมกราคม 2558 ถึงมกราคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ 43.08 13.08 11.67 8.49 5.69 และ 
5.18 ตามล าดับ มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนของแต่ละกิจกรรมการบริการ ณ มกราคม 2559 อยู่ท่ี
ร้อยละ 0.84 4.49 20.87 6.13 20.23 และ 1.02 ตามล าดับ และมีจ านวนผู้ประกอบการทั้งสิ้น 167 
1,343 4,575 887 2,613 และ 716 ตามล าดับ ในขณะที่ มีกิจกรรมการค้าส่งบางบริการที่มีขนาด
ของธุรกิจเล็กลงในปีที่ผ่านมา ได้แก่ กิจกรรมการขายส่งน้ าตาล ช็อกโกแลตและลูกกวาด และ
กิจกรรมการขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ที่มีอัตราการหดตัวของทุนจดทะเบียนในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ  
-9.12 และ -0.13 โดยมีสัดส่วนทุนจดทะเบียนอยู่ที่ ร้อยละ 0.76 และ 6.02 และมีจ านวน
ผู้ประกอบการทั้งสิ้น 139 และ 809 ราย 

 
จะเห็นได้ว่า กิจกรรมการบริการการจัดจ าหน่ายส่งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร

แปรรูปมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับกิจกรรมการบริการการขายส่งในแต่ละกิจกรรมย่อยใน
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อุตสาหกรรมนี้ส่วนใหญ่ขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมการค้าส่งในหมวดสินค้าที่ส าคัญที่มี
อัตราการเติบโตของธุรกิจ และมีขนาดและจ านวนธุรกิจที่ค่อนข้างใหญ่ อาทิ กิจกรรมการขายส่ง
ข้าวเปลือก การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า การขายส่งผักและผลไม้ เป็นต้น  

 
ภาพที่ 5-30 ภาพรวมของธุรกิจการบริการจั จ าหน่ายส่งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร

แปรรูป แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
หมายเหตุ : ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาถึงระดับการเป ดเสรีการเจรจาการบริการในด้านการเข้าสู่ตลาด 

และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาในสาขาการบริการด้านการจัดจ าหน่ายส่ง ตามการแบ่งรหัส 
CPC จะเห็นได้ว่า มีกลุ่มการบริการจัดจ าหน่ายส่งที่เกี่ยวข้องกับสาขาการบริการนี้ 2 กลุ่มการ
บริการ8 ได้แก่  

 
 การบริการการจัดจ าหน่ายส่งนอกเหนือสัญญาจ้าง (Group of CPC 611) 

                                                           
8 หมวดการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งส าหรับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ในรหัส CPC สองหลักสุดท้ายประกอบด้วย --11 grains and 

oilseeds and oleaginous fruits, seeds and animal feed, -14 live animals, including pet animals, -21 fruits and vegetables, 
-22  dairy products, eggs and edible oils and fats, -23  dairy products, eggs and edible oils and fats, cosmetic articles 
and toilet soaps, -24 fish and other seafood 
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 การบริการการจัดจ าหน่ายส่งตามสัญญาจ้าง (Group of CPC 612) 
 

จากตารางที่ 5-19 จะเห็นได้ว่า การบริการในสาขาการจัดจ าหน่ายส่งที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป มีการผูกพันการเป ดเสรีการบริการในรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ (Mode 3) 
กับความตกลงการค้าเสรีที่ประเทศไทยผูกพันการเป ดเสรีการค้าบริการด้วยท้ังหมด ดังนี ้

 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน: เป ดเสรีการบริการใน Mode 3 อย่างมีเงื่อนไข ใน

กลุ่มธุรกิจบริการการจัดจ าหน่ายส่งตามสัญญาจ้าง (สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุด
ไม่เกินร้อยละ 70 และเป็นการลงทุนร่วมกับนิติบุคคลสัญชาติไทย (JV)) และเป ด
เสรีการบริการใน Mode 3 ในกลุ่มธุ รกิจการ จัดจ าหน่ายปลีก ในร้ านค้ าที่
นอกเหนือจากร้านค้าเฉพาะอย่าง ที่จ ากัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดที่ร้อยละ 49 
 

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน: ไม่ผูกพันการเป ดเสรีการจัดตั้งธุรกิจ 
 

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลี: ไม่ผูกพันการเป ดเสรีการจัดตั้งธุรกิจ 
 

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์: ไม่ผูกพันการเป ดเสรี
การจัดตั้งธุรกิจ 

 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย: ไม่ผูกพันการเป ดเสรีการจัดตั้งธุรกิจ 

 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น: เป ดเสรีการบริการใน Mode 3 อย่างมีเงื่อนไข 

(สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดไม่เกินร้อยละ 75 และต้องรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของเจ้าของที่อัตราส่วน 3 ต่อ 1) ให้แก่ กลุ่มธุรกิจบริการการจัดจ าหน่ายส่ง
นอกเหนือสัญญาจ้าง 

 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย: เป ดเสรีการบริการใน Mode 3 อย่างมี

เงื่อนไข (สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดได้ร้อยละ 100 และต้องรักษาสัดส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนของเจ้าของที่อัตราส่วน 3 ต่อ 1 และใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยนิติบุคคล
สัญชาติออสเตรเลียที่จัดตั้งธุรกิจการบริการในไทย) ให้แก่ กลุ่มธุรกิจการบริการ 
การจัดจ าหน่ายส่งนอกเหนือสัญญาจ้าง 
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 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี: เป ดเสรีการบริการใน Mode 3 อย่างมีเงื่อนไข 
(สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดไม่เกินร้อยละ 100 และต้องรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของเจ้าของที่อัตราส่วน 3 ต่อ 1 และใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยนิติบุคคล
สัญชาติชิลีที่จัดตั้งธุรกิจการบริการในไทย) ให้แก่ กลุ่มธุรกิจการบริการการจัดจ าหน่าย
ส่งนอกเหนือสัญญาจ้าง 
  

โดยระดับการผูกพันการบริการในสาขาการบริการการจัดจ าหน่ายส่งที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น ความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย และความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี มีระดับการ
เป ดเสรีการบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 50 เท่ากัน และมีสัดส่วนการอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ถือหุ้นได้สูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 38 35 50 และ 50 ตามล าดับ 

 
ในขณะที่  ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน -จีน อาเซียน-เกาหลี อาเซียน -

ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ และอาเซียน-อินเดีย ไทยมิได้การเป ดเสรีการบริการใน Mode 3 และ 
Mode 4  
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ตารางที่ 5-19 ตารางสรุประ ับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการจั จ าหน่ายส่งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

 การบริการการจั 
จ าหน่ายปลีกและส่ง 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 6 0 6 12 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เป ดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 12 6 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 50% 100% 50% 0% 

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย: %) 

35% - 0% - 0% - 0% - 0% - 38% - 50% - 50% - 

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด: %) 

70% - 0% - 0% - 0% - 0% - 75% - 100% - 100% - 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี
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 การบริการการก าจั ของเสียและการบ าบั ของเสียอุตสาหกรรม 
 
การบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรมเป็นการบริการที่มีการ

ขยายตัวสูง โดยขนาดของธุรกิจการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรมระหว่างเดือน
มกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตขึ้นร้อยละ 15.24 โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจในสาขา
การบริการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรมดังกล่าวเพิ่มขึ้นจาก 14,708 ล้านบาท 
เป็น 16,950 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 5-31 

 
ภาพที่ 5-31 มูลค่าทุนจ ทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการการก าจั ของเสียและ 

การบ าบั ของเสียอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป  
เ ือนมกราคม ปี 2558 และ ปี  55  
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เม่ือพิจารณาขีดความสามารถของกิจกรรมการบริการในสาขาบริการการก าจัดของเสีย
และการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรมจะแบ่งเป็นรายกิจกรรม ตามการแบ่งโดยรหัสประเภท
มาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย (TSIC) จะมีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

 
 38219: การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้จัด

ประเภทไว้ในที่อื่น 
 38110: การเก็บรวบรวมของเสียที่ไม่เป็นอันตราย 
 38211: การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยการฝังกลบอย่างถูก

สุขอนามัย 
 37000: การจัดการน้ าเสีย 
 38213: การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยวิธีชีวภาพ 
 39000: กิจกรรมการบ าบัดและการจัดบริการเก็บของเสียอื่นๆ 
 38212: การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยการเผาในเตาเผาขยะ 
 81299: กิจกรรมการท าความสะอาดส าหรับอาคารและอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด

ประเภทไว้ในที่อื่น 
 38222: การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่เป็นอันตราย ยกเว้นกากสารกัมมันตรังสี 
 38120: การเก็บรวบรวมของเสียที่เป็นอันตราย 
 38210: การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตราย 

 
จากภาพที่ 5-32 เม่ือพิจารณาภาพรวมของธุรกิจการก าจัดของเสียและการบ าบัดของ

เสียอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ในรายกิจกรรมการบริการ จะพบว่า 
กิจกรรมการบริการในสาขานี้ทั้งหมดมีการขยายตัวของทุนจดทะเบียนมากขึ้น โดยกิจกรรมการ
ก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูงที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
กิจกรรมการจัดการน้ าเสีย กิจกรรมการบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยการฝัง
กลบอย่างถูกสุขอนามัย กิจกรรมการบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยวิธีอื่นๆ 
กิจกรรมการท าความสะอาดส าหรับอาคารและอุตสาหกรรมอื่นๆ และกิจกรรมการเก็บรวบรวมของ
เสียที่ไม่เป็นอันตราย โดยมีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนระหว่างเดือนมกราคม 2558 ถึง 
มกราคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ 38.5 24.4 16.76 10.48  และ 6.94 มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนของ
แต่ละกิจกรรมการบริการ ณ มกราคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ 11.6 12.02 40.11 1.6 และ 22.08 
ตามล าดับ และมีจ านวนผู้ประกอบการท้ังสิ้น 183 56 124 57 และ 251 ราย ตามล าดับ 
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กล่าวโดยสรุป จะเห็นได้ว่า กิจกรรมการบริการการจัดการน้ าเสีย เป็นกิจกรรมการ
บริการที่มีศักยภาพสูงสุด โดยมีอัตราการขยายตัวในปีที่ผ่านมาสูงที่สุดในสาขาการบริการนี้ 
นอกจากนี้ กิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม บ าบัด และก าจัดของเสียที่ไม่เป็น
อันตราย เป็นกิจกรรมการบริการที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสาขาการบริการนี้ โดยมีทุนจดทะเบียน
รวมกันสูงถึง 13,804 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนรวมกันจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 81 ของทุนจด
ทะเบียนของการบริการท้ังหมดในสาขาการบริการนี้  

 
ภาพที่ 5-32 ภาพรวมของธุรกิจการบริการการก าจั ของเสียและการบ าบั ของเสีย
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
หมายเหตุ : ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาถึงระดับการเป ดเสรีการเจรจาการบริการในด้านการเข้าสู่ตลาด 

และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาในสาขาการบริการด้านการก าจัดของเสียและการบ าบัดของ
เสียอุตสาหกรรมตามการแบ่งรหัส CPC จะเห็นได้ว่า มีกิจกรรมบริการการก าจัดของเสียและการ
บ าบัดของเสียอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาการบริการนี้ 6 กิจกรรม ดังนี ้
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 การบริการท าความสะอาดทั่วไป (CPC 85330) 
 การบริการการท าความสะอาดเฉพาะอย่าง (CPC 85340) 
 การบริการการบ าบัดน้ าเสีย (CPC 94110) 
 การบริการการเก็บรวบรวมของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ยกเว้น ของเสียทาง

การแพทย์และชีวภาพ (CPC 94212) 
 การบริการการเก็บรวบรวมของเสียทั่วไป (CPC 94239) 
 การบริการการบ าบัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายอื่นๆ (CPC 94339) 
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ตารางที่ 5-20 ตารางสรุประ ับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการการก าจั ของเสียและการบ าบั ของเสียอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

 การบริการการจั 
จ าหน่ายปลีกและส่ง 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 2 2 6 0 5 6 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เป ดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 4 0 6 1 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 0% 0% 67% 67% 0% 100% 17% 0% 

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย: %) 

32.7% - 32.7% - 32.7% - 32.7% - 0% - 32.7% - 0% - 11.7% - 

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด: %) 

49% - 49% - 49% - 49% - 0% - 49% - 0% - 70% - 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี
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จากตารางที่ 5-20 ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน อาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลี 
อาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และไทย-ญี่ปุ่น ระดับการเป ดเสรีการบริการในสาขาการก าจัด
ของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรมทั้งในรูปแบบการจัดตั้งกิจการ (Mode 3) และการ
ให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) จะอยู่ที่ร้อยละ 67 โดยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ย
อยู่ที่ร้อยละ 32.7 โดยมีกิจกรรมการบริการการบ าบัดน้ าเสีย การบริการการเก็บรวบรวมของเสีย
อุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ยกเว้น ของเสียทางการแพทย์และชีวภาพ การบริการการเก็บ
รวบรวมของเสียทั่วไป และการบริการการบ าบัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายอื่นๆ (CPC 94339) ที่
เป ดเสรีการบริการภายใต้ความตกลงการค้าเสรีดังกล่าว ซึ่งจ ากัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติที่ร้อยละ 
49 และภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี ในรูปแบบการบริการ Mode 4 ที่เป ดเสรี
อย่างมีเงื่อนไข โดยที่ผู้ให้บริการตามสัญญาจ้างจะต้องผ่านคุณสมบัติที่ก าหนดขึ้นโดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย  

 
ทั้งนี้ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลีมีระดับการเป ดเสรีการบริการใน Mode 3 อยู่

ที่ร้อยละ 17 มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 11.7 (เป ดเสรีการบริการใน Mode 3 
ส าหรับกิจกรรมการบริการบ าบัดน้ าเสียเพียงกิจกรรมเดียว และอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ 
ถือหุ้นสูงสุดได้ร้อยละ 70 พร้อมทั้งต้องเป็นการลงทุนร่วมกับนิติบุคคลไทย) ในขณะที่ ภายใต้
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย และไทย-ออสเตรเลีย ประเทศไทยไม่เป ดเสรีการบริการใน
สาขานี้ โดยกิจกรรมการบริการการท าความสะอาดทั่วไป และการท าความสะอาดเฉพาะอย่าง เป็น
กิจกรรมการบริการที่ไทยไม่เป ดเสรีการบริการทั้งในรูปแบบการจัดตั้งกิจการ และการให้บริการ
โดยบุคคลธรรมดา (ยกเว้น ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย) 

 
 การบริการประกันวินาศภัย 

 
การบริการประกันวินาศภัยเป็นการบริการที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยขนาดของธุรกิจ

การประกันวินาศภัยระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตขึ้นร้อยละ 2.54 โดย
ทุนจดทะเบียนของธุรกิจในสาขาการประกันวินาศภัยดังกล่าวเพิ่มขึ้นจาก 41,465 ล้านบาท เป็น 
42,520 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 5-33 

 
 
 
 



 

 

 

5-100  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

ภาพที่ 5-33 มูลค่าทุนจ ทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการประกันวินาศภัยที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เ ือนมกราคม ปี 2558 และ ปี  55  

 
 
เ ม่ือพิจารณาขีดความสามารถของกิจกรรมการบริการในสาขาบริการประกัน 

วินาศภัยจะแบ่งเป็นรายกิจกรรม ตามการแบ่งโดยรหัสประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย 
(TSIC) จะมีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

 
 65120: การประกันวินาศภัย 
 65200: การประกันภัยต่อ 

 
จากภาพที่ 5-34 เม่ือพิจารณาภาพรวมของธุรกิจการบริการประกันวินาศภัยที่เกี่ยวข้อง

กับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ในรายกิจกรรมการบริการ จะพบว่า กิจกรรมการบริการประกัน
วินาศภัย และกิจกรรมการบริการประกันภัยต่อ มีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนระหว่าง
เดือนมกราคม 2558 ถึง มกราคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ 2.94  และ 0.04 ตามล าดับ มีสัดส่วนของทุน
จดทะเบียนของแต่ละกิจกรรมการบริการ ณ มกราคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ 86.59 และ 13.41 
ตามล าดับ และมีจ านวนผู้ประกอบการท้ังสิ้น 65 และ 14 รายตามล าดับ 
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ภาพที่ 5-34 ภาพรวมของธุรกิจการบริการประกันวินาศภัยที่เกี่ยวข้องกับ 
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
หมายเหตุ : ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาถึงระดับการเป ดเสรีการเจรจาการบริการในด้านการเข้าสู่ตลาด 

และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาในสาขาการบริการประกันวินาศภัยตามการแบ่งรหัส CPC จะ
เห็นได้ว่า มีกิจกรรมบริการประกันวินาศภัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาการบริการนี้ 2 กิจกรรม ได้แก่ 
การบริการประกันภัยการขนส่งสินค้า (CPC 71333) และการบริการประกันภัยส าหรับทรัพย์สิน
อื่นๆ (CPC 71334) 
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ตารางที่ 5-21 ตารางสรุประ ับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการประกันวินาศภัย ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

 การบริการการจั 
จ าหน่ายปลีกและส่ง 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เป ดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 2 2 2 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย: %) 

25% - 25% - 25% - 25% - 0% - 25% - 0% - 25% - 

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด: %) 

25% - 25% - 25% - 25% - 0% - 25% - 0% - 25% - 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี
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จากตารางที่ 5-21 ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน อาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลี 
อาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ไทย-ญี่ปุ่น ไทยออสเตรเลีย และไทย-ชิลี ระดับการเป ดเสรี
การบริการในสาขาการประกันวินาศภัย ทั้งในรูปแบบการจัดตั้งกิจการ (Mode 3) และการ
ให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) จะอยู่ที่ร้อยละ 100 กล่าวคือเป ดเสรีทั้งหมด โดยมีสัดส่วน
ผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 25 โดยมีเงื่อนไขในการจัดตั้งธุรกิจใหม่จะต้องได้รับการ
อนุมัติจากรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรี และมีเงื่อนไขในการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา โดยผู้บริหาร
อาวุโส ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ช่วยทางเทคนิคจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยของไทย ในขณะที่ ภายใต้ความตกลงอาเซียน-อินเดีย และ
ไทย-ออสเตรเลีย ประเทศไทยจะไม่เป ดเสรีการบริการในสาขาการประกันภัย  

 
 การบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุ ิบ 

 
การบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบเป็นการบริการที่มีการขยายตัวขึ้นเล็กน้อย โดย

ขนาดของธุรกิจการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการ
เติบโตขึ้นร้อยละ 0.97 โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจในสาขาการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ
ดังกล่าวเพิ่มขึ้นจาก 94,341 ล้านบาท เป็น 95,259 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 5-35 
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ภาพที่ 5-35 มูลค่าทุนจ ทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุ ิบ 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เ ือนมกราคม ปี 2558 และ ปี  55  

 
 
เมื่อพิจารณาขีดความสามารถของกิจกรรมการบริการในสาขาบริการการขนส่งสินค้าและ

วัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปแบ่งเป็นรายกิจกรรม ตามการแบ่งโดยรหัส
ประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย (TSIC) จะมีกิจกรรมการบริการท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  

 
 49120: การขนส่งสินค้าทางรถไฟ 
 49331: การขนส่งสินค้าแช่เย็น หรือแช่แข็งทางถนน 
 49334: การขนส่งสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทางถนน 
 49339: การขนส่งสินค้าอื่นๆ ทางถนนซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
 50121: การขนส่งสินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล 
 51201: การขนส่งสินค้าทางอากาศที่มีตารางเวลา 
 51202: การขนส่งสินค้าทางอากาศที่ไม่มีตารางเวลา 
 52101: กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็ง 
 52102: กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าธัญพืช 
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 52109: กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าอื่นๆ 
 52211: กิจกรรมการบริการส าหรับการขนส่งทางรถไฟ 
 52241: การขนถ่ายสินค้า 
 52293: กิจกรรมบริการบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง 
 53100: กิจกรรมไปรษณีย ์
 82920: กิจกรรมที่เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์ 

 
จากภาพที่ 5-36 เม่ือพิจารณาภาพรวมของธุรกิจการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ

ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ในรายกิจกรรมการบริการ จะพบว่า กิจกรรมการบริการ
ในสาขาการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ ซึ่งรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคลังสินค้า และการบรรจุภัณฑ์ 
ที่มีสัดส่วนทุนจดทะเบียน ณ เดือนมกราคม 2559 สูงที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กิจกรรมการขนส่ง
สินค้าอื่นๆ ทางถนน กิจกรรมที่เกี่ยวกับการคลั งสินค้าและการจัดเก็บสินค้าอื่นๆ กิจกรรม 
การขนส่งสินค้าทางทะเลตามแนวชายฝั่งทะเล กิจกรรมการขนถ่ายสินค้า และกิจกรรมการบรรจุ
หีบห่อเพื่อการขนส่ง โดยมีสัดส่วนทุนจดทะเบียนอยู่ที่ร้อยละ 29.01 25.54 20.08 7.81 และ 3.87 
ตามล าดับ โดยมีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนระหว่างปี 2558 – 2559 อยู่ที่ร้อยละ 1.84  
-1.51 1.02 7.86 และ -1.46 ตามล าดับ และมีจ านวนผู้ประกอบการทั้งสิ้น 3,501 526 213 797 
และ 254 ราย ตามล าดับ  

 
นอกเหนือจากกิจกรรมการบริการที่กล่าวไปข้างต้น ยังมีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง

กับสาขาการบริการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบที่น่าสนใจ โดยมีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียน
ที่ค่อนข้างสูงในปีที่ผ่านมา ได้แก่ กิจกรรมไปรษณีย์ กิจกรรมการขนส่งสินค้าทางรถไฟ กิจกรรม
การขนถ่ายสินค้า และกิจกรรมการขนส่งสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็ง โดยมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่
ร้อยละ 30 20 และ 9.17 ตามล าดับ แต่มีขนาดของทุนจดทะเบียนค่อนข้างน้อยโดยเปรียบเทียบ
กับกิจกรรมอื่นๆ โดยมีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนอยู่ที่ร้อยละ 0.05 0.01 และ 0.02 ตามล าดับ   
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ภาพที่ 5-36 ภาพรวมของธุรกิจการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุ ิบที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
หมายเหตุ : ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 
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ตารางที่ 5-22 ตารางสรุประ ับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุ ิบ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

 การบริการการจั 
จ าหน่ายปลีกและส่ง 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

4 5 3 3 3 4 3 4 9 9 8 9 12 0 11 12 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เป ดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

8 7 9 9 9 8 9 8 3 3 4 3 0 12 1 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

67% 58% 75% 75% 75% 67% 75% 67% 25% 25% 33% 25% 0% 100% 8% 0% 

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย: %) 

34.4
% 

 36.8%  36.8%  36.8%  12.3%  16.3%  0%  5.8%  

ระดับการเป ดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด: %) 

49%, 
70% 

- 49% - 9% - 49% - 49% - 49% - 0% - 70% - 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อ22ผูกพันทั่วไป และข้อผูกพนัเฉพาะในขอ้ตกลงการเจรจาการค้าเสรี
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นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาถึงระดับการเป ดเสรีการเจรจาการบริการในด้านการเข้าสู่ตลาด 
และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาในสาขาการบริการด้านการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบตามการ
แบ่งรหัส CPC จะเห็นได้ว่า มีกิจกรรมการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับสาขา 
การบริการนี้ 12 กิจกรรม ดังนี้ 

  
 การบริการการรขนส่งสินค้าทางถนนด้วยรถที่มีเครื่องท าความเย็น (CPC 65111) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางถนนด้วยรถบรรทุกและรถพ่วง (CPC 65112) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางถนนแบบรถบรรทุกคอนเทนเนอร์ (CPC 65113) 
 การบริการการขนส่งทางรางด้วยตู้คอนเทนเนอร์ (CPC 65123) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางทะเลและชายฝั่งด้วยเรือที่มีห้องเย็น (CPC 65211) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางทะเลและชายฝั่งด้วยเรือบรรทุก (CPC 65212) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางทะเลและชายฝั่งด้วยเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ 

(CPC 65213) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (CPC 65311 65319) 
 การบริการการบรรจุหีบห่อ (CPC 85400) 
 การบริการการขนถ่ายสินค้า (CPC 67110) 
 การบริการการคลังสินค้าประเภทห้องเย็น (CPC 67210) 
 การบริการการคลังสินค้าอื่นๆ (CPC 67290) 
 
จากตารางที่ 5-22 โดยระดับการเป ดเสรีการบริการในสาขาการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ

ของไทยใน Mode 3 ภายใต้แต่ละความตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่ประเทศไทยมีความผูกพันด้วย 
มีระดับการเป ดเสรีอยู่ในช่วงร้อยละ 8 – 75 และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยอยู่ในช่วง 
ร้อยละ 5.8 – 36.8 (ยกเว้นการให้บริการใน Mode 3 ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย 
ที่ไทยไม่เป ดเสรีการบริการท้ังหมดในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง) 

 
ในส่วนของระดับการเป ดเสรีการบริการในสาขาการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบของไทยใน 

Mode 4 ภายใต้แต่ละความตกลงการเจรจาการค้าเสรีท่ีประเทศไทยมีความผูกพันด้วย มีระดับการ
เป ดเสรีอยู่ในช่วงร้อยละ 8 – 75 (ยกเว้นการให้บริการใน Mode 4 ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี
ไทย-ออสเตรเลีย ที่ไทยเป ดเสรีการบริการทั้งหมดในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  และยกเว้นการ
ให้บริการใน Mode 4 ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ที่ไทยไม่เป ดเสรีการบริการทั้งหมดใน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในสาขาการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ) 
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ส าหรับกิจกรรมการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบทางราง และทางอากาศ และกิจกรรมการขน
ถ่ายสินค้า ประเทศไทยไม่เป ดเสรีการบริการทั้งใน Mode 3 และ 4 ในทุกความตกลงการค้าเสรี 
ทุกความตกลงที่ไทยมีการผูกพันด้วย (ยกเว้น ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียที่ 
เป ดเสรีการบริการใน Mode 4) 

 
ส าหรับกิจกรรมการคลังสินค้าทั้ง กิจกรรมการคลังสินค้าประเภทห้องเย็น และกิจกรรม

การคลังสินค้าอื่นๆ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน -จีน อาเซียน-เกาหลี อาเซียน-
ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ และไทย-ญี่ปุ่น ประเทศไทยเป ดเสรีการบริการทั้งในรูปแบบการบริการ 
Mode 3 และ 4 โดยประเทศไทยจ ากัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดอยู่ท่ีร้อยละ 49 ขณะท่ี ภายใต้
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน กิจกรรมการคลังสินค้าประเภทห้องเย็น มีการเป ดเสรีการบริการทั้ง
ในรูปแบบการบริการ Mode 3 และ 4 โดยประเทศไทยจ ากัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดอยู่ที่
ร้อยละ 70 

 
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีเงื่อนไขบางประการในการจ ากัดการเป ดเสรีการบริการ โดย

ในส่วนของการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบทางทะเล และทางน้ า ในรูปแบบการบริการ 
Mode 3 และ 4 ประเทศไทยจะไม่เป ดเสรีการจัดตั้งธุรกิจให้แก่เรือที่ด าเนินการภายใต้ธงชาติไทย 
และไม่เป ดเสรีการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาส าหรับอาชีพลูกเรือ (Ship Crew) ในส่วนของการ
บริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบทางถนน ในรูปแบบการบริการ Mode 3 ประเทศไทยมีเงื่อนไข
ก าหนดให้กรรมการอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง (Director) จะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย 

 
5.4.2 สรุปภาพรวมขี ความสามารถ นการแข่งขันของการบริการที่เก่ียวข้องกับ

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป   
 
เม่ือพิจารณาอัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนของบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

อาหารแปรรูปในแต่ละบริการ พบว่า การบริการจัดหาพนักงาน เป็นการบริการที่มีอัตราการเติบโต
ของทุนจดทะเบียนระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 - 2559 สูงที่สุด ถึงร้อยละ 37.72 รองลงมาได้แก่ 
การบริการด้านการวิจัยและพัฒนา (ร้อยละ 33.46) การบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ (ร้อยละ 27.55) และการบริการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสีย
อุตสาหกรรม (ร้อยละ 15.24) ในขณะที่ภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ที่
เผชิญกับภาวะการหดตัว ได้แก่ บริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ (หดตัวร้อยละ  
-6.72) บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (ร้อยละ -3.56) และการบริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร  
ป่าไม้ การล่าสัตว์ ประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ร้อยละ -2.55) 
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ส าหรับขีดความสามารถในการแข่งขันของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 
อาหารแปรรูป พบว่า ส าหรับขั้นตอนการวิจัยและการพัฒนาในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปนั้น  
มีบุคคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมจ านวนมาก แต่ผลงานวิจัยที่ได้ส่วนใหญ่มักไม่
ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด งานวิจัยบางชิ้นก็ไม่สามารถน าไปประยุกต์ในเชิงการผลิต
อุตสาหกรรมได้จริง ดังนั้น จึงท าให้ผู้ประกอบการไทยยังมีความต้องการการวิจัยและพัฒนาที่
น าไปใช้ได้จริงในเชิงอุตสาหกรรมมากขึ้นกว่าเดิม  

 
ในด้านกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิต พบว่า ปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลต่อขีดความสามารถ

ทางการแขง่ขันโดยตรง คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิตของเกษตรกรไทย โดยเกษตรกรไทย
ยังใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนการเพาะปลูกหรือการผลิตพืชผลของตนเองค่อนข้างน้อย  
โดยเปรียบเทียบกับต่างชาติ ซึ่งใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนการผลิตมากกว่าเกษตรกรไทย  
ท าให้ผลผลิตหรือวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมีมาตรฐานสูงกว่าของประเทศไทย ดังนั้น 
การผลิตอาหารและเกษตรกรรมจะต้องเปลี่ยนเป็นการใช้แรงงานคนประกอบกับเครื่องจักร 
(Automation) มากขึ้น รวมถึงน าบริการด้านสารสนเทศ มาใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

 
ส าหรับประเด็นการบริการที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ ผู้ประกอบการไทยหลายรายให้

ความเห็นตรงกันว่า ต้นทุนค่าบริการโลจิสติกส์ของไทยค่อนข้างสูง โดยเฉพาะกับผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและย่อม (SMEs) ที่จะต้องจัดจ้างผู้ให้บริการจากภายนอก (Outsource) ซึ่งมีอัตรา
ค่าบริการที่สูง ประกอบกับอ านาจต่อรองของผู้ประกอบการ SMEs เหล่านี้ยังน้อย ท าให้ต้อง
รับภาระต้นทุนเหล่านี้ค่อนข้างมาก 

 
 ระ ับการเป  เสรีของแต่ละภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

 
เม่ือพิจารณาระดับการเป ดเสรีของแต่ละภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร

แปรรูป พบว่า มีระดับการเป ดเสรีที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละภาคบริการ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
 การบริการ ้านวิศวกรรม พบว่า ในภาพรวม ความตกลงการเจรจาการค้าเสรี

เกือบทั้งหมด มีการเป ดเสรีการจัดตั้งกิจการการบริการ (Mode 3) และการ
ให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) โดยยกเว้นเฉพาะวิศวกรโยธา (Civil 
Engineer) ที่ไม่ผูกพันใน Mode 4 ทั้งนี้ ส าหรับความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี จะ
ไม่เป ดเสรีการบริการทั้ง 2 รูปแบบ และความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียที่
เป ดเฉพาะ Mode 4 เท่าน้ัน 
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 การบริการ ้านการวิจัยและพัฒนา พบว่า ในภาพรวม ความตกลงการเจรจา
การค้าเสรีเกือบทั้งหมด ไม่มีการเป ดเสรีการจัดตั้งกิจการการบริการ (Mode 3) และ
การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ยกเว้นความตกลงการค้าเสรีไทย-
ออสเตรเลีย ที่เป ดเสรีการบริการ Mode 4 ตามตารางข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal 
Commitment) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงท่าทีของไทยในการปกป้องอุตสาหกรรมการ
บริการด้านการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศอย่างมาก 

 
 การบริการ ้านการจั การและ ้านการตลา  พบว่า ในภาพรวม ความตกลง

การเจรจาการค้าเสรีเกือบทั้งหมด มีการเป ดเสรีการจัดตั้งกิจการการบริการ  
(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) โดยไทยมีการผูกพันการ
เป ดเสรีการบริการดังกล่าวในระดับที่ค่อนข้างต่ า โดยส่วนมากจะอยู่ร้อยละ 20 ของ
สาขาการบริการท่ีเกี่ยวข้อง ยกเว้น ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนที่มีระดับการเป ด
เสรีสูงถึงร้อยละ 80 อย่างไรก็ตาม การเป ดเสรีดังกล่าว มีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน
ออกไป ขึ้นอยู่กับสาขาการให้บริการ โดยการบริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Consulting Services) ถือเป็นการบริการด้าน
การจัดการและด้านการตลาด ที่มีการเป ดเสรีการบริการมากที่สุด 

 
 การบริการ ้านการท สอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุ ิบ พบว่า  

ความตกลงการเจรจาการค้าเสรีเกือบทั้งหมด มีการเป ดเสรีการจัดตั้งกิจการการ
บริการ (Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ยกเว้นความตกลง
อาเซียน และความตกลงไทย-ชิลี ที่เป ดเฉพาะใน Mode 3 และความตกลงไทย-
ออสเตรเลีย ที่เป ดเฉพาะใน Mode 4 

 
 การบริการที่เก่ียวข้องกับการเกษตร ป่าไม้ ล่าสัตว์ ประมง และการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า พบว่า ไทยไม่ได้ผูกพันการเป ดเสรีการเข้าสู่ตลาดของการบริการทั้งใน 2 
รูปแบบการบริการ ในเกือบทุกความตกลงการค้าเสรีที่ไทยมีความตกลงและมีข้อ
บทด้านการเจรจาการค้าบริการด้วย ยกเว้น ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนที่มีการ
ผูกพันการเป ดเสรีบริการในการจัดตั้งกิจการภายใต้กรอบความตกลงด้านการลงทุน
อาเซียน (ACIA) และความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ซึ่งประเทศไทยเป ด
เสรีการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในทุกสาขาบริการที่เกี่ยวข้อง 
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 การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต พบว่า ความตกลงการเจรจาการค้าเสรีเกือบ
ทั้งหมด ไม่ผูกพันการเป ดเสรีกิจการการบริการ (Mode 3) และการให้บริการโดย
บุคคลธรรมดา (Mode 4) ยกเว้น ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนที่มีการผูกพันการ
เป ดเสรีบริการใน Mode 3 ภายใต้กรอบความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ACIA) 
และความตกลงไทย-ออสเตรเลียที่เป ดเสรเีฉพาะ Mode 4 

 
 การบริการการจั หาพนักงาน พบว่า ความตกลงการเจรจาการค้าเสรีเกือบ

ทั้งหมด ไม่มีการเป ดเสรีการจัดตั้งกิจการการบริการ (Mode 3) และการให้บริการ
โดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ยกเว้นความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียเท่านั้น 
ที่เป ดเสรีการบริการ Mode 4 ตามตารางข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal Commitment) 

 
 การบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ พบว่า ในภาพรวม ความ 

ตกลงการเจรจาการค้าเสรีส่วนใหญ่ ไม่ผูกพันการเป ดเสรีการจัดตั้งกิจการการ
บริการ (Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ยกเว้นความตกลง
การค้าเสรีอาเซียน ที่มีการเป ดเสรีใน Mode 3 และความตกลงการค้าเสรีไทย-
ออสเตรเลีย ที่มีการเป ดเสรีใน Mode 4 

 
 การบริการการจั จ าหน่ายปลีก พบว่า ในภาพรวม ความตกลงการเจรจาการค้า

เสรีส่วนใหญ่ ไม่ผูกพันการเป ดเสรีกิจการการบริการ (Mode 3) และการให้บริการ
โดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ยกเว้นความตกลงไทย-ญี่ปุ่น ที่เป ดเสรีการบริการ
อย่างมีเงื่อนไขใน Mode 3 ในทุกสาขา และความตกลงไทย-ออสเตรเลีย ที่มีการ
เป ดเสรีการบริการใน Mode 4 ในทุกสาขาเช่นเดียวกัน 

  
 การบริการการจั จ าหน่ายส่ง พบว่า ความตกลงการค้าเสรีของไทยส่วนใหญ่ 

(ยกเว้นความตกลงการค้าเสรีอาเซียน) จะไม่ผูกพันการเป ดเสรีบริการค้าส่ง ยกเว้น
เพียงสาขาเดียวที่ไทยมีการเป ดเสรีบริการท้ัง Mode 3 และ Mode 4 คือ การบริการ
การจัดจ าหน่ายส่งตามสัญญาจ้าง (Group of CPC 612) โดยจะมีรายละเอียดการ
เป ดเสรีที่แตกต่างกันไปตามแต่ละความตกลงการค้าเสรี 

 
 การบริการการก าจั ของเสียและการบ าบั ของเสียอุตสาหกรรม พบว่า ใน

ภาพรวม ความตกลงการเจรจาการค้าเสรีเกือบทั้งหมด มีการเป ดเสรีกิจการ 
การบริการ (Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ยกเว้นสาขา
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การบริการท าความสะอาดทั่วไป (General Cleaning Services) ที่ไทยไม่มีการเป ด
เสรีสาขาดังกล่าว ส าหรับรายละเอียดการเป ดเสรีบริการดังกล่าวจะมีความแตกต่าง
กันออกไปตามแต่ละความตกลงการค้าเสรี 

 
 การบริการประกันวินาศภัย พบว่า ในภาพรวม ความตกลงการเจรจาการค้าเสรี

เกือบทั้งหมด มีการเป ดเสรีกิจการการบริการ (Mode 3) และการให้บริการโดย
บุคคลธรรมดา (Mode 4) โดยมีการก าหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่
ร้อยละ 25 และมีเงื่อนไขในการจัดตั้งธุรกิจใหม่จะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรี
ในคณะรัฐมนตรี และมีเงื่อนไขในการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา โดยผู้บริหาร
อาวุโส ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ช่วยทางเทคนิคจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยของไทย ยกเว้นความตกลงไทย-
ออสเตรเลีย ที่ไม่มีการเป ดเสรีใน Mode 3 และความตกลงอาเซียน-อินเดีย และ
ความตกลงไทย-ชิลี ที่ไม่มีการเป ดเสรีทั้ง 2 Mode 

 
 การบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุ ิบ พบว่า ในภาพรวม ความตกลงการ

เจรจาการค้าเสรีเกือบทั้งหมด มีการเป ดเสรีกิจการการบริการ (Mode 3) และการ
ให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ยกเว้นการบริการที่เกี่ยวข้องกับทางรถไฟ 
(Railway Transport) ทางอากาศ (Air Transport) และการบริการจัดการตู้คอนเทนเนอร์ 
(Container Handling) ไม่มีการผูกพัน 
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บทที่ 6 
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
 
เนื้อหาในบทนี้ จะกล่าวถึงสถานะของการเจรจาการค้าการบริการภายใต้บริบท 

ความตกลงการค้าเสรีของประเทศไทยในปัจจุบัน  เพื่อการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ 
ความตกลงการค้าเสรีที่มีการเจรจาความตกลงการค้าการบริการเสรี  และระบุสาขาการบริการที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตที่มีการเจรจาการค้าการบริการภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรีต่อไป โดย
เนื้อหาในบทนีจ้ะประกอบด้วยหัวข้อ 6.1 โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 
6.2 ภาพรวมห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 6.3 อุตสาหกรรมการบริการที่
เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และ 6.4 ศักยภาพและความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน 

  
 

6.1 โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละชิ้นส่วน 
 
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน นับเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มีการพัฒนามายาวนานกว่า 50 ปี ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงาน หรือการ
พัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ โดยไทยนับเป็นฐานการผลิตเพื่อการจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ 
อีกทั้งยังถือเป็นผู้น าในด้านการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในภูมิภาคอาเซียน 
สอดคล้องกับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์โลก โดยจากข้อมูลของ The International 
Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) พบว่าประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างผลิต
รถยนต์ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยในปี 2557 ทั่วโลกมีปริมาณการผลิต
รวม (Production Statistics) อยู่ที่ 89,734,228 คัน แบ่งเป็นการผลิตรถยนต์นั่ง 67,530,621 คัน 
และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 22,203,607 คัน เม่ือพิจารณาถึงประเทศผู้ผลิตรถยนต์ที่ส าคัญของ
โลกพบว่า ประเทศที่มีปริมาณการผลิตรถยนต์มากที่สุด ในปี 2557 คือ จีน โดยมีปริมาณการผลิต
รถยนต์ทั้งสิ้น 23,722,890 คัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.44 ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมดของโลก 
รองลงมาได้แก่ สหรัฐฯ (11,660,699 คัน สัดส่วนร้อยละ 12.99) ญี่ปุ่น (8,277,070 คัน สัดส่วน
ร้อยละ 9.22) เยอรมนี (5,604,026 คัน สัดส่วนร้อยละ 6.25) และ เกาหลีใต้ (4,524,932 คัน 
สัดส่วนร้อยละ 5.04) ตามล าดับ ทั้งนี้แนวโน้มการตั้งฐานการผลิตรถยนต์ของโลก พบว่า
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์มีแนวโน้มจะย้ายฐานการผลิตจากตลาดภูมิภาคตะวันตกมายังตลาดใน

http://www.bolliger-company.com/
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ภูมิภาคเอเชียมากขึ้น เนื่องจากประชากรในภูมิภาคดังกล่าวมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังมีอัตรา
การครอบครองรถยนต์ที่ยังอยู่ในระดับต่ า1 
 

ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในประเทศไทยนั้น ไทยจัดเป็นผู้ผลิตรถยนต์
รายหลักอันดับที่ 12 ของโลก และอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน โดยในปี 2557 ไทยมีปริมาณ 
การผลิตรถยนต์ทั้งสิ้น 1,880,007 คัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.10 ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมด
ของโลก อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในไทย 
พบว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไทยมีปริมาณการผลิตรถยนต์เติบโตอย่างต่อเนื่อง จนถึงปี 2552 
ไทยมีปริมาณการผลิตลดลง อันเนื่องมาจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจการเงินของสหรัฐฯ แต่
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสามารถฟื้ นตัวได้ในปีถัดมา กระทั่งปี 2554 ได้เกิดเหตุการณ์ 
มหาอุทกภัยภายในประเทศ ท าให้บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์จ านวนมาก และผู้ผลิตรถยนต์บาง
รายไม่สามารถด าเนินการผลิตได้ตามปกติ ปริมาณการผลิตรถยนต์ของไทยจึงลดลง จากปริมาณ
การผลิต 1,645,304 คันในปี 2553 เหลือ 1,457,798 คันในปี 2554 อย่างไรก็ดี ปริมาณการผลิต
รถยนต์ในไทยเพิ่มสูงขึ้นในปี 2555 อันเนื่องจากโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล2 
ซึ่งมีผลบังคับใช้ในช่วง 16 กันยายน 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2555 โดยในปี 2555 ไทยมีปริมาณ
การผลิตรถยนต์อยู่ที่ 2,461,562 คัน ซึ่งเป็นปริมาณการผลิตที่มากที่สุดตั้งแต่มีการผลิตรถยนต์ใน
ประเทศไทย และในปี 2556 ไทยมีปริมาณการผลิตรถยนต์ลดลงจากปีก่อนหน้าเพียงร้อยละ 0.08
โดยมีปริมาณการผลิตอยู่ท่ี 2,459,504 คัน  
 

                                                           
1 แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ ปี 2555-2559 
2 โครงการรถยนต์ใหม่คันแรก เป็นนโยบายคืนภาษีสรรพสามิต ส าหรับการซื้อรถยนต์คันแรก โดยในการคืนเงินภาษีดังกล่าว 
จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดเอาไว้ รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://firstcar.excise.go.th/ 

https://firstcar.excise.go.th/
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ส าหรับภาคการค้าระหว่างประเทศ พบว่า มูลค่าการส่งออกของไทยในอุตสาหกรรม 
ยานยนต์และชิ้นส่วนล้วนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอด โดยในปี 2557 อุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วนของไทย มีมูลค่าการส่งออกที่ 32,862.54 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
14.38 ของมูลค่าการส่งออกของประเทศ ทั้งน้ี เมื่อพิจารณา CAGR ของการส่งออกในช่วงระหว่าง
ปี 2548 ถึง 2557 พบว่าอยู่ที่ระดับร้อยละ 13.21 โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด คือ ยานยนต์
ส าหรับขนส่งของ รองลงมาได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของรถยนต์ และ รถยนต์ส่วน
บุคคล ตามล าดับ ดังแสดงจากภาพที่ 6-1 ที่แสดงถึงการส่งออกของอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วนปี 2548-2557 

 
ด้านการน าเข้า ดังแสดงให้เห็นในภาพที่ 6-2 พบว่า มูลค่าการน าเข้าของอุตสาหกรรม

ยานยนต์และชิ้นส่วนในปี 2557 อยู่ที่ 16,082.63 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.41 
ของมูลค่าการน าเข้าของประเทศ โดยมี CAGR ของการน าเข้าในช่วงระหว่างปี 2548 ถึง 2557 
พบว่าอยู่ที่ระดับร้อยละ 8.32 โดยสินค้าที่มีการน าเข้ามากที่สุด คือ ส่วนประกอบและอุปกรณ์
ประกอบของรถยนต์ รองลงมาคือ อุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับตัดต่อหรือป้องกันวงจรไฟฟ้า เช่น สวิตช์ไฟ 
และฟิวส์ เป็นต้น และ อุปกรณ์และส่วนประกอบที่ใช้กับเครื่องยนต์ ตามล าดับ 
 
 

 

http://www.bolliger-company.com/


 
 

 

 6-4 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.                        The Office of Industrial Economics 

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

ภาพที่ 6-1 การส่งออกของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนปี 2548-2557 

 
 

2,997.43 3,682.67 4,297.86 5,451.59
3,538.74

5,843.98 5,360.75

10,519.83 10,590.48 10,347.25
2,120.01

2,500.17
3,397.76

4,094.80

3,003.38

4,155.97 4,581.95

5,861.33 6,351.98 6,789.48

2,160.71
2,921.66

3,853.72

5,228.19

4,090.82

7,027.65 6,264.65

5,680.37
6,625.29 6,524.50

551.05

664.74

802.19

888.25

702.15

964.48
1,073.38

1,090.99
1,352.72 1,560.49

639.38

638.23

473.00

642.31

426.12

792.26 992.40

1,141.65

1,096.26 1,235.41

2,292.44

2,690.09

3,947.63

4,249.58

3,405.57

4,544.69 5,474.00

5,935.16

6,672.42 6,405.41

10,761.01 

13,097.56 

16,772.15 

20,554.71 

15,166.78 

23,329.02 23,747.13 

30,229.34 

32,689.15 32,862.54 

 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

 30,000

 35,000

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557

หน
่วย

 : ล
้าน

 ห
รีย

 ส
หร

  

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน   การส่งออกท ้งหม ของ ทย ปี 2548 2557

HS8704: Trucks, motor vehicles for the transport of goods HS8708: Parts & access of motor vehicles HS8703: Cars (incl. station wagon)

HS8536: Electrical app for switchg (ex fuse,switche,etc) not exceedg 1000 volt HS8407: Engines, spark-ignition reciprocating or rotary int. combust. Piston Others

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด ประมวลจากข้อมูลการค้าของ International Trade Centre (ITC)
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ภาพที่ 6-2 การน า ข้าของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนปี 2548-2557  
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อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน   การน า ข้าท ้งหม ของ ทย ปี 2548 2557

HS8708: Parts & access of motor vehicles HS8536: Electrical app for switchg (ex fuse,switche,etc) not exceedg 1000 volt HS8409: Part for use solely/principally with the motor engines

HS8703: Cars (incl. station wagon) HS8483: Transmission shafts&cranks, bearing housing; gearing; etc Others

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด ประมวลจากข้อมูลการค้าของ International Trade Centre (ITC)
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ส าหรับข้อมูลผู้ประกอบการภายในประเทศ3 พบว่า ประเทศไทยมีจ านวนผู้ผลิตและ
ประกอบรถยนต์ทั้งสิ้น 8 ราย และมีก าลังการผลิตสูงสุดรวม 935,200 คันต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น น าโดย โตโยต้า ด้วยก าลังการผลิตสูงสุด 250,000 คันต่อปี รองลงมา ได้แก่ 
ฮอนด้า ก าลังการผลิต 240,000 คันต่อปี และ ฟอร์ด มาสด้า ด้วยก าลังการผลิต 200,000 คันต่อปี  

 
นอกจากนี้ อุตสาหกรรมรถกระบะ 1 ตันของไทย ถือว่ามีก าลังการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

โดยจ านวนผู้ผลิตรถกระบะ 1 ตัน มีจ านวนผู้ผลิต 7 ราย ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นจ านวน 4 ราย 
ได้แก่ โตโยต้า ก าลังการผลิตสูงสุดที่ 450,000 คันต่อปี รองลงมาคือ มิตซูบิชิ มีก าลังการผลิต 
248,000 คัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อส่งออกเป็นหลัก อีซูซุ มีก าลังการผลิต 200,000 คันต่อปี 
และนิสสัน มีก าลังการผลิต 150,000 คันต่อปี รวมทั้ง 4 รายมีก าลังการผลิตมากกว่า 1 ล้านคัน 
โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของก าลังการผลิตทั้งหมด 

 
ปัจจุบัน จ านวนผู้ผลิตในอุตสาหกรรมรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย ได้แก่ รถบรรทุก 

และรถโดยสาร มีจ านวน 5 ราย มีก าลังการผลิตรวม 43,368 คัน ซึ่งเป็นการผลิตเพื่อการบริโภค
ภายในประเทศทั้งหมด มีผู้ผลิต 2 ราย ที่มีศักยภาพ คือ ฮีโน่ และ อีซูซุ โดยอีซูซุมีก าลังการผลิต
สูงสุด คือ 20,000 คัน มีสัดส่วนการผลิตรถบรรทุกขนาดเล็กมากที่สุด ส่วนฮีโน่มีก าลังการผลิต 
12,000 คันต่อปี การผลิตส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่  

 
หากพิจารณาจ านวนผู้ประกอบการและก าลังการผลิตรถจักรยานยนต์ของไทย พบว่ามี

จ านวนผู้ผลิต 5 ราย ก าลังการผลิตสูงสุดรวม 2,864,000 คันต่อปี ส่วนใหญ่เป็นบริษัทสัญชาติ
ญี่ปุ่น น าโดย ฮอนด้า ด้วยก าลังการผลิตสูงสุด 1,400,000 คันต่อปี รองลงมา ได้แก่ ยามาฮ่า ด้วย
ก าลังการผลิต 600,000 คันต่อปี และ ซูซูกิ ก าลังการผลิต 550,000 คันต่อปี  

 
ในส่วนของกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยแบ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนใน Tier 1 Tier 2 

และ Tier 3 โดยกลุ่มผู้ประกอบรถจักรยานยนต์มี 7 บริษัท 7 โรงงาน ผู้ประกอบรถยนต์นั่ง  
รถกระบะ มี 15 บริษัท 19 โรงงาน กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วน Tier 1 ของรถยนต์ มี 386 บริษัท ผู้ผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 122 บริษัท ผู้ผลิตชิ้นส่วนจักรยานยนต์ 201 บริษัท  
กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วน Tier 2 และ 3 เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนขนาดกลางและเล็กมีจ านวน 1,100 บริษัท4 

 
 

                                                           
3 ใช้ข้อมูลปี 2555 ซึ่งเป็นปีล่าสุดที่มีการเผยแพร่ขอ้มูล 
4 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย http://www.thaiautoparts.or.th/ 

http://www.thaiautoparts.or.th/
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ตารางที่ 6-1 ข้อมูลจ านวนผู้ประกอบการและก าล งการผลิตรถยนต์น ่งของ ทย 
ล า  บ บริษ ท แบรน  ์ ก าล งการผลิตสูงสุ (ค น/ปี) 
1 Toyota Motor (Thailand) Co., Ltd. โตโยต้า 250,000 
2 Honda Automobile (Thailand) Co., Ltd. ฮอนด้า 240,000 
3 Autoalliance (Thailand) Co., Ltd. ฟอร์ด มาสด้า 200,000 
4 Nissan Motor (Thailand) Co., Ltd. นิสสัน 136,000 
5 Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd. มิตซูบชิ ิ 52,000 
6 General Motors (Thailand) Co., Ltd เซฟโรเล็ต 40,000 
7 BMW Manufacturing (Thailand) Co., Ltd บีเอ็มดับเบิ้ลย ู 10,000 
8 Thonburi Automotive Assembly Co., Ltd. เมอร์เซเดส-เบนซ์ 7,200 

รวม  935,200 
ที่มา: สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2555) 

 
ตารางที่ 6-2 ข้อมูลจ านวนผู้ประกอบการและก าล งการผลิตรถกระบะ 1 ต นของ ทย  

ล า  บ บริษ ท แบรน  ์ ก าล งการผลิตสูงสุ  (ค น/ปี) 
1 Toyota Motor (Thailand) Co., Ltd. โตโยต้า 450,000 
2 Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd. มิตซูบชิ ิ 248,000 
3 Isuzu Motor (Thailand) Co., Ltd อีซูซ ุ 200,000 
4 Nissan Motor (Thailand) Co., Ltd. นิสสัน 150,000 
5 Autoalliance (Thailand) Co., Ltd. ฟอร์ด มาสด้า 150,000 
6 General Motors (Thailand) Co., Ltd เซฟโรเล็ต 120,000 
7 Thonburi Automotive Assembly Co., Ltd. ทาทา 7,200 

รวม  1,325,200 
ที่มา: สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2555) 

 
ตารางที่ 6-3 ข้อมูลจ านวนผู้ประกอบการและก าล งการผลิตรถยนต์ พื่อการพาณิชย์ของ ทย 
ล า  บ บริษ ท แบรน  ์ ก าล งการผลิตสูงสุ  (ค น/ปี) 
1 Isuzu Motor (Thailand) Co., Ltd อีซูซ ุ 20,000 
2 Hino Motors (Thailand) Co., Ltd. ฮีโน ่ 12,000 
3 Thai-Sweden Assembly Co., Ltd. วอลโว ่ 10,000 
4 Thonburi Automotive Assembly Co., Ltd. เมอร์เซเดส-เบนซ์ 1,080 
5 Scania Siam Co., Ltd สแกนเนีย 288 

รวม  43,368 
ที่มา: สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2555) 
 
 

http://www.bolliger-company.com/
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ตารางที่ 6-4 ข้อมูลจ านวนผู้ประกอบการและก าล งการผลิตรถจ กรยานยนต์ของ ทย 
ล า  บ บริษ ท แบรน  ์ ก าล งการผลิตสูงสุ  (ค น/ปี) 
1 Thai Honda Manufacturing Co., Ltd. ฮอนด้า 1,400,000 
2 Thai Yamaha Motor Co., Ltd ยามาฮ่า 600,000 
3 Thai Suzuki Motor Co., Ltd. ซูซูก ิ 550,000 
4 Kawasaki Motor Enterprise (Thailand) Co., Ltd. คาวาซาก ิ 260,000 
5 Triumph Motorcycle (Thailand) Co., Ltd. ไทรอัมป ์ 54,000 

รวม  2,864,000 
ที่มา: สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2555) 

 
ภาพที่ 6-3 จ านวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ทย 

 
 
ทั้งนี้ แนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนของไทยที่ก าลังจะเกิดขึ้นต่อไปใน

อนาคต จะเป็นการมุ่งเน้นการผลิตรถยนต์ที่ค านึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก 
โดยจะเป็นการพัฒนาภายใต้แนวคิด “กรีนเทคโนโลยี (Green Technology ” ตามแนวโน้ม 
การผลิตรถยนต์โลกที่ มุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่สิ่งแวดล้อม  
การปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงจากซากฟอสซิล (น้ ามัน) ตลอดจน

จ านวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ทย

Engines, Drivetrains, Steering, Suspension,
Brake Wheel, Tire, Bodyworks,

Interiors, Electronics and Elec Systems

ผู้ผลิตชิ้นส่วนขนาดกลางและขนาดเล็ก
(1,100 บริษัท)

Stamping, Plastics, Rubber, Machining, Casting, 
Forging, Function, Electrical, Trimming

 ผู้ประกอบรถยนต์
50,000 คน

  ตัวแทนจ าหน่าย, ศูยน์บริการ
200,000 คน

ผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์
350,000 คน

อุตสาหกรรมสนับสนุน
100,000 คน

ผู้ประกอบ
รถจักรยานยนต์

7 บริษัท
7 โรงงาน

ผู้ประกอบ
รถยนต์น่ัง   กระบะ

15 บริษัท
19 โรงงาน

ผู้ผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์

(386 บริษัท)

ผู้ผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์และ
จักรยานยนต์
(122 บริษัท)

ผู้ผลิตชิ้นส่วน
จักรยานยนต์
(201 บริษัท)

จ านวนผู้ประกอบการ จ านวนบุคลากร

กลุ่มผู้ประกอบ

กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วน
ล า  บท่ี 1 (Tier 1)

กลุ่มผู้ผลิตช้ินส่วน
ล า  บท่ี 2 และล า  บ
รองลงมา (Tier 2 & 3)

ที่มา  สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (2557)
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แนวโน้มผู้บริโภคในปัจจุบันที่เกิดกระแสของการรณรงค์บริโภคผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยกระบวนการผลิต
ที่รักษาสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนไทย จะต้องมีการ
พัฒนาและรองรับแนวโน้มส าคัญดังกล่าวที่ก าลังจะเกิดขึ้น ตลอดจนการพัฒนาทั้งด้านเทคโนโลยี
การผลิตและบุคลากร เพื่อท าให้ไทยยังคงไว้ซึ่งขีดความสามารถทางการแข่งในตลาดโลกต่อไป 
 
6.1.1 ห่วงโซอุ่ปทานการผลิต (Supply Chain) 
 

ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ประกอบด้วย 2 อุตสาหกรรมหลัก ซึ่งแบ่งแยกได้
ตามโครงสร้างของกระบวนการและขั้นตอนการผลิตตลอดห่วงโซ่ อันได้แก่ 1) อุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนยานยนต์ และ 2) อุตสาหกรรมยานยนต์  

 
1)  อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 

 
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เปรียบเสมือนอุตสาหกรรมต้นน้ าของอุตสาหกรรม 

ยานยนต์และชิ้นส่วน ซึ่งประกอบด้วยอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน และส่วนประกอบประเภท
ต่างๆ ที่ใช้ส าหรับป้อนเป็นวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานประกอบรถยนต์ในล าดับถัดไป 

 
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ มิได้หมายรวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนของ

รถยนต์หรือจักรยานยนต์ อาทิ เซลล์และแบตเตอร์รี่ เครื่องยนต์ เพลา เกียร์ ล้อ โช้คอัพ ตัวถัง 
หรือแชสซีส์ เพียงเท่าน้ัน แต่ยังหมายรวมไปถึงอุตสาหกรรมสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่
ใช้ส าหรับการผลิตรถยนต์หรือจักรยานยนต์ด้วยเช่นกัน อาทิ อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
(ผลิตยางรถยนต์) อุตสาหกรรมแก้วและกระจก (ผลิตกระจกรถยนต์) อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 
(ผลิตเบาะที่นั่ง) อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ผลิตแผงวงจรควบคุม) 
อุตสาหกรรมพลาสติก (ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ภายในรถยนต์) และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตรถยนต์และยานยนต์เช่นกัน ทั้งน้ี อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สามารถจ าแนกได้เป็น 
3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

 
 กลุ่มผลิตชิ้นส่วนล าดับที่หนึ่ง (First Tier) เป็นกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ประเภท

อุปกรณ์ที่ป้อนเข้าโรงงานประกอบรถยนต์โดยตรง อาทิ เครื่องยนต์ เบรก ล้อรถยนต์ 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งน้ี บริษัทที่มีศักยภาพที่จะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนล าดับที่หนึ่งได้ 
จะต้องมีความสามารถทางเทคโนโลยี การผลิตชิ้นส่วนตามมาตรฐานที่ผู้ประกอบ
รถยนต์ก าหนด 
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 กลุ่มผลิตชิ้นส่วนผลิตชิ้นส่วนล าดับที่สอง (Second Tier) เป็นผู้จัดหาหรือผู้ผลิต 
ชิ้นส่วนย่อย (Individual part) เพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ผลิตชิ้นส่วนล าดับที่ หนึ่ง เช่น 
ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกลและโลหะการ พลาสติก ยาง เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์ แก้วและ
กระจก เป็นต้น ซึ่งต้องอาศัยความสามารถทางเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนที่ได้
มาตรฐานตามที่ผู้ประกอบรถยนต์ก าหนด 

 
 กลุ่มผลิตชิ้นส่วนผลิตชิ้นส่วนล าดับที่สาม (Third Tier) เป็นผู้ จัดหาและผู้ผลิต

วัตถุดิบเพื่อจัดส่งให้แก่ผู้จัดหาวัตถุดิบในล าดับที่หนึ่งและสองอีกทอดหนึ่ง 
 
ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้สินค้าในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ครอบคลุมไปถึงสินค้าที่อาจ

เป็นสินค้าในอุตสาหกรรมปลายน้ าของอุตสาหกรรมอื่นๆ ด้วย เช่น ยางนอก และยางใน เป็นสินค้า
ในอุตสาหกรรมปลายน้ าของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง แต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็นช้ินส่วน
ส าหรับการประกอบยานยนต์ และจัดอยู่ในสินค้าในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 

 
ทั้งน้ี อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ มีรายละเอียดดังน้ี 
 

 อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นอุตสาหกรรม 

ที่เกี่ยวข้องกับการหลอมและหล่อเหล็กหรือวัสดุต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งชิ้นส่วนของเครื่องยนต์และ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกระบวนการผลิตเครื่องยนต์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดย
นอกเหนือจากการผลิตชิ้นส่วนเพื่อใช้ประกอบแล้ว ในอุตสาหกรรมดังกล่าวยังมีการผลิตชิ้นส่วน
เครื่องยนต์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ส าหรับเป็นอะไหล่และชิ้นส่วน ส าหรับการซ่อมและ
เปลี่ยนช้ินส่วนให้กับรถยนต์เช่นกัน 

 
 อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องยนต์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

 
เม่ือได้ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์และอุปกรณ์ที่จ าเป็นแล้ว ก็จะน าไปสู่การประกอบชิ้นส่วน

ต่างๆ เพื่อสร้างเป็นเครื่องยนต์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องยนต์
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จะต้องอาศัยเครื่องมือและเครื่องจักรจ านวนมาก รวมถึงแรงงานมีฝีมือสูง 
เพื่อการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เป็นเครื่องยนต์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตรถยนต์ 
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 อุตสาหกรรมตัวถังและแชสซีส์ 
 
อุตสาหกรรมตัวถังและแชสซีส์ เป็นการน าแผ่นเหล็กและเหล็กกล้า (ซึ่งได้จาก

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า อันเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนของอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วน) น ามารีดออกมาเป็นแผ่นยาว แล้วตัดแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อเข้าเครื่องปั๊มขึ้นรูปเพื่อ
ออกมาเป็นช้ินงานตัวถังของยานยนต์ และตัวแชสซีส์ 

 
 อุตสาหกรรมการผลิตส่วนประกอบ 

 
อุตสาหกรรมผลิตส่วนประกอบ ประกอบด้วยอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหลายอุตสาหกรรม 

ได้แก่ อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมแก้วและกระจก อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 
อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และพลาสติก เป็นต้น ซึ่งจ าเป็นต้อง
ใช้วัตถุดิบและวัสดุต่างๆ จากหลากอุตสาหกรรมในการผลิตส่วนประกอบของยานยนต์ อาทิ เบาะ
นั่ง ยางล้อ กระจกหน้า และหลอดไฟส่องสว่าง เป็นต้น อุตสาหกรรมการผลิตส่วนประกอบจึงถือ
เป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนส าคัญในการผลิตยานยนต์อุตสาหกรรมหนึ่ง 

 
2)  อุตสาหกรรมยานยนต์ 
 
 อุตสาหกรรมการประกอบรถยนต์ 

 
อุตสาหกรรมการประกอบรถยนต์ (รวมถึงยานยนต์อื่นๆ เช่น จักรยานยนต์ เป็นต้น)  

เป็นอุตสาหกรรมที่น าเอาชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆ ที่ผลิตได้จากอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ มาท าการ
ประกอบเข้าด้วยกัน 

 
ทั้งนี้ การประกอบรถยนต์และยานยนต์ประเภทอื่นๆ จะประกอบด้วยขั้นตอนและ

กระบวนการต่างๆ หลากหลายขั้นตอน และมีความซ้ าซ้อนแตกต่างกันออกไปตามประเภทของ
ยานยนต์ โดยภาพรวมแล้วจะแบ่งแยกย่อยออกเป็น 3 ภาคส่วน คือ 1) การประกอบโครงรถ 
ส่วนของแชสซีส์ ซึ่งเป็นการเชื่อมยึดส่วนตัวถังแชสซีส์เข้ากับเครื่องยนต์ ล้อหลัง ระบบขับเคลื่อน 
และระบบบังคับเลี้ยวเข้าด้วยกัน 2) การประกอบส่วนตัวถังยานยนต์ (หรือห้องผู้โดยสาร) ซึ่งเป็น
การประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆ อาทิ เบาะ พวงมาลัย และเกียร์ เป็นต้น เข้าด้วยกัน และ 3) การ
ประกอบยานยนต์ขั้นสุดท้าย ซึ่งจะเป็นการประกอบส่วนโครงรถแชสซีส์ เข้ากับส่วนตัวถังยานยนต์ 
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เม่ือพิจารณารายละเอียดของอุตสาหกรรมหลักทั้งสองอุตสาหกรรม คณะผู้วิจัยได้จัดท า
แผนภาพของภาพรวมห่วงโซ่อุปทานการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ดังแสดงใน 
ภาพที่ 6-4 
 

ภาพที่ 6-4 ห่วงโซ่อุปทานการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
 

 
6.2 ภาพรวมห่วงโซ่มูลคา่ของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
ดังแสดงในภาพที่ 6-5 พบว่า ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

ประกอบด้วยไปด้วย 4 ขั้นตอนหลักดังต่อไปนี้  
 

1) การวิจ ยและพ ฒนา และการน า ข้าปัจจ ยการผลิต 
 
การวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถือเป็นพื้นฐานส าคัญในการผลิตในอุตสาหกรรม 

ยานยนต์และช้ินส่วน ซึ่งประกอบด้วยการส ารวจความต้องการลูกค้า การออกแบบ การท าแม่พิมพ์ 

ห่วงโซ่อุปทานการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

39ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมยานยนต์

อุตสาหกรรมยาง
และผลิตภ ณ ์ยาง

อุตสาหกรรมแก้ว
และกระจก

อุตสาหกรรม คมีภ ณ ์
และพลาสติก

อุตสาหกรรมคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์อิ ล กทรอนิกส์

อุตสาหกรรม ครื่องหน ง

อุตสาหกรรม หล ก
และ หล กกล้า

อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน
 ครื่องยนต์และอุปกรณ์ท่ี ก่ียวข้อง

อุตสาหกรรมการผลิต ครื่องยนต์
และอุปกรณ์ท่ี ก่ียวข้อง

อุตสาหกรรมต วถ งและแชสซีส์

อุตสาหกรรมการผลิตส่วนประกอบ

อุตสาหกรรมประกอบ
รถยนต์

Automobile and Parts

อุตสาหกรรมสน บสนุน
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การท าชิ้นส่วนตัวอย่าง และการประกอบเพื่อท าการทดสอบ ทั้งนี้ โดยส่วนใหญ่แล้ว ในขั้นตอน
ดังกล่าว แต่ละบริษัทมักจะมีศูนย์วิจัยใหญ่อยู่แล้วที่บริษัทแม่ในต่างประเทศ ซึ่งจะท าการรับข้อมูล
ความต้องการของลูกค้าในแต่ละตลาด เพื่อน ามาออกแบบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
อย่างไรก็ตาม ส าหรับประเทศไทยที่เป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่ส าคัญ จะมีการจัดตั้งฝ่ายวิจัยและ
พัฒนาส าหรับชิ้นส่วนบางประเภท โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทแม่มาเป็นผู้ดูแลและประสานงาน  

 
ส าหรับขั้นตอนการวิจัยและการพัฒนานั้น ยังหมายรวมถึงการพัฒนาชิ้นส่วนจาก

ภายในประเทศอีกด้วย ทั้งนี้เนื่องจากการที่รัฐบาลมีนโยบายการสนับสนุนการใช้ชิ้นส่วนรถยนต์ที่
ผลิตภายในประเทศ ตลอดจนในด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ ที่มีการ
ก าหนดให้มีการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ (Local Content) ตามสัดส่วนที่ มีการระบุไว้ใน 
ความตกลง จึงท าให้ต้องมีการวางแผนการผลิตและการใช้ปัจจัยการผลิตจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดส าหรับการผลิตดังกล่าวได้ ซึ่งการวางแผนการผลิตดังกล่าวจะครอบคลุมทั้ง
การประกอบรถยนต์ ตลอดจนชิ้นส่วนรถยนต์ที่น ามาประกอบ เช่น เครื่องยนต์ ตัวถัง ระบบไฟฟ้า 
ระบบช่วงล่าง และชิ้นส่วนภายในต่างๆ เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดการใช้วัตถุดิบและปัจจัยการผลิต
ดังกล่าวจะเกี่ยวเนื่องไปถึงขั้นตอนทางวิศวกรรมการผลิต  ที่จะต้องมีการระบุอัตราชิ้นส่วนที่ผลิต
ในประเทศและช้ินส่วนที่สั่งน าเข้า เพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการผลิตต่อไป 

 
ในด้านการน าเข้าปัจจัยการผลิตและวัตถุดิบ พบว่า จะมีลักษณะของการส่งมอบวัตถุดิบ

อย่างตรงเวลา (Just in Time: JIT) เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการบริหารจัดการปัจจัย
การผลิต ตลอดจนมีการควบคุมคุณภาพปัจจัยการผลิตและการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง เข้ามา
เกี่ยวข้องในข้ันตอนดังกล่าว 

 
2) การผลิตและประกอบรถยนต์ 

 
ส าหรับการผลิตและประกอบรถยนต์ จะป็นการน าชิ้นส่วนรถยนต์ต่างๆ ทั้งที่ผลิตเองและ

สั่งซื้อจากผู้ผลิตรายอื่น มาประกอบเป็นรถยนต์เพื่อส่งมอบให้แก่ตัวแทนฝ่ายขายของบริษัท
รถยนต์ ในการจัดจ าหน่ายให้แก่ลูกค้าต่อไป โดยกระบวนการผลิตและประกอบรถยนต์จะสามารถ
จ าแนกได้เป็นขั้นตอนต่อไปนี ้
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 ข ้นตอนที่ 1 การป๊ัมขึ้นรูปรถยนต์ (Stamping)  
 
 การผลิตขั้นแรกจะเป็นการน าเหล็กแผ่นที่ได้มีการจัดซื้อจากผู้ผลิตเหล็กต่างๆ มาท าการ
ปั๊มขึ้นรูปในแท่นป๊ัมเป็นรูปทรงต่างๆ อาทิ กระบะท้าย หลังคา และพื้นรถยนต์  
 

 ข ้นตอนที่ 2 การ ชื่อมโครงสร้างรถยนต์ (Welding)  
 
 กระบวนการดังกล่าวจะเป็นการน าเหล็กแผ่นที่ได้ผ่านการขึ้นรูปมาแล้ว มาเชื่อมประกอบ
ให้เป็นตัวถังรถ โดยมีการใช้ทั้งแรงงานและเครื่องจักรในการเชื่อมประกอบ ทั้งนี้ ส าหรับ  
ชิ้นส่วนย่อยท่ีน ามาเชื่อมประกอบนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการประกอบโดยใช้แรงงาน เพื่อประหยัด
ระยะเวลาในการผลิต โดยในการประกอบดังกล่าวจะมีการใช้อุปกรณ์ช่วยประกอบ เรียกว่า  
“จ๊ิก  JIG ” ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่นที่มีส่วนยึดจับชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน เพื่อบังคับไม่ให้ชิ้นส่วนที่
ก าลังเชื่อมประกอบเกิดการขยับไปมา จากนั้นจึงน าชิ้นส่วนดังกล่าวไปเชื่อมประกอบเป็นตัวถัง
รถยนต์โดยใช้เครื่องจักรต่อไป 

 
 ข ้นตอนที่ 3 การท าสีรถยนต์ (Painting)  

 
 หลังจากที่ได้ตัวถังรถยนต์จากขั้นตอนการเชื่อมประกอบแล้ว ตัวถังดังกล่าวจะต้องมีการ
น ามาพ่นสีเพื่อความสวยงามและป้องกันการเกิดสนิม ซึ่งข้ันตอนการพ่นสีดังกล่าวประกอบด้วย
ขั้นตอนย่อยท้ังหมด 6 ขั้นตอน ได้แก่ 
 
1. การล้างและเตรียมผิวเหล็ก เพื่อล้างคราบไขมันและสิ่งสกปรกต่างๆ ที่ติดอยู่กับตัวถัง  

จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการเตรียมผิวเหล็ก โดยจะท าการสร้างปฏิกิริยาทางเคมีเพื่อเพิ่ม
คุณภาพในการยึดเกาะของสีและป้องกันสนิม 
 

2. การชุบสีด้วยกระแสไฟฟ้า (Electro Deposition Paint: EDP) เป็นการน าตัวถังรถที่ผ่านการ
ล้างและเตรียมผิวเหล็กมาแล้ว มาผ่านการชุบสีด้วยกระแสไฟฟ้า เพื่อท าให้เนื้อสีสามารถ
เข้าไปยึดเกาะติดทุกพื้นที่ของตัวถังรถ โดยขั้นตอนดังกล่าว จะน าตัวถังรถทั้งคันลงไปจุ่ม
ในบ่อสี แล้วจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านตัวน าไฟฟ้าไปที่ตัวถังรถ หลังจากนั้น ตัวถังรถที่ผ่านการ
ชุบสีจะเข้าสู่กระบวนการอบสีให้แห้งโดยใช้อุณหภูมิ 165 องศสเซลเซียส เป็นระยะเวลา 
30 นาท ี
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3. การหยอดกาว เป็นการอุดแนวต่อส่วนต่างๆ ของชิ้นส่วนรถยนต์ เพื่อป้องกันน้ ารั่วซึมเข้า
ตัวถังรถ โดยกาวที่ใช้จะเป็นประเภทพีวีซี (PVC) ซึ่งต้องมีการใช้ความร้อนในการอบแห้ง 

 
4. การพ่นสีพื้น เป็นการน าตัวถังรถยนต์ที่ผ่านการหยอดกาวแล้วมาพ่นสีพื้น โดยจะพ่นเฉดสี

ที่ใกล้เคียงกับสีจริง เพื่อความสามารถในการยึดเกาะและความเงาของสี ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นการใช้สีโทนอ่อน อาทิ สีขาว และสีเทา จากนั้นตัวถังรถยนต์ที่ผ่านการพ่นสีพื้น
ดังกล่าวจะถูกสายพานล าเลียงเข้าสู่ห้องอบสี โดยใช้อุณหภูมิในการอบประมาณ 155 องศา
เซลเซียส เป็นระยะเวลา 30 นาที 

 
5. การขัดน้้า เป็นการน าตัวถังรถยนต์ที่ผ่านการพ่นสีพื้นแล้ว มาขัดแต่งด้วยกระดาษทราย

เนื้อละเอียด เพื่อให้ผิวตัวถังรถยนต์มีความเรียบเนียนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีการใช้น้ าเพื่อ
ช่วยช าระฝุ่นผงต่างๆ และช่วยป้องกันการเกิดรอยในขณะขัดแต่งผิว 

 
6. การพ่นสีจริง ขั้นตอนดังกล่าวจะมีการน าเทคโนโลยีและเครื่องจักรมาช่วยในการพ่นสี ซึ่ง

เป็นระบบอัตโนมัติ โดยจะมีการใช้หุ่นยนต์พ่นสี ทั้งสีพื้นและสีจริง ซึ่งหลังจากพ่นสีแล้ว 
ตัวถังรถยนต์จะถูกล าเลียงเข้าสู่ห้องอบสี โดยใช้อุณหภูมิในการอบที่ 155 องศาเซลเซียส 
เป็นระยะเวลา 30 นาที ก่อนจะได้ตัวถังรถยนต์ที่เสร็จสมบูรณ์เพื่อใช้ในการประกอบ
รถยนต์ต่อไป 

 
 ข ้นตอนที่ 4 การประกอบรถยนต์ (Assembly)  

 
 เม่ือได้ตัวถังที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ตัวถังนั้นจะถูกน ามาประกอบกับชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน 
ซึ่งขั้นตอนการประกอบรถยนต์ดังกล่าวประกอบด้วยขั้นตอนย่อยทั้งหมด 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
 
1. การประกอบโครงรถ (แชสซีส์: Chassis) โดยส่วนของแชสซีส์ หมายถึง ส่วนท่ีเป็นฐานของ

รถยนต์ ซึ่งเป็นที่ยึดประกอบชิ้นส่วนส าคัญอื่นๆ เช่น เครื่องยนต์ ระบบรองรับน้ าหนัก  
ล้อหน้า ล้อหลัง ระบบบังคับเลี้ยง และระบบขับเคลื่อน เป็นต้น ทั้งนี้ ก่อนที่จะมีการ
ประกอบบนสายการผลิตหลัก จะมีการประกอบในกระบวนการย่อยต่อไปนี้ 
- กระบวนการประกอบเครื่องยนต์ 
- กระบวนการประกอบชุดส่งก าลังล้อหลัง 
- กระบวนการประกอบชุดรองรับน้ าหนักล้อหลัง 
- กระบวนการประกอบยาง และกระทะล้อ 
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2. การประกอบส่วนของตัวถังหรือหัวเก๋ง ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์อ านวยความสะดวก เช่น 
เบาะ พวงมาลัย อุปกรณ์บังคับเลี้ยว และอุปกรณ์ควบคุมเกียร์ เป็นต้น ซึ่งประกอบด้วย
กระบวนการยอ่ย ได้แก่ 
- กระบวนการประกอบคอนโซลรถยนต์ 
- กระบวนการประกอบชุดกระจกรถยนต์  

 
3. การประกอบขั้นสุดท้าย ซึ่งเป็นการประกอบแชสซีส์กับส่วนของตัวถังรถยนต์เข้าด้วยกัน 

โดยประกอบด้วยกระบวนการย่อยต่อไปนี้ 
- กระบวนการประกอบกันชนหน้า 
- กระบวนการประกอบหม้อน้ าหล่อเย็น 
- กระบวนการประกอบถังใส่น้ ามันเชื้อเพลิง 

 
 ข ้นตอนที่ 5 การตรวจสอบคุณภาพรถยนต์ (Inspection)  

 
เป็นการทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งขั้นตอนการตรวจสอบ

คุณภาพรถยนต์ดังกล่าว สามารถจ าแนกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 
 

1. การตรวจสอบความสวยงามและลักษณะภายนอก  
ซึ่งประกอบด้วยการตรวจสอบในประเด็นต่อไปนี้ 
- การตรวจสอบสีของรถยนต์ 
- การตรวจสอบช่องไฟและความเรียบเสมอกันของตัวถัง 
- การตรวจสอบการประกอบชิ้นส่วนในรถยนต์ 

 
2. การตรวจสอบระบบการท้างานของอุปกรณ์  

ซึ่งประกอบด้วยการตรวจสอบในประเด็นต่อไปนี้ 
- การตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์รถยนต์ อาทิ เครื่องเสียง วิทยุ ระบบปรับอากาศ 
- การตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัย อาทิ ระบบเบรค และระบบไฟ 
- การทดสอบการรั่วซึมของน้ า 
- การทดสอบการวิ่ง เพื่อตรวจสอบการท างานของชิ้นส่วน ช่วงล่างของรถยนต์ และ

ลักษณะคุณภาพของการประกอบ 
- การทดสอบเครื่องยนต์ อาทิ แรงม้า และปริมาณก๊าซไอเสียที่ออกมาจากเครื่องยนต์  
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3) การจ  จ าหน่ายและการกระจายสินค้า 
 
ครอบคลุมถึงการขนส่งสินค้าไปยังจุดกระจายสินค้าต่างๆ ตลอดจนการตลาด และ

บริการกระจายสินค้าตามแต่ละพื้นที่ อาทิ โชว์รูมรถยนต์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่บริษัทรถยนต์จะมีจุด
กระจายสินค้าเป็นของตนเอง 
 
4) บริการหล งการขาย 

 
ครอบคลุมถึงบริการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค การรับฟังข้อเสนอแนะจากลูกค้า  

การสอบถามรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนบริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ภายหลังจากที่
ลูกค้าได้ท าการซื้อรถยนต์ 

 
ภาพที่ 6-5 ห่วงโซมู่ลค่าของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
 
 
 

การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ข ้นตอนการผลิตอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

1ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด อ้างอิงจากหลายแหล่งข้อมูล

การจ  จ าหน่ายและ
การกระจายสินค้า

การวิจ ยและการพ ฒนา และ
การน า ข้าปัจจ ยการผลิต

การผลิตและการประกอบรถยนต์
บริการหล งการขาย

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

การประกอบรถยนต์
 Assembly)

ผู้ผลิตช้ินส่วนล า  บท่ี    First Tier)

ผู้ผลิตช้ินส่วนล า  บท่ี 2  Second Tier)

ผู้ผลิตช้ินส่วนล า  บท่ี 3  Third Tier)

ผู้จ  หาหรือผู้ผลิตช้ินส่วนประ ภทอุปกรณ์และจ  ส่งให้แก่โรงงานประกอบยานยนต์โ ยตรง  ช่น 
 คร่ืองยนต์  บรก ล้อรถยนต์ ระบบอิ ล กทรอนิกส์  ป นต้น

อา  ยความสามารถทาง ทคโนโลยีการผลิตช้ินส่วนท่ี  ้มาตร านตามท่ีผู้ประกอบรถยนต์ก าหน 

ผู้จ  หาหรือผู้ผลิตช้ินส่วนย่อย  Individual part)  พื่อจ  ส่งให้แก่ผู้ผลิตช้ินส่วนล า  บท่ี    ช่น 
ผลิตภ ณ ์ คร่ืองจ กรกลและโลหะการ พลาสติก ยาง  หล ก อิ ล กทรอนิกส์ แก้ว และกระจก  ป นต้น

อา  ยความสามารถทาง ทคโนโลยีการผลิตช้ินส่วนท่ี  ้มาตร านตามท่ีผู้ประกอบรถยนต์ก าหน 

ผู้ผลิตช้ินส่วนล า  บท่ี    Third tier, Tier III) คือ ผู้จ  หาและผู้ผลิตว ตถ ุิบ พื่อจ  ส่งให้แก่ผู้จ  หา
ว ตถุ ิบในล า  บท่ี   และ  

การผลิตรถยนต์

การออกแบบผลิตภ ณ ์และ
 ทคโนโลยีการผลิต ป อนสินค้า ข้าสู่โรงงานประกอบรถยนต์

การน า ข้าปัจจ ยการผลิต

การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

การจ  จ าหน่ายและ
การกระจายสินค้า

บริการหล งการขาย
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6.2.1 ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมจากการ ึกษาบริษ ทกรณี ึกษา (Best Practice) 
 
ในส่วนน้ี คณะผู้วิจัยจะศึกษาห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) จากกรณีศึกษา (Case Study) 

ของบริษัทในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น ทั้งในแง่
ของตัวอย่างของห่วงโซ่มูลค่า ห่วงโซ่อุปทาน และกิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทกรณีศึกษา 
ที่คณะผู้วิจัยคัดเลือกมา จะต้องเป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มีความเกี่ยวข้อง และ หรือมี
บทบาทส าคัญในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 
คณะผู้วิจัยได้พิจารณาบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ จ ากัด เป็นบริษัทกรณีศึกษา เนื่องด้วยเป็น
บริษัทผู้ผลิตรายส าคัญที่มียอดการผลิตและยอดการขายรถยนต์ในตลาดเป็นอันดับต้นของโลก 
นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทผู้ผลิตที่มีการเข้ามาลงทุนในหลายประเทศ (Global Value Chain) ทั้งใน
ห่วงโซ่การผลิต การจัดจ าหน่ายและการตลาด การวิจัยและพัฒนา และการให้บริการ 
 

บริษ ท โตโยต้า มอ ตอร์ จ าก   เป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น และถือ
เป็นผู้ผลิตรถยนต์ที่มีความส าคัญของโลก ทั้งนี้ โตโยต้ามีความสามารถในการผลิตรถยนต์
ประมาณ 8 ล้านคันต่อปี และเป็นบริษัทที่ให้ก าเนิดระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota 
Production System : TPS) ที่เป็นที่รู้จักได้รับการยอมรับไปท่ัวโลก 

 
ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System : TPS) หรือระบบการ

ผลิตแบบลีน (Lean Production) เป็นระบบการผลิตที่โตโยต้าพัฒนาขึ้น และด าเนินการ
ประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน ซึ่งมีอิทธิพลต่อแนวโน้มด้านการผลิตและห่วงโซ่อุปทานของบริษัทอย่าง
มาก โดยยึดหลักการก าจัดของเหลือ หรือของส่วนเกินต่างๆ จากกระบวนการผลิต มุ่งเน้นแต่
สินค้าที่ขายได้เท่านั้น และมีการด าเนินการที่ส าคัญในการลดต้นทุนการผลิตของโตโยต้า 2 ระบบ 
คือ 1) ระบบ Just In Time (JIT) และ 2) ระบบ JIDOKA 
 

ระบบ Just In  Time (JIT) คือ ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีของโตโยต้า ซึ่งหมายถึง 
“การผลิตหรือส่งมอบ สิ่งที่ต้องการ ในเวลาที่ต้องการ ด้วยจ านวนที่ต้องการ” โดยใช้ความต้องการ
ของลูกค้าเป็นเครื่องก าหนดปริมาณการผลิตและการใช้วัตถุดิบ และใช้ Pull System5 ในการ
ควบคุมวัตถุดิบคงคลังและการผลิต ท าให้ไม่เกิดของเหลือหรือของส่วนเกินทั้งในส่วนของวัตถุดิบ
และสินค้าส าเร็จรูป รวมไปถึงตัวงานที่ต้องด าเนินการ ทั้งนี้ ภายในระบบ JIT ยังมีระบบคัมบัง 

                                                           
5 Pull System (ระบบดึง) หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของระบบ Just In Time (JIT) คือ ระบบที่ชิ้นงานจะถูกส่งต่อไปยังกระบวนการ
ถัดไปก็ต่อเมื่อกระบวนการนั้นๆ มีความต้องการเกิดขึ้น โดยจะเริ่มจากระบบได้รับความต้องการของลูกค้าเข้ามาก่อน  
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(Kanban System)6 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งภายใต้ระบบ JIT ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมา เพื่อช่วยให้การ
ท างานมีการประสานงานท่ีดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 
ประโยชน์ของระบบ Just In Time ดังกล่าว นอกเหนือจะสามารถลดต้นทุนการจัดเก็บ

และต้นทุนค่าเสียโอกาสแล้ว ยังเป็นการยกระดับคุณภาพสินค้าให้สูงขึ้น ลดของเสียจากการผลิต
ให้ลดน้อยลง ระบบการผลิตมีความคล่องตัวมากขึ้น ระยะเวลาในการผลิตรวมน้อยลง ระบบ  
การพยากรณ์ในการผลิตแม่นย ามากขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เร็วขึ้น  
รวมไปถึงคนงานมีส่วนร่วมในการท างานและมีความรับผิดชอบในงานมากขึ้น และคนงานสามารถ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 
ส่วน ระบบ JIDOKA เป็นการใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรในการป้องกันความผิดพลาด

ในการท างานที่อาจท าให้เกิดสินค้าเสียหาย หรือหากเกิดการผิดพลาดขึ้น จะมีระบบอัตโนมัติ 
เพื่อหยุดยั้งการส่งสินค้าที่มีความเสียหายหรือคุณภาพไม่ได้มาตรฐานในทุกๆ กระบวนการ  
เพื่อป้องกันความผิดพลาดของการผลิตสินค้า ก่อนจะส่งต่อไปยังกระบวนการในล าดับถัดไป  
ซึ่งจะช่วยลดปัญหาสินค้าส าเร็จรูปท่ีไม่ได้คุณภาพหรือไม่ได้มาตรฐาน ส่งไปยังลูกค้าได้ 
 

ประโยชน์ของระบบ JIDOKA นั้น ช่วยให้ไม่มีสินค้าเสียหาย หรือไม่ได้มาตรฐานเกิดขึ้น 
และยังช่วยให้การไหลเวียนของวัสดุในระบบ JIT ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ซึ่งจะช่วย
ลดระยะเวลาการท างาน และป้องกันการเกิดของเสียในระบบ เช่น การเสียเวลาตรวจสอบสินค้า 
การรอคอย การขนส่ง และสินค้าเสียหายหรือไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งหลักการ 3 ประการที่ส าคัญของ
ระบบ JIDOKA นี้  ได้แก่  การแยกการท างานของพนักงานกับการท างานของเครื่องจักร 
ออกจากกัน การพัฒนาอุปกรณ์หรือเครื่องมือเพื่อป้องกันการท าให้สินค้าเสียหายหรือไม่ได้
คุณภาพ และการประยุกต์ใช้ JIDOKA กับกระบวนการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ  

 
ภาพรวมของระบบการผลิตแบบโตโยต้า เป็นไปดังที่แสดงให้เห็นในภาพที่ 6-6 
 
 
 
 

                                                           
6 ระบบคัมบัง (Kanban System) อาจเรียกได้ว่า ระบบบัตรสองใบ (Two-Card System) โดยใช้แผ่นกระดาษ เพื่อเป็นสัญญาณ
แสดงความต้องการให้มีการ “ส่ง” ชิ้นส่วนเพิ่มเติม (Conveyance Kanban : C-Card) และใช้แผ่นกระดาษเดียวกันหรือที่มี
ลักษณะเหมือนกันเพื่อเป็นสัญญาณแสดงความต้องการให้ “ผลิต” ชิ้นส่วนเพิ่มขึ้น (Production Kanban : P-Card) ซึ่งบัตรนี้จะ
ติดไปกับภาชนะ (Container) ที่ใส่วัตถุดิบ  
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ภาพที่ 6-6 ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System)  

 
 
ทั้งนี้ ความหมายของ “ของเสีย (Waste)” อาจหมายถึงสิ่งใดๆ ก็ตาม ที่รบกวนกระบวนการ

ผลิตของบริษัทไม่ให้เป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 8 ประเภทหลัก ได้แก่ 
 
1) การผลิตมาก กิน ป (Overproduction) คือ การผลิตสินค้าจ านวนมากเกินความ

ต้องการ หรือผลิตในเวลาที่เร็วเกินไป ก่อให้เกิดส่วนเกินของสินค้าคงคลัง 
2) การรอคอย (Waiting) คือ การหยุดชะงักของกระบวนการผลิต เช่น เครื่องจักร

หยุดท างาน การติดขัดด้านการจัดการ การเปลี่ยนอุปกรณ์ การหยุดท างานของ
ระบบ และการรอค าสั่งอนุมัติ เป็นต้น 

3) การขนส่งที่  ม่จ า ป น (Unnecessary Transport or Conveyance)  คือ การ
เปลี่ยนผ่านของงานจากขั้นตอนหนึ่งไปสู่ขั้นตอนหน่ึงในกระบวนการ 

4) กระบวนการที่มาก กิน ปหรือ ม่ถูกต้อง (Over Processing, or Incorrect 
Processing) คือ การใช้เทคโนโลยี หรือเครื่องมือที่มากเกินไป หรือไม่ถูกต้อง ซึ่ง
ในความเป็นจริงสามารถใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ง่ายและมีต้นทุนต่ ากว่าได้ 

5) สินค้าคงคล งคง หลือ (Excess Inventory) คือ อุปทานส่วนเกิน ที่ เกิดจาก 
การผลิตมากเกินกว่าความต้องการของลูกค้า 

ระบบการผลิตแบบโตโยต้า  Toyota Production System)

55ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด รวบรวมจาก Toyota Production System and what it means for business, Toyota Material Handling
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6) การ คลื่อน หว (Motion) คือ การเคลื่อนไหวของแรงงานด้วยท่าทางที่ไม่เหมาะสม 
หรือการท างานกับเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ ที่มีขนาด น้ าหนัก หรือสัดส่วนที่ไม่
เหมาะสมกับร่างกายของผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานานๆ ก็จะท าให้เกิดความเม่ือยล้าต่อ
ร่างกาย และยังท าให้เกิดความล่าช้าในการท างานอีกด้วย 

7) ข้อบกพร่อง (Defects) คือ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับงานเอกสาร คุณภาพสินค้า 
หรือประสิทธิภาพการขนส่ง ซึ่งก่อให้เกิดต้นทุนที่ไม่จ าเป็น และการลดลงของความ
พึงพอใจของผู้บริโภค 

8) ความคิ สร้างสรรค์ของพน กงานที่ ม่  ้ถูกใช้ (Unused Employee Creativity) 
คือ การที่พนักงานไม่สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ หรือความสามารถของตนเอง
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการสูญเสียแนวความคิด ทักษะ หรือการพัฒนา
ที่ควรจะเป็น 

 
ระบบการผลิตแบบโตโยต้าที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นระบบที่มีแนวคิดซึ่งพัฒนามาจาก

แบบจ าลองห่วงโซ่มูลค่าของ Michael Porter (Michael Porter’s Value Chain) ดังแสดงให้เห็น 
ในภาพที ่6-7 
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ภาพที่ 6-7 ห่วงโซ่มูลค่าของ Michael Porter 

 
 
แบบจ าลองห่วงโซ่มูลค่าของ Michael Porter ดังกล่าว มุ่งเน้นในกิจกรรมหลัก (Primary 

Activities) 5 ประการ ได้แก่ โลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound Logistics) การจัดการ (Operations)  
โลจิสติกส์ขาออก (Outbound Logistics) การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) และการ
ให้บริการ (Services) ซึ่งโตโยต้าได้น าแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ตามแต่ละกิจกรรมดังต่อไปนี้  

 
 โลจิสติกส์ขา ข้า (Inbound Logistics) โตโยต้าจะไม่ผลิตวัตถุดิบ หรือชิ้นส่วน

ด้วยตัวเอง แต่จะใช้วิธีการสั่งซื้อจากบุคคลที่สาม (Third Party) เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม 
หากเป็นส่วนประกอบที่มีความส าคัญ เช่น ตัวเครื่องยนต์ เป็นต้น โตโยต้าก็จะผลิต
เองและส่งจากฐานการผลิตในญี่ปุ่น (ซึ่งถือเป็นจุดศูนย์กลางการผลิต) ไปยังโรงงาน
ต่างๆ ในภูมิภาคอื่นๆ เพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานและคุณภาพของสินค้า ทั้งนี้ ส าหรับ
วัตถุดิบ หรือชิ้นส่วนที่โตโยต้าน าเข้ามา จะมีการเก็บไว้เพื่อรอประกอบที่คลังสินค้า
ของโตโยต้า 

ห่วงโซ่มูลค่าของ Michael Porter 

57ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด รวบรวมจาก Toyota A Global Auto Manufacturer Supply Chain Management, Sabio Bernard

Michael Porter’s Value Chain
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 การจ  การ (Operations) โตโยต้ามีระบบการจัดการการผลิตที่มีชื่อเสียงมาก ซึ่ง
คือ “ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS)” อันประกอบด้วยระบบ Just In Time (JIT) 
และระบบ JIDOKA 

 โลจิสติกส์ขาออก (Outbound Logistics) ในขั้นตอนการผลิตรถยนต์ที่ถูกผลิต
เสร็จสิ้น รถยนต์ดังกล่าวจะถูกน าส่งไปยังตัวแทนจ าหน่ายโตโยต้าโดยตรง  

 การตลา และการขาย (Marketing and Sales) โตโยต้าใช้วิธีการต่างๆ ในการ
สร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคมีความต้องการซ้ือสินค้า  

 การให้บริการ (Services) โตโยต้ามุ่งเน้นในการให้บริการอันเป็นเลิศ เพื่อคงไว้ซึ่ง
คุณค่าของสินค้า โดยให้ความส าคัญกับลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง ผ่านการให้บริการที่มี
คุณภาพและเป็นมิตร 

 
ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาในภาพรวมของห่วงโซ่อุปทานของโตโยต้า พบว่า โตโยต้าอาศัย

แบบจ าลองห่วงโซ่อุปทานแบบลีน (Lean Supply Chain) เป็นหลักในการด าเนินการ โดยใช้
เครื่องมือแผนผังกระแสมูลค่า (Value Stream Mapping : VSM) ในการระบุกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่มและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดของเสียภายในระบบ เพื่อน าไปพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
ผลิตตลอดจนกิจกรรมในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท นอกจากนี้ โตโยต้าได้มุ่งเน้นด าเนินการผลิต 
ตามจ านวนความต้องการของลูกค้าเป็นส าคัญ ซึ่งส่งผลให้บริษัทเกิดสภาพการไหลอย่างต่อเนื่อง 
ราบเรียบ และสามารถปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ระบบอยู่เสมอ 

 
ในภาพที่ 6-8 แสดงการผลิตแบบลีนของโตโยต้า ซึ่งมุ่งเป้าหมายที่ก าจัดความสูญเสีย 

ในกระบวนการเพิ่มก าลังการผลิตโดยการลดต้นทุนและรอบเวลาในระหว่างการผลิตให้สั้นลง
กิจกรรมใดๆ ก็ตามที่ไม่เพิ่มคุณค่าจัดว่าเป็นความสูญเสีย ฉะนั้น เป้าหมายของการด าเนินการผลิต
แบบลีน จึงมุ่งเน้นถึงคุณภาพสินค้าที่ดีที่สุด ต้นทุนการผลิตที่ต่ าที่สุด ใช้เวลาในการผลิตที่สั้นที่สุด 
มุ่งเน้นการสร้างสภาพการท างานที่สอดคล้องกับแนวคิดในเรื่องของการผลิตแบบ  Just In Time 
และกระบวนการผลิตที่หยุดได้เองเม่ือพบของเสีย (JIDOKA) ซึ่งน าไปสู่ต้นทุนการผลิตที่ลดลงของ
องค์กร 
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ภาพที่ 6-8 ส่วนประกอบของระบบการผลิตแบบลีน (Components of Lean Production System) 

 
 
ส่วนห่วงโซ่มูลค่าของโตโยต้า ดังแสดงให้เห็นในภาพที่ 6-9 เริ่มต้นจากค าสั่งซื้อของ

ผู้บริโภค หรือตัวแทนจ าหน่าย หลังจากนั้น ค าสั่งซื้อจะถูกส่งเข้าไปยังกระบวนการผลิต ผ่านการ
วางแผนการผลิต และการจัดหาชิ้นส่วน ซึ่งโตโยต้าจะสั่งชิ้นส่วนจากผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบ 
(Suppliers) จากทั้งใน (Local Parts) และนอกประเทศ (Import Parts) ผ่านการขนส่งทางเรือ  
และน าชิ้นส่วนที่ได้เข้าสู่โรงงานเพื่อท าการผลิต เม่ือผลิตเสร็จ สินค้าจะถูกส่งไปที่ศูนย์กระจาย
สินค้า (Distribution Center) และถูกส่งไปยังตัวแทนจ าหน่าย (Dealer) เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้บริโภค 
(Customer) ต่อไป 

 
ทั้งน้ี การใช้หลักการการผลิตแบบ Just In Time ของโตโยต้าน้ี ส่งผลให้โตโยต้าสามารถ

เปลี่ยนแปลงการผลิตได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ โดยสามารถเพิ่มหรือลดปริมาณ  
การสั่งซื้อวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์ รวมถึงวางแผนเส้นทางการขนส่งสินค้าที่เหมาะสมได้ในทุก
สถานการณ์  

 
  

ส่วนประกอบของระบบการผลิตแบบลีน  Components of Lean Production System)

59

ห่วงโซ่มูลค่าแบบลีน

 Lean Value Chain 

Lean 
Manufacturing

Total Quality 
Management

IT-Solutions

Virtual 
Integration

Lean Supply 
Chain

Outsourcing

Just In Time

 JIT 

Flexible 
Manufacturing

ที่มา: บริษัทโบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมูล
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ภาพที่ 6-9 การจ  การอุปสงค์และอุปทานของโตโยต้า 

 
 
ในขั้นตอนการผลิตสินค้าของโตโยต้า โตโยต้าจะมีการปรับใช้ระบบการผลิตแบบโตโยต้า

ในทุกกระบวนการ นับตั้งแต่การเลือกจ้างแรงงาน โดยค านึงถึงผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity) 
การเลือกใช้วัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพ (Material Productivity) การเลือกใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ 
(Machine Productivity) การผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพได้มาตรฐาน (Meet Standards) การผลิต
สินค้าในปริมาณที่พอเหมาะ (Product Require Volume) การผลิตให้ได้ต้นทุนที่ต่ าที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ (Lower as Much as Possible) และการผลิตภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย (Safety) 
ดังแสดงในภาพที ่6-10 นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น โตโยต้ายังมีการด าเนินการเรื่องของระบบ
การประกันคุณภาพ (Quality Assurance : QA) ซึ่งในระบบ QA ดังกล่าว จะเริ่มตั้งแต่การผลิต 
การส่งสินค้าถึงมือลูกค้า รวมถึงกระบวนการแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้าเม่ือลูกค้าพบปัญหาจาก 
ตัวสินค้าของโตโยต้า 

 
  

การจ  การอุปสงค์และอุปทานของโตโยต้า

63ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด รวบรวมจาก TOYOTA WAY, Supply Chain Management & Implementation, Logistics & Supply Chain Center

การสั่งซื้อของลูกค้า / ตัวแทนจ าหน่าย

 อุปสงค์ : DEMAND 

การผลิต

 PRODUCTION 

จัดส่งให้แก่ลูกค้า / ตัวแทนจ าหน่าย

 อุปทาน : SUPPLY 

Flow of Order to Delivery

ค าสั่งซื้อจากลูกค้า
 Customers Order 

ตัวแทนจ าหน่าย
 Dealer / Distributor แผนการผลิต  Production Plan 

การจัดหาชิ้นส่วน  Part Procurement 

การจัดการการผลิต
 Manufacturing Administration 

การผลิต / โรงงาน
 Manufacturing / Plant 

ศูนย์กระจายสินค้า
 Distribution Center 

ผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบ  Suppliers 
จากทั้งในและนอกประเทศ
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ภาพที่ 6-10 บทบาทของระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System : TPS)  
ในการผลิต 

 
 
ดังแสดงให้เห็นในภาพที่ 6-11 กล่าวโดยสรุปคือ ระบบการผลิตแบบโตโยต้า เป็นระบบ 

ที่ยึดถือหลักการ “ผู้บริโภคส าคัญที่สุด” และ “ตรวจสอบทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างสม่ าเสมอ” 
เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพในราคาที่สมเหตุสมผลในระยะเวลาที่เหมาะสม ผ่านหลักการ
แบบ Just In Time และ JIDOKA ซึ่งจะช่วยขจัดปัญหาที่เป็นบ่อเกิดของความไม่ประสบความส าเร็จ 
3 ประการได้ ได้แก่  

 
 MUDA (ความสู  ปล่า) อาทิ ความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอ การเคลื่อนย้าย  

การปรับเปลี่ยน การท าใหม่ และการถกเถียง เป็นต้น 
 MURA (ความ ม่สม่ า สมอ) ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องปริมาณงาน วิธีการท างาน หรือ

อารมณ์ในการท างาน ท าให้เกิดความไม่สม่ าเสมอของผลงานได้ 
 MURI (การท างาน กินต ว) เช่น การท างานล่วงเวลาเป็นประจ า เป็นการฝืน

ร่างกายซึ่งไม่เป็นผลดีในระยะยาว อาจท าให้ร่างกายอ่อนเพลีย ประสิทธิภาพในการ
ท างานลดลง 

บทบาทของระบบการผลิตแบบโตโยต้า  Toyota Production System : TPS  ในการผลิต

65ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด รวบรวมจาก TOYOTA WAY, Supply Chain Management & Implementation, Logistics & Supply Chain Center

Methods of 
TPS

แรงงาน 

 Labor 

วัตถุดิบ 
 Material 

เคร่ืองจักร 
 Machinery 

คุณภาพ 
 Quality 

ปริมาณ 
 Quantity 

ต้นทุน

 Cost 

ความ
ปลอดภัย 
 Safety 
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ระบบการผลิตแบบโตโยต้าช่วยท าให้สินค้ามีคุณภาพจากการเพิ่มความสามารถในการ
ตรวจหาสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ โดยไม่ยอมให้ของเสียถูกส่งผ่านไปยังกระบวนการถัดไป ส่งผลให้
ระยะเวลาในการท างานลดลง ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ใช้ในการผลิตหรือขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าจากการ
ลดกิจกรรมที่ไม่ท าให้เกิดคุณค่า 
 

ทั้งนี้ การสร้างช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การสร้างความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ 
และการให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน ถือเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญที่ช่วย
สนับสนุนกระบวนการผลิตและได้ท าให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องดังเช่นในปัจจุบัน 

 
ภาพที่ 6-11 สรุปบทบาทของระบบการผลิตแบบโตโยต้า 

 
 

 
 
  

สรุปบทบาทของระบบการผลิตแบบโตโยต้า 

67ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด รวบรวมจาก TOYOTA WAY, Supply Chain Management & Implementation, Logistics & Supply Chain Center

Summary of TOYOTA Production System

ยืดถือหลักการ “ผู้บริโภคส าคัญที่สุด”

ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่
สมเหตุสมผลในระยะเวลาที่เหมาะสม

ตรวจสอบทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด
อย่างสม่ าเสมอ

หลักการการก าจัดของเสีย
MUDA  ความสูญเปล่า 
MURA  ความไม่สม่ าเสมอ 
MURI  การท างานเกินตัว 

J.I.T

JIDOKA

ทันเวลา

มีคุณภาพและ
ราคาสมเหตุสมผล
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6.3 อุตสาหกรรมการบริการที่ กี่ยวข้องของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 
 
ในส่วนของการจัดประเภทของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรม 

ยานยนต์และชิ้นส่วน คณะผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์ของ Shih Smiling Curve เป็นกรอบในการ
อ้างอิงการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน   ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งการวิเคราะห์ 
Shih Smiling Curve นั้นเป็นกรอบแนวคิดหลักในการจัดกลุ่มการวิเคราะห์ภายในห่วงโซ่อุปทาน   
ห่วงโซ่มูลค่า เพื่อแสดงภาพปัจจุบันและภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของห่วงโซ่ของ
อุตสาหกรรม โดยเน้นการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมตาม
มูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้น ซึ่งนับรวมทั้งภาคการผลิต และภาคบริการ นอกจากนี้ ยังสามารถแสดง
ภาพรวมของห่วงโซ่การผลิตภายในอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจนตลอดทั้งห่วงโซ่ รวมไปถึงระบุ  
ชี้ชัดในกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรม ซึ่งสามารถน าผลการวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้
ส าหรับการระบุกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมนั้นๆ รวมไปถึงส าหรับการจัดท า 
แนวทางการพัฒนาหรือยกระดับขีดความสามารถในอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต  

 
ในการระบุถึงบริการที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยจะใช้มาตรฐาน Central Product Classification 

Version 2.1 (CPC Ver. 2.1) ในการจ าแนกประเภทบริการในกระบวนการก่อนการผลิต ระหว่าง
การผลิต และหลังการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ตลอดจนบริการสนับสนุนอื่นๆ  
ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการการผลิตและการด าเนินงาน โดยกิจกรรมการบริการท่ีเกี่ยวข้อง มีดังนี้ 
 
6.3.1 การวิจ ยและการพ ฒนา และการน า ข้าปัจจ ยการผลิต 

 
ในด้านกระบวนการวิจัยและการพัฒนา และการน าเข้าปัจจัยการผลิตของอุตสาหกรรม

ยานยนต์และช้ินส่วน มีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง ดังตารางที่ 6-5  
 

ตารางที่ 6-5 กิจกรรมบริการที่ กี่ยว นื่องก บกระบวนการวิจ ยและการพ ฒนา และ 
การน า ข้าปัจจ ยการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

บริการที่ ก่ียวข้อง UN รห ส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
งานออกแบบอุตสาหกรรม : 
Industrial design 

83912 - Industrial design services 1. Business Services 

บริการตัวแทนจัดซื้อวตัถุดิบ : 
Procurement agent for raw material sourcing 

85999 - Other support services n.e.c. 1. Business Services 

บริการที่เกี่ยวเนื่องกับศุลกากร ส าหรบัการน าเข้า
วัตถุดิบ : 

85999 - Other support services n.e.c. 1. Business Services 
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บริการที่ ก่ียวข้อง UN รห ส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
Customs-related services for imported raw 
materials 
บริการควบคุมคุณภาพ : 
Quality assurance services (of raw materials) 

83441 - Composition and purity testing and analysis 
services 

1. Business Services 

บริการขนส่งสินค้า (วัตถุดิบ) : 
Freight transportation services (of raw materials) 
by road, rail, sea or air 

Division: 65 - Freight transport services 11. Transport Services 

บริการเก็บรักษาสินค้า (วัตถุดิบ) : 
Storage of raw materials – general storage 

67290 - Other storage and warehousing services 11. Transport Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
6.3.2 การผลิตและการประกอบรถยนต์ 

 
ในด้านกระบวนการผลิตและการประกอบรถยนต์ ของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

มีกิจกรรมการบริการท่ีเกี่ยวข้อง ดังตารางที่ 6-6 
 

ตารางที่ 6-6 กิจกรรมบริการที่ กี่ยว นื่องก บกระบวนการผลิตและการประกอบรถยนต์ 
ของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

บริการที่ ก่ียวข้อง UN รห ส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
การจัดการการผลิต : 
Production management 

83115 - Operations management consulting services 1. Business Services 

การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ISO : 
Quality assurance and compliance with ISO 

83441 - Composition and purity testing and analysis 
services 

1. Business Services 

บริการคลังสินค้าส าหรับสินค้าขัน้กลาง : 
Warehousing services for intermediate goods 

67290 - Other storage and warehousing services 11. Transport Services 

บริการท าความสะอาดโรงงาน : 
Cleaning services for factory 

85330 - General cleaning services 1. Business Services 

บริการรักษาความปลอดภัยส าหรับโรงงานและ
คลังสินค้า : 
Security guards for factory and warehouses 

85250 - Guard services 1. Business Services 

บริการบ าบัดน้ าเสีย : 
Sewage water treatment services 

94110 - Sewerage and sewage treatment services 6. Environmental Services 

การก าจัดของเสียอุตสาหกรรม : 
Industrial waste disposal 

94212 - Collection services of industrial hazardous waste 
(except medical and other biohazardous waste) 
94339 - Other non-hazardous waste treatment and 
disposal services 

6. Environmental Services 

บริการซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ : 87156 - Maintenance and repair services of commercial 
and industrial machinery 

1. Business Services 
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บริการที่ ก่ียวข้อง UN รห ส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
Repair and maintenance services of machines and 
equipment 
การตรวจสอบของภาครัฐ ด้านการป้องกันเพลิงไหม้ 
อันตรายต่อสุขภาพ การป้องกันสิ่งแวดล้อม และอืน่ๆ : 
Government inspections on fire prevention, health 
hazards, environmental protection and other aspects. 

91133 - Public administrative services related to mining 
and mineral resources, manufacturing and construction 
91290 - Public administrative services related to other 
public order and safety affairs 

N/A 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
6.3.3 การจ  จ าหน่ายและการกระจายสินค้า  

 
ในด้านกระบวนการจัดจ าหน่ายและการกระจายสินค้า ของอุตสาหกรรมยานยนต์และ

ชิ้นส่วน มีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง ดังตารางที่ 6-7 
 

ตารางที่ 6-7 กิจกรรมบริการที่ กี่ยว นื่องก บกระบวนการจ  จ าหน่ายและการกระจายสินค้า 
ของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

บริการที่ ก่ียวข้อง UN รห ส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
การออกแบบบรรจุภัณฑ ์: 
Design of Packages 

83919 - Other specialty design services 1. Business Services 

บริการบรรจุหีบห่อ : 
Packaging Services 

85400 - Packaging services 1. Business Services 

บริการขนส่งสินค้า (ส าเร็จรูป) : 
Freight transportation services (of finished goods) 
by road, rail, sea or air 

Division: 65 - Freight transport services 11. Transport Services 

บริการคลังสินค้าและการเก็บรักษาสนิค้า (ส าเร็จรูป) : 
Storage and warehousing services for finished 
goods 

67290 - Other storage and warehousing services 11. Transport Services 

บริการจัดจ าหน่ายสินค้า : 
Distribution services of finished goods 

Division: 61,62 – Wholesale / Retail trade Services 4. Distribution 
Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
6.3.4 บริการหล งการขาย 

 
ในด้านบริการหลังการขาย ของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน มีกิจกรรมการบริการ

ที่เกี่ยวข้องดังตารางที่ 6-8  
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ตารางที่ 6-8 กิจกรรมบริการที่ กี่ยว นื่องก บบริการหล งการขาย  
ของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

บริการที่ ก่ียวข้อง UN รห ส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
งานบริการลูกค้า – ความช่วยเหลือทางเทคนิค การรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากลูกค้า และการสอบถามรายละเอียด
ด้านการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ : 
Customer services – technical support, complains 
handling and enquiry related to recalls 

85931 - Telephone call centre services 1. Business Services 

การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา : 
Repair and maintenance 

87141 - Maintenance and repair services of motor 
vehicles 

11. Transport Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
6.3.5 บริการสน บสนุนอื่นๆ 

 
ในด้านบริการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการการผลิตและการด าเนินงาน ของ

ห่วงโซ่มูลค่าการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน มีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง  
ดังตารางที่ 6-9 

 
ตารางที่ 6-9 กิจกรรมบริการที่ กี่ยว นื่องก บบริการสน บสนุนอื่นๆ  

ของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 
บริการที่ ก่ียวข้อง UN รห ส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 

งานตรวจสอบการรับรองมาตรฐาน ISO : 
Auditing with respect to ISO certification 

Group of 822 - Accounting, auditing and bookkeeping 
services 

1. Business Services 

บริการทางวิศวกรรม : 
: Engineering services 

83322 - Engineering services for industrial and 
manufacturing projects 

1. Business Services 

บริการประกันภัยส าหรับเครื่องจักร : 
Insurance services for machinery 

71334 - Other property insurance services 7. Financial Services 

การสื่อสารองค์กร การตลาด และประชาสัมพันธ์ : 
Corporate communications, marketing and public 
relationship 

83114 - Marketing management consulting services 
83121 - Public relations services 

1. Business Services 

บริการจัดการทรัพยากรบุคคล : 
Human resources management 

83113 - Human resources management consulting 
services 

1. Business Services 

บริการจัดการทรัพยากรบุคคล – การจัดหาพนักงาน : 
Human resources management - Personnel search 
and referral services for back-office staff 

8511 - Personnel search and referral services 1. Business Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 
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6.3.6 สรุปภาพรวมของกิจกรรมการบริการที่ กี่ยวข้องอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 
 
จากการศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาอุตสาหกรรมการผลิตหลักของอุตสาหกรรม 

ยานยนต์และชิ้นส่วน และอุตสาหกรรมสนับสนุน คณะผู้วิจัยสามารถสรุปสาขาบริการตามการ
จ าแนกแบบขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ที่เกี่ยวเนื่องกับสาขา
บริการที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ดังภาพที่ 6-12 

 
ภาพที่ 6-12 สรุปอุตสาหกรรมการบริการที่ กี่ยวข้องก บอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากและองค์การการค้าโลก 

 
นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อยและการรวบรวม

ข้อมูลสถานะการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน จากผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมดังกล่าว ซึ่งสถานะของภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
สามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 6-10  

 
 

สาขาบริการที่ ก่ียว นื่องก บการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์

39

วิจ ยพ ฒนาและการ
น า ข้าว ตถุ ิบ

การผลิตและการ
ประกอบรถยนต์

การจ  จ าหน่ายและการ
กระจายสินค้า

การตลา และการ
สร้างแบรน ์สินค้า

1 บริการทางธุรกิจ (Business Services)    

2
บริการสื่อสารโทรคมนาคม 

(Telecommunication Services)
- - - -

3
บริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวเน่ือง (Construction 

and Related Engineering Services)
- - - -

4 บริการจัดจ าหน่าย (Distribution Services)    -

5 บริการการศึกษา (Education Services) - - - -

6
บริการด้านสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Services)
-  - -

7 บริการด้านการเงิน (Financial Services)    

8
บริการที่เกี่ยวกับสุขภาพและสังคม 

(Health Related and Social Services)
- - - -

9
บริการท่องเที่ยวและการเดินทางที่เกี่ยวเน่ือง (Tourism 

and Travel Related Services)
- - - -

10
บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกี า 
(Recreational, Cultural, and Sporting Services)

- - - -

11 บริการด้านการขนส่ง (Transportation Services)    

12 สาขาบริการอื่นๆ (Other Services) - - - -

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมูล
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ตารางที่ 6-10 ตารางสรุปสถานะการบริการที่ ก่ียว นื่อง 
ของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

ห วข้อ ความคิ  ห น 
กระบวนการก่อนการผลิต 

การวิจัยและพัฒนา อุตสาหกรรมยานยนต์ 

 ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐด้านการออกแบบอุตสาหกรรมที่มากขึ้น  เนื่องจากภาครัฐมี

นโยบายที่ให้สิทธิประโยชน์ส าหรับการลงทุนที่มุ่งเน้นนวัตกรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 

 อุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศที่ยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการ 

อาทิ เหล็กวัตถุดิบบางประเภทที่ยังไม่สามารถผลิตในไทย 

 ปัจจุบันยังคงมีการแบ่งปันองค์ความรู้ภายในอุตสาหกรรม (Sharing of Knowledge) ที่ไม่เพียงพอ 

กล่าวคือ ภาครัฐมีปริมาณงานวิจัยเชิงอุตสาหกรรมจ านวนมาก แต่ยังขาดการแบ่งปันองค์ความรู้ให้แก่

ภาคเอกชน ที่จะสามารถท าให้เกิดสินค้าที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ลดต้นทุนการผลิตได้  

 ส าหรับสินค้าที่ผลิตตามความต้องการของผู้ซื้อ (Customized Product) พบว่า ตลาดภายในประเทศยัง

มีอัตราการเติบโตที่ไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม การผลิตสินค้าดังกล่าวกลับได้รับความนิยมในต่างประเทศ

อย่างมาก อาทิ ฮ่องกง ซึ่งแม้ตลาดสินค้าดังกล่าวจะถูกจัดเป็นตลาดสินค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) 

แต่ก็ถือเป็นตลาดที่มีมูลค่าเพิ่มสูงเช่นกัน ดังนั้น หากมีการผลักดันให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ส าหรับการ

สร้างสรรค์ผลงานต้นแบบ (Makerspace) ภายในประเทศ ก็อาจสามารถท าให้เกิดนวัตกรรมที่มากขึ้น

ส าหรับสินค้าภายในอุตสาหกรรม ตลอดจนปริมาณการผลิตและมูลค่าเพิ่มของสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นด้วย 

 สินค้าวัตถุดิบเกือบทั้งหมดที่น ามาใช้ภายในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ จะมีการก าหนดคุณลักษณะ

เฉพาะจากบริษัทแม่ที่ผลิตรถยนต์เป็นหลัก ทั้งด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ประเภทของวัตถุดิบ  

การวิจัยและการพัฒนา และอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยด้านการควบคุมคุณภาพและการท าให้เป็น

มาตรฐานเดียวกันของผลิตภัณฑ์  

การจัดหาวัตถุดิบ  ในด้านบริการที่เกี่ยวเนื่องกับศุลกากร ส าหรับการน าเข้าวัตถุดิบ พบว่า ผู้ประกอบการจะมีการจัดซื้อ

บริการดังกล่าวจากภายนอกองค์กร (Outsourcing) อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดขึ้นส าหรับขั้นตอน

ดังกล่าวจะเป็นด้านความเชี่ยวชาญของผู้ให้บริการด าเนินการเอกสารทางศุลกากรบางราย ที่ไม่เป็นไป

ตามมาตรฐาน ท าให้ในบางกรณีเกิดความล่าช้าในการด าเนินการจัดซื้อ  นอกจากนี้ ในด้านต้นทุน 

การท าเอกสารทางศุลกากร พบว่า ปัจจุบันยังมีต้นทุนการจัดท าเอกสารที่ค่อนข้างสูง ในขณะที่ 

การรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification) แม้จะมีต้นทุนที่ถูกกว่าก็ตาม แต่ก็ยังมี

ขั้นตอนกฎระเบียบที่เข้มงวดอยู่  ซึ่งหากสามารถผ่อนคลายกฎระเบียบดังกล่าวลงหรือสามารถ

ด าเนินการเอกสารทางระบบออนไลน์ได้ จะก่อให้เกิดความสะดวกมากขึ้น อีกทั้งสามารถลดค่าใช้จ่าย

และระยะเวลาด าเนินการได้มากกว่า 

สิทธิประโยชน์การลงทุนจาก
ภาครัฐ 

 กฎหมายและกฎระเบียบภาครัฐบางประการที่ยังไม่เอื้อประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจมากนัก อาทิ 

กฎหมายการจัดตั้งธุรกิจของชาวต่างชาติ ที่มีมูลค่าขั้นต่ าของการจดทะเบียนที่สูง (ส าหรับส านักงานใหญ่  

http://www.bolliger-company.com/
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ห วข้อ ความคิ  ห น 
200 ล้านบาท   ส านักงานสาขา  20 ล้านบาท) ซึ่งเป็นข้อจ ากัดท าให้ผู้ประกอบการ SMEs ต่างชาติ 

ไม่สามารถเข้ามาประกอบธุรกิจในไทยได้ 

กระบวนการระหว่างการผลิต 
การผลิต / การประกอบ  กรณีของบริษัทรายใหญ่ โดยทั่วไปจะเป็นการผลิตจากภายในองค์กรทั้งหมด ซึ่งรวมถึงบริการที่

เกี่ยวข้องกับการผลิตด้วย เช่น การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ISO การก าจัดของเสียอุตสาหกรรม 

และการซ่อมแซมและบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นต้น ในขณะที่บริการบางประเภท อาทิ 

การทดสอบผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนรถยนต์ จะมีการทดสอบจากภายในบริษัท และ หรือ จัดซื้อบริการจาก

ภายนอกเช่นกัน ดังกรณีเช่นการทดสอบยางและล้อรถยนต์ จะมีศูนย์บริการทดสอบที่ด าเนินการโดย

สถาบันยานยนต์ เป็นผู้ให้บริการหลักในการทดสอบดังกล่าว 

 ปริมาณแรงงานในปัจจุบันที่มุ่งเน้นบริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาหลังการขาย แต่ยังขาดแคลน

แรงงานมีฝีมือส าหรับภาคการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 

กระบวนการหล งการผลิต 
การจัดจ าหน่าย / การกระจาย
สินค้า 

อุตสาหกรรมยานยนต ์

 บริการขนส่งสินค้า พบว่า ปัจจุบันมีการขนส่งสินค้าทางรถและทางเรือเพียงเท่านั้น ในขณะที่การขนส่ง

ทางอากาศจะกระท าเมื่อมีความจ าเป็นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ยังคงประสบปัญหา

ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าที่สูง อันเนื่องมาจากระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ของประเทศที่ยังมีการ

บริหารจัดการไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควร และท าให้เกิดค่าใช้จ่ายบางประการที่ไม่ควรเกิดขึ้น อาทิ 

ค่ายึดหน่วงสินค้า (Retention over the Goods) 

 บริการการจัดจ าหน่ายสินค้า พบว่า บริษัทผู้ผลิตรถยนต์จะมีระบบกระจายสินค้าทั้งจากบริษัทในเครือ 

และบริษัทย่อย เป็นหลัก ตลอดจนการจัดซื้อบริการจากภายนอก (Outsourcing) ทั้งนี้เพื่อป้องกัน

ความเสี่ยงส าหรับการจัดการสายพานการผลิต 

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 

 ในด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของการติดต่อสั่งซื้อผ่านโทรศัพท์เป็นหลัก 

โดยผู้ประกอบการขนาดใหญ่จะมีการจัดตั้งแผนกบริการลูกค้า (Customer Services) เพื่อบริการรับ 

ค าสั่งซื้อ รับฟังข้อเสนอแนะ ตลอดจนความช่วยเหลือด้านเทคนิคต่างๆ ในขณะที่บริการจัดจ าหน่าย

ผ่านทางออนไลน์จะได้รับความนิยมในตลาดค้าปลีกมากกว่า 

 บริการค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ส าหรับสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์ พบว่า ปัจจุบันบริการดังกล่าว

มีการจัดตั้งโดยบริษัทที่ผลิตรถยนต์เองมากขึ้น ซึ่งบริษัทเหล่านี้จะมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันใน

ด้านการคิดค้นผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ใหม่ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นกว่ าในอดีต ท าให้

ผู้ประกอบการรายอื่นๆ อาจไม่สามารถผลิตสินค้ามาแข่งขันได้ทันท่วงที อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการ 

รายอื่นในตลาดยังคงมีความได้เปรียบบางประการที่เหนือกว่าผู้ค้าปลีกที่เป็นบริษัทรถยนต์ เช่น 

ความสามารถในการขยายเครดิตให้แก่ลูกค้าที่มากกว่า และการขอคืนสินค้าส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้

มาตรฐาน เป็นต้น 
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ห วข้อ ความคิ  ห น 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการขายส าหรับลูกค้าที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ จะขึ้นอยู่กับคุณภาพสินค้าเป็นหลัก 

มากกว่าปัจจัยด้านราคาขาย ดังนั้น ผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

จึงยังมีข้อจ ากัดด้านบริการควบคุมคุณภาพการผลิตและสินค้าส าเร็จรูป และบริการทดสอบสินค้าที่มี

ประสิทธิภาพ ที่ปัจจุบันยังไม่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ 

หมายเหตุ: ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเตมิของการประชุมกลุ่มยอ่ยจะอยู่ในภาคผนวกที่ 4 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากการประชุมกลุ่มย่อย  

 
 

6.4   กยภาพและความสามารถในการแข่งข นของอุตสาหกรรมการบริการที่
 กี่ยวข้องก บอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
6.4.1 แนวทางการวิ คราะห์ความสามารถในการแข่งข นของอุตสาหกรรมการบริการที่

 ก่ียวข้องก บอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน   
 
ในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน คณะผู้วิจัยจะจัดท าดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อ
ระบุต าแหน่งทางการแข่งขันของแต่ละอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง โดยจะอาศัยข้อมูล  
เชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้รวบรวมมาจากบทที่ 4 (ภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
ภายใต้บริบท FTA) รวบรวมจากฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of Business 
Development: DBD) ข้อมูลมูลค่าเพิ่มของการบริการจากธนาคารโลก (World Bank) รวมถึงอาศัย
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และ/หรือการประชุมกลุ่มย่อย/สัมมนา ในการจัดท าดัชนีชี้วัดเพื่อ
ระบุต าแหน่งทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าดัชนี 
ชี้วัดฯ) ขึ้นมา 

 
ดังนั้น ในหัวข้อนี้ คณะผู้วิจัยจะช้ีแจงแนวทางในการจัดท าดัชนีชี้วัดฯ เพื่อท าความเข้าใจ

เกี่ยวกับดัชนีชี้วัดฯ จากนั้น คณะผู้วิจัยจะน าเสนอแนวทางในการประเมินความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการในแต่ละปัจจัยต่อไป 

 
 ภาพรวม  ชนีชี้ว   พื่อระบุต าแหน่งทางการแข่งข น 

 
ในการศึกษานี้ ดัชนีชี้วัดฯ ดังกล่าว จะประกอบไปด้วยดัชนีตัวชี้วัด 2 ดัชนี ซึ่งแต่ละดัชนี

จะสะท้อนถึงความสามารถทางการแข่งขันในมิติต่างๆ ดังนี้ 
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 ดัชนีตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Index) 
 ดัชนีตัวชี้วัดระดับการผูกพันภาคบริการของอุตสาหกรรมการบริการ (FTA 

Openness Index) 
 
โดยรายละเอียดของดัชนีช้ีวัดแต่ละดัชนี เป็นดังน้ี 
 

   ชนีต วชี้ว  ความสามารถในการแข่งข น 
 
ส าหรับการวิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขัน คณะผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลทุนจดทะเบียน

ธุรกิจ และจ านวนธุรกิจของแต่ละกิจกรรมการบริการในเดือนมกราคม ปี 2558 ถึง ปี 2559 ซึ่งแบ่ง
โดยระบบการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย (Thailand Standard Industrail 
Classification: TSIC) ที่ด าเนินการจัดประเภทโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of 
Business Development: DBD) กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรหัสดังกล่าวใช้หลักเกณฑ์และโครงสร้าง
เดียวกันกับการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล (International Standard Industrial 
Classification: ISIC) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nation: UN) โดยคณะผู้วิจัยได้ท าการ
แปลงรหัส CPC ของกิจกรรมการบริการท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตไปเป็นรหัส ISIC และ
แปลงไปเป็นรหัส TSIC 2552 เพื่อระบุกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาการบริการของ
ไทยต่อไป 

 
คณะผู้วิจัยจะท าการแบ่งกลุ่มสาขาการบริการตามการแบ่งหมวดขององค์การการค้าโลก 

(World Trade Organization: WTO)  โดยจะแบ่งเป็น 12 หมวดหลัก และท าการคัดเลือกกลุ่ม
สาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตออกมาเป็น 5 สาขาการบริการหลัก ได้แก่ สาขาบริการ
ทางธุรกิจ สาขาการบริการการจัดจ าหน่าย สาขาการบริการด้านสิ่งแวดล้อม สาขาการบริการทาง
การเงิน และสาขาการบริการการคมนาคมขนส่ง ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ท าการแบ่งกลุ่มสาขาการบริการ
ทั้ง 5 สาขาดังกล่าว ให้แยกย่อยเพิ่มเติมลงไปจาก 12 หมวดหลักเดิม พร้อมทั้งระบุรหัส CPC  
ที่เกี่ยวข้อง (Version 2.1) เพื่อความแม่นย าในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของภาค
บริการมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งสาขาการบริการได้ ดังแสดงในตารางที่ 6-11 
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ตารางที่ 6-11 ตารางสรุปหมว สาขาบริการที่ถูกน ามาพิจารณา พื่อวิ คราะห์
ความสามารถในการแข่งข นของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 สาขาการบริการในหมว ย่อยตาม 
WTO 

สาขาการบริการย่อยที่จะน า ปใช้วิ คราะห์
ความสามารถ 

รห ส CPC V.2.1 ที่ ก่ียวข้อง 

Business 
Services 

Engineering services  การบริการด้านวิศวกรรม 83310, 83322 

R&D services on natural sciences  การบริการด้านการวิจัยและพัฒนา 81114, 81124, 81134, 83912, 83919 

Management consulting service 
 

 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและ
ด้านการตลาด 

83111 
83113 
83114 
83115 
83116 

Technical testing and analysis 
services 

 การบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ 

83441 

Placement and supply services of 
Personnel 

 การบริการการจัดหาพนักงาน 85112 

Related scientific and technical 
consulting services 

 การบริการให้ค าปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับทาง
วิทยาศาสตร์และเชิงเทคนิค 

83411 

Services incidental to 
manufacturing 

 การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 88811, 88812, 88813, 88826 

Maintenance and repair of 
equipment 

 การบริ ก ารการซ่ อมบ า รุ ง และติดตั้ ง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 

87156 

Packaging services  การบริการการบรรจุหีบห่อ 85400 

Distribution 
Services 

Wholesale trade services  การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง 611*, 612*, 621*, 622*, 625* 

Retail trade services 
Environmental  
Services       

Sewage services  การบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัด
ของเสียอุตสาหกรรม 

85330, 94110, 94212, 94229, 94239, 
94339 Refuse disposal services 

Sanitation and similar services 
Financial Services Non-life insurance services  การบริการประกันวินาศภัย 71333, 71334 

Transportation 
Services 

Maritime freight transport services  การบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 65113, 65123, 65213, 65219, 65319 

Internal waterways freight 
transport services 
Air freight transport services 

Rail Maritime freight transport 
services 
Road freight transport services 

Maintenance and repair of road 
transport equipment 

 การบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ 

87141 
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 สาขาการบริการในหมว ย่อยตาม 
WTO 

สาขาการบริการย่อยที่จะน า ปใช้วิ คราะห์
ความสามารถ 

รห ส CPC V.2.1 ที่ ก่ียวข้อง 

Storage and warehouse services  การบริการการจัดการคลังสินค้า 67290 

หมายเหตุ: ส าหรับรายละเอียดของรหัส CPC และ TSIC ส าหรับสาขาการบริการที่น ามาพิจารณาทั้งหมด จะถูกแสดงในภาคผนวกที่ 3 
** หมวดการค้าปลีกและส่งส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในรหัส CPC สองหลักสุดท้ายประกอบด้วย -81 motor vehicles, 
motorcycles, snowmobiles and related parts and accessories และ -82 other transport equipment, except bicycles 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
   ชนีต วชี้ว  ระ  บการผูกพ นการบริการ 

 
ในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยจะวิเคราะห์ระดับการผูกพันการบริการของประเทศไทยภายใต้

บริบทการเจรจาการค้าเสรีที่ไทยมีการเจรจาด้วย โดยจากข้อมูลในบทที่ 4 จะเห็นได้ว่า มีข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรีทั้งสิ้น 8 ฉบับ ที่มีการระบุถึงการเปิดการค้าการบริการ อันได้แก่  

 
 ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน  

(ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน 

(ASEAN-China Free Trade Agreement: ACFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลี 

(ASEAN-Korea Free Trade Agreement: AKFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 

(ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement: AANZFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย  

(ASEAN-India Free Trade Agreement: AIFTA) 
 ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น 

(Japan-Thailand Economic Partnership Agreement : JTEPA) 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย  

(Thailand-Australia Free Trade Agreement: TAFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี (Thailand-Chile Free Trade Area: TCFTA) 

 
คณะผู้วิจัยได้ศึกษาระดับการผูกพันการบริการของข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีทั้ง 8 

ฉบับข้างต้น โดยพิจารณาในด้านการเปิดเสรีของฝั่งประเทศไทยตามรูปแบบการให้บริการ (Mode 
of Supply) ในรูปแบบที่ 3 และ 4 เป็นหลัก (การจัดตั้งธุรกิจ และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา) 
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เนื่องจาก ในปัจจุบันธุรกิจการให้บริการในรูปแบบ 1 และ 2 (การให้บริการข้ามพรมแดน และการ
บริโภคในต่างประเทศ ) ส่วนใหญ่สามารถกระท าได้โดยทั่วไป โดยคณะผู้ วิ จัยจะหยิบยก 
ผลการศึกษาระดับการผูกพันการค้าการบริการในรูปแบบที่ 3 และ 4 ในเรื่องของข้อจ ากัดในการ
เข้าสู่ตลาด (Limitations on Market Access) ดังแสดงในตารางที่ 6-13  

 
ทั้งน้ี เพื่อความสะดวกในการพิจารณา คณะผู้วิจัยได้สรุปสาระส าคัญของตารางข้อผูกพัน

ทั่วไปในส่วนของข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาดของประเทศไทย ดังแสดงในตารางที่ 6-12 
 
ตารางที่ 6-12 สาระส าค  ของตารางข้อผูกพ นท ่ว ปของ ทย – ข้อจ าก   

 ้านการ ข้าสู่ตลา  
Mode 3 - การจ  ต ้งธุรกิจ Mode 4 - การให้บริการโ ยบคุคลธรรม า 

จัดตั้งได้ในรูปแบบบริษัทจ ากัดที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
เท่านั้น หรือตามที่ระบใุนข้อผูกพันเฉพาะสาขา และต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี ้
1. สัดส่วนการถือครองหุ้นโดยคนตา่งด้าวไม่เกินร้อยละ 

70 โดยร่วมกับบุคคล/นิติบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น 
หรือ 

2. สัดส่วนการถือครองหุ้นโดยคนตา่งด้าวไม่เกินร้อยละ 
51 โดยร่วมทุนกบับุคคล/นิติบุคคลสัญชาติไทย
เท่านั้น หรือ 

3. สัดส่วนการถือครองหุ้นโดยคนตา่งด้าวไม่เกินร้อยละ 
49 และมจี านวนผู้ถือหุ้นที่เป็นคนต่างด้าวน้อยกว่า
ครึ่งหนึ่งของทั้งหมด 

 
ไม่ผูกพัน ยกเว้น 
 
 ผู้ติดต่อธุรกิจ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับจัดตั้ง

กิจการ 
 บุคคลากรเคล่ือนย้ายภายในบรษิัท  

(1) ผู้จัดการ (2) ผู้บริหาร หรือ (3) ผู้เชี่ยวชาญ 

หมายเหตุ: ส าหรับรายละเอียดของตารางข้อผูกพนัทั่วไปใน Mode 3 และ Mode 4 ของแต่ละข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
สามารถอ่านรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ในบทที่ 4 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ตารางที่ 6-13 ตารางสรุประ  บการผูกพ นการบริการของ ทยของอุตสาหกรรมการบริการที่ กี่ยวข้องก บอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia and 
New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
81114 - Basic research services in 
engineering and technology  

49%  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49%  Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

81124 - Applied research services in 
engineering and technology 

49%  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49%  Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

81134 - Experimental development 
services in engineering and 
technology 

49%  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49%  Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

83912 – Industrial Design Services Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 

83919 – Other Specialty Design 
Services 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 

83441 - Composition and Purity 
Testing and Analysis Services 

70% Unbound 49%  49%  49%  49%  49%  Unbound  70% JV Unbound 

65113 - Road transport services of 
intermodal containers 

49% *  49% *  49% *  49% *  49% *  Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

65123 - Railway transport services 
of intermodal containers 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

65213 - Coastal and transoceanic 
water transport services of 
intermodal containers by container 
ships 

49% *  * 49% *  * 49% *  * 49% *  * Unbound Unbound 49% *  * Unbound  Unbound Unbound 

65219 - Other coastal and 
transoceanic water transport 
services of other freight 

49% *  * 49% *  * 49% *  * 49% *  * Unbound Unbound 49% *  * Unbound  Unbound Unbound 

65319 - Air transport services of 
other freight 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
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Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia and 
New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
71333 – Freight Insurance Services 25%  * 25%  * 25%  * 25%  * Unbound Unbound 25%  * Unbound  * 25%  * 

67290 - Other Storage and 
Warehousing Services 

Unbound Unbound 49%  49%  49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  Unbound Unbound 

85330 – General Cleaning Services 
Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

94110 – Sewerage and Sewage 
Treatment Services 

49%  49%  49%  * 49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  70% Unbound 

94212 - Collection services of 
industrial hazardous waste (except 
medical and other bio hazardous 
waste) 

49%  49%  49%  * 49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  Unbound Unbound 

94229 – Collection Services of Non-
Hazardous Recyclable Materials, 
Other 

49%  49%  49%  * 49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  Unbound Unbound 

94239 – General Waste Collection 
Services 

49%  49%  49%  * 49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  Unbound Unbound 

94339 - Other non-hazardous waste 
treatment and disposal services 

49%  49%  49%  * 49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  Unbound Unbound 

87320 – Installation Services of 
Industrial, Manufacturing and 
Service Industry Machinery and 
Equipment 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

87156 – Maintenance and Repair 
Services of Commercial and 
Industrial Machinery 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

71334 - Other property insurance 
services 

25%  * 25%  * 25%  * 25%  * Unbound Unbound 25%  * Unbound  * 25%  * 
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Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia and 
New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
83310 - Engineering Advisory 
Services 

49% *  49% *  49%  49%  49%  49%  Unbound  Unbound Unbound 

83322 – Engineering Services for 
Industrial and Manufacturing 
Projects 

49% *  49% *  49%  49%  49%  49%  Unbound  Unbound Unbound 

88811 - Motor vehicle manufacturing 
services 49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88812 - Trailers and semi-trailer 
manufacturing services 49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88813 - Motor vehicle part and 
accessory manufacturing services 49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88826 - Motorcycle manufacturing 
services 49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

85112 – Permanent Placement 
Services, Other Than Executive 
Search Services 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

611** - Wholesale trade services, 
except on a fee or contract basis 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75% * Unbound 100% *  100% * Unbound 

612** - Wholesale trade services on 
a fee or contract basis 

49% Unbound 49% Unbound 49% Unbound 49% Unbound 49% Unbound 75% * Unbound 100% *  100% * Unbound 

621** - Non-specialized store retail 
trade services  

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75% * Unbound Unbound  Unbound Unbound 

622** - Specialized store retail trade 
services  

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75% * Unbound Unbound  Unbound Unbound 

625** - Retail trade services on a 
fee or contract basis  

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75% * Unbound Unbound  Unbound Unbound 
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Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia and 
New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

85400 – Packaging Services 
49% Unbound 49%  49% Unbound 49% Unbound Unbound Unbound 49% Unbound Unbound  70% Unbound 

87141 - Maintenance and repair 
services of motor vehicles 

49% 
Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

83111 – Strategic Management 
Consulting Services 

49%  * 49%  * 49%  * 49%  * Unbound Unbound 100% *  * 100%*  * 100% * Unbound 

83113 - Human resources 
management consulting services 

70% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49% Unbound Unbound  70% Unbound 

83114 - Marketing Management 
Consulting Services 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49% Unbound Unbound  Unbound Unbound 

83115 – Operations Management 
Consulting Services 

70% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49% Unbound Unbound  Unbound Unbound 

83116 - Supply chain and other 
management consulting services  

70% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49% Unbound Unbound  Unbound Unbound 

หมายเหตุ: ส าหรับสาขาการบริการที่ไม่ปรากฎในตารางข้อผูกพันเฉพาะ คณะผู้วิจัยจะเติม ‘Unbound’ ลงในตาราง เนื่องจากการเจรจาการค้าเสรีของไทยเป็นไปในลักษณะ Positive list 
ส าหรับ Mode 4 เครื่องหมาย  หมายถึง สาขาการบริการนั้น ผูกพันตามตารางข้อผูกพนัทั่วไปของไทย 
* หมายถึง ผูกพันตามตารางข้อผูกพนัทั่วไปอย่างมีเงื่อนไข 
** หมวดการค้าปลีกและส่งส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในรหสั CPC สองหลักสุดท้ายประกอบด้วย -81 motor vehicles, motorcycles, snowmobiles and related parts and accessories และ -82 other 
transport equipment, except bicycles 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ส าหรับการพิจารณาระดับการผูกพันการบริการของแต่ละสาขาการบริการ คณะผู้วิจัยจะ
ใช้ดัชนีชี้วัดการเปิดเสรีการบริการ ดัชนีดังกล่าวจะถูกค านวณจากจ านวนกิจกรรมการบริการที่มี
การเปิดเสรีการบริการในเรื่องของข้อจ ากัดการเข้าสู่ตลาด (Market Access) ต่อจ านวนกิจกรรม
การบริการทั้งหมด7 โดยคะแนนของดัชนีชี้วัดการเปิดเสรีการบริการจะอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ดังนั้น 
เมื่อระดับคะแนนของดัชนีชี้วัดการเปิดเสรีการบริการมีค่าสูง หมายถึงระดับการเปิดเสรีการบริการ
ในสาขาบริการนั้นๆ สูงตามไปด้วย 

 
 การวิ คราะห์ความสามารถในการแข่งข น 

 
ความสามารถในการแข่งขันของภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตเป็น

ปัจจัยหนึ่งทางเศรษฐกิจที่บ่งบอกความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในมิติต่างๆ อาทิ 
ประสิทธิภาพในการผลิตและบริการ ความเข้มแข็งของผู้ประกอบการในประเทศ และระดับ
ความสามารถของแรงงานในประเทศ เป็นต้น ซึ่งในการประเมินปัจจัยดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัย 
ข้อมูลจากหลากหลายด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมในบริบทการเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ 

 
หนึ่งในหน่วยงานส าคัญที่เก็บรวบรวมข้อมูลทางธุรกิจของผู้ประกอบการในประเทศไทย

ไว้มากที่สุดหน่วยงานหนึ่ง คือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of Business Development: 
DBD) ซึ่งมีหนึ่งในหน้าที่หลักคือการจดทะเบียนและบริการข้อมูลธุรกิจ ในการเก็บข้อมูลนิติบุคคล
ของ DBD จะเก็บข้อมูลนิติบุคคลตามการจัดประเภทกิจกรรมทางธุรกิจตามแบบมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 (Thailand Standard Industrial Classification :TSIC 2009) 
ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมสากลที่องค์การ
สหประชาชาติได้ระบุไว้ (International Standard Industrial Classification: ISIC)  

 
โดยคณะผู้วิจัยได้ท าการแบ่งกลุ่มกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต 

ให้สอดคล้องกับ TSIC 25528 เพื่อน าข้อมูลของนิติบุคคลในแต่ละกลุ่มมาพิจารณาต่อไปในหัวข้อ
ย่อยดังนี้  

 
 

                                                           
7 วิธีการค านวณดัชนีชีว้ัดการเปิดเสรีการบริการถูกดัดแปลงมาจาก Sandre Mugan, Thanagavelu, ERIA Disscussion Paper 
(2015) 
8 รายละเอียดของตารางแสดงรหัส Central Product Classification ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานี ้และรหัส TSIC ปี 2552 จะเป็นดัง
แสดงในภาคผนวกที่ 3 
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 การบริการ ้านวิ วกรรม 
 
การบริการด้านวิศวกรรมเป็นการบริการที่มีการเติบโตค่อนข้างมาก โดยขนาดของธุรกิจ

ด้านการบริการด้านวิศวกรรมระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตอยู่ท่ีร้อยละ 
5.41 โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจการบริการวิศวกรรมดังกล่าวขยายตัวจาก 61,821 ล้านบาท 
เป็น 65,164 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 6-13 

 
ภาพที่ 6-13 มูลค่าทุนจ ทะ บียนของกลุ่มธุรกิจการบริการ ้านวิ วกรรม    ือนมกราคม 

ปี 2558 และ ปี 2559  : อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาในรายกิจกรรมการบริการของหมวดการบริการด้านวิศวกรรม จาก

ภาพที่ 6-14 จะเห็นว่า กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้ค าปรึกษาทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง เป็น
กิจกรรมการบริการที่มีอัตราการเติบโตและสัดส่วนของทุนจดทะเบียนสูงที่สุด เม่ือเปรียบเทียบกับ
กิจกรรมอื่นๆ ในหมวดการบริการด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยกิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้
ค าปรึกษาทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง มีอัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนที่ร้อยละ 5.55 และมี

http://www.bolliger-company.com/
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มูลค่าทุนจดทะเบียนในเดือนมกราคม 2559 ที่ 60,762.16 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 
93.24 ของทุนจดทะเบียนท้ังหมดในปีดังกล่าว ทั้งน้ี หากพิจารณาถึงจ านวนธุรกิจของกิจกรรมการ
บริการของหมวดการบริการด้านวิศวกรรม พบว่า กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้ค าปรึกษา
ทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง มีจ านวนธุรกิจมากที่สุดในเดือนมกราคม 2559 ที่ 4,242 ราย รองลงมา
ได้แก่ กิจกรรมการออกแบบเฉพาะด้านอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น และ กิจกรรมทางวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคนิคอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น โดยมีจ านวนธุรกิจทั้งสิ้น 1,215 และ 
368 ราย ตามล าดับ 

 
ภาพที่ 6-14 ภาพรวมของธุรกิจการบริการ ้านวิ วกรรม แบ่งตามรายกิจกรรม  

: อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
หมายเหตุ   ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย  กิจการ) 
ที่มา   บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้ค าปรึกษาทางด้านเทคนิคที่

เกี่ยวข้อง เป็นกิจกรรมการบริการที่มีความเข้มแข็งกลุ่มหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งมีสัดส่วนมูลค่าใน
กลุ่มการบริการสาขาวิศวกรรมสูงที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาโดยภาพรวมของกิจกรรม
การบริการของหมวดการบริการด้านวิศวกรรม พบว่า โดยภาพรวมยังมีอัตราการเติบโตที่ไม่สูง

ขี ความสามารถในการแขง่ข นของการบริการ ้านวิ วกรรม : อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

13ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด รวบรวมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of Business Development)
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ขี ความสามารถในการแข่งข นของการบริการ ้านวิ วกรรมของ ทย

      กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้ค าปรึกษาทางด้านเทคนิค ท่ีเก่ียวข้อง

      กิจกรรมการออกแบบเฉพาะด้านอ่ืนๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในท่ีอ่ืน

      กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิคอ่ืนๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการ ณ ม ค  2559
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มากนัก และมีการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีช่วงอัตราการเติบโตของทุนทะเบียนจ าแนก
ตามแต่ละกิจกรรม ที่ร้อยละ 2.5-6.0  

 
นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market 

Access) จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตาม
ตารางที่ 6-14 จะพบว่า ภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่การเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการ
การบริการ (Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการด้าน
วิศวกรรม มีการเปิดเสรีการจัดตั้งกิจการการบริการ และการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาทั้งหมดใน
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี (โดยยกเว้นเฉพาะวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ที่ไม่ผูกพันใน 
Mode 4) ดังนี ้

 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน: เปิดเสรีการบริการใน Mode 3 อย่างมีเงื่อนไข โดย

อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ (Director) หรือหุ้นส่วน (Partner) ต้องเป็น
บุคคลสัญชาติไทยและมีใบอนุญาตจากสภาวิศวกร 

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน: เปิดเสรีการบริการใน Mode 3 อย่างมีเงื่อนไข 
โดยอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ (Director) หรือหุ้นส่วน (Partner) ต้อง
เป็นบุคคลสัญชาติไทยและมีใบอนุญาตจากสภาวิศวกร 

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย  
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น  
 
โดยสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของสาขาการบริการวิศวกรรมอยู่ท่ีร้อยละ 49 
 
ในขณะที่ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ประเทศไทยเปิดเสรีการจัดตั้ง

กิจการในสาขาการบริการวิศวกรรมทั้งหมด แต่ไม่ผูกพันในข้อบทการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา 
และภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ไม่มีการเปิดเสรีในการจัดตั้งธุรกิจและการให้บริการโดย
บุคคลธรรมดาในสาขาการบริการวิศวกรรม 
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 ตารางที่ 6-14 ตารางสรุประ  บการผูกพ นการบริการของ ทยของการบริการ ้านวิ วกรรมที่ กี่ยวข้องก บอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 การบริการ ้านวิ วกรรม 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย  %) 

49% - 49% - 49% - 49% - 49% - 49% - 0% - 0% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด  %) 

49%  49%  49%  49%  49%  49%  0%  0%  

ที่มา   บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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 การบริการ ้านการวิจ ยและพ ฒนา 
 
การบริการด้านการวิจัยและพัฒนาเป็นการบริการที่มีการเติบโตในอัตราที่สูงมาก โดย

ขนาดของธุรกิจด้านการบริการด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มี
อัตราการเติบโตอยู่ท่ีร้อยละ 44.23 โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจการบริการด้านการวิจัยและพัฒนา
ดังกล่าวขยายตัวจาก 7,589 ล้านบาท เป็น 10,946 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 6-15 

 
ภาพที่ 6-15 มูลค่าทุนจ ทะ บียนของกลุ่มธุรกิจการบริการ ้านการวิจ ยและพ ฒนา   

  ือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559  : อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
เม่ือพิจารณาในรายกิจกรรมการบริการของหมวดการบริการด้านการวิจัยและพัฒนา 

จากภาพที่ 6-16 จะเห็นว่า กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วน จะประกอบด้วย 2 ประเภทหลัก ได้แก่ การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรม
และเทคโนโลยีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น และ การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้าน
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ โดยหากพิจารณาถึงอัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนระหว่างเดือน
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มกราคม 2558 และ 2559 และสัดส่วนของทุนจดทะเบียนในเดือนมกราคม 2559 ของแต่ละ
กิจกรรม พบว่า การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ  ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น จะมีอัตราการเติบโตและสัดส่วนของทุนจดทะเบียนที่สูงกว่าโดยเปรียบเทียบ 
อย่างเห็นได้ชัด ที่ร้อยละ 54.39 และ 86.48 ตามล าดับ ในขณะที่การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลอง
ด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ มีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 1.47 และสัดส่วนทุนจดทะเบียนที่ร้อยละ 
13.52 เท่าน้ัน 
 

ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงจ านวนธุรกิจของกิจกรรมการบริการด้านการวิจัยและพัฒนา  
ทั้งการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
และ การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ มีจ านวนธุรกิจในเดือนมกราคม 
2559 ที่ ระดับใกล้เคียงกัน ที่ 257 ราย และ 250 ราย ตามล าดับ 

 
ภาพที่ 6-16 ภาพรวมของธุรกิจการบริการ ้านการวิจ ยและพ ฒนา แบ่งตามรายกิจกรรม  

: อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
หมายเหตุ   ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย  กิจการ) 
ที่มา   บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 

ขี ความสามารถในการแขง่ข นของการบริการ ้านการวิจ ยและพ ฒนา : อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

14ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด รวบรวมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of Business Development)
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ขี ความสามารถในการแข่งข นของการบริการ ้านการวิจ ยและพ ฒนาของ ทย

      การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยอ่ืีนๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

      การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการ ณ ม ค  2559
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ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ ซึ่ง
มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เป็นกิจกรรมการบริการที่มีความเข้มแข็งโดยเปรียบเทียบ ซึ่งมีอัตรา
การเติบโตและสัดส่วนมูลค่าในกลุ่มการบริการสาขาการวิจัยและพัฒนาสูงที่สุด ในขณะที่แม้การ
วิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติจะมีจ านวนธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน หากแต่
กิจกรรมดังกล่าวมีอัตราการเติบโตและสัดส่วนของทุนจดทะเบียนท่ีต่ ากว่ามาก 

 
นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market 

Access) จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตาม
ตารางที่ 6-15 จะพบว่า มีกิจกรรมการบริการในสาขาบริการวิจัยและพัฒนาที่ส าคัญทั้งสิ้น 5 
บริการได้แก่ 

 
 การบริการวิจัยขั้นพื้นฐานในสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี (CPC 81114) 
 การบริการวิจัยประยุกต์ในสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี (CPC 81124) 
 การบริการพัฒนาเชิงทดลองในสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี (CPC 81134) 
 การบริการออกแบบอุตสาหกรรม (CPC 83912) 
 การบริการออกแบบเฉพาะด้านในสาขาอื่นๆ (CPC 83919)  

 
โดยภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่การเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการการบริการ  

(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการด้านการวิจัยและ
พัฒนา มีการเปิดเสรีการจัดตั้งกิจการการบริการ และการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาทั้งหมดใน
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี ดังนี ้
 

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย  
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (เฉพาะการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา) 

 
โดยในความตกลงการค้าเสรีอาเซียน (AFAS) และอาเซียน-อินเดีย มีระดับการเปิดเสรี

บริการในสาขาการวิจัยและพัฒนาทั้งสิ้น 3 กิจกรรมจาก 5 กิจกรรมการบริการในสาขาการวิจัยและ
พัฒนา คิดเป็นระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการบริการทั้งใน Mode 3 และ 4 ในสาขาการวิจัยและ
พัฒนานี้ที่ร้อยละ 60.0 และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 29 
ในขณะที่ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย จะมีการเปิดเสรีทั้งหมดเฉพาะ Mode 4 
ด้านการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา 
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 ตารางที่ 6-15 ตารางสรุประ  บการผูกพ นการบริการของ ทยของการบริการ ้านการวิจ ยและพ ฒนาที่ ก่ียวข้องก บอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 การบริการ ้านวิจ ยและ
พ ฒนา 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

2 2 5 5 5 5 5 5 2 2 5 5 5 2 5 5 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

60% 60% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 60% 0% 0% 0% 60% 0% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย  %) 

29% - 0% - 0% - 0% - 29% - 0% - 0% - 0% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด  %) 

49% - 0% - 0% - 0% - 49% - 0% - 0% - 0% - 

ที่มา   บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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 การบริการให้ค าปรึกษา ้านการจ  การและ ้านการตลา  
 
การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้านการตลาดเป็นการบริการที่มีการเติบโต

ค่อนข้างมาก โดยขนาดของธุรกิจด้านการบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้านการตลาด
ระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 5.48 โดยทุนจดทะเบียนของ
ธุรกิจการบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้านการตลาดดังกล่าวขยายตัวจาก 141,493 
ล้านบาท เป็น 149,249 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 6-17 

 
ภาพที่ 6-17 มูลค่าทุนจ ทะ บียนของกลุ่มธุรกิจการบริการ 

ให้ค าปรึกษา ้านการจ  การและ ้านการตลา      ือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559  
: อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาในรายกิจกรรมการบริการในสาขาการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการ

และด้านการตลาด จากภาพที่ 6-18 จะเห็นว่า กิจกรรมการให้ค าปรึกษาด้านการบริการจัดการ
อื่นๆ มีจ านวนผู้ประกอบการมากที่สุด มีจ านวนผู้ประกอบการ ณ มกราคม 2559 อยู่ที่ 10,839 ราย 
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ประกอบกับมีสัดส่วนของทุนจดทะเบียน ณ มกราคม 2559 สูงถึงร้อยละ 93.3 ในขณะที่กิจกรรม
การบริการให้ค าปรึกษาอื่นๆ มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนที่ต่ ากว่าโดยเปรียบเทียบ โดยกิจกรรม
การให้ค าปรึกษาด้านการบริการจัดการการเงิน กิจกรรมการให้ค าปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรม
การวิจัยตลาดและการส ารวจความเห็นประชาชน และกิจกรรมการให้ค าปรึกษาด้านการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนต่อทุนจดทะเบียนในสาขาการบริการนี้ทั้งหมดอยู่ที่
ร้อยละ 4.77 0.88 0.68 และ 0.32 ตามล าดับ มีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 
ร้อยละ 2.48 628.94 2.17 และ 2.54 ตามล าดับ 

  
ซึ่งจะเห็นได้ว่า กิจกรรมการให้ค าปรึกษาในด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอีกกิจกรรมการบริการที่

มีอัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนที่สูงมาก โดยมีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนระหว่าง 
ปี 2558 ถึง 2559 อยู่ที่ร้อยละ 628.94 โดยขยายตัวจากทุนจดทะเบียน 180.35 ล้านบาท และมี
จ านวนผู้ประกอบการ 93 รายในป ี2558 เป็น 1,314.65 ล้านบาทและมีจ านวนผู้ประกอบการ 115 ราย 
ในปี 2559 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการใช้บริการการให้ค าปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก 

 
ภาพที่ 6-18 ภาพรวมของธุรกิจการบริการให้ค าปรึกษา ้านการจ  การและ ้านการตลา  

แบ่งตามรายกิจกรรม : อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
หมายเหตุ   ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย  กิจการ) 
ที่มา   บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 
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นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market 
Access) จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตาม
ตารางที่ 6-16 จะพบว่า มีกิจกรรมการบริการในสาขาการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้าน
การตลาดที่ส าคัญทั้งสิ้น 5 บริการได้แก่ 

 
 การบริการสนับสนุนอื่นๆ (CPC 85999) 
 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ (CPC 83111) 
 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (CPC 83113) 
 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารการตลาด (CPC 83114) 
 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (CPC 83116) 

 
โดยภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่การเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการการบริการ  

(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการให้ค าปรึกษาด้านการ
จัดการและด้านการตลาด มีการเปิดเสรีการจัดตั้งกิจการการบริการ และการเคลื่อนย้ายบุคคล
ธรรมดาทั้งหมดในขอ้ตกลงการเจรจาการค้าเสรี ดังนี ้
 

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย  
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย  
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี 
 
โดยสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของสาขาการบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการ

และด้านการตลาดอยู่ท่ีร้อยละ 100 (ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น) 
 
จากภาพรวมการเปิดเสรีภาคบริการในสาขาการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้าน

การตลาดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน พบว่า ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน และความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น ประเทศไทยมีระดับการเปิดเสรีการบริการในสาขา
การให้ค าปรึกษาฯ สูงที่สุด (ใน Mode 3 ร้อยละ 80 และ 100 ตามล าดับ) และมีสัดส่วนการอนุญาต
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ให้ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 52 และ 59 ในขณะที่ ภายใต้ความตกลง
การค้าเสรีอาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลี และอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ มีระดับการเปิด
เสรีการบริการอยู่ที่ร้อยละ 20 ทั้งใน Mode 3 และ 4 โดยใน Mode 3 มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 10 ทั้งนี้ ประเภทบริการที่เกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและ
ด้านการตลาด ที่มีการเปิดเสรีในทุกความตกลงการค้าเสรีของไทย (ยกเว้นความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน-อินเดีย) คือ บริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management 
Consulting Services) หากแต่เป็นการเปิดเสรีการบริการอย่างมีเงื่อนไข กล่าวคือ ภายใต้ความตกลง
การค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-ชิลี เปิดเสรีการจัดตั้งธุรกิจในบริการดังกล่าว  
โดยสามารถมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติได้ทั้งหมด (100%) โดยที่อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
(Debt to Equity Ratio) จะต้องรักษาได้ที่อัตราส่วน 3 ต่อ 1 หรือต่ ากว่าเท่านั้น และส าหรับ Mode 
4 จะไม่ผูกพันส าหรับอาชีพที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการตรวจสอบ (Legal and Audit Consultants) 
 

ส าหรับความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ระดับการเปิดเสรีการบริการใน Mode 3 ของไทย
อยู่ท่ีร้อยละ 40 มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 34 และไม่เปิดเสรีการบริการโดย
บุคคลธรรมดา    
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 ตารางที่ 6-16 ตารางสรุประ  บการผูกพ นการบริการของ ทยของการบริการให้ค าปรึกษา ้านการจ  การและ ้านการตลา  
ที่ กี่ยวข้องก บอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 การบริการให้ค าปรึกษา
 ้านการจ  การและ

การตลา  

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

1 4 4 4 4 4 4 4 5 5 0 4 4 0 3 5 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

4 1 1 1 1 1 1 1 0 0 5 1 1 5 2 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

80% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 100% 20% 20% 100% 40% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย  %) 

52% - 10% - 10% - 10% - 0% - 59% - 20% - 34% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด  %) 

49%, 
79% 

- 49% - 49% - 49% - 0% - 
49%, 
100% 

- 100% - 
70%, 
100% 

- 

ที่มา   บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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 การบริการ ้านการท สอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและว ตถุ ิบ 
 
การบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบเป็นการบริการที่มี

การเติบโตในอัตราที่สูงมาก โดยขนาดของธุรกิจด้านการบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าและวัตถุดิบระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 
24.92 โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจการบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและ
วัตถุดิบดังกล่าวขยายตัวจาก 3,715 ล้านบาท เป็น 4,641 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 6-19 

 
ภาพที่ 6-19 มูลค่าทุนจ ทะ บียนของกลุ่มธุรกิจการบริการ ้าน 

การท สอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและว ตถุ ิบ    ือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559  
: อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
เม่ือพิจารณาในรายกิจกรรมการบริการของหมวดการบริการด้านการทดสอบและ

ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ จากภาพที่ 6-20 จะเห็นว่า กิจกรรมที่มีสัดส่วนของทุน 
จดทะเบียนในเดือนมกราคม 2559 มากที่สุด คือ การทดสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติการทาง
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กายภาพและเคมี โดยมีมูลค่าการจดทะเบียนที่ 2,568.69 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68.68 
ของทุนจดทะเบียนรวมของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รองลงมาคือ การทดสอบและวิเคราะห์ทาง
เทคนิคอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น และ การตรวจสภาพยานยนต์ทางเทคนิค ที่ร้อยละ 
22.83 และ 8.49 ตามล าดับ ในขณะท่ีหากพิจารณาถึงอัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนดังกล่าว 
พบว่า การทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีอัตราการขยายตัว
ของทุนจดทะเบียนมากที่สุดที่ร้อยละ 39.26  

 
ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงจ านวนธุรกิจของกิจกรรมการบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบ

คุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ พบว่า แต่ละกิจกรรมที่เกี่ยวข้องล้วนมีจ านวนธุรกิจที่ค่อนข้างใกล้เคียงกัน 
272-295  

 
ภาพที่ 6-20 ภาพรวมของธุรกิจการบริการ ้านการท สอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้า

และว ตถุ ิบ แบ่งตามรายกิจกรรม : อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
หมายเหตุ   ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย  กิจการ) 
ที่มา   บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

ขี ความสามารถในการแขง่ข นของการบริการ ้านการท สอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและว ตถุ ิบ : 
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นสว่น

16ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด รวบรวมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of Business Development)
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อ ตราการขยายต วของทุนจ ทะ บียน ระหว่าง ม ค       ถึง ม ค      

ขี ความสามารถในการแข่งข นของการบริการ ้านการท สอบและตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าและว ตถุ ิบของ ทย

      การทดสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพและเคมี

      การทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิคอ่ืนๆซึ่งมิได้จัดประเภท ไว้ในท่ีอ่ืน

      การตรวจสภาพยานยนต์ทางเทคนิค

ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการ ณ ม ค  2559
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ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การทดสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพและเคมี เป็น
กิจกรรมการบริการที่มีสัดส่วนมูลค่าในกลุ่มการบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้า
และวัตถุดิบสูงที่สุด ในขณะที่การตรวจสภาพยานยนต์ทางเทคนิค เป็นกิจกรรมที่แม้จะมีจ านวนธุรกิจ
ที่ใกล้เคียงกับกิจกรรมอื่น แต่ก็มีอัตราการเติบโตและสัดส่วนของทุนจดทะเบียนที่ไม่มากนัก อย่างไร
ก็ตาม โดยภาพรวม กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้า
และวัตถุดิบ ถือเป็นกิจกรรมที่มีอัตราการเติบโตของการจดทะเบียนในอัตราที่สูง เม่ือเปรียบเทียบกับ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องประเภทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 
 

นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market 
Access) จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตาม
ตารางที่ 6-17 จะพบว่า ภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่การเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการ
การบริการ (Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการด้านการ
ทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ มีเพียงกิจกรรมเดียวที่มีการระบุลงในข้อผูกพัน
การเปิดการค้าการบริการเสรี คือ การบริการทดสอบและวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Composition and 
Purity Testing and Analysis Services) ทั้งใน Mode 3 และ 4 ในทุกความตกลงการค้าเสรี 
ที่ไทยผูกพันและมีข้อบทด้านการเจรจาการค้าบริการ โดยรายละเอียดของการเปิดเสรีการบริการนี้
ในแต่ละความตกลงการค้าเสรี เป็นดังน้ี 

 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน และความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี  

Mode 3 – เปิดให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ถือหุ้นสูงสุดได้ร้อยละ 70 โดยจะต้องถือหุ้น 
ร่วมทุนกับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยเท่านั้น (Joint-venture)  
Mode 4 – ไม่ผูกพัน ไม่เปิดเสรีการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา 
 

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน อาเซียน-เกาหลี อาเซียน-ออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์ อาเซียน-อินเดีย และไทย-ญี่ปุ่น 
Mode 3 – เปิดให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ถือหุ้นสูงสุดได้ร้อยละ 49 
Mode 4 – เปิดเสรีการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา 
 

 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย 
Mode 3 – ไม่ผูกพัน 
Mode 4 – เปิดเสรีการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา 
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 ตารางที่ 6-17 ตารางสรุประ  บการผูกพ นการบริการของ ทยของการบริการ ้านการท สอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและว ตถุ ิบ 
ที่ กี่ยวข้องก บอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

การบริการ ้านการ
ท สอบและตรวจสอบ

คุณภาพสินค้าและว ตถุ ิบ 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย  %) 

49% - 49% - 49% - 49% - 49% - 0% - 70% - 49% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด  %) 

70% - 49% - 49% - 49% - 0% - 49% - 0% - 0% - 

ที่มา   บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี
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 การบริการที่ กี่ยวข้องก บการผลิต 
 
ในกลุ่มสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในยานยนต์และชิ้นส่วน คณะผู้ วิจัยได้

พิจารณากิจกรรมการผลิตรวมเข้าไปด้วย เนื่องจากคณะผู้วิจัยได้พิจารณาให้กิจกรรมการจ้างการ
ผลิตเป็นหนึ่งในการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ซึ่งข้อมูลของกิจกรรมดังกล่าวจะถูกสะท้อนอยู่
ในกิจกรรมการผลิตตามรหัส TSIC เหล่านี้  

 
 29101 การผลิตเครื่องยนต์ส าหรับยานยนต์ 
 29102 การผลิตรถยนต์ส่วนบุคคล 
 29103 การผลิตรถกระบะ1ตัน 
 29104 การผลิตยานยนต์อื่นๆที่ใช้เพื่อการโดยสาร 
 29109 การผลิตยานยนต์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
 29201 การผลิตตัวถังยานยนต์ 
 29202 การผลิตรถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง 
 29203 การผลิตตู้บรรทุกสินค้า 
 29300 การผลิตชิ้นส่วน และอุปกรณ์เสริม ส าหรับยานยนต์ 
 29301 การผลิตที่นั่งภายในยานยนต์ 
 29302 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ 
 29309 การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆส าหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
 30911 การผลิตจักรยานยนต์ 
 30912 การผลิตเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมส าหรับจักรยานยนต์ 
 30921 การผลิตจักรยาน 
 30922 การผลิตรถส าหรับคนพิการ 
 30990 การผลิตอุปกรณ์การขนส่งอื่นๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
 
ส าหรับการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต พบว่า เป็นการบริการที่มีการหดตัวอัตราการ

เติบโต โดยขนาดของธุรกิจด้านการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 - 
2559 มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ -4.44 โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจการบริการที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตดังกล่าวหดตัวจาก 323,397 ล้านบาท เป็น 309,054 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที ่6-21  
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ภาพที่ 6-21 มูลค่าทุนจ ทะ บียนของกลุ่มธุรกิจการบริการที่ ก่ียวข้องก บการผลิต  
  ือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 : อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
เม่ือพิจารณาในรายกิจกรรมการบริการของหมวดการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต  

จากภาพที่ 6-22 จะเห็นว่า โดยภาพรวมกิจกรรมบริการที่ เกี่ยวข้องกับการผลิต ส าหรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ส่วนใหญ่มีอัตราการหดตัวของทุนจดทะเบียนอย่างเห็นได้ชัด 
อย่างไรก็ตาม กิจกรรมที่มีอัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนมากที่สุด คือ การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า
ส าหรับยานยนต์ โดยมีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 0.57 รองลงมาได้แก่ การผลิตเครื่องยนต์ส าหรับ 
ยานยนต์ และ การผลิตเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมส าหรับจักรยานยนต์ ที่ร้อยละ 0.00 
และ -1.71 ตามล าดับ ในขณะท่ีหากพิจารณาถึงสัดส่วนของทุนจดทะเบียนในเดือนมกราคม 2559 
พบว่า การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ส าหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น  
เป็นกิจกรรมที่มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนมากที่สุด ที่ร้อยละ 59.72 รองลงมาได้แก่ การผลิต
รถยนต์ส่วนบุคคล (ร้อยละ 21.76) การผลิตยานยนต์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (ร้อยละ 
8.82) การผลิตจักรยานยนต์ (ร้อยละ 2.59) และ การผลิตเครื่องยนต์  ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม
ส าหรับจักรยานยนต์ (ร้อยละ 1.40) 

http://www.bolliger-company.com/


 

 

 

6-64  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

ทั้งน้ี หากพิจารณาถึงจ านวนธุรกิจของกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต พบว่า 
การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ส าหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เป็นกิจกรรม
บริการที่มีจ านวนธุรกิจมากที่สุดอย่างเห็นได้ชัด ที่ 1,661 ราย  

 
ภาพที่ 6-22 ภาพรวมของธุรกิจการบริการที่ กี่ยวข้องก บการผลิต แบ่งตามรายกิจกรรม  

 อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
หมายเหตุ   ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย  กิจการ) 
ที่มา   บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
ข้อสังเกตประการหนึ่งส าหรับกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต คือ กิจกรรม

การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ส าหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เป็นกิจกรรม
บริการที่มีความแข็งแกร่งส าหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 
โดยมีจ านวนผู้ประกอบการและสัดส่วนของทุนจดทะเบียนที่สูงกว่ากิจกรรมอื่นโดยเปรียบเทียบ
อย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตของกิจกรรมบริการดังกล่าวกลับมีการหดตัว  
ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางอัตราการเติบโตของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ส าหรับอุตสาหกรรม
ยานยนต์และช้ินส่วนโดยรวม 

 

ขี ความสามารถในการแขง่ข นของการบริการที่ กี่ยวขอ้งก บการผลิต : อุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วน

17ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด รวบรวมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of Business Development)
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อ ตราการขยายต วของทุนจ ทะ บียน ระหว่าง ม ค       ถึง ม ค      

ขี ความสามารถในการแข่งข นของการบริการที่ ก่ียวข้องก บการผลิตของ ทย

      การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณเ์สริมอื่นๆส าหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไวใ้นท่ีอื่น       การผลิตรถยนต์ส่วนบุคคล
      การผลิตยานยนต์อืน่ๆซึง่มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น       การผลิตจักรยานยนต์
      การผลิตเคร่ืองยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมส าหรับจักรยานยนต์       การผลิตตัวถังยานยนต์
      การผลิตท่ีนั่งภายในยานยนต์       การผลิตอุปกรณไ์ฟฟ้าส าหรับยานยนต์
      การผลิตอุปกรณก์ารขนส่งอื่นๆซึง่มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น       การผลิตเคร่ืองยนต์ส าหรับยานยนต์
      การผลิตจักรยาน       การผลิตรถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง

ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการ ณ ม ค  2559
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นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market 
Access) จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตาม
ตารางที่ 6-18 จะพบว่า มีกิจกรรมการบริการที่ส าคัญ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาการบริการนี้อยู่ด้วยกัน 
4 บริการ ได้แก่  

 
 การบริการการผลิตยานยนต์ (CPC 88811)  
 การบริการการผลิตรถเทรลเลอร์และเซมิเทรลเลอร์ (CPC 88812)  
 การบริการการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และช้ินส่วนตกแต่ง (CPC 88813)  
 การบริการการผลิตจักรยานยนต์ (CPC 88826)  

 
โดยภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่การเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการการบริการ  

(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิต ไม่ได้ผูกพันการบริการทั้งใน Mode 3 และ Mode 4 ในเกือบทุกความตกลงการค้าเสรีที่ไทย
มีความตกลงและมีข้อบทด้านการเจรจาการค้าบริการด้วย ยกเว้น ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนที่
มีการผูกพันการเปิดเสรีบริการในการจัดตั้งกิจการภายใต้กรอบความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน 
(ACIA) โดยเปิดให้ชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 49 และความตกลงการค้าเสรี
ไทย-ออสเตรเลีย ซึ่งประเทศไทยเปิดเสรีการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ทั้ง 4 กิจกรรม 
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 ตารางที่ 6-18 ตารางสรุประ  บการผูกพ นการบริการของ ทยของการบริการที่ กี่ยวข้องก บการผลิตที่ กี่ยวข้องก บอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 การบริการที่ ก่ียวข้องก บ
การผลิต 

AFAS 9th 
Package * 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย  %) 

49% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด  %) 

49% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

หมายเหตุ: * ในการเจรจาเรื่องการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียนจะถูกระบอุยู่ในความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ACIA) โดยระบุใหช้าวต่างชาติสามารถถือหุ้นได้สูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 49 
ที่มา   บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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 การบริการการจ  หาพน กงาน 
 
การบริการการจัดหาพนักงานเป็นการบริการที่มีการเติบโตในอัตราที่สูงมาก โดยขนาด

ของธุรกิจด้านการบริการการจัดหาพนักงานระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการ
เติบโตอยู่ที่ร้อยละ 37.72 โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจการบริการการจัดหาพนักงานดังกล่าว
ขยายตัวจาก 11,742 ล้านบาท เป็น 16,171 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 6-23  

 
ภาพที่ 6-23 มูลค่าทุนจ ทะ บียนของกลุ่มธุรกิจการบริการการจ  หาพน กงาน   

  ือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 : อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
เม่ือพิจารณาขีดความสามารถของกิจกรรมการบริการในสาขาการบริการจัดหาพนักงาน 

โดยแบ่งเป็นรายกิจกรรม ตามการแบ่งโดยรหัสประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย (TSIC) ซึ่ง
กิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องจะประกอบไปด้วย 
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 78300: กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรมนุษย์อื่นๆ 
 78200: กิจกรรมการให้บริการจ้างงานชั่วคราว 
 78109: กิจกรรมของส านักงานจัดหางานหรือตัวแทนจัดหางานอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด

ประเภทไว้ในที่อื่น 
 
ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาในรายกิจกรรมการบริการของหมวดการบริการการจัดหาพนักงาน   

จากภาพที่ 6-24  จะเห็นว่า กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรมนุษย์อื่นๆ เป็นกิจกรรมที่อัตรา 
การขยายตัวของทุนจดทะเบียนระหว่างเดือนมกราคม 2558 และ 2559 สูงที่สุด โดยมีอัตรา 
การขยายตัวร้อยละ 70.62 รวมทั้งมีสัดส่วนของทุนจดทะเบียน ณ มกราคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ 
61.30 และมีจ านวนผู้ประกอบการ 723 ราย รองลงมาเป็นกิจกรรมการบริการให้บริการจ้างงาน
ชั่วคราว และกิจกรรมการจัดหางานของส านักงานจัดหางานหรือตัวแทนจัดหางานอื่นๆ ที่มีอัตรา
การขยายตัวของทุนจดทะเบียนอยู่ที่ร้อยละ 5 และ 6.1 มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนที่ร้อยละ 
21.43 และ 17.27 และมีจ านวนผู้ประกอบการ 1,272 และ 1,027 ราย 
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ภาพที่ 6-24 ภาพรวมของธุรกิจการบริการการจ  หาพน กงาน แบ่งตามรายกิจกรรม  
: อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
หมายเหตุ   ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย  กิจการ) 
ที่มา   บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
ส าหรับระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) ของกิจกรรมการ

บริการจัดหาพนักงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เมื่อพิจารณาจากข้อมูลการ
เปิดเสรีการค้าบริการตามรายการ CPC ที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตาม
ตารางที่ 6-19 จะพบว่า มีกิจกรรมการบริการส าคัญในสาขานี้เพียงกิจกรรมเดียว ได้แก่ กิจกรรม
การบริการจัดหาพนักงานถาวรที่มิใช่บุคลากรระดับผู้บริหาร (CPC 85112) โดยภายใต้ข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรีที่มีการเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการการบริการ (Mode 3) และการให้บริการ
โดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการด้านการจัดหาพนักงาน ไม่ได้ผูกพันการบริการ
ทั้งใน Mode 3 และ Mode 4 ในทุกความตกลงการค้าเสรีที่ไทยมีความตกลงและมีข้อบทด้านการ
เจรจาการค้าบริการด้วย ยกเว้น ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ซึ่งประเทศไทยเปิดเสรี
การให้บริการโดยบุคคลธรรมดาเพียงเท่านั้น 
 

ขี ความสามารถในการแขง่ข นของการบริการการจ  หาพน กงาน : อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นสว่น

18ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด รวบรวมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of Business Development)
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อ ตราการขยายต วของทุนจ ทะ บียน ระหว่าง ม ค       ถึง ม ค      

ขี ความสามารถในการแข่งข นของการบริการการจ  หาพน กงานของ ทย

      กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรมนุษย์อ่ืนๆ

      กิจกรรมการให้บริการจ้างงานชั่วคราว

      กิจกรรมของส านักงานจัดหางานหรือตัวแทนจัดหางานอ่ืนๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้
ในท่ีอ่ืน

ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการ ณ ม ค  2559
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 ตารางที่ 6-19 ตารางสรุประ  บการผูกพ นการบริการของ ทยของการบริการการจ  หาพน กงานที่ กี่ยวข้องก บอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 การบริการการจ  หา
พน กงาน 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย  %) 

0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด  %) 

70% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

ที่มา   บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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 การบริการการซ่อมบ ารุง ครื่องจ กรและอุปกรณ์ 
 
การบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นการบริการที่มีการหดตัวของอัตรา

การเติบโต โดยขนาดของธุรกิจด้านการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ระหว่างเดือน
มกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ -2.92 โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจการ
บริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าวหดตัวจาก 29,098 ล้านบาท เป็น 28,247  
ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 6-25 

 
ภาพที่ 6-25 มูลค่าทุนจ ทะ บียนของกลุ่มธุรกิจการบริการการซ่อมบ ารุง ครื่องจ กรและ

อุปกรณ์    ือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 : อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
เม่ือพิจารณาในรายกิจกรรมการบริการของหมวดการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร

และอุปกรณ์ จากภาพที่ 6-26 จะเห็นว่า กิจกรรมบริการติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ 
เป็นกิจกรรมที่มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนในเดือนมกราคม 2559 มากที่สุดที่ร้อยละ 27.82 
รองลงมาได้แก่ การบ ารุงรักษาและการซ่อมระบบเครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ และ การซ่อม
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เครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะอย่าง ที่ร้อยละ 20.78 และ 20.77 ตามล าดับ ในขณะที่หากพิจารณาถึง
อัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนของกิจกรรมบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ พบว่า 
กิจกรรมบริการที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุด คือ การบ ารุงรักษาและการซ่อมจักรยานยนต์ โดยมี
อัตราขยายตัวของการเติบโตที่ร้อยละ 47.35 รองลงมาได้แก่ การบ ารุงรักษาและการซ่อมระบบ
เครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ (ร้อยละ 7.15) และการซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
หม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า (ร้อยละ 4.59)  

 
ทั้งน้ี หากพิจารณาถึงจ านวนธุรกิจของกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต พบว่า 

การบ ารุงรักษาและการซ่อมระบบเครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นกิจกรรมบริการที่มีจ านวน
ธุรกิจมากที่สุดอย่างเห็นได้ชัด ที่ 2,351 ราย รองลงมาได้แก่ การติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมและ 
อุปกรณ์ และ การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานท่ัวไป ที่ 1,981 และ 1,218 ราย ตามล าดับ 

 
ภาพที่ 6-26 ภาพรวมของธุรกิจการบริการการซ่อมบ ารุง ครื่องจ กรและอุปกรณ์  

แบ่งตามรายกิจกรรม : อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
หมายเหตุ   ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย  กิจการ) 
ที่มา   บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 

ขี ความสามารถในการแขง่ข นของการบริการการซอ่มบ ารุง ครื่องจ กรและอปุกรณ์ : อุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วน

19ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด รวบรวมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of Business Development)
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อ ตราการขยายต วของทุนจ ทะ บียน ระหว่าง ม ค       ถึง ม ค      

ขี ความสามารถในการแข่งข นของการบริการการซ่อมบ ารุง ครื่องจ กรและอุปกรณ์ของ ทย

      การติดต้ังเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์       การซ่อมมอเตอร์ไฟฟา้เคร่ืองก าเนดิไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณค์วบคุมและจ่ายไฟฟ้า
      การซ่อมอุปกรณไ์ฟฟ้าอื่นๆซึง่มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น       การบ ารุงรักษาและการซ่อมระบบเคร่ืองยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
      การซ่อมเคร่ืองจักรท่ีใช้งานเฉพาะอยา่ง       การซ่อมเคร่ืองจักรท่ีใช้งานท่ัวไป
      การบ ารุงรักษายานยนต์ท่ัวไป       การบ ารุงรักษาและการซ่อมตัวถังประตูหน้าต่างและอื่นๆท่ีคล้ายกนั
      การบ ารุงรักษาและการซ่อมจักรยานยนต์

ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการ ณ ม ค  2559
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ดังนั้น จะเห็นได้ว่า กิจกรรมบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีศักยภาพ
ทางการแข่งขันส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน คือ การบ ารุงรักษาและการซ่อมระบบ
เครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีทั้งอัตราการขยายตัวและสัดส่วนของทุนจดทะเบียนที่สูง
โดยเปรียบเทียบ ในขณะที่การบ ารุงรักษาและการซ่อมระบบเครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์  การ
ซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะอย่าง ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ แม้จะมีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนที่สูง 
และมีจ านวนธุรกิจที่มาก แต่อัตราการเติบโตในกิจกรรมส่วนใหญ่ดังกล่าวกลับมีการหดตัว จึงอาจ
เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความอิ่มตัวของกิจกรรมบริการดังกล่าว  
 

นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market 
Access) จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตาม
ตารางที่ 6-20 จะพบว่า มีกิจกรรมการบริการท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาการบริการนี้อยู่สองบริการ ได้แก่  

 
 การบริการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรอุตสาหกรรมและพาณิชย์ (CPC 87156) 
 การบริการการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ 

(CPC 87320) 
 
ภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่การเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการการบริการ  

(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการการซ่อมบ ารุง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ มีเพียงความตกลงการค้าเสรีอาเซียนเพียงความตกลงเดียว ที่ประเทศไทย
มีการเปิดเสรีการบริการในการจัดตั้งธุรกิจให้แก่กิจกรรมการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร
พาณิชย์และอุตสาหกรรม และการบริการการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรมการผลิต
และการบริการ โดยเปิดให้มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 49 ในขณะที่ ความตกลง
การค้าเสรีอื่นๆ ที่ประเทศไทยผูกพันด้วย ไม่เปิดเสรีการบริการทั้งหมด ทั้งในรูปแบบการจัดตั้ง
ธุรกิจและการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (ยกเว้น ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ที่
ประเทศไทยยินยอมให้มีการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาได้ในกิจกรรมการบริการในสาขาการซ่อม
บ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งสองกิจกรรม) 
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 ตารางที่ 6-20 ตารางสรุประ  บการผูกพ นการบริการของ ทยของการบริการการซ่อมบ ารุง ครื่องจ กรและอุปกรณ์ 
ที่ กี่ยวข้องก บอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 การบริการการซ่อมบ ารุง
 ครื่องจ กรและอุปกรณ์ 

AFAS 9th 
Package * 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย  %) 

49% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด  %) 

49% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

หมายเหตุ: * ส าหรับการบริการการตดิตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ (CPC 87320) ภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียนจะถูกระบุอยู่ในความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ACIA) โดยระบุให้
ชาวต่างชาติสามารถถอืหุ้นได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 49 
ที่มา   บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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 การบริการการจ  จ าหน่ายปลีกและส่ง 
 
ส าหรับการบริการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง พบว่า ในด้านการบริการการจัดจ าหน่ายส่ง

เป็นการบริการที่ มีการหดตัวของอัตราการเติบโต โดยขนาดของธุรกิจด้านการบริการ 
การจัดจ าหน่ายส่งระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ -2.55 โดย
ทุนจดทะเบียนของธุรกิจการบริการการจัดจ าหน่ายส่งดังกล่าวหดตัวจาก 124,432 ล้านบาท เป็น 
121,262 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 6-27 ในทางตรงกันข้าม การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกกลับ
มีการเติบโตที่ขยายตัวเล็กน้อย โดยขนาดของธุรกิจด้านการบริการการจัดจ าหน่ายปลีก  มีอัตรา
การเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 3.7 และทุนจดทะเบียนของธุรกิจการบริการการจัดจ าหน่ายปลีกดังกล่าว
ขยายตัวจาก 248,825 ล้านบาท เป็น 258,030 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 6-28  

 
ภาพที่ 6-27 มูลค่าทุนจ ทะ บียนของกลุ่มธุรกิจการบริการการจ  จ าหน่ายส่ง   
  ือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 : อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 
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ภาพที่ 6-28 มูลค่าทุนจ ทะ บียนของกลุ่มธุรกิจการบริการการจ  จ าหน่ายปลีก   
  ือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 : อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน  

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
เมื่อพิจารณาในรายกิจกรรมการบริการของหมวดการบริการการจัดจ าหน่ายส่ง จากภาพ

ที่ 6-29 จะเห็นว่า การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เป็นกิจกรรม
ที่มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนในเดือนมกราคม 2559 มากที่สุดที่ร้อยละ 55.08 รองลงมาได้แก่ 
การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง และ การขายส่งเครื่องจักรและ
อุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม ที่ร้อยละ 19.98 และ 19.11 ตามล าดับ ในขณะที่หากพิจารณา
ถึงอัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนของกิจกรรมบริการการจัดจ าหน่ายส่ง พบว่า กิจกรรม
บริการที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุด คือ การขายส่งวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างผลิตภัณฑ์โลหะอุปกรณ์
ระบบท่อโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง โดยมีอัตราขยายตัวของการเติบโตที่ ร้อยละ 
102.67 รองลงมาได้แก่ การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง (ร้อยละ 
35.26) และ การขายส่งเครื่องจักรอุตสาหกรรมโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง (ร้อยละ 
34.53)  
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ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงจ านวนผู้ประกอบการของกิจกรรมการบริการการจัดจ าหน่ายส่ง 
พบว่า กิจกรรมบริการขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เป็น
กิจกรรมบริการที่มีจ านวนธุรกิจมากที่สุดอย่างเห็นได้ชัด ที่ 13,561 ราย รองลงมาได้แก่ การขาย
ส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม และ การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับ
ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ที่ 5,807 และ 5,458 ราย ตามล าดับ 

 
ภาพที่ 6-29 ภาพรวมของธุรกิจการบริการการจ  จ าหน่ายส่ง แบ่งตามรายกิจกรรม  

: อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
หมายเหตุ   ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย  กิจการ) 
ที่มา   บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
ในขณะที่หากพิจารณากิจกรรมการบริการการจัดจ าหน่ายปลีก  จากภาพที่ 6-30  

จะเห็นว่า โดยภาพรวมกิจกรรมการบริการการจัดจ าหน่ายค้าปลีก ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วน ส่วนใหญ่มีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยกิจกรรมที่
มีอัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนมากที่สุด คือ การขายยานยนต์เก่าชนิดรถบรรทุกและ 
ยานยนต์หนักอื่นๆ ซึ่งมีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 13.33 รองลงมาได้แก่ การขายส่งชิ้นส่วนและ
อุปกรณ์เสริมใหม่ของจักรยานยนต์ (ร้อยละ 8.68) การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของ
ยานยนต์ (ร้อยละ 7.49) การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้   

ขี ความสามารถในการแขง่ข นของการบริการการจ  จ าหน่ายค้าสง่ : อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นสว่น

20ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด รวบรวมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of Business Development)
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ขี ความสามารถในการแข่งข นของการบริการ ้านการค้าส่งของ ทย

      การขายส่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์อ่ืนๆซึ่งมิได้จัดประเภท
ไว้ในท่ีอ่ืน
      การขายส่งสินค้าท่ัวไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตาม
สัญญาจ้าง
      การขายส่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงาน
อุตสาหกรรม
      การขายส่งสินค้าเฉพาะอย่างอ่ืนๆซึ่งมิไดจั้ดประเภทไว้ใน
ท่ีอ่ืนโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
      การขายส่งเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมโดยได้รับค่าตอบแทน
หรือตามสัญญาจ้าง
      การขายส่งวัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้างผลิตภัณฑ์โลหะ
อุปกรณ์ระบบท่อโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการ ณ ม ค  2559
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และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน (ร้อยละ 5.36) และการขายยานยนต์เก่าชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล  
รถกระบะรถตู้และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน (ร้อยละ 4.82) ส าหรับสัดส่วนของทุนจดทะเบียนใน
เดือนมกราคม 2559 พบว่า การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้และ 
รถขนาดเล็กที่คล้ายกัน เป็นกิจกรรมที่มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนมากที่สุด ที่ร้อยละ 37.17 
รองลงมาได้แก่ การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ และ การขายส่ง
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์ ที่ร้อยละ 30.80 และ 18.89 ตามล าดับ 

 
ทั้งน้ี หากพิจารณาถึงจ านวนธุรกิจของกิจกรรมการบริการการจัดจ าหน่ายค้าปลีก พบว่า 

การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้  และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน เป็น
กิจกรรมบริการที่มีจ านวนธุรกิจมากที่สุดอย่างเห็นได้ชัด ที่ 4,364 ราย รองลงมาได้แก่ การขาย
ปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์ (3,596 ราย) และ  การขายส่งชิ้นส่วนและ
อุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์ (3,242 ราย) 
 

ภาพที่ 6-30 ภาพรวมของธุรกิจการบริการการจ  จ าหน่ายปลีก แบ่งตามรายกิจกรรม  
: อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
หมายเหตุ   ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย  กิจการ) 
ที่มา   บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

ขี ความสามารถในการแขง่ข นของการบริการการจ  จ าหน่ายค้าปลีก : อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

21ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด รวบรวมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of Business Development)
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อ ตราการขยายต วของทุนจ ทะ บียน ระหว่าง ม ค       ถึง ม ค      

ขี ความสามารถในการแข่งข นของการบริการ ้านการค้าปลีกของ ทย

      การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้ และรถขนาดเล็กท่ีคล้ายกนั       การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอืน่ๆ
      การขายสง่ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์       การขายปลกีชิน้ส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์
      การขายจักรยานยนต์       การขายยานยนต์เก่าชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้และรถขนาดเล็กท่ีคล้ายกัน
      การขายสง่ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของจักรยานยนต์       การขายสง่และขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณเ์สริมเก่าของยานยนต์
      การขายปลกีชิน้ส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของจักรยานยนต์       การขายสง่และปลกีชิ้นสว่นและอุปกรณเ์สริมเก่าของจักรยานยนต์
      การขายยานยนต์เก่าชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ

ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการ ณ ม ค  2559
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ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ส าหรับกิจการประเภทการจัดจ าหน่ายส่งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 
ยานยนต์และชิ้นส่วน สัดส่วนของทุนจดทะเบียนและจ านวนธุรกิจจะอยู่ในบริการที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตของบริการดังกล่าวกลับอยู่ใน
ทิศทางการหดตัวลง ซึ่งอาจแสดงถึงภาวะซบเซาหรือการอิ่มตัวของบริการดังกล่าว ในขณะที่
กิจการประเภทการจัดจ าหน่ายปลีก พบว่า โดยมากสัดส่วนของทุนจดทะเบียนและจ านวนธุรกิจจะ
อยู่ท่ีการค้าปลีกยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็ก ตลอดจน
ชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์มากกว่า ซึ่งมีทิศทางการเติบโตที่มากขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
สะท้อนถึงภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมบริการดังกล่าวที่มากขึ้น  
 

นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market 
Access) จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตาม
ตารางที่ 6-21 จะพบว่า ภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่การเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการ
การบริการ (Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการการจัด
จ าหน่ายปลีกและส่ง มีกลุ่มการบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งที่เกี่ยวข้องกับสาขาการบริการนี้ 5 
กลุ่มการบริการ9 ได้แก่  

 
 การบริการการจัดจ าหน่ายแบบส่งนอกเหนือสัญญาจ้าง (Group of CPC 611) 
 การบริการการจัดจ าหน่ายแบบส่งตามสัญญาจ้าง (Group of CPC 612) 
 การบริการการจัดจ าหน่ายแบบปลีกในร้านค้าที่นอกเหนือจากร้านค้าเฉพาะอย่าง 

(Non-specialized store retail) (Group of CPC 621) 
 การบริการการจัดจ าหน่ายแบบปลีกในร้านค้าเฉพาะอย่าง (Specialized store) 

(Group of CPC 622) 
 การบริการการจัดจ าหน่ายแบบปลีกตามสัญญาจ้าง (Group of CPC 625) 
 
ซึ่งจากการศึกษา พบว่า ความตกลงการค้าเสรีของไทยเกือบทั้งหมด (ยกเว้นความตกลง

การค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น) จะไม่ผูกพันการเปิดเสรีบริการค้าส่งและค้าปลีก ยกเว้นเพียงสาขาเดียวที่
ไทยมีการเปิดเสรีบริการทั้ง Mode 3 และ Mode 4 คือ การบริการการจัดจ าหน่ายแบบส่งตาม
สัญญาจ้าง (Group of CPC 612) โดยมีการอนุญาตให้ชาวต่างชาติถือหุ้นได้ร้อยละ 49 ส าหรับ
ความตกลงอาเซียน (AFAS) ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลีใต้ อาเซียน-

                                                           
9 หมวดการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วน ในรหัส CPC สองหลักสุดท้ายประกอบด้วย -81 

motor vehicles, motorcycles, snowmobiles and related parts and accessories, -82 other transport equipment except 
bicycles 
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ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และอาเซียน-อินเดีย ชาวต่างชาติถือหุ้นได้ร้อยละ 100 ส าหรับความ
ตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย และไทย-ชิลี หากแต่เป็นการเปิดอย่างมีเงื่อนไข  

 
ทั้งนี้ ส าหรับความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น ได้มีการเปิดเสรีบริการค้าปลีกและส่งใน

ทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน โดยระบสุัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดไม่
เกินร้อยละ 75 และต้องรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของที่อัตราส่วน 3 ต่อ 1 ยกเว้น กลุ่ม
ธุรกิจบริการการจัดจ าหน่ายแบบส่งตามสัญญาจ้างที่ไม่ผูกพันการเปิดเสรีการจัดตั้งธุรกิจ 
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 ตารางที่ 6-21 ตารางสรุประ  บการผูกพ นการบริการของ ทยของการบริการการจ  จ าหน่ายปลีกและส่ง 
ที่ กี่ยวข้องก บอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 การบริการจ  จ าหน่าย
ปลีกและส่ง 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 0 10 6 0 6 10 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 10 0 4 10 4 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

20% 0% 20% 0% 20% 0% 20% 0% 20% 0% 100% 0% 40% 100% 40% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย  %) 

10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 75% - 40% - 40% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด  %) 

49%, 
70% 

- 49% - 49% - 49% - 49% - 75% - 100% - 
70%, 
100% 

- 

ที่มา   บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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 การบริการการก าจ  ของ สียและการบ าบ  ของ สียอุตสาหกรรม 
 
การบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรมเป็นการบริการที่มีการ

เติบโตที่มาก โดยขนาดของธุรกิจด้านการบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสีย
อุตสาหกรรมระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 15.24 โดยทุน
จดทะเบียนของธุรกิจการบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรมดังกล่าว
ขยายตัวจาก 14,708 ล้านบาท เป็น 16,950 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 6-31 

 
ภาพที่ 6-31 มูลค่าทุนจ ทะ บียนของกลุ่มธุรกิจการบริการการก าจ  ของ สียและ 

การบ าบ  ของ สียอุตสาหกรรม    ือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559  
: อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
เม่ือพิจารณาในรายกิจกรรมการบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสีย

อุตสาหกรรม จากภาพที่ 6-32 จะเห็นว่า การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยวิธี
อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เป็นกิจกรรมที่มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนในเดือนมกราคม 
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2559 มากที่สุดที่ร้อยละ 40.11 รองลงมาได้แก่ การเก็บรวบรวมของเสียที่ไม่เป็นอันตราย และ 
การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยการฝังกลบอย่างถูกสุขอนามัย ที่ร้อยละ 
22.08 และ 12.02 ตามล าดับ ในขณะที่หากพิจารณาถึงอัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนของ
กิจกรรมบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม พบว่า กิจกรรมบริการที่มี
อัตราการเติบโตสูงที่สุด คือ การจัดการน้ าเสีย โดยมีอัตราขยายตัวของการเติบโตที่ร้อยละ 38.49 
รองลงมาได้แก่ การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยการฝังกลบ อย่างถูก
สุขอนามัย (ร้อยละ 24.40) และ การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยวิธีอื่นๆ 
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น (ร้อยละ 16.76)  

 
ทั้งน้ี หากพิจารณาถึงจ านวนธุรกิจของกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต พบว่า 

กิจกรรมการเก็บรวบรวมของเสียที่ไม่เป็นอันตราย เป็นกิจกรรมบริการที่มีจ านวนธุรกิจมากที่สุด  
ที่ 251 ราย รองลงมาได้แก่ การจัดการน้ าเสีย และ การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตราย
โดยการฝังกลบอย่างถูกสุขอนามัย ที ่183 และ 124 ราย ตามล าดับ 

 
ภาพที่ 6-32 ภาพรวมของธุรกิจการบริการการก าจ  ของ สียและการบ าบ  ของ สีย

อุตสาหกรรม แบ่งตามรายกิจกรรม : อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
หมายเหตุ   ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย  กิจการ) 
ที่มา   บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

ขี ความสามารถในการแขง่ข นของการบริการการก าจ  ของ สียและการบ าบ  ของ สียอตุสาหกรรม : 
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นสว่น

22ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด รวบรวมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of Business Development)
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อ ตราการขยายต วของทุนจ ทะ บียน ระหว่าง ม ค       ถึง ม ค      

ขี ความสามารถในการแข่งข นของการบริการการก าจ  ของ สียและการบ าบ  ของ สีย
อุตสาหกรรมของ ทย

      การบ าบัดและการก าจัดของเสียท่ีไม่เป็นอันตรายโดยวธีิอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไวใ้นท่ีอื่น       การเก็บรวบรวมของเสียท่ีไม่เป็นอันตราย
      การบ าบัดและการก าจัดของเสียท่ีไม่เป็นอันตรายโดยการฝังกลบ อย่างถูกสุขอนามัย       การจัดการน้ าเสีย
      การบ าบัดและการก าจัดของเสียท่ีไม่เป็นอันตรายโดยวธีิชีวภาพ       กิจกรรมการบ าบัดและการจัดบริการเก็บของเสียอื่นๆ
      การบ าบัดและการก าจัดของเสียท่ีไม่เป็นอันตรายโดยการเผาด้วยเตาเผาขยะ       กิจกรรมการท าความสะอาดส าหรับอาคารและอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น
      การบ าบัดและการก าจัดของเสียท่ีเป็นอันตรายยกเวน้กากสารกัมมันตรังสี       การเก็บรวบรวมของเสียท่ีเป็นอันตราย
      การบ าบัดและการก าจัดของเสียท่ีไม่เป็นอันตราย

ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการ ณ ม ค  2559
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ดังนั้น จะเห็นได้ว่า บริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม มีอัตรา
การขยายตัวที่เพิ่มขึ้นในทุกกิจกรรมย่อย โดยกิจกรรมบริการที่มีศักยภาพส าหรับบริการการก าจัด
ของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม ได้แก่ การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็น
อันตรายโดยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การเก็บรวบรวมของเสียที่ไม่เป็นอันตราย และ 
การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยการฝังกลบอย่างถูกสุขอนามัย และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริการจัดการน้ าเสีย ที่มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนที่มาก และมีอัตราการ
เติบโตมากที่สุด 

 
นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market 

Access) จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตาม
ตารางที่ 6-22 จะพบว่า ภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่การเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการ
การบริการ (Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการการก าจัด
ของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม มีบริการเกี่ยวข้องกับสาขาการบริการนี้ 6 กิจกรรม 
ดังนี ้

 
 การบริการท าความสะอาดทั่วไป (CPC 85330) 
 การบริการการบ าบัดน้ าเสีย (CPC 94110) 
 การบริการการเก็บรวบรวมของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ยกเว้น ของเสียทาง

การแพทย์และชีวภาพ (CPC 94212) 
 การบริการการเก็บรวบรวมของเสียอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นเป็นอันตราย ที่สามารถน า

กลับมาใช้ใหม่ได้ (CPC 94219) 
 การบริการการเก็บรวบรวมของเสียทั่วไป (CPC 94239) 
 การบริการการบ าบัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายอื่นๆ (CPC 94339) 
 
จากการศึกษาพบว่า ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน อาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลี 

อาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และไทย-ญี่ปุ่น ระดับการเปิดเสรีการบริการในสาขาการก าจัด
ของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรมทั้งในรูปแบบการจัดตั้งกิจการ (Mode 3) และการ
ให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) จะอยู่ที่ร้อยละ 83 โดยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ย
อยู่ที่ร้อยละ 41 โดยมีกิจกรรมการบริการการบ าบัดน้ าเสีย การบริการการเก็บรวบรวมของเสีย
อุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ยกเว้น ของเสียทางการแพทย์และชีวภาพ การบริการการเก็บ
รวบรวมของเสียทั่วไป การบริการการเก็บรวบรวมของเสียอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นเป็นอันตราย  
ที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้และการบริการการบ าบัดของเสียที่ไ ม่เป็นอันตร ายอื่นๆ  
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(CPC 94339) ที่เปิดเสรีการบริการภายใต้ความตกลงการค้าเสรีดังกล่าว ซึ่งจ ากัดสัดส่วนผู้ถือหุ้น
ต่างชาติที่ร้อยละ 49 และภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี ในรูปแบบการบริการ 
Mode 4 ที่เปิดเสรีอย่างมีเงื่อนไข โดยที่ผู้ให้บริการตามสัญญาจ้างจะต้องผ่านคุณสมบัติที่ก าหนด
ขึ้นโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย  

 
ทั้งนี้ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลีมีระดับการเปิดเสรีการบริการใน Mode 3  

อยู่ที่ร้อยละ 17 มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 11.7 (เปิดเสรีการบริการใน 
Mode 3 ส าหรับกิจกรรมการบริการบ าบัดน้ าเสียเพียงกิจกรรมเดียว และอนุญาติให้ผู้ถือหุ้น
ชาวต่างชาติ ถือหุ้นสูงสุดได้ร้อยละ 70 พร้อมทั้งต้องเป็นการลงทุนร่วมกับนิติบุคคลไทย) ในขณะ
ที่ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย และไทย-ออสเตรเลีย ประเทศไทยไม่เปิดเสรี 
การบริการในสาขานี้ โดยกิจกรรมการบริการการท าความสะอาดทั่วไป และการท าความสะอาด
เฉพาะอย่าง เป็นกิจกรรมการบริการท่ีไทยไม่เปิดเสรีการบริการทั้งในรูปแบบการจัดตั้งกิจการ และ
การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (ยกเว้น ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย) 
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 ตารางที่ 6-22 ตารางสรุประ  บการผูกพ นการบริการของ ทยของการบริการการก าจ  ของ สียและการบ าบ  ของ สียอุตสาหกรรม 
ที่ กี่ยวข้องก บอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 การบริการการก าจ  ของ
 สียและการบ าบ  ของ สีย

อุตสาหกรรม 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 1 1 6 0 5 6 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 0 6 1 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 0% 0% 83% 83% 0% 100% 17% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย  %) 

41% - 41% - 41% - 41% - 0% - 41% - 0% - 12% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด  %) 

49% - 49% - 49% - 49% - 0% - 49% - 0% - 70% - 

ที่มา   บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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 การบริการประก นวินา ภ ย 
 
การบริการประกันวินาศภัยเป็นการบริการที่มีการขยายตัวของอัตราการเติบโตเพียง

เล็กน้อย โดยขนาดของธุรกิจด้านการบริการประกันวินาศภัยระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 - 2559 
มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 2.94 โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจการบริการประกันวินาศภัย
ดังกล่าวขยายตัวจาก 35,764 ล้านบาท เป็น 36,817 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 6-33 

 
ภาพที่ 6-33 มูลค่าทุนจ ทะ บียนของกลุ่มธุรกิจการบริการประก นวินา ภ ย   ือนมกราคม 

ปี 2558 และ ปี 2559 : อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
เม่ือพิจารณาขีดความสามารถของกิจกรรมการบริการในสาขาบริการการประกัน 

วินาศภัยจะแบ่งเป็นรายกิจกรรม ตามการแบ่งโดยรหัสประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย 
(TSIC) จะมีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
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 65120: การประกันวินาศภัย 
 65200: การประกันภัยต่อ 
 
จากภาพที่ 6-34 เม่ือพิจารณาภาพรวมของธุรกิจการบริการประกันวินาศภัยที่เกี่ยวข้อง

กับยานยนต์และชิ้นส่วน ในรายกิจกรรมการบริการ จะพบว่า กิจกรรมการบริการประกันวินาศภัย 
และกิจกรรมการบริการประกันภัยต่อ มีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนระหว่างเดือน
มกราคม 2558 ถึง มกราคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ 2.94  และ 0.04 ตามล าดับ มีสัดส่วนของทุน 
จดทะเบียนของแต่ละกิจกรรมการบริการ ณ มกราคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ 86.59 และ 13.41 
ตามล าดับ และมีจ านวนผู้ประกอบการท้ังสิ้น 65 และ 14 รายตามล าดับ 

 
ภาพที่ 6-34 ภาพรวมของธุรกิจการบริการประก นวินา ภ ย แบ่งตามรายกิจกรรม  

: อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
หมายเหตุ   ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย  กิจการ) 
ที่มา   บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
จากตารางที่ 6-23 จะพบว่า เม่ือพิจารณาถึงระดับการเปิดเสรีการเจรจาการบริการใน

ด้านการเข้าสู่ตลาด และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาในสาขาการบริการประกันวินาศภัยตาม
การแบ่งรหัส CPC จะเห็นได้ว่า มีกิจกรรมบริการประกันวินาศภัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาการบริการนี้ 
2 กิจกรรม ได้แก่ การบริการประกันภัยการขนส่งสินค้า (CPC 71333) และการบริการประกันภัย
ส าหรับทรัพย์สินอื่นๆ (CPC 71334)  
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โดยภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน อาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลี อาเซียน-
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ไทย-ญี่ปุ่น ไทยออสเตรเลีย และไทย-ชิลี ระดับการเปิดเสรีการบริการ
ในสาขาการประกันวินาศภัย ทั้งในรูปแบบการจัดตั้งกิจการ (Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคล
ธรรมดา (Mode 4) จะอยู่ที่ร้อยละ 100 กล่าวคือเปิดเสรีทั้งหมด โดยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 25 โดยมีเงื่อนไขในการจัดตั้งธุรกิจใหม่จะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรี
ในคณะรัฐมนตร ีและมีเงื่อนไขในการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา โดยผู้บริหารอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญ 
และผู้ช่วยทางเทคนิคจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยของไทย ในขณะที่ ภายใต้ความตกลงอาเซียน-อินเดีย และไทย-ออสเตรเลีย ประเทศ
ไทยจะไม่เปิดเสรีการบริการในสาขาการประกันภัย 
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 ตารางที่ 6-23 ตารางสรุประ  บการผูกพ นการบริการของ ทยของการบริการประก นวินา ภ ยที่ กี่ยวข้องก บอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 การบริการประก นวินา 
ภ ย 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 2 2 2 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย  %) 

25% - 25% - 25% - 25% - 0% - 25% - 0% - 25% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด  %) 

25% - 25% - 25% - 25% - 0% - 25% - 0% - 25% - 

ที่มา   บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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 การบริการการขนส่งสินค้าและว ตถุ ิบ 
 
การบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบเป็นการบริการที่มีการเติบโตเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

โดยขนาดของธุรกิจด้านการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 
2559 มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 1.17 โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจการบริการการขนส่งสินค้า
และวัตถุดิบดังกล่าวขยายตัวจาก 94,425 ล้านบาท เป็น 95,525 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 6-35 

  
ภาพที่ 6-35 มูลค่าทุนจ ทะ บียนของกลุ่มธุรกิจการบริการการขนส่งสินค้าและว ตถุ ิบ 

  ือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 : อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
เมื่อพิจารณาในรายกิจกรรมการบริการของหมวดการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 

จากภาพที่ 6-36 จะเห็นว่า โดยภาพรวมกิจกรรมบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบส าหรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน กิจกรรมที่มีอัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนมากที่สุดอย่าง
เห็นได้ชัด คือ กิจกรรมไปรษณีย์ โดยมีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ  30.03 รองลงมาได้แก่   
การขนถ่ายสินค้า และ การขนส่งทางน้ าภายในประเทศ ที่ร้อยละ 7.86 และ 5.51 ตามล าดับ 
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ในขณะที่หากพิจารณาถึงสัดส่วนของทุนจดทะเบียนในเดือนมกราคม 2559 พบว่า การขนส่ง
สินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เป็นกิจกรรมที่มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนมาก
ที่สุด ที่ร้อยละ 28.93 รองลงมาได้แก่ กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าอื่นๆ 
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (ร้อยละ 25.74) การขนส่งสินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล 
(ร้อยละ 20.03) การขนส่งทางน้ าภายในประเทศ (ร้อยละ 10.09) และ การขนถ่ายสินค้า (ร้อยละ 7.79) 

 
ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงจ านวนธุรกิจของกิจกรรมการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 

พบว่า การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เป็นกิจกรรมบริการที่มีจ านวน
ธุรกิจมากที่สุดอย่างเห็นได้ชัด ที่ 3,501 รองลงมาได้แก่ การขนถ่ายสินค้า และ กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
คลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น โดยมีจ านวนธุรกิจที่ 797 และ 
526 ราย ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม แม้กิจกรรมไปรษณีย์จะเป็นบริการที่มีอัตราการเติบโตของทุน
จดทะเบียนมากที่สุด แต่หากพิจารณาถึงจ านวนผู้ประกอบการจะพบว่า บริการดังกล่าวมีจ านวน
ธุรกิจเพียงน้อยรายเท่านั้น ที่ 27 ราย 

 
ภาพที่ 6-36 ภาพรวมของธุรกิจการบริการการขนส่งสินค้าและว ตถุ ิบ  

แบ่งตามรายกิจกรรม : อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
หมายเหตุ   ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย  กิจการ) 
ที่มา   บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

ขี ความสามารถในการแขง่ข นของการบริการการขนส่งสินค้าและว ตถุ ิบ : อุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วน

24ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด รวบรวมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of Business Development)
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อ ตราการขยายต วของทุนจ ทะ บียน ระหว่าง ม ค       ถึง ม ค      

ขี ความสามารถในการแข่งข นของการบริการการขนส่งสินค้าและว ตถุ ิบของ ทย

      การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น       กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับคลงัสินค้าและการจัดเก็บสินคา้อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไวใ้นท่ีอื่น
      การขนส่งสินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝ่ังทะเล       การขนส่งทางน้ าภายในประเทศ
      การขนถ่ายสินค้า       กิจกรรมบริการบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง
      การขนส่งสินค้าทางอากาศท่ีมีตารางเวลา       กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์
      การขนส่งสินค้าท่ีบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทางถนน       กิจกรรมไปรษณีย์

ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการ ณ ม ค  2559
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นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market 
Access) จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตาม
ตารางที่ 6-24 จะพบว่า ภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่การเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการ
การบริการ (Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการการ
ขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ มีกิจกรรมบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับสาขาการ
บริการนี้ 6 กิจกรรม ดังนี้ 

  
 การบริการการขนส่งทางถนนด้วยตู้คอนเทนเนอร์ (CPC 65113) 
 การบริการการขนส่งทางรางด้วยตู้คอนเทนเนอร์ (CPC 65123) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางทะเลและชายฝั่งด้วยเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ 

(CPC 65213) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางทะเลและชายฝั่ง อื่นๆ (CPC 65219) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (CPC 65319) 
 การบริการซ่อมและบ ารุงรักษายานยนต์ (CPC 87141) 
 
ส าหรับระดับการเปิดเสรีการบริการในสาขาการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบของไทยใน 

Mode 3 ภายใต้แต่ละความตกลงการเจรจาการค้าเสรีท่ีประเทศไทยมีความผูกพันด้วย มีระดับการ
เปิดเสรีอยู่ในช่วงร้อยละ 17 - 67 (ยกเว้นความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย และไทย-ชิลี  
ที่ไม่มีการผูกพันการเปิดเสรีภาคบริการใน Mode 3) และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ย 
อยู่ในช่วงร้อยละ 8 - 33  

 
ในส่วนของระดับการเปิดเสรีการบริการในสาขาการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบของไทยใน 

Mode 4 ภายใต้แต่ละความตกลงการเจรจาการค้าเสรีท่ีประเทศไทยมีความผูกพันด้วย มีระดับการ
เปิดเสรีอยู่ในช่วงร้อยละ 17 - 50 (ยกเว้นการให้บริการใน Mode 4 ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี
ไทย-ออสเตรเลีย ที่ไทยเปิดเสรีการบริการทั้งหมดในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  และความตกลง
การค้าเสรีไทย-ชิลี ที่ไม่ผูกพันการเปิดเสรีบริการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา) 

 
ส าหรับกิจกรรมการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบทางราง และทางอากาศ ประเทศไทยไม่เปิด

เสรีการบริการทั้งใน Mode 3 และ 4 ในทุกความตกลงการค้าเสรีทุกความตกลงที่ไทยมีการผูกพันด้วย 
(ยกเว้น Mode4 ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย) ในขณะที่ไทยจะมีเงื่อนไขบาง
ประการในการจ ากัดการเปิดเสรีการบริการ ส าหรับบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบทางทะเล 
โดยในรูปแบบการบริการ Mode 3 และ 4 ประเทศไทยจะไม่เปิดเสรีการจัดตั้งธุรกิจให้แก่เรือ 

http://www.bolliger-company.com/
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ที่ด าเนินการภายใต้ธงชาติไทย และไม่เปิดเสรีการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาส าหรับอาชีพลูกเรือ 
(Ship Crew) ในส่วนของการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบทางถนน ในรูปแบบการบริการ 
Mode 3 ประเทศไทยมีเงื่อนไขก าหนดให้กรรมการอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง (Director) จะต้องเป็นบุคคล
สัญชาติไทย 

 
ส าหรับกิจกรรมการบริการซ่อมและบ ารุงรักษายานยนต์ ไทยผูกพันการเปิดเสรีบริการ

ในความตกลงการค้าเสรีอาเซียน (AFAS) เท่านั้น โดยอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถถือครอง
สัดส่วนการลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 49 
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 ตารางที่ 6-24 ตารางสรุประ  บการผูกพ นการบริการของ ทยของการบริการการขนส่งสินค้าและว ตถุ ิบที่ กี่ยวข้องก บอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 การบริการการขนส่ง
สินค้าและว ตถุ ิบ 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

2 3 3 3 3 3 3 3 5 5 4 4 6 0 6 6 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

4 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 0 6 0 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

67% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 17% 17% 33% 33% 0% 100% 0% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย  %) 

33% - 25% - 25% - 25% - 8% - 16% - 0% - 0% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด  %) 

49%, 
70% 

- 49% - 49% - 49% - 49% - 49% - 0% - 70% - 

ที่มา   บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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6.4.2 สรุปภาพรวมขี ความสามารถในการแข่งข นของการบริการที่  กี่ยวข้องก บ
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
เม่ือพิจารณาอัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนของบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

ยานยนต์และชิ้นส่วนในแต่ละบริการ พบว่า การบริการด้านการวิจัยและพัฒนา เป็นการบริการที่มี
อัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 - 2559 สูงที่สุด ถึงร้อยละ 44.23 
รองลงมาได้แก่ การบริการการจัดหาพนักงาน (ร้อยละ 37.72) การบริการด้านการทดสอบและ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ (ร้อยละ 24.92) และ การบริการก าจัดของเสียและการบ าบัด
ของเสียอุตสาหกรรม (ร้อยละ 15.24) ในขณะที่ภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วน ที่เผชิญกับภาวะการหดตัว ได้แก่ บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต  (หดตัวร้อยละ  
-4.44) บริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ (ร้อยละ -2.92) และ การบริการการจัดจ าหน่าย
ค้าส่ง (ร้อยละ -2.55)  

 
ส าหรับขีดความสามารถในการแข่งขันของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 

ยานยนต์และชิ้นส่วน พบว่า ส าหรับขั้นตอนการวิจัยและการพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์
ภายในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์นั้น โดยทั่วไปจะมีการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะจากบริษัท
แม่ที่ผลิตรถยนต์ อันเนื่องมาจากปัจจัยด้านการควบคุมคุณภาพและการท าให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันของผลิตภัณฑ์ ประกอบกับการที่ไทยเป็นประเทศที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานด้านการผลิตและ
ประกอบเสียส่วนใหญ่ โดยขั้นตอนการวิจัย พัฒนา และการออกแบบจะอยู่ที่ประเทศของบริษัทแม่
ผู้ผลิตรถยนต์เป็นหลัก ดังนั้น จึงท าให้ไทยไม่ได้มีบทบาทในขั้นตอนดังกล่าวมากนัก  

 
ในด้านกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิต พบว่า ปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลต่อขีดความสามารถ

ทางการแข่งขันโดยตรง คือ ขนาดธุรกิจของผู้ประกอบการ กล่าวคือ ปัจจุบันผู้ประกอบการที่เป็น
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) บางราย อาทิ ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รายเล็กต่างๆ ยัง
มีข้อจ ากัดด้านบริการควบคุมคุณภาพการผลิตและสินค้าส าเร็จรูป และบริการทดสอบสินค้าที่มี
ประสิทธิภาพ ที่ปัจจุบันยังไม่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ นอกจากนี้ ในด้าน
จ านวนแรงงานมีฝีมือภายในอุตสาหกรรม พบว่า ปริมาณแรงงานในปัจจุบันจะเน้นมากไปท่ีบริการ
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาหลังการขาย แต่ยังขาดแคลนแรงงานส าหรับบริการอุตสาหกรรมระหว่าง
การผลิตที่มีประสิทธิภาพ จึงท าให้ผู้ประกอบการทั้งในระดับย่อยจนถึงขนาดใหญ่ ก าลังเผชิญ
ปัญหาแรงงานมีฝีมือขาดแคลนในอุตสาหกรรม 
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ในด้านบริการค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วน พบว่า ปัจจุบันบริการดังกล่าวมีการจัดตั้งโดยบริษัทที่ผลิตรถยนต์เองมากขึ้น ซึ่งบริษัท
เหล่านี้จะมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในด้านการคิดค้นผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ใหม่ที่มีความ
ซับซ้อนมากขึ้นกว่าในอดีต ท าให้ผู้ประกอบการอื่นๆ อาจไม่สามารถผลิตสินค้ามาแข่งขันได้
ทันท่วงที อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการดังกล่าวยังคงมีความได้เปรียบบางประการที่เหนือกว่าผู้ค้าปลีก
ที่เป็นบริษัทรถยนต์ เช่น ความสามารถในการขยายเครดิตให้แก่ลูกค้าที่มากกว่า และการขอคืน
สินค้าส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น ท าให้ยังสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการ  
ทีเ่ป็นเจ้าของเทคโนโลยีได้ 
 
 ระ  บการ ปิ  สรีของแต่ละภาคบริการที่ กี่ยวข้องก บอุตสาหกรรมยานยนต์และ

ชิ้นส่วน 
 
เมื่อพิจารณาระดับการเปิดเสรีของแต่ละภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์

และช้ินส่วน พบว่า มีระดับการเปิดเสรีที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละภาคบริการ ซึ่งสามารถสรุปได้
ดังนี ้

 
 การบริการ ้านวิ วกรรม พบว่า มีการเปิดเสรีการจัดตั้งกิจการการบริการ และ

การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาทั้งหมดในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี โดยยกเว้น
เฉพาะวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ที่ไม่ผูกพันใน Mode 4 (ส าหรับความตกลง
การค้าเสรีไทย-ชิลี จะไม่ผูกพันการเปิดเสรี  และความตกลงการค้าเสรีไทย -
ออสเตรเลียจะเปิดเสรเีฉพาะ Mode ที่ 4 เท่าน้ัน) 

 
 การบริการ ้านการวิจ ยและพ ฒนา พบว่า มีเพียงความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 

(AFAS) อาเซียน-อินเดีย และไทย-ออสเตรเลีย เท่านั้น ที่มีการเปิดเสรีภาคบริการ
ด้านวิจัยและพัฒนา โดยส าหรับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน  (AFAS) และ
อาเซียน-อินเดีย มีการเปิดเสรีร้อยละ 60 ของสาขาบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และมี
สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 29 ในขณะที่ความตกลง
การค้าเสรีจะผูกพันเฉพาะการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Mode 4)เท่าน้ัน 

 
 การบริการ ้านการจ  การและ ้านการตลา  พบว่า ไทยมีการผูกพันการเปิด

เสรีในบริการดังกล่าวค่อนข้างอยู่ในระดับต่ า โดยส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 
ของสาขาบริการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ยกเว้น ความตกลงการเสรีอาเซียน (AFAS) ที่มี
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การเปิดเสรีถึงร้อยละ 80 ของสาขาบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งนี้ ประเภทบริการ
ที่เกี่ยวการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้านการจัดการการตลาด ที่มีการเปิด
เสรีในทุกความตกลงการค้าเสรีของไทย (ยกเว้นความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-
อินเดีย) คือ บริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management 
Consulting Services) แต่เป็นการเปิดเสรีการบริการอย่างมีเงื่อนไข 

 
 การบริการ ้านการท สอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและว ตถุ ิบ มีเพียง

กิจกรรมเดียวที่มีการระบุลงในข้อผูกพันการเปิดการค้าการบริการเสรี  คือ การ
บริการทดสอบและวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Composition and Purity Testing and 
Analysis Services) ทั้งใน Mode 3 และ 4 ซึ่งมีรายละเอียดการเปิดเสรีที่แตกต่าง
กันไปตามแต่ละความตกลงการค้าเสรี 

  
 การบริการที่ กี่ยวข้องก บการผลิต พบว่า ไทยไม่ได้ผูกพันการบริการทั้งใน 

Mode 3 และ Mode 4 ในทุกความตกลงการค้าเสรีที่ไทยมีความตกลงและมีข้อบท
ด้านการเจรจาการค้าบริการด้วย ยกเว้น ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนที่มีการ
ผูกพันการเปิดเสรีบริการใน Mode 3 ภายใต้กรอบความตกลงด้านการลงทุน
อาเซียน (ACIA) และความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ซึ่งประเทศไทยเปิด
เสรีการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในทุกสาขาบริการที่เกี่ยวข้อง 

 
 การบริการการจ  หาพน กงาน พบว่า ไทยไม่ได้ผูกพันการบริการทั้งใน Mode 3 

และ Mode 4 ในทุกความตกลงการค้าเสรีที่ไทยมีความตกลงและมีข้อบทด้านการ
เจรจาการค้าบริการด้วย ยกเว้น ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ซึ่งประเทศ
ไทยเปิดเสรีการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาเพียงเท่านั้น 

 
 การบริการการซ่อมบ ารุง ครื่องจ กรและอุปกรณ์ พบว่า มีเพียงความตกลง

การค้าเสรีอาเซียนเพียงความตกลงเดียว ที่ประเทศไทยมีการเปิดเสรีการบริการใน
การจัดตั้งธุรกิจให้แก่กิจกรรมการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม และการบริการการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรมการผลิต
และการบริการ โดยเปิดให้มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 49 ในขณะที่
ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ไทยยินยอมให้มีการให้บริการโดยบุคคล
ธรรมดาได้ในกิจกรรมการบริการในสาขาการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์
เท่าน้ัน (Mode 4) 
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 การบริการการจ  จ าหน่ายส่งและปลีก พบว่า ความตกลงการค้าเสรีของไทย

เกือบทั้งหมด (ยกเว้นความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น) จะไม่ผูกพันการเปิดเสรี
บริการค้าส่งและค้าปลีก ยกเว้นเพียงสาขาเดียวที่ไทยมีการเปิดเสรีบริการทั้ง Mode 3 
และ Mode 4 คือ การบริการการจัดจ าหน่ายแบบส่งตามสัญญาจ้าง (Group of CPC 
612) โดยจะมีรายละเอียดการเปิดเสรีที่แตกต่างกันไปตามแต่ละความตกลง 
การค้าเสรี 

 
 การบริการการก าจ  ของ สียและการบ าบ  ของ สียอุตสาหกรรม พบว่า ใน

ภาพรวม ไทยมีการเปิดเสรีกิจการการบริการ (Mode 3) และการให้บริการโดย
บุคคลธรรมดา (Mode 4) ในเกือบทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นสาขาการบริการท า
ความสะอาดทั่วไป (General Cleaning Services) ที่ไทยไม่มีการเปิดเสรีสาขา
ดังกล่าว ส าหรับรายละเอียดการเปิดเสรีบริการดังกล่าวจะมีความแตกต่างกัน
ออกไปตามแต่ละความตกลงการค้าเสรี 

  
 การบริการประก นวินา ภ ย พบว่า ไทยมีการเปิดเสรีในทุกสาขาบริการที่

เกี่ยวข้อง โดยมีการก าหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 25 และ
มีเงื่อนไขในการจัดตั้งธุรกิจใหม่จะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรี 
และมีเงื่อนไขในการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา โดยผู้บริหารอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญ 
และผู้ช่วยทางเทคนิคจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยของไทย ทั้งน้ี ภายใต้ความตกลงอาเซียน-อินเดีย และ
ไทย-ออสเตรเลีย ประเทศไทยจะไม่เปิดเสรีการบริการในสาขาการประกันภัย 

 
 การบริการการขนส่งสินค้าและว ตถุ ิบ พบว่า ในภาพรวม ความตกลงการ

เจรจาการค้าเสรีเกือบทั้งหมด มีการเปิดเสรีกิจการการบริการ (Mode 3) และการ
ให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ยกเว้นการบริการการขนส่งทางรางด้วย 
ตู้คอนเทนเนอร์ (Railway transport services of intermodal containers) และการ
บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air transport services of other freight) ที่ไม่มี
การผูกพัน 
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บทที่ 7 
อุตสาหกรรมปโิตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก  
 
 
เนื้อหาในบทนี้ จะกล่าวถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์

พลาสติกของประเทศไทยในปัจจุบัน เพื่อการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน และ 
ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก และระบุสาขาการบริการ 
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่มีการเจรจาการค้าการบริการภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรี ต่อไป 
โดยเนื้อหาในบทนี้จะประกอบด้วยหัวข้อ 7.1 โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก 7.2 ภาพรวมห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก 
และผลิตภัณฑ์พลาสติก 7.3 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  
พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก และ 7.4 ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก 

 
 

7.1 โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์
พลาสติก 

 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก  เป็นอุตสาหกรรมส าคัญ

อุตสาหกรรมหนึ่งที่ส าคัญต่อเศรษฐกิจไทย ถือก าเนิดข้ึนมาตั้งแต่ปี 2532 หลังจากมีการขุดค้นพบ
ก๊าซธรรมชาติในบริเวณอ่าวไทย ส่งผลให้มีการริเริ่มก่อตั้งโรงงานแยกก๊าซธรรมชาติขึ้น และเกิด
โครงการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 1 (National Petrochemical Complex 1: NPC 1) โดยมี
บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ผลิตสารเอทีลีนจากก๊าซธรรมชาติ หลังจาก
นั้นจึงมีภาคเอกชนเข้ามาลงทุนในการผลิตเพิ่มขึ้น จนกระทั่งในเวลาต่อมา ประเทศไทยก็สามารถ
ผลิตอนุพันธ์ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้ครบทุกสาย โดยในขณะนั้น อุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทย 
ยังอยู่ภายใต้การคุ้มครองด้วยภาษีศุลกากรมาโดยตลอด จนกระทั่งปี 2537 รัฐบาลมีนโยบาย 
การเปิดเสรีอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเกือบทั้งหมด ส่งผลให้ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศเข้ามา
ขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และมีการขยายก าลังการผลิตในอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมีขั้นปลาย รวมทั้งพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตอยู่เดิมอย่าง โพลีเอทิลีน
และโพลีโพรพิลีนให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) มากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น ทั้งนี้  ผู้ผลิตบางรายได้ขยายการผลิตในแนวตั้ ง  
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(Vertical Integration) ท าให้รูปแบบการด าเนินงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเปลี่ยนแปลงจาก
บริษัทรายย่อย มาเป็นกลุ่มโรงงานปิโตรเคมีครบวงจรที่มีผลิตภัณฑ์หลายชนิดมากยิ่งขึ้น1 

 
ในปัจจุบัน มีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้มีจ านวนมาก ทั้งผู้ประกอบการธุรกิจ 

ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ในขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมดังกล่าว ยังเป็นอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ส าคัญของประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น โดยในปี 
2557 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย มีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 
13,312.41 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.83 ของมูลค่าการส่งออกของประเทศ และ
เม่ือพิจารณา CAGR ของการส่งออกในช่วงระหว่างปี 2548 ถึง 2557 พบว่าอยู่ที่ระดับร้อยละ 
9.49 ดังแสดงในภาพที่ 7-1 ในด้านของการน าเข้า อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์
พลาสติกมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 7,873.78 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.14  
ของมูลค่าการน าเข้าของประเทศ และมีอัตราการเติบโตแบบ CAGR ของมูลค่าการน าเข้าในช่วง
ระหว่างปี 2548 ถึง 2557 อยู่ท่ีร้อยละ 7.49 ดังแสดงในภาพที่ 7-2 

 
นอกจากนี้ อุตสาหกรรมนี้ยังมีจ านวนผู้ประกอบการกว่า 3,500 รายทั่วประเทศไทย2 

โดยโรงงานต่างๆ ในอุตสาหกรรมดังกล่าว จะตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นหลัก 
รองลงมาคือ ภาคตะวันออก โดยเฉพาะในบริเวณ เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

 

                                                           
1 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
2 จากหนังสือท าเนียบอุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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  ภาพที่ 7-1 การส่งออกของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก ปี 2548-2557 
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  ภาพที่ 7-2 การน าเข้าของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก ปี 2548-2557 
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7.1.1 ห่วงโซ่อุปทานการผลิต (Supply Chain) 
 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก สามารถแบ่งได้ออกเป็น

อุตสาหกรรมหลักส าคัญ 2 อุตสาหกรรม อันได้แก่ 1) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และ 2) อุตสาหกรรม
พลาสติก 

 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นอุตสาหกรรมที่ประกอบด้วยสารเคมีชนิดต่างๆ ตั้งแต่สารเคมี

ตั้งต้น ไปจนถึงสารเคมีที่ได้จากการท าปฏิกิริยาเคมีหรือกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ได้สารเคมีที่
น าไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ ต่อไป ทั้งนี้ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ จะเชื่อมโยงไปกับอุตสาหกรรม
พลาสติก เนื่องจากสารเคมีดังกล่าวจะถูกน าไปใช้ในกระบวนการผลิตพลาสติกต่อไป  
ในขณะเดียวกัน สารเคมีจากอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์เอง ก็จะถูกน าไปใช้ในวัตถุดิบส าหรับการผลิต
ผลิตภัณฑ์อื่นในอุตสาหกรรมอื่น ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์เป็นอุตสาหกรรม
สนับสนุนที่ส าคัญของประเทศ 

 
ส่วนอุตสาหกรรมพลาสติก เป็นอุตสาหกรรมที่ประกอบด้วยอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก 

และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก อุตสาหกรรมดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
และปิโตรเคมี เนื่องด้วยวัตถุดิบตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตเม็ดพลาสติกนั้น ก็คือ วัตถุดิบจาก
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี รวมกับอุตสาหกรรมสนับสนุนอื่นๆ อันได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตร 
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ (สารเคมี) 

 
เพราะฉะนั้น คณะผู้วิจัยได้จ าแนกห่วงโซ่อุปทานการผลิตของอุตสาหกรรมนี้ออกเป็น 3 

กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก และอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยมีรายละเอียดของห่วงโซ่ เป็นดังต่อไปนี้ 

 
7.1.1.1 อุตสาหกรรมปิโตรเคม ี

 
 อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

 
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม เป็นอุตสาหกรรมตั้งต้นในห่วงโซ่อุปทานการผลิตของอุตสาหกรรม

พลาสติกทั้งหมด โดยอุตสาหกรรมปิโตรเลียมจะประกอบไปด้วย สองส่วนหลัก คือ การส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม และการกลั่นน้ ามัน 
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โดยในส่วนของอุตสาหกรรมการส ารวจและผลิตจะสามารถแบ่งเป็น สองส่วน ได้แก่  
การขุดเจาะน้ ามัน และ Oilfield Services ซึ่งหลังจากส ารวจและผลิต และได้มาผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมแล้ว (น้ ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และคอนเดนเสท) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะถูกล าเลียงเข้าสู่
กระบวนการกลั่นล าดับส่วน เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และป้อนสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ ต่อไป 

 
 อุตสาหกรรมสารเคมี 

 
อุตสาหกรรมสารเคมีเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเข้มข้นและใช้เงินลงทุนสูง โดย

อุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมตั้งต้นของอุตสาหกรรมพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก โดย
อุตสาหกรรมดังกล่าวประกอบด้วยผลิตภัณฑ์สารเคมีตั้งต้น 2 กลุ่มใหญ่ คือ เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 
(Inorganic Chemical) และเคมีภัณฑ์อินทรีย์ (Organic Chemical) ซึ่งเป็นเป็นผลผลิตจากการท า
ปฏิกิริยากันระหว่างสารเคมีในสิ่งมีชีวิต และจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์สารเคมีทั้งสอง
สามารถน าไปใช้ต่อในการผลิตสารเคมีที่มีองค์ประกอบซับซ้อนมากขึ้น และใช้ในการผลิต
เคมีภัณฑ์ และพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกต่อไป 
 
7.1.1.2 อุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก 

 
 อุตสาหกรรมผลิตเม็ดพลาสติก 

 
อุตสาหกรรมผลิตเม็ดพลาสติกถือเป็นอุตสาหกรรมในช่วงต้นของอุตสาหกรรมการผลิต

ผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยวัตถุดิบหลักในการผลิตเม็ดพลาสติกนั้น ได้แก่ ส่วนประกอบทางเคมี น้ า 
โพลิเมอร์ (ซึ่งได้จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี) เป็นต้น ส่วนการผลิตเม็ดพลาสติกนั้น กระบวนการผลิต
เริ่มจากน าวัตถุดิบหลักมาผ่านกระบวนการผลิตหล่อเม็ดพลาสติก โดยใช้ความร้อนและแรงอัดเข้าสู่
แม่พิมพ์ เม็ดพลาสติกที่ได้จากการผลิตจะถูกน าไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกใน
อุตสาหกรรมขั้นปลายของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และพลาสติกต่อไป 

 
 อุตสาหกรรมแปรรูปเม็ดพลาสติก 

 
อุตสาหกรรมแปรรูปเม็ดพลาสติก เป็นการแปรรูปเม็ดพลาสติกเป็นพลาสติกชนิดต่างๆ 

ให้มีลักษณะที่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน โดยกระบวนการหรือเทคนิคการผลิต
เม็ดพลาสติกและพลาสติกแปรรูปที่นิยมใช้มากที่สุดคือ กระบวนการผลิตแบบฉีดขึ้นรูปชิ้นส่วน
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พลาสติก (Injection Molding) และกระบวนการผลิตแบบการเป่าชิ้นงานและการผลิตขวด (Blow 
Molding)  
 
7.1.1.3 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑพ์ลาสติก 

 
 อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก 

 
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกถือเป็นอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงต่อเนื่องไปยัง

อุตสาหกรรมอื่นๆ เป็นจ านวนมาก เนื่องจากในการผลิตสินค้า อาทิ ยานยนต์และชิ้นส่วน 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุก่อสร้าง หรือแม้แต่สินค้าอุปโภคบริโภค  
ล้วนแล้วแต่จ าเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นวัตถุดิบกึ่งส าเร็จรูปหรือเป็นส่วนประกอบ 
ในการผลิต ซึ่งอุตสาหกรรมต่อเนื่องเหล่านี้เอง ได้เพิ่มมูลค่าให้กับพลาสติกและเม็ดพลาสติก 
เป็นอย่างมาก 

 
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์พลาสติก ที่เราอาจเห็นได้ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ แผ่นฟิล์ม ฟอยส์ 

และเทป ใยหรือเส้นใยพลาสติก ท่อ หลอด พลาสติกปูพื้น ด้ามจับฝักบัว ภาชนะบรรจุ อาทิ จาน 
ชาม รวมไปถึงเครื่องใช้อื่นๆ ที่ท าด้วยพลาสติก และเครื่องเรือนหลากหลายชนิด  

 
ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้จัดท าแผนภาพของภาพรวมห่วงโซ่อุปทานการผลิตในอุตสาหกรรม 

ปิโตรเคมี พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยสรุปไว้ดังแสดงในภาพที่ 7-3 และ 7-4 
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ภาพที่ 7-3 ห่วงโซ่อุปทานการผลิตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

 
 

ภาพที่ 7-4 ห่วงโซ่อุปทานการผลิตของอุตสาหกรรมพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก 
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7.2 ภาพรวมห่วงโซ่มูลคา่ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์
พลาสติก 

 
ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติกจะครอบคลุม

ไปถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการผลิตสินค้าด้วย ได้แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การจัดจ าหน่ายและการขนส่งสินค้า การขาย และการท าตลาด 

 
ดังแสดงในภาพที่ 7-3 และ 7-5 ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และ

ผลิตภัณฑ์พลาสติก ประกอบด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การจัดหา
วัตถุดิบ การตรวจสอบและทดสอบวัตถุดิบ การวางแผนการผลิต การผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  
การสังเคราะห์สารเคมี การผลิตเม็ดพลาสติกและการแปรรูปเม็ดพลาสติก และการผลิตผลิตภัณฑ์
พลาสติกเป็นหลัก โดยมีอุตสาหกรรมแม่พิมพ์เป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนหลัก หลังจากนั้น  
จะน าไปสู่การเชื่อมโยงไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ ต่อไป โดยกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม 
การแปรรูปเม็ดพลาสติกให้เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติก จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมนี้อย่างมาก 
รวมถึงการน าเอาผลิตภัณฑ์พลาสติกไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในอุตสาหกรรมอื่นเอง  
ก็เป็นการเพิ่มมูลค่าได้เช่นกัน 

 
ภาพที่ 7-5 ห่วงโซมู่ลค่าของอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีพลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก 

 



 

 

 

7-10  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

7.2.1 ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมจากการศึกษาบริษัทกรณีศึกษา (Best Practice) 
 
บริษัทที่เป็นกรณีศึกษาที่คณะผู้วิจัยคัดเลือกมา เป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มีความ

เกี่ยวข้อง และ/หรือมีบทบาทส าคัญในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยในอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมีและพลาสติก คณะผู้วิจัยจะท าการพิจารณาบริษัท เอ็กซอนโมบิล จ ากัด เป็นบริษัท
กรณีศึกษา เนื่องด้วยเป็นบริษัทผู้ผลิตรายส าคัญที่มียอดการผลิตและยอดการขายก๊าซธรรมชาติ
และน้ ามันปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมในตลาดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก 

 
บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ ากัด เป็นบริษัทพลังงานสัญชาติอเมริกัน ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1859 

ในปัจจุบันมีพนักงานของบริษัทอยู่ประมาณ 83,700 คน มีรายได้ต่อปีกว่า 376 ล้านเหรียญสหรัฐ3 
และมีฐานการผลิตอยู่ในประเทศต่างๆ กว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยมีการท าธุรกิจครบวงจรตั้งแต่
อุตสาหกรรมต้นน้ า ปลายน้ า ไปจนถึงอุตสาหกรรมสารเคมี ซึ่งธุรกิจต้นน้ าของเอ็กซอนโมบิล คือ
ธุรกิจการส ารวจและผลิตน้ ามันและก๊าซธรรมชาติที่มีการด าเนินการอยู่ใน 36 ประเทศทั่วโลก 
ขณะที่ ธุรกิจปลายน้ าของเอ็กซอนโมบิล คือธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสารหล่อลื่นที่
มีการด าเนินกิจการใน 17 ประเทศทั่วโลก และธุรกิจสารเคมีของเอ็กซอนโมบิลที่มีฐานการผลิต
เคมีภัณฑ์คุณภาพสูงใน 16 ประเทศทั่วโลก ดังแสดงในภาพที่ 7-6 

 

                                                           
3 รวบรวมจาก Forbes (2015) 
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ภาพที่ 7-6 ภาพแสดงฐานการผลิตของเอ็กซอนโมบิลทั่วโลก 
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การบริหารงานของเอ็กซอนโมบิล เป็นการบริหารงานแบบครบวงจร เน้นประสิทธิภาพ
การด าเนินการสูงสุดในแต่ละกิจกรรมก่อนการผลิต กิจกรรมระหว่างการผลิต และกิจกรรมหลัง  
การผลิตผ่านห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างไม่สามารถแยกจากกันได้ 

 
ดังแสดงให้เห็นในภาพที่ 7-7 เอ็กซอนโมบิลมีห่วงโซ่มูลค่าภายในองค์กรที่ครบวงจร โดย

เริ่มต้นจากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการส ารวจและผลิตน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ 
(Research and Development) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการส ารวจและผลิตสูงสุด จากนั้นจึงเข้าสู่
กระบวนการวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ในการขุดเจาะน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ จากนั้น
จึงเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ ามันและก๊าซธรรมชาติและส่งต่อน้ ามันและก๊าซธรรมชาติผ่านทางท่อส่ง
และเรือล าเลียงต่อไป ในฝั่งของอุตสาหกรรมปลายน้ า จะเริ่มที่สายการกลั่นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
(Refining) โดยแบ่งออกเป็น การกลั่นเชื้อเพลิง (Fuels Refining) และการกลั่นสารหล่อลื่น (Lubes 
Refining) ซึ่งท าให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง สารหล่อลื่น ปิโตรเคมี และพลาสติก โดย
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ท้ายที่สุดแต่ละผลิตภัณฑ์จะถูกส่งออกไปที่ เครือข่ายกระจายสินค้า 
(Distribution Networks) และการท าการตลาดเพื่อจ าหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่อง และผู้บริโภคในตลาดต่อไป ซึ่งรวมถึงการเก็บข้อมูลการตลาดหลังการขายเพื่อเป็น
ข้อมูลให้แก่ภาคการผลิตต่อไป 
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ภาพที่ 7-7 ห่วงโซ่มูลค่าของเอ็กซอนโมบิล (Exxon Mobil’s Value Chain)  

 
 
ในด้านห่วงโซ่อุปทาน เอ็กซอนโมบิลมีความแข็งแรงในการจัดการวัตถุดิบตลอดห่วงโซ่ 

ผ่านระบบการจัดการอุปทาน (Supply Chain Management) เนื่องจากเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่
มีกลยุทธ์ในการรวมตัวกันในแนวดิ่ง (Vertical Integration Strategy) ท าให้บริษัทมีความเชื่อมโยง
ระหว่างซัพพลายเออร์  (Backward Linkage) และความเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง (Forward Linkage) ที่แข็งแรงมาก โดยมีการวางแผนการท างานร่วมกัน 
แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการพยายามประเมินความต้องการในตลาด เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการของห่วงโซ่อุปทาน  

 
การผลิตของเอ็กซอนโมบิล จะมุ่งเน้นการผลิตโดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ผ่านการวิเคราะห์ ประเมิน และวางแผนการผลิตอย่างถี่ถ้วนที่สุด เนื่องจากอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียมเป็นอุตสาหกรรมที่มีต้นทุนในการผลิตสูง ในกระบวนการผลิตของเอ็กซอนโมบิล 
จะค านึงถึงประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ โดยการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตจะเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการใช้ระบบไอน้ าจากการน าน้ าในกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ อาทิ 
น าน ้าควบแน่นที่มีคุณภาพดีมาใช้แทนน ้าปกติ ส าหรับหม้อต้มไอน ้าที่หน่วยกลั่นและหน่วยพลัง
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โรงงาน และน าน ้าควบแน่นที่ปนเปื้อนเล็กน้อยในหน่วยกลั่นมาบ าบัดเพื่อใช้ซ ้าในระบบผลิตไอน ้า 
เป็นต้น ทั้งนี้ ยังมีกระบวนการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอื่นๆ อีก เช่น การน าความร้อน
เหลือทิ้งกลับมาใช้ผลิตไอน้ า ไฟฟ้า เพื่อช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต การทาสาร
เคลือบภายในผนังเตาในกระบวนการผลิต ที่ช่วยลดการสูญเสียความร้อน และสะท้อนความร้อน
ดังกล่าวกลับเข้าระบบ รวมทั้งใช้ไฟฟ้าและไอน้ าจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 
(Cogeneration Power Plant) ที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง  ซึ่งเป็น
พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อมได้   

 
นอกจากนี้ เอ็กซอนโมบิลยังมีแนวทางการบริหารงานการผลิตให้มีความปลอดภัย 

สูงที่สุด โดยมีระบบที่เรียกว่า ระบบการบริหารการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย (Operations 
Integrity Management System หรือ OIMS) โดย OIMS มีหลักการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัยทั้งสิ้น 11 ประการ ได้แก่ 

 
 ความเป็นผู้น า ความมุ่งม่ัน และความรับผิดชอบของผู้บริหารในการขับเคลื่อน 

การผลิตให้มีความปลอดภัย ป้องกันความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม   
 การจัดการและการประเมินความเสี่ยงก่อนการผลิต 
 การออกแบบและก่อสร้าง 
 การรวบรวมข้อมูลและระบบเอกสาร 
 การฝึกอบรมบุคลากร 
 การปฏิบัติงานและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ให้มีความสมบูรณ์ 
 การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น 
 บริการจากผู้รับเหมาที่มีความปลอดภัย 
 การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ 
 การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินและการสร้างการรับรู้ของชุมชน 
 การประเมินและปรับปรุง OIMS 

  
ทั้งนี้ ดังแสดงให้เห็นในภาพที่ 7-8 อาจสรุปได้ว่า ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จของ 

เอ็กซอนโมบิล ประกอบด้วยปัจจัย 5 ประการ ได้แก่  
 
 ระบบการจัดการในองค์กร (Superior Management) โดยคาดการณ์ความต้องการ

ของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แต่ละตัว เพื่อให้ผลิตได้เหมาะสมกับความต้องการ  
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 มีเทคโนโลยีในการส ารวจน  ามันและก๊าซธรรมชาติที่ก้าวหน้า (Leading 
Technology in Oil & Gas Discovering) ให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการส ารวจและการผลิตอย่างมาก เพื่อเกิดประสิทธิภาพในการผลิต 
ที่สูงที่สุด ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มคุณค่าของทรัพยากรให้มากที่สุด  

 
 มีพันธมิตรทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่  (Global Alliances) มีพันธมิตรทางธุรกิจ 

รายใหญ่ที่เป็นลูกค้าของเอ็กซอนโมบิลตลอดห่วงโซ่อุปทานจ านวนมาก เช่น บริษัท
รถยนต์ บริษัทบรรจุภัณฑ์ บริษัทเครื่องมือทางการแพทย์ เป็นต้น ท าให้มีความ
ต้องการผลิตภัณฑ์จากเอ็กซอนโมบิลโดยตลอด รวมท้ังมีซัพพลายเออร์จ านวนมาก
ที่ด าเนินธุรกิจร่วมกับบริษัท 

 
 มีช่องทางการตลาดแบบแนวตั งที่แข็งแรง  (Strong Vertical Marketing)  

เอ็กซอนโมบิลเน้นการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของธุรกิจหลักที่มีอยู่ และใช้
ประโยชน์จากการท างานเป็นหน่ึงเดียวกันทั่วโลกของเอ็กซอนโมบิล 

 
 มีทรัพยากรการผลิตขนาดใหญ่และความสามารถในการบริหารทรัพยากร 

(Large Resources & Balancing Resources) เอ็กซอนโมบิลมีทรัพยากรจ านวนมาก 
และจะท าการค้นหาและเลือกด าเนินงานในพื้นที่ที่มีโอกาสในการได้ผลผลิตที่ดี
เท่าน้ัน 
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ภาพที่ 7-8 แรงขับเคลื่อนสู่ความส าเร็จของเอ็กซอนโมบิล 

 
 
 

7.3 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก 
และผลิตภณัฑ์พลาสตกิ 

 
ในส่วนของการจัดประเภทของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก คณะผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์ของ Shih Smiling Curve 
เป็นกรอบในการอ้างอิงการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน / ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่ง
การวิเคราะห์ Shih Smiling Curve นั้นเป็นกรอบแนวคิดหลักในการจัดกลุ่มการวิเคราะห์ภายใน
ห่วงโซ่อุปทาน / ห่วงโซ่มูลค่า เพื่อแสดงภาพปัจจุบันและภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของ
ห่วงโซ่ของอุตสาหกรรม โดยเน้นการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรม
ตามมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้น ซึ่งนับรวมทั้งภาคการผลิต และภาคบริการ นอกจากนี้ ยังสามารถแสดง
ภาพรวมของห่วงโซ่การผลิตภายในอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจนตลอดทั้งห่วงโซ่ รวมไปถึงระบุ  
ชี้ชัดในกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรม ซึ่งสามารถน าผลการวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้
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ส าหรับการระบุกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมนั้นๆ รวมไปถึงส าหรับการจัดท า  
แนวทางการพัฒนาหรือยกระดับขีดความสามารถในอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต  

 
ในการระบุถึงบริการที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยจะใช้มาตรฐาน Central Product Classification 

Version 2.1 (CPC Ver. 2.1) ในการจ าแนกประเภทบริการในกระบวนการก่อนการผลิต ระหว่าง
การผลิต และหลังการผลิตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก โดย
กิจกรรมการบริการท่ีเกี่ยวข้อง มีดังนี้ 

 
7.3.1 กระบวนการก่อนการผลิต 

 
ในกระบวนการก่อนการผลิต มีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 2 กิจกรรมหลัก 

ได้แก่ กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาออกแบบ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ โดยรายละเอียด
ของกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง เป็นดังตารางที่ 7-1 

 
ตารางที่ 7-1 กิจกรรมบริการที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการก่อนการผลิตของอุตสาหกรรม 

ปิโตรเคมี พลาสติกและผลิตภัณฑ์ 

บริการที่เก่ียวข้อง 
UN: รหัส Central Product Classification  

(CPC Ver.2.1) 
GATS: Group 

บริการที่เก่ียวข้องกับการวิจัยและพัฒนาออกแบบ 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ : 
Industrial design 

83912 Industrial design services (1) Business Services 

บริการที่เก่ียวข้องกับวัตถุดิบ 

การจัดหาวัตถุดิบ : 
Procurement agent for raw material 
sourcing 

85999 - Other support services n.e.c. (1) Business Services 

การบริการที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร : 
Customs-related services for imported 
raw materials 

85999 - Other support services n.e.c. (1) Business Services 

การทดสอบคุณภาพวัตถุดิบ : 
Quality assurance services (of raw 
materials) 

83441 - Composition and purity testing and 
analysis services 

(1) Business Services 

การขนส่งวตัถุดิบ : 
Freight transportation services (of raw 
materials) by road, rail, sea or air 

Division: 65 - Freight transport services (11) Transportation Services 

การจัดเก็บวัตถุดิบ :  
Storage of raw materials – general 
storage 

67290 - Other storage and warehousing 
services 

(11) Transportation Services 
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บริการที่เก่ียวข้อง 
UN: รหัส Central Product Classification  

(CPC Ver.2.1) 
GATS: Group 

บริการเก็บรักษาสินค้า (วัตถุดิบ) - คลัง
น้ ามัน : 
Storage of Raw Materials – Tank 
Farm 

67220 – Bulk Liquid or Gas Storage 
Services 

(11) Transport Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากการประชุมกลุ่มย่อย และ Services in Global Value 
Chains: Manufacturing-Related Services, APEC Policy Support Unit 

 
7.3.2 กระบวนการระหว่างการผลิต 

 
ในกระบวนการระหว่างการผลิต มีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องที่มีรายละเอียด  

เป็นดังตารางที่ 7-2 
 

ตารางที่ 7-2 กิจกรรมบริการที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการระหว่างการผลิตของอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมี พลาสติกและผลิตภัณฑ์ 

บริการที่เก่ียวข้อง 
UN: รหัส Central Product Classification 

(CPC Ver.2.1) 
GATS: Group 

การจัดการการผลิต : 
Production management 

83115 - Operations management consulting 
services 

(1) Business Services 

การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ISO : 
Quality assurance and compliance with ISO 

83441 - Composition and purity testing and 
analysis services 

(1) Business Services 

บริการคลังสินค้าส าหรับสินค้าขัน้กลาง : 
Warehousing services for intermediate goods 

67290 - Other storage and warehousing 
services 

(11) Transportation 
Services 

บริการท าความสะอาดโรงงาน : 
Cleaning services for factory 

85330 - General cleaning services (1) Business Services 

บริการบ าบัดน้ าเสีย : 
Sewage water treatment services 

94110 - Sewerage and sewage treatment 
services 

(1) Environment 
Services 

การก าจัดของเสียอุตสาหกรรม : 
Industrial waste disposal 

94212 - Collection services of industrial 
hazardous waste (except medical and other 
biohazardous waste) 
94339 - Other non-hazardous waste 
treatment and disposal services 

(1) Environment 
Services 

บริการซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ ์: 
Repair and maintenance services of machines 
and equipment 

87156 - Maintenance and repair services of 
commercial and industrial machinery 

(1) Business Services 

บริการจัดหาพนักงาน : 
Personnel search and referral services  - 
Recruitment of factory workers 

85112 - Permanent placement services, 
other than executive search services 

(1) Business Services 



 

 

 

 7-19 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

บริการที่เก่ียวข้อง 
UN: รหัส Central Product Classification 

(CPC Ver.2.1) 
GATS: Group 

งานบริการผลิตสินค้าต้นแบบ : 
Prototyping Services 

887 – Fabricated metal product, machinery 
and equipment manufacturing services 

(1) Business Services 

บริการการผลิตงานโลหะที่เกี่ยวข้อง อาทิ งานเชื่อม 
งานเคลือบ : 
Manufacturing services provided in-house and 
suppliers of activities  

886 – Basic metal manufacturing services 
887 - Fabricated metal product, machinery 
and equipment manufacturing services 

(1) Business Services 

บริการทดสอบคุณภาพสินค้า : 
Testing services for quality control and 
assurance 

8344 – Technical testing and analysis 
services  

(1) Business Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมการประชุมกลุ่มย่อย และ Services in Global Value 
Chains: Manufacturing-Related Services, APEC Policy Support Unit 

 
7.3.3 กระบวนการหลังการผลิต 

 
ในกระบวนการหลังการผลิต มีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 2 กิจกรรมหลัก 

ได้แก่ กิจกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และกิจกรรมการจัดเก็บและจัดจ าหน่ายสินค้า โดย
รายละเอียดของกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง เป็นดังตารางที่ 7-3 

 
ตารางที่ 7-3 กิจกรรมบริการที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการหลังการผลิตของอุตสาหกรรม 

ปิโตรเคมี พลาสติกและผลิตภัณฑ์ 

บริการที่เก่ียวข้อง 
UN: รหัส Central Product Classification  

(CPC Ver.2.1) 
GATS: Group 

บริการที่เก่ียวข้องกับบรรจุภัณฑ์ 

การออกแบบบรรจุภัณฑ ์: 
Design of Packages 

83919 - Other specialty design services (1) Business Services 

บริการบรรจุหีบห่อ : 
Packaging Services 

85400 - Packaging services (1) Business Services 

บริการที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บและจ าหน่ายสินค้า 

บริการขนส่งสินค้า (ส าเร็จรูป) : 
Freight transportation services (of finished 
goods) by road, rail, sea or air 

Division: 65 - Freight transport services (11) Transportation 
Services 

บริการคลังสินค้าและการเก็บรักษาสนิค้า 
(ส าเร็จรูป) : 
Storage and warehousing services for 
finished goods 

67290 - Other storage and warehousing 
services 

(11) Transportation 
Services 

บริการจัดจ าหน่ายสินค้า : 
Distribution services of finished goods 

Division: 61,62 – Wholesale / Retail trade 
Services 

(4) Distribution 
Services 
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บริการที่เก่ียวข้อง 
UN: รหัส Central Product Classification  

(CPC Ver.2.1) 
GATS: Group 

บริการประกันการขนส่งสินค้า (วัตถุดบิ) : 
Freight insurance of transportation (of raw 
materials) by road, rail, sea, pipe or air 

71333 – Freight insurance services (7) Financial Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมการประชุมกลุ่มย่อย และ Services in Global Value 
Chains: Manufacturing-Related Services, APEC Policy Support Unit 

 
7.3.4 สรุปภาพรวมของกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และ

ผลิตภัณฑ์ 
 
จากการศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาอุตสาหกรรมสนับสนุน และอุตสาหกรรมผลิตหลัก

ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์ คณะผู้วิจัยสามารถสรุปสาขาบริการตาม 
การจ าแนกแบบขององค์การการค้าโลกที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติกและ
ผลิตภัณฑ์พลาสติกได้ออกเป็น 5 กลุ่มสาขาหลัก ได้แก่ สาขาบริการธุรกิจ สาขาบริการการจัด
จ าหน่าย สาขาบริการด้านสิ่งแวดล้อม สาขาการบริการทางการเงิน และสาขาการบริการขนส่ง  
ดังแสดงในภาพที่ 7-9 
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ภาพที่ 7-9 สรุปอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และพลาสติก 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากและองค์การการค้าโลก 

 
นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อยและการรวบรวม

ข้อมูลสถานะการให้บริการของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติกและ
ผลิตภัณฑ์ จากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดังกล่าว พบว่า การให้บริการในกระบวนการก่อน
การผลิต โดยเฉพาะในส่วนของการวิจัยและพัฒนาที่ห้องทดลองและการทดสอบคุณภาพและ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ยังคงต้องการการสนับสนุนในมีการพัฒนามาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับ 
ในขณะที่ การให้บริการในกระบวนการระหว่างการผลิตมีประเด็นปัญหาที่ส าคัญคือการขาดแคลน
แรงงานและบุคลากรด้านงานซ่อมบ ารุง ในส่วนของการบริการในกระบวนการหลังการผลิต พบว่า 
ในประเด็นดา้นโลจิสติกส์ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะด าเนินการด้วยตนเอง ไม่ได้ใช้การบริการจาก
ภายนอกมากนัก เนื่องจากยังเห็นว่าการบริการโลจิสติกส์ในบางส่วนยังมีปัญหาในเรื่องของ
มาตรฐานการบริการ โดยเฉพาะการขนส่งทางราง นอกจากนี้ การบริการการประกันการขนส่งไทย
ยังมีผู้ให้บริการน้อย และมีราคาสูง 
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โดยสถานะการบริการของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์สามารถสรุปได้ 
ดังตารางที่ 7-4 

 
ตารางที่ 7-4 ตารางสรุปสถานะการบริการที่เก่ียวเน่ืองของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติกและผลิตภัณฑ์ 

หัวข้อ ความคิดเห็น 
กระบวนการก่อนการผลิต 

การวิจัยและพัฒนา  การวิจัยและพัฒนาเพื่อคิดค้นเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ที่ท าให้มีมาตรฐานการผลิตที่ดีขึ้น ส่งผลให้
ผู้ประกอบการสามารถผลิตสินค้าที่มีความแปลกใหม่ มีมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ และส่งออกไปยัง
ต่างประเทศได้ ต่างจากแต่เดิมที่ไทยเป็นผู้รับผลิตตามค าสั่งผลิต (Order) เท่านั้น  

 ห้องส าหรับการทดสอบ (Testing Laboratory) เพื่อรองรับบริการควบคุมคุณภาพ และทดสอบคุณภาพ
สินค้าพลาสติก ปัจจุบันยังไม่มีห้องทดลองในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าชาวต่างชาติ 
ผู้ประกอบการต้องส่งสินค้าไปให้ห้องทดลองในต่างประเทศเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองคุณภาพของสินค้า 

 ผู้ประกอบการยังใช้บริการจ้างศึกษา วิจัย และจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assesment Report) แต่การบริการดังกล่าว ยังมีค่าใช้จ่ายสูง ไม่เหมาะสมกับ
คุณภาพของการบริการที่ได้รับ 

 มาตรฐานการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของไทยยังไม่สามารถใช้ได้ในระดับสากล 
การออกแบบ  อุตสาหกรรมพลาสติกไทยโดยส่วนใหญ่รับผลิตตามค าสั่งซื้อ จึงมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่มากนัก แต่

หากมีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒณา (R&D) จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเลือกออกแบบและ
ผลิตสินค้าเพื่อน าไปเสนอขายต่อลูกค้าเองได้ 

การจัดหาวัตถุดิบ  โดยส่วนใหญ่ผู้ผลิตจะเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบเอง ไม่ได้รับการบริการจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก (outsource) 
 ส าหรับเครื่องจักร ส่วนใหญ่บริษัทไทยไม่มีการจัดจ้างบริการด้านวิศวกรรมก่อนการผลิตเพื่อวางแผนผัง

เครื่องจักรส าหรับแต่ละโรงงานโดยเฉพาะ แต่จะใช้บริการดังกล่าวที่เป็นบริการเสริมจากการซื้อเครื่องจักร 
 ผู้ให้บริการท่าเรือปิโตรเลียม และแหล่งบรรจุวัตถุดิบเหลว (Liquid Terminal) ยังคงขาดแคลน โดยมี 

ผู้ให้บริการในปัจจุบันจ านวนไม่มาก 
กระบวนการระหว่างการผลิต 

การผลิต / การประกอบ  ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ ซึ่งการพัฒนาระบบการศึกษาจะช่วยแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้ 
 บริการที่เกี่ยวข้องและมีความส าคัญในการผลิตพลาสติก ได้แก่ บริการท าความสะอาดโรงงาน และ  

การก าจัดของเสียอุตสาหกรรม ซึ่งผู้ให้บริการดังกล่าวมีจ านวนน้อย ค่าบริการสูง  
 ส าหรับการซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ มีบุคลากรที่ให้บริการไม่มากนัก เนื่องจาก  

ซัพพลายเออร์มักจัดตั้งศูนย์บริการหรือส านักงานใหญ่ในประเทศสิงคโปร์ 
กระบวนการหลังการผลิต 

การจัดจ าหน่าย / การกระจาย
สินค้า 

 บริการโลจิสติกส์ของไทยยงัมีศักยภาพที่ดี ยกเว้นในบางประเด็น อาทิ การขนส่งทางราง ซึ่งหากประเทศ
ไทยสามารถพัฒนาการขนส่งทางรถไฟให้มีมาตรฐาน มีตารางเวลาเดินรถชัดเจน และเชื่อถือได้ จะส่งเสริม
การขนส่งสินค้าภายในประเทศได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ผู้ประกอบการส่วนใหญ่
จะมีระบบการขนส่งสินค้าด้วยตัวเอง เนื่องจากผู้ประกอบการในปัจจุบันขาดความเชื่อมั่นในคุณภาพ  
การให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศจากผู้ให้บริการ 

 บริการประกันการขนส่งสินค้าของไทย มีผู้ให้บริการน้อย ค่าบริการสูง 
 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะด าเนินการจัดจ าหน่ายและกระจายสินค้าเอง มิได้ใช้การบริการจากภายนอก 

(outsource) มากนัก 
หมายเหตุ: ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเตมิของการประชุมกลุ่มยอ่ยจะอยู่ในภาคผนวกที่ 4 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากการประชุมกลุ่มย่อย  
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7.4 ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภณัฑ์พลาสตกิ 

 
7.4.1 แนวทางการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่

เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก   
 
ในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก คณะผู้วิ จัย จะจัดท าดัชนีชี้วัด
ความสามารถในการแข่งขัน เพื่อระบุต าแหน่งทางการแข่งขันของแต่ละอุตสาหกรรมการบริการที่
เกี่ยวข้อง โดยจะอาศัยข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้รวบรวมมาจากบทที่ 4 (ภาค
บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตภายใต้บริบท FTA) รวบรวมจากฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า (Department of Business Development: DBD) ข้อมูลมูลค่าเพิ่มของการบริการจาก
ธนาคารโลก (World Bank) รวมถึงอาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และ/หรือการประชุมกลุ่มย่อย/
สัมมนา ในการจัดท าดัชนีชี้วัดเพื่อระบุต าแหน่งทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่
เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าดัชนีชี้วัดฯ) ขึ้นมา 

 
ดังนั้น ในหัวข้อนี้ คณะผู้วิจัยจะช้ีแจงแนวทางในการจัดท าดัชนีชี้วัดฯ เพื่อท าความเข้าใจ

เกี่ยวกับดัชนีชี้วัดฯ จากนั้น คณะผู้วิจัยจะน าเสนอแนวทางในการประเมินความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสากรรมการบริการในแต่ละปัจจัยต่อไป 
 
7.4.1.1 ภาพรวมดัชนีชี วัดเพื่อระบุต าแหน่งทางการแข่งขัน 

 
ในการศึกษานี้ ดัชนีชี้วัดฯ ดังกล่าว จะประกอบไปด้วยดัชนีตัวชี้วัด 2 ดัชนี ซึ่งแต่ละดัชนี

จะสะท้อนถึงความสามารถทางการแข่งขันในมิติต่างๆ ดังนี้ 
 
 ดัชนีตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Index) 
 ดัชนีตัวชี้วัดระดับการผูกพันการบริการของอุตสาหกรรมการบริการ (FTA 

Openness Index) 
 
โดยรายละเอียดของดัชนีช้ีวัดแต่ละดัชนี เป็นดังน้ี 
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 ดัชนีตัวชี วัดความสามารถในการแข่งขัน 
 
ส าหรับการวิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขัน คณะผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลทุนจดทะเบียน

ธุรกิจ และจ านวนธุรกิจของแต่ละกิจกรรมการบริการในเดือนมกราคม ปี 2558 ถึง ปี 2559 ซึ่งแบ่ง
โดยระบบการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย (Thailand Standard Industrial 
Classification: TSIC) ที่ด าเนินการจัดประเภทโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of 
Business Development: DBD) กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรหัสดังกล่าวใช้หลักเกณฑ์และโครงสร้าง
เดียวกันกับการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล (International Standard Industrial 
Classification: ISIC) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nation: UN) โดยคณะผู้วิจัยได้ท าการ
แปลงรหัส CPC ของกิจกรรมการบริการท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตไปเป็นรหัส ISIC และ
แปลงไปเป็นรหัส TSIC 2552 เพื่อระบุกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาการบริการของ
ไทยต่อไป 

 
คณะผู้วิจัยจะท าการแบ่งกลุ่มสาขาการบริการตามการแบ่งหมวดขององค์การการค้าโลก 

(World Trade Organization: WTO)  โดยจะแบ่งเป็น 12 หมวดหลัก และท าการคัดเลือกกลุ่ม
สาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตออกมาเป็น 5 สาขาการบริการหลัก ได้แก่ สาขาบริการ
ทางธุรกิจ สาขาการบริการการจัดจ าหน่าย สาขาการบริการด้านสิ่งแวดล้อม สาขาการบริการทาง
การเงิน และสาขาการบริการการคมนาคมขนส่ง ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ท าการแบ่งกลุ่มสาขาการบริการ
ทั้ง 5 สาขาดังกล่าว ให้แยกย่อยเพิ่มเติมลงไปจาก 12 หมวดหลักเดิม พร้อมทั้งระบุรหัส CPC ที่
เกี่ยวข้อง (Version 2.1) เพื่อความแม่นย าในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของภาค
บริการมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งสาขาการบริการได้ ดังแสดงในตารางที่ 7-5 
  



 

 

 

 7-25 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

ตารางที่ 7-5 ตารางสรุปหมวดสาขาบริการที่ถูกน ามาพิจารณาเพื่อวิเคราะห์ความสามารถ
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก 

สาขาการบริการ
ตามการแบ่งโดย 

WTO 

สาขาการบริการในหมวดย่อยตาม 
WTO 

สาขาการบริการย่อยที่จะน าไปใช้วิเคราะห์
ความสามารถ 

รหัส CPC V.2.1 ที่เก่ียวข้อง 

Business Services Engineering services  การบริการด้านวิศวกรรม 83310, 83323, 83322, 83324 

Integrated engineering services 
R&D services on natural sciences  การบริการด้านการวิจัยและพัฒนา 81112, 81113, 81114, 81119, 81122, 

81123, 81124, 81129, 81132, 81133, 
81134, 81139, 83912, 83919, 83960 

Market research and public 
opinion  polling services      

 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและ
ด้านการตลาด 

83111 
83113 
83114 
83115 
83116 

Management consulting service 
Services related to management 
consulting 
Technical testing and analysis 
services 

 การบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ 

83441 

Services incidental to mining  การบริการที่เกี่ยวข้องกับการท าเหมืองแร่ 88774, 86211, 86221 

Services incidental to 
manufacturing 

 การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 88412, 88421, 88423, 88427 

Placement and supply services of 
Personnel 

 การบริการการจัดหาพนักงาน 85112, 85121, 85122, 85123, 85124, 
85125 

Related scientific and technical 
consulting services 

 การบริการให้ค าปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับทาง
วิทยาศาสตร์และเชิงเทคนิค 

83411 

Maintenance and repair of 
equipment 

 การบริการการซ่อมบ ารุงและติดตั้ง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 

87320, 87156 

Packaging services  การบริการการบรรจุหีบห่อ 85400 

Distribution 
Services 

Wholesale trade services  การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง 611**, 612**, 621**, 622**, 623**, 
624**, 625** Retail trade services 

Environmental  
Services       

Sewage services  การบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัด
ของเสียอุตสาหกรรม 

85330, 85340, 94110, 94212, 94239, 
94339 Refuse disposal services 

Sanitation and similar services 
Financial Services Non-life insurance services  การบริการประกันวินาศภัย 71333, 71334 

Transportation 
Services 

Maritime freight transport services  การบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 65111, 65112, 65113, 65123, 65131, 
65212, 65213, 65219, 65229, 65311, 
65319, 67110 

Internal waterways freight 
transport services 
Air freight transport services 
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สาขาการบริการ
ตามการแบ่งโดย 

WTO 

สาขาการบริการในหมวดย่อยตาม 
WTO 

สาขาการบริการย่อยที่จะน าไปใช้วิเคราะห์
ความสามารถ 

รหัส CPC V.2.1 ที่เก่ียวข้อง 

Rail Maritime freight transport 
services 
Road freight transport services 
Pipeline Transportation 
Cargo-handling services  การบริการการจัดการคลังสินค้า 67220, 67290 

Storage and warehouse services 
หมายเหตุ: ส าหรับรายละเอียดของรหัส CPC และ TSIC ส าหรับสาขาการบริการที่น ามาพิจารณาทั้งหมด จะถูกแสดงในภาคผนวก
ที่ 3 
** หมวดการค้าปลีกและส่งส าหรับอตุสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติกและผลติภัณฑ์ ในรหสั CPC สองหลักสุดท้ายประกอบด้วย -71 
basic industrial chemicals and synthesis resins, -72 fertilizers and agrochemical products, -73 Pharmaceutical products, 
-74 medical and orthopedic goods, -75 perfumery articles, cosmetic articles and toilet soaps, -76 cleaning materials 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
 ดัชนีตัวชี วัดระดับการผูกพันการบริการ 

 
ในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยจะวิเคราะห์ระดับการผูกพันบริการของประเทศไทยภายใต้บริบท

การเจรจาการค้าเสรีที่ไทยมีการเจรจาด้วย โดยจากข้อมูลในบทที่ 4 จะเห็นได้ว่า มีข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรีทั้งสิ้น 8 ฉบับ ที่มีการระบุถึงการเปิดการค้าการบริการ อันได้แก่  

 
 ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน  

(ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน 

(ASEAN-China Free Trade Agreement: ACFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลี 

(ASEAN-Korea Free Trade Agreement: AKFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 

(ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement: AANZFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย  

(ASEAN-India Free Trade Agreement: AIFTA) 
 ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น 

(Japan-Thailand Economic Partnership Agreement : JTEPA) 
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 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย  
(Thailand-Australia Free Trade Agreement: TAFTA) 

 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี (Thailand-Chile Free Trade Area: TCFTA) 
 

คณะผู้วิจัยได้ศึกษาระดับการผูกพันการบริการของข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีทั้ง 8 
ฉบับข้างต้น โดยพิจารณาในด้านการเปิดเสรีของฝั่งประเทศไทยตามรูปแบบการให้บริการ (Mode 
of Supply) ในรูปแบบที่ 3 และ 4 เป็นหลัก (การจัดตั้งธุรกิจ และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา) 
เนื่องจาก ในปัจจุบันธุรกิจการให้บริการในรูปแบบ 1 และ 2 (การให้บริการข้ามพรมแดน และการ
บริโภคในต่างประเทศ ) ส่วนใหญ่สามารถกระท าได้โดยทั่วไป โดยคณะผู้วิ จัยจะหยิบยก 
ผลการศึกษาระดับการเปิดเสรีการค้าการบริการในรูปแบบที่ 3 และ 4 ในเรื่องของข้อจ ากัดในการ
เข้าสู่ตลาด (Limitations on Market Access) ดังแสดงในตารางที่ 7-7 

 
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาตารางที่ 7-7 คณะผู้วิจัยได้สรุปสาระส าคัญของ

ตารางข้อผูกพันทั่วไปในส่วนของข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาดของประเทศไทย ดังแสดงในตารางที่ 
7-6 

 
ตารางที่ 7-6 สาระส าคัญของตารางข้อผูกพันทั่วไปของไทย – ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด 

Mode 3 - การจัดตั งธุรกิจ Mode 4 - การให้บริการโดยบคุคลธรรมดา 
จัดตั้งได้ในรูปแบบบริษัทจ ากัดที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
เท่านั้น หรือตามที่ระบใุนข้อผูกพันเฉพาะสาขา และต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี ้
1. สัดส่วนการถือครองหุ้นโดยคนตา่งด้าวไม่เกินร้อยละ 

70 โดยร่วมกับบุคคล/นิติบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น 
หรือ 

2. สัดส่วนการถือครองหุ้นโดยคนตา่งด้าวไม่เกินร้อยละ 
51 โดยร่วมทุนกบับุคคล/นิติบุคคลสัญชาติไทย
เท่านั้น หรือ 

3. สัดส่วนการถือครองหุ้นโดยคนตา่งด้าวไม่เกินร้อยละ 
49 และมจี านวนผู้ถือหุ้นที่เป็นคนต่างด้าวน้อยกว่า
ครึ่งหนึ่งของทั้งหมด 

 
ไม่ผูกพัน ยกเว้น 
 
 ผู้ติดต่อธุรกิจ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับจัดตั้ง

กิจการ 
 บุคคลากรเคล่ือนย้ายภายในบรษิัท  

(1) ผู้จัดการ (2) ผู้บริหาร หรือ (3) ผู้เชี่ยวชาญ 

หมายเหตุ: ส าหรับรายละเอียดของตารางข้อผูกพนัทั่วไปใน Mode 3 และ Mode 4 ของแต่ละข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
สามารถอ่านรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ในบทที่ 4 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ตารางที่ 7-7 ตารางสรุประดับการผูกพันการบริการของไทยของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์ 

Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia and 
New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
81112 - Basic research services in 
chemistry and biology 

49%  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49%  Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

81113 - Basic research services in 
Basic research services in 
biotechnology 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

81114 - Basic research services in 
engineering and technology  

49%  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49%  Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

81119 - Basic research services in 
other natural sciences 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

81122 - Applied research services in 
chemistry and biology 

49%  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49%  Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

81123 - Applied research services in 
biotechnology 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

81124 - Applied research services in 
engineering and technology 

49%  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49%  Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

81129 – Applied research services 
in other natural sciences 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

81132 - Experimental development 
services in chemistry and biology 

49%  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49%  Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

81133 - Experimental development 
services in biotechnology 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

81134 - Experimental development 
services in engineering and 
technology 

49%  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49%  Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
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Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia and 
New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

83912 – Industrial Design Services Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 
83919 – Other Specialty Design 
Services 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 

83960 – Trademarks and Franchises 
Unbound 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 

85999 – Other Support Services n.e.c.  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound *  Unbound 

83441 - Composition and Purity 
Testing and Analysis Services 

70% * Unbound 49%  49%  49%  49%  49%  Unbound  70% * Unbound 

65111 - Road transport services of 
freight by refrigerator vehicles 

49% *  49% *  49% *  49% *  49% *  Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

65112 – Road Transport Services of 
Freight by Tank Trucks or Semi-
Trailers 

49% *  49% *  49% *  49% *  49% *  Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

65123 - Railway transport services of 
intermodal containers 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

65131 - Transport services via pipeline 
of petroleum and natural gas 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

65212 - Coastal and transoceanic 
water transport services of freight by 
tankers 

49% *  * 49% *  * 49% *  * 49% *  * Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

65213 - Coastal and transoceanic water 
transport services of intermodal 
containers by container ships 

49% *  * 49% *  * 49% *  * 49% *  * Unbound Unbound 49% *  * Unbound  Unbound Unbound 

65219 - Other coastal and 
transoceanic water transport services 
of other freight 

49% *  * 49% *  * 49% *  * 49% *  * Unbound Unbound 49% *  * Unbound  Unbound Unbound 
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Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia and 
New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

65229 - Other inland water 
transport services of freight 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

65311 - Air transport services of 
letters and parcels 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

65319 - Air transport services of 
other freight 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

67110 – Container handling 
services 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

71333 – Freight Insurance 
Services 

25%  * 25%  * 25%  * 25%  * Unbound Unbound 25%  * Unbound  * 25%  * 

88412 - Refined petroleum 
products manufacturing services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88421 - Basic chemicals 
manufacturing services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88423 - Plastics and rubber 
manufacturing services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88427 - Other chemical products 
manufacturing services n.e.c. 49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

67220 – Bulk Liquid or Gas 
Storage Services 

Unbound Unbound 49%  49%  49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  Unbound Unbound 

67290 - Other Storage and 
Warehousing Services 

Unbound Unbound 49%  49%  49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  Unbound Unbound 
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Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia and 
New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
83115 – Operations Management 
Consulting Services 

70% * Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49% Unbound Unbound  Unbound Unbound 

83411 - Geological and 
geophysical consulting services 

49%  * Unbound Unbound 49%  * 49%  * Unbound Unbound 49%  * Unbound  Unbound Unbound 

85330 – General Cleaning 
Services Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

85340 – Specialized Cleaning 
Services Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

94110 – Sewerage and Sewage 
Treatment Services 

49%  49%  49%  * 49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  70% Unbound 

94212 - Collection services of 
industrial hazardous waste (except 
medical and other bio hazardous 
waste) 

49%  49%  49%  * 49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  Unbound Unbound 

94239 – General Waste Collection 
Services 49%  49%  49%  * 49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  Unbound Unbound 

94339 - Other non-hazardous 
waste treatment and disposal 
services 

49%  49%  49%  * 49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  Unbound Unbound 

87320 – Installation Services of 
Industrial, Manufacturing and 
Service Industry Machinery and 
Equipment 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

87156 – Maintenance and Repair 
Services of Commercial and 
Industrial Machinery 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
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Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia and 
New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
71334 - Other property insurance 
services 

25%  * 25%  * 25%  * 25%  * Unbound Unbound 25%  * Unbound  * 25%  * 

83310 - Engineering Advisory 
Services 

49% *  49% *  49%  49%  49%  49%  Unbound  Unbound Unbound 

83323 – Engineering services for 
transportation projects 

49% *  49% *  49%  49%  49%  49%  Unbound  Unbound Unbound 

83322 – Engineering Services for 
Industrial and Manufacturing 
Projects 

49% *  49% *  49%  49%  49%  49%  Unbound  Unbound Unbound 

83324 - Engineering services for 
power projects 

49% *  49% *  49%  49%  49%  49%  Unbound  Unbound Unbound 

88774 - Mining, quarrying and 
construction machinery 
manufacturing services 

49%  * 49%  * 49%  * 49%  * Unbound Unbound Unbound Unbound 49% *  Unbound Unbound 

86211 - Support services to oil 
and gas extraction 

49%  * 49%  * 49%  * 49%  * Unbound Unbound 49%  * Unbound  Unbound Unbound 

86221 - Oil and gas extraction 
services on resources owned by 
others 

49%  * 49%  * 49%  * 49%  * Unbound Unbound 49%  * Unbound  Unbound Unbound 

85112 – Permanent Placement 
Services, Other Than Executive 
Search Services 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

85121 - Contract staffing services 70% * Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

85122 - Temporary staffing 
services 

70% * Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
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Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia and 
New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
85123 - Long-term staffing (pay 
rolling) services 

70% * Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

85124 - Temporary staffing-to-
permanent placement services 

70% * Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

85125 - Co-employment staffing 
services 

70% * Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

611** - Wholesale trade services, 
except on a fee or contract basis 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75% * Unbound 100% *  100% * Unbound 

612** - Wholesale trade services 
on a fee or contract basis 

49% Unbound 49% Unbound 49% Unbound 49% Unbound 49% Unbound 75% * Unbound 100% *  100% * Unbound 

621** - Non-specialized store 
retail trade services  

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75% * Unbound Unbound  Unbound Unbound 

622** - Specialized store retail 
trade services  

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75% * Unbound Unbound  Unbound Unbound 

623** - Mail order or Internet 
retail trade services  

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75% * Unbound Unbound  Unbound Unbound 

624** - Other non-store retail 
trade services  

70% * Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75% * Unbound Unbound  70% Unbound 

625** - Retail trade services on a 
fee or contract basis  

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75% * Unbound Unbound  Unbound Unbound 

85400 – Packaging Services 49% Unbound 49%  49% Unbound 49% Unbound Unbound Unbound 49% Unbound Unbound  70% Unbound 
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Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia and 
New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

83111 – Strategic Management 
Consulting Services 

49%  * 49%  * 49%  * 49%  * Unbound Unbound 100% *  * 100%*  * 100% * Unbound 

83113 - Human resources 
management consulting services 

70% * Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49% Unbound Unbound  70% Unbound 

83114 - Marketing Management 
Consulting Services 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49% Unbound Unbound  Unbound Unbound 

83116 - Supply chain and other 
management consulting services  

70% * Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49% Unbound Unbound  Unbound Unbound 

หมายเหตุ: ส าหรับสาขาการบริการที่ไม่ปรากฎในตารางข้อผูกพันเฉพาะ คณะผู้วิจัยจะเติม ‘Unbound’ ลงในตาราง เนื่องจากการเจรจาการค้าเสรีของไทยเป็นไปในลักษณะ Positive list 
ส าหรับ Mode 4 เครื่องหมาย  หมายถึง สาขาการบริการนั้น ผูกพันตามตารางข้อผูกพนัทั่วไปของไทย 
* หมายถึง ผูกพันตามตารางข้อผูกพนัทั่วไปอย่างมีเงื่อนไข 
** หมวดการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งส าหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสตกิและผลติภัณฑ์ ในรหสั CPC สองหลักสุดท้ายประกอบด้วย -71 basic industrial chemicals and synthesis resins, -72 fertilizers and 
agrochemical products, -73 Pharmaceutical products, -74 medical and orthopedic goods, -75 perfumery articles, cosmetic articles and toilet soaps, -76 cleaning materials 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ส าหรับการพิจารณาระดับการผูกพันการบริการของแต่ละสาขาการบริการ คณะผู้วิจัยจะ
ใช้ดัชนีชี้วัดการเปิดเสรีการบริการ ดัชนีดังกล่าวจะถูกค านวณจากจ านวนกิจกรรมการบริการที่มี
การเปิดเสรีการบริการในเรื่องข้อจ ากัดการเข้าสู่ตลาด (Market Access) ต่อจ านวน กิจกรรมการ
บริการทั้งหมด4 โดยคะแนนของดัชนีชี้วัดการเปิดเสรีการบริการจะอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ดังนั้น เม่ือ
ระดับคะแนนของดัชนีชี้วัดการเปิดเสรีการบริการมีค่าสูง หมายถึงระดับการเปิดเสรีการบริการใน
สาขาบริการนั้นๆ สูงตามไปด้วย 

 
7.4.1.2 การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน 

 
ความสามารถในการแข่งขันของภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตเป็น

ปัจจัยหนึ่งทางเศรษฐกิจที่บ่งบอกความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในมิติต่างๆ อาทิ 
ประสิทธิภาพในการผลิตและบริการ ความเข้มแข็งของผู้ประกอบการในประเทศ และระดับ
ความสามารถของแรงงานในประเทศ เป็นต้น ซึ่งในการประเมินปัจจัยดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัย 
ข้อมูลจากหลากหลายด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมในบริบทการเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ 

 
หนึ่งในหน่วยงานส าคัญที่เก็บรวบรวมข้อมูลทางธุรกิจของผู้ประกอบการในประเทศไทย

ไว้มากที่สุดหน่วยงานหนึ่ง คือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of Business Development: 
DBD) ซึ่งมีหนึ่งในหน้าที่หลักคือการจดทะเบียนและบริการข้อมูลธุรกิจ ในการเก็บข้อมูลนิติบุคคล
ของ DBD จะเก็บข้อมูลนิติบุคคลตามการจัดประเภทกิจกรรมทางธุรกิจตามแบบมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 (Thailand Standard Industrial Classification :TSIC 2009) 
ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมสากลที่องค์การ
สหประชาชาติได้ระบุไว้ (International Standard Industrial Classification: ISIC)  

 
โดยคณะผู้วิจัยได้ท าการแบ่งกลุ่มกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต

ดังแสดงในตารางที่ 7-5 ให้สอดคล้องกับ TSIC 25525 เพื่อน าข้อมูลของนิติบุคคลในแต่ละกลุ่มมา
พิจารณาต่อไปในหัวข้อย่อยดังน้ี  

 
 

                                                           
4 วิธีการค านวณดัชนีชีว้ัดการเปิดเสรีการบริการถูกดัดแปลงมาจาก Sandre Mugan, Thanagavelu, ERIA Disscussion Paper 

(2015) 
5 รายละเอียดของตารางแสดงรหัส Central Product Classification ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานี ้และรหัส TSIC ปี 2552 จะเป็นดัง
แสดงในภาคผนวกที่ 3 
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 การบริการด้านวิศวกรรม 
 
การบริการด้านวิศวกรรมเป็นการบริการที่มีการเติบโตค่อนข้างมาก โดยขนาดของธุรกิจ

ด้านการบริการด้านวิศวกรรมระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตอยู่ท่ีร้อยละ 
4.35 โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจการบริการวิศวกรรมดังกล่าวขยายตัวจาก 78,609 ล้านบาท 
เป็น 82,030 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 7-10 

 
ภาพที่ 7-10 มูลค่าทุนจดทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก  
เดือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาในรายกิจกรรมการบริการของหมวดการบริการด้านวิศวกรรม จาก

ภาพที่ 7-11 จะเห็นว่า มูลค่าอัตราการเติบโตของกิจกรรมการบริการในงานธรณีฟิสิกส์ ธรณีวิทยา
และการให้ค าปรึกษาที่เกี่ยวข้อง มีอัตราการเติบโตที่สู งมาก อยู่ที่ร้อยละ 525 อย่างไรก็ตาม  
ในปี 2559 ขนาดของธุรกิจในกิจกรรมการบริการในงานธรณีฟิสิกส์มีขนาดที่ไม่สูงนัก มีจ านวน
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ผู้ประกอบการทั้งสิ้น 95 ราย ซึ่งยังมีจ านวนกิจการน้อยกว่าโดยเปรียบเทียบกับจ านวน
ผู้ประกอบการของกิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้ค าปรึกษาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรม
ทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิคอื่นๆ  ซึ่งมีจ านวนสูงถึง 4,242 ราย และ 368 ราย มีอัตราการ
ขยายตัวของทุนจดทะเบียนระหว่างเดือนมกราคม 2558 และ 2559 อยู่ท่ีร้อยละ 5.6 และ 2.7 และ
มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนต่อทุนจดทะเบียนทั้งหมดในสาขาการบริการวิศวกรรมในปี 2559 อยู่
ที่ร้อยละ 74.1 และ 2.3 ตามล าดับ  

 
ขณะที่ กิจกรรมทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขุดเจาะปิโตรเลียมอย่าง กิจกรรม

สนับสนุนการขุดเจาะน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ มีอัตราการขยายตัวระหว่างปี 2558 – 2559  
หดตัวลง จากเดิมทุนจดทะเบียน 18,848.2 ล้านบาทในปี 2558 ลดลงเป็น 16,978.8 ล้านบาท 
ในปี 2559 โดยหดตัวลงร้อยละ 9.92 อย่างไรก็ตาม กิจกรรมดังกล่าวแม้จะหดตัวลงและมีจ านวน
ผู้ประกอบการค่อนข้างน้อย (235 ราย ในปี 2559) แต่มีขนาดของสัดส่วนการบริการในสาขาการ
บริการด้านวิศวกรรมค่อนข้างมาก โดยมีสัดส่วนทุนจดทะเบียนของการบริการในสาขาวิศวกรรม
ในปี 2559 อยู่ท่ีร้อยละ 20.7 

 
ภาพที่ 7-11 ภาพรวมของธุรกิจการบริการด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
หมายเหตุ : ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 
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ดังนั้น จะเห็นได้ว่า กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้ค าปรึกษาทางด้านเทคนิคที่
เกี่ยวข้อง เป็นกิจกรรมการบริการที่มีความเข้มแข็งกลุ่มหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งมีสัดส่วนมูลค่าใน
กลุ่มการบริการสาขาวิศวกรรมสูงที่สุด รองลงมาเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการขุดเจาะน้ ามันดิบและ
ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งทั้งสองกิจกรรมการบริการนี้ มีผู้ประกอบการให้บริการจ านวนมาก โดยในเดือน
มกราคมปี 2559 กิจกรรมการบริการมีจ านวนผู้ประกอบการรวมกันมากกว่า 4,400 ราย อย่างไรก็ตาม 
กิจกรรมทางด้านงานธรณีฟิสิกส์ ธรณีวิทยาและการให้ค าปรึกษาที่เกี่ยวข้อง เป็นอีกกลุ่มกิจกรรม
ที่แม้จะมีจ านวนผู้ประกอบการค่อนข้างน้อย แต่มีศักยภาพสูงและก าลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด   
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 ตารางที่ 7-8 ตารางสรุประดับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการด้านวิศวกรรมที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์ 

 การบริการด้านวิศวกรรม 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 0 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย: %) 

49% - 49% - 49% - 49% - 49% - 49% - 0% - 0% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด: %) 

49%  49%  49%  49%  49%  49%  0%  0%  

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market 
Access) จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตาม
ตารางที่ 7-8 จะพบว่า มีกิจกรรมการบริการในสาขาวิศวกรรมที่ส าคัญทั้งสิ้น 4 บริการ ได้แก่ 

 
 การบริการให้ค าปรึกษาด้านวิศวกรรม (CPC 83310) 
 การบริการด้านวิศวกรรมส าหรับโครงการอุตสาหกรรมและการผลิต (CPC 83322)  
 การบริการด้านวิศวกรรมส าหรับโครงการด้านการขนส่ง (CPC 83323) 
 การบริการด้านวิศวกรรมส าหรับโครงการด้านพลังงาน (CPC 83324)   

 
โดยภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่การเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการการบริการ  

(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการด้านวิศวกรรม มีการ
เปิดเสรีการจัดตั้งกิจการการบริการ และการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาทั้งหมดในข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี (โดยยกเว้นเฉพาะวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ที่ไม่ผูกพันใน Mode 4) ดังนี ้

 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน: เปิดเสรีการบริการใน Mode 3 อย่างมีเงื่อนไข โดย

อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ (Director) หรือหุ้นส่วน (Partner) ต้องเป็น
บุคคลสัญชาติไทยและมีใบอนุญาตจากสภาวิศวกร 

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน: เปิดเสรีการบริการใน Mode 3 อย่างมีเงื่อนไข 
โดยอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ (Director) หรือหุ้นส่วน (Partner) ต้อง
เป็นบุคคลสัญชาติไทยและมีใบอนุญาตจากสภาวิศวกร 

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลี 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย  
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น  
 
โดยสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของสาขาการบริการวิศวกรรมอยู่ที่ร้อยละ 49 

ในขณะที่ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ประเทศไทยเปิดเสรีการบริการสาขา
วิศวกรรมในข้อบทการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาทั้งหมด แต่ไม่ผูกพันในการเปิดให้จัดตั้งธุรกิจ 
และภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ไม่มีการเปิดเสรีในการจัดตั้งธุรกิจและการให้บริการโดย
บุคคลธรรมดาในสาขาบริการด้านวิศวกรรม 
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ดังนั้น ถึงแม้ว่าภายใต้บริบทข้อตกลงการค้าเสรีส่วนใหญ่ที่ผูกพันกับประเทศไทยใน
ประเด็นเร่ืองกิจกรรมการบริการด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก จะมีการระบุว่าเปิดเสรีในการจัดตั้งธุรกิจทั้งใน Mode 3 และ Mode 4 แต่เป็น
การเปิดเสรีอย่างมีเงื่อนไขทั้งสิ้น ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเปิดรับการบริการ
ด้านวิศวกรรมจากต่างประเทศให้มากขึ้น แต่ยังคงปกป้องการบริการทางด้านวิศวกรรมที่
ด าเนินการโดยผู้ประกอบการไทยอยู่เล็กน้อย เพื่อให้ผู้ประกอบการ และวิศวกรไทยได้ปรับตัว และ
พัฒนาความรู้ให้เท่าเทียมให้แข่งขันกับผู้ประกอบการต่างชาติได้ ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีส่วนใหญ่ยังให้ความเห็นว่า การบริการทางด้านวิศวกรรมของไทยมีคุณภาพ 
และสามารถแข่งขันได้อยู่  แต่ยังต้องการการสนับสนุนให้การบริการมีความเชื่อมโยงกับ
ภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้น    

 
 การบริการด้านการวิจัยและพัฒนา 

 
การบริการด้านการวิจัยละพัฒนาเป็นการบริการที่มีการเติบโตสูง โดยขนาดของธุรกิจ

การบริการด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตสูงถึง 
ร้อยละ 33.46 โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจในสาขาการบริการด้านการวิจัยและพัฒนาดังกล่าว
ขยายตัวจาก 10,616 ล้านบาท เป็น 14,167 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 7-12 
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ภาพที่ 7-12 มูลค่าทุนจดทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการด้านการวิจัยและพัฒนาที่
เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก  

เดือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 

 
 
ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาในรายกิจกรรมการบริการในสาขาการบริการด้านการวิจัยและพัฒนา 

จากภาพที่ 7-13 จะเห็นว่า อัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนของกิจกรรมการบริการในกิจกรรม
การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ มีอัตราการเติบโตที่สูงมาก โดย
อยู่ที่ร้อยละ 54.4 และในปี 2559 กิจกรรมการบริการดังกล่าวมีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 
ร้อยละ 66.8 และมีจ านวนผู้ประกอบการทั้งสิ้น 257 ราย รองลงมาเป็นกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา
เชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ  และกิจกรรมการวิ จัยและพัฒนาเชิงทดลองด้ าน
เทคโนโลยีชีวภาพ มีจ านวนผู้ประกอบการ 250 ราย และ 157 ราย มีอัตราการขยายตัวของทุน 
จดทะเบียนระหว่างเดือนมกราคม 2558 และ 2559 อยู่ที่ร้อยละ 1.47 และ 6.45 และมีสัดส่วนของ
ทุนจดทะเบียนต่อทุนจดทะเบียนทั้งหมดในสาขาการบริการวิศวกรรมในปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 
10.44 และ 22.74 ตามล าดับ  
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ภาพที่ 7-13 ภาพรวมของธุรกิจการบริการด้านการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
หมายเหตุ : ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 
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ตารางที่ 7-9 ตารางสรุประดับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการด้านการวิจัยและพัฒนา 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์ 

 การบริการด้านวิจัยและ
พัฒนา 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

5 5 11 11 11 11 11 11 5 5 11 11 11 0 11 11 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

6 6 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 11 0 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

54.5% 54.5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 54.5% 54.5% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย: %) 

26.7% - 0% - 0% - 0% - 26.7% - 0% - 0% - 0% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด: %) 

49% - 0% - 0% - 0% - 49% - 0% - 0% - 0% - 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) 
จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการตามรายการ CPC ที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรี
ของไทยตามตารางที่ 7-9 จะพบว่า กิจกรรมการบริการในสาขาบริการวิจัยและพัฒนาที่ส าคัญ
ทั้งสิ้น 11 บริการได้แก่ 

 
 การบริการวิจัยขั้นพื้นฐานในสาขาเคมีและชีววิทยา (CPC 81112) 
 การบริการวิจัยขั้นพื้นฐานในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (CPC 81113) 
 การบริการวิจัยขั้นพื้นฐานในสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี (CPC 81114) 
 การบริการวิจัยขั้นพื้นฐานในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอื่นๆ (CPC 81119) 
 การบริการวิจัยประยุกต์ในสาขาเคมีและชีววิทยา (CPC 81122) 
 การบริการวิจัยประยุกต์ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (CPC 81123) 
 การบริการวิจัยประยุกต์ในสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี (CPC 81124) 
 การบริการวิจัยประยุกต์ในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอื่นๆ (CPC 81129) 
 การบริการการพัฒนาเชิงทดลองในสาขาเคมีและชีววิทยา (CPC 81132) 
 การบริการการพัฒนาเชิงทดลองในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (CPC 81134) 
 การบริการการพัฒนาเชิงทดลองในสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี (CPC 81134) 

 
โดยภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่การเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการการบริการ  

(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการด้านการวิจัยและ
พัฒนา มีการเปิดเสรีการจัดตั้งกิจการการบริการ และการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาทั้งหมดใน
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี ดังนี้ 

  
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย  
 
โดยทั้งสองความตกลงการค้าเสรีข้างต้น มีระดับการเปิดเสรีบริการในสาขาการวิจัยและ

พัฒนาทั้งสิ้น 6 กิจกรรมจาก 11 การบริการการวิจัยและพัฒนา คิดเป็นระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการทั้งใน Mode 3 และ 4 ในสาขาการวิจัยและพัฒนานี้ที่ร้อยละ 54.5 และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้น
ต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 26.7 ในขณะที่  ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี 
ไทย-ออสเตรเลีย ประเทศไทยเปิดเสรีการบริการการวิจัยและพัฒนาในข้อบทการให้บริการโดย
บุคคลธรรมดาทั้งหมด 
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ถึงแม้ว่า ภายใต้บริบทข้อตกลงการค้าเสรีส่วนใหญ่ที่ผูกพันกับประเทศไทยในประเด็น
เรื่องกิจกรรมการบริการด้านวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก จะไม่เปิดเสรีในการจัดตั้งธุรกิจทั้งใน Mode 3 และ Mode 4 แต่ผู้ประกอบการ
ไทยในสาขาการบริการการวิจัยและพัฒนายังมีความสามารถ และพัฒนาได้อีกมาก ซึ่งจะเห็นได้
จากอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนที่สูงกว่าสาขาการบริการอื่นๆ ประกอบกับ แนวโน้ม
ความต้องการใช้บริการวิจัยและพัฒนาที่ให้บริการโดยผู้ประกอบการไทยที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้น 
อย่างไรก็ตาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ยัง
ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนให้การบริการด้านการวิจัยและพัฒนามีความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม
ให้มากขึ้น รวมกันเป็นคลัสเตอร์เดียวกันมากยิ่งขึ้น 

 
 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้านการตลาด 

 
การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้านการตลาดเป็นการบริการที่มีการเติบโตที่ดี 

โดยขนาดทุนจดทะเบียนของธุรกิจการบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้านการตลาด
ระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 5.48 โดยทุนจดทะเบียนของ
ธุรกิจการบริการดังกล่าวขยายตัวจาก 141,493 ล้านบาท เป็น 149,249 ล้านบาท ดังแสดงในภาพ
ที่ 7-14 
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ภาพที่ 7-14 มูลค่าทุนจดทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการ
และด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก 

เดือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 

 
 
จากภาพที่ 7-15 เม่ือพิจารณาธุรกิจการบริการในสาขาการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการ

และด้านการตลาดเป็นรายธุรกิจ จะพบว่า กิจกรรมการให้ค าปรึกษาด้านการบริการจัดการอื่นๆ มี
จ านวนผู้ประกอบการมากที่สุด มีจ านวนผู้ประกอบการ ณ มกราคม 2559 อยู่ที่ 10,839 ราย 
ประกอบกับมีสัดส่วนของทุนจดทะเบียน ณ มกราคม 2559 สูงถึงร้อยละ 93.3 และมีอัตราการ
ขยายตัวของทุนจดทะเบียนระหว่างเดืนมกราคม ปี 2558 – 2559 ที่ร้อยละ 4.83 ในขณะท่ีกิจกรรม
การบริการให้ค าปรึกษาอื่นๆ มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนที่ต่ ากว่าโดยเปรียบเทียบ โดยกิจกรรม
การให้ค าปรึกษาด้านการบริการจัดการการเงิน กิจกรรมการให้ค าปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรม
การวิจัยตลาดและการส ารวจความเห็นประชาชน และกิจกรรมการให้ค าปรึกษาด้านการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนต่อทุนจดทะเบียนในสาขาการบริการนี้ทั้งหมดอยู่ที่
ร้อยละ 4.77 0.88 0.68 และ 0.32 ตามล าดับ มีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 
ร้อยละ 2.48 628.94 2.17 และ 2.54 ตามล าดับ 
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ซึ่งจะเห็นได้ว่า กิจกรรมการให้ค าปรึกษาในด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอีกกิจกรรมการบริการที่
มีอัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนที่สูงมาก โดยมีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนระหว่าง 
ปี 2558 ถึง 2559 อยู่ที่ร้อยละ 628.94 โดยขยายตัวจากทุนจดทะเบียน 180.35 ล้านบาท และมี
จ านวนผู้ประกอบการ 93 รายในปี 2558 เป็น 1,314.65 ล้านบาทและมีจ านวนผู้ประกอบการ 115 ราย 
ในปี 2559 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการใช้บริการการให้ค าปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก  

 
ภาพที่ 7-15 ภาพรวมของธุรกิจการบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้านการตลาด 

ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก  
แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
หมายเหตุ : ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
ส าหรับของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) ของกิจกรรม

การบริการให้ค าปรึกษาฯ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์ เม่ือ
พิจารณาจากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการตามรายการ CPC ที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลง
การค้าเสรีของไทยตามตารางที่ 7-10 จะพบว่า มีกิจกรรมการบริการในสาขาการให้ค าปรึกษาด้าน
การจัดการและด้านการตลาดที่ส าคัญทั้งสิ้น 5 บริการ ได้แก่ 
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 การบริการสนับสนุนอื่นๆ (CPC 85999) 
 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ (CPC 83111) 
 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (CPC 83113) 
 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารการตลาด (CPC 83114) 
 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (CPC 83116) 

 
โดยภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่การเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการการบริการ  

(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการด้านการวิจัยและ
พัฒนา มีการเปิดเสรีการจัดตั้งกิจการการบริการ และการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาทั้งหมดใน
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี ดังนี ้

  
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย  
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย  
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี 
 
จากภาพรวมการเปิดเสรีภาคบริการในสาขาการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้าน

การจัดการการตลาดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์ จะพบว่า 
ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน และความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น ประเทศไทยมีระดับ
การเปิดเสรีการบริการในสาขาการให้ค าปรึกษาฯ  สูงที่สุด (ใน Mode 3 ร้อยละ 80 และ 100 
ตามล าดับ) และมีสัดส่วนการอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 51.8 
และ 59.2 ในขณะที่ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลี และอาเซียน-
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ มีระดับการเปิดเสรีการบริการอยู่ที่ร้อยละ 20 ทั้งใน Mode 3 และ 4 
โดยใน Mode 3 มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 9.8 

 
ส าหรับความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ระดับการเปิดเสรีการบริการใน Mode 3 ของไทย

อยู่ท่ีร้อยละ 40 มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 34 และไม่เปิดเสรีการบริการโดย
บุคคลธรรมดา    
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โดยการบริการในสาขาการให้ค าปรึกษาฯ ที่มีการเปิดเสรีการบริการในการจัดตั้งธุรกิจ 
(Mode 3) ในเกือบทุกความตกลงการค้าเสรีข้างต้น คือการบริการการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการ
เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Management Consulting Services) แต่เป็นการเปิดเสรีการบริการ
อย่างมีเงื่อนไข ซึ่งภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-ชิลี เปิดเสรี 
การจัดตั้งธุรกิจในบริการดังกล่าว โดยสามารถมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติได้ทั้งหมด (100%) โดยที่
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) จะต้องรักษาได้ที่อัตราส่วน 3 ต่อ 1 
หรือต่ ากว่าเท่านั้น ขณะที่ประเทศไทยเปิดเสรีการบริการการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการ 
เชิงยุทธศาสตร์ใน Mode 4 อย่างมีเงื่อนไข โดยไม่ผูกพันส าหรับอาชีพที่ปรึกษาด้านกฎหมายและ 
การตรวจสอบ (Legal and Audit Consultants)  
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ตารางที่ 7-10 ตารางสรุประดับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้านการตลาด 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์ 

 การบริการให้ค าปรึกษา
ด้านการจัดการและด้าน

การตลาด 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

1 4 4 4 4 4 4 4 5 5 0 4 4 0 3 5 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

4 1 1 1 1 1 1 1 0 0 5 1 1 5 2 0 

ระดับการเปิดเสรีบริการของ
กิจกรรมการบริการในสาขา 

80% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 100% 20% 20% 100% 40% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย: %) 

51.8% - 9.8% - 9.8% - 9.8% - 0% - 59.2% - 20% - 34% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด: %) 

49%, 
79% 

- 49% - 49% - 49% - 0% - 
49%. 
100% 

- 100% - 
70%, 
100% 

- 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี



 

 

 

7-52  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

โดยสรุป การบริการในสาขาการให้ค าปรึกษาฯ ในประเทศไทยข้างต้น เป็นการบริการที่
มีแนวโน้มเติบโตต่อไปได้ มีศักยภาพในการแข่งขัน ประกอบกับมีการเปิดเสรีในการลงทุนจัดตั้ง
กิจการให้แก่นักลงทุนต่างชาติค่อนข้างมาก ท าให้การบริการในสาขาดังกล่าวมีผู้ให้บริการจ านวนมาก 
และสามารถสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการผลิตได้มาก 

 
 การบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ 

 
การบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบเป็นการบริการที่มี

การเติบโตสูง โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจการบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าและวัตถุดิบระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 27.55 โดย
ทุนจดทะเบียนของธุรกิจการบริการดังกล่าวขยายตัวจาก 3,330 ล้านบาท เป็น 4,247 ล้านบาท ดัง
แสดงในภาพที่ 7-16 

 
ภาพที่ 7-16 มูลค่าทุนจดทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบ

คุณภาพสินค้าและวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก  
และผลิตภัณฑ์พลาสติก เดือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 
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เม่ือแบ่งกิจกรรมทางธุรกิจตามราย TSIC 2552 ธุรกิจการบริการด้านการทดสอบและ
ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์  
จะประกอบไปด้วย 

 
 กิจกรรมการทดสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพและเคมี 
 กิจกรรมการทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ 
 
ดังแสดงในภาพที่ 7-17 กิจกรรมการทดสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพ

และเคมีของไทยมีจ านวนผู้ประกอบการ ณ มกราคม 2559 อยู่ที่ 272 ราย มีสัดส่วนของทุน 
จดทะเบียนของกิจกรรมการบริการนี้ต่อทุนจดทะเบียนรวมของการบริการในสาขานี้อยู่ที่ร้อยละ 
75.05 และมีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนระหว่างเดือนมกราคม 2558 ถึง มกราคม 2559 
อยู่ท่ีร้อยละ 24.08  

 
ส าหรับกิจกรรมการทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ มีจ านวนผู้ประกอบการ  

ณ มกราคม 2559 อยู่ที่ 295 ราย มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนของกิจกรรมการบริการนี้ต่อทุน 
จดทะเบียนรวมของการบริการในสาขานี้อยู่ที่ร้อยละ 24.95 และมีอัตราการขยายตัวของทุน 
จดทะเบียนระหว่างเดือนมกราคม 2558 ถึง มกราคม 2559 อยู่ท่ีร้อยละ 39.26 
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ภาพที่ 7-17 ภาพรวมของธุรกิจการบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้า
และวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก  

แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
หมายเหตุ : ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่ากิจกรรมการบริการทั้งสองกิจกรรมนี้ ล้วนมีอัตราการขยายตัวที่สูงมาก 

และมีจ านวนผู้ประกอบการท่ีให้บริการอยู่ในประเทศไทยท่ีใกล้เคียงกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม
การใช้บริการการทดสอบคุณภาพในประเทศไทยที่มากขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมการบริการสนับสนุน
การผลิตที่มีความส าคัญต่อการค้าระหว่างประเทศอย่างมาก เนื่องจากในการส่งออกสินค้าไปยัง
ต่างประเทศ สินค้าจ าเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานมากขึ้น มีข้อก าหนดในด้านคุณภาพสินค้าที่สูงขึ้น 
ส่งผลให้การใช้บริการดังกล่าวขยายตัวขึ้น 
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ตารางที่ 7-11 ตารางสรุประดับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์ 

 การบริการด้านการ
ทดสอบและตรวจคุณภาพ

สินค้าและวัตถุดิบ 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย: %) 

70% - 49% - 49% - 49% - 0% - 49% - 0% - 70% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด: %) 

70% - 49% - 49% - 49% - 0% - 49% - 0% - 70% - 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี
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นอกจากนี้ จากตารางที่ 7-11 หากพิจารณาการบริการด้านการทดสอบและวิเคราะห์ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก ภายใต้บริบทการเจรจา
ความตกลงการค้าเสรี พบว่า มีกิจกรรมการบริการทดสอบและวิเคราะห์ส่วนประกอบ 
(Composition and Purity Testing and Analysis Services) เพียงกิจกรรมเดียวที่มีการระบุลงใน
ข้อผูกพันการเปิดการค้าการบริการเสรี ทั้งใน Mode 3 และ 4 ในทุกความตกลงการค้าเสรีที่ไทย
ผูกพันและมีข้อบทด้านการเจรจาการค้าบริการ โดยรายละเอียดของการเปิดเสรีการบริการน้ีในแต่ละ
ความตกลงการค้าเสรี เป็นดังน้ี  

 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน และความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี  

Mode 3 – เปิดให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ถือหุ้นสูงสุดได้ร้อยละ 70 โดยจะต้องถือหุ้นร่วมทุน
กับนิติบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น (Joint-venture)  
Mode 4 – ไม่ผกูพัน ไม่เปิดเสรีการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาในการบริการนี้ 
 

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน อาเซียน-เกาหลี อาเซียน-ออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์ อาเซียน-อินเดีย และไทย-ญี่ปุ่น 
Mode 3 – เปิดให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ถือหุ้นสูงสุดได้ร้อยละ 49 
Mode 4 – เปิดเสรีการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา 
 

 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย 
Mode 3 – ไม่ผูกพัน 
Mode 4 – เปิดเสรีการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา 
 

 การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
 
ในกลุ่มสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติกและ

ผลิตภัณฑ์นั้น คณะผู้วิจัยได้พิจารณากิจกรรมการผลิตรวมเข้าไปด้วย เนื่องจากคณะผู้วิจัยได้
พิจารณาให้กิจกรรมการจ้างการผลิตเป็นหนึ่งในการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ซึ่งข้อมูลของ
กิจกรรมดังกล่าวจะถูกสะท้อนอยู่ในกิจกรรมการผลิตตามรหัส TSIC เหล่านี ้ 

 
 19100: การผลิตผลิตภัณฑ์ถ่านโค้ก 
 19201: การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงกล่ัน

ปิโตรเลียม 
 19202: การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ 

 19209: การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้จากการ
กล่ันปิโตรเลียมซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 

 20111: การผลิตก๊าซที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม 
 20112: การผลิตสีย้อมผ้าและสีผง 
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 20113: การผลิตเคมีภัณฑ์อนินทรีย์ขั้นมูลฐาน
อื่นๆ 

 20114: การผลิตแอลกอฮอล์และเอสเตอร์ 
 20115: การผลิตเคมีภัณฑ์อินทรีย์ขั้นมูลฐาน 

อื่นๆ 
 20121: การผลิตปุ๋ยเคมี 
 20122: การผลิตสารประกอบไนโตรเจน 
 20131: การผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติก

ขั้นต้น 
 20132: การผลิตยางสังเคราะห์ขั้นต้น 
 20210: การผลิตยาปราบศัตรูพืชและเคมีภัณฑ์

อื่นๆ เพื่อการเกษตร 
 20221: การผลิตสีน้ ามันชักเงาและสารเคลือบ

ประเภทเดียวกันและ น้ ามันทาไม้ 
 20222: การผลิตหมึกพิมพ์และผงหมึก 
 20231: การผลิตสบู่และสารซักฟอกผลิตภัณฑ์

ที่ใช้ในการท าความสะอาด และขัดเงา 
 20232: การผลิตเครื่องหอม เครื่องส าอาง และ

ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ า 
 20291: การผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับระเบิด 
 20292: การผลิตกาวและเจลาติน 
 20293: การผลิตน้ ามันหอมระเหย 
 20294: การผลิตเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการถ่ายรูป 
 20299: การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ ซึ่งมิได ้

จัดประเภทไว้ในที่อื่น 

  
 20300: การผลิตเส้นใยประดิษฐ์ 
 21001: การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้

รักษาโรค 
 21002: การผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้

รักษาโรค 
 22111: การผลิตยางล้อและยางใน 
 22112: การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้าง 

ยางล้อ 
 22191: การผลิตยางแผ่นและยางแท่ง 
 22192: การผลิตน้ ายางข้น 
 22193: การผลิตสิ่งของเครื่องใช้ด้านสุขอนามัย

หรือเภสัชกรรมที่ท าจากยาง 
 22199: การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ ซึ่งมิได้ 

จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
 22210: การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง/

ประกอบอาคารที่ท าจากพลาสติก 
 22220: การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก 
 22230: การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส าเร็จรูป 
 22291: การผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารในครัว

และในห้องน้ าที่ท าจากพลาสติก 
 22292: การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส 
 22299: การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่ นๆ  

ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 

 
จากภาพที่ 7-18 จะพบว่า ธุรกิจการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเป็นการบริการที่ 

หดตัวลงเล็กน้อย โดยขนาดทุนจดทะเบียนของธุรกิจการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตระหว่าง
เดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียน หดตัวลงที่ร้อยละ -0.94 
โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหดตัวจาก 903,302 ล้านบาท  
เป็น 894,843 ล้านบาท  
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ภาพที่ 7-18 มูลค่าทุนจดทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการการผลิตที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก  

เดือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 

 
 
ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาภาพรวมธุรกิจการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตตามรายกิจกรรม 

ดังแสดงในภาพที่ 7-19 จะเห็นว่า กิจกรรมการผลิตที่มีสัดส่วนทุนจดทะเบียนในสาขาการบริการที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กิจกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้จากการกลั่น
ปิโตรเลียม กิจกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงกลั่นปิโตรเลียม กิจกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์ 
อนินทรีย์ขั้นมูลฐานอื่นๆ กิจกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ และกิจกรรมการผลิตยางล้อ
และยางใน โดยมีสัดส่วนของทุนจดทะเบียน ณ มกราคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ 18.87 14.36 10.21 
9.18 และ 6.33 มีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนระหว่างเดือนมกราคม 2558 และ 2559 อยู่
ที่ร้อยละ 16.32 -1.18 -0.4 -1.74 และ -0.04 และมีจ านวนผู้ประกอบการ ณ เดือนมกราคม 2559 
จ านวนทั้งสิ้น 203 189 350 2,365 และ 106 ราย ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ระหว่างปี 2558 และ 
2559 4 ใน 5 ของกิจกรรมการผลิตหลักที่มีทุนจดทะเบียนสูงสุด มีการหดตัวลงเล็กน้อย ในขณะท่ี 
กิจกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม ซึ่งเป็นกิจกรรมการผลิตต้นน้ าใน
ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมการปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์ ยังมีการขยายตัวที่ดี 
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นอกจากนี้ ในส่วนของการผลิตกิจกรรมการผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติกขั้นต้น เป็น
อีกกิจกรรมที่มีการขยายตัวค่อนข้างดี โดยมีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนระหว่างปี 2558 -
2559 อยู่ที่ร้อยละ 5.06 โดยในเดือนมกราคม 2559 มีจ านวนผู้ประกอบการทั้งสิ้น 380 ราย และมี
สัดส่วนของทุนจดทะเบียนในสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่ร้อยละ 4.21 ในทางตรงกันข้าม 
กิจกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ และกิจกรรมการผลิตกาวและเจลาติน กลับมีการหดตัวลง
อย่างมาก โดยมีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนอยู่ที่ร้อยละ -20.45 และ -13.37 แต่มีสัดส่วน
ของทุนจดทะเบียนและจ านวนผู้ประกอบการค่อนข้างน้อย โดยอยู่ที่ร้อยละ 1.76 และ 0.38 และมี
จ านวนผู้ประกอบการ 313 และ 115 ราย ตามล าดับ 

 
ภาพที่ 7-19 ภาพรวมของธุรกิจการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแบ่งตามรายกิจกรรม 

 
หมายเหตุ : ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 
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ตารางที่ 7-12 ตารางสรุประดับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการการผลิตที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์ 

 การบริการการผลิต 

AFAS 9th 
Package * 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย: %) 

49% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด: %) 

49% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

หมายเหตุ: * ในการเจรจาเรื่องการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียนจะถูกระบอุยู่ในความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ACIA) โดยระบุใหช้าวต่างชาติสามารถถือหุ้นได้สูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 49 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี
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จากตารางที่ 7-12 หากพิจารณาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก ภายใต้บริบทการเจรจาความตกลงการค้าเสรี  
จะประกอบไปด้วย  

 
 กิจกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม (CPC 88412) 
 กิจกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน (CPC 88421) 
 กิจกรรมการผลิตพลาสติกและยาง (CPC 88423) 
 กิจกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์อื่นๆ (CPC 88427) 
 
โดยกิจกรรมการบริการการผลิตทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้ ไม่ได้ผูกพันการ

บริการทั้งใน Mode 3 และ Mode 4 ในเกือบทุกความตกลงการค้าเสรีที่ไทยมีความตกลงและมีข้อ
บทด้านการเจรจาการค้าบริการด้วย ยกเว้น ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนที่มีการผูกพันการเปิด
เสรีบริการในการจัดตั้งกิจการภายใต้กรอบความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ACIA) โดยเปิดให้
ชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 49 และความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย 
ซึ่งประเทศไทยเปิดเสรีการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาทั้ง 4 กิจกรรม 

 
จะเห็นได้ว่า ภายใต้ความตกลงการเจรจาการค้าเสรีส่วนใหญ่ กิจกรรมการบริการที่

เกี่ยวข้องกับการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยเฉพาะ
กิจกรรมการผลิตมักจะไม่เปิดเสรีในการเข้าสู่ตลาดและการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา แสดงให้
เห็นถึงการปกป้องอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศอย่างมาก ประกอบกับ ธุรกิจการผลิตใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติกจ านวนมากยังมีการหดตัวในปีที่ผ่านมา 
โดยศักยภาพของการบริการการผลิตและบริการที่เกี่ยวข้องยังสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้อีกมาก 
เนื่องจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์ของไทยมีขนาดใหญ่ และยังเติบโตต่อไป
ได้ ซึ่งผู้ประกอบการบางส่วนได้ระบุว่ายังขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะเฉพาะทาง ที่จะท าให้การ
ผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้ ซึ่งจะสามารถพัฒนาได้ผ่านระบบการศึกษาที่ดีขึ้น และผ่านการ
พัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างการบริการการศึกษาวิจัยและการผลิตให้มีความเชื่อมโยงกันให้มาก
ยิ่งขึ้น 

 
 การบริการการจัดหาพนักงาน 

 
การบริการด้านการจัดหาพนักงานเป็นการบริการที่มีการเติบโตสูงมาก โดยขนาดของ

ธุรกิจการบริการการจัดหาพนักงานระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตสูงถึง 
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ร้อยละ 37.72 โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจในสาขาการบริการด้านการจัดหาพนักงานดังกล่าว
ขยายตัวจาก 11,742 ล้านบาท เป็น 16,171 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 7-20 

 
ภาพที่ 7-20 มูลค่าทุนจดทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการจัดหาพนักงานที่เก่ียวข้องกับ

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก  
เดือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 

 
 
เม่ือพิจารณาขีดความสามารถของกิจกรรมการบริการในสาขาการบริการจัดหาพนักงาน 

แบ่งเป็นรายกิจกรรม ตามการแบ่งโดยรหัสประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย (TSIC) ซึ่ง
กิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องจะประกอบไปด้วย 
 

 78300: กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรมนุษย์อื่นๆ 
 78200: กิจกรรมการให้บริการจ้างงานชั่วคราว 
 78109: กิจกรรมของส านักงานจัดหางานหรือตัวแทนจัดหางานอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด

ประเภทไว้ในที่อื่น 
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จากภาพที่ 7-21 จะเห็นว่า กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรมนุษย์อื่นๆ เป็นกิจกรรมที่อัตรา
การขยายตัวของทุนจดทะเบียนระหว่างเดือนมกราคม 2558 และ 2559 สูงที่สุด โดยมีอัตราการ
ขยายตัวร้อยละ 70.62 รวมท้ังมีสัดส่วนของจุดทะเบียน ณ มกราคม 2559 อยู่ท่ีร้อยละ 61.3 และมี
จ านวนผู้ประกอบการ 723 ราย รองลงมาเป็นกิจกรรมการบริการให้บริการจ้างงานชั่วคราว และ
กิจกรรมการจัดหางานของส านักงานจัดหางานหรือตัวแทนจัดหางานอื่นๆ ที่มีอัตราการขยายตัว
ของทุนจดทะเบียนอยู่ที่ร้อยละ 5 และ 6.1 มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนท่ีร้อยละ 21.43 และ 17.27 
และมีจ านวนผู้ประกอบการ 1,272 และ 1,027 ราย 

 
ภาพที่ 7-21 ภาพรวมของธุรกิจการบริการจัดหาพนักงานที่เก่ียวข้องกับ 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
หมายเหตุ : ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 
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ตารางที่ 7-13 ตารางสรุประดับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการจัดหาพนักงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์ 

 การบริการการจัดหา
พนักงาน 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 6 6 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

83% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย: %) 

70% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด: %) 

70% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี
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ส าหรับระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) ของกิจกรรมการ
บริการจัดหาพนักงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์ เมื่อพิจารณา
จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการตามรายการ CPC ที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรี
ของไทยตามตารางที่ 7-13 จะพบว่า มีกิจกรรมการบริการในสาขาการจัดหาพนักงานที่ส าคัญแบ่ง
ตามรหัส CPC มีทั้งสิ้น 6 บริการ ได้แก่ 

 
 การบริการจัดหาพนักงานถาวรที่มิใช่บุคลากรระดับผู้บริหาร (CPC 85112) 
 การบริการจัดหาพนักงานสัญญาจ้าง (CPC 85121) 
 การบริการจัดหาพนักงานช่ัวคราว (CPC 85122) 
 การบริการจัดหาพนักงานในระยะยาว (Long-term Staff) (CPC 85123) 
 การบริการจัดหาพนักงานช่ัวคราวและถาวร (CPC 85124) 
 การบริการจัดหาพนักงานโดยการจ้างงานร่วม (CPC 85125) 

 
โดยภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีท่ีมีการเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการการบริการ 

(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการด้านการจัดหา
พนักงาน มีการเปิดเสรีการจัดตั้งกิจการการบริการภายใต้บริบทการเปิดเสรีการบริการของความ
ตกลงการเจรจาการค้าเสรีอาเซียนเพียงความตกลงเดียว โดยยินยอมให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนใน
บริการในสาขาดังกล่าวได้ แต่มีการจ ากัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดที่ร้อยละ 70 พร้อมทั้งมี
เงื่อนไข ให้อนุญาตลงทุนในรูปแบบการลงทุนร่วมกับนิติบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น (Joint-Venture)  

 
 การบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

 
การบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นการบริการที่มีการหดตัวลง โดย

ขนาดของธุรกิจการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559  
มีอัตราการเติบโตหดตัวลงถึงร้อยละ -6.72 โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจในสาขาการบริการด้าน
ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าวหดตัวจาก 17,676 ล้านบาท เป็น 16,488 ล้านบาท  
ดังแสดงในภาพที่ 7-22 
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ภาพที่ 7-22 มูลค่าทุนจดทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก  

เดือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 

 
 
เม่ือพิจารณาขีดความสามารถของกิจกรรมการบริการในสาขาการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร

และอุปกรณ์แบ่งเป็นรายกิจกรรม ตามการแบ่งโดยรหัสประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย 
(TSIC) จะมีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

 
 33121:การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานท่ัวไป 
 33122:การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะอย่าง 
 33200:การติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ 
 
จากภาพที่ 7-23 เมื่อพิจารณาภาพรวมของธุรกิจการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและ

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก ในรายกิจกรรม 
การบริการ จะพบว่า ทุกกิจกรรมการบริการในสาขานี้ มีการหดตัวลดลง โดยกิจกรรมการซ่อม
เครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไป เป็นกิจกรรมที่มีการหดตัวมากที่สุด รองลงมาเป็น กิจกรรมการติดตั้ง
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เครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ และการซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะอย่าง โดยมีอัตราการ
หดตัวของทุนจดทะเบียนระหว่างเดือนมกราคม 2558 ถึง มกราคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ -12.62  
-5.89 และ -4.84 มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนของแต่ละกิจกรรมการบริการ ณ มกราคม 2559  
อยู่ที่ร้อยละ 16.74 47.67 และ 35.58 ตามล าดับ และมีจ านวนผู้ประกอบการทั้งสิ้น 1,218 1,981 
และ 887 ตามล าดับ  

 
ภาพที่ 7-23 ภาพรวมของธุรกิจการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

กับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
หมายเหตุ : ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาถึงระดับการเปิดเสรีการเจรจาการบริการในด้านการเข้าสู่ตลาด 

และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาในสาขาการบริการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ตามการ
แบ่งรหัส CPC จะเห็นได้ว่า มีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับสาขาการบริการนี้อยู่สองบริการ 
ได้แก่  

 
 การบริการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรอุตสาหกรรมและพาณิชย์ (CPC 87156) 
 การบริการการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรม การผลิต และการบริการ 

(CPC 87320)  
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ตารางที่ 7-14 ตารางสรุประดับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์  
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์ 

 การบริการการซ่อมบ ารุง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 

AFAS 9th 
Package * 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย: %) 

49% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด: %) 

49% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

หมายเหตุ: * ส าหรับการบริการการตดิตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ (CPC 87320) ภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียนจะถูกระบุอยู่ในความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ACIA) โดยระบุให้
ชาวต่างชาติสามารถถอืหุ้นได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 49 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี
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มีเพียงความตกลงการค้าเสรีอาเซียนเพียงความตกลงเดียว ที่ประเทศไทยมีการเปิดเสรี
การบริการในการจัดตั้งธุรกิจให้แก่กิจกรรมการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม และการบริการการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ 
โดยเปิดให้มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 49 ในขณะที่ ความตกลงการค้าเสรีอื่นๆ ที่
ประเทศไทยผูกพันด้วย ไม่เปิดเสรีการบริการทั้งหมด ทั้งในรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจและการ
ให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (ยกเว้น ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ที่ประเทศไทย
ยินยอมให้มีการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาได้ในกิจกรรมการบริการในสาขาการซ่อมบ ารุง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งสองกิจกรรม) 

 
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า การบริการในสาขาการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์

ของไทยมีการหดตัวลงในทุกกิจกรรมการบริการ อีกทั้งยังไม่มีเปิดเสรีการบริการในสาขานี้มาก
เท่าที่ควร ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการในธุรกิจการบริการสาขาซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ให้ความเห็นว่า การบริการการซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์  ยังมีบุคลากรที่
ให้บริการไม่มากนัก เนื่องจากซัพพลายเออร์มักจัดตั้งศูนย์บริการหรือส านักงานใหญ่ใน
ต่างประเทศมากกว่าประเทศไทย ดังนั้น จึงมีความต้องการให้การบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร
และอุปกรณ์อุตสาหกรรมของไทยมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการผลิตมากขึ้น โดยอาจจะ
จัดตั้งศูนย์ซ่อมบ ารุงฯ ในนิคมอุตสาหกรรมเดียวกันกับอุตสากรรมการผลิต เพื่อประสิทธิภาพใน
การผลิตที่ดีย่ิงขึ้น 

 
 การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง 

 
การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งเป็นการบริการที่มีการขยายตัวมากขึ้น โดยขนาด

ของธุรกิจการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตขึ้น
ร้อยละ 2.19 โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจในสาขาการบริการด้านการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง
ดังกล่าวเพิ่มขึ้นจาก 128,492 ล้านบาท เป็น 131,308 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 7-24 
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ภาพที่ 7-24 มูลค่าทุนจดทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก  

เดือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 

 
 
เม่ือพิจารณาขีดความสามารถของกิจกรรมการบริการในสาขาการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง

จะแบ่งเป็นรายกิจกรรม ตามการแบ่งโดยรหัสประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย (TSIC) จะมี
กิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

 
 46691:การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม 
 46695:การขายส่งของเสียและเศษวัสดุเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ 
 46612:การขายส่งเชื้อเพลิงเหลว 
 46611:การขายส่งเชื้อเพลิงแข็ง 
 46693:การขายส่งยางพาราและพลาสติกขั้นต้น 
 46614:การขายส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม 
 46699:การขายส่งผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
 46692:การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร 
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 46694:การขายส่งบรรจุภัณฑ์ชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม 
 46613:การขายส่งเชื้อเพลิงก๊าซ 
 
ซึ่งจะเห็นได้ว่า ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีการจัดจ าหน่ายปลีก มีเพียงการจัดจ าหน่ายส่งเท่านั้น 
 
จากภาพที่ 7-25 เม่ือพิจารณาภาพรวมของธุรกิจการบริการการจัดจ าหน่ายส่งที่

เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก ในรายกิจกรรมการบริการ 
จะพบว่า กิจกรรมการบริการในสาขานี้เกือบทั้งหมดมีการขยายตัวของทุนจดทะเบียนมากขึ้น โดย
กิจกรรมการจัดจ าหน่ายส่งที่มีการขยายตัวสูงที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กิจกรรมการขายส่ง
เชื้อเพลิงเหลว กิจกรรมการขายส่งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมการขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์
ทางการเกษตร กิจกรรมการขายส่งผลิตภัณฑ์ชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม และกิจกรรมการขายส่ง
เคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม โดยมีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนระหว่างเดือนมกราคม 
2558 ถึง มกราคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ 19.13 12.82 6.2 5.48 และ 4.99 มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียน
ของแต่ละกิจกรรมการบริการ ณ มกราคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ 11.77 6.52 5.26 3.33 และ 25.63 
ตามล าดับ และมีจ านวนผู้ประกอบการท้ังสิ้น 1,180 1,404 1,694 707 และ 4,684 ตามล าดับ 

 
อย่างไรก็ตาม มีกิจกรรมการบริการในสาขาการบริการจัดจ าหน่ายส่งที่มีขนาดธุรกิจ 

หดตัวลง ได้แก่ กิจกรรมการขายส่งการของเสียและเศษวัสดุเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ โดยทุน 
จดทะเบียนมีการหดตัวลงถึงร้อยละ -12.45 แต่มีสัดส่วนทุนจดทะเบียนในสาขาการบริการนี้ถึง 
20.18 และมีจ านวนผู้ประกอบการมากถึง 2,044 ราย  
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ภาพที่ 7-25 ภาพรวมของธุรกิจการบริการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
หมายเหตุ : ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาถึงระดับการเปิดเสรีการเจรจาการบริการในด้านการเข้าสู่ตลาด 

และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาในสาขาการบริการด้านการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง ตามการ
แบ่งรหัส CPC จะเห็นได้ว่า มีกลุ่มการบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งที่เกี่ยวข้องกับสาขาการ
บริการนี้ 7 กลุ่มการบริการ6 ได้แก่  

 
 การบริการการจัดจ าหน่ายส่งนอกเหนือสัญญาจ้าง (Group of CPC 611) 
 การบริการการจัดจ าหน่ายส่งตามสัญญาจ้าง (Group of CPC 612) 
 การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกในร้านค้าท่ีนอกเหนือจากร้านค้าเฉพาะอย่าง (Non-

specialized store retail) (Group of CPC 621) 
 การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกในร้านค้าเฉพาะอย่าง (Specialized store) (Group 

of CPC 622) 

                                                           
6 หมวดการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งส าหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติกและผลติภัณฑ์ ในรหสั CPC สองหลกัสุดท้าย
ประกอบด้วย -71 basic industrial chemicals and synthesis resins, -72 fertilizers and agrochemical products, -73 
Pharmaceutical products, -74 medical and orthopedic goods, -75 perfumery articles, cosmetic articles and toilet soaps, 
-76 cleaning materials 



 

 

 

 7-73 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

 การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกผ่านทางไปรษณีย์ หรืออินเทอร์เน็ต  
(Group of CPC 623) 

 การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกแบบไม่มีร้านค้า (Non-store)  
(Group of CPC 624) 

 การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกตามสัญญาจ้าง (Group of CPC 625) 
 
จากตารางที่ 7-15 จะเห็นได้ว่า การบริการในสาขาการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งที่เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก มีการผูกพันการเปิดเสรีการบริการใน
รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ (Mode 3) กับความตกลงการค้าเสรีที่ประเทศไทยผูกพันการเปิดเสรี
การค้าบริการด้วยท้ังหมด ดังนี ้

 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน: เปิดเสรีการบริการใน Mode 3 อย่างมีเงื่อนไข ใน

กลุ่มธุรกิจบริการการจัดจ าหน่ายแบบส่งตามสัญญาจ้าง และในกลุ่มการจัดจ าหน่าย
ปลีกแบบไม่มีร้านค้า (สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดไม่เกินร้อยละ 70 และเป็นการ
ลงทุนร่วมกับนักลงทุนสัญชาติไทย (JV)) และเปิดเสรีการบริการใน Mode 3 ใน
กลุ่มธุรกิจการจัดจ าหน่ายปลีกในร้านค้าที่นอกเหนือจากร้านค้าเฉพาะอย่าง ที่จ ากัด
สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดที่ร้อยละ 49 
 

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน: เปิดเสรีการบริการใน Mode 3 ในกลุ่มธุรกิจ
การจัดจ าหน่ายปลีกในร้านค้าที่นอกเหนือจากร้านค้าเฉพาะอย่าง ที่จ ากัดสัดส่วนผู้
ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดที่ร้อยละ 49 

 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลี: เปิดเสรีการบริการใน Mode 3 ในกลุ่ม

ธุรกิจการจัดจ าหน่ายปลีกในร้านค้าที่นอกเหนือจากร้านค้าเฉพาะอย่าง ที่จ ากัด
สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดที่ร้อยละ 49 

 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์: เปิดเสรีการบริการใน 

Mode 3 ในกลุ่มธุรกิจการจัดจ าหน่ายปลีกในร้านค้าที่นอกเหนือจากร้านค้าเฉพาะ
อย่าง ที่จ ากัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดที่ร้อยละ 49 
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 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย: เปิดเสรีการบริการใน Mode 3 ในกลุ่มธุรกิจ
การจัดจ าหน่ายปลีกในร้านค้าที่นอกเหนือจากร้านค้าเฉพาะอย่าง ที่จ ากัดสัดส่วน 
ผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดที่ร้อยละ 49  

 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น: เปิดเสรีการบริการใน Mode 3 อย่างมีเงื่อนไข 

(สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดไม่เกินร้อยละ 75 และต้องรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของเจ้าของที่อัตราส่วน 3 ต่อ 1) ยกเว้น กลุ่มธุรกิจบริการการจัดจ าหน่ายแบบ
ส่งตามสัญญาจ้างที่ไม่ผูกพันการเปิดเสรีการจัดตั้งธุรกิจ 

 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย: เปิดเสรีการบริการใน Mode 3 อย่างมี

เงื่อนไข (สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดได้ร้อยละ 100 และต้องรักษาสัดส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนของเจ้าของที่อัตราส่วน 3 ต่อ 1 และใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยนิติบุคคล
สัญชาติออสเตรเลียที่จัดตั้งธุรกิจการบริการในไทย) ยกเว้น กลุ่มธุรกิจบริการการจัด
จ าหน่ายแบบส่งตามสัญญาจ้าง กลุ่มธุรกิจการบริการการจัดจ าหน่ายแบบปลีกใน
ร้านค้าเฉพาะอย่าง กลุ่มธุรกิจการบริการการจัดหน่ายแบบปลีกผ่านทางไปรษณีย์
หรืออินเทอร์เน็ต และกลุ่มธุรกิจการบริการการจัดจ าหน่ายแบบปลีกแบบมีสัญญา
จ้าง ที่ไม่ผูกพันการเปิดเสรีการจัดตั้งธุรกิจ 

 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี: เปิดเสรีการบริการใน Mode 3 อย่างมีเงื่อนไข 

(สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดไม่เกินร้อยละ 100 และต้องรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของเจ้าของที่อัตราส่วน 3 ต่อ 1 และใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยนิติบุคคล
สัญชาติชิลีที่จัดตั้งธุรกิจการบริการในไทย) ยกเว้น กลุ่มธุรกิจบริการการจัดจ าหน่าย
แบบส่งตามสัญญาจ้าง กลุ่มธุรกิจการบริการการจัดจ าหน่ายแบบปลีกในร้านค้า
เฉพาะอย่าง กลุ่มธุรกิจการบริการการจัดหน่ายแบบปลีกผ่านทางไปรษณีย์หรือ
อินเทอร์เน็ต และกลุ่มธุรกิจการบริการการจัดจ าหน่ายแบบปลีกแบบมีสัญญาจ้าง ที่
ไม่ผูกพันการเปิดเสรีการจัดตั้งธุรกิจ 
  

โดยระดับการผูกพันการบริการในสาขาการบริการการค้าปลีกและส่งที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก ภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรีไทย-
ญี่ปุ่นมีระดับสูงที่สุด โดยไทยมีระดับการเปิดเสรีการบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 84 และมีสัดส่วน
การอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นได้สูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 62.8 รองลงมาเป็นความตกลง
การค้าเสรีอาเซียน ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย และความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี  
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โดยไทยมีระดับการเปิดเสรีการบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 43 30 และ 43 ตามล าดับ และมี
สัดส่วนการอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นได้สูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 27.4 29.7 และ 39.2 
ตามล าดับ 

 
ในขณะที่ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลี อาเซียน-ออสเตรเลีย-

นิวซีแลนด์ และอาเซียน-อินเดีย ไทยมีระดับการเปิดเสรีการบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 14 และมี
สัดส่วนการอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นได้สูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 6.6 
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ตารางที่ 7-15 ตารางสรุประดับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง  
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์ 

 การบริการการจัด
จ าหน่ายปลีกและส่ง 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

21 37 32 37 32 37 32 37 32 37 6 37 26 0 21 37 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

16 0 5 0 5 0 5 0 5 0 31 0 11 37 16 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

43% 0% 14% 0% 14% 0% 14% 0% 14% 0% 84% 0% 30% 100% 43% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย: %) 

27.4% - 6.6% - 6.6% - 6.6% - 6.6% - 62.8% - 29.7% - 39.2% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด: %) 

49%, 
70% 

- 49% - 49% - 49% - 49% - 75% - 100% - 
70%, 
100% 

- 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี
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 การบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม 
 
การบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรมเป็นการบริการที่มีการ

ขยายตัวสูง โดยขนาดของธุรกิจการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรมระหว่างเดือน
มกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตขึ้นร้อยละ 15.24 โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจในสาขา
การบริการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรมดังกล่าวเพิ่มขึ้นจาก 14,708 ล้านบาท 
เป็น 16,950 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 7-26 

 
ภาพที่ 7-26 มูลค่าทุนจดทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการการก าจัดของเสียและ 
การบ าบัดของเสียอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก  

และผลิตภัณฑ์พลาสติก เดือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 

 
 
เม่ือพิจารณาขีดความสามารถของกิจกรรมการบริการในสาขาบริการการก าจัดของเสีย

และการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรมจะแบ่งเป็นรายกิจกรรม ตามการแบ่งโดยรหัสประเภท
มาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย (TSIC) จะมีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
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 38219: การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยวิธีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น 

 38110: การเก็บรวบรวมของเสียที่ไม่เป็นอันตราย 
 38211: การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยการฝังกลบ อย่างถูก

สุขอนามัย 
 37000: การจัดการน้ าเสีย 
 38213: การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยวิธีชีวภาพ 
 39000: กิจกรรมการบ าบัดและการจัดบริการเก็บของเสียอื่นๆ 
 38212: การบ าบัดและการก าจัดของเสียท่ีไม่เป็นอันตรายโดยการเผาในเตาเผาขยะ 
 81299: กิจกรรมการท าความสะอาดส าหรับอาคารและอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด

ประเภทไว้ในที่อื่น 
 38222: การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่เป็นอันตรายยกเว้นกากสารกัมมันตรังสี 
 38120: การเก็บรวบรวมของเสียที่เป็นอันตราย 
 38210: การบ าบดัและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตราย 
 
จากภาพที่ 7-27 เม่ือพิจารณาภาพรวมของธุรกิจการก าจัดของเสียและการบ าบัดของ

เสียอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก ในราย
กิจกรรมการบริการ จะพบว่า กิจกรรมการบริการในสาขานี้ทั้งหมดมีการขยายตัวของทุน 
จดทะเบียนมากขึ้น โดยกิจกรรมที่มีการขยายตัวสูงที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กิจกรรมการจัดการ
น้ าเสีย กิจกรรมการบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยการฝังกลบอย่างถูก
สุขอนามัย กิจกรรมการบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยวิธีอื่นๆ กิจกรรมการท า
ความสะอาดส าหรับอาคารและอุตสาหกรรมอื่นๆ และกิจกรรมการเก็บรวบรวมของเสียที่ไม่เป็น
อันตราย โดยมีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนระหว่างเดือนมกราคม 2558 ถึง มกราคม 
2559 อยู่ที่ร้อยละ 38.5 24.4 16.76 10.48  และ 6.94 มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนของแต่ละ
กิจกรรมการบริการ ณ มกราคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ 11.6 12.02 40.11 1.6 และ 22.08 ตามล าดับ 
และมีจ านวนผู้ประกอบการท้ังสิ้น 183 56 124 57 และ 251 ตามล าดับ 

 
กล่าวโดยสรุป จะเห็นได้ว่า กิจกรรมการบริการการก าจัดน้ าเสีย เป็นกิจกรรมการบริการ

ที่มีศักยภาพสูงสุด โดยมีอัตราการขยายตัวในปีที่ผ่านมาสูงที่สุดในสาขาการบริการนี้ นอกจากนี้ 
กิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม บ าบัด และก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตราย เป็น
กิจกรรมการบริการที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสาขาการบริการนี้ โดยมีทุนจดทะเบียนรวมกันสูงถึง 
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13,804 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนรวมกันจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 81 ของทุนจดทะเบียนของการ
บริการทั้งหมดในสาขาการบริการนี้  

 
ภาพที่ 7-27 ภาพรวมของธุรกิจการบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสีย
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก  

แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
หมายเหตุ : ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาถึงระดับการเปิดเสรีการเจรจาการบริการในด้านการเข้าสู่ตลาด 

และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาในสาขาการบริการด้านการก าจัดของเสียและการบ าบัดของ
เสียอุตสาหกรรมตามการแบ่งรหัส CPC จะเห็นได้ว่า มีกิจกรรมบริการการก าจัดของเสียและการ
บ าบัดของเสียอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาการบริการนี้ 6 กิจกรรม ดังนี้  

 การบริการท าความสะอาดทั่วไป (CPC 85330) 
 การบริการการท าความสะอาดเฉพาะอย่าง (CPC 85340) 
 การบริการการบ าบัดน้ าเสีย (CPC 94110) 
 การบริการการเก็บรวบรวมของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ยกเว้น ของเสียทาง

การแพทย์และชีวภาพ (CPC 94212) 
 การบริการการเก็บรวบรวมของเสียทั่วไป (CPC 94239) 
 การบริการการบ าบัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายอื่นๆ (CPC 94339)
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ตารางที่ 7-16 ตารางสรุประดับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม  
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์ 

 การบริการการก าจัดของ
เสียและการบ าบัดของเสีย

อุตสาหกรรม 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 2 2 6 0 5 6 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 4 0 6 1 0 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 0% 0% 67% 67% 0% 100% 17% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย: %) 

32.7% - 32.7% - 32.7% - 32.7% - 0% - 32.7% - 0% - 11.7% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด: %) 

49% - 49% - 49% - 49% - 0% - 49% - 0% - 70% - 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี
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จากตารางที่ 7-16 ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน อาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลี 
อาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และไทย-ญี่ปุ่น ระดับการเปิดเสรีการบริการในสาขาการก าจัด
ของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรมทั่งในรูปแบบการจัดตั้งกิจการ (Mode 3) และการ
ให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) จะอยู่ที่ร้อยละ 67 โดยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ย
อยู่ที่ร้อยละ 32.7 โดยมีกิจกรรมการบริการการบ าบัดน้ าเสีย การบริการการเก็บรวบรวมของเสีย
อุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ยกเว้น ของเสียทางการแพทย์และชีวภาพ การบริการการเก็บ
รวบรวมของเสียทั่วไป และการบริการการบ าบัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายอื่นๆ (CPC 94339) ที่
เปิดเสรีการบริการภายใต้ความตกลงการค้าเสรีดังกล่าว ซึ่งจ ากัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติที่ร้อยละ 
49 และภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี ในรูปแบบการบริการ Mode 4 ที่เปิดเสรี
อย่างมีเงื่อนไข โดยที่ผู้ให้บริการตามสัญญาจ้างจะต้องผ่านคุณสมบัติที่ก าหนดขึ้นโดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย  

 
ทั้งนี้ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลีมีระดับการเปิดเสรีการบริการใน Mode 3 อยู่

ที่ร้อยละ 17 มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 11.7 (เปิดเสรีการบริการใน Mode 3 
ส าหรับกิจกรรมการบริการบ าบัดน้ าเสียเพียงกิจกรรมเดียว และอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ 
ถือหุ้นสูงสุดได้ร้อยละ 70 พร้อมทั้งต้องเป็นการลงทุนร่วมกับนิติบุคคลไทย) ในขณะที่ ภายใต้
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย และไทย-ออสเตรเลีย ประเทศไทยไม่เปิดเสรีการบริการใน
สาขานี้ โดยกิจกรรมการบริการการท าความสะอาดทั่วไป และการท าความสะอาดเฉพาะอย่าง เป็น
กิจกรรมการบริการที่ไทยไม่เปิดเสรีการบริการทั้งในรูปแบบการจัดตั้งกิจการ และการให้บริการ
โดยบุคคลธรรมดา (ยกเว้น ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย) 

 
 การบริการประกันวินาศภัย 

 
การบริการประกันวินาศภัยเป็นการบริการที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยขนาดของธุรกิจ

การประกันวินาศภัยระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตขึ้นร้อยละ 2.54 โดย
ทุนจดทะเบียนของธุรกิจในสาขาการประกันวินาศภัยดังกล่าวเพิ่มขึ้นจาก 41,465 ล้านบาท เป็น 
42,520 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 7-28 
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ภาพที่ 7-28 มูลค่าทุนจดทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการประกันวินาศภัยที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก  

เดือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 

 
 
เม่ือพิจารณาขีดความสามารถของกิจกรรมการบริการในสาขาบริการการประกัน 

วินาศภัยจะแบ่งเป็นรายกิจกรรม ตามการแบ่งโดยรหัสประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย 
(TSIC) จะมีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

 
 65120: การประกันวินาศภัย 
 65200: การประกันภยัต่อ 
 
จากภาพที่ 7-29 เม่ือพิจารณาภาพรวมของธุรกิจการบริการการประกันวินาศภัยที่

เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก ในรายกิจกรรมการบริการ 
จะพบว่า กิจกรรมการบริการประกันวินาศภัย และกิจกรรมการบริการประกันภัยต่อ มีอัตราการ
ขยายตัวของทุนจดทะเบียนระหว่างเดือนมกราคม 2558 ถึง มกราคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ 2.94  
และ 0.04 ตามล าดับ มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนของแต่ละกิจกรรมการบริการ ณ มกราคม 2559 
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อยู่ที่ร้อยละ 86.59 และ 13.41 ตามล าดับ และมีจ านวนผู้ประกอบการทั้งสิ้น 65 และ 14 ราย
ตามล าดับ 

 
ภาพที่ 7-29 ภาพรวมของธุรกิจการบริการประกันวินาศภัยที่เกี่ยวข้องกับ 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
หมายเหตุ : ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการการ) 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาถึงระดับการเปิดเสรีการเจรจาการบริการในด้านการเข้าสู่ตลาด 

และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาในสาขาการบริการการประกันวินาศภัยตามการแบ่งรหัส CPC 
จะเห็นได้ว่า มีกิจกรรมบริการการประกันวินาศภัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาการบริการนี้ 2 กิจกรรม 
ได้แก่ การบริการประกันภัยการขนส่งสินค้า (CPC 71333) และการบริการประกันภัยส าหรับ
ทรัพย์สินอื่นๆ (CPC 71334) 
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ตารางที่ 7-17 ตารางสรุประดับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการประกันวินาศภัย  
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์ 

 การบริการประกันวินาศ
ภัย 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 2 2 2 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย: %) 

25% - 25% - 25% - 25% - 0% - 25% - 0% - 25% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด: %) 

25% - 25% - 25% - 25% - 0% - 25% - 0% - 25% - 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี
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จากตารางที่ 7-16 ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน อาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลี 
อาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ไทย-ญี่ปุ่น ไทยออสเตรเลีย และไทย-ชิลี ระดับการเปิดเสรี
การบริการในสาขาการประกันวินาศภัย ทั้งในรูปแบบการจัดตั้งกิจการ (Mode 3) และการ
ให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) จะอยู่ที่ร้อยละ 100 กล่าวคือเปิดเสรีทั้งหมด โดยมีสัดส่วน
ผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 25 โดยมีเงื่อนไขในการจัดตั้งธุรกิจใหม่จะต้องได้รับการ
อนุมัติจากรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรี และมีเงื่อนไขในการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา โดยผู้บริหาร
อาวุโส ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ช่วยทางเทคนิคจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยของไทย ในขณะที่ ภายใต้ความตกลงอาเซียน-อินเดีย และ
ไทย-ออสเตรเลีย ประเทศไทยจะไม่เปิดเสรีการบริการในสาขาการประกันภัย  

 
 การบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 

 
การบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบเป็นการบริการที่มีการขยายตัวขึ้นเล็กน้อย โดย

ขนาดของธุรกิจการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการ
เติบโตขึ้นร้อยละ 1.08 โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจในสาขาการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ
ดังกล่าวเพิ่มขึ้นจาก 115,918 ล้านบาท เป็น 117,165 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 7-30 
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ภาพที่ 7-30 มูลค่าทุนจดทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบที่เก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก  

เดือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 

 
 
เมื่อพิจารณาขีดความสามารถของกิจกรรมการบริการในสาขาบริการการขนส่งสินค้าและ

วัตถุดิบแบ่งเป็นรายกิจกรรม ตามการแบ่งโดยรหัสประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย (TSIC) 
จะมีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

 
 49120:การขนส่งสินค้าทางรถไฟ 
 49332:การขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางถนน 
 49333:การขนส่งของเหลวหรือก๊าซ (ยกเว้นก๊าซธรรมชาติ) ทางถนน 
 49334:การขนส่งสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทางถนน 
 49339:การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
 49400:การขนส่งทางระบบท่อล าเลียง 
 50121:การขนส่งสินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล 
 50221:การขนส่งทางน้ าภายในประเทศ 
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 51201:การขนส่งสินค้าทางอากาศที่มีตารางเวลา 
 51202:การขนส่งสินค้าทางอากาศที่ไม่มีตารางเวลา 
 52109:กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าอื่นๆ 
 52211:กิจกรรมการบริการส าหรับการขนส่งทางรถไฟ 
 52241:การขนถ่ายสินค้า 
 52293:กิจกรรมบริการบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง 
 53100:กิจกรรมไปรษณีย์ 
 82920:กิจกรรมที่เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์ 

 
จากภาพที่ 7-31 เม่ือพิจารณาภาพรวมของธุรกิจการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ

ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก ในรายกิจกรรมการบริการ 
จะพบว่า กิจกรรมการบริการในสาขาการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ ซึ่งรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การคลังสินค้า และการบรรจุภัณฑ์ ที่มีสัดส่วนทุนจดทะเบียน ณ เดือนมกราคม 2559 สูงที่สุด 5 
อันดับแรก ได้แก่ กิจกรรมการขนส่งสินค้าอื่นๆ ทางถนน กิจกรรมที่เกี่ยวกับการคลังสินค้าและการ
จัดเก็บสินค้าอื่นๆ กิจกรรมการขนส่งทางระบบท่อล าเลียง กิจกรรมการขนส่งสินค้าทางทะเลตาม
แนวชายฝั่งทะเล และกิจกรรมการขนส่งทางน้ าในประเทศ โดยมีสัดส่วนทุนจดทะเบียนอยู่ที่ร้อยละ 
23.6 20.8 17.4 16.3 และ 8.2 ตามล าดับ โดยมีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนระหว่างปี 
2558 – 2559 อยู่ที่ร้อยละ 1.8 -1.5 0.5 1.0  และ 5.5 ตามล าดับ และมีจ านวนผู้ประกอบการทั้งสิ้น 
3,501 526 16 213 และ 217 ตามล าดับ  

 
นอกเหนือจากกิจกรรมการบริการที่กล่าวไปข้างต้น ยังมีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง

กับสาขาการบริการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบที่น่าสนใจ โดยมีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียน
ที่ค่อนข้างสูงในปีที่ผ่านมา ได้แก่ กิจกรรมไปรษณีย์ กิจกรรมการขนส่งสินค้าทางรถไฟ กิจกรรม
การขนถ่ายสินค้า และกิจกรรมการขนส่งของเหลวหรือก๊าซทางถนน (ยกเว้น ก๊าซธรรมชาติ) มี
อัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 30 20 7.9 และ 5.6ตตามล าดับ แต่มีขนาดของทุนจดทะเบียน
ค่อนข้างน้อยโดยเปรียบเทียบกับกิจกรรมอื่นๆ โดยมีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนอยู่ที่ร้อยละ 0.04 
0.01 6.4 และ 0.1 ตามล าดับ   
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ภาพที่ 7-31 ภาพรวมของธุรกิจการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
หมายเหตุ : ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการการ) 
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 
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ตารางที่ 7-18 ตารางสรุประดับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ  
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์ 

 การบริการขนส่งสินค้า
และวัตถุดิบ 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
ไม่ผูกพันตามข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสรี 

5 6 5 5 5 6 5 6 9 9 8 9 11 0 10 11 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

9 8 9 9 9 8 9 8 5 5 6 5 3 14 4 3 

ระดับการผูกพนัการบริการ
ของกิจกรรมการบริการใน
สาขา 

64% 57% 64% 64% 64% 57% 64% 57% 36% 36% 43% 36% 21% 100% 29% 21% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ย: %) 

21% 0% 28% 0% 28% 0% 28% 0% 7% 0% 17.5% 0% 0% 0% 5% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติ
ต่ าสุดและสูงสุด: %) 

49%, 
70% 

- 49% - 49% - 49% - 49% - 49% - 0% - 70% - 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี
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นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาถึงระดับการเปิดเสรีการเจรจาการบริการในด้านการเข้าสู่ตลาด 
และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาในสาขาการบริการด้านการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบตามการ
แบ่งรหัส CPC จะเห็นได้ว่า มีกิจกรรมบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาการบริการนี้ 14 กิจกรรม ดังนี ้

  
 การบริการขนส่งสินค้าทางถนนด้วยรถที่มีเครื่องท าความเย็น (CPC 65111) 
 การบริการขนส่งสินค้าทางถนนด้วยรถบรรทุกและรถพ่วง (CPC 65112) 
 การบริการการขนส่งทางรางด้วยตู้คอนเทนเนอร์ (CPC 65123) 
 การบริการการขนส่งสินค้าผ่านทางท่อล าเลียงปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ  

(CPC 65131) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางทะเลและชายฝั่งด้วยเรือบรรทุก (CPC 65212) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางทะเลและชายฝั่งด้วยเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ 

(CPC 65213) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางทะเลและชายฝั่ง อื่นๆ (CPC 65219) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางน้ า (ในประเทศไทย) (CPC 65229) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (CPC 65311 65319) 
 การบริการการบรรจุหีบห่อ (CPC 85400) 
 การบริการการขนถ่ายสินค้า (CPC 67110) 
 การบริการการคลังสินค้าประเภทของเหลวและก๊าซ (CPC 67220) 
 การบริการการคลังสินค้าอื่นๆ (CPC 67290) 
 
ส าหรับระดับการเปิดเสรีการบริการในสาขาการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบของไทยใน 

Mode 3 ภายใต้แต่ละความตกลงการเจรจาการค้าเสรีท่ีประเทศไทยมีความผูกพันด้วย มีระดับการ
เปิดเสรีอยู่ในช่วงร้อยละ 21 – 64 และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 4 – 28  

 
ในส่วนของระดับการเปิดเสรีการบริการในสาขาการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบของไทยใน 

Mode 4 ภายใต้แต่ละความตกลงการเจรจาการค้าเสรีท่ีประเทศไทยมีความผูกพันด้วย มีระดับการ
เปิดเสรีอยู่ในช่วงร้อยละ 21 – 57 (ยกเว้นการให้บริการใน Mode 4 ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี
ไทย-ออสเตรเลีย ที่ไทยเปิดเสรีการบริการทั้งหมดในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง) 

 
ส าหรับกิจกรรมการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบทางท่อล าเลียง ทางราง และทางอากาศ และ

กิจกรรมการขนถ่ายสินค้า ประเทศไทยไม่เปิดเสรีการบริการทั้งใน Mode 3 และ 4 ในทุกความตกลง
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การค้าเสรีทุกความตกลงที่ไทยมีการผูกพันด้วย (ยกเว้น ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย -
ออสเตรเลีย) 

 
ส าหรับกิจกรรมการคลังสินค้าทั้ง กิจกรรมการคลังสินค้าประเภทของเหลวและก๊าซ และ

กิจกรรมการคลังสินค้าอื่นๆ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลี อาเซียน-
ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ และไทย-ญี่ปุ่น ประเทศไทยเปิดเสรีการบริการทั้งในรูปแบบการบริการ 
Mode 3 และ 4 โดยประเทศไทยจ ากัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดอยู่ท่ีร้อยละ 49 

 
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีเงื่อนไขบางประการในการจ ากัดการเปิดเสรีการบริการ โดย

ในส่วนของการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบทางทะเล และทางน้ า ในรูปแบบการบริการ 
Mode 3 และ 4 ประเทศไทยจะไม่เปิดเสรีการจัดตั้งธุรกิจให้แก่เรือที่ด าเนินการภายใต้ธงชาติไทย 
และไม่เปิดเสรีการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาส าหรับอาชีพลูกเรือ (Ship Crew) ในส่วนของการ
บริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบทางถนน ในรูปแบบการบริการ Mode 3 ประเทศไทยมีเงื่อนไข
ก าหนดให้กรรมการอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง (Director) จะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย 

 
7.4.2 สรุปภาพรวมขีดความสามารถในการแข่งขันของการบริการที่เก่ียวข้องกับ

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก   
 
เม่ือพิจารณาอัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนของบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 

ปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติกในแต่ละบริการ พบว่า การบริการการจัดหาพนักงาน 
เป็นการบริการที่มีอัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 - 2559  
สูงที่สุด ถึงร้อยละ 37.72 รองลงมาได้แก่ การบริการด้านการวิจัยและพัฒนา  (ร้อยละ 33.46)  
การบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ (ร้อยละ 27.55) การบริการ
ก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม (ร้อยละ 15.24) การบริการให้ค าปรึกษาด้านการ
จัดการและด้านการตลาด (ร้อยละ 5.48) และการบริการด้านวิศวกรรม (ร้อยละ 4.35) ในขณะที่ 
ภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก ที่เผชิญกับ
ภาวะการหดตัว ได้แก่ การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต  (หดตัวร้อยละ -0.94) และการบริการ
การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ (ร้อยละ -6.72)  

 
ส าหรับขีดความสามารถในการแข่งขันของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 

ปิโตรเคม ีพลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก พบว่า ส าหรับขั้นตอนการวิจัยและการพัฒนาและการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ภายในอุตสาหกรรมนี้ โดยทั่วไปมีศักยภาพสูง โดยประเทศไทยสามารถ
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พัฒนางานวิจัยและพัฒนาให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่มีความหลากหลายได้ เป็นจ านวน
มาก อย่างไรก็ตาม ในด้านของงานออกแบบ ผู้ให้บริการงานออกแบบผลิตภัณฑ์ของไทยมีความ
โดดเด่น และมีความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์สูง แต่ในการสั่งผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
ของไทย ยังเป็นระบบสั่งผลิตตามแบบที่มีอยู่เดิม ไม่ได้เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาแบบผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ เพื่อเสนอขายผู้สั่งผลิตมากนัก ประกอบกับระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทย
ยังมีมาตรฐานไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของระบบคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในระดับสากล  
ท าให้ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ต้องได้รับการพัฒนาเพื่อที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ต่อไป  

 
ในด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อขีดความสามารถ

ทางการแข่งขันโดยตรง คือ จ านวนแรงงานมีฝีมือภายในอุตสาหกรรม โดยพบว่า ปริมาณแรงงาน
ฝีมือที่มีทักษะเฉพาะยังขาดแคลน ทั้งในระดับผู้ประกอบการรายใหญ่ไปจนถึงรายย่อย ประกอบ
กับ การบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในประเทศไทยยังมีบุคคลากรไม่มากพอ
เช่นเดียวกัน เนื่องจากบริษัทซัพพลายเออร์ส่วนใหญ่มีศูนย์บริการอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ท าให้การ
บริการในส่วนน้ียังไม่สะดวกมากเท่าที่ควรจะเป็น  

 
ส าหรับการบริการที่ เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ ผู้ประกอบการใน

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติกส่วนใหญ่จะด าเนินการจัดจ าหน่ายและ
กระจายสินค้าเอง มิได้ใช้บริการการบริการจากภายนอก (outsource) มากนัก เนื่องจาก
ผู้ประกอบการในปัจจุบันขาดความเชื่อม่ันในคุณภาพการให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศจาก 
ผู้ให้บริการ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการบางส่วนยังเห็นด้วยกับการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก 
และผลิตภัณฑ์พลาสติกได้อีกมาก 

 
 ระดับการเปิดเสรีของแต่ละภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก 

และผลิตภัณฑ์พลาสติก 
 
เมื่อพิจารณาระดับการเปิดเสรีของแต่ละภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก พบว่า มีระดับการเปิดเสรีที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละภาค
บริการ ซึ่งสามารถสรปุได้ดังนี ้
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 การบริการด้านวิศวกรรม พบว่า มีการเปิดเสรีการจัดตั้งกิจการการบริการ และ
การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาทั้งหมดในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี  โดยยกเว้น
เฉพาะวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ที่ไม่ผูกพันใน Mode 4 (ส าหรับความตกลง
การค้าเสรีไทย-ชิลี จะไม่ผูกพันการเปิดเสรีบริการทั้ง 2 รูปแบบ และความตกลง
การค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียจะเปิดเสรีเฉพาะ Mode ที ่4 เท่าน้ัน) 

 
 การบริการด้านการวิจัยและพัฒนา พบว่า ความตกลงการเจรจาการค้าเสรีเกือบ

ทั้งหมด ไม่มีการเปิดเสรีกิจการการบริการ (Mode 3) ยกเว้นความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน และความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย ที่มีการผุกพันเปิดเสรีกิจการ
การบริการมากกว่าร้อย 50 และความตกลงการเจรจาการค้าเสรีเกือบทั้งหมด ไม่มี
การเปิดเสรีการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ยกเว้นความตกลงการค้า
เสรีไทย-ออสเตรเลีย ที่เปิดเสรีการบริการ Mode 4 ตามตารางข้อผูกพันทั่วไป 
(Horizontal Commitment)  

 
 การบริการด้านการจัดการและด้านการตลาด พบว่า ความตกลงการเจรจา

การค้าเสรีเกือบทั้งหมด มีการเปิดเสรีกิจการการบริการ  (Mode 3) และการ
ให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีดังกล่าว มี
เงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับสาขาการให้บริการ โดย การบริการให้
ค าปรึกษาด้ านการบริหารเชิ งกลยุทธ์  (Strategic Management Consulting 
Services) ถือเป็นการบริการด้านการจัดการและด้านการตลาด ที่มีการเปิดเสรีการ
บริการมากที่สุด 

 
 การบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ มีเพียง

กิจกรรมเดียวที่มีการระบุลงในข้อผูกพันการเปิดการค้าการบริการเสรี  คือ การ
บริการทดสอบและวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Composition and Purity Testing and 
Analysis Services) ทั้งใน Mode 3 และ 4 ซึ่งมีรายละเอียดการเปิดเสรีที่แตกต่าง
กันไปตามแต่ละความตกลงการค้าเสรี 

 
 การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต พบว่า ความตกลงการเจรจาการค้าเสรีเกือบ

ทั้งหมด ไม่ผูกพันการเปิดเสรีกิจการการบริการ (Mode 3) และการให้บริการโดย
บุคคลธรรมดา (Mode 4) ยกเว้น ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนที่มีการผูกพันการ
เปิดเสรีบริการใน Mode 3 ภายใต้กรอบความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ACIA) 
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และความตกลงไทย-ออสเตรเลีย ที่เปิดเสรีการบริการเฉพาะ Mode 4 ในทุกการ
บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 

 
 การบริการการจัดหาพนักงาน พบว่า ความตกลงการเจรจาการค้าเสรีเกือบ

ทั้งหมด ไม่มีการเปิดเสรีกิจการการบริการ (Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคล
ธรรมดา (Mode 4) ยกเว้นความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียที่เปิดเสรีการ
บริการ Mode 4 ตามตารางข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal Commitment) เท่าน้ัน 

 
 การบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ พบว่า มีเพียงความตกลง

การค้าเสรีอาเซียนเพียงความตกลงเดียว ที่ประเทศไทยมีการเปิดเสรีการบริการใน
การจัดตั้งธุรกิจให้แก่กิจกรรมการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม และการบริการการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรม การผลิต 
และการบริการ โดยเปิดให้มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 49 ในขณะที่
ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ไทยยินยอมให้มีการให้บริการโดยบุคคล
ธรรมดาได้ในกิจกรรมการบริการในสาขาการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์
เท่าน้ัน (Mode 4) 

 
 การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง พบว่า ความตกลงการค้าเสรีของไทย

เกือบทั้งหมด (ยกเว้นความตกลงการค้าเสรอาเซียน ไทย-ญี่ปุ่น และไทย-ชิลี) จะไม่
ผูกพันการเปิดเสรีบริการค้าส่งและค้าปลีก ยกเว้นสาขาที่ไทยมีการเปิดเสรีบริการ
ทั้ง Mode 3 และ Mode 4 คือ การบริการการจัดจ าหน่ายแบบส่งตามสัญญาจ้าง 
(Group of CPC 612) และการบริการการจัดจ าหน่ายแบบปลีกในร้านค้าที่นอกเหนือ 
จากร้านค้าเฉพาะอย่าง (Non-specialized store retail) (Group of CPC 621) โดย
จะมีรายละเอียดการเปิดเสรีท่ีแตกต่างกันไปตามแต่ละความตกลงการค้าเสรี 

 
 การบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม พบว่า ใน

ภาพรวม ไทยมีการเปิดเสรีกิจการการบริการ (Mode 3) และการให้บริการโดย
บุคคลธรรมดา (Mode 4) ในเกือบทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นสาขาการบริการท า
ความสะอาดทั่วไป (General Cleaning Services) และสาขาการบริการท าความ
สะอาดเฉพาะ (Specialized Cleaning Services) ที่ไทยไม่มีการเปิดเสรีสาขา
ดังกล่าว ส าหรับรายละเอียดการเปิดเสรีบริการดังกล่าวจะมีความแตกต่างกัน
ออกไปตามแต่ละความตกลงการค้าเสรี 
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 การบริการประกันวินาศภัย พบว่า ในภาพรวม ความตกลงการเจรจาการค้าเสรี

เกือบทั้งหมด มีการเปิดเสรีกิจการการบริการ (Mode 3) และการให้บริการโดย
บุคคลธรรมดา (Mode 4) ยกเว้นความตกลงไทย-ออสเตรเลีย ที่ไม่มีการเปิดเสรีใน 
Mode 3 และความตกลงอาเซียน-อินเดีย และความตกลงไทย-ชิลี ที่ไม่มีการเปิดเสรี
เลยท้ัง 2 รูปแบบการให้บริการ 

 
 การบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ พบว่า ความตกลงการเจรจาการค้าเสรี

เกือบทั้งหมด มีการเปิดเสรีกิจการการบริการ (Mode 3) และการให้บริการโดย
บุคคลธรรมดา (Mode 4) ยกเว้นการบริการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางท่อ
ล าเลียง (Pipeline Transport) ทางรถไฟ (Railway Transport) ทางน้ าภายในประเทศ 
( Inland Water Transport) ทางอากาศ (Air Transport) และการบริการจัดการ 
ตู้คอนเทนเนอร์ (Container Handling) ไม่มีการผูกพัน 
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บทที่ 8 
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์  

 
 
เนื้อหาในบทนี้ จะกล่าวถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ของประเทศไทยในปัจจุบัน เพื่อการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่มูลค่า
ของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และระบุสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับ 
การผลิต โดยเนื้อหาในบทนี้จะประกอบด้วยหัวข้อ 8.1 โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 8.2 ภาพรวมห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 8.3 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ และ 8.4 ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

8.1 โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีพัฒนาการเริ่มต้นมาจากการผลิตเพื่อ

ทดแทนการน าเข้าหลังจากที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนในปี 2503 จากนั้น
รัฐบาลจึงมีการปรับปรุงกฎหมายส่งเสริมการลงทุนและให้การสนับสนุนการผลิตเพื่อส่งออกมากขึ้น 
ท าให้มีบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนเป็นจ านวนมาก ก่อให้เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมและ
การส่งออก และยังก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนต่างๆ ตามมา1 

 
ปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นับเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มี

ความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเมื่อพิจารณาทั้งในด้านการจ้างงาน การส่งออก และ
มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ระบบเศรษฐกิจไทยนับเป็นมูลค่า 458,663 ล้านบาทในปี 25572 คิดเป็นสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Products: GDP) ร้อยละ 12.67 โดยมีการเติบโตเฉลี่ยสะสม  
(CAGR) ระหว่างปี 2548-2557 คิดเป็นร้อยละ 4.60 ต่อปี นอกจากนี้ ในปี 2558 อุตสาหกรรม

                                                           
1 ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, เอกสารเผยแพรอุ่ตสาหกรรมน่ารู้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอตุสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์

2 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สถิติบัญชีประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2557 
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เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยังมีการจ้างงานถึง 6.62 แสนต าแหน่ง ส่วนใหญ่อยู่ในกิจการ
ขนาดใหญ ่ดังรายละเอียดในตารางที ่8-1 

 
ตารางที่ 8-1 จ านวนแรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

อุตสาหกรรม 
กิจการ 

ขนาดเล็ก 
กิจการ 

ขนาดกลาง 
กิจการ 

ขนาดใหญ ่
รวม 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 18,139 18,778 70,249 107,166 
ชิ้นส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 32,055 32,069 59,106 123,230 
อิเล็กทรอนิกส ์ 29,730 41,318 259,405 330,453 
ผู้จ าหน่าย 7,797 3,591 2,400 13,788 
อุตสาหกรรมสนบัสนุน 16,760 14,353 17,176 48,289 
อื่นๆ 4,331 11,555 23,243 39,129 
รวม 108,812 121,664 431,579 662,055 

ที่มา: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2558 

 
ในด้านการส่งออก จากภาพที่ 8-1 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของ

ไทยมีมูลค่าการส่งออกในป ี2557 สูงถึง 55,750 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.40 
ของมูลค่าการส่งออกของประเทศ เม่ือพิจารณา CAGR ของการส่งออกในช่วงระหว่างปี 2548 ถึง 
2557 พบว่าอยู่ที่ร้อยละ 5.32 โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด คือ เครื่องประมวลผลข้อมูล
อัตโนมัติ แผงวงจรรวม เครื่องปรับอากาศ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส านักงาน และ
เครื่องพิมพ์ ตามล าดับ 

 
ด้านการน าเข้า จากภาพที่ 8-2 มูลค่าการน าเข้าของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ในปี 2557 อยู่ที่ 45,229 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.04 ของ
มูลค่าการน าเข้าของประเทศ โดยมี CAGR ของการน าเข้าในช่วงระหว่างปี 2548 ถึง 2557 อยู่ที่
ร้อยละ 5.26 โดยสินค้าที่มีการน าเข้ามากที่สุด คือ แผงวงจรรวม เครื่องโทรศัพท์ เครื่องประมวลผล
ข้อมูลอัตโนมัติ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส านักงาน และสื่อบันทึกเสียง ตามล าดับ 

 
อย่างไรก็ดี สภาวะการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นในตลาดโลก ประกอบกับปัญหาและ

อุปสรรคต่างๆ เช่น ขาดการวิจัยและพัฒนา ขาดแคลนบุคลากร เป็นต้น ก็ยังคงเป็นความท้าทายที่
ส าคัญต่ออุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยในการรักษาขีดความสามารถใน
การแข่งขันในตลาดโลกต่อไป 
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ภาพที่ 8-1 การส่งออกของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ปี 2548-2557 
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ภาพที่ 8-2 การน าเข้าของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ปี 2548-2557  
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8.1.1 ห่วงโซอุ่ปทานการผลิต (Supply Chain) 
 
โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จะเริ่มต้นจากการผลิต

ชิ้นส่วนและส่วนประกอบต่างๆ และด าเนินการประกอบชิ้นส่วนและส่วนประกอบเหล่านั้นออกมา
เป็นผลิตภัณฑ์สุดท้าย (Final Products) ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) กลุ่ม
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ได้แก่ ตู้เย็น โทรทัศน ์เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น 2) กลุ่ม
เครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ และ 3) กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า
ส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมอื่น อาท ิอุตสาหกรรมบริการด้านการแพทย์ (เครื่อง X-Ray เครื่องสแกน
อวัยวะภายใน เครื่องอัลตร้าซาวด์ เป็นต้น) อุตสาหกรรมบริการด้านการเงินและการธนาคาร (ตู้ 
ATM เครื่องนับธนบัตร เครื่องนับเหรียญ เป็นต้น) อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (ตู้จ าหน่าย
น้ าดื่มอัตโนมัติ) เป็นต้น 

 
โดยสรุปแล้ว สามารถแบ่งอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ออกเป็น  

1) อุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  และ 2) อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้า  

 
1)  อุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

 
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์  ประกอบด้วย

อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนประเภทต่างๆ ซึ่งถูกน ามาใช้ส าหรับในการผลิตสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า 
สินค้าจ าพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสินค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยเหตุนี้ อุตสาหกรรม
ดังกล่าวจึงเป็นเสมือนอุตสาหกรรมต้นน้ าของอุตสาหกรรมเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า 

 
โดยอาจแบ่งอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ดังกล่าว ได้ดังนี้ 
 

อุตสาหกรรมการผลิตแผงวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 
การผลิตแผงวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จะเริ่มต้นจากการออกแบบแผงวงจรรวม 

(Integrated Circuits Design) จากนั้นจึงจะเข้าสู่กระบวนการผลิตเวเฟอร์วงจรรวม แล้วน า 
แผงเวเฟอร์ดังกล่าวไปรวมเข้ากับส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ลวด (อาจผลิตจากทองค า อะลูมิเนียม 
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หรือวัสดุอื่นๆ) ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ แผ่นชิป (Chip) เป็นต้น ซึ่งขั้น
ตอนนี้ จะมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสนับสนุนอื่นๆ อย่างมาก เช่น อุตสาหกรรมโลหะ 
อุตสาหกรรมพลาสติก เป็นต้น ในการท าแม่พิมพ์แผงวงจร และการผลิตส่วนประกอบอื่นๆ 

 
แผงวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นั้น นอกจากจะถูกน ามาใช้ในการผลิตเครื่อง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ยังถูกน าไปใช้ในการผลิตในส่วนของแผงควบคุม 
แผงวงจรในอุปกรณ์ท่ีเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกด้วย 

 
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

 
ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นอกเหนือจากแผงวงจรไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ แผงฉนวนกันความชื้น ยางรองกันกระแทก ท่อน้ ายา สายพาน สายไฟ  
โครงเหล็ก ใบพัดพัดลมระบายอากาศ เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นชิ้นส่วนท่ีต้องอาศัยอุตสาหกรรม
สนับสนุนจากหลายภาคส่วนอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า อุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น 

 
2)  อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า 

 
แผงวงจรไฟฟ้า และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผลิตขึ้น เม่ือน ามาประกอบกับชิ้นส่วนจาก

อุตสาหกรรมสนับสนุนอื่นๆ ก็จะได้ผลผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้าย (Final Product) คือ
สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ โดยในที่นี้ คณะผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าใน
ครัวเรือน ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า ตู้เย็น และพัดลม 

 
อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ 

 
ในการผลิตและประกอบเครื่องปรับอากาศ จะเริ่มต้นจากการผลิตชิ้นส่วนและ

ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องปรับอากาศ ได้แก่ คอมเพรสเซอร์ คอยล์ร้อน คอยล์เย็น อุปกรณ์  
ลดความดัน อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ แผงฉนวนกันความชื้น แผงวงจรรวม โครงเหล็ก  
ตัวเครื่องปรับอากาศ ท่อน้ ายา และส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ลวดทองแดง ฝาช่องลม เป็นต้น 
หลังจากนั้น จึงเข้าสู่กระบวนการประกอบชิ้นส่วนและส่วนประกอบต่างๆ โดยการน าโครงเหล็ก  
ตัวเครื่องปรับอากาศมาพ่นและเคลือบสี ก่อนที่จะน าฉนวนกันความร้อนมาติด ใส่คอยล์และ
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ประกอบมอเตอร์พร้อมถาดน้ ายาทาฟินโค้ดเข้าไป ติดฉนวนกันความชื้น เชื่อมต่อสายไฟ ท่อน้ ายา 
และแผงวงจรต่างๆ หลังจากนั้นจึงติดฝาครอบและฝาช่องลม 

 
อุตสาหกรรมเครื่องซักผ้า 

 
ในการผลิตและประกอบเครื่องซักผ้า จะเริ่มต้นจากการผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบ 

ของเครื่องซักผ้า ได้แก่ โครงเหล็กตัวเครื่องซักผ้า ตัวถังตระกร้าผ้า โช๊คอัพและตัวกันสั่นสะเทือน 
เหล็กและคานยึด มอเตอร์ ท่อน้ า แผงวงจรต่างๆ อุปกรณ์ควบคุมแรงดัน อุปกรณ์ปรับความเร็ว
รอบมอเตอร์ สายพาน สายไฟ และส่วนประกอบอื่นๆ หลังจากนั้น จึงเข้าสู่กระบวนการประกอบ
ชิ้นส่วนและส่วนประกอบต่างๆ โดยยึดโครงเหล็กและตัวถังตระกร้าผ้า โดยใช้ฐานโครงเหล็ก แล้ว
จึงน าอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆ ประกอบเข้าไป ได้แก่ มอเตอร์ ท่อน้ า แผงวงจรต่างๆ อุปกรณ์
ควบคุมแรงดัน อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ สายพาน สายไฟ และส่วนประกอบอื่นๆ 

 
อุตสาหกรรมตู้เย็น 

 
ในการผลิตและประกอบตู้เย็น จะเริ่มต้นจากการผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบต่างๆ ของ

ตู้เย็น ได้แก่ โครงเหล็กตัวตู้เย็น ผนังภายในตู้ คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ ท่อน้ ายา แผงวงจรต่างๆ 
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ แผงฉนวนกันความชื้น แผงฉนวนกันความร้อน สายพาน สายไฟ และ
ส่วนประกอบอื่นๆ หลังจากนั้น จึงเข้าสู่กระบวนการประกอบชิ้นส่วนและส่วนประกอบต่างๆ โดย
การน าโครงเหล็กตัวเครื่องมาพ่นและเคลือบสี ก่อนที่จะเชื่อมโครงเหล็กกับผนังด้านใน ท าการติด
ฉนวนกันความร้อน หลังจากนั้น จึงประกอบส่วนที่ท าความเย็น อันประกอบด้วยมอเตอร์ อุปกรณ์
ควบคุมอุณหภูมิ แผงวงจรต่างๆ สายพาน สายไฟ คอมเพรสเซอร์ และท่อน้ ายา ที่ด้านหลังของ
ตัวเครื่อง ในขั้นตอนสุดท้าย จะเป็นการน าชิ้นส่วนอื่นๆ เช่น ถาดรองพลาสติก ชั้นวาง มาประกอบ
เข้ากับตัวเครื่อง 

 
อุตสาหกรรมพัดลม 

 
ในการผลิตและประกอบพัดลม จะเริ่มต้นจากการผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบต่างๆ 

ของพัดลม ได้แก่ มอเตอร์ ตะแกรงเหล็ก แกนขาตั้ง ใบพัด สายไฟ สวิตซ์ควบคุม และ
ส่วนประกอบอื่นๆ หลังจากนั้น จึงเข้าสู่กระบวนการประกอบชิ้นส่วนและส่วนประกอบต่างๆ โดย
การน ามอเตอร์ประกอบเข้ากับโครงพัดลมและแกนขาตั้ง จากนั้นประกอบตะแกรงและใบพัด 
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รวมถึงส่วนประกอบอื่นๆ อาทิ ตัวยึด สายไฟ วงแหวน ข้อต่อ สวิตซ์ควบคุม และกล่องสวิตซ์ควบคุม 
เข้ากับตัวพัดลม 

 
คณะผู้วิจัยได้จัดท าแผนภาพของภาพรวมห่วงโซ่อุปทานการผลิตในอุตสาหกรรม

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ดังแสดงในภาพที่ 8-3 โดยจะเห็นว่ามีอุตสาหกรรมสนับสนุน
อื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก
และเหล็กกล้า อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และพลาสติก อุตสาหกรรมแก้วและกระจก อุตสาหกรรม
เหมืองแร่ อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 

 
ภาพที่ 8-3 ห่วงโซ่อุปทานการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
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8.2 ภาพรวมห่วงโซ่มูลคา่ของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 
ภาพที่ 8-4 แสดงห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง

ประกอบด้วยไปด้วย 5 ขั้นตอนหลักดังต่อไปนี้  
 
1) การวิจัยและพัฒนา/ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งเริ่มต้นจากแนวความคิดใหม่ๆ 

อันน าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งออกเป็นการออกแบบฮาร์ดแวร์และ 
การออกแบบซอฟท์แวร์ จากนั้นจึงน าไปสู่การจัดท าสินค้าต้นแบบ (Prototype) 

  
2) การจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถแบ่งออกเป็น ซอฟท์แวร์ที่หาซื้อได้ทั่วไป (Off-the-

Shelf Software) การออกแบบวงจรรวมเฉพาะกิจ (Custom ASICs) โมดูลซอฟต์แวร์
มาตรฐาน (Standard Software Modules) และซอฟต์แวร์ตามความต้องการ 
(Customized Software) 

 
3) การประกอบและการผลิต เริ่มต้นจากการประกอบฮาร์ดแวร์และการบูรณาการ

ซอฟต์แวร์ (Software Integration) จากนั้นจึงเป็นขั้นตอนการโอนถ่ายข้อมูลและ
ทดสอบระบบ และสุดท้ายคือการตรวจสอบคุณภาพ 

 
4) การกระจายสินค้า การตลาด และการขาย  มีอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวข้องคือ 

การบรรจุภัณฑ์และการขนส่ง จากนั้นจึงเป็นการจ าหน่ายผ่านทางช่องทางต่างๆ 
ได้แก่ หุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ในเครือข่าย การขายตรงให้แก่บริษัท การขายปลีก 

 
5) บริการหลังการขาย ประกอบไปด้วย การติดตั้ง การรับรอง การทดสอบการใช้งาน 

การอบรมการใช้งาน การปรึกษาด้านการใช้งาน การบ ารุงรักษา และการซ่อมแซม 
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ภาพที่ 8-4 ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

8.2.1 ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมจากการศึกษาบริษัทกรณีศึกษา (Best Practice) 
 
ในส่วนน้ี คณะผู้วิจัยจะศึกษาห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) จากกรณีศึกษา (Case Study) 

ของบริษัทในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น 
ทั้งในแง่ของตัวอย่างของห่วงโซ่มูลค่า ห่วงโซ่อุปทาน และกิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ โดยคณะผู้วิจัย
ได้คัดเลือกบริษัท ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด เป็นบริษัทกรณีศึกษา เนื่องด้วยซัมซุงอิเล็กทริกส์
เป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มีบทบาทส าคัญในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลก อีกทั้งยังมีการลงทุนในหลายประเทศทั่วโลก 

 
บริษัท ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด เป็นบริษัทข้ามชาติของประเทศเกาหลีใต้ โดยบริษัท 

ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด เป็นบริษัท Flagship ของเครือบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ซึ่งมี
สาขาย่อยกว่า 80 ประเทศทั่วโลก มีการจดสิทธิบัตรรวมแล้วกว่า 100,000 รายการ มีรายได้เฉลี่ย
ต่อปีกว่า 2.16 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 7.8 ล้านล้านบาท) มีการจ้างงานกว่า 286,000 
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คน3 และถือเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีอัตราการเจริญเติบโตเร็วที่สุดในโลกนับตั้งแต่การเกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจในเอเชียช่วงปี พ.ศ. 2540 ซึง่ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์สามารถเอาชนะคู่แข่งในอุตสาหกรรม
เดียวกันได้ ไม่ว่าจะเป็นโซนี่ หรือแอลจี ในปัจจุบัน ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นผู้เล่นส าคัญใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความส าคัญเทียบเคียงกับบริษัทข้ามชาติขนาด
ใหญ่จากสหรัฐอเมริกา (เวอร์พูล เจอเนอรัล อิเล็กทริกส์ เป็นต้น) หรือบริษัทข้ามชาติจากญี่ปุ่น  
(พานาโซนิกโตชิบา เป็นต้น) โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ ถือว่าค่อนข้างมีความซับซ้อน และ

มีลักษณะเป็นแชโบล (Chaebol) กล่าวคือ เป็นบริษัทที่มีโครงสร้างการบริหารในลักษณะที่
ครอบครัวและเครือญาติเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และเป็นผู้บริหารบริษัท มีการถือหุ้นไขว้กันไปมา  
ในกลุ่มบริษัท และด ารงต าแหน่งส าคัญในบริษัทลูก การถือหุ้นไขว้กันจึงท าให้ครอบครัวทั้งหมด
สามารถจัดการด้านการบริหารของบริษัทในเครือทั้งหมดได้4 ทั้งนี้ ในปัจจุบัน เครือข่ายแชโบลถือ
เป็นเครือข่ายทางธุรกิจที่มีอ านาจทางเศรษฐกิจมากที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ โดยซัมซุง ถือเป็น
กลุ่มเครือข่ายแชโบลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ รายได้ของบริษัท ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ ถือ
เป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 17 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศ
เกาหลีใต้ทั้งหมด5 

 
ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ มีการแบ่งแผนกที่ส าคัญออกเป็น 4 แผนก ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์

ส าหรับผู้บริโภค (Consumer Electronics: CE) (ซึ่งหมายรวมตั้งแต่สินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน) การสื่อสารไอทีและโทรศัพท์มือถือ (IT & Mobile Communication: 
IM) เซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductors) และจอแสดงผล (Display Panels: DP) แต่ละแผนก 
มีระบบบัญชีที่ท างานเป็นอิสระ โดยแผนกเซมิคอนดักเตอร์ และจอแสดงผล มีส่วนแบ่งทางด้าน
รายได้มากกว่าร้อยละ 50 ของรายไดท้ั้งหมดของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ดังแสดงให้เห็นในภาพที่ 8-5 ห่วงโซ่มูลค่าของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ (Samsung’s Value 

Chain) ถูกพัฒนามาจากแบบจ าลองห่วงโซ่มูลค่าของออราเคิล (Oracle Value Chain) ส าหรับธุรกิจ
ที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Hi-Tech Business) และแบบจ าลองห่วงโซ่มูลค่าของ Michael Porter 
โดยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการพัฒนาแบบจ าลองของออราเคิล โดยการใส่ปัจจัยด้านโลจิสติกส์เข้า

                                                           
3 Samsung Group, Samsung Profile 2014  
4 Credit Suisse, Korea Market Strategy: How to untangle Samsung group's ownership? (2014) 
5 Shell, Glencore, and Other Multinationals Dominate Their Home Economies (2013)  
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มาเป็นหนึ่ งในกิจกรรมหลัก และมีการน ากิจกรรมด้านการวิ จัยและพัฒนา (Research & 
Development) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) และการออกแบบ (Design) ที่  
Michael Porter มองว่าเป็นแค่เพียงกิจกรรมสนับสนุน (Supporting Activities) มาใส่ไว้ในกิจกรรมหลัก 
(Primary Activities) ด้วย 

 
ห่วงโซ่มูลค่าดังกล่าว เริ่มต้นจากการคิดค้นเทคโนโลยี และการวางแผนผลิตภัณฑ์ ซึ่ง

ด าเนินการโดยแผนกการวิจัยและพัฒนาของซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  
 
1) สถาบันเทคโนโลยีขั้นสูงของซัมซุง (The Samsung Advanced Institute of 

Technology: SAIT) รับผิดชอบเรื่องความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยี 
แรงขับเคลื่อนในการเจริญเติบโต และการบริหารงานด้านสิทธิบัตรต่างๆ 

2) ศูนย์วิจัยและพัฒนา (R&D Centers) มีหน้าที่วิจัยด้านเทคโนโลยี ซึ่งแต่ละแผนก
ในซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จะมีศูนย์วิจัยและพัฒนาเป็นของตัวเอง ทั้งนี้ อาจมีการ 
จัดจ้างองค์กรภายนอกท างานวิจัยให้ได้เช่นเดียวกัน 

3) ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development Team) จะท างานร่วมกับศูนย์
ออกแบบ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายลูกค้าได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ  

 
ขั้นตอนหลังจากการคิดค้นเทคโนโลยี และการวางแผนผลิตภัณฑ์ คือกระบวนการ

ออกแบบและวิศวกรรม เพื่อให้ได้เครื่องต้นแบบ (Prototype) จากนั้น จะเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง (Procurement) ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จะมีการด าเนินการที่ค่อนข้าง
แตกต่างไปจากการจัดซื้อจัดจ้างในบริษัทอื่นๆ เช่น แอปเปิ้ล (Apple) หรือเดลล์ (Dell) เนื่องด้วย
ลักษณะทางธรรมชาติในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่มักไม่ผลิตชิ้นส่วนด้วยตนเอง  แต่มักสั่งซื้อ
ส่วนประกอบจากผู้ผลิตและจ าหน่ายชิ้นส่วน (Suppliers) ภายนอก ทั้งนี้ ผู้ผลิตและจ าหน่าย
ชิ้นส่วน หรือซัพพลายเออร์ที่ซัมซุงเลือกใช้นั้น มักเป็นซัพพลายเออร์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากซัมซุง
อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นทางการเท่านั้น จึงเป็นเรื่องค่อนข้างยากที่ซัพพลายเออร์อื่นๆ ที่ไม่ได้รับ
การแต่งตั้งจากซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จะสามารถผลิตและจ าหน่ายสินค้าให้แก่ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 
ชิ้นส่วนที่สั่งซื้อเข้ามา จะถูกน ามาเข้ากระบวนการการประกอบชิ้นส่วน (Assembly) 

ภายใต้การก ากับดูแลของซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์เองทั้งหมด และไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างภายนอก โดย
ผลิตภัณฑ์ของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จะถูกประกอบขึ้นที่โรงงานในประเทศต่างๆ แม้ส านักงานใหญ่
ของบริษัท ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จะตั้งอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ แต่โรงงานผลิตส่วนใหญ่ของบริษัท
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กลับตั้งอยู่นอกประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน6 (ยกเว้นเซมิคอนดักเตอร์และจอแสดงผลที่ส่วน
ใหญ่ผลิตที่ประเทศเกาหลีใต้) นอกจากนี้ สินค้าคงทน (เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน) จะผลิต
ภายในประเทศเพื่อจ าหน่ายภายในประเทศเท่านั้น เม่ือประกอบเสร็จ สินค้ าจะถูกส่งไปที่ศูนย์
กระจายสินค้าเพื่อจัดส่งไปยังผู้บริโภค 

 
ด้านโลจิสติกส์ (Logistics) ของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อย 

เพื่อมีหน้าที่ดูแลด้านโลจิสติกส์โดยตรงคือบริษัท Samsung Electronics Logitech การบริหารงาน
ด้านโลจิสติกส์ของซัมซุงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน เนื่องจากซัมซุงมีกระบวนการการขนส่งที่
ค่อนข้างซับซ้อน โดยปกติแล้ว ชิ้นส่วนหรือวัตถุดิบที่มาจากในและนอกประเทศจะถูกส่งไป
ประกอบรวมกันที่โรงงานในประเทศต่างๆ อาทิ เกาหลีใต้ จีน เป็นต้น และมีการจัดจ้างหน่วยงาน
ภายนอกให้ท างานด้านระบบการจ่าย นอกจากนี้ซัมซุงยังมีบริการสนับสนุนทางด้านการค้าเต็ม
รูปแบบ และมีระบบการประกันภัยสนับสนุนเม่ือมีการขนส่งสินค้า 

 
ภาพที่ 8-5 ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก (Global Value Chain) ของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ 

 
                                                           
6 ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์มองว่าประเทศจีนจะกลายเป็นแหล่งผลิตชิ้นส่วนหลักที่ส าคัญของซัมซุง (Major Component Manufacturing) 
ซึ่งในปัจจุบัน ซัมซุงมีการตั้งโรงงานกว่า 30 แห่งแล้วภายในประเทศจีน 
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ด้านกิจกรรมสนับสนุน (Supporting Activities) ซัมซุงให้ความส าคัญกับโครงสร้าง
พื้นฐานของบริษัท เช่น การสนับสนุนทางด้านการเงิน ธรรมาภิบาล และการวางรากฐานท่ีดีในการ
ลงทุนในอนาคต รวมไปถึงให้ความส าคัญกับการจัดการทรัพยากรบุคคล เช่น การจ้างแรงงาน
ทักษะสูงในสาขาวิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการ 

 
ด้านห่วงโซ่อุปทาน ระบบของห่วงโซ่อุปทานการผลิตของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์สามารถ

แบ่งออกได้เป็น 5 ระดับ ดังแสดงให้เห็นในภาพที่ 8-6 ได้แก่ 
 
 ระดับที่  1 ประกอบด้วยบริษัทย่อย (Subsidiaries) ทั้งหมดของเครือซัมซุง

อิเล็กทรอนิกส์ 
 

 ระดับที่ 2 ประกอบด้วยผู้จัดจ าหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติ ซึ่งมีความสามารถ
ทางเทคนิคที่เป็นอิสระ ยกตัวอย่างเช่น บริษัท Qualcomm ซึ่งมีสิทธิบัตร CDMA 
หรือบริษัท 3Com ซึ่งมีสิทธิบัตร Wireless เป็นต้น 
 

 ระดับที่ 3 ประกอบด้วยผู้จัดจ าหน่ายที่ผลิตชิ้นส่วนให้ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ โดยมัก
เป็นผู้ผลิตที่มีก าลังการผลิตสูงและมีต้นทุนท่ีต่ า (Economies of Scale) ยกตัวอย่าง
เช่น บริษัท AU Optronics Corp (AUO) และบริษัท Chunghwa Picture Tubes 
Ltd (CPT) ที่ผลิตจอแสดงผลขนาดเล็ก (Small-Scale LCD Panels) ให้แก่ซัมซุง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

 ระดับที่ 4 ประกอบด้วยผู้รับเหมาช่วงต่อ (Subcontractor) ภายในประเทศ ที่จัด
จ าหน่ายชิ้นส่วนที่ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถผลิตได้เอง  ยกตัวอย่างเช่น 
บริษัท Intops LED ที่จ าหน่ายชิ้นส่วนประเภทปลอกโทรศัพท์มือถือ หรือบริษัท 
Interflex ที่ จัดจ าหน่ายแผ่นวงจรพิมพ์  (Printed Circuit Board: PCB)  ให้แก่ 
ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์  
 

 ระดับที่ 5 ประกอบด้วยผู้จัดจ าหน่ายขนาดกลางและขนาดย่อมที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน เนื่องจากบริษัทเหล่านี้สามารถจัดจ าหน่ายชิ้นส่วนต่างๆ ได้ในราคาต่ า  
ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จึงมีการสั่งซื้อชิ้นส่วนจากบริษัทเหล่านี้ โดยสั่งซื้อกับผู้จัดจ าหน่าย 
ที่ให้ราคาต่ าที่สุด หรือในราคาที่ซัมซุงต้องการ ก่อให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงระหว่าง
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ผู้จัดจ าหน่ายเหล่านี้ค่อนข้างมาก และเป็นช่องทางที่ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้
ประโยชน์ได้มากที่สุด 

 
ภาพที่ 8-6 ระดับและความส าคัญของห่วงโซ่อุปทานของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
ระดับความสัมพันธ์และอ านาจการต่อรองของผู้จัดจ าหน่ายต่อซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์  

มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก ขึ้นอยู่กับระดับของห่วงโซ่อุปทานการผลิตที่ผู้จัดจ าหน่ายอยู่ โดย
ผู้จัดจ าหน่ายที่อยู่ในระดับที่ 1 หรือ 2 จะเป็นกลุ่มที่มีความใกล้ชิดมากที่สุด ซึ่งถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของบริษัทและไม่อาจหาผู้จัดจ าหน่ายรายอื่นมาทดแทนได้ ในขณะที่ผู้จัดจ าหน่ายที่อยู่ในระดับที่ 
3, 4 หรือ 5 จะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดน้อยกว่า และอาจสูญเสียความสัมพันธ์กับซัมซุง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ หากไม่สามารถผลิตหรือจัดหาสินค้าในคุณภาพระดับที่ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์
ต้องการ ทั้งน้ี วัตถุดิบที่ไม่ได้ถูกผลิตผ่านซัมซุงโดยตรง จะอยู่ภายใต้ระบบการก ากับดูแลที่มีความ
โปร่งใส และถูกประกอบภายใต้โรงงานท่ีมีคุณภาพจากทั่วโลก 

 
จากภาพที่ 8-7 จะเห็นได้ว่า ในการผลิตสินค้าชนิดหนึ่งๆ ของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์  

ซัมซุงจะใช้วิธีการสั่งซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์ที่มีความถนัดในการผลิตสินค้าประเภทนั้นๆ โดย
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มีส่วนประกอบแค่บางส่วนเท่านั้นที่ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ผลิตเอง เช่น จอแสดงผล (LCD Panel) 
หน่วยความจ า (Memory) หรือตัวเครื่อง (Model) 

 
ภาพที่ 8-7 ล าดับชั้นของห่วงโซ่อุปทานของโทรศัพท์มือถือของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งเน้นในเรื่องการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management: 

SCM)7 และการบริหารแบบซิก ซิกมา (Six Sigma)8 ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการบริหารของซัมซุง
อิเล็กทรอนิกส์ ในด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการใช้ระบบวางแผนและ
จัดตารางล่วงหน้า (Advanced Planning and Scheduling: APS) เข้ามาใช้ตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 90  
และประสบความส าเร็จเป็นอย่างมากในด้านความเป็นเลิศทางการจัดการห่วงโซ่อุปทาน  

                                                           
7 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management: SCM) เป็นกระบวนการบริหารทุกขัน้ตอน นับตั้งแตก่ารน าเข้าวัตถุดิบ
สู่กระบวนการผลติ กระบวนการสั่งซือ้ จนกระทั่งส่งสนิค้าถึงมือลูกค้าให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสดุ พร้อมกับสร้าง
ระบบให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูลที่ท าให้เกิดกระบวนการท างานของแต่ละหน่วยงานส่งผ่านไปทั่วองค์กร ลูกค้า และผู้จัดจ าหน่าย
วัตถุดิบ 

8 การบริหารแบบซิก ซิกมา (Six Sigma) คือ กระบวนการเพื่อลดความผิดพลาด (Defect) ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของพนักงานที่มีความสามารถ มีความตั้งใจที่จะปรับปรุง มีทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงคอยให้
ความช่วยเหลอืสนับสนุน เพื่อใหค้วามผิดพลาดในการผลิตและการบริการมีน้อยที่สุด  



 

 

 

 8-17 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

จนถือเป็นหน่ึงใน 25 บริษัทที่มีระบบห่วงโซ่อุปทานท่ีดีที่สุดในโลก9 ทั้งน้ี การบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทานและการบริหารแบบซิก ซิกมา ของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งอยู่บนพื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่ 

 
1) ระเบียบวินัยของโครงการ (Project Discipline) 
2) ผลลัพธ์อันย่ังยืน (Sustaining Results) 
3) กรอบการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี (Well-Established HR 

Framework) 
4) ความแข็งแกร่งเชิงปริมาณ (Quantitative Strength)  
 
ภายใต้การก ากับดูแลของ Samsung’s SCM Business Team (SBT) ซึ่งใช้ต้นแบบ 

การบริหารแบบซิก ซิกมา มาจากบริษัทเจเนอรัลอิเล็กทริก (General Electric: GE) ดูปองท์ 
(DuPont) และฮันนี่เวลล์ (Honeywell)  

 
 เจเนรัลอิเล็กทริก (General Electric: GE) ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ ได้ศึกษาลักษณะ

ทางธุรกิจของเจเนอรัลอิเล็กทริก และมีการน าวิธีการซิก ซิกมา มาใช้ส าหรับการพัฒนา
ด้านนวัตกรรมการผลิต (Process Innovation: PI) 

 ดูปองท์ (DuPont) ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาการบริหารด้วยหลักการแบบซิก ซิกมา 
ของดูปองท์ ซึ่งมีการผสมผสานด้วยแบบจ าลองอ้างอิงกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน 
(SCOR: Supply Chain Operation Reference) 

 ฮันนี่เวลล์ (Honeywell) ฮันนี่เวลล์มีการใช้การบริหารงานแบบลีน (Lean) เป็น
จ านวนมาก และมีการพัฒนาแบบจ าลองซิก ซิกมา เป็นแบบจ าลอง “ซิก ซิกมา พลัส 
(Six Sigma Plus)” ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการผลิตภายใต้แนวคิดลีน และ
แบบจ าลองซิก ซิกมาเข้าด้วยกัน 

 
การศึกษาด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ ก่อให้เกิดรูปแบบการ

จัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นรูปแบบเฉพาะตัวของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แนวคิด 3 ประการ 
ได้แก่ 

 
1) การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ดี ควรมุ่งเน้นด้านการออกแบบ (Design) หรือ 

การพัฒนา (Improvement) อย่างใดอย่างหนึ่ง กล่าวคือ ในการบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทานใดๆ ควรมีการมุ่งเน้นในด้านการออกแบบ หรือด้านการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่ง

                                                           
9 ข้อมูลจากการจัดอันดับของ Gartner ในปี ค.ศ. 2014 
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โดยเฉพาะ โดยหากมุ่งเน้นด้านการออกแบบ จะใช้วิธีการแบบ DMADOV (Define, 
Measure, Analyze, Design, Optimize, Verify) และหากมุ่งเน้นด้านการพัฒนา  
จะใช้วิธีการ DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) 
  

2) ส าหรับการออกแบบ วิธีการ DMADOV เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ 
กล่าวคือ การใช้วิธีการ DMADOV อาจไม่สามารถก่อให้เกิดการด าเนินการในการ
จัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างแท้จริงได้ ดังนั้น เม่ือมีการวิเคราะห์ หรือออกแบบ 
การด าเนินการแล้ว จะต้องมีการคิดพัฒนาเพื่อให้วิธีดังกล่าวไปใช้ในทางปฏิบัติได้จริง
ด้วย (Practical) 

 
3) เตรียมพร้อมทางเลือกในการพัฒนาระบบ (System Development Option) 

เสมอ กล่าวคือ ภายใต้การจัดการห่วงโซ่อุปทานแบบซิก ซิกมา มักน าไปสู่ผลลัพธ์
ในการพัฒนาระบบใหม่ๆ เสมอ ดังนั้น จึงต้องมีการเตรียมพร้อมหนทางใหม่ๆ (New 
Approach) มารองรับกับระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย  

 
 

8.3 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์

 
ในส่วนของการจัดประเภทของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรม

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์ของ Shih Smiling Curve เป็น
กรอบในการอ้างอิงการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน / ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งการ
วิเคราะห์ Shih Smiling Curve นั้นเป็นกรอบแนวคิดหลักในการจัดกลุ่มการวิเคราะห์ภายในห่วงโซ่
อุปทาน / ห่วงโซ่มูลค่า เพื่อแสดงภาพปัจจุบันและภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของห่วงโซ่
ของอุตสาหกรรม โดยเน้นการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมตาม
มูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้น ซึ่งนับรวมทั้งภาคการผลิต และภาคบริการ นอกจากนี้ ยังสามารถแสดง
ภาพรวมของห่วงโซ่การผลิตภายในอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจนตลอดทั้งห่วงโซ่ รวมไปถึงระบุ  
ชี้ชัดในกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรม ซึ่งสามารถน าผลการวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้
ส าหรับการระบุกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมนั้นๆ รวมไปถึงส าหรับการจัดท า  
แนวทางการพัฒนาหรือยกระดับขีดความสามารถในอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต 
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ในการระบุถึงบริการที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยจะใช้มาตรฐาน Central Product Classification 
Version 2.1 (CPC Ver. 2.1) ในการจ าแนกประเภทบริการในกระบวนการก่อนการผลิต ระหว่าง
การผลิต และหลังการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยกิจกรรมการ
บริการที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้ 
 
8.3.1 กระบวนการก่อนการผลิต 

 
ในกระบวนการก่อนการผลิต มีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง 2 กิจกรรมหลักนอกจาก

การริเริ่มธุรกิจ ได้แก่ กิจกรรมการวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบ โดย
รายละเอียดของกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง เป็นดังตารางที ่8-2  

 
ตารางที่ 8-2 กิจกรรมบริการที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการก่อนการผลิต 

ของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

บริการที่เก่ียวข้อง 
UN รหัส Central Product Classification  

(CPC Ver. 2.1) 
GATS: Group 

การวิจัยและพัฒนา / การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ ์
Product Development / R&D 

Division 81 Research and Development Services 
81129 - Research and Experimental 
Development Services in Other Engineering and 
Technology 
81400 - Research and Development Originals 

1. Business Services 

บริการที่ปรึกษาทางวิศวกรรมส าหรับโครงการ
อุตสาหกรรมและการผลิต 
Engineering Services for Industrial and 
Manufacturing Projects 

83322 - Engineering Services for Industrial and 
Manufacturing Projects 

1. Business Services 

การออกแบบซอฟต์แวร ์
Software Design 

83143 - Software Originals 1. Business Services 

การวางแนวความคิดและการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
Conception and Design of Product 

83920 - Design Originals 1. Business Services 

การออกแบบเชิงอุตสาหกรรม 
Industrial Design 

83912 - Industrial Design Services 1. Business Services 

การออกแบบพิเศษอื่นๆ  
Other Specialty Design Services 

83919 - Other Specialty Design Services 1. Business Services 

การจัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบ 
บริการด้านการผลิตปิโตรเลียม เคมี และยา 
Petroleum, Chemical, and Pharmaceutical 
Product Manufacturing Services 

Group of 884 - Petroleum, Chemical, and 
Pharmaceutical Product Manufacturing Services 

1. Business Services 
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บริการที่เก่ียวข้อง 
UN รหัส Central Product Classification  

(CPC Ver. 2.1) 
GATS: Group 

บริการตัวแทนจัดซื้อวตัถุดิบ 
Procurement Agent for Raw Material Sourcing 

85999 - Other Support Services n.e.c. 1. Business Services 

บริการที่เกี่ยวเนื่องกับศุลกากร ส าหรบัการน าเข้า
วัตถุดิบ 
Customs-Related Services for Imported Raw 
Materials 

85999 - Other Support Services n.e.c. 1. Business Services 

บริการควบคุมคุณภาพ 
Quality Assurance Services (of Raw Materials) 

83441 - Composition and Purity Testing and 
Analysis Services 

1. Business Services 

บริการขนส่งสินค้า (วัตถุดิบ) 
Freight Transportation Services (of Raw 
Materials) by Road, Rail, Sea or Air 

Division: 65 - Freight Transport Services 11. Transport Services 

บริการประกันภัยการขนส่งสนิค้า (วัตถุดิบ) 
Freight Insurance of Raw Materials 

71333 - Freight Insurance Services 11. Transport Services 

บริการบรรจุหีบห่อ 
Packaging Services 

85400 - Packaging Services 1. Business Services 

บริการเก็บรักษาสินค้า (วัตถุดิบ) - การจัดเก็บ
ทั่วไป 
Storage of Raw Materials - General Storage 

67290 - Other Storage and Warehousing 
Services 

11. Transport Services 

บริการเก็บรักษาสินค้า (วัตถุดิบ) - คลังน้ ามัน 
Storage of Raw Materials - Tank Farm 

67220 - Bulk Liquid or Gas Storage Services 11. Transport Services 

บริการติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ ์ 
Installation Services of Equipment 

Group of 873 - Installation Services (Other Than 
Construction) 

1. Business Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก CPC 2.1 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
8.3.2 กระบวนการระหว่างการผลิต 

 
ในกระบวนการระหว่างการผลิต กิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องคือการประกอบและการผลิต 

โดยรายละเอียดของกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องเป็นดังตารางที่ 8-3 
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ตารางที่ 8-3 กิจกรรมบริการที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการระหว่างการผลิตของอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

บริการที่เก่ียวข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
การประกอบและการผลิต 

บริการการผลิตเครือ่งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
Electronics and Appliances Manufacturing 
Services 

Class of 8874 - Consumer Electronic and Optical Product 
Manufacturing 
Class of 8875 - Electrical Equipment Manufacturing Services 
Class of 8876 - General-Propose Machinery Manufacturing 
Services 
Class of 8877 - Special-Purpose Machinery Manufacturing 
Services 

1. Business Services 

การออกแบบบรรจุภัณฑ ์
Design of Packages 

83919 - Other Specialty Design Services 1. Business Services 

การบริการบรรจุภัณฑ ์
Packaging Services 

85400 - Packaging Services 1. Business Services 

บริการขนส่งสินค้า (ส าเร็จรูป) 
Freight Transportation Services (of Finished 
Goods) by Road, Rail, Sea or Air 

Division: 65 - Freight Transport Services 11. Transport Services 

การบริหารการผลิต Production Management 83115 - Operations Management Consulting Services 1. Business Services 
การซ่อมและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในโรงงาน 
Repair and Maintenance of Factory 
Equipment 

87156 - Maintenance and Repair Services of Commercial 
and Industrial Machinery 

1. Business Services 

บริการควบคุมคุณภาพ 
Quality Assurance Services (of Raw 
Materials) 

83441 - Composition and Purity Testing and Analysis 
Services 

1. Business Services 

บริการเก็บรักษาสินค้า (วัตถุดิบ) 
Storage of Raw Materials - General Storage 

67290 - Other Storage and Warehousing Services 11. Transport Services 

บริการท าความสะอาดภายในโรงงาน 
Cleaning Services of Factory 

85330 - General Cleaning Services 1. Business Services 

บริการวิศวกรรม 
Engineering Services 

83310 - Engineering Advisory Services 
Class of 8332 - Engineering Services for Specific Projects 

1. Business Services 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส าหรบัโรงงาน
และคลังสินค้า 
Security Guards for Factory and Warehouse 

85250 - Guard Services 1. Business Services 

บริการบ าบัดน้ าเสีย 
Sewage Water Treatment Services 

94110 - Sewerage and Sewage Treatment Services 6. Environmental 
Services 

บริการท าความสะอาดเฉพาะส าหรับเครื่องจักร
และอุปกรณ ์
Specialized Cleaning Services for Machines 
and Equipment 

85340 - Specialized Cleaning Services 1. Business Services 

บริการติดตั้ง 
Installation Services 

Group of 873 - Installation Services 1. Business Services 
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บริการที่เก่ียวข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
บริการซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ 
Repair and Maintenance Services of 
Machines and Equipment 

87156 - Maintenance and Repair Services of Commercial 
and Industrial Machinery 

1. Business Services 

บริการเก็บของเสียและรีไซเคิล 
Waste Collection and Recycling Services 

Class of 9421 - Collection Services of Hazardous Waste 
94229 - Collection Services of Non-Hazardous Recyclable 
Materials, Other 
94239 - General Waste Collection Services, Other 

6. Environmental 
Services 

การจัดจ้างพนักงานโรงงาน 
Personal Search and Referral Services - 
Recruitment of Factory Workers 

85112 - Permanent Placement Services, Other Than 
Executive Search Services 

1. Business Services 

ประกันสังคมส าหรับพนักงานโรงงาน 
Social Insurance for Factory Workers 

91320 - Administrative Services Related to Government 
Employee Pension Schemes; Old-Age Disability or Survivors’ 
Benefit Schemes, Other Than for Government Employees 
91330 - Administrative Services Related to Unemployment 
Compensation Benefit Schemes 

7. Financial Services 

บริการการผลิต เช่น การใช้เครือ่งจักรพื้นฐาน 
Manufacturing Services such as Basic 
Machining 

Group of 886 - Basic Metal Manufacturing Services 
Group of 887 - Fabricated Metal Product, Machinery, and 
Equipment Manufacturing Services 

1. Business Services 

การทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อการรับรอง 
Product Testing to Obtain Certification 

Class of 8344 - Technical Testing and Analysis Services 1. Business Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก CPC 2.1 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
8.3.3 กระบวนการหลังการผลิต 

 
ในกระบวนการหลังการผลิต มีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง  2 กิจกรรม ได้แก่  

1) การกระจายสินค้า การตลาด และการขาย และ 2) บริการหลังการขาย โดยรายละเอียดของ
กิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง เป็นดังตารางที ่8-4  

 
ตารางที่ 8-4 กิจกรรมบริการที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการหลังการผลิตของอุตสาหกรรม

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
บริการที่เก่ียวข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 

การกระจายสินค้า การตลาด และการขาย 
บริการขนส่งสินค้า 
Cargo Handling Services 

67110 - Container Handling Services 11. Transport Services 

บริการที่เกี่ยวข้องกับภาษีศุลกากร 
Customs-Related Services 

85999 - Other Support Services n.e.c. 1. Business Services 
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บริการที่เก่ียวข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
บริการขนส่งสินค้า (ส าเร็จรูป) 
Freight Transportation Services (of 
Finished Goods) by Road, Rail, Sea or Air 

Division: 65 - Freight Transport Services 11. Transport Services 

บริการขนส่งสินค้าทางบก (จากคลังสินค้าไป
ยังท่าเรือภายในประเทศ) 
Land Transport of Goods (From 
Warehouse to Domestic Port) 

65112 - Road Transport Services of Freight by Tank Trucks or 
Semi-Trailers 

11. Transport Services 

บริการขนส่งสินค้าทางน้ า (จากคลังสินค้าไป
ยังท่าเรือภายในประเทศ) 
Water Transport (from Domestic Port to 
Destination Port) 

65213 - Coastal and Transoceanic Water Transport Services of 
Intermodal Containers by Container Ships 

11. Transport Services 

บริการขนส่งสนับสนุนอื่นๆ โดยทางรถไฟ บก 
อากาศ และอื่นๆ 
Supporting Transport Services by Railway, 
Road, Air or Space, or Others 

Group of 673-676, 679 11. Transport Services 

บริการการค้าปลีก - ร้านค้า 
Retail Trade Services - By Store 

Group of 621 - Non-Specialized Store Retail Trade Services 4. Distribution Services 

บริการคลังสินค้าและการเก็บรักษาสนิค้า 
(ส าเร็จรูป) 
Storage and Warehousing Services for 
Finished Goods 

Group of 622 - Specialized Store Retail Trade Services 4. Distribution Services 

บริการจัดจ าหน่ายสินค้า 
Distribution Services of Finished Goods 

Division: 61,62 - Wholesale / Retail Trade Services 4. Distribution Services 

บริการหลังการขาย 
บริการติดตั้ง  
Installation Services 

87320 – Installation Services of Industrial, Manufacturing and 
Service Industry Machinery and Equipment 
87331 – Installation Services of Mainframe Computers 
87332 – Installation Services of Personal Computers and 
Peripheral Equipment 
87340 – Installation Services of Radio, Television and 
Communications Equipment and Apparatus 
87350 – Installation Services of Professional Medical Machinery 
and Equipment, and Precision and Optical Instruments 
87360 – Installation Services of Electrical Machinery and 
Apparatus n.e.c 

3. Construction and 
Related Engineering 
Services 

การปรึกษาด้านการใช้งาน  
Operation System Consulting 

83129 – Other Business Consulting Services 
83990 – All Other Professional, Technical and Business 
Services, n.e.c. 

1. Business Services 



 

 

 

8-24  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

บริการที่เก่ียวข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
บริการรับประกัน การดูแลรักษา การซ่อม 
และการยกเครื่อง 
Warranty, Maintenance, Repair, and 
Overhaul Services 

Group of 871 – Maintenance and Repair Services of Fabricated 
Metal Products, Machinery and Equipment 
87130 – Maintenance and Repair Services of Computers and 
Peripheral Equipment 
87151 – Maintenance and Repair Services of Electrical 
Household Appliances 
87152 – Maintenance and Repair Services of Electrical 
Machinery and Apparatus 
87153 – Maintenance and Repair Services of 
Telecommunication Equipment and Apparatus 
87155 – Maintenance and Repair Services of Consumer 
Electronics 
87156 – Maintenance and Repair Services of Commercial and 
Industrial Machinery 
87159 – Maintenance and Repair Services of Other Equipment 

1. Business Services 

บริการการรับรอง  
Certification Services 

82130 – Legal Documentation and Certification Services 1. Business Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก CPC 2.1 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
8.3.4 สรุปภาพรวมของกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ 
 
จากการศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาอุตสาหกรรมสนับสนุน และอุตสาหกรรม 

การผลิตหลักของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะผู้วิจัยสามารถสรุปสาขา
บริการตามการจ าแนกแบบขององค์การการค้าโลกที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ดังภาพที่ 8-8  
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ภาพที่ 8-8 สรุปอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากและองค์การการค้าโลก 

 
นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อยและการรวบรวม

ข้อมูลสถานะการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จาก
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดังกล่าว ซึ่งสถานะของภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สามารถสรุปได้ ดังตารางที ่8-5  

 
ตารางที่ 8-5 ตารางสรุปสถานะการบริการที่เก่ียวเน่ืองของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ 
หัวข้อ ความคิดเห็น 

กิจกรรมก่อนการผลิต  
การวิจัยและพัฒนา  การวิจัยและพัฒนาถือเป็นสว่นที่มีปัญหามากที่สุด เนื่องจากรัฐบาลให้การสนับสนุนไม่เพียงพอ 

ประกอบกับยังขาดแคลนบุคลากรไทยทั้งในด้านจ านวนบุคลากร และในด้านความรู้ความสามารถใน
การพัฒนาหรือออกแบบผลติภัณฑ์ ผูป้ระกอบการจึงมักจัดจ้างแรงงานชาวต่างชาติ อาทิ เยอรมนี 
ญี่ปุ่น สหรัฐฯ เป็นต้น แทน 

สาขาบริการท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

127
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมูล

การวิจัยและพัฒนา / 
การออกแบบผลิตภัณฑ์

การจัดซ้ือจัดจ้าง
วัตถุดิบ

การประกอบ
และการผลิต

การกระจายสินค้า 
การตลาด การขาย

บริการหลังการขาย

1 บริการทางธุรกิจ (Business Services)     

2
บริการสื่อสารโทรคมนาคม 

(Telecommunication Services)
- - - - -

3
บริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวเน่ือง 
(Construction and Related Engineering 

Services)
- - - - -

4 บริการจัดจ าหน่าย (Distribution Services) -    -

5 บริการการศึกษา (Education Services) - - - - -

6
บริการด้านสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Services)
- -  - -

7 บริการด้านการเงิน (Financial Services) -    

8
บริการที่เกี่ยวกับสุขภาพและสังคม 

(Health Related and Social Services)
- - - - -

9
บริการท่องเที่ยวและการเดินทางที่เกี่ยวเน่ือง 
(Tourism and Travel Related Services)

- - - - -

10
บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกี า 
(Recreational, Cultural, and Sporting Services)

- - - - -

11 บริการด้านการขนส่ง (Transportation Services) -    -

12 สาขาบริการอื่นๆ (Other Services) - - - - -
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 ห้องส าหรับการทดสอบ (Testing Laboratory) ของไทยก็ยังมีค่อนข้างจ ากัด ผู้ประกอบการจึงมีความ
ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลอืในสว่นของเงินทุนสนับสนุน หรือการให้สิทธิประโยชน์ (Incentives) 

การออกแบบ  บุคลากรด้านการออกแบบ (Design) ยังมีความเชี่ยวชาญไม่เพียงพอ 
การจัดหาวัตถุดิบ  ในปัจจุบันผู้ประกอบการไม่มีปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ผ่านระบบ

ออนไลน์ทัว่โลก (Global Online Network) 
กิจกรรมการผลิต  

การผลิต / การประกอบ  ในปัจจุบันมีปัญหาขาดแคลนแรงงานไทยเป็นอย่างมาก ผู้ประกอบการจึงต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าว 
โดยเฉพาะกัมพูชา เข้ามาท างานแทน 

กิจกรรมหลังการผลิต  
การจัดจ าหน่าย /  
การกระจายสินค้า 

 ด้านโลจิสติกส์ ผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ไม่ได้ด าเนินการเอง เนื่องจากมีต้นทุนสูง 
แต่ใช้วิธีจัดซือ้จัดจ้างภายนอก (Outsourcing) ให้กับบริษัทเอกชนที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์โดยตรง 
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการได้เสนอแนะให้รัฐบาลพยายามพัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์หรือ “กองเรือ” ของไทย
ขึ้นมาเอง เพื่อลดการพึ่งพาบริการโลจิสติกส์จากต่างชาต ิ

 ด้านการกระจายสินค้า ส่วนใหญผู่้ประกอบการไทยเป็นผู้ด าเนินการในสว่นนี้เอง และไม่พบว่ามี
ปัญหาเกิดขึ้นมากนัก นอกจากปัญหาขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านการท าระบบควบคุมอัตโนมัติ 
(Automation)  

การจัดการลูกค้า /  
การบริการหลังการขาย 

 โดยส่วนใหญ่ ผู้ประกอบการจะให้การรับประกันสนิค้าเป็นเวลา 1 ปี และเป็นผู้รับขอ้ร้องเรียนจาก
ลูกค้าโดยตรงหากเกิดปัญหาขึ้นกับสินค้า 

 ในส่วนของการซอ่ม ผู้ประกอบการบางส่วนมีทีมช่างซ่อมเป็นของตนเอง ในขณะที่บางส่วนจะใช้ทีม
ช่างจากภายนอก (Outsourcing) ทั้งนี้ ผู้ประกอบการระบุว่าบุคลากรช่างซอ่มของไทยมีปริมาณที่
เพียงพอ แต่ยังคงมีความรู้ความสามารถนอ้ยกว่าบุคลากรจากประเทศเพื่อนบ้าน 

หมายเหตุ: ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเตมิของการประชุมกลุ่มยอ่ยจะอยู่ในภาคผนวกที่ 4 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากการประชุมกลุ่มย่อย  

 
 

8.4 ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 
8.4.1 แนวทางการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่

เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
 
ในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะผู้วิจัยจะจัดท าดัชนีชี้วัดความสามารถในการ
แข่งขัน เพื่อระบุต าแหน่งทางการแข่งขันของแต่ละอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง  โดยจะ
อาศัยข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้รวบรวมมาจากบทที่  4 (ภาคบริการที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตภายใต้บริบท FTA) รวบรวมจากฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department 
of Business Development: DBD) ข้อมูลมูลค่าเพิ่มของการบริการจากธนาคารโลก (World Bank) 
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รวมถึงอาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และ/หรือการประชุมกลุ่มย่อย/สัมมนา ในการจัดท า
ดัชนีชี้วัดเพื่อระบุต าแหน่งทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะ
เรียกว่าดัชนีชี้วัดฯ) ขึ้นมา 

 
ดังนั้น ในหัวข้อนี้ คณะผู้วิจัยจะช้ีแจงแนวทางในการจัดท าดัชนีชี้วัดฯ เพื่อท าความเข้าใจ

เกี่ยวกับดัชนีชี้วัดฯ จากนั้น คณะผู้วิจัยจะน าเสนอแนวทางในการประเมินความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการในแต่ละปัจจัยต่อไป 

 
8.4.1.1 ภาพรวมดัชนีชี้วัดเพื่อระบุต าแหน่งทางการแข่งขัน 

 
ในการศึกษานี้ ดัชนีชี้วัดฯ ดังกล่าว จะประกอบไปด้วยดัชนีตัวชี้วัด 2 ดัชนี ซึ่งแต่ละดัชนี

จะสะท้อนถึงความสามารถทางการแข่งขันในมิติต่างๆ ดังนี ้
 
 ดัชนีตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Index) 
 ดัชนีตัวชี้วัดระดับการผูกพันการบริการของอุตสาหกรรมการบริการ (FTA Openness 

Index) 
 
โดยรายละเอียดของดัชนีช้ีวัดแต่ละดัชนี เป็นดังน้ี 
 

 ดัชนีตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขัน 
 
ส าหรับการวิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขัน คณะผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลทุนจดทะเบียน

ธุรกิจ และจ านวนธุรกิจของแต่ละกิจกรรมการบริการในเดือนมกราคม ปี 2558 ถึง ปี 2559 ซึ่งแบ่ง
โดยระบบการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย (Thailand Standard Industrial 
Classification: TSIC) ที่ด าเนินการจัดประเภทโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  (Department of 
Business Development: DBD) กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรหัสดังกล่าวใช้หลักเกณฑ์และโครงสร้าง
เดียวกันกับการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล (International Standard Industrial 
Classification: ISIC) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nation: UN) โดยคณะผู้วิจัยได้ท าการ
แปลงรหัส CPC ของกิจกรรมการบริการท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตไปเป็นรหัส ISIC และ
แปลงไปเป็นรหัส TSIC 2552 เพื่อระบุกิจการการบริการที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาการบริการของ
ไทยต่อไป 
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คณะผู้วิจัยจะท าการแบ่งกลุ่มสาขาการบริการตามการแบ่งหมวดขององค์การการค้าโลก 
(World Trade Organization: WTO) โดยจะแบ่งเป็น 12 หมวดหลัก และท าการคัดเลือกกลุ่มสาขา
การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตออกมาเป็น 5 สาขาการบริการหลัก ได้แก่ สาขาบริการทาง
ธุรกิจ สาขาการบริการการจัดจ าหน่าย สาขาการบริการด้านสิ่งแวดล้อม สาขาการบริการทาง
การเงิน และสาขาการบริการการคมนาคมขนส่ง ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ท าการแบ่งกลุ่มสาขาการบริการ
ทั้ง 5 สาขาดังกล่าว ให้แยกย่อยเพิ่มเติมลงไปจาก 12 หมวดหลักเดิม พร้อมทั้งระบุรหัส CPC ที่
เกี่ยวข้อง (Version 2.1) เพื่อความแม่นย าในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของภาค
บริการมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งสาขาการบริการได้ ดังแสดงในตารางที ่8-6  

 
ตารางที่ 8-6 ตารางสรุปหมวดสาขาบริการที่ถูกน ามาพิจารณาเพื่อวิเคราะห์ความสามารถ

ในการแข่งขันอุตสาหกรรมของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
สาขาการบริการ
ตามการแบ่งโดย 

WTO 

สาขาการบริการในหมวดย่อยตาม 
WTO 

สาขาการบริการย่อยที่จะน าไปใช้วิเคราะห์
ความสามารถ 

รหัส CPC V.2.1 ที่เก่ียวข้อง 

Business Services Engineering services  การบริการด้านวิศวกรรม 83310, 83322 

Integrated engineering services 
R&D services on natural sciences  การบริการด้านการวิจัยและพัฒนา 81111, 81114, 81121, 81124, 81129, 

81131, 81134, 81400, 83143, 83912, 
83919, 83920, 83960 

Market research and public 
opinion polling services    

 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและ
ด้านการตลาด 

83111, 83113, 83114, 83115, 83116 

Management consulting service 
Services related to management 
consulting 
Technical testing and analysis 
services 

 การบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ 

83441, 83442, 83443, 83449 

Services incidental to 
manufacturing 

 การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 88421, 88423, 88425, 88427, 88531, 
88741, 88742, 88743, 88744, 88745, 
88746, 88747, 88748, 88749, 88751, 
88752, 88753, 88754, 88755, 88756, 
88757, 88759 

Placement and supply services of 
personnel 

 การบริการการจัดหาพนักงาน 85112, 85121, 85122, 85123, 85124, 
85125 

Maintenance and repair of 
equipment 

 การบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ 

 การบริการการติดตั้ง 

87130, 87151, 87152, 87153, 87155, 
87156, 87159, 87320, 87331, 87332, 
87340, 87350, 87360 

Packaging services  การบริการการบรรจุหีบห่อ 85400 



 

 

 

 8-29 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

สาขาการบริการ
ตามการแบ่งโดย 

WTO 

สาขาการบริการในหมวดย่อยตาม 
WTO 

สาขาการบริการย่อยที่จะน าไปใช้วิเคราะห์
ความสามารถ 

รหัส CPC V.2.1 ที่เก่ียวข้อง 

Distribution 
Services 

Wholesale trade services  การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง 611**, 612**, 621**, 622**, 623**, 
624**, 625** 

Retail trade services 
Environmental  

Services    
Sewage services  การบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัด

ของเสียอุตสาหกรรม 
85330, 85340, 94110, 94229, 94239 

Refuse disposal services 

Sanitation and similar services 
Financial Services Non-life insurance services  การบริการประกันวินาศภัย 71333, 71334 

Transportation 
Services 

Maritime freight transport services  การบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 65112, 65113, 65116, 65117, 65122, 
65123, 65124, 65125, 65212, 65213, 
65219, 65222, 65229, 65311, 65319, 
67110 

Internal waterways freight 
transport services 
Air freight transport services 
Rail Maritime freight transport 
services 
Road freight transport services 

Pipeline Transportation 

Cargo-handling services  การบริการการจัดการคลังสินค้า 67220, 67290 

Storage and warehouse services 

หมายเหตุ: ส าหรับรายละเอียดของรหัส CPC และ TSIC ส าหรับสาขาการบริการที่น ามาพิจารณาทั้งหมด จะถูกแสดงในภาคผนวกที่ 3 
** หมวดการค้าปลีกและส่งส าหรับอตุสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในรหัส CPC สองหลักสุดท้ายประกอบด้วย -42 
Radio and television equipment and recorded audio and video disks and tapes, -43 Articles for lighting, -44 Household 
appliances, -84 Computers and packaged software, -85 of Electronic and telecommunications equipment and parts 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
 ดัชนีตัวชี้วัดระดับการผูกพันการบริการ 

 
ในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยจ าวิเคราะห์ระดับการผูกพันการบริการของประเทศไทยภายใต้

บริบทการเจรจาการค้าเสรีที่ไทยมีการเจรจาด้วย โดยจากข้อมูลในบทที่ 4 จะเห็นได้ว่า มีข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรีทั้งสิ้น 8 ฉบับ ที่มีการระบุถึงการเปิดการค้าการบริการ อันได้แก่ 

 
 ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน  

(ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) 
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 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน 
(ASEAN-China Free Trade Agreement: ACFTA) 

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลี 
(ASEAN-Korea Free Trade Agreement: AKFTA) 

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 
(ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement: AANZFTA) 

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย  
(ASEAN-India Free Trade Agreement: AIFTA) 

 ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น 
(Japan-Thailand Economic Partnership Agreement : JTEPA) 

 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย  
(Thailand-Australia Free Trade Agreement: TAFTA) 

 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี (Thailand-Chile Free Trade Area: TCFTA) 
 
คณะผู้วิจัยได้ศึกษาระดับการผูกพันการบริการของข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีทั้ง 8 

ฉบับข้างต้น โดยพิจารณาในด้านการเปิดเสรีของฝั่งประเทศไทยตามรูปแบบการให้บริการ (Mode 
of Supply) ในรูปแบบที่ 3 และ 4 เป็นหลัก (การจัดตั้งธุรกิจ และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา) 
เนื่องจาก ในปัจจุบันธุรกิจการให้บริการในรูปแบบ 1 และ 2 (การให้บริการข้ามพรมแดน และการ
บริโภคในต่างประเทศ) ส่วนใหญ่สามารถกระท าได้โดยทั่วไป โดยคณะผู้วิ จัยจะหยิบยก 
ผลการศึกษาระดับการเปิดเสรีการค้าการบริการในรูปแบบที่ 3 และ 4 ในเรื่องของข้อจ ากัดในการ
เข้าสู่ตลาด (Limitations on Market Access) ดังแสดงในตารางที ่8-8  

 
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาตารางที่ 8-8 คณะผู้วิจัยได้สรุปสาระส าคัญของ

ตารางข้อผูกพันทั่วไปในส่วนของข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาดของประเทศไทย ดังแสดงในตารางที ่8-7  
 

ตารางที่ 8-7 สาระส าคัญของตารางข้อผูกพันทั่วไปของไทย – ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด 
Mode 3 - การจัดต้ังธุรกิจ Mode 4 – การให้บริการโดยบคุคลธรรมดา 

จัดตั้งได้ในรูปแบบบริษัทจ ากัดที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
เท่านั้น หรือตามที่ระบใุนข้อผูกพันเฉพาะสาขา และต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี ้

1. สัดส่วนการถือครองหุ้นโดยคนตา่งด้าวไม่เกินร้อยละ 
70 โดยร่วมกับบุคคล/นิติบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น 
หรือ 

ไม่ผูกพัน ยกเว้น 
 
 ผู้ติดต่อธุรกจิ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับจัดตั้ง

กิจการ 
 บุคคลากรเคล่ือนย้ายภายในบรษิัท  

(1) ผู้จัดการ (2) ผู้บริหาร หรือ (3) ผู้เชี่ยวชาญ 
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Mode 3 - การจัดต้ังธุรกิจ Mode 4 – การให้บริการโดยบคุคลธรรมดา 

2. สัดส่วนการถือครองหุ้นโดยคนตา่งด้าวไม่เกินร้อยละ 
51 โดยร่วมทุนกบับุคคล/นิติบุคคลสัญชาติไทย
เท่านั้น หรือ 

3. สัดส่วนการถือครองหุ้นโดยคนตา่งด้าวไม่เกินร้อยละ 
49 และมจี านวนผู้ถือหุ้นที่เป็นคนต่างด้าวน้อยกว่า
ครึ่งหนึ่งของทั้งหมด 

หมายเหตุ: ส าหรับรายละเอียดของตารางข้อผูกพนัทั่วไปใน Mode 3 และ Mode 4 ของแต่ละข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
สามารถอ่านรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ในบทที่ 4 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ตารางที่ 8-8 ตารางสรุประดับการผูกพันการบริการของไทยของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
83310 - Engineering Advisory Services 49%* * 49%* * 49% * 49% * 49% * 49% * Unbound * Unbound Unbound 
83322 - Engineering Services for Industrial and 
Manufacturing Projects 

49%* * 49%* * 49% * 49% * 49% * 49% * Unbound * Unbound Unbound 

81111 - Basic research services in physical 
sciences 

70%  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49%  Unbound Unbound Unbound  70% Unbound 

81114 - Basic research services in engineering 
and technology  

49%  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49%  Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

81121 - Applied research services in physical 
sciences 

70%  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49%  Unbound Unbound Unbound  70% Unbound 

81124 - Applied research services in 
engineering and technology 

49%  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49%  Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

81129 - Research and Experimental 
Development Services in Other Engineering 
and Technology  

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

81131 - Experimental development services in 
physical sciences 

70%  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49%  Unbound Unbound Unbound  70% Unbound 

81134 - Experimental development services in 
engineering and technology 

49%  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49%  Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

81400 - Research and Development Originals Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
83143 - Software Originals Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
83912 - Industrial Design Services Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 
83919 - Other Specialty Design Services Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 
83920 - Design Originals Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 
83960 - Trademarks and Franchises n/a Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
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Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
83111 - Strategic Management Consulting 
Services 

49% * 49% * 49% * 49% * Unbound Unbound 100%* * 100%* * 100%* Unbound 

83113 - Human resources management 
consulting services 

70% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49% Unbound Unbound  70% Unbound 

83114 - Marketing Management Consulting 
Services 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49% Unbound Unbound  Unbound Unbound 

83115 - Operations Management Consulting 
Services 

70% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49% Unbound Unbound  Unbound Unbound 

83116 - Supply chain and other management 
consulting services  

70% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49% Unbound Unbound  Unbound Unbound 

83441 - Composition and Purity Testing and 
Analysis Services 

70% Unbound 49%  49%  49%  49%  49%  Unbound  70% Unbound 

83442 - Testing and analysis services of 
physical properties 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

83443 - Testing and analysis services of 
integrated mechanical and electrical systems 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

83449 - Other technical testing and analysis 
services 

49%  49%  49%  Unbound Unbound 49%  49%  Unbound  Unbound Unbound 

88421 - Basic chemicals manufacturing 
services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88423 - Plastics and rubber manufacturing 
services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88425 - Paint manufacturing services 49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
88427 - Other chemical products manufacturing 
services n.e.c. 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88531 Glass manufacturing services 49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
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Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
88741 - Electronic component and board 
manufacturing services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88742 - Computer and peripheral equipment 
manufacturing service 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88743 - Communication equipment 
manufacturing services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88744 - Consumer electronics manufacturing 
services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88745 - Measuring, testing, navigating and 
control equipment manufacturing services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88746 - Watch and clock manufacturing 
services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88747- Irradiation, electromedical and 
electrotherapeutic equipment manufacturing 
services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88748 - Optical instrument and photographic 
equipment manufacturing services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88749 - Magnetic and optical media 
manufacturing services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88751 - Electric motor, generator, transformer 
and electricity distribution and control apparatus 
manufacturing services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88752 - Battery and accumulator manufacturing 
services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88753 - Fibre optic cable manufacturing 
services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
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Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
88754 - Other electronic and electric wire and 
cable manufacturing services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88755 - Wiring device manufacturing services 49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
88756 - Electric lighting equipment 
manufacturing services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88757 - Domestic appliance manufacturing 
services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88759 - Other electrical equipment 
manufacturing services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

85112 - Permanent Placement Services, Other 
Than Executive Search Services 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

85121 - Contract staffing services 70% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
85122 - Temporary staffing services 70% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
85123 - Long-term staffing (payrolling) services 70% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
85124 - Temporary staffing-to-permanent 
placement services 

70% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

85125 - Co-employment staffing services 70% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
87130 - Maintenance and Repair Services of 
Computers and Peripheral Equipment 

70%  49% * 49%  49%  Unbound Unbound 49% * Unbound  Unbound Unbound 

87151 - Maintenance and Repair Services of 
Electrical Household Appliances 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 60%* Unbound Unbound  Unbound Unbound 

87152 - Maintenance and Repair Services of 
Electrical Machinery and Apparatus 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

87153 - Maintenance and Repair Services of 
Telecommunication Equipment and Apparatus 

70% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  70% Unbound 

87155 - Maintenance and Repair Services of 
Consumer Electronics 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 60%* Unbound Unbound  Unbound Unbound 
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Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
87156 - Maintenance and Repair Services of 
Commercial and Industrial Machinery 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

87159 - Maintenance and Repair Services of 
Other Equipment 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

87320 - Installation Services of Industrial, 
Manufacturing and Service Industry Machinery 
and Equipment 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

87331 - Installation Services of Mainframe 
Computers 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

87332 - Installation Services of Personal 
Computers and Peripheral Equipment 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

87340 - Installation Services of Radio, 
Television and Communications Equipment and 
Apparatus 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

87350 - Installation Services of Professional 
Medical Machinery and Equipment, and 
Precision and Optical Instruments 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

87360 - Installation Services of Electrical 
Machinery and Apparatus n.e.c 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

85400 - Packaging Services 49% Unbound 49%  49% Unbound 49% Unbound Unbound Unbound 49% Unbound Unbound  70% Unbound 
611** - Wholesale trade services, except on a 
fee or contract basis, of ** (-42 Radio and 
television equipment and recorded audio and 
video disks and tapes, -43 Articles for lighting, -
44 Household appliances, -84 Computers and 
packaged software) 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75%* Unbound 100%*  100%* Unbound 
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Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
612** - Wholesale trade services on a fee or 
contract basis of ** (-42 Radio and television 
equipment and recorded audio and video disks 
and tapes, -43 Articles for lighting, -44 
Household appliances, -84 Computers and 
packaged software) 

49% Unbound 49% Unbound 49% Unbound 49% Unbound 49% Unbound 49%* Unbound 100%*  100%* Unbound 

621** - Non-specialized store retail trade 
services of ** (-42 Radio and television 
equipment and recorded audio and video disks 
and tapes, -43 Articles for lighting, -44 
Household appliances, -84 Computers and 
packaged software) 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75%* Unbound Unbound  Unbound Unbound 

622** - Specialized store retail trade services of 
** (-42 Radio and television equipment and 
recorded audio and video disks and tapes, -43 
Articles for lighting, -44 Household appliances, -
84 Computers and packaged software) 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75%* Unbound Unbound  Unbound Unbound 

623** - Mail order or Internet retail trade 
services of ** (-42 Radio and television 
equipment and recorded audio and video disks 
and tapes, -43 Articles for lighting, -44 
Household appliances, -84 Computers and 
packaged software) 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75%* Unbound Unbound  Unbound Unbound 
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Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
624** - Other non-store retail trade services of 
** (-42 Radio and television equipment and 
recorded audio and video disks and tapes, -43 
Articles for lighting, -44 Household appliances, -
84 Computers and packaged software) 

70% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75%* Unbound Unbound  70% Unbound 

625** - Retail trade services on a fee or 
contract basis of ** (-42 Radio and television 
equipment and recorded audio and video disks 
and tapes, -43 Articles for lighting, -44 
Household appliances, -84 Computers and 
packaged software) 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75%* Unbound Unbound  Unbound Unbound 

(611- Wholesale trade services, except on a fee 
or contract basis, 612- Wholesale trade 
services on a fee or contract basis, 621- Non-
specialized store retail trade services, 622- 
Specialized store retail trade services, 623- Mail 
order or Internet retail trade services, 624- 
Other non-store retail trade services, 625- 
Retail trade services on a fee or contract basis) 
***85 of Electronic and telecommunications 
equipment and parts 

49% * 49% * 49% * 49% * Unbound Unbound 49% * 49%*  49%  

85330 - General Cleaning Services Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
85340 - Specialized Cleaning Services Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
94110 - Sewerage and Sewage Treatment 
Services 

49%  49%  49% * 49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  70% Unbound 

94229 - Collection Services of Non-Hazardous 
Recyclable Materials, Other 

49%  49%  49% * 49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  Unbound Unbound 
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Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
94239 - General Waste Collection Services, 
Other 

49%  49%  49% * 49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  Unbound Unbound 

71333 - Freight Insurance Services 25%* * 25%* * 25%* * 25%* * Unbound Unbound 25%* * Unbound  25%* * 
71334 - Other property insurance services 25%* * 25%* * 25%* * 25%* * Unbound Unbound 25%* * Unbound  25%* * 
65112 - Road transport services of freight by 
tank trucks or semi-trailers 

49%*  49%*  49%*  49%*  49%*  49%*  Unbound  Unbound Unbound 

65113 - Road transport services of intermodal 
containers 

49%*  49%*  49%*  49%*  49%*  49%*  Unbound  Unbound Unbound 

65116 - Road transport services of letters and 
parcels 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

65117 - Road transport services of dry bulk Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
65122 - Railway transport services of freight by 
tanker cars 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

65123 - Railway transport services of 
intermodal containers 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

65124 - Railway transport services of letters 
and parcels 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

65125 - Railway transport services of dry bulk 
goods 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

65212 - Coastal and transoceanic water 
transport services of freight by tankers 

49%* * 49%* * 49%* * 49%* * Unbound Unbound 49%* * Unbound  Unbound Unbound 

65213 - Coastal and transoceanic water 
transport services of intermodal containers by 
container ships 

49%* * 49%* * 49%* * 49%* * Unbound Unbound 49%* * Unbound  Unbound Unbound 

65219 - Other coastal and transoceanic water 
transport services of other freight 

49%* * 49%* * 49%* * 49%* * Unbound Unbound 49%* * Unbound  Unbound Unbound 
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Manufacturing Related Services 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
65222 - Inland water transport services of 
freight by tankers 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

65229 - Other inland water transport services of 
freight 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

65311 - Air transport services of letters and 
parcels 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

65319 - Air transport services of other freight Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
67110 - Container handling services Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
67220 - Bulk Liquid or Gas Storage Services Unbound Unbound 49%  49%  49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  Unbound Unbound 
67290 - Other Storage and Warehousing 
Services 

Unbound Unbound 49%  49%  49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  Unbound Unbound 

หมายเหตุ: ส าหรับสาขาการบริการที่ไม่ปรากฏในตารางข้อผูกพันเฉพาะ คณะผู้วิจัยจะเติม ‘Unbound’ ลงในตาราง เนื่องจากการเจรจาการค้าเสรีของไทยเป็นไปในลักษณะ Positive list 
ส าหรับ Mode 4 เครื่องหมาย  หมายถึง สาขาการบริการนั้น ผูกพันตามตารางข้อผูกพนัทั่วไปของไทย 
* หมายถึง ผูกพันตามตารางข้อผูกพนัทั่วไปอย่างมีเงื่อนไข 
** หมวดการค้าปลีกและส่งส าหรับอุตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในรหัส CPC สองหลักสุดท้ายประกอบด้วย -42 Radio and television equipment and recorded audio and video disks and tapes, -43 
Articles for lighting, -44 Household appliances, -84 Computers and packaged software, -85 of Electronic and telecommunications equipment and parts 
*** เนื่องจากการค้าปลีกและค้าส่งอุปกรณ์สื่อสาร (CPC 2.1 ลงท้ายด้วย -85 ในหมวดค้าปลีกและค้าส่ง) ถูกจัดอยู่ภายใต้ CPC 75420 ในระบบ CPC Provisional ซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกับบริการโทรคมนาคม จึงมีเนื้อหาการเปิด
เสรีที่แตกต่างกับการค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอื่นๆ ในบางความตกลง 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ส าหรับการพิจารณาระดับการผูกพันการบริการของแต่ละสาขาการบริการ คณะผู้วิจัยจะ
ใช้ดัชนีชี้วัดการเปิดเสรีการบริการ ดัชนีดังกล่าวจะถูกค านวณจากจ านวนกิจกรรมการบริการที่มี
การเปิดเสรีการบริการในเรื่องของข้อจ ากัดการเข้าสู่ตลาด (Market Access) ต่อจ านวนกิจกรรม
การบริการทั้งหมด10 โดยคะแนนของดัชนีชี้วัดการเปิดเสรีการบริการจะอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ดังนั้น 
เมื่อระดับคะแนนของดัชนีชี้วัดการเปิดเสรีการบริการมีค่าสูง หมายถึงระดับการเปิดเสรีการบริการ
ในสาขาบริการนั้นๆ สูงตามไปด้วย 

 
8.4.1.2 การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน 

 
ความสามารถในการแข่งขันของภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตเป็น

ปัจจัยหนึ่งทางเศรษฐกิจที่บ่งบอกความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในมิติต่างๆ อาทิ 
ประสิทธิภาพในการผลิตและบริการ ความเข้มแข็งของผู้ประกอบการในประเทศ และระดับ
ความสามารถของแรงงานในประเทศ เป็นต้น ซึ่งในการประเมินปัจจัยดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัย 
ข้อมูลจากหลากหลายด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมในบริบทการเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ 

 
หนึ่งในหน่วยงานส าคัญที่เก็บรวบรวมข้อมูลทางธุรกิจของผู้ประกอบการในประเทศไทย

ไว้มากที่สุดหน่วยงานหนึ่ง คือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of Business Development: 
DBD) ซึ่งมีหนึ่งในหน้าที่หลักคือการจดทะเบียนและบริการข้อมูลธุรกิจ ในการเก็บข้อมูลนิติบุคคล
ของ DBD จะเก็บข้อมูลนิติบุคคลตามการจัดประเภทกิจการรมทางธุรกิจตามแบบมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 (Thailand Standard Industrial Classification: TSIC 2009) 
ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมสากลที่องค์การ
สหประชาชาติได้ระบุไว้ (International Standard Industrial Classification: ISIC)  

 
คณะผู้วิจัยได้ท าการแบ่งกลุ่มกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ดังแสดงในตารางที่ 8-6 ให้สอดคล้องกับรหัส TSIC 255211 เพื่อ
น าข้อมูลของนิติบุคคลในแต่ละกลุ่มมาพิจารณาต่อไปในหัวข้อย่อยดังน้ี 

 
  

                                                           
10 วิธีการค านวณดัชนีชีว้ัดการเปิดเสรีการบริการถูกดัดแปลงมาจาก Sandre Mugan, Thanagavelu, ERIA Disscussion Paper 

(2015) 
11 รายละเอียดของตารางแสดงรหัส Central Product Classification ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานี้ และรหัส TSIC 2552 จะเป็น 
ดังแสดงในภาคผนวกที่ 3 
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 การบริการด้านวิศวกรรม 
 
การบริการด้านวิศวกรรมมีการขยายตัวค่อนข้างมากในปีที่ผ่านมา โดยทุนจดทะเบียน

รวมมีการขยายตัวในอัตราร้อยละ 7.69 จาก 74,654 ล้านบาท เม่ือเดือนมกราคม 2558 เป็น 
80,394 ล้านบาท ณ เดือนมกราคม 2559 ดังแสดงในภาพที่ 8-9 และในท านองเดียวกัน จ านวน
ผู้ประกอบการก็มีการขยายตัวขึ้นร้อยละ 6.10 จาก 8,224 ราย เม่ือเดือนมกราคม 2558 เป็น 
8,726 ราย ณ เดือนมกราคม 2559 

 
ภาพที่ 8-9 มูลค่าทุนจดทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการด้านวิศวกรรมที่เก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เดือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
จากภาพที่ 8-10 จะเห็นได้ว่ากิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้ค าปรึกษาทางด้านเทคนิค 

ที่เกี่ยวข้อง เป็นกิจกรรมที่มีส่วนแบ่งมากที่สุด ทั้งในแง่ของจ านวนผู้ประกอบการ (4,242 ราย) 
และทุนจดทะเบียน (60,762 ล้านบาท) และยังคงมีการขยายตัวค่อนข้างดี (ร้อยละ 5.55) ส่วน
กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและการให้ค าปรึกษาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีจ านวนผู้ประกอบการมาก
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เช่นเดียวกัน (4,000 ราย) มีจ านวนทุนจดทะเบียนที่น้อยกว่ามาก (16,463 ล้านบาท) แต่ก็มีการ
เติบโตของทุนจดทะเบียนที่สูงกว่า (ร้อยละ 9.00) จึงอาจกล่าวได้ว่าทั้งสองกิจกรรมข้างต้นมีความ
เข้มแข็งมากพอสมควร ในขณะที่กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิคอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น ยังคงมีจ านวนผู้ประกอบการ (368 ราย) และทุนจดทะเบียน (1,853 ล้านบาท) 
ค่อนข้างน้อย รวมถึงมีการขยายตัวที่ไม่สูงนัก (ร้อยละ 2.69) 

 
ภาพที่ 8-10 ภาพรวมของธุรกิจการบริการด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 
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ตารางที่ 8-9 ตารางสรุประดับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการด้านวิศวกรรมที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

การบริการด้านวิศวกรรม 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่ไม่
ผูกพันตามข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสรี 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตามข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรี 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 

ระดับการผูกพนัของกิจกรรม
การบริการในสาขา 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติสูงสุด
เฉลี่ย: %) 

49.0% - 49.0% - 49.0% - 49.0% - 49.0% - 49.0% - 0.0% - 0.0% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติต่ าสุด
และสูงสุด: %) 

49%  49%  49%  49%  49%  49%  0%  0%  

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) 
จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตามตารางที่ 
8-9 จะพบว่า มีกิจกรรมการบริการในสาขาการบริการด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตามการแบ่งรหัส CPC ทั้งสิ้น 2 บริการ ได้แก่ 

 
 การบริการให้ค าปรึกษาด้านวิศวกรรม (CPC 83310) 
 การบริการด้านวิศวกรรมส าหรับโครงการอุตสาหกรรมและการผลิต (CPC 83322)  

 
โดยภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่การเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการการบริการ 

(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการด้านวิศวกรรม มีการ
เปิดเสรีการจัดตั้งกิจการการบริการ และการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาทั้งหมดในข้อตกลงการ
เจรจาการค้าเสร ี(โดยยกเว้นเฉพาะวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ที่ไม่ผูกพันใน Mode 4) ดังนี ้

 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน: เปิดเสรีการบริการใน Mode 3 อย่างมีเงื่อนไข โดย

อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ (Director) หรือหุ้นส่วน (Partner) ต้องเป็น
บุคคลสัญชาติไทยและมีใบอนุญาตจากสภาวิศวกร 

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน: เปิดเสรีการบริการใน Mode 3 อย่างมีเงื่อนไข 
โดยอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ (Director) หรือหุ้นส่วน (Partner) ต้อง
เป็นบุคคลสัญชาติไทยและมีใบอนุญาตจากสภาวิศวกร 

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย  
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น  

 
โดยสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของสาขาการบริการวิศวกรรมอยู่ท่ีร้อยละ 49 
 
ในขณะที่ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ประเทศไทยเปิดเสรีการจัดตั้ง

กิจการในสาขาการบริการวิศวกรรมทั้งหมด แต่ไม่ผูกพันในข้อบทการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา 
และภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ไม่มีการเปิดเสรีในการจัดตั้งธุรกิจและการให้บริการโดย
บุคคลธรรมดาในสาขาการบริการวิศวกรรม 
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ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า ไทยมีการเปิดเสรีในการบริการด้านวิศกรรมบางส่วน โดยยังคงมี
เงื่อนไขที่จ าเป็นต่อการรักษาผลประโยชน์ของผู้ประกอบการของไทยไว้เท่าที่จ าเป็น และยังคงมี
การสงวนสิทธิ์ส าหรับการเข้าประเทศชั่วคราวของบริการวิศกรรมโยธา ทั้งนี้ ท่าทีดังกล่าวสะท้อน
ให้เห็นว่าบริการด้านวิศวกรรมของไทยมีความสามารถในการรองรับการแข่งขันจากภายนอกได้
ระดับหนึ่ง และอาจกล่าวได้ว่าการที่ไทยเปิดเสรีให้แก่บริการด้านวิศวกรรมในบางส่วน เป็นโอกาส
ให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดหาบริการด้าน
วิศวกรรมจากผู้ให้บริการจากประเทศคู่ค้าที่มีความสามารถ โดยเฉพาะในสาขาที่ไทยยังคงขาดแคลน
ความเชี่ยวชาญและบุคลากรอยู่ 

 
 การบริการด้านการวิจัยและพัฒนา 

 
การบริการด้านการวิจัยและพัฒนามีการขยายตัวเป็นอย่างมากในปีที่ผ่านมา โดยทุน 

จดทะเบียนรวมมีการขยายตัวในอัตราร้อยละ 44.23 จาก 7,589 ล้านบาท เมื่อเดือนมกราคม 2558 
เป็น 10,946 ล้านบาท ณ เดือนมกราคม 2559 ดังแสดงในภาพที่ 8-11 และในขณะเดียวกัน 
จ านวนผู้ประกอบการก็มีการขยายตัวขึ้นร้อยละ 7.19 จาก 473 ราย เมื่อเดือนมกราคม 2558 เป็น 
507 ราย ณ เดือนมกราคม 2559 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามีจ านวนผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาท า
ธุรกิจเพิ่มข้ึนพอสมควร และขนาดของกิจการโดยเฉลี่ยก็มีการขยายตัวค่อนข้างมาก 
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ภาพที่ 8-11 มูลค่าทุนจดทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการด้านการวิจัยและพัฒนาที่
เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

เดือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 
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ภาพที่ 8-12 ภาพรวมของธุรกิจการบริการด้านการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ 
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
จากภาพที่ 8-12 จะเห็นได้ว่า แม้ว่ากิจกรรมทั้ง 2 รายการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะมีจ านวนผู้ประกอบการที่ใกล้เคียงกัน แต่กิจกรรมการวิจัยและ
พัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีขนาดของทุน
จดทะเบียนที่สูงกว่า (9,466 ล้านบาท) และมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว (ร้อยละ 54.39) ในขณะที่
กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ มีขนาดทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 
(1,480 ล้านบาท) และมีการเติบโตที่ค่อนข้างทรงตัว (ร้อยละ 1.47) 
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เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) 
จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการตามรายการ CPC ที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรี
ของไทยตามตารางที่ 8-10 จะพบว่า มีกิจกรรมการบริการในสาขาบริการวิจัยและพัฒนาที่ส าคัญ
ทั้งสิ้น 13 บริการได้แก่ 

 
 การบริการวิจัยขั้นพื้นฐานในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ (CPC 81111) 
 การบริการวิจัยขั้นพื้นฐานในสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี (CPC 81114) 
 การบริการวิจัยประยุกต์ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ (CPC 81121) 
 การบริการวิจัยประยุกต์ในสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี (CPC 81124) 
 การบริการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองในสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ (CPC 

81129) 
 การบริการพัฒนาเชิงทดลองในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ (CPC 81131) 
 การบริการพัฒนาเชิงทดลองในสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี (CPC 81134) 
 การบริการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ (CPC 81400) 
  การบริการซอฟต์แวร์ต้นแบบ (CPC 83143) 
 การบริการออกแบบอุตสาหกรรมต้นแบบ (CPC 83912) 
 การบริการออกแบบเฉพาะด้านอื่นๆ (CPC 83919) 
 การบริการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (CPC 83920) 
 การบริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและแฟรนไชส์ (CPC 83960) 

 
โดยภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่การเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการการบริการ 

(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการด้านการวิจัยและ
พัฒนา มีการเปิดเสรีการจัดตั้งกิจการการบริการ และการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาทั้งหมดใน
ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี ดังนี ้

  
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย  

 
โดยทั้งสองความตกลงการค้าเสรีข้างต้น มีระดับการเปิดเสรีบริการในสาขาการวิจัยและ

พัฒนาทั้งสิ้น 6 กิจกรรมจาก 13 การบริการการวิจัยและพัฒนา คิดเป็นระดับการเปิดเสรีกิจกรรม
การบริการทั้งใน Mode 3 และ 4 ในสาขาการวิจัยและพัฒนานี้ที่ร้อยละ 46.2 และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้น
ต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 27.5 และร้อยละ 22.6 ตามล าดับ ในขณะที่ ภายใต้
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ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ประเทศไทยเปิดเสรีใน Mode 4 ในทุกสาขายกเว้นสาขาที่
เกี่ยวกับการออกแบบ ส่วนภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี มีเพียงการเปิดเสรีใน Mode 3 ใน 
3 กิจกรรม คิดเป็นสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยร้อยละ 16.2 

 
จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าการบริการการวิจัยและพัฒนาของไทยมีการเจริญเติบโต

ในระดับที่ค่อนข้างสูง แต่ว่าในแง่ของขนาดและปริมาณในปัจจุบันยังคงมีไม่มากนัก และการเปิด
เสรีการบริการยังคงมีอยู่จ ากัดเฉพาะในบางความตกลง และในบางสาขา โดยเฉพาะในสาขาการ
ออกแบบที่ยังไม่มีการเปิดเสรีในความตกลงใดๆ จึงท าให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อาจจะยังต้องเผชิญความท้าทายอยู่พอสมควรในการจัดหา
บริการด้านการวิจัยและพัฒนา และยังคงต้องเฝ้ารอคอยให้การพัฒนาบริการดังกล่าวของไทย  
มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต 
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ตารางที่ 8-10 ตารางสรุประดับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการด้านการวิจัยและพัฒนา 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

การบริการด้านการวิจัยและ
พัฒนา 

AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่ไม่
ผูกพันตามข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสรี 

7 7 13 13 13 13 13 13 7 7 13 13 13 3 10 13 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตามข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรี 

6 6 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 10 3 0 

ระดับการผูกพนัของกิจกรรม
การบริการในสาขา 

46.2% 46.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 46.2% 46.2% 0.0% 0.0% 0.0% 76.9% 23.1% 0.0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติสูงสุด
เฉลี่ย: %) 

27.5% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 22.6% - 0.0% - 0.0% - 16.2% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติต่ าสุด
และสูงสุด: %) 

0%, 
49% 

- 0% - 0% - 0% - 
0%, 
49% 

- 0% - 0% - 0% - 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้านการตลาด 
 
การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้านการตลาดมีการขยายตัวพอสมควรในปีที่

ผ่านมา โดยทุนจดทะเบียนรวมมีการขยายตัวในอัตราร้อยละ 4.69 จาก 141,312 ล้านบาท เม่ือ
เดือนมกราคม 2558 เป็น 147,934 ล้านบาท ณ เดือนมกราคม 2559 ดังแสดงในภาพที่ 8-13 และ
ในขณะเดียวกัน จ านวนผู้ประกอบการก็มีการขยายตัวขึ้นร้อยละ 6.53 จาก 10,960 ราย เมื่อเดือน
มกราคม 2558 เป็น 11,676 ราย ณ เดือนมกราคม 2559 

 
ภาพที่ 8-13 มูลค่าทุนจดทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการ

และด้านการตลาด ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
เดือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
จากภาพที่ 8-14 จะเห็นได้ว่ากว่าร้อยละ 90 ของการบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการ

และด้านการตลาด เป็นกิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่
อื่น โดยมีผู้ประกอบการทั้งสิ้น 10,839 ราย มีทุนจดทะเบียนรวม 139,315 ล้านบาท และมีการ
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ขยายตัวร้อยละ 4.83 ในปีท่ีผ่านมา ในขณะท่ีกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมีจ านวนผู้ประกอบการและ
ขนาดของกิจการโดยรวมที่น้อยกว่ามาก รวมท้ังมีอัตราการขยายตัวที่ช้ากว่า คือประมาณร้อยละ 2 
ในปีท่ีผ่านมา 

 
ภาพที่ 8-14 ภาพรวมของธุรกิจการบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้านการตลาด 

ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 
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ส าหรับระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) ของกิจกรรมการ
บริการให้ค าปรึกษาฯ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เม่ือพิจารณา
จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการตามรายการ CPC ที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรี
ของไทยตามตารางที่ 8-11 จะพบว่า กิจกรรมการบริการในสาขาการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการ
และด้านการตลาดที่ส าคัญทั้งสิ้น 5 บริการ ได้แก่ 

 
 การบริการสนับสนุนอื่นๆ (CPC 85999) 
 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ (CPC 83111) 
 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (CPC 83113) 
 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารการตลาด (CPC 83114) 
 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (CPC 83116) 

 
โดยภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่การเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการการบริการ 

(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการให้ค าปรึกษาฯ มีการ
เปิดเสรีในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี ดังนี ้

  
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์  
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย  

 
จากภาพรวมการเปิดเสรีภาคบริการในสาขาการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและ 

ด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จะพบว่า ภายใต้ความ
ตกลงการค้าเสรีอาเซียน และความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น ประเทศไทยมีระดับการเปิดเสรีการ
บริการในสาขาการให้ค าปรึกษาฯ สูงที่สุด (ใน Mode 3 ร้อยละ 80 และ 100 ตามล าดับ) และมี
สัดส่วนการอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 51.8 และ 59.2 ตามล าดับ 
ในขณะที่ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลี และอาเซียน-ออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์ มีระดับการเปิดเสรีการบริการอยู่ที่ร้อยละ 20 ทั้งใน Mode 3 และ 4 โดยใน Mode 3 มี
สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 9.8 
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ส าหรับความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ระดับการเปิดเสรีการบริการใน Mode 3 ของไทย
อยู่ที่ร้อยละ 40 มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 34.0 และไม่เปิดเสรีการบริการ
โดยบุคคลธรรมดา 

 
นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่าการบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการเชิงยุทธศาสตร์  

(Strategic Management Consulting Services) เป็นบริการที่ได้รับการเปิดเสรีในความตกลง
การค้าเสรีของไทยส่วนใหญ่ ในขณะที่การบริการให้ค าปรึกษาด้านอื่นๆ ยังได้รับการเปิดเสรี
เฉพาะใน Mode 3 ในเพียงบางความตกลง จึงอาจมองได้ว่าการบริการให้ค าปรึกษาด้านการ
จัดการเชิงยุทธศาสตร์ เป็นสาขาที่ไทยมีความเข้มแข็งมากพอสมควร และน่าจะสามารถรองรับ
ความต้องการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนการ
แข่งขันจากผู้ประกอบการจากภายนอกได้ ในขณะที่บริการให้ค าปรึกษาในด้านอื่นๆ อาจจะยังคง
ต้องค่อยๆ พัฒนาความเข้มแข็งให้มากขึ้นต่อไปในอนาคต 
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ตารางที่ 8-11 ตารางสรุประดับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้านการตลาด 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

การบริการให้ค าปรึกษาด้าน
การจัดการและด้าน

การตลาด 

AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่ไม่
ผูกพันตามข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสรี 

1 4 4 4 4 4 4 4 5 5 0 4 4 0 3 5 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตามข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรี 

4 1 1 1 1 1 1 1 0 0 5 1 1 5 2 0 

ระดับการผูกพนัของกิจกรรม
การบริการในสาขา 

80.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 0.0% 0.0% 100.0% 20.0% 20.0% 100.0% 40.0% 0.0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติสูงสุด
เฉลี่ย: %) 

51.8% - 9.8% - 9.8% - 9.8% - 0.0% - 59.2% - 20.0% - 34.0% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติต่ าสุด
และสูงสุด: %) 

49%, 
79% 

- 49% - 49% - 49% - 0% - 
49%. 
100% 

- 100% - 
70%, 
100% 

- 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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 การบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ 
 
การบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบมีการขยายตัวเป็น

อย่างมากในปีที่ผ่านมา โดยทุนจดทะเบียนรวมมีการขยายตัวในอัตราร้อยละ 27.55 จาก 3,330 
ล้านบาท เมื่อเดือนมกราคม 2558 เป็น 4,247 ล้านบาท ณ เดือนมกราคม 2559 ดังแสดงในภาพที่ 
8-15 และในขณะเดียวกัน จ านวนผู้ประกอบการก็มีการขยายตัวขึ้นร้อยละ 6.98 จาก 530 ราย 
เม่ือเดือนมกราคม 2558 เป็น 567 ราย ณ เดือนมกราคม 2559 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามีจ านวน
ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาท าธุรกิจเพิ่มขึ้นพอสมควร และขนาดของกิจการโดยเฉลี่ยก็มีการ
ขยายตัวค่อนข้างมาก 

 
ภาพที่ 8-15 มูลค่าทุนจดทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

เดือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 
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ภาพที่ 8-16 ภาพรวมของธุรกิจการบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้า
และวัตถุดิบ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
เม่ือพิจารณาเป็นรายกิจกรรม จากภาพที่ 8-16 จะเห็นได้ว่า ทั้งสองกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

มีจ านวนผู้ประกอบการที่ใกล้เคียงกัน และต่างก็มีอัตราการขยายตัวที่สูงกว่าร้อยละ 20 ซึ่งสะท้อน
ถึงทิศทางที่ดีของทั้งสองกิจกรรมในการบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและ
วัตถุดิบ ทั้งนี้ มูลค่าทุนจดทะเบียนราวร้อยละ 75 เป็นของกิจกรรมการทดสอบและวิเคราะห์การ
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ปฏิบัติการทางกายภาพและเคมี จึงสะท้อนให้เห็นว่ากิจกรรมการทดสอบและวิเคราะห์การ
ปฏิบัติการทางกายภาพและเคมี มีขนาดกิจการที่ใหญ่กว่าเม่ือเปรียบเทียบกับ กิจกรรมการ
ทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น  

 
ส าหรับระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) ของกิจกรรมการ

บริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้า ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อพิจารณาจากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการตามรายการ CPC ที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตามตารางที่ 8-12 จะพบว่า มีกิจกรรมการบริการในสาขา
การทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบที่ส าคัญทั้งสิ้น 4 บริการ ได้แก่ 

 
 การบริการทดสอบและวิเคราะห์ส่วนประกอบ (CPC 83441) 
 การบริการทดสอบและวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ (CPC 83442) 
 การบริการทดสอบและวิเคราะห์ระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบเครื่องกล (CPC 

83443) 
 การบริการทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ (CPC 83449) 

 
ภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่การเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการการบริการ 

(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) มีการเปิดเสรีในข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสร ีดังนี ้

  
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น 

 
ซึ่งความตกลงเหล่านี้มีระดับการเปิดเสรีในสาขาการบริการด้านการทดสอบและ

ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในระหว่างระดับร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ทั้งใน Mode 3 และ Mode 4 
และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติโดยเฉลี่ยสูงสุดในความตกลงการค้าเสรีอาเซียนที่ร้อยละ 29.8 

 



 

 

 

8-60  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

ในขณะท่ีในความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย มีการเปิดเสรีเฉพาะใน Mode 4 ส่วน
ในความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี มีการเปิดเสรีเฉพาะใน Mode 3 ส าหรับกิจกรรมการบริการ
ทดสอบและวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Composition and Purity Testing and Analysis Services) 
ซึ่งเป็นกิจกรรมการบริการที่ได้รับการเปิดเสรีในความตกลงอื่นๆ เช่นเดียวกัน 

 
การขยายตัวของจ านวนผู้ประกอบการและขนาดของกิจการ และการเปิดเสรีการบริการ

ด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้า อาจมองได้ว่าเป็นสัญญาณบวกส าหรับผู้ประกอบการ 
ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ว่าน่าจะสามารถจัดหาบริการด้านการทดสอบ
และตรวจสอบคุณภาพสินค้าได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ 
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ตารางที่ 8-12 ตารางสรุประดับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

การบริการด้านการทดสอบ
และตรวจสอบคุณภาพสินค้า

และวัตถุดิบ 

AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่ไม่
ผูกพันตามข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสรี 

2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 4 0 3 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตามข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรี 

2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 0 4 1 0 

ระดับการผูกพนัของกิจกรรม
การบริการในสาขา 

50.0% 25.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 25.0% 25.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 0.0% 100.0% 25.0% 0.0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติสูงสุด
เฉลี่ย: %) 

29.8% - 24.5% - 24.5% - 12.3% - 24.5% - 24.5% - 0.0% - 17.5% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติต่ าสุด
และสูงสุด: %) 

70% - 49% - 49% - 49% - 0% - 49% - 0% - 0% - 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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 การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
 
ในกลุ่มสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ คณะผู้วิจัยได้พิจารณากิจกรรมการผลิตรวมเข้าไปด้วย เนื่องจากคณะผู้วิจัยได้
พิจารณาให้กิจกรรมการจ้างการผลิตเป็นหนึ่งในการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ซึ่งข้อมูลของ
กิจกรรมดงักล่าวจะถูกสะท้อนอยู่ในกิจกรรมการผลิตตามรหัส TSIC เหล่านี ้

 
 20111: การผลิตก๊าซที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม 
 20113: การผลิตเคมีภัณฑ์อนินทรีย์ขั้นมูล

ฐานอ่ืนๆ  
 20115: การผลิตเคมีภัณฑ์อินทรีย์ขั้นมูลฐาน

อื่นๆ  
 20130: การผลิตพลาสติกและยางสังเคราะห์

ขั้นต้น 
 20131: การผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติก

ขั้นต้น 
 20132: การผลิตยางสังเคราะห์ขั้นต้น 
 20292: การผลิตกาวและเจลาติน 
 20299: การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ ซึ่งมิได้

จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
 22230: การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส าเร็จรูป 
 22290: การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ ซึ่ง

มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
 22299: การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ ซึ่ง

มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
 23101: การผลิตแก้ว/กระจกแผ่น 
 23933: การผลิตลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าและ

อุปกรณ์ประกอบลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าที่ท าจาก
เซรามิก 

 23992: การผลิตวัสดุที่เป็นฉนวนจากแร่ 
 24101: การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน

ขั้นต้นและขั้นกลาง 
 24201: การผลิตโลหะมีค่า 
 24202: การผลิตอะลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์

อะลูมิเนียม 

 24203: การผลิตสังกะสีตะกั่วดบีุกและ
ผลิตภัณฑ์ของของดังกล่าว 

 24204: การผลิตทองแดงและผลิตภัณฑ์
ทองแดง 

 26101: การผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์แสดงภาพ 
 26102: การผลิตตัวเก็บประจุและตัวต้านทาน

ส าหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
 26103: การผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
 26104: การผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวน าและวงจรรวม 
 26109: การผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์

อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
 26201: การผลิตคอมพิวเตอร์และ/หรือการ

ประกอบคอมพิวเตอร์ 
 26202: การผลิตอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 
 26203: การผลิตจอคอมพิวเตอร์ 
 26209: การผลิตอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ซึ่งมิได้

จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
 26301: การผลิตโทรศัพท์และโทรสารแบบ 

ใช้สาย 
 26302: การผลิตอุปกรณ์ส่ือสารแบบไร้สาย 
 26303: การผลิตอุปกรณ์ส่ือสารข้อมูลที่ใช้ใน

การส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไปตามสาย
หรือออกอากาศ 

 26309: การผลิตอุปกรณ์ส่ือสารอื่นๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น 

 26401: การผลิตเครือ่งรับโทรทัศน์ 
 26402: การผลิตเครื่องรับวิทยุเครื่องบันทึก

และท าส าเนาเสียงและภาพ 
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 26403: การผลิตไมโครโฟนล าโพงและเคร่ือง
ขยายเสียง 

 26409: การผลิตเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 
ชนิดใชใ้นครัวเรือน ซึ่งมิไดจ้ัดประเภทไวใ้นที่
อื่น 

 26511: การผลิตเครื่องมือทีใ่ชใ้นการวัด 
การทดสอบการน าร่องและอุปกรณ์ 
การควบคุม (ยกเว้น ในทางอุตสาหกรรม) 

 26512: การผลิตเครื่องมือใช้ในการวัด  
การทดสอบ และการควบคมุกระบวนการผลิต
ในทางอุตสาหกรรม 

 26521: การผลิตนา ิกา 
 26529: การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีเคร่ือง

นา ิกาประกอบอยู ่
 26600: การผลิตเครื่องฉายรังสี และเคร่ืองมือ

อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทยแ์ละ 
ทางการบ าบัดรักษา 

 26701: การผลิตเลนส์ 
 26702: การผลิตเครื่องมือทางทศันศาสตร์ 

(ยกเว้น เลนส์) 
 26703: การผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกบั 

การถ่ายภาพและถ่ายภาพยนตร ์
 26800: การผลิตสื่อแม่เหล็ก และส่ือเชิงแสง 
 27101: การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าและ 

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
 27102: การผลิตหม้อแปลงไฟฟา้ 
 27103: การผลิตอุปกรณ์ควบคมุและ 

จ่ายไฟฟ้า 

 27200: การผลิตแบตเตอรี่และหม้อสะสม
ไฟฟ้า 

 27310: การผลิตเคเบิลเส้นใยน าแสง 
 27320: การผลิตสายไฟฟ้าและเคเบิลส าหรับ

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ  
 27330: การผลิตอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้า 
 27401: การผลิตหลอดไฟฟ้า 
 27409: การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอืน่ๆ ส าหรับ

ใหแ้สงสว่าง 
 27501: การผลิตเครื่องใชไ้ฟฟ้าชนิดใชใ้น

ครัวเรือน (ยกเว้นประเภทผลิต ความร้อน
ด้วยไฟฟ้า) 

 27502: การผลิตเครื่องใชใ้นครัวเรือนประเภท
ผลิตความร้อนด้วยไฟฟ้า 

 27901: การผลิตเครื่องจ่ายไฟฟา้ต่อเน่ือง 
 27902: การผลิตอุปกรณ์ให้สัญญาณแบบ

ไฟฟ้า 
 27909: การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอืน่ๆ ซึ่งมิได้

จัดประเภทไว้ในที่อื่น การผลิตเครื่องจักรและ
เคร่ืองมือซ่ึงมไิดจ้ัดประเภทไวใ้นที่อื่น 

 28131: การผลิตเครื่องสูบอื่นๆ และ
คอมเพรสเซอร์ 

 28132: การผลิตก๊อกและวาล์วอืน่ๆ  
 28170: การผลิตเครื่องจักรและเครื่องใช้

ส านักงาน (ยกเว้นคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ต่อพ่วง) 

 28191: การผลิตเครื่องท าความเย็น 

 
การบริการที่ เกี่ยวข้องกับการผลิตมีการหดตัวลงเล็กน้อยในปีที่ผ่านมา โดยทุน 

จดทะเบียนรวมมีการหดตัวในอัตราร้อยละ 2.58 จาก 695,976 ล้านบาท เม่ือเดือนมกราคม 2558 
เป็น 678,027 ล้านบาท ณ เดือนมกราคม 2559 ดังแสดงในภาพที่ 8-17 ในทางกลับกัน จ านวน
ผู้ประกอบการมีการขยายตัวขึ้นในอัตราร้อยละ 1.48 จาก 9,451 ราย เม่ือเดือนมกราคม 2558 
เป็น 9,591 ราย ณ เดือนมกราคม 2559 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าแม้ว่าจะมีจ านวนผู้ประกอบการ 
รายใหม่เข้ามาท าธุรกิจเพิ่มขึ้น แต่ขนาดของกิจการโดยเฉลี่ยกลับลดน้อยลง 
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ภาพที่ 8-17 มูลค่าทุนจดทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการที่เก่ียวข้องกับการผลิต  
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

เดือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
จากภาพที่ 8-18 จะเห็นได้ว่า กิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่ มีขนาดทุน 

จดทะเบียนสูงส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมต้นน้ า เช่น การผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น (93,971 ล้านบาท) การผลิตเคมีภัณฑ์อนินทรีย์ขั้นมูลฐานอื่นๆ (91,348 
ล้านบาท) การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (82,149 ล้านบาท) เป็นต้น 
ส่วนกิจกรรมปลายน้ าที่มีขนาดทุนจดทะเบียนสูง เช่น การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใช้ในครัวเรือน 
(ยกเว้นประเภทผลิต ความร้อนด้วยไฟฟ้า) (40,243 ล้านบาท) การผลิตอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ  
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (22,142 ล้านบาท) การผลิตเครื่องท าความเย็น (19,840 ล้านบาท) เป็นต้น 
นอกจากนี้ ยังจะเห็นได้ว่าทุนจดทะเบียนของกิจกรรมส่วนใหญ่มีการหดตัวลงในปีที่ผ่านมา ยกเว้น
แต่เพียงบางกิจกรรม เช่น การผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติกขั้นต้น ที่ยังคงมีการขยายตัวอยู่  
(ร้อยละ 5.06) ซึ่ งไม่เป็นสัญญาณที่ดีนักต่อการให้บริการด้านการผลิตในอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย 
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ภาพที่ 8-18 ภาพรวมของธุรกิจการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
เม่ือพิจารณาถึงการเปิดเสรีการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตามตารางที่ 8-13 กิจกรรมการบริการที่ส าคัญ ที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาการบริการนี้อยู่ด้วยกัน 22 บริการ ได้แก่  

 
 การบริการผลิตเคมีภัณฑ์พื้นฐาน (CPC 88421)  
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 การบริการผลิตพลาสติกและยาง (CPC 88423)  
 การบริการผลิตสีเพนท์ (CPC 88425)  
 การบริการผลิตเคมีภัณฑ์อื่นๆ (CPC 88427)  
 การบริการการผลิตผลิตภัณฑ์จากธัญพืช (CPC 88161) 
 การบริการการผลิตแก้ว (CPC 88531) 
 การบริการการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอกนิกส์และบอร์ด (CPC 88741) 
 การบริการการผลิตคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ (CPC 88742) 
 การบริการการผลิตเครื่องมือสื่อสาร (CPC 88743) 
 การบริการการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน (CPC 88744) 
 การบริการการผลิตนา ิกาและนา ิกาข้อมือ (CPC 88746) 
 การบริการการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในทางการแพทย์ (CPC 88747) 
 การบริการการผลิตอุปกรณ์ถ่ายภาพและเลนส์ (CPC 88748) 
 การบริการการผลิตสื่อน าแม่เหล็กและเลนส์ (CPC 88749) 
 การบริการการผลิตเครื่องสร้าง จ่าย ควบคุม และแปลงไฟฟ้า และมอเตอร์ไฟฟ้า (CPC 88751) 
 การบริการการผลิตเครื่องเก็บประจุไฟฟ้าและแบตเตอรี่ (CPC 88752) 
 การบริการการผลิตสายเคเบิลใยแก้วน าแสง (CPC 88753) 
 การบริการการผลิตสายเคเบิลและสายไฟฟ้า (CPC 88754) 
 การบริการการผลิตเครื่องมือเดินสายไฟฟ้า (CPC 88755) 
 การบริการการผลิตอุปกรณ์ให้แสงสว่างจากไฟฟ้า (CPC 88756) 
 การบริการการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (CPC 88757) 
 การบริการการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ (CPC 88758) 

 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าไทยไม่ได้มีการเปิดเสรีการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในความตกลง

การค้าเสรีใดๆ ทั้งใน Mode 3 และใน Mode 4 ยกเว้น ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย 
ที่มีการเปิดเสรีเฉพาะใน Mode 4 ซึ่งสะท้อนถึงท่าทีของไทยท่ีต้องการปกป้องอุตสาหกรรมภายใน
เป็นอย่างมาก 

 
จากข้อมูลต่างๆ ข้างต้น จึงเป็นที่น่ากังวลต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตมีการหดตัวลงในปีที่
ผ่านมา ประกอบกับไทยยังคงไม่เปิดเสรีให้ผู้ให้บริการจากต่างชาติเข้ามาด าเนินกิจการในไทย  
ท าให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อาจจะต้องประสบกับ 
ความยากล าบากในการจัดหาบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการ  
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ตารางที่ 8-13 ตารางสรุประดับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต  
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

การบริการที่เก่ียวข้องกับ
การผลิต 

AFAS 9th Package 
* 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่ไม่
ผูกพันตามข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสรี 

0 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 0 22 22 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตามข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรี 

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 

ระดับการผูกพนัของกิจกรรม
การบริการในสาขา 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติสูงสุด
เฉลี่ย: %) 

49% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติต่ าสุด
และสูงสุด: %) 

49% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

หมายเหตุ: * ในการเจรจาเรื่องการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียนจะถูกระบอุยู่ในความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ACIA) โดยระบุใหช้าวต่างชาติสามารถถือหุ้นได้สูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 49 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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 การบริการการจัดหาพนักงาน 
 
การบริการการจัดหาพนักงานมีการขยายตัวเป็นอย่างมากในปีที่ผ่านมา  โดยทุน 

จดทะเบียนรวมมีการขยายตัวในอัตราร้อยละ 37.72 จาก 11,742 ล้านบาท เม่ือเดือนมกราคม 
2558 เป็น 16,171 ล้านบาท ณ เดือนมกราคม 2559 ดังแสดงในภาพที่ 8-19 และในขณะเดียวกัน 
จ านวนผู้ประกอบการก็มีการขยายตัวขึ้นร้อยละ 4.28 จาก 2,898 ราย เม่ือเดือนมกราคม 2558 
เป็น 3,022 ราย ณ เดือนมกราคม 2559 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามีจ านวนผู้ประกอบการรายใหม่เข้า
มาท าธุรกิจเพิ่มขึ้นจ านวนหนึ่ง และขนาดของกิจการโดยเฉลี่ยก็มีการขยายตัวค่อนข้างมาก 

 
ภาพที่ 8-19 มูลค่าทุนจดทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการการจัดหาพนักงาน  

ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
เดือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
เม่ือพิจารณาเป็นรายกิจกรรม จากภาพที่ 8-20 จะเห็นได้ว่า กิจกรรมการจัดหา

ทรัพยากรมนุษย์อื่นๆ เป็นกิจกรรมที่มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนรวมสูงที่สุด (9,913 ล้านบาท) 
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และมีอัตราการขยายตัวที่สูงถึงร้อยละ 70.62 แม้ว่าจะมีจ านวนผู้ประกอบการน้อยกว่ากิจกรรม
อื่นๆ ในสาขาการบริการเดียวกันก็ตาม (723 ราย) ซึ่งน่าจะเป็นเพราะผู้ประกอบการในกิจกรรม
ดังกล่าวโดยเฉลี่ยแล้วมีขนาดธุรกิจใหญ่กว่าเม่ือเปรียบเทียบกับกิจกรรมอื่นๆ ทั้งนี้ กิจกรรมใน
สาขาบริการการจัดหาพนักงานอื่นๆ ที่เหลืออีกสองกิจกรรมก็มีการขยายตัวของทุนจดทะเบียน
รวมในปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน 

 
ภาพที่ 8-20 ภาพรวมของธุรกิจการบริการการจัดหาพนักงาน ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 
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ส าหรับระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) ของกิจกรรมการ
บริการจัดหาพนักงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เม่ือพิจารณา
จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการตามรายการ CPC ที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรี
ของไทยตามตารางที่ 8-14 จะพบว่า กิจกรรมการบริการในสาขาการจัดหาพนักงานที่ส าคัญ มี
ทั้งสิ้น 6 บริการ ได้แก่ 

 
 การบริการจัดหาพนักงานถาวรที่ มิใช่บุคลากรระดับผู้บริหาร (CPC 85112) 
 การบริการจัดหาพนักงานสัญญาจ้าง (CPC 85121) 
 การบริการจัดหาพนักงานช่ัวคราว (CPC 85122) 
 การบริการจัดหาพนักงานในระยะยาว (Long-term Staff) (CPC 85123) 
 การบริการจัดหาพนักงานช่ัวคราวและถาวร (CPC 85124) 
 การบริการจัดหาพนักงานโดยการจ้างงานร่วม (CPC 85125) 

 
โดยภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีท่ีมีการเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการการบริการ 

(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการด้านการจัดหา
พนักงาน มีการเปิดเสรีการจัดตั้งกิจการการบริการเฉพาะภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน
เพียงความตกลงเดียว โดยยินยอมให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในบริการในสาขาดังกล่าวได้ใน 5 สาขา
การบริการ (เปิดเสรีใน 5 สาขาการบริการจัดหางานชั่วคราว และไม่เปิดเสรีในสาขาการบริการ
จัดหางานถาวร) โดยมีการจ ากัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดที่ร้อยละ 70 และมีการเปิดเสรีการ
เคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาเฉพาะในความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียเพียงความตกลงเดียว 
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ตารางที่ 8-14 ตารางสรุประดับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการการจัดหาพนักงาน  
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

การบริการการจัดหา
พนักงาน 

AFAS 9th Package 
* 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่ไม่
ผูกพันตามข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสรี 

1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 6 6 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตามข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรี 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 

ระดับการผูกพนัของกิจกรรม
การบริการในสาขา 

83.3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติสูงสุด
เฉลี่ย: %) 

58.3% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติต่ าสุด
และสูงสุด: %) 
 

0%, 
70% 

- 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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 การบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
 
การบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์มีการหดตัวลงเล็กน้อยในปีท่ีผ่านมา โดย

ทุนจดทะเบียนรวมมีการหดตัวในอัตราร้อยละ 4.85 จาก 11,503 ล้านบาท เม่ือเดือนมกราคม 
2558 เป็น 10,945 ล้านบาท ณ เดือนมกราคม 2559 ดังแสดงในภาพที่ 8-21 ในทางกลับกัน 
จ านวนผู้ประกอบการมีการขยายตัวขึ้นในอัตราร้อยละ 5.67 จาก 2,908 ราย เม่ือเดือนมกราคม 
2558 เป็น 3,073 ราย ณ เดือนมกราคม 2559 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าแม้ว่าจะมีจ านวนผู้ประกอบการ
รายใหม่เข้ามาท าธุรกิจเพิ่มขึ้น แต่ขนาดของกิจการโดยเฉลี่ยกลับลดน้อยลง 

 
ภาพที่ 8-21 มูลค่าทุนจดทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและ

อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
เดือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 
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ภาพที่ 8-22 ภาพรวมของธุรกิจการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม จากภาพที่ 8-22 จะเห็นได้ว่า กิจกรรมในสาขาการบริการ

การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมการติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมและ
อุปกรณ์ ซึ่งมีจ านวนผู้ประกอบการ 1,981 ราย มีทุนจดทะเบียน 7,860 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.89 
จากปีก่อนหน้า และในท านองเดียวกัน กิจกรรมอื่นๆ ส่วนใหญ่ก็มีการขยายตัวเป็นศูนย์หรือหดตัว
ลงในปีก่อนหน้า โดยเฉพาะกิจกรรมการซ่อมอุปกรณไฟฟ้าอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น  
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ที่หดตัวลงถึงร้อยละ 34.65 ในปีที่ผ่านมา ในขณะที่กิจกรรมที่มีการขยายตัวอย่างมีนัยส าคัญ 
มีเพียง การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้บริโภค (ร้อยละ 8.63) การซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า  
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า (ร้อยละ 4.59) และ  
การซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร (ร้อยละ 1.53) เท่าน้ัน 

 
ส าหรับระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) ของกิจกรรม

บริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ เม่ือพิจารณาจากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการตามรายการ CPC ที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตามตารางที่ 8-15 จะพบว่า กิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาการบริการนี้อยู่ทั้งสิ้น 13 บริการ ได้แก่  

 
 การบริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (CPC 87130) 
 การบริการซ่อมบ ารงุเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (CPC 87151) 
 การบริการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลไฟฟ้า (CPC 87152) 
 การบริการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์โทรคมนาคมและส่วนประกอบ (CPC 87153) 
 การบริการซ่อมบ ารุงอิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้บริโภค (CPC 87155) 
 การบริการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรอุตสาหกรรมและพาณิชย์ (CPC 87156) 
 การบริการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์อื่นๆ (CPC 87159) 
 การบริการการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ 

(CPC 87320) 
 การบริการการติดตั้งเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (CPC 87331) 
 การบริการการติดตั้งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (CPC 87332) 
 การบริการการติดตั้งวิทยุ โทรทัศน์ และอุปกรณ์สื่อสาร (CPC 87340) 
 การบริการการติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ (CPC 87350) 
 การบริการการติดตั้งเครื่องจักรกลไฟฟ้าแลอื่นๆ (CPC 87360) 

 
โดยภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่การเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการการบริการ 

(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) มีการเปิดเสรีในข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสร ีดังนี ้

  
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน 
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 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น 

 
ซึ่งความตกลงเหล่านี้มีระดับการเปิดเสรีในสาขาการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและ

อุปกรณ์ ในระหว่างระดับร้อยละ 7.7 ถึงร้อยละ 76.9 ใน Mode 3 โดยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ
โดยเฉลี่ยสูงสุดในความตกลงการค้าเสรีอาเซียนที่ร้อยละ 40.9 และมีการเปิดเสรีใน Mode 4 
เฉพาะส าหรับบริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ (Maintenance and Repair Services of Computers 
and Peripheral Equipment) 

 
ในขณะท่ีในความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย มีการเปิดเสรีเฉพาะใน Mode 4 ส่วน

ในความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี มีการเปิดเสรีเฉพาะใน Mode 3 ส าหรับการบริการซ่อมบ ารุง
อุปกรณ์สื่ อสาร  (Maintenance and Repair Services of Telecommunication Equipment and 
Apparatus) เท่าน้ัน 

 
จากข้อมูลที่ได้น าเสนอข้างต้น มูลค่าการลงทุนในการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร

และอุปกรณ์ของไทยมีแนวโน้มลดน้อยลง ในขณะที่ระดับการเปิดเสรีการบริการก็ยังคงเป็นไป
อย่างค่อนข้างจ ากัด จึงอาจจะเป็นที่น่ากังวลต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดหาบริการการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อ 
ความต้องการ โดยเฉพาะในส่วนของบริการการติดตั้ง ที่ขนาดของผู้ให้บริการ มีการหดตัวลง  
และยังไม่มีการเปิดเสรีการบริการให้แก่ประเทศคู่ค้า 
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ตารางที่ 8-15 ตารางสรุประดับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์  
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

การบริการการซ่อมบ ารุง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 

AFAS 9th Package 
* 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่ไม่
ผูกพันตามข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสรี 

9 12 12 12 12 12 12 12 13 13 10 12 13 0 12 13 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตามข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรี 

4 1 1 1 1 1 1 1 0 0 3 1 0 13 1 0 

ระดับการผูกพนัของกิจกรรม
การบริการในสาขา 

76.9% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 0% 0% 23.1% 7.7% 0% 100% 7.7% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติสูงสุด
เฉลี่ย: %) 

40.9% - 3.8% - 3.8% - 3.8% - 0% - 13.0% - 0% - 5.4% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติต่ าสุด
และสูงสุด: %) 

0% 
49% 

- 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

หมายเหตุ: * ส าหรับการบริการการตดิตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ (CPC 87156, 87159, 87320, 87331, 87332, 87340, 87350, 87360) ภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียนจะถูกระบุอยู่ในความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน 
(ACIA) โดยระบุให้ชาวต่างชาติสามารถถอืหุ้นไดสู้งสุดไม่เกินร้อยละ 49 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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 การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง 
 
การบริการด้านการค้าปลีกมีการขยายตัวเล็กน้อยในปีที่ผ่านมา โดยทุนจดทะเบียนรวมมี

การขยายตัวในอัตราร้อยละ 3.31 จาก 61,658 ล้านบาท เม่ือเดือนมกราคม 2558 เป็น 63,696 
ล้านบาท ณ เดือนมกราคม 2559 ดังแสดงในภาพที่ 8-23 ในทางกลับกัน จ านวนผู้ประกอบการ
กลับมีการหดตัวลงร้อยละ 1.83 จาก 12,443 ราย เม่ือเดือนมกราคม 2558 เป็น 12,215 ราย ณ 
เดือนมกราคม 2559 

 
ภาพที่ 8-23 มูลค่าทุนจดทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการด้านการจัดจ าหน่ายปลีก  

ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
เดือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
ในส่วนการบริการด้านการจัดจ าหน่ายส่งมีการขยายตัวพอสมควรในปีที่ผ่านมา โดยทุน 

จดทะเบียนรวมมีการขยายตัวในอัตราร้อยละ 5.08 จาก 88,713 ล้านบาท เมื่อเดือนมกราคม 2558 
เป็น 92,218 ล้านบาท ณ เดือนมกราคม 2559 ดังแสดงในภาพที่ 8-24 และในขณะเดียวกัน 
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จ านวนผู้ประกอบการก็มีการขยายตัวขึ้นร้อยละ 6.94 จาก 12,703 ราย เม่ือเดือนมกราคม 2558 
เป็น 13,584 ราย ณ เดือนมกราคม 2559 

 
ภาพที่ 8-24 มูลค่าทุนจดทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการด้านการจัดจ าหน่ายส่ง  

ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
เดือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม ส าหรับบริการด้านการจัดจ าหน่ายปลีก จะเห็นได้จากภาพ

ที่ 8-25 ว่า กิจกรรมการการจัดจ าหน่ายปลีกที่มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนสูงได้แก่ ร้านขายปลีก
อุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม (20,175 ล้านบาท) ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
คอมพิวเตอร์ (16,386 ล้านบาท) ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดในครัวเรือน (12,155 ล้านบาท) และ
ร้านขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับให้แสงสว่าง โดยทั้งสี่กิจกรรมมีอัตราการขยายตัวที่เป็นบวกในปีที่
ผ่านมา โดยเฉพาะกิจกรรมร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ที่มีการ
ขยายตัวถึงร้อยละ 9.45 ในปีท่ีผ่านมา 
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ภาพที่ 8-25 ภาพรวมของธุรกิจการบริการด้านการจัดจ าหน่ายปลีก ที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
ส าหรับบริการด้านการจัดจ าหน่ายส่ง จากภาพที่ 8-26 จะเห็นได้ว่า กิจกรรมการจัด

จ าหน่ายส่งที่มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนสูงได้แก่ การขายส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์การสื่อสาร
โทรคมนาคม (31,690 ล้านบาท) การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน 
(20,069 ล้านบาท) การขายส่งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ (17,896 
ล้านบาท) และการขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (13,528 ล้านบาท) โดยทั้งสี่กิจกรรม
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มีอัตราการขยายตัวที่เป็นบวกในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะกิจกรรมการขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการขยายตัวถึงร้อยละ 10.02 ในปีท่ีผ่านมา 

 
ภาพที่ 8-26 ภาพรวมของธุรกิจการบริการด้านการจัดจ าหน่ายส่ง ที่เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
 



 

 

 

 8-81 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

ส าหรับระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) ของกิจกรรม
บริการการด้านการจัดจ าหน่ายปลีกและค้าส่ง ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ เม่ือพิจารณาจากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการตามรายการ CPC ที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตามตารางที่ 8-16 จะพบว่า มีกลุ่มการบริการจัดจ าหน่าย
ปลีกและส่งที่เกี่ยวข้องกับสาขาการบริการนี้ 8 กลุ่มการบริการ12 ได้แก่  

 
 การบริการการจัดจ าหน่ายส่งนอกเหนือสัญญาจ้าง (Group of CPC 611) 
 การบริการการจัดจ าหน่ายส่งตามสัญญาจ้าง (Group of CPC 612) 
 การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกในร้านค้าที่นอกเหนือจากร้านค้าเฉพาะอย่าง (Non-

specialized store retail) (Group of CPC 621) 
 การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกในร้านค้าเฉพาะอย่าง (Specialized store) (Group 

of CPC 622) 
 การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกผ่านทางไปรษณีย์ หรืออินเทอร์เน็ต  

(Group of CPC 623) 
 การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกแบบไม่มีร้านค้า (Non-store)  

(Group of CPC 624) 
 การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกตามสัญญาจ้าง (Group of CPC 625) 
 และกลุ่มการบริการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์  และ

อุปกรณ์สื่อสาร (CPC 61185, 61285, 62185, 62285, 62385, 62485, และ 62585) 
 

โดยภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่การเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการการบริการ 
(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) มีการเปิดเสรีในข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสร ีดังนี ้

  
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 

                                                           
12 หมวดการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งส าหรับอุตสาหกรรมเครือ่งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในรหสั CPC สองหลักสุดท้าย
ประกอบด้วย -85 Electronic and telecommunications equipment and parts, -42 Radio and television equipment and 
recorded audio and video disks and tapes, -43 Articles for lighting, -44 Household appliances, -84 Computers and 
packaged software 
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 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย 
 ความตกลงการ้คาเสรีไทย-ชิลี 

 
ซึ่งความตกลงเหล่านี้มีระดับการเปิดเสรีในสาขาการบริการด้านการจัดจ าหน่ายปลีกและ

ค้าส่ง ในระหว่างระดับร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 100 ใน Mode 3 โดยความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น
เป็นความตกลงที่มีระดับการเปิดเสรีมากที่สุด และมีสัดส่วนการถือหุ้นต่างชาติสูงสุดโดยเฉลี่ยถึงร้อย
ละ 68.5 และไม่มีเงื่อนไขเรื่องจ านวนผู้ถือหุ้นต่างชาติในหลายกิจกรรม แต่ต้องมีเงื่อนไขในการ
รักษาสัดส่วนหนี้สินต่อทุนให้ไม่เกิน 3 :1 ส่วนการเปิดเสรีใน Mode 4 ความตกลงส่วนใหญ่
ครอบคลุมเฉพาะส าหรับบริการค้าปลีกและค้าส่งอุปกรณ์สื่อสารเท่านั้น  และไม่ผูกพันส าหรับ
วิศวกรโยธา (Civil Engineer) 

 
ในขณะที่ในความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย มีการเปิดเสรีเฉพาะใน Mode 3 

ส าหรับการบริการการค้าส่งภายใต้ค่าธรรมเนียมหรือสัญญา (Wholesale trade services on a fee 
or contract basis) เท่าน้ัน 

 
ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าการบริการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งของไทยมีสถานะที่ค่อนข้าง

แข็งแกร่ง และยังมีการเปิดเสรีเพื่อรับผู้ประกอบการจากประเทศคู่ค้าค่อนข้างมาก จึงน่าจะเป็น
สาขาการบริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นอย่างดี 
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ตารางที่ 8-16 ตารางสรุประดับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการด้านการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง  
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

การบริการด้านการค้าปลีก
และค้าส่ง 

AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่ไม่
ผูกพันตามข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสรี 

5 7 6 7 6 7 6 7 7 8 0 7 5 0 4 7 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตามข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรี 

3 1 2 1 2 1 2 1 1 0 8 1 3 8 4 1 

ระดับการผูกพนัของกิจกรรม
การบริการในสาขา 

37.5% 12.5% 25.0% 12.5% 25.0% 12.5% 25.0% 12.5% 12.5% 0% 100% 12.5% 37.5% 100% 50% 12.5% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติสูงสุด
เฉลี่ย: %) 

21.0% - 12.3% - 12.3% - 12.3% - 6.1% - 68.5% - 31.1% - 39.9% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติต่ าสุด
และสูงสุด: %) 

0%, 
49%, 
70% 

- 
0%, 
49% 

- 
0%, 
49% 

- 
0%, 
49% 

- 
0%, 
49% 

- 
0%, 
75% 

- 
0%, 

100% 
- 

0%, 
70%, 
100% 

- 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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 การบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม 
 
การบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรมมีการขยายตัว

ค่อนข้างมากในปีที่ผ่านมา โดยทุนจดทะเบียนรวมมีการขยายตัวในอัตราร้อยละ 15.24 จาก 
14,708 ล้านบาท เม่ือเดือนมกราคม 2558 เป็น 16,950 ล้านบาท ณ เดือนมกราคม 2559  
ดังแสดงในภาพที่ 8-27 และในขณะเดียวกัน จ านวนผู้ประกอบการก็มีการขยายตัวขึ้นร้อยละ 
10.67 จาก 712 ราย เมื่อเดือนมกราคม 2558 เป็น 788 ราย ณ เดือนมกราคม 2559 ซึ่งสะท้อนให้
เห็นถึงการขยายตัวทั้งในด้านของจ านวนผู้ประกอบการรายใหม่และขนาดการลงทุนของกิจการ
โดยเฉลี่ย 

 
ภาพที่ 8-27 มูลค่าทุนจดทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการการก าจัดของเสียและการ

บ าบัดของเสียอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
เดือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 
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ภาพที่ 8-28 ภาพรวมของธุรกิจการบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสีย
อุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
เม่ือพิจารณาเป็นรายกิจกรรม จะเห็นได้จากภาพที่ 8-28 ว่า กิจกรรมการบริการ 

การก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนสูงได้แก่   
การบ าบัดและการก าจัดของเสียท่ีไม่เป็นอันตรายโดยวิธีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น (6,798 
ล้านบาท) การเก็บรวบรวมของเสียที่ไม่เป็นอันตราย (3,742 ล้านบาท) การบ าบัดและการก าจัด
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ของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยการฝังกลบอย่างถูกสุขอนามัย (2,038 ล้านบาท) และการจัดการน้ าเสีย 
(1,966 ล้านบาท) โดยทั้งสี่กิจกรรมมีอัตราการขยายตัวที่เป็นบวกค่อนข้างมากในปีที่ผ่านมา 
เช่นเดียวกับกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่วนใหญ่มีการขยายตัวเป็นบวกเช่นเดียวกัน 

 
ส าหรับระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) ของกิจกรรมการ

บริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เม่ือพิจารณาจากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการตามรายการ 
CPC ที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตามตารางที่ 8-17 จะพบว่า มีกิจกรรม
บริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาการบริการนี้ 6 
กิจกรรม ดังนี ้

  
 การบริการท าความสะอาดทั่วไป (CPC 85330) 
 การบริการการท าความสะอาดเฉพาะอย่าง (CPC 85340) 
 การบริการการบ าบัดน้ าเสีย (CPC 94110) 
 การบริการการเก็บรวบรวมของเสียที่ ไ ม่ เป็นอันตรายและวัสดุ รี ไซเคิ ล  

(CPC 94229) 
 การบริการการเก็บรวบรวมของเสียทั่วไป (CPC 94239) 

 
โดยภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่การเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการการบริการ 

(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) มีการเปิดเสรีในข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสร ีดังนี ้

  
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น 

 
ซึ่งความตกลงเหล่านี้มีระดับการเปิดเสรีในสาขาการบริการการก าจัดของเสียและการ

บ าบัดของเสียอุตสาหกรรม ในระดับร้อยละ 60 ใน Mode 3 และ Mode 4 และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้น
ต่างชาติโดยเฉลี่ยที่ร้อยละ 29.4 โดยสาขาที่ยังไม่ได้รับการเปิดเสรีคือบริการการท าความสะอาด
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ทั่วไป (General Cleaning Services) และบริการการท าความสะอาดเฉพาะ (Specialized Cleaning 
Services) 

 
ในขณะท่ีในความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย มีการเปิดเสรีเฉพาะใน Mode 4 ส่วน

ในความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี มีการเปิดเสรีเฉพาะใน Mode 3 ส าหรับการบริการจัดการน้ าเสีย 
(Sewerage and Sewage Treatment Services) เท่าน้ัน 

 
การเติบโตที่ดีของกิจการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม ประกอบ

กับการเปิดเสรีที่ค่อนข้างมาก น่าจะท าให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์สามารถจัดหาบริการดังกล่าวได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ 
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ตารางที่ 8-17 ตารางสรุประดับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม  
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

การบริการการก าจัดของเสีย
และการบ าบัดของเสีย

อุตสาหกรรม 

AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่ไม่
ผูกพันตามข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสรี 

2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 2 2 5 0 4 5 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตามข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรี 

3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 0 5 1 0 

ระดับการผูกพนัของกิจกรรม
การบริการในสาขา 

60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 0% 0% 60% 60% 0% 100% 20% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติสูงสุด
เฉลี่ย: %) 

29.4% - 29.4% - 29.4% - 29.4% - 0% - 29.4% - 0% - 14.0% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติต่ าสุด
และสูงสุด: %) 

0%, 
49% 

- 
0%, 
49% 

- 
0%, 
49% 

- 
0%, 
49% 

- 0% - 
0%, 
49% 

- 0% - 
0%, 
70% 

- 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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 การบริการประกันวินาศภัย 
 
การบริการประกันวินาศภัยมีการขยายตัวเล็กน้อยในปีที่ผ่านมา โดยทุนจดทะเบียนรวม

มีการขยายตัวในอัตราร้อยละ 2.54 จาก 41,465 ล้านบาท เม่ือเดือนมกราคม 2558 เป็น 42,520 
ล้านบาท ณ เดือนมกราคม 2559 ดังแสดงในภาพที่ 8-29 ในขณะท่ีจ านวนผู้ประกอบการมีจ านวน
คงที่ที่ 79 ราย ทั้งในเมื่อเดือนมกราคม 2558 และเดือนมกราคม 2559 

 
ภาพที่ 8-29 มูลค่าทุนจดทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการประกันวินาศภัย  

ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
เดือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
ในรายกิจกรรม จะเห็นได้จากภาพที่ 8-30 ว่า กิจกรรมส่วนใหญ่คือกิจกรรมการประกัน

วินาศภัย โดยมีทุนจดทะเบียน 36,817 ล้านบาท มีการขยายตัวในอัตราร้อยละ 2.94 จากปีท่ีผ่านมา 
และมีจ านวนผู้ประกอบการทั้งสิ้น 65 ราย ในขณะที่กิจกรรมการประกันภัยต่อ มีทุนจดทะเบียน
เพียง 5,703 ล้านบาท ซึ่งมีการขยายตัวเพียงร้อยละ 0.04 และมีจ านวนผู้ประกอบการเพียง 14 ราย 
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ภาพที่ 8-30 ภาพรวมของธุรกิจการบริการประกันวินาศภัย ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
ส าหรับระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) ของกิจกรรมการ

บริการประกันวินาศภัย ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อพิจารณา
จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการตามรายการ CPC ที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรี
ของไทยตามตารางที่ 8-18 จะพบว่า มีกิจกรรมบริการประกันวินาศภัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาการ
บริการนี้ 2 กิจกรรม ได้แก่  

 
 การบริการประกันภัยการขนส่งสินค้า (CPC 71333)  
 การบริการประกันภัยส าหรับทรัพย์สินอื่นๆ (CPC 71334) 

 
โดยภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่การเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการการบริการ 

(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) มีการเปิดเสรีในข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสร ีดังนี ้

  
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 
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 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี 

 
ซึ่งความตกลงเหล่านี้มีระดับการเปิดเสรีในสาขาการบริการประกันวินาศภัย  ในทุก

กิจกรรม ทั้งใน Mode 3 และ Mode 4 โดยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติร้อยละ 25 ภายใต้เงื่อนไขว่า
การจัดตั้งกิจการใหม่ต้องได้รับการออกใบนุญาตภายใต้ความยินยอมของคณะรัฐมนตรี และการ
เคลื่อนย้ายบุคลากรสามารถท าได้เฉพาะผู้จัดการอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ช่วยทางเทคนิค  
ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
เท่าน้ัน 

 
ในขณะที่ในความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย มีการเปิดเสรีเฉพาะใน Mode 4 

เท่าน้ัน 
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ตารางที่ 8-18 ตารางสรุประดับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการประกันวินาศภัย  
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

การบริการประกันวินาศภัย 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่ไม่
ผูกพันตามข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสรี 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตามข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรี 

2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 2 2 2 

ระดับการผูกพนัของกิจกรรม
การบริการในสาขา 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติสูงสุด
เฉลี่ย: %) 

25% - 25% - 25% - 25% - 0% - 25% - 0% - 25% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติต่ าสุด
และสูงสุด: %) 

25% - 25% - 25% - 25% - 0% - 25% - 0% - 25% - 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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 การบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 
 
การบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบมีการขยายตัวเล็กน้อยในปีที่ผ่านมา โดยทุน 

จดทะเบียนรวมมีการขยายตัวในอัตราร้อยละ 1.17 จาก 94,541 ล้านบาท เมื่อเดือนมกราคม 2558 
เป็น 95,647 ล้านบาท ณ เดือนมกราคม 2559 ดังแสดงในภาพที่ 8-31 และในขณะเดียวกัน 
จ านวนผู้ประกอบการก็มีการขยายตัวขึ้นร้อยละ 3.49 จาก 5,849 ราย เม่ือเดือนมกราคม 2558 
เป็น 6,053 ราย ณ เดือนมกราคม 2559 

 
ภาพที่ 8-31 มูลค่าทุนจดทะเบียนของกลุ่มธุรกิจการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 

ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
เดือนมกราคม ปี 2558 และ ปี 2559 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
ในรายกิจกรรม จากภาพที่ 8-32 จะเห็นได้ว่า ธุรกิจการบริการการขนส่งสินค้าและ

วัตถุดิบ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบไปด้วยทั้งกิจกรรม
ที่มีการขยายตัวและกิจกรรมที่มีการหดตัวในปีที่ผ่านมาปะปนกันไป โดยกิจกรรมที่มีสัดส่วนทุน  
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จดทะเบียนสูงได้แก่ การขนส่งสินค้าอื่นๆ ทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (ทุนจดทะเบียน 
27,633 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 1.84) กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินสินค้าและการจัดเก็บสินค้าอื่นๆ 
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ที่อื่น (ทุนจดทะเบียน 24,332 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 1.51) และการขนส่ง
สินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล (ทุนจดทะเบียน 19,133 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 1.02) 

 
ภาพที่ 8-32 ภาพรวมของธุรกิจการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ ที่เก่ียวข้องกับ

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งตามรายกิจกรรม 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 
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ส าหรับระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) ของกิจกรรมการ
บริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
เม่ือพิจารณาจากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการตามรายการ CPC ที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลง
การค้าเสรีของไทยตามตารางที่ 8-19 จะพบว่า มีกิจกรรมการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้ท้ังสิ้น 19 กิจกรรม ดังนี ้

  
 การบริการการขนส่งสินค้าทางถนนด้วยรถบรรทุกและรถพ่วง (CPC 65112) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางถนนแบบรถบรรทุกคอนเทนเนอร์ (CPC 65113) 
 การบริการการขนส่งจดหมายและพัสดุทางถนน (CPC 65116) 
 การบริการการขนส่งสินค้าแห้งทางถนน (CPC 65117) 
 การบริการการขนส่งทางรางด้วยถังบรรจุของเหลว (CPC 65122) 
 การบริการการขนส่งทางรางด้วยตู้คอนเทนเนอร์ (CPC 65123) 
 การบริการการขนส่งจดหมายและพัสดุทางราง (CPC 65124) 
 การบริการการขนส่งสินค้าแห้งทางราง (CPC 65125) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางทะเลและชายฝั่งด้วยเรือบรรทุก (CPC 65212) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางทะเลและชายฝั่งด้วยเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ 

(CPC 65213) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางทะเลและชายฝั่งด้วยพาหนะอื่น (CPC 65219) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (CPC 65311 65319) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางแม่น้ าด้วยถังบรรจุของเหลว (CPC 65221) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางแม่น้ าด้วยพาหนะอื่น (CPC 65229) 
 การบริการการบรรจุหีบห่อ (CPC 85400) 
 การบริการการขนถ่ายสินค้า (CPC 67110) 
 การบริการการจัดเก็บก๊าซและของเหลว (CPC 67220) 
 การบริการการคลังสินค้าอื่นๆ (CPC 67290) 
 
โดยภายใต้ข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีที่การเจรจาในเรื่องการจัดตั้งกิจการการบริการ 

(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) มีการเปิดเสรีในข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสร ีดังนี ้

  
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน 
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 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น 

 
ซึ่งความตกลงเหล่านี้มีระดับการเปิดเสรีในสาขาการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 

ในระดับระหว่างร้อยละ 10.5 ถึงร้อยละ 42.1 ใน Mode 3 และ Mode 4 โดยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้น
ต่างชาติโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่างร้อยละ 5.2 ถึงร้อยละ 20.6 และไม่มีการผูกพันส าหรับการขนส่งทาง
ทะเลที่ด าเนินการโดยเรือที่ติดธงไทย 

 
ในขณะท่ีในความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย มีการเปิดเสรีเฉพาะใน Mode 4 ส่วน

ในความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี มีการเปิดเสรีเฉพาะใน Mode 3 ส าหรับการบริการบรรจุหีบห่อ 
(Packaging Services) เท่าน้ัน 
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ตารางที่ 8-19 ตารางสรุประดับการผูกพันการบริการของไทยของการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ  
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

การบริการประกันวินาศภัย 
AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 

ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่ไม่
ผูกพันตามข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสรี 

13 14 11 11 11 12 11 12 17 17 11 12 19 0 18 19 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตามข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรี 

6 5 8 8 8 7 8 7 2 2 8 7 0 19 1 0 

ระดับการผูกพนัของกิจกรรม
การบริการในสาขา 

31.6% 26.3% 42.1% 42.1% 42.1% 36.8% 42.1% 36.8% 10.5% 10.5% 42.1% 36.8% 0% 100% 5.3% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติสูงสุด
เฉลี่ย: %) 

15.5% - 20.6% - 20.6% - 20.6% - 5.2% - 20.6% - 0% - 3.7% - 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติต่ าสุด
และสูงสุด: %) 

49%, 
70% 

- 49% - 49% - 49% - 49% - 49% - 0% - 70% - 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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8.4.2 สรุปภาพรวมขีดความสามารถในการแข่งขันของการบริการที่เก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 
จากข้อมูลที่น าเสนอมาทั้งหมดข้างต้น จะเห็นได้ว่า มีการบริการในหลายสาขาที่มี

แนวโน้มในการเติบโตที่ดี ซึ่งสะท้อนถึงความเข้มแข็งของผู้ให้บริการในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น
การบริการด้านการวิจัยและพัฒนา การบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและ
วัตถุดิบ การบริการการจัดหาพนักงาน การบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสีย หรือ
การบริการด้านค้าปลีกและค้าส่ง นอกจากนี้ บริการในสาขาเหล่านั้นส่วนใหญ่ยังมีการเปิดเสรี
ให้แก่ผู้ประกอบการจากประเทศคู่ค้าหลายๆ ประเทศเข้ามาประกอบกิจการในไทยได้ ซึ่งเป็นการ
กระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ได้มีทางเลือกในการจัดหาบริการที่สอดคล้องกับความต้องการได้มากที่สุด 

 
อย่างไรก็ดี บริการในหลายสาขาซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต หรือการบริการการซ่อมบ ารุง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ กลับมีทิศทางที่หดตัวลงในปีที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนทิศทางที่ไม่ค่อยดีนักของ
การบริการในสาขาดังกล่าว ประกอบกับการเปิดเสรีในสาขาการบริการข้างต้นยังคงเป็นไปอย่าง
จ ากัดมาก จึงน่าจะเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ของไทย 

 
 ระดับการเปิดเสรีของแต่ละภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ 
 
เม่ือพิจารณาระดับการเปิดเสรีของแต่ละภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า มีระดับการเปิดเสรีที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละภาค
บริการ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
 การบริการด้านวิศวกรรม พบว่า มีการเปิดเสรีการจัดตั้งกิจการการบริการ และ

การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาทั้งหมดในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี  โดยยกเว้น
เฉพาะวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ที่ไม่ผูกพันใน Mode 4 (ส าหรับความตกลง
การค้าเสรีไทย-ชิลี จะไม่ผูกพันการเปิดเสรีบริการทั้ง 2 รูปแบบ และความตกลง
การค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียจะเปิดเสรีเฉพาะ Mode ที ่4 เท่าน้ัน) 
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 การบริการด้านการวิจัยและพัฒนา พบว่า การเปิดเสรีการบริการยังคงมีอยู่
จ ากัดเฉพาะในบางความตกลง และในบางสาขา โดยเฉพาะในสาขาการออกแบบที่
ยังไม่มีการเปิดเสรีในความตกลงใดๆ ทั้งนี้ ความตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
ส่วนใหญ่ จะไม่มีการเปิดเสรีการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ยกเว้น 
ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ที่เปิดเสรีการบริการ Mode 4 ตามตาราง 
ข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal Commitment) อยู่ทั้งสิ้น 10 บริการ และความตกลง
การค้าเสรีอาเซียน และอาเซียน-อินเดีย ที่มีการเปิดเสรีการบริการใน Mode 4 อยู่
ถึง 6 บริการ 

 
 การบริการด้านการจัดการและด้านการตลาด พบว่า ความตกลงการเจรจา

การค้าเสรีเกือบทั้งหมด มีการเปิดเสรีกิจการการบริการ  (Mode 3) และการ
ให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีดังกล่าว  
มีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับสาขาการให้บริการ โดย การบริการให้
ค าปรึกษาด้ านการบริหารเชิ งกลยุทธ์  (Strategic Management Consulting 
Services) ถือเป็นการบริการด้านการจัดการและด้านการตลาด ที่มีการเปิดเสรีการ
บริการมากที่สุด 

 
 การบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ มีระดับ

การเปิดเสรีในสาขาการบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าใน
ระหว่างระดับร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ทั้งใน Mode 3 และ Mode 4 และมีสัดส่วน 
ผู้ถือหุ้นต่างชาติโดยเฉลี่ยสูงสุดในความตกลงการค้าเสรีอาเซียนที่ร้อยละ 29.8 

 
 การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต พบว่า ความตกลงการเจรจาการค้าเสรีเกือบ

ทั้งหมด ไม่ผูกพันการเปิดเสรีกิจการการบริการ (Mode 3) และการให้บริการโดย
บุคคลธรรมดา (Mode 4) ยกเว้น ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนที่มีการผูกพันการ
เปิดเสรีบริการในการจัดตั้งกิจการภายใต้กรอบความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน 
(ACIA) โดยเปิดให้ชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 49 และความ
ตกลงไทย-ออสเตรเลีย ที่เปิดเสรีการบริการเฉพาะ Mode 4 ในทุกการบริการที่
เกี่ยวข้องกับการผลิต 

 
 การบริการการจัดหาพนักงาน พบว่า มีการเปิดเสรีการจัดตั้งกิจการการบริการ

เฉพาะภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนเพียงความตกลงเดียว โดยยินยอมให้
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ต่างชาติเข้ามาลงทุนในบริการในสาขาดังกล่าวได้ใน 5 สาขาการบริการ (เปิดเสรีใน 
5 สาขาการบริการจัดหางานชั่วคราว และไม่เปิดเสรีในสาขาการบริการจัดหางาน
ถาวร) โดยมีการจ ากัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดที่ร้อยละ 70 และมีการเปิดเสรี
การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาเฉพาะในความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียเพียง
ความตกลงเดียว 

 

 การบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ พบว่า มีระดับการเปิดเสรีใน
สาขาการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ในระหว่างระดับร้อยละ 7.7 
ถึงร้อยละ 76.9 ใน Mode 3 โดยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติโดยเฉลี่ยสูงสุดในความ
ตกลงการค้าเสรีอาเซียนท่ีร้อยละ 40.9 และมีการเปิดเสรีใน Mode 4 เฉพาะส าหรับ
บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ (Maintenance and Repair Services of Computers 
and Peripheral Equipment) ในขณะที่ ในความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย 
มีการเปิดเสรีเฉพาะใน Mode 4 ส่วนในความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี มีการเปิดเสรี
เฉพาะใน Mode 3 ส าหรับการบริการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์สื่อสาร (Maintenance and 
Repair Services of Telecommunication Equipment and Apparatus) เท่าน้ัน 

 
 การบริการการจัดจ าหน่ายค้าปลีกและค้าส่ง พบว่า มีระดับการเปิดเสรีในสาขา

การบริการด้านการค้าปลีกและค้าส่ง ในระหว่างระดับร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 100 ใน 
Mode 3 โดยความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่นเป็นความตกลงที่มีระดับการเปิดเสรี
มากที่สุด และมีสัดส่วนการถือหุ้นต่างชาติสูงสุดโดยเฉลี่ยถึงร้อยละ 68.5 และไม่มี
เงื่อนไขเร่ืองจ านวนผู้ถือหุ้นต่างชาติในหลายกิจกรรม แต่ต้องมีเงื่อนไขในการรักษา
สัดส่วนหนี้สินต่อทุนให้ไม่เกิน 3:1 ส่วนการเปิดเสรีใน Mode 4 ความตกลงส่วน
ใหญ่ครอบคลุมเฉพาะส าหรับบริการค้าปลีกและค้าส่งอุปกรณ์สื่อสารเท่านั้น และไม่
ผูกพันส าหรับวิศวกรโยธา (Civil Engineer) 

 
 การบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม  พบว่า  

มีระดับการเปิดเสรีในสาขาการบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสีย
อุตสาหกรรม ในระดับร้อยละ 60 ใน Mode 3 และ Mode 4 และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้น
ต่างชาติโดยเฉลี่ยที่ร้อยละ 29.4 โดยสาขาที่ยังไม่ได้รับการเปิดเสรีคือบริการการ
ท าความสะอาดทั่วไป (General Cleaning Services) และบริการการท าความ
สะอาดเฉพาะ (Specialized Cleaning Services) ในขณะที่ ในความตกลงการค้า
เสรีไทย-ออสเตรเลีย มีการเปิดเสรีเฉพาะใน Mode 4 ส่วนในความตกลงการค้าเสรี
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ไทย-ชิลี  มีการเปิดเสรีเฉพาะใน Mode 3 ส าหรับการบริการจัดการน้ าเสีย 
(Sewerage and Sewage Treatment Services) เท่าน้ัน 

 
 การบริการประกันวินาศภัย พบว่า ในภาพรวม ความตกลงการเจรจาการค้าเสรี

เกือบทั้งหมด มีการเปิดเสรีกิจการการบริการ (Mode 3) และการให้บริการโดย
บุคคลธรรมดา (Mode 4) ยกเว้นความตกลงไทย-ออสเตรเลีย ที่ไม่มีการเปิดเสรีใน 
Mode 3 และความตกลงอาเซียน-อินเดีย และความตกลงไทย-ชิลี ที่ไม่มีการเปิดเสรี
เลยท้ัง 2 รูปแบบการให้บริการ 

 
 การบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ พบว่า ระดับการเปิดเสรีในสาขาการ

บริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ ในระดับระหว่างร้อยละ 10.5 ถึงร้อยละ 42.1 ใน 
Mode 3 และ Mode 4 โดยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่างร้อยละ 
5.2 ถึงร้อยละ 20.6 และไม่มีการผูกพันส าหรับการขนส่งทางทะเลที่ด าเนินการโดย
เรือที่ติดธงไทย ในขณะที่ ในความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย มีการเปิดเสรี
เฉพาะใน Mode 4 ส่วนในความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี มีการเปิดเสรีเฉพาะใน 
Mode 3 ส าหรับการบริการบรรจุหีบห่อ (Packaging Services) เท่าน้ัน 
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บทที่ 9 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
 
เนื้อหาในบทนี้ จะกล่าวถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศไทย

ในปัจจุบัน เพื่อการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และระบุสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่มีการเจรจาการค้า  
การบริการภายใต้ความตกลงการค้าเสรีต่อไป โดยเนื้อหาในบทนี้จะประกอบด้วยหัวข้อ 9.1 
โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 9.2 ภาพรวมห่วงโซ่มูลค่าของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 9.3 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่ม และ 9.4 ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

  
 

9.1 โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มนับเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย เม่ือพิจารณาทั้งในด้านการจ้างงาน การส่งออก และมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรม 
ในปี 2557 พบว่า อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ระบบเศรษฐกิจไทย
นับเป็นมูลค่า 198,030 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมร้อยละ 5.47 รวมทั้งมี
บทบาทในการจ้างงานในประเทศ คิดเป็นการจ้างงานในปี 2556 เท่ากับ 824,500 คน1 หรือคิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 2 ของการจ้างงานทั้งหมด 

  
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีอุตสาหกรรมย่อย

จ านวนมาก อันประกอบด้วยอุตสาหกรรมการผลิตเส้นใยสังเคราะห์  การปั่นด้าย การทอผ้า  
การถักผ้า การฟอกย้อม การพิมพ์ลาย และการผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป และเป็นหนึ่งใน
ภาคอุตสาหกรรมส่งออกที่ส าคัญของประเทศไทยมาอย่างช้านาน จากภาพที่ 9-1 แสดงการส่งออก
ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในปี 2548 - 2557 พบว่า ในปี 2557 อุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่มของไทย มีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 8,004.75 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วน 
 

                                                           
1 ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
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ร้อยละ 3.50 ของมูลค่าการส่งออกของประเทศ เม่ือพิจารณา CAGR2 ของการส่งออกในช่วง
ระหว่างปี 2548 ถึง 2557 พบว่าอยู่ที่ระดับร้อยละ 1.66 โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด คือ  
เสื้อยกทรงสตรี ผ้าทอท าจากด้ายใยยาวสังเคราะห์ ทีเชิ้ต เสื้อชั้นใน เส้นใยสั้นสังเคราะห์ และด้าย
ใยยาวสังเคราะห์ ตามล าดับ 

 
ด้านการน าเข้า ดังแสดงให้เห็นในภาพที่ 9-2 พบว่า มูลค่าการน าเข้าของอุตสาหกรรม 

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในปี 2557 อยู่ที่ 5,353.96 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.14 
ของมูลค่าการน าเข้าของประเทศ โดยมี CAGR ของการน าเข้าในช่วงระหว่างปี 2548 ถึง 2557 
อยู่ที่ระดับร้อยละ 5.83 โดยสินค้าที่มีการน าเข้ามากที่สุด คือ ผ้าทอท าจากด้ายใยยาวสังเคราะห์ 
อะคริลิกโพลีเมอร์ วัตถุแต่งสี ด้ายใยยาวสังเคราะห์ และฝ้าย 

 
ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาถึงโครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย 

พบว่า อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศไทย มีโครงสร้างที่สามารถแบ่งตามขั้นตอน
การผลิตได้ออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) อุตสาหกรรมต้นน้ า (Upstream) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรม
เริ่มแรกของอุตสาหกรรมสิ่งทอ เน้นการผลิตเส้นใยเป็นหลัก 2) อุตสาหกรรมกลางน้ า (Midstream) 
พัฒนาต่อยอดมาจากอุตสาหกรรมต้นน้ า เช่น การทอ ถัก ฟอก ย้อม พิมพ์ แต่งส าเร็จ  
และ 3) อุตสาหกรรมปลายน้ า (Downstream) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งก็คือ
การผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปนั่นเอง  

 
อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทย ส่วนใหญ่แล้ว ยังผลิตจาก

เครื่องจักรเก่าที่มีเทคโนโลยีท่ีล้าสมัย ท าให้ผลผลิตน้อย และคุณภาพของสินค้ายังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการส่งออกสินค้าของไทยค่อนข้างมากผู้ผลิตไทยจึงยังไม่

                                                           
2 อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) เป็นอัตราการเติบโตที่เสมือนว่าการเติบโตเกิดขึ้นเท่าๆ กันทุกปี โดยวัดจากมูลค่าในปีแรก
ถึงปีสุดท้าย ซึ่งมีสูตรการค านวณดังตอ่ไปนี้ 

 
    โดย V(t0) คือ มูลค่าของปีที่เริ่มค านวณ 
     V(tn) คือ มูลค่าของปีที่สิ้นสุดการค านวณ 
     (tn - t0) คือ ปีที่สิ้นสุดค านวณลบด้วยปีที่เริ่มค านวณ 
  
 ยกตัวอย่างเช่น สมมติว่ามูลค่าส่งออกในปี 2544 = 11,217.97 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีมูลค่าการส่งออกในปี 2554 = 35,735.77 
ล้านเหรียญสหรัฐ ดังนั้น อัตราการเติบโตเฉลี่ยที่จะท าให้มูลค่าการค้าในปี  2544 โตจนถึงมูลค่าการค้าในปี 2554 คือร้อยละ 
12.28 เป็นต้น 
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สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ที่มีโครงสร้างต้นทุนท่ีต่ ากว่าได้ เช่น จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย 
บังกลาเทศ และปากีสถาน เป็นต้น  

 
ดังนั้น การเร่งรัดมาตรฐานปรับปรุงมาตรฐานของอุตสาหกรรมเพื่อให้อุตสาหกรรม

สามารถแข่งขันได้ในอนาคต จึงเป็นมาตรการเร่งด่วนที่รัฐบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคฝ่าย
จะต้องเร่งรัดในการแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนด้านเงินทุนในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
เก่าที่มีอยู่เดิม ให้เป็นเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อให้สามารถเพิ่มศักยภาพในการผลิต
และแข่งขันในตลาดโลกได้ 
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ภาพที่ 9-1 การส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มปี 2548-2557 

 
 

342.23 325.92 384.47 385.86 367.01 516.78 557.76 416.34 439.32 487.06
345.87 327.52 319.18 284.10 316.77

425.80 525.79
415.61 466.95 435.99341.21 383.12 368.96 399.53 372.01

424.11 429.89
384.78 382.74 366.07192.57 197.96 210.42 236.91 213.72

235.81 297.68
304.98 334.73 333.06248.14 279.68 309.46 332.49 288.12

321.16
308.52

295.43 261.58 260.88

5,432.93 5,614.42 5,673.21 5,797.24
5,181.32

6,141.84
6,527.71

5,819.57
6,101.57 6,121.70

6,902.94 7,128.62 7,265.70 7,436.12 

6,738.94 

8,065.50 
8,647.36 

7,636.72 
7,986.89 8,004.75 
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ร  

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  การส่งออกท  งหม ของ ท  ปี 2548 2557

HS5402: Synthetic filam yarn, not put up HS5503: Synthetic staple fibres, not carded HS6109: T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted

HS5407: Woven fabrics of synth. filam yarn (incl. hd no 54.04) HS6212: Brassieres,girdles,corsets,braces,suspenders etc&parts Others

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อมูลการค้าของ International Trade Centre (ITC)
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ภาพที่ 9-2 การน าเข้าของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มปี 2548-2557  

 

612.17 569.94 536.24 715.34 484.59 729.56
1,119.95

748.89 734.19 676.27

241.43 258.88 287.83
344.94

266.83
404.46

447.97

490.87 440.45 479.57156.45 161.26 183.26
216.12

184.81

240.99

239.54
285.36 317.29 344.68

126.78 147.26 152.98
238.90

161.47

227.15

248.13
265.47 273.87 297.89

146.42 153.59 159.55

157.08

140.96

180.35

242.67
286.03 258.04 268.79

1,930.53 2,012.08 2,146.04

2,492.49

1,988.53

2,695.01

3,093.71 3,416.34 3,311.57 3,286.76
3,213.77 3,303.00 3,465.90 

4,164.86 

3,227.19 

4,477.51 

5,391.97 5,492.96 5,335.41 5,353.96 

 - 
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 2,000

 3,000

 4,000

 5,000
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 : 
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ร  

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  การน าเข้าท  งหม ของ ท  ปี 2548 2557

HS5201: Cotton, not carded or combed HS5402: Synthetic filam yarn, not put up HS3204: Synthetic organic coloring matter & preperations HS3906: Acrylic polymers in primary forms HS5407: Woven fabrics of synth. filam yarn (incl. hd no 54.04) Others

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อมูลการค้าของ International Trade Centre (ITC)
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9.1.1 ห่ งโซอุ่ปทานการผลิต (Supply Chain) 
 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เป็นอุตสาหกรรมที่มีการเชื่อมโยงอย่างครบวงจร 

ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ าจนถึงปลายน้ า คือ มีการผลิตเส้นใย ปั่นด้าย ทอผ้า ถักผ้า ฟอกย้อม 
พิมพ์ ตกแต่งส าเร็จ และตัดเย็บเสื้อผ้าส าเร็จรูป โดยภายในอุตสาหกรรมดังกล่าวของประเทศไทย
สามารถจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ตามโครงสร้างของกระบวนการและขั้นตอนการผลิต3 

ได้แก่ 
 

9.1.1.1 อุตสาหกรรมต้นน  า 
 

เป็นอุตสาหกรรมเริ่มแรกของอุตสาหกรรมสิ่งทอ  ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตเส้นใย 
(เส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์ ) ที่มีลักษณะเน้นการใช้ทุนและเทคโนโลยี  (Capital 
Intensive) 
 
 อุตสาหกรรมการผลิตเส้นใ  

 
การผลิตเส้นใยนับเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งจะสามารถ 

จ าแนกการผลิตได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ การผลิตเส้นใยธรรมชาติ และการผลิตเส้นใย 
สังเคราะห์หรือเส้นใยประดิษฐ์ โดยส่วนใหญ่อุตสาหกรรมการผลิตเส้นใยในประเทศไทยจะเป็น 
การผลิตเส้นใยสังเคราะห์เป็นหลัก โดยวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเส้นใยสังเคราะห์คือโพลีเมอร์ที่ได้
จากการสังเคราะห์สารเคมีในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ในขณะที่การผลิตเส้นใยธรรมชาติ จะมิได้มี
การผลิตมากเหมือนการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ ทั้งนี้ เส้นใยธรรมชาติส่วนใหญ่ที่ผลิตในประเทศไทย
จะเป็นใยฝ้าย ลินิน ขนสัตว์ เป็นต้น ส่วนเส้นใยสังเคราะห์ของประเทศไทยจะมี 4 ประเภทหลัก 
ได้แก่ โพลีเอสเตอร์ ไนลอน อะครีลิก และเรยอน โดยที่เส้นใยโพลีเอสเตอร์มีก าลังการผลิตมาก
ที่สุด 
 
9.1.1.2 อุตสาหกรรมกลางน  า 

 
อุตสาหกรรมกลางน้ าของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาศัยวัตถุดิบจาก

อุตสาหกรรมขั้นต้นมาท าการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ การปั่นด้าย ทอผ้า ถักผ้า ฟอก ย้อม 

                                                           
3 ปรับปรุงจาก รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  ส าหรับ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (2550-2554) ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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พิมพ์ลาย และตกแต่งส าเร็จ ในการผลิตขั้นนี้สามารถเลือกเทคโนโลยีระดับสูง หรือเน้นการใช้
แรงงาน (Capital or Labor Intensive) ก็ได้  
 
 อุตสาหกรรมปั่น ้า  

 
อุตสาหกรรมปั่นด้ายเป็นอุตสาหกรรมกลางน้ า เป็นการน าเส้นใยมาปั่นเป็นเส้นด้าย  

โดยแบ่งการผลิตเส้นด้ายได้ 2 แบบตามวัตถุดิบที่ใช้ คือ การผลิตเส้นด้ายธรรมชาติ และการผลิต
เส้นด้ายสังเคราะห ์แต่หากจ าแนกตามขนาดของวัตถุดิบที่ใช้นั้นจะแบ่งเป็นเส้นด้ายปั่น (Spun Yarn) 
ซึ่งผลิตจากเส้นใยสั้น (Staple Fiber) และเส้นด้ายชนิดใยยาว (Filament Yarn) ซึ่งผลิตจาก 
เส้นใยยาว (Filament) 
 

ปัจจุบันสภาพเครื่องปั่นด้ายที่ใช้ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรเก่าและล้าสมัย 
ท าให้ประสิทธิภาพการผลิตค่อนข้างต่ า และขนาดเส้นด้ายโดยเฉลี่ยท่ีประเทศไทยสามารถผลิตได้
จะเป็นเส้นด้ายขนาดกลาง-ใหญ่อยู่ในช่วงเบอร์ 40-50 แต่เส้นด้ายที่มีขนาดเล็ก เช่น เบอร์ 80  
ยังต้องน าเข้าจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่  

 
 อุตสาหกรรมการผลิตผ้าผืน 

 
อุตสาหกรรมการผลิตผ้าผืนเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมกลางน้ า โดยเป็นการน าเอาเส้นด้าย

มาท าการถักหรือทอให้เป็นผ้าผืน โดยสามารถแบ่งการผลิตผ้าผืนได้ เป็น 2 ประเภท คือ การผลิต
ผ้าผืนด้วยการทอ และการผลิตผ้าผืนด้วยการถัก ซึ่งในส่วนของผ้าทอสามารถแยกออกเป็น  
2 ชนิดตามวัตถุดิบที่ใช้ คือ ผ้าทอจากฝ้าย และผ้าทอจากใยสังเคราะห์ โดยผ้าทอจากใยสังเคราะห์ 
มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับผ้าทอฝ้าย และในบางกรณียังมีคุณสมบัติดีกว่าเช่น มีความยืดหยุ่น 
ทนทานกว่า น้ าหนักเบากว่า และท่ีส าคัญคือมีราคาต่ ากว่าผ้าทอฝ้าย  

 
อุตสาหกรรมผ้าผืน แม้ว่าจะมีการใช้เครื่องจักรค่อนข้างมาก ทันสมัย และมีราคาแพง  

แต่โดยทั่วไปก็ยังจัดว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เน้นการใช้แรงงาน (Labor Intensive) มีวัตถุดิบหลัก
ในการผลิตคือ เส้นด้าย เส้นด้ายที่ใช้ในอุตสาหกรรมนี้มีสัดส่วนของการใช้เส้นด้ายที่ผลิตในประเทศ
ต่อเส้นด้ายน าเข้าคิดเป็นร้อยละ 50:50 เส้นด้ายที่น าเข้าเป็นเส้นด้ายคุณภาพดีที่อุตสาหกรรม 
ปั่นด้ายในไทยไม่สามารถผลิตได ้มีแหล่งน าเข้าหลัก ได้แก่ ไต้หวัน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และเกาหลีใต้ 
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 อุตสาหกรรมการฟอก  ้อม พิมพ์ลา  และตกแต่งส าเร็จ 
 
เป็นกระบวนการผลิตที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าผืนได้มาก  เพราะหลังจาก 

กระบวนการผลิตผ้าผืนเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องน ามาท าการปรับแต่งให้ได้คุณสมบัติตามที่ผู้บริโภค 
ต้องการ ซึ่งเริ่มต้นจากขั้นตอนการเตรียม การย้อมสี การพิมพ์ลายบนลงผ้าผืน ไปจนถึง 
การตกแต่งส าเร็จ เพื่อสร้างคุณสมบัติให้ผ้าผืนเพิ่มเติม ทั้งในด้านของความสวยงาม เช่น การขัดมัน 
การตะกุยขน หรือในด้านของประโยชน์การใช้งาน เช่น การเพิ่มขั้นตอนบางกระบวนการเพื่อ
ป้องกันแบคทีเรีย เป็นต้น 
 

เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ เทคโนโลยีการผลิตแบบต่อเนื่อง 
(Continuous Process) และการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง (Batch Process) ในส่วนของเทคโนโลยี 
การผลิตแบบต่อเนื่องมีใช้เฉพาะในโรงงานขนาดใหญ่ที่มีการผลิตครบวงจร คือ มีตั้งแต่การปั่นด้าย
จนถึงการผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป เหมาะส าหรับการผลิตในปริมาณมาก พึ่งพาแรงงานน้อย ต้นทุน
การผลิตต่ า ได้ผ้าที่มีคุณภาพสม่ าเสมอ ด้านเทคโนโลยีการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง พบว่า มีใช้ใน
โรงงานขนาดกลางและเล็ก และมีเฉพาะบางกระบวนการ เช่น โรงงานขนาดเล็กที่รับจ้างฟอก ย้อม 
พิมพ ์หรือตกแต่งส าเร็จเท่าน้ัน  

 
9.1.1.3 อุตสาหกรรมปลา น  า 

 
เป็นขบวนการผลิตขั้นสุดท้ายของอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งก็คือการผลิตเครื่องนุ่งห่ม  

ถือเป็นอุตสาหกรรมที่ท ารายได้ให้กับประเทศมากที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีสัดส่วนจ านวน
โรงงานสูงถึงร้อยละ 58.2 เนื่องจากยังเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตโดยใช้แรงงานเป็นหลัก 
(Labor Intensive) ใช้เงินลงทุนน้อย ซึ่งในระยะที่ผ่านมาไทยได้เปรียบในด้านค่าจ้างแรงงานต่ า 
แต่ปัจจุบันไทยได้สูญเสียความได้เปรียบนั้น  เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งที่ส าคัญ  
อาท ิจีน อินโดนีเซีย อินเดีย และเวียดนาม 
 
 อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องนุ่งห่ม 

 
เป็นอุตสาหกรรมปลายน้ าที่น าเอาผลิตภัณฑ์สิ่งทอมาแปรรูปเป็นสินค้าส าเร็จรูป  

คือ เครื่องนุ่งห่มที่ใช้ในการสวมใส่ร่างกาย รูปแบบของการผลิตเครื่องนุ่งห่มนั้นจะแตกต่างกับ 
สิ่งทอ โดยการผลิตส่วนใหญ่ขึ้นกับการออกแบบ คุณภาพวัตถุดิบ และคุณภาพแรงงานที่มีฝีมือ
และทักษะ ในการผลิตเครื่องนุ่งห่มให้ประณีตและมีคุณภาพสม่ าเสมอ ไม่ได้พึ่งพิงเทคโนโลยีมากนัก 
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กล่าวคือ เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเครื่องนุ่งห่มเป็นเครื่องจักรเย็บผ้าทั่วไป ไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยี
ระดับสูง  
 

ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้จัดท าแผนภาพของภาพรวมห่วงโซ่อุปทานการผลิตในอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยสรุปไว้ดังแสดงในภาพที่ 9-3 

 
ภาพที่ 9-3 ห่ งโซ่อุปทานการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
 

 
9.2 ภาพร มห่ งโซ่มูลคา่ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่ม 

 
ดังแสดงในภาพที่ 9-4 พบว่า ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

ประกอบด้วยไปด้วย 5 ขั้นตอนหลักดังต่อไปนี้  
 
1) การจ  หา  ตถุ ิบ ซึ่งมีอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง คือ ภาคการเกษตร และ

อุตสาหกรรมน้ ามันและปิโตรเคมีภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังมีภาคบริการท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 

กระบ นการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ท่ีมา: สถาบันนานาชาติเพ่ือเอเชียแปซิฟิกศึกษา ปรับปรุงจากส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมผลิตเส้นใ 
เส้นใยประดิษฐ์
เส้นใยธรรมชาติ

อุตสาหกรรมปั่น ้า 

อุตสาหกรรมทอผ้า

อุตสาหกรรม
ฟอก  ้อม พิมพ์
และแต่งส าเร็จ

อุตสาหกรรมต้นน  า อุตสาหกรรมกลางน  า อุตสาหกรรมปลา น  า

อุตสาหกรรมเสื อผ้าส าเร็จรูป 
และผลิตภ   ์สิ่งทออื่น 

Textile and Apparel
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บริการการจัดซื้อวัตถุดิบ บริการบรรจุภัณฑ์ บริการเก็บรักษาวัตถุดิบ และบริการ
ด้านโลจิสติกส์ 

  
2) การผลิตเส้นใ  ได้แก่ การผลิตเส้นใยธรรมชาติ และการผลิตเส้นใยประดิษฐ์  

มีภาคบริการที่ เกี่ยวข้อง อาทิ การบริหารจัดการการผลิต  บริการสนับสนุน 
การด าเนินงานของโรงงาน บริการวิศวกรรม เป็นต้น 

 
3) การปั่น ้า  ทอผ้า ถ กผ้า ฟอก  ้อม พิมพ์ลา  และตกแต่งส าเร็จ ในส่วนของ

การปั่นด้าย จะใช้วัตถุดิบเส้นใย (Yarn) ที่ได้จากอุตสาหกรรมต้นน้ า เพื่อให้ได้ด้าย 
(Yarn) ด้านการทอผ้าและถักผ้า อาจพิจารณาออกเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ ผ้าทอ
(Woven) ผ้าไม่ทอ (Non-Woven)4 ผ้าถัก (Knit) และผ้าเกลียว (Braided) ทั้งนี้  
ในอุตสาหกรรมกลางน้ านี้ มีการบริการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง อาทิ บริการการผลิต  
โลจิสติกส์ บริการสาธารณูปโภค เป็นต้น 

 
4) การผลิตเครื่องนุ่งห่ม มีการบริการที่เกี่ยวข้อง อาทิ บริการด้านการออกแบบ  

บรรจุภัณฑ์และฉลาก โลจิสติกส์ การบริหารจัดการการผลิต เป็นต้น 
 
5) การจ  จ าหน่า ท  งตลา ภา ในประเทศและตลา ต่างประเทศ  ผ่ าน 

ช่องทางการจัดจ าหน่ายต่างๆ ซึ่งมีภาคบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ โลจิสติกส์  
การขนส่งสินค้าไปยังผู้ค้าส่งและค้าปลีก ศุลกากร การบริการหลังการขาย เป็นต้น  

 
  

                                                           
4 ผ้าไม่ทอ (Non-Woven) คืออุตสาหกรรมผลิตสิ่งทอใดๆ ที่ไม่ผ่านกระบวนการทอด้วยเส้นด้าย แต่เป็นวัสดุที่มีลักษณะคล้ายผ้าท า
มาจากเส้นใยที่ถูกติดกันไว้ด้วยสารเคมี เชิงกล ความร้อน หรือการท าละลาย  
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ภาพที่ 9-4 ห่ งโซมู่ลค่าของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
 

9.2.1 ห่ งโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมจากการศึกษาบริษ ทกร ีศึกษา (Best Practice) 
 
ในส่วนน้ี คณะผู้วิจัยจะศึกษาห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) จากกรณีศึกษา (Case Study) 

ของบริษัทในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น ทั้งในแง่
ของตัวอย่างของห่วงโซ่มูลค่า ห่วงโซ่อุปทาน และกิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทกรณีศึกษา 
ที่คณะผู้วิจัยคัดเลือกมา เป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มีความเกี่ยวข้อง และ/หรือมีบทบาท
ส าคัญในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
คณะผู้วิจัยได้พิจารณาบริษัท เอชแอนด์เอ็ม จ ากัด (H&M) เป็นบริษัทกรณีศึกษา ซึ่งเป็นบริษัท
เครื่องแต่งกายจากประเทศสวีเดน มีสาขาจ านวนกว่า 1,600 สาขา ใน 34 ประเทศ มีพนักงานกว่า 
68,000 คน 
 
 
 
 

โครงสร้างอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  ตถุ ิบ ฝ้าย ไหม ป่าน ปอ ขนสัตว์ น้ ามัน / ปิโตรเคมีภัณฑ์

การผลิตเส้นใ อุตสาหกรรมเส้นใยธรรมชาติ อุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์

อุตสาหกรรมเสื อผ้าส าเร็จรูปและเครื่องนุ่งห่ม

ตลาดภายในประเทศ ตลาดต่างประเทศ

การบริการท่ีเกี่ยวข้อง

การผลิตสิ่งทอ
โลจิสติกส์

การบริหารจัดการการผลิต
บริการสนับสนุนการด าเนินงานของโรงงาน

บริการท่ีเก่ียวข้องกับผู้ป ิบัติงาน
บริการสาธารณูปโภค
บริการวิศวกรรม

บริการออกแบบ
การผลิตสิ่งทอ

บรรจุภัณฑ์และฉลาก
โลจิสติกส์

การบริหารจัดการการผลิต
บริการสนับสนุนการด าเนินงานของโรงงาน

บริการท่ีเก่ียวข้องกับผู้ป ิบัติงาน
สาธาณูปโภค

บริการวิศวกรรม
การขนส่งสินค้าไปยังผู้ค้าส่งและค้าปลีก

การบริการการขาย
บริการอื่นๆ

วัตถุดิบ
การจัดซ้ือวัตถุดิบ

โลจิสติกส์

บริการบรรจุภัณฑ์
บริการเก็บรักษา
บริการติดตั้ง

การผลิตสิ่งทอ
โลจิสติกส์

การบริหารจัดการการผลิต
บริการสนับสนุนการด าเนินงานของโรงงาน

บริการท่ีเก่ียวข้องกับผู้ป ิบัติงาน
บริการสาธารณูปโภค
บริการวิศวกรรม

ท่ีมา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากหลายแหล่งข้อมูล

อุตสาหกรรมปั่น ้า 

อุตสาหกรรมทอผ้า / ถ กผ้า

อุตสาหกรรมฟอก  ้อม พิมพล์า  และตกแต่งส าเร็จ

ผ้าทอ (Woven)

ผ้าไม่ทอ (Non-Woven)

ผ้าถัก (Knit)

ผ้าเกลียว (Braided)
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9.2.1.1 ห่ งโซ่มูลค่า (Value Chain) 
 
เอชแอนด์เอ็ม มีสาขา (Stores) และซัพพลายเออร์อยู่ทั่วโลก และเป็นหนึ่งในบริษัทใน

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่มีการบริการจัดการด้านห่วงโซ่มูลค่าที่มีประสิทธิภาพ  
จากภาพที่ 9-5 แสดงห่วงโซ่มูลค่าของเอชแอนด์เอ็ม (H&M Value Chain) ซึ่งประกอบไปด้วย 8 
กิจกรรมหลัก ได้แก่ การออกแบบ วัตถุดิบ กระบวนการผลิตผ้า การผลิตเครื่องนุ่งห่ม การขนส่ง 
การจัดจ าหน่าย ลูกค้า และการแปรใช้ใหม่ 

 
ภาพที่ 9-5 ห่ งโซ่มูลค่าของเอชแอน ์เอ็ม (H&M Value Chain) 

 
 
 การออกแบบ (Design) เอชแอนด์เอ็มเชื่อว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) 

เริ่มต้นที่การออกแบบ ด้วยเห็นว่าวัสดุหรือรูปแบบที่เอชแอนด์เอ็มเลือกจะส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้คน ณ ตั้งแต่ตอนเริ่มกระบวนการ การออกแบบ 
แพทเทิร์น (Pattern Construction) ของเอชแอนด์เอ็มจะใช้วิธีการค านวณต้นทุน 
(Cost Conscious Method) เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดของเสียขึ้นในระบบ นอกจากนี้ 
ยังพิจารณาถึงช่วงชีวิต (Longevity) ของสินค้าทั้งในแง่คุณภาพและความทนทาน 

ห่ งโซ่มูลค่าของเอชแอน ์เอ็ม (H&M Value Chain)

47ท่ีมา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากเอชแอนด์เอ็ม (H&M) http://about.hm.com/en/About/sustainability/hm-conscious/value-chain.html
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ส าหรับวัสดุที่ใช้ จะใช้วัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เส้นด้ายออร์แกนิค วัสดุรีไซเคิล 
วัสดุที่ได้รับการรับรองจาก FSC5 (FSC Certified) หรือไลโอเซล (Lyocell)  เป็นต้น 
และในกรณีที่มีการใช้ขนนก หรือหนังสัตว์ จะเป็นการเลือกวัสดุที่ท าจากสัตว์ที่ตาย
แล้วเท่าน้ัน 

  
   ตถุ ิบ (Raw Materials) ขั้นตอนการใช้น้ าและสารเคมีจะถูกน ามาพิจารณาใน

กระบวนการผลิตวัตถุดิบด้วยเช่นกัน เอชแอนด์เอ็มมีการใช้ผ้าออร์แกนิคและวัสด ุ
รีไซเคิลอย่างเช่น ผ้าเท็นเซล (Tencel)6 หรือผ้าไลโอเซล (Liocell)7 เอชแอนด์เอ็ม
ถือเป็นหนึ่งในผู้น าด้านการใช้ผ้าฝ้ายออร์แกนิค โดยมีเป้าหมายภายในปี 2020 ให้
สินค้าทุกชิ้นของเอชแอนด์แอ็ม ต้องท าจากฝ้ายท่ีมาจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่
ยั่งยืน (Sustainable Sources) เท่านั้น ทั้งนี้ สินค้าใดๆ ของเอชแอนด์เอ็มที่มีการ
ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมสูงสุด จะได้รับการติดป้ายห้อยสีเขียวด้วย 

 
 กระบ นการผลิตผ้า (Fabric Processing) กระบวนการผลิตผ้าถือเป็นขั้นตอนท่ี

ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติมาก (Resource-Internsive) โดยมีการใช้ทั้งน้ า พลังงาน 
และสารเคมี ดังนั้น เอชแอนด์เอ็มจึงมีการวางกลยุทธ์ด้านการจัดการน้ า และมีการ
ท างานร่วมกับ World Wide Fund for Nature (WWF) เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นผู้น าด้าน
การจัดการน้ าของอุตสาหกรรม เอชแอนด์ เอ็มสนับสนุนการใช้น้ าอย่างมี 
ความรับผิดชอบตลอดวงจรชีวิตของสินค้า ตั้งแต่ปริมาณน้ าที่เกษตรกรใช้เพาะปลูก
ฝ้ายตลอดจนปริมาณน้ าที่ลูกค้าใช้ซักล้างสินค้า เอชแอนด์เอ็มมีกฎระเบียบด้าน 
การใช้สารเคมี (Chemical Restriction) ที่เข้มงวดที่สุดในอุตสาหกรรม มีการห้ามใช้
สารเคมีใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อกระบวนการผลิต ที่บังคับให้ซัพพลายเออร์ทุกราย
ป ิบัติตาม  

 
 การผลิตเครื่องนุ่งห่ม (Garment Production) เอชแอนด์ เอ็มไม่มีโรงงาน 

การผลิตเป็นของตนเอง แต่จะใช้วิธีสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์ ซึ่งมีโรงงานการผลิต
ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศยากจน (Poor Countries) ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนต่อภาค
ประชาชนและสังคมในการหลุดพ้นจากความยากจน ซัพพลายเออร์ทุกรายของ 

                                                           
5 Forest Stewardship Council (FSC) 
6 ผ้าที่ผลิตจากเซลลูโลสของต้นไม้ ผ่านกระบวนการ Organic Solvents ซึ่งเป็นกระบวนปั่นด้ายที่สะอาดไม่มีสารพิษ และไม่ท าร้าย
สิ่งแวดล้อม 

7 ไลโอเซลล์เป็นเส้นใยเซลลูโลสชนิดใหม่ มีลักษณะคล้ายกับใยเรยอน ผลิตด้วยวิธี Solvent Spinning Process ซึ่งเป็นกระบวนการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใช้วัตถุดิบที่สามารถผลิตขึ้นใหม่ได้ 
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เอชแอนด์เอ็มมีการเซ็นสัญญามาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) ที่มีการ
ระบุถึงข้อเรียกร้องด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างชัดเจน ส าหรับด้านการจ้าง
แรงงาน เอชแอนด์เอ็มไม่ยอมรับการใช้แรงงานเด็ก (Child Labour) โดยเด็ดขาด 
ซึ่งสอดคล้องกับข้อตกลงขององค์กรสหประชาชาชาติว่าด้วยสิทธิของเด็ก ในปัจจุบัน 
เอชแอนด์เอ็มเพิ่งเริ่มมีการใช้แบบจ าลองค่าจ้างที่เป็นธรรม (Fair Wage Method) 
เพื่อคัดเลือกโรงงานต้นแบบ (Role Model Factory) มีเป้าหมายเพื่อการเพิ่มขึ้นของ
ค่าจ้างแรงงานและการลดลงของการท างานล่วงเวลา (OT) ซึ่งคาดว่าจะปรับใช้กับ 
ทุกโรงงานภายในปี 2018  

 
 การขนส่ง (Transport) กว่าร้อยละ 90 ของสินค้าของเอชแอนด์เอ็มจะได้รับการ

ขนส่งจากซัพพลายเออร์ไปยังคลังสินค้าผ่านทางเรือและรถไฟ ซึ่งถือเป็นการช่วย
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ เอชแอนด์เอ็มยังใช้ความได้เปรียบด้าน
ขนาดการผลิต เพื่อใช้ในการสร้างอิทธิพลและส่งเสริมจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมกับ
บริษัทขนส่งสินค้าที่เอชแอนด์เอ็มท างานด้วย 

 
 การจ  จ าหน่า  (Sales) เอชแอนด์เอ็มมีร้านค้ากว่า 3,900 สาขาในกว่า 61 ประเทศ 

การจัดจ าหน่ายถือเป็นหนึ่งในขั้นตอนในห่วงโซ่มูลค่าที่มีความส าคัญ ที่เอชแอนด์เอ็ม
มีการรับผิดชอบและด าเนินงานโดยตรง เอชแอนด์เอ็มมีการใช้พลังงานทดแทน 
(Renewable Energy) ในร้านค้า ส านักงาน และคลังสินค้า นอกจากนี้ ยังมีการ
ฝึกอบรมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Training) ให้แก่พนักงานอีกด้วย 

 

 ลูกค้า (Customer) เอชแอนด์เอ็มพยายามสร้างความตื่นตัวแก่ผู้บริโภคในการดูแล
รักษาสินค้า ด้วยการติดป้ายการดูแลอย่างชาญฉลาด (Clevercare Label) แนะน า
ให้ผู้บริโภคสามารถดูแลรักษาสินค้าได้อย่างเหมาะสม อาทิ การแนะน าให้ซักสินค้า
ที่น้ าอุณหภูมิระดับ 30 องศาแทนที่ 60 องศา ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานได้  
นอกจากนี้ ภายในร้านค้าของเอชแอนด์เอ็ม ยังมีแผนกรับบริจาคเสื้อผ้าใช้แล้ว  
เพื่อน าไปรีไซเคิลด้วย 

 
 การแปรใช้ใหม่ (Recycle) กว่าร้อยละ 95 ของสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ ในปี 2013 เอชแอนด์เอ็มมีการสร้างระบบการจัดเก็บ
เสื้อผ้าที่ใช้แล้วที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีการตั้งกล่องรับเสื้อผ้าใช้แล้วในทุกสาขาของ 
เอชแอนด์เอ็มในทุกประเทศ โดยลูกค้าสามารถที่จะบริจาคเสื้อผ้าใดๆ ก็ตาม 



 

 

 

 9-15 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

ไม่เพียงแต่เฉพาะย่ีห้อเอชแอนด์เอ็มเท่านั้น ทั้งน้ี พบว่า ตั้งแต่เริ่มมีการตั้งกล่องรับ
บริจาค เอชแอนด์เอ็มสามารถเก็บเสื้อผ้าได้แล้วกว่า 13,000 ตันทั่วโลก ในปี 2014 
สินค้าตัวแรกที่มีส่วนประกอบที่ท าจากวัสดุรีไซเคิลได้ออกวางจ าหน่าย ซึ่งมี
ส่วนผสมของผ้าฝ้ายรีไซเคิลกว่าร้อยละ 20 นอกจากนี้ ถุงพลาสติกที่เอชแอนด์เอ็ม
ใช้ยังเป็นถุงที่ท าจากโพลีเอทิลีน (Polyethylene: PE) 100% อีกด้วย 

 
ทั้งนี้ ห่วงโซ่มูลค่าของเอชแอนด์เอ็ม มีการพัฒนามาจากแบบจ าลองห่วงโซ่มูลค่าของ 

Michael Porter (Michael Porter’s Value Chain) ดังแสดงให้เห็นในภาพที่ 9-6 
 

ภาพที่ 9-6 ห่ งโซ่มูลค่าของ Michael Porter 

 
 
แบบจ าลองห่วงโซ่มูลค่าของ Michael Porter มุ่งเน้นในกิจกรรมหลัก (Primary Activities) 

5 ประการ ได้แก่ โลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound Logistics) การจัดการ (Operations) โลจิสติกส์ขาออก 
(Outbound Logistics) การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) และการให้บริการ (Services) 
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ห่ งโซ่มูลค่าของ Michael Porter 

ท่ีมา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด

Michael Porter’s Value Chain
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 โลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound Logistics) ขั้นตอนโลจิสติกส์ขาเข้าของเอชแอนด์เอ็ม
ประกอบด้วยระบบควบคุมดูแล (Handling) การเก็บรักษา (Storage) การขนส่ง 
(Transportation) การติดต่อสื่อสาร (Communication) การทดสอบ (Testing) และ
ระบบข้อมูล (Information Systems) นอกจากนี้ เอชแอนด์เอ็มยังมีส านักงานการผลิต 
(Production Offices) ที่ เป็นที่รับค าสั่งซื้อจากลูกค้า และเสนอค าสั่งซื้อไปยัง 
ซัพพลายเออร์ 
  

 การจ  การ (Operations) ด้านการจัดการ เอชแอนด์เอ็มจะรับผิดชอบด้านการ
ออกแบบ (Design) เท่านั้น ส่วนด้านการจัดการอื่นๆ จะมีการจัดจ้างภายนอก 
(Outsourcing) เป็นส่วนใหญ่ โดยเอชแอนด์เอ็มมีการจ้างทีมนักออกแบบกว่า 100 คน 
ในจ านวนน้ี กว่า 50 คนจะท างานด้านสิทธิบัตร (Patent) ควบคู่ไปด้วย  

 
 โลจิสติกส์ขาออก (Outbound Logistics)  ขั้นตอนโล จิสติกส์ขาออกของ 

เอชแอนด์เอ็มประกอบด้วยการขนส่ง (Transportation) บรรจุภัณฑ์ (Packaging) 
และการติดต่อสื่อสาร (Communication) ทั้งนี้ เอชแอนด์เอ็มมิได้มีโรงงานการผลิต
เป็นของตนเอง แต่มีรูปแบบการผลิตคือ ให้ซัพพลายเออร์เข้ามารับค าสั่งซื้อที่ 
ศูนย์กระจายสินค้า หลังจากนั้นสินค้าจากซัพพลายเออร์จะถูกกระจายไปยังร้าน 
เอชแอนด์เอ็มสาขาต่างๆ รวมถึงการขายผ่านทางช่องทางออนไลน์ด้วย 

 
 การตลา และการขา  (Marketing and Sales) การตลาดของเอชแอนด์เอ็มแบ่ง

ออกเป็นด้านราคา (Price) คุณภาพ (Quality) การค้า (Commercials) และสถานที่
ของร้านค้า (Location) โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือลูกค้าชนชั้นกลาง (Medium Class 
People)  

 
 การให้บริการ (Services) เอชแอนด์เอ็ม มีการจ้างงานพนักงานขายที่มีทักษะ 

(Skilled) และซื่อสัตย์ (Loyal) ซึ่งมีหน้าที่ช่วยเหลือและให้ค าแนะน าแก่ลูกค้า 
นอกจากนี้ เอชแอนด์ยังมีบริการซ่อมบ ารุงหลังการขาย อนุญาตให้ลูกค้าน าเสื้อผ้า
เอชแอนด์เอ็มที่ช ารุดกลับมาซ่อมแซมได้ 

 
 
 
 



 

 

 

 9-17 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

9.2.1.2  ห่ งโซ่อุปทาน (Supply Chain) 
 
วิธีการของเอชแอนด์เอ็ม คือการพยายามใช้อิทธิพลและความได้เปรียบเรื่องขนาด  

ในการส่งเสริมการป ิบัติที่ดี (Good Practice) และการกระตุ้นการรับรู้ (Raise Awareness)  
ไม่เพียงแต่ในส่วนของซัพพลายเออร์และพนักงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ใน
ห่วงโซ่มูลค่าอีกด้วย เอชแอนด์เอ็มเชื่อว่าการท างานร่วมกันกับหุ้นส่วน (Partnership) อย่างมี
ประสิทธิภาพ จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะสร้างความแตกต่างในเชิงบวกได้  

 
ห่วงโซ่อุปทานของเอชแอนด์เอ็ม แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ผู้ขาย (Merchandisers)  

ผู้ตรวจสอบ (Auditors) ซัพพลายเออร์ขั้นแรก (First-Tier Suppliers) ซัพพลายเออร์ขั้นที่สอง 
(Second-Tier Suppliers) และพนักงานโรงงาน (Factory Employees) 

 
 ผู้ขา  (Merchandisers) ประจ าอยู่ในส านักงานการผลิตในทวีปเอเชียและยุโรป 

โดยผู้ขายจะเป็นผู้เชื่อมโยงระหว่างส านักงานจัดซื้อของเอชแอนด์เอ็ม (H&M’s 
Buying Office) และซัพพลายเออร์ และเป็นผู้คัดเลือกว่าจะสั่ งซื้อสินค้ากับ 
ซัพพลายเออร์รายใด 

 
 ผู้ตร จสอบ (Auditors) ประจ าอยู่ในส านักงานการผลิตเช่นเดียวกัน ประกอบไป

ด้วยพนักงานกว่า 80 คน ซึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบการท างานของซัพพลายเออร์ให้
ตรงกับมาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) ผ่านโปรแกรมตรวจสอบเต็ม
รูปแบบ (Full Audit Program: FAP) และกระบวนการสนับสนุนอื่นๆ  

 
 ซ พพลา เออร์ข  นแรก (First-Tier Suppliers) ซัพพลายเออร์ขั้นแรกของ 

เอชแอนด์เอ็มทุกราย จะมีการเซ็นสัญญามาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) 
กับเอชแอนด์เอ็มก่อนเร่ิมการผลิตเสมอ เอชแอนด์เอ็มมีการสนับสนุนซัพพลายเออร์
ในการพัฒนาในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการฝึกอบรม (Training) การสร้าง 
ขีดความสามารถ (Capacity Building) และการพัฒนาระบบการจัดการ (Management 
System) ที่จะช่วยหลีกเลี่ยงการป ิบัติที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐานทางจริยธรรม  
เอชแอนด์เอ็มให้ความสนใจซัพพลายเออร์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Suppliers) เป็น
ส าคัญ เนื่องจากถือเป็นซัพพลายเออร์ที่ดีที่สุด ในแง่ของราคา เวลาการผลิต 
จรรยาบรรณ คุณภาพ และการท าตัวอย่างสินค้า ทั้งนี้ ในบางกรณี ซัพพลายเออร์
ของเอชแอนด์เอ็มอาจมีการเซ็นสัญญากับโรงงานอื่นๆ ด้วยเพื่อบริหารความเสี่ยง 
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อย่างไรก็ตาม ซัพพลายเออร์ที่อยู่ภายใต้ เอชแอนด์เอ็ม ไม่ว่าจะทางตรงหรือ
ทางอ้อม จะต้องมีการป ิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม และอยู่ภายใต้โปรแกรม
ตรวจสอบเต็มรูปแบบ (Full Audit Program: FAP) ทั้งหมด 

 
 ซ พพลา เออร์ข  นที่สอง (Second-Tier Suppliers) ซัพพลายเออร์ขั้นที่สองคือ

ซัพพลายเออร์ของซัพพลายเออร์ขั้นแรก อาทิ ผู้ผลิตเส้นด้าย เป็นต้น โดยทั่วไปแล้ว 
เอชแอนด์เอ็มจะไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับซัพพลายเออร์ขั้นที่สอง อย่างไรก็ตาม 
เอชแอนด์เอ็มก็มีการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าในอุตสาหกรรมต้นน้ าทางอ้อมผ่าน
โปรแกรมการพัฒนาโรงงาน (Mill Development Programme) 

 
 พน กงานโรงงาน (Factory Employees) เอชแอนด์เอ็มมีพนักงานกว่า 100,000 คน 

ท างานให้แก่โรงงานของซัพพลายเออร์ ในฐานะผู้ซื้อ (Buyer) เอชแอนด์เอ็มมีหน้าที่
ในการพัฒนาสภาพที่ท างานให้ดีขึ้น และกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ถึงสิทธิของแรงงาน
ในที่ท างาน  

 
9.2.1.3 กิจกรรมสน บสนุนอื่น    

 
 โครงสร้างพื น านของบริษ ท (Firm Infrastructure) เอชแอนด์เอ็มมีร้านค้า (Store) 

อยู่กว่า 2,500 ร้านในกว่า 44 ประเทศ มีศูนย์การด าเนินงาน (Operation) อยู่ใน 
25 ประเทศ และมีส านักงานการผลิต (Production Offices) อยู่กว่า 16 ส านักงาน 
 

 การบริหารทร พ ากรบุคลากร (Human Resource Management)  พบว่ า  
เอชแอนด์เอ็มยึดหลักการที่ว่า ความพึงพอใจของพนักงานจะสะท้อนออกมาใน
ผลงาน และเป็นส่วนส าคัญต่อการเจริญเติบโตขององค์กร เอชแอนด์เอ็มเชื่อม่ันใน
การท างานเป็นทีมและให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนของบริษัท 

 
 แบบจ าลองแบบชนะ-ชนะ (Win-Win Model) เอชแอนด์เอ็มจะจ้างแรงงานใน

ท้องถิ่น (Local People) และให้แรงงานเลือกที่จะท างานที่ใดก็ได้ที่พวกเค้าพึงพอใจ 
เพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด 
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 เทคโนโล ี (Technology) เอชแอนด์เอ็มใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ ด้วยการ
เปิดช่องทางขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Shopping) ซึ่งมีข้อดีคือ 
สามารถติดตามถึงการเปลี่ยนแปลงของรสนิยมและความชอบของผู้บริโภคได้  
 

 การจ  ซื อจ  จ้าง (Procurement) เอชแอนด์เอ็มไม่ได้เป็นเจ้าของโรงงานการผลิตเอง 
ดังนั้น ในเรื่องของแรงงาน วัตถุดิบ หรือพลังงาน จะอาศัยการจัดซื้อจัดจ้างจาก 
ซัพพลายเออร์ (Supplier) แทน   

 
 
9.3 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่  ข้องของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
ในส่วนของการจัดประเภทของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรม 

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คณะผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์ของ Shih Smiling Curve เป็นกรอบในการ
อ้างอิงการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน / ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งการวิเคราะห์ 
Shih Smiling Curve นั้นเป็นกรอบแนวคิดหลักในการจัดกลุ่มการวิเคราะห์ภายในห่วงโซ่อุปทาน / 
ห่วงโซ่มูลค่า เพื่อแสดงภาพปัจจุบันและภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของห่วงโซ่ของ
อุตสาหกรรม โดยเน้นการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมตาม
มูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้น ซึ่งนับรวมทั้งภาคการผลิต และภาคบริการ นอกจากนี้ ยังสามารถแสดง
ภาพรวมของห่วงโซ่การผลิตภายในอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจนตลอดทั้งห่วงโซ่ รวมไปถึงระบุ  
ชี้ชัดในกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรม ซึ่งสามารถน าผลการวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้
ส าหรับการระบุกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมนั้นๆ รวมไปถึงส าหรับการจัดท า 
แนวทางการพัฒนาหรือยกระดับขีดความสามารถในอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต  

 
ในการระบุถึงบริการที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยจะใช้มาตรฐาน Central Product Classification 

Version 2.1 (CPC Ver. 2.1) ในการจ าแนกประเภทบริการในกระบวนการก่อนการผลิต ระหว่าง
การผลิต และหลังการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยกิจกรรมการบริการที่
เกี่ยวข้อง มีดังนี ้
 
9.3.1 กระบ นการก่อนการผลิต 

 
ในกระบวนการก่อนการผลิต มีกิจกรรมการบริการท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับวัตถุดิบ โดยรายละเอียดของกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง เป็นดังตารางที่ 9-1 
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ตารางที่ 9-1 กิจกรรมบริการที่เกี่  เนื่องก บกระบ นการก่อนการผลิต 
ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

บริการที่เก่ี  ข้อง 
UN รห ส Central Product Classification 

(CPC Ver. 2.1) 
GATS: Group 

  ตถุ ิบ 
บริการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การล่าสัตว์ 
ป่าไม้ เหมือง และสาธารณูปโภค 
Support Services to Agriculture, Hunting, Forestry, 
Fishing, Mining and Utilities 

Group of 861 - Support Services to 
Agriculture, Hunting, Forestry and 
Fishing 

1. Business Services 

บริการด้านการผลิตปิโตรเลียม เคมี และยา 
Petroleum, Chemical, and Pharmaceutical Product 
Manufacturing Services 

Group of 884 - Petroleum, Chemical, 
and Pharmaceutical Product 
Manufacturing Services 

1. Business Services 

บริการตัวแทนจัดซื้อวัตถุดิบ 
Procurement Agent for Raw Material Sourcing 

85999 - Other Support Services n.e.c. 1. Business Services 

บริการที่ เกี่ยวเนื่องกับศุลกากร ส าหรับการน าเข้า
วัตถุดิบ 
Customs-Related Services for Imported Raw 
Materials 

85999 - Other Support Services n.e.c. 1. Business Services 

บริการควบคุมคุณภาพ 
Quality Assurance Services (of Raw Materials) 

83441 - Composition and Purity Testing 
and Analysis Services 

1. Business Services 

บริการขนส่งสินค้า (วัตถุดิบ) 
Freight Transportation Services (of Raw Materials) 
by Road, Rail, Sea or Air 

Division: 65 - Freight Transport Services 11. Transport Services 

บริการประกันภัยการขนส่งสินค้า (วัตถุดิบ) 
Freight Insurance of Raw Materials 

71333 – Freight Insurance Services 11. Transport Services 

บริการบรรจุหีบห่อ 
Packaging Services 

85400 - Packaging Services 1. Business Services 

บริการเก็บรักษาสินค้า (วัตถุดิบ) - การจัดเก็บทั่วไป 
Storage of Raw Materials – General Storage 

67290 - Other Storage and Warehousing 
Services 

11. Transport Services 

บริการเก็บรักษาสินค้า (วัตถุดิบ) - คลังน้ ามัน 
Storage of Raw Materials – Tank Farm 

67220 – Bulk Liquid or Gas Storage 
Services 

11. Transport Services 

บริการติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ 
Installation Services of Equipment 

Group of 873 – Installation Services 
(Other Than Construction) 

1. Business Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
9.3.2 กระบ นการระห ่างการผลิต 

 
ในกระบวนการระหว่างการผลิต จะแบ่งการบริการที่เกี่ยวข้องออกเป็น 4 กิจกรรมหลัก 

ได้แก่ การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในอุตสาหกรรมต้นน้ า บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตใน



 

 

 

 9-21 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

อุตสาหกรรมกลางน้ า บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในอุตสาหกรรมปลายน้ า  และบริการที่
เกี่ยวเนื่องระหว่างการผลิตในอุตสาหกรรมต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยรายละเอียดของ
กิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง เป็นดังตารางที่ 9-2 

 
ตารางที่ 9-2 กิจกรรมบริการที่เกี่  เนื่องก บกระบ นการระห ่างการผลิต 

ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

บริการที่เก่ี  ข้อง 
UN รห ส Central Product Classification 

(CPC Ver. 2.1) 
GATS: Group 

อุตสาหกรรมต้นน  า  
บริการการผลิตเส้นด้าย 
Textile Fibre Manufacturing Services 

88211 – Textile Fibre Manufacturing 
Services 

1. Business Services 

อุตสาหกรรมกลางน  า 
บริการการทอผ้า 
Textile Weaving Services 

88212 – Textile Weaving Services 1. Business Services 

บริการตกแต่งผ้าส าเร็จ 
Textile Finishing Services 

88213 – Textile Finishing Services 1. Business Services 

บริการการผลิตผ้าถักและผ้าโครเชต์ 
Knitted and Crocheted Fabric Manufacturing 
Services 

88214 – Knitted and Crocheted Fabric 
Manufacturing Services 

1. Business Services 

บริการการผลิตสิ่งทอประดิษฐ์ 
Made-Up Textile Article Manufacturing Services 

88215 – Made-Up Textile Article 
Manufacturing Services 

1. Business Services 

บริการการผลิตพรม 
Carpet and Rug Manufacturing Services 

88216 – Carpet and Rug Manufacturing 
Services 

1. Business Services 

บริการการผลิตเชือก สายถัก และผ้าตาข่าย 
Cordage, Rope, Twine and Netting Manufacturing 
Services 

88217 – Cordage, Rope, Twine and 
Netting Manufacturing Services 

1. Business Services 

บริการการผลิตสิ่งทออื่นๆ 
Other Textile Manufacturing Service n.e.c. 

88219 – Other Textile Manufacturing 
Service n.e.c. 

1. Business Services 

อุตสาหกรรมปลา น  า 
บริการมืออาชีพ เทคนิค และธุรกิจอื่นๆ  
Other Professional, Technical and Business 
Services 

Group of 839 – Other Professional, 
Technical and Business Services 
83919 – Other Specialty Design 
Services 

1. Business Services 

บริการการผลิตเครื่องนุ่งห่ม 
Wearing Apparel Manufacturing Services 

88221 – Wearing Apparel Manufacturing 
Services, Except Fur Apparel 
88222 – Fur Apparel Manufacturing 
Services 
88223 – Knitted and Crocheted Apparel 
Manufacturing Services 

1. Business Services 



 

 

 

9-22  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

บริการที่เก่ี  ข้อง 
UN รห ส Central Product Classification 

(CPC Ver. 2.1) 
GATS: Group 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
Design of Packages 

83919 – Other Specialty Design 
Services 

1. Business Services 

การบริการบรรจุภัณฑ์ 
Packaging Services 

85400 – Packaging Services 1. Business Services 

บริการที่เก่ี  เนื่องระห ่างการผลิตในอุตสาหกรรมต้นน  า กลางน  า และปลา น  า 
บริการขนส่งสินค้า 
Freight Transportation Services by Road, Rail, Sea 
or Air 

Division: 65 - Freight Transport Services 11. Transport Services 

การบริหารการผลิต 
Production Management 

83115 – Operations Management 
Consulting Services 

1. Business Services 

การซ่อมและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในโรงงาน 
Repair and Maintenance of Factory Equipment 

87156 – Maintenance and Repair 
Services of Commercial and Industrial 
Machinery 

1. Business Services 

บริการควบคุมคุณภาพ 
Quality Assurance Services  

83441 – Composition and Purity Testing 
and Analysis Services 

1. Business Services 

บริการเก็บรักษาสินค้า  
Storage – General Storage 

67290 - Other Storage and Warehousing 
Services 

11. Transport Services 

บริการท าความสะอาดภายในโรงงาน 
Cleaning Services of Factory 

85330 – General Cleaning Services 1. Business Services 

บริการวิศวกรรม 
Engineering Services 

83310 - Engineering Advisory Services  
Class of 8332 – Engineering Services 
for Specific Projects 

1. Business Services 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส าหรบัโรงงานและ
คลังสินค้า 
Security Guards for Factory and Warehouse 

85250 – Guard Services 1. Business Services 

บริการบ าบัดน้ าเสีย 
Sewage Water Treatment Services 

94110 – Sewerage and Sewage 
Treatment Services 

6. Environmental Services 

บริการท าความสะอาดเฉพาะส าหรับเครื่องจักรและ
อุปกรณ ์
Specialized Cleaning Services for Machines and 
Equipment 

85340 – Specialized Cleaning Services 1. Business Services 

บริการติดตั้ง 
Installation Services 

Group of 873 – Installation Services 1. Business Services 

บริการซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ ์
Repair and Maintenance Services of Machines and 
Equipment 

87156 – Maintenance and Repair 
Services of Commercial and Industrial 
Machinery 

1. Business Services 

บริการเก็บของเสียและรีไซเคิล 
Waste Collection and Recycling Services 

Class of 9421 – Collection Services of 
Hazardous Waste 
94229 – Collection Services of Non-
Hazardous Recyclable Materials, Other 

6. Environmental Services 
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บริการที่เก่ี  ข้อง 
UN รห ส Central Product Classification 

(CPC Ver. 2.1) 
GATS: Group 

94239 – General Waste Collection 
Services, Other 

การจัดจ้างพนักงานโรงงาน 
Personal Search and Referral Services – 
Recruitment of Factory Workers 

85112 – Permanent Placement Services, 
Other Than Executive Search Services 

1. Business Services 

ประกันสังคมส าหรับพนักงานโรงงาน 
Social Insurance for Factory Workers 

91320 – Administrative Services Related 
to Government Employee Pension 
Schemes; Old-Age Disability or Survivors’ 
Benefit Schemes, Other Than for 
Government Employees 
91330 – Administrative Services Related 
to Unemployment Compensation Benefit 
Schemes 

7. Financial Services 

บริการการผลิต เช่น การใช้เครื่องจักรพื้นฐาน 
Manufacturing Services such as Basic Machining 

Group of 886 – Basic Metal Manufacturing 
Services 
Group of 887 – Fabricated Metal 
Product, Machinery, and Equipment 
Manufacturing Services 

1. Business Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
9.3.3 กระบ นการหล งการผลิต 

 
ในกระบวนการหลังการผลิต มีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดจ าหน่ายและ

การกระจายสินค้า โดยรายละเอียดของกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง เป็นดังตารางที่ 9-3 
 
ตารางที่ 9-3 กิจกรรมบริการที่เกี่  เนื่องก บกระบ นการหล งการผลิต 

ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

บริการที่เก่ี  ข้อง 
UN รห ส Central Product 

Classification (CPC Ver. 2.1) 
GATS: Group 

การจ  จ าหน่า และการกระจา สินค้า 
บริการขนส่งสินค้า 
Cargo Handling Services 

67110 – Container Handling Services 11. Transport Services 

บริการที่เกี่ยวข้องกับภาษีศุลกากร 
Customs-Related Services 

85999 – Other Support Services n.e.c. 1. Business Services 

บริการขนส่งสินค้า (ส าเร็จรูป) 
Freight Transportation Services (of Finished Goods) by 
Road, Rail, Sea or Air 

Division: 65 - Freight Transport 
Services 

11. Transport Services 
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บริการที่เก่ี  ข้อง 
UN รห ส Central Product 

Classification (CPC Ver. 2.1) 
GATS: Group 

บริการขนส่งสินค้าทางบก (จากคลังสินค้าไปยังท่าเรือ
ภายในประเทศ) 
Land Transport of Goods (From Warehouse  to Domestic 
Port) 

65112 – Road Transport Services of 
Freight by Tank Trucks or Semi-
Trailers 

11. Transport Services 

บริการขนส่งสินค้าทางน้ า (จากคลังสินค้าไปยังท่าเรือ
ภายในประเทศ) 
Water Transport (from Domestic Port to Destination Port) 

65213 – Coastal and Transoceanic 
Water Transport Services of 
Intermodal Containers by Container 
Ships 

11. Transport Services 

บริการขนส่งสนับสนุนอื่นๆ โดยทางรถไฟ บก อากาศ และอื่นๆ  
Supporting Transport Services by Railway, Road, Air or 
Space, or Others 

Group of 673-676, 679 11. Transport Services 

บริการการค้าปลีก - ร้านค้า 
Retail Trade Services – By Store 

Group of 621 – Non-Specialized Store 
Retail Trade Services 
Group of 622 – Specialized Store 
Retail Trade Services 

4. Distribution Services 

บริการคลังสินค้าและการเก็บรักษาสินค้า (ส าเร็จรูป) 
Storage and Warehousing Services for Finished Goods 

67290 - Other Storage and 
Warehousing Services 

11. Transport Services 

บริการจัดจ าหน่ายสินค้า 
Distribution Services of Finished Goods 

Division: 61,62 – Wholesale / Retail 
Trade Services 

4. Distribution Services 

บริการซ่อมบ ารุงเครื่องนุ่งห่ม 
Repair Services of Garments and Household Textiles 

87230 – Repair Services of Garments 
and Household Textiles 

1. Business Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
9.3.4 สรุปภาพร มของกิจกรรมการบริการที่เกี่  ข้องอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
จากการศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาอุตสาหกรรมสนับสนุน และอุตสาหกรรมการผลิต

หลักของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คณะผู้วิจัยสามารถสรุปสาขาบริการตามการจ าแนก
แบบขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม 
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ดังภาพที่ 9-7 
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ภาพที่ 9-7 สรุปอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากและองค์การการค้าโลก 

 
นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อยและการรวบรวม

ข้อมูลสถานะการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจากผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมดังกล่าว พบว่า ในส่วนของการบริการด้านการออกแบบ และการก าหนดมาตรฐาน
สินค้า ยังเป็นส่วนที่ยังต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐ เนื่องจากด้านการออกแบบยังขาดแคลน
บุคลากรที่มีความสามารถ (Skilled Labor) และในส่วนของการก าหนดมาตรฐานสินค้า พบว่า 
ประเทศไทยยังไม่มีการก าหนดมาตรฐานสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รัฐบาลจึงควรเข้ามาสนับสนุน  
วางกฎหมายกฎระเบียบในเรื่องนี้ เพื่อถือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค และสร้างความเป็นธรรม 
ในการแข่งขันให้แก่ผู้ผลิตภายในประเทศ 

 
โดยสถานะการบริการของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 9-4  
 
 
 
 

สาขาบริการที่เก่ี  เนื่องก บการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

150
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมูล

  ตถุ ิบ อุตสาหกรรมต้นน  า อุตสาหกรรมกลางน  า อุตสาหกรรมปลา น  า
การจ  จ าหน่า และ

กระจา สินค้า

1 บริการทางธุรกิจ (Business Services)     

2
บริการสื่อสารโทรคมนาคม 

(Telecommunication Services)
- - - - -

3
บริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวเน่ือง 
(Construction and Related Engineering 

Services)
- - - - -

4 บริการจัดจ าหน่าย (Distribution Services)     

5 บริการการศึกษา (Education Services) - - - - -

6
บริการด้านสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Services)
-    -

7 บริการด้านการเงิน (Financial Services)     

8
บริการที่เกี่ยวกับสุขภาพและสังคม 

(Health Related and Social Services)
- - - - -

9
บริการท่องเที่ยวและการเดินทางที่เกี่ยวเน่ือง 
(Tourism and Travel Related Services)

- - - - -

10
บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกี า 
(Recreational, Cultural, and Sporting Services)

- - - - -

11 บริการด้านการขนส่ง (Transportation Services)     

12 สาขาบริการอื่นๆ (Other Services) - - - - -
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ตารางที่ 9-4 ตารางสรุปสถานะการบริการที่เก่ี  เน่ืองของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
ห  ข้อ ค ามคิ เห็น 

กระบ นการก่อนการผลิต 
การออกแบบ  ในด้านการออกแบบ ประเทศไทยยังขาดการพัฒนาในส่วนนี้ บุคลากรยังมีความเชี่ยวชาญไม่เพียงพอ 

การออกแบบยังมีปัญหาด้านการวางแพทเทิร์น (Pattern) และไม่มีการวิจัยด้านสรีระของผู้สวมใส่ 
การจัดหาวัตถุดิบ  ส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าทั้งหมด โดยเฉพาะจากญี่ปุ่น อินเดีย และสหรัฐฯ อาทิ ฝ้าย ไหม ขนสัตว์ 

น้ ามัน โพลีเมอร์ เป็นต้น ยกเว้นป่าน ปอ ที่ยังใช้วัตถุดิบภายในประเทศบางส่วน แต่ก็มีปริมาณไม่มาก
พอที่จะท าการค้าแบบเชิงพาณิชย์ได้ 

กระบ นการระห ่างการผลิต 
การผลิต / การประกอบ  ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อขายในประเทศ ส่วนการผลิตเพื่อการส่งออก ถือว่ายังมีจ านวนไม่มาก และ

ยังมีความสามารถทางการแข่งขันน้อย นอกจากนี้ ในส่วนของแรงงาน ยังถือว่าขาดแคลน ทั้งแรงงานมี
ทักษะ (Skilled Labor) และแรงงานไร้ทักษะ (Unskilled Labor) 

กระบ นการหล งการผลิต 
การจัดจ าหน่าย / การกระจายสินค้า  ในการส่งออกไปต่างประเทศ สามารถส่งออกได้ผ่าน 2 ช่องทางหลัก คือ 1) ส่งออกผ่าน Trading Firm 

และ 2) ส่งออกโดยตรง 
 ด้านการกระจายสินค้า ถือว่ามีคุณภาพดี โดยเฉพาะการบริการไปรษณีย์ ถือว่าพัฒนาขึ้นมาก มีการ

ป้องกันสินค้าระหว่างการขนส่งดี ทั้งนี้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะด าเนินการเรื่องโลจิสติกส์เอง ยกเว้น
บริษัทขนาดใหญ่ที่มีการจัดจ้างภายนอก (Outsource) บ้าง 

หมายเหตุ: ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเตมิของการประชุมกลุ่มยอ่ยจะอยู่ในภาคผนวกที่ 4 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากการประชุมกลุ่มย่อย  

 
 

9.4 ศ ก ภาพและค ามสามารถในการแข่งข นของอุตสาหกรรมการบริการที่
เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
9.4.1 แน ทางการ ิเคราะห์ค ามสามารถในการแข่งข นของอุตสาหกรรมการบริการที่

เก่ี  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
 
ในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คณะผู้วิจัยจะจัดท าดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อ
ระบุต าแหน่งทางการแข่งขันของแต่ละอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยข้อมูลเชิง
ปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้รวบรวมมาจากบทที่ 4 (ภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
ภายใต้บริบท FTA) รวบรวมจากฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of Business 
Development: DBD) ข้อมูลมูลค่าเพิ่มของการบริการจากธนาคารโลก (World Bank) รวมถึง 
อาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และ/หรือการประชุมกลุ่มย่อย/สัมมนา ในการจัดท าดัชนีชี้วัด
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เพื่อระบุต าแหน่งทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า
ดัชนีชี้วัดฯ) ขึ้นมา 

 
ดังนั้น ในหัวข้อนี้ คณะผู้วิจัยจะช้ีแจงแนวทางในการจัดท าดัชนีชี้วัดฯ เพื่อท าความเข้าใจ

เกี่ยวกับดัชนีชี้วัดฯ จากนั้น คณะผู้วิจัยจะน าเสนอแนวทางในการประเมินความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการในแต่ละปัจจัยต่อไป 

 
9.4.1.1 ภาพร ม  ชนีชี    เพื่อระบุต าแหน่งทางการแข่งข น 

 
ในการศึกษานี้ ดัชนีชี้วัดฯ ดังกล่าว จะประกอบไปด้วยดัชนีตัวชี้วัด 2 ดัชนี ซึ่งแต่ละดัชนี

จะสะท้อนถึงความสามารถทางการแข่งขันในมิติต่างๆ ดังนี้ 
 
 ดัชนีตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Index) 
 ดัชนีตัวชี้วัดระดับการผูกพันการบริการของอุตสาหกรรมการบริการ (FTA 

Openness Index) 
 
โดยรายละเอียดของดัชนีช้ีวัดแต่ละดัชนี เป็นดังน้ี 
 

   ชนี ต  ชี    ค ามสามารถในการแข่งข น 
 
ส าหรับการวิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขัน คณะผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลทุนจดทะเบียน

ธุรกิจ และจ านวนธุรกิจของแต่ละกิจกรรมการบริการในเดือนมกราคม ปี 2558 ถึง ปี 2559 ซึ่งแบ่ง
โดยระบบการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย (Thailand Standard Industrial 
Classification: TSIC) ที่ด าเนินการจัดประเภทโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of 
Business Development: DBD) กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรหัสดังกล่าวใช้หลักเกณฑ์และโครงสร้าง
เดียวกันกับการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล (International Standard Industrial 
Classification: ISIC) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nation: UN) โดยคณะผู้วิจัยได้ท าการ
แปลงรหัส CPC ของกิจกรรมการบริการท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตไปเป็นรหัส ISIC และ
แปลงไปเป็นรหัส TSIC 2552 เพื่อระบุกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาการบริการของ
ไทยต่อไป 
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คณะผู้วิจัยจะท าการแบ่งกลุ่มสาขาการบริการตามการแบ่งหมวดขององค์การการค้าโลก 
(World Trade Organization: WTO)  โดยจะแบ่งเป็น 12 หมวดหลัก และท าการคัดเลือกกลุ่ม
สาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตออกมาเป็น 5 สาขาการบริการหลัก ได้แก่ สาขาบริการ
ทางธุรกิจ สาขาการบริการการจัดจ าหน่าย สาขาการบริการด้านสิ่งแวดล้อม สาขาการบริการทาง
การเงิน และสาขาการบริการการคมนาคมขนส่ง ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ท าการแบ่งกลุ่มสาขาการบริการ
ทั้ง 5 สาขาดังกล่าว ให้แยกย่อยเพิ่มเติมลงไปจาก 12 หมวดหลักเดิม พร้อมทั้งระบุรหัส CPC ที่
เกี่ยวข้อง (Version 2.1) เพื่อความแม่นย าในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของภาค
บริการมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งสาขาการบริการได้ ดังแสดงในตารางที่ 9-5 
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ตารางที่ 9-5 ตารางสรุปหม  สาขาบริการที่ถูกน ามาพิจาร า เพื่อ ิเคราะห์ค ามสามารถในการแข่งข นของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
สาขาการบริการตามการแบ่งโ   WTO สาขาการบริการในหม   ่อ ตาม WTO สาขาการบริการ ่อ ที่จะน ามา ิเคราะห์ค ามสามารถ รห ส CPC V.2.1 ที่เก่ี  ข้อง 

บริการทางธุรกิจ (Business Services) 

Engineering Services การบริการด้านวิศวกรรม 83110, 83322, 
Research & Development Services การบริการด้านการวิจัยและพัฒนา 81400, 83919, 83920 
Technical Testing and Analysis Services การบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ 83441 
Management Consulting Services การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้านการตลาด 83115, 83111, 83114, 83116 
Services Incidental to Agriculture, Hunting and Forestry การบริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การล่าสัตว์ และป่าไม้ 86111, 86112, 86113, 86119 
Services Incidental to Manufacturing การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 88429, 88211, 88212, 88213, 88214, 88215, 

88216, 88217, 88219, 88221, 88222, 88223 
Placement and Supply Services of Personnel การบริการการจัดหาพนักงาน 85112 
Maintenance and Repair of Equipment การบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ 87320, 87156, 87230 
Packaging Services การบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 85400 

บริการจัดจ าหน่าย (Distribution Services) 
Wholesale Trade Services การบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง 611**, 612** 
Retailing  Services การบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง 621**, 622**, 623**, 624**, 625**  

บริการด้านสิ่งแวดล้อม  
(Environmental Services) 

Sewage Services การบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม 94110 
Refuse Disposal Services การบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม 94212, 94229, 94239 
Sanitation and Similar Services การบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม 85330, 85340 

บริการด้านการเงิน (Financial Services) Non-Life Insurance Services การบริการประกันวินาศภัย 71333, 71334 

บริการด้านการขนส่ง  
(Transportation Services) 

Maritime Transport Services การบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 65213, 65219 
Internal Waterways Transport การบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 65229 
Air Transport Services การบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 65319 
Rail Transport Services การบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 65123, 65129 
Road Transport Services การบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 65113, 65119, 65112 
Cargo-Handling Services การบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 67110 
Storage and Warehouse Services การบริการการจัดการคลังสินค้า 67220, 67290 

หมายเหตุ: ส าหรับรายละเอียดของรหัส CPC และ TSIS ส าหรับสาขาการบริการที่น ามาพิจารณาทั้งหมด จะถูกแสดงในภาคผนวกที่ 3 
** หมวดการจัดจ าหน่ายส่งและการจัดจ าหน่ายปลีก ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ในรหัส CPC สองหลักสุดท้าย ประกอบด้วย -31 (-of Yarn and Fabrics) -32 (-of Household Linens, Curtains, Net Curtains 
and Diverse Household Articles of Textile Materials) -33 (of Articles of Clothing, Articles of Fur and Clothing Accessories) 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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   ชนี ต  ชี    ระ  บการผูกพ นการบริการ 
 
ในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยจะวิเคราะห์ระดับการผูกพันการบริการของประเทศไทยภายใต้

บริบทการเจรจาการค้าเสรีที่ไทยมีการเจรจาด้วย โดยจากข้อมูลในบทที่ 4 จะเห็นได้ว่า มีข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรีทั้งสิ้น 8 ฉบับ ที่มีการระบุถึงการเปิดการค้าการบริการ ได้แก่  

 
 ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน  

(ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน 

(ASEAN-China Free Trade Agreement: ACFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลี 

(ASEAN-Korea Free Trade Agreement: AKFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 

(ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement: AANZFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย  

(ASEAN-India Free Trade Agreement: AIFTA) 
 ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น 

(Japan-Thailand Economic Partnership Agreement : JTEPA) 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย  

(Thailand-Australia Free Trade Agreement: TAFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี (Thailand-Chile Free Trade Area: TCFTA) 

 
คณะผู้วิจัยได้ศึกษาระดับการผูกพันการบริการของข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีทั้ง 8 

ฉบับข้างต้น โดยพิจารณาการเปิดเสรีของประเทศไทยตามรูปแบบการให้บริการ (Mode of 
Supply) ในรูปแบบที่ 3 และ 4 เป็นหลัก (การจัดตั้งธุรกิจ และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา) 
เนื่องจาก ในปัจจุบันธุรกิจการให้บริการในรูปแบบ 1 และ 2 (การให้บริการข้ามพรมแดน และการ
บริโภคในต่างประเทศ ) ส่วนใหญ่สามารถกระท าได้โดยทั่วไป โดยคณะผู้วิ จัยจะหยิบยก 
ผลการศึกษาระดับการเปิดเสรีการค้าการบริการในรูปแบบที่ 3 และ 4 ในเรื่องของข้อจ ากัดในการ
เข้าสู่ตลาด (Limitations on Market Access) ดังแสดงในตารางที่ 9-7 

 
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาตารางที่ 9-7 คณะผู้วิจัยได้สรุปสาระส าคัญของตาราง

ข้อผูกพันทั่วไปในส่วนของข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาดของประเทศไทย ดังแสดงในตารางที่ 9-6 
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ตารางที่ 9-6 สาระส าค  ของตารางข้อผูกพ นท ่  ปของ ท  – ข้อจ าก   ้านการเข้าสู่ตลา  
Mode 3 - การจ  ต  งธุรกิจ Mode 4 - การให้บริการโ  บคุคลธรรม า 

จัดตั้งได้ในรูปแบบบริษัทจ ากัดที่จดทะเบียนในประเทศ
ไทยเท่านั้น หรือตามที่ระบุในข้อผูกพันเฉพาะสาขา และ
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
1. สัดส่วนการถือครองหุ้นโดยคนต่างด้าวไม่เกิน 

ร้อยละ 70 โดยร่วมกับบุคคล/นิติบุคคลสัญชาตไิทย
เท่านั้น หรือ 

2. สัดส่วนการถือครองหุ้นโดยคนต่างด้าวไม่เกินร้อยละ 
51 โดยร่วมทุนกับบุคคล/นิติบุคคลสัญชาติไทย
เท่านั้น หรือ 

3. สัดส่วนการถือครองหุ้นโดยคนต่างด้าวไม่เกินร้อยละ 
49 และมีจ านวนผู้ถือหุ้นที่เป็นคนต่างด้าวน้อยกว่า
ครึ่งหนึ่งของทั้งหมด 

ไม่ผูกพัน ยกเว้น 
 
 ผู้ติดต่อธุรกิจ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับจัดตั้ง

กิจการ 
 บุคลากรเคล่ือนย้ายภายในบริษทั  

(1) ผู้จัดการ (2) ผู้บริหาร หรือ (3) ผู้เชี่ยวชาญ 

หมายเหตุ: ส าหรับรายละเอียดของตารางข้อผูกพันทั่วไปใน Mode 3 และ Mode 4 ของแต่ละข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี สามารถ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในบทที่ 4 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ตาราง 9-7 ตารางสรุประ  บการผูกพ นการบริการของ ท ของอุตสาหกรรมการบริการที่เก่ี  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

Manufacturing-Related 
Services 

AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN-Australia-

New Zealand 
ASEAN-India Thailand-Japan Thailand-Australia Thailand-Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
การ จิ  และพ ฒนา / การออกแบบผลติภ   ์ 

81400 – Research and 
Development Originals 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

83919 – Other Specialty 
Design Services 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 

83920 – Design Originals Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 
การบริการที่เกี ่ ขอ้งก บ  ตถุ ิบ 

85999 – Other Support 
Services  

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound * Unbound Unbound 

83441 – Composition and 
Purity Testing and Analysis 
Services 

70% Unbound 49%  49%  49%  49%  49%  Unbound  70% Unbound 

65113 – Road Transport 
Services of Intermodal 
Containers 

49% *  49% *  49% *  49% *  49% *  49% *  Unbound  Unbound Unbound 

65119 – Other Road 
Transport Services of 
Freight 

49% *  49% *  49% *  49% *  49% *  49% *  Unbound  Unbound Unbound 

65123 – Railway Transport 
Services of Intermodal 
Containers 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

65129 – Other Railway 
Transport Services of Fright 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

65213 – Costal and 
Transoceanic Water 
Transport Services of 
Intermodal Containers by 
Container Ships 

49% *  * 49% *  * 49% *  * 49% *  * Unbound Unbound 49% *  * Unbound  Unbound Unbound 
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Manufacturing-Related 
Services 

AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN-Australia-

New Zealand 
ASEAN-India Thailand-Japan Thailand-Australia Thailand-Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
65219 – Other Coastal and 
Transoceanic Water 
Transport Services of Other 
Freight 

49% *  * 49% *  * 49% *  * 49% *  * Unbound Unbound 49% *  * Unbound  Unbound Unbound 

65229 – Other Inland Water 
Transport Services of 
Freight 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

65319 – Air Transport 
Services of Other Freight 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

71333 – Freight Insurance 
Services 

25%  * 25%  * 25%  * 25%  * Unbound Unbound 25%  * Unbound  * 25%  * 

86111 – Post Harvest Crop 
Service 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 

86112 – Seed Processing 
Services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 

86113 – Crop Production 
Services on Inputs Owned 
by Others 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 

86119 – Other Support 
Services to Crop Production 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 

88429 – Man-Made Fibre 
Manufacturing Services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

67220 – Bulk Liquid or Gas  
Storage Services 

Unbound Unbound 49%  49%  49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  Unbound Unbound 

67290 – Other Storage and 
Warehousing Services 

Unbound Unbound 49%  49%  49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  Unbound Unbound 

การบริการที่เกี ่ ขอ้งก บการผลิต 
83115 – Operations 
Management Consulting 
Services 

70% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49% Unbound Unbound  Unbound Unbound 
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Manufacturing-Related 
Services 

AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN-Australia-

New Zealand 
ASEAN-India Thailand-Japan Thailand-Australia Thailand-Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
83441 – Composition and 
Purity Testing and Analysis 
Services 

70% Unbound 49%  49%  49%  49%  49%  Unbound  70% Unbound 

67290 – Other Storage and 
Warehousing Services 

Unbound Unbound 49%  49%  49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  Unbound Unbound 

85330 – General Cleaning 
Services 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

85340 – Specialized 
Cleaning Services 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

94110 – Sewerage and 
Sewage Treatment 
Services 

49%  49%  49%  * 49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  70% Unbound 

94212 – Collection Services 
of Industrial Hazardous 
Waste 

49%  49%  49%  * 49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  Unbound Unbound 

94229 – Collection Services 
of Non-Hazardous 
Recyclable Materials 

49%  49%  49%  * 49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  Unbound Unbound 

94239 – General Waste 
Collection Services 

49%  49%  49%  * 49%  Unbound Unbound 49%  Unbound  Unbound Unbound 

87320 – Installation 
Services of Industrial, 
Manufacturing and Service 
Industry Machinery and 
Equipment 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

87156 – Maintenance and 
Repair Services of 
Commercial and Industrial 
Machinery 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
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Manufacturing-Related 
Services 

AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN-Australia-

New Zealand 
ASEAN-India Thailand-Japan Thailand-Australia Thailand-Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
71334 – Other Property 
Insurance Services 

25%  * 25%  * 25%  * 25%  * Unbound Unbound 25%  * Unbound  * 25%  * 

83310 – Engineering 
Advisory Services 

49% *  49% *  49%  49%  49%  49%  Unbound  Unbound Unbound 

83322 – Engineering 
Services for Industrial and 
Manufacturing Projects 

49% *  49% *  49%  49%  49%  49%  Unbound  Unbound Unbound 

88211 – Textile Fibre 
Manufacturing Services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88212 – Textile Weaving 
Services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88213 – Textile Finishing 
Services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88214 – Knitted and 
Crocheted Fabric 
Manufacturing Services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88215 – Made-Up Textile 
Article Manufacturing 
Services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88216 – Carpet and Rug 
Manufacturing Services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88217 – Cordage, Rope, 
Twine and Netting 
Manufacturing Services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88219 – Other Textile 
Manufacturing Service 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88221 – Wearing Apparel 
Manufacturing Services, 
Except Fur Apparel 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 
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Manufacturing-Related 
Services 

AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN-Australia-

New Zealand 
ASEAN-India Thailand-Japan Thailand-Australia Thailand-Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
88222 – Fur Apparel 
Manufacturing Services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

88223 – Knitted and 
Crocheted Apparel 
Manufacturing Services 

49% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

85112 – Permanent 
Placement Services, Other 
Than Executive Search 
Services 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

การกระจา สินค้า การตลา  การขา  และการบริการหล งการขา  
611** - Wholesale Trade 
Services, Except on a Fee 
or Contract Basis 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75% * Unbound 100% *  100% * Unbound 

612** - Wholesale Trade 
Services on a Fee or 
Contract Basis 

49% Unbound 49% Unbound 49% Unbound 49% Unbound 49% Unbound 75% * Unbound 100% *  100% * Unbound 

621** - Non-Specialized 
Store Retail Trade Services  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75% * Unbound Unbound  Unbound Unbound 

622** - Specialized Store 
Retail Trade Services  Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75% * Unbound Unbound  Unbound Unbound 

623** - Mail Order or 
Internet Retail Trade 
Services  

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75% * Unbound Unbound  Unbound Unbound 

624** - Other Non-Store 
Retail Trade Services  70% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75% * Unbound Unbound  70% Unbound 
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Manufacturing-Related 
Services 

AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN-Australia-

New Zealand 
ASEAN-India Thailand-Japan Thailand-Australia Thailand-Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
625** - Retail Trade 
Services on a Fee or 
Contract Basis  

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 75% * Unbound Unbound  Unbound Unbound 

65112 – Road Transport 
Services of Freight by Tank 
Trucks or Semi-Trailers 

49% *  49% *  49% *  49% *  49% *  49% *  Unbound  Unbound Unbound 

65213 – Coastal and 
Transoceanic Water 
Transport Services of 
Intermodal Containers by 
Container Ships 

49% *  49% *  49% *  49% *  Unbound Unbound 49% *  Unbound  Unbound Unbound 

67110 – Container Handling 
Services 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

85400 – Packaging 
Services 

49% Unbound 49%  49% Unbound 49% Unbound Unbound Unbound 49% Unbound Unbound  70% Unbound 

87230 – Repair Services of 
Garments and Household 
Textiles 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound  Unbound Unbound 

83111 – Strategic 
Management Consulting 
Services 

49%  * 49%  * 49%  * 49%  * Unbound Unbound 100% *  * 100%*  * 100% * Unbound 

83114 – Marketing 
Management Consulting 
Services 

Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49% Unbound Unbound  Unbound Unbound 
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Manufacturing-Related 
Services 

AFAS 9th Package ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN-Australia-

New Zealand 
ASEAN-India Thailand-Japan Thailand-Australia Thailand-Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 
83116 – Supply Chain and 
Other Management 
Consulting Services 

70% Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound Unbound 49% Unbound Unbound  Unbound Unbound 

หมายเหตุ: ส าหรับสาขาการบริการที่ไม่ปรากฎในตารางข้อผูกพันเฉพาะ คณะผู้วิจัยจะเติม ‘Unbound’ ลงในตาราง เนื่องจากการเจรจาการค้าเสรีของไทยเป็นไปในลักษณะ Positive List 
ส าหรับ Mode 4 เครื่องหมาย  หมายถึง สาขาการบริการนั้น ผูกพันตามตารางข้อผูกพันทั่วไปของไทย 
* หมายถึง ผูกพันตามตารางข้อผูกพนัทั่วไปอย่างมีเงื่อนไข 
** หมวดการจัดจ าหน่ายส่งและการจัดจ าหน่ายปลีก ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ในรหัส CPC สองหลักสุดท้าย ประกอบด้วย -31 (-of Yarn and Fabrics) -32 (-of Household Linens, Curtains, Net Curtains 
and Diverse Household Articles of Textile Materials) -33 (of Articles of Clothing, Articles of Fur and Clothing Accessories) 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ส าหรับการพิจารณาระดับการผูกพันการบริการของแต่ละสาขาการบริการ คณะผู้วิจัยจะ
ใช้ดัชนีชี้วัดการเปิดเสรีการบริการ ดัชนีดังกล่าวจะถูกค านวณจากจ านวนกิจกรรมการบริการที่มี
การเปิดเสรีการบริการในเรื่องของข้อจ ากัดการเข้าสู่ตลาด (Market Access) ต่อจ านวนกิจกรรม
การบริการทั้งหมด8 โดยคะแนนของดัชนีชี้วัดการเปิดเสรีการบริการจะอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ดังนั้น 
เมื่อระดับคะแนนของดัชนีชี้วัดการเปิดเสรีการบริการมีค่าสูง หมายถึงระดับการเปิดเสรีการบริการ
ในสาขาบริการนั้นๆ สูงตามไปด้วย 

 
9.4.1.2 การ ิเคราะห์ค ามสามารถในการแข่งข น 

 
ความสามารถในการแข่งขันของภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตเป็น

ปัจจัยหนึ่งทางเศรษฐกิจที่บ่งบอกความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในมิติต่างๆ อาทิ 
ประสิทธิภาพในการผลิตและการบริการ ความเข้มแข็งของผู้ประกอบการในประเทศ และระดับ
ความสามารถของแรงงานในประเทศ เป็นต้น ซึ่งในการประเมินปัจจัยดังกล่าว จ าเป็นต้องอาศัย 
ข้อมูลจากหลากหลายด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมในบริบทการเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ 

 
หนึ่งในหน่วยงานส าคัญที่เก็บรวบรวมข้อมูลทางธุรกิจของผู้ประกอบการในประเทศไทย

ไว้มากที่สุดหน่วยงานหนึ่ง คือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of Business Development: 
DBD) ซึ่งมีหนึ่งในหน้าที่หลักคือการจดทะเบียนและบริการข้อมูลธุรกิจ ในการเก็บข้อมูลนิติบุคคล
ของ DBD จะเก็บข้อมูลนิติบุคคลตามการจัดประเภทกิจกรรมทางธุรกิจตามแบบมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 (Thailand Standard Industrial Classification: TSIC 2009) 
ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมสากลที่องค์การ
สหประชาชาติระบุไว้ (International Standard Industrial Classification: ISIC)  

 
โดยคณะผู้วิจัยได้ท าการแบ่งกลุ่มกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต

ดังแสดงในตารางที่ 9-5 ให้สอดคล้องกับ TSIC 25529 เพื่อน าข้อมูลของนิติบุคคลในแต่ละกลุ่มมา
พิจารณาต่อไปในหัวข้อย่อย ดังนี ้

 
  
                                                           
8 วิธีการค านวณดัชนีชี้วัดการเปิดเสรีการบริการถูกดัดแปลงมาจาก Sandre Mugan, Thanagavelu, ERIA Discussion Paper 

(2015) 
9 รายละเอียดของตารางแสดงรหัส Central Product Classification ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานี้ และรหัส TSIC ปี 2552 จะเป็น 
ดังแสดงในภาคผนวกที่ 3 
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 การบริการ ้าน ิศ กรรม 
 
การบริการด้านวิศวกรรม เป็นการบริการที่มีการเติบโตดี โดยขนาดของธุรกิจด้านการ

บริการด้านวิศวกรรมระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 5.46 
ขยายตัวจาก 59,371.34 ล้านบาท เป็น 62,615.35 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 9-8 

 
ภาพที่ 9-8 มูลค่าทุนจ ทะเบี นของกลุ่มธุรกิจการบริการ ้าน ิศ กรรม  

ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เ ือนมกราคม ปี 2558 และปี 2559 

 
 

ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาในรายกิจกรรมของการบริการด้านวิศวกรรม จากภาพที่ 9-9 พบว่า 
กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้ค าปรึกษาทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง มีอัตราการขยายตัวของ
ทุนจดทะเบียนร้อยละ 5.5 จาก 57,566.70 ล้านบาทในเดือนมกราคม ปี 2558 เป็น 60,762.16 
ล้านบาทในเดือนมกราคมปี 2559 และมีจ านวนผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นจาก 3,884 คน เป็น 4,242 
คน เมื่อนับจากเดือนมกราคมในปี 2558 และ 2559 ตามล าดับ  
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ส าหรับ กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิคอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
พบว่า มีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.69 จาก 
1,804.64 ล้านบาทในเดือนมกราคม ปี 2558 เป็น 1,853.19 ล้านบาทในเดือนมกราคมปี 2559 
และมีจ านวนผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นจาก 342 คน เป็น 368 คน เมื่อนับจากเดือนมกราคมในปี 2558 
และ 2559 ตามล าดับ  

 
ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาสัดส่วนของทุนจดทะเบียนการบริการด้านวิศวกรรมแต่ละประเภทแล้ว 

พบว่า กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้ค าปรึกษาทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง มีสัดส่วนที่สูงกว่า
กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิคอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น อย่างมาก โดยอยู่
ที่ร้อยละ 97.04 และ 2.96 ตามล าดับในเดือนมกราคมปี 2559  

 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า กิจกรรมการบริการด้านวิศวกรรม มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น โดย

กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้ค าปรึกษาทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง  เป็นกิจกรรมการบริการ
ด้านวิศวกรรมที่มีความเข้มแข็งกลุ่มหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะมีสัดส่วนมูลค่าในกลุ่ม
การบริการสูงที่สุดแล้ว ยังมีอัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนสูง และมีจ านวนผู้ประกอบการเป็น
จ านวนมากอีกด้วย  

 
ภาพที่ 9-9 ภาพร มของธุรกิจการบริการ ้าน ิศ กรรม  

ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม แบ่งตามรา กิจกรรม 

 
หมายเหตุ: ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 



 

 

 

9-42  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market 
Access) จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตาม
ตารางที่ 9-8 พบว่า มีกิจกรรมการบริการในสาขาการบริการด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมนี้ ทั้งสิ้น 2 บริการ ได้แก่ 

 
 การบริการให้ค าปรึกษาด้านวิศวกรรม (CPC 83310) 
 การบริการด้านวิศวกรรมส าหรับโครงการอุตสาหกรรมและการผลิต (CPC 83322)  

 
ในภาพรวม ความตกลงการเจรจาการค้าเสรีเกือบทั้งหมด มีการเปิดเสรีกิจการบริการ 

(Mode 3)10 และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4)11 ในสาขาการบริการด้านวิศวกรรม 
ยกเว้นความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ที่ไม่เปิดเลยทั้ง 2 Mode และความตกลงการค้าเสรีไทย-
ออสเตรเลียที่เปิดเฉพาะ Mode ที่ 4 เท่าน้ัน  
 

อย่างไรก็ตาม ในความตกลงบางฉบับ แม้จะมีการเปิดเสรีการบริการด้านวิศวกรรม  
แต่เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของการเปิดเสรี จะพบว่า มีรูปแบบการเปิดเสรีการบริการอย่างมี
เงื่อนไข ดังนี้  
 

 ค ามตกลงการค้าเสรีอาเซี น พบว่า มีการระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมในการเปิดเสรี
การบริการใน Mode ที่ 3 ให้กรรมการหรือหุ้นส่วนอย่างน้อยร้อยละ 50 ถือสัญชาติ
ไทยและถือครองใบอนุญาตจากสภาวิศวกร 

 
 ค ามตกลงการค้าเสรีอาเซี น-จีน พบว่า มีการระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมในการเปิด

เสรีการบริการใน Mode ที่ 3 ให้กรรมการหรือหุ้นส่วนอย่างน้อยร้อยละ 50 ถือ
สัญชาติไทยและถือครองใบอนุญาตจากสภาวิศวกร 

 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ความตกลงการค้าเสรีของประเทศไทยส่วนใหญ่ มีการเปิดเสรีการ

บริการด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เห็นได้จากการระบุถึงการ
เปิดเสรีใน Mode 3 (การเปิดเสรีกิจการบริการ) และ Mode 4 (การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา) 
อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีดังกล่าว ยังคงเป็นการเปิดเสรีอย่างมีเงื่อนไข เช่น การก าหนดให้ต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สัญชาติ เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงท่าทีปกป้องการเข้าตลาดด้าน

                                                           
10 ก าหนดให้สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาตสิูงสุดไม่เกินร้อยละ 49  
11 ยกเว้นวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ที่ไม่ผูกพัน 



 

 

 

 9-43 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

การค้าบริการวิศวกรรมภายในประเทศ ซึ่งถือเป็นข้อบังคับที่ส่งเสริมให้เกิดการรับรองคุณภาพของ
การให้บริการ ส่งเสริมความน่าเชื่อถือของวิศวกร และการปกป้องผู้บริโภคภายในประเทศ  
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ตารางที่ 9-8 ตารางสรุประ  บการผูกพ นการบริการของ ท ของการบริการ ้าน ิศ กรรมที่เก่ี  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 การบริการ ้าน ิศ กรรม 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่ไม่
ผูกพันตามข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสรี 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตามข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรี 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 

ระดับการผูกพนัของกิจกรรม
การบริการในสาขา 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุด
เฉลี่ย: %) 

49%  49%  49%  49%  49%  49%  0%  0%  

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติต่ าสุด
และสูงสุด: %) 

49%  49%  49%  49%  49%  49%  0%  0%  

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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 การบริการ ้านการ ิจ  และพ ฒนา 
 
การบริการด้านการวิจัยและพัฒนาเป็นการบริการที่มีการเติบโตสูงมาก โดยขนาดของ

ธุรกิจการบริการด้านวิจัยและพัฒนาระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตสูงถึง 
ร้อยละ 44.23 โดยทุนจดทะเบียนของธุรกิจในสาขาการบริการด้านการวิจัยและพัฒนาดังกล่าว
ขยายตัวจาก 7,589.46 ล้านบาท เป็น 10,946.06 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 9-10 

 
ภาพที่ 9-10 มูลค่าทุนจ ทะเบี นของกลุ่มธุรกิจการบริการ ้านการ ิจ  และพ ฒนา  

ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เ ือนมกราคม ปี 2558 และปี 2559 

 
 

ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาในรายกิจกรรมของการบริการด้านการวิจัยและพัฒนา จากภาพที่ 9-11 
พบว่า กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภท
ไว้ในที่อื่น มีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนสูงถึงร้อยละ 54.39 จาก 6,131.36 ล้านบาทใน
เดือนมกราคม ปี  2558 เป็น 9,466.46 ล้านบาทในเดือนมกราคมปี  2559 และมีจ านวน
ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นจาก 225 คน เป็น 257 คน เม่ือนับจากเดือนมกราคมในปี 2558 และ 2559 
ตามล าดับ  
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ส าหรับ กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ พบว่า มีอัตรา
การขยายตัวของทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.69 จาก 1,458.09 ล้านบาท
ในเดือนมกราคม ปี 2558 เป็น 1,479.59 ล้านบาทในเดือนมกราคมปี 2559 และมีจ านวน
ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นจาก 248 คน เป็น 250 คน เม่ือนับจากเดือนมกราคมในปี 2558 และ 2559 
ตามล าดับ  

 
ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาสัดส่วนของทุนจดทะเบียนการบริการด้านการวิจัยและพัฒนาแต่ละ

ประเภทแล้ว พบว่า กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ ซึ่ง
มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีสัดส่วนที่สูงกว่า กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้าน
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ อย่างมาก โดยอยู่ที่ร้อยละ 86.48 และ 13.52 ตามล าดับในเดือนมกราคม 
ปี 2559 

 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า กิจกรรมการบริการด้านการวิจัยและพัฒนา มีแนวโน้มขยายตัว

เพิ่มขึ้น โดย กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น เป็นกิจกรรมการบริการด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีความเข้มแข็งกลุ่มหนึ่งของ
ประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะมีสัดส่วนมูลค่าในกลุ่มการบริการสูงที่สุดแล้ว ยังมีอัตราการเติบโตของ
ทุนจดทะเบียนสูงอีกด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ดีของสถานการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศไทย เนื่องจากความรู้และความก้าวทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ถือ
เป็นหนึ่งในกลไกส าคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศให้ มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับ 
นานาประเทศเพิ่มมากขึ้น 
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ภาพที่ 9-11 ภาพร มของธุรกิจการบริการ ้านการ ิจ  และพ ฒนา ที่เกี่  ข้องก บ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม แบ่งตามรา กิจกรรม 

 
หมายเหตุ: ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด 

(Market Access) จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของ
ไทยตามตารางที่ 9-9 พบว่า พบว่า มีกิจกรรมการบริการในสาขาบริการวิจัยและพัฒนาที่ส าคัญ
ทั้งสิ้น 3 บริการได้แก่ 

 
 การบริการออกแบบเฉพาะด้านอื่นๆ (CPC 83919) 
 การบริการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (CPC 83920) 
 การบริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและแฟรนไชส์ (CPC 83960) 
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ในภาพรวม ความตกลงการเจรจาการค้าเสรีเกือบทั้งหมด ไม่มีการเปิดเสรีกิจการบริการ 
(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการด้านการวิจัยและ
พัฒนา ยกเว้นความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียที่เปิดเสรีการบริการ Mode 4 ตามตารางข้อ
ผูกพันทั่วไป (Horizontal Commitment)12 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงท่าทีปกป้องอุตสาหกรรมการบริการ
ดังกล่าวภายในประเทศอย่างมาก

                                                           
12 เปิดเสรีการบริการแก่การบริการด้านการวิจัยและพัฒนา (รหัส CPC 2.1 – 81400)  
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ตารางที่ 9-9 ตารางสรุประ  บการผูกพ นการบริการของ ท ของการบริการ ้านการ ิจ  และพ ฒนาที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 การบริการ ้าน ิจ   
และพ ฒนา 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่ไม่
ผูกพันตามข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสรี 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตามข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรี 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

ระดับการผูกพนัของกิจกรรม
การบริการในสาขา 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 0% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุด
เฉลี่ย: %) 

0%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติต่ าสุด
และสูงสุด: %) 

0%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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 การบริการให้ค าปรึกษา ้านการจ  การและ ้านการตลา  
 
การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้านการตลาด เป็นการบริการที่มีการเติบโตดี 

โดยขนาดของธุรกิจด้านการบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้านการตลาด ระหว่างเดือน
มกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 4.69 ขยายตัวจาก 141,312.30 ล้านบาท 
เป็น 147,933.87 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 9-12 

 
ภาพที่ 9-12 มูลค่าทุนจ ทะเบี นของกลุ่มธุรกิจให้ค าปรึกษา ้านการจ  การและ 

 ้านการตลา  ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  
เ ือนมกราคม ปี 2558 และปี 2559 

 
 

ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาในรายกิจกรรมของการบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้าน
การตลาด จากภาพที่ 9-13 พบว่า กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น มีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนสูงที่สุด ที่ร้อยละ 4.38 จาก 132,899.74 
ล้านบาทในเดือนมกราคม ปี 2558 เป็น 139,315.29 ล้านบาทในเดือนมกราคมปี 2559 และมี
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จ านวนผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นจาก 10,206 คน เป็น 10,839 คน เม่ือนับจากเดือนมกราคมใน 
ปี 2558 และ 2559 ตามล าดับ  

 
ส าหรับ กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงิน พบว่า มีอัตราการขยายตัว

ของทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.48 จาก 6,949.76 ล้านบาทในเดือนมกราคม ปี 2558 เป็น 
7,122.25 ล้านบาทในเดือนมกราคมปี 2559 และมีจ านวนผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นจาก 359 คน เป็น 
422 คน เมื่อนับจากเดือนมกราคมในปี 2558 และ 2559 ตามล าดับ  

 
ส าหรับ การวิจัยตลาดและการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน (ประชามติ) พบว่า มี

อัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.17 จาก 993.24 ล้านบาทในเดือนมกราคม 
ปี 2558 เป็น 1,014.84 ล้านบาทในเดือนมกราคมปี 2559 และมีจ านวนผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นจาก 
237 คน เป็น 248 คน เมื่อนับจากเดือนมกราคมในปี 2558 และ 2559 ตามล าดับ 

 
ส าหรับ กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการสื่อสาร พบว่า มีอัตราการขยายตัวของทุน 

จดทะเบียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.54 จาก 469.55 ล้านบาทในเดือนมกราคม ปี 2558 เป็น 481.50 ล้านบาท
ในเดือนมกราคมปี 2559 และมีจ านวนผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นจาก 158 คน เป็น 166 คน เม่ือนับ
จากเดือนมกราคมในปี 2558 และ 2559 ตามล าดับ 
 

ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาสัดส่วนของทุนจดทะเบียนการบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและ
ด้านการตลาดแต่ละประเภทแล้ว พบว่า กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีสัดส่วนที่สูงกว่ากิจกรรมการบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้าน
การตลาดประเภทอื่นๆ เป็นอย่างมาก โดยอยู่ที่ร้อยละ 94.17 ในเดือนมกราคมปี 2559 รองลงมา
ได้แก่ กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงิน การวิจัยตลาดและการส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชน (ประชามติ) และกิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการสื่อสาร ที่ร้อยละ 4.81 0.69 
และ 0.33 ตามล าดับ  

 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า กิจกรรมการบริการด้านการจัดการและด้านการตลาด มีแนวโน้ม

ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดย กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่
อื่น เป็นกิจกรรมการบริการด้านการจัดการและด้านการตลาดที่มีความเข้มแข็งกลุ่มหนึ่งของ
ประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะมีสัดส่วนมูลค่าในกลุ่มการบริการสูงที่สุดแล้ว ยังมีอัตราการเติบโตของ
ทุนจดทะเบียนสูง และมีจ านวนผู้ประกอบการเป็นจ านวนมากอีกด้วย  
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ภาพที่ 9-13 ภาพร มของธุรกิจการบริการให้ค าปรึกษา ้านการจ  การและ ้านการตลา  
ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม แบ่งตามรา กิจกรรม 

 
หมายเหตุ: ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) 

จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตามตารางที่ 
9-10 พบว่า กิจกรรมการบริการในสาขาการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้านการตลาดที่
ส าคัญทั้งสิ้น 4 บริการ ได้แก่ 

 
 การบริการสนับสนุนอื่นๆ (CPC 85999) 
 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ (CPC 83111) 
 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารการตลาด (CPC 83114) 
 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (CPC 83116) 
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ในภาพรวม ความตกลงการเจรจาการค้าเสรีเกือบทั้งหมด มีการเปิดเสรีกิจการบริการ 
(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการให้ค าปรึกษาด้านการ
จัดการและด้านการตลาด ยกเว้นความตกลงไทย-ชิลี ที่เปิดเฉพาะ Mode 3 เท่านั้น และความตกลง
การค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย ที่ไม่เปิดเลยท้ัง Mode 3 และ Mode 4 
 

ทั้งนี้ หากพิจารณาการบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้านการตลาด ในรายสาขา 
จะพบว่า การบริการแต่ละสาขามีระดับการเปิดเสรีการบริการที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้ 

 
 การบริการให้ค าปรึกษา ้านการบริหารจ  การ (Operations Management 

Consulting Services) พบว่า ไม่ผูกพันในความตกลงส่วนใหญ่ ทั้ง Mode 3 และ 
Mode 4 ยกเว้นความตกลงอาเซียนและความตกลงไทย-ญี่ปุ่น มีการเปิดเสรีใน 
Mode 313 และความตกลงไทย-ออสเตรเลีย มีการเปิดเสรีใน Mode 4 

 
 การบริการให้ค าปรึกษา ้านการบริหารเชิงกล ุทธ์ (Strategic Management 

Consulting Services) พบว่า มีการเปิดเสรีในความตกลงส่วนใหญ่ ทั้ง Mode 314 
(แบบมีเงื่อนไข)15 และ Mode 4 ยกเว้นความตกลงอาเซียน-อินเดีย ไม่มีการเปิดเสรี
เลยท้ัง 2 Mode และความตกลงไทย-ชิลี ที่เปิดเสรีเฉพาะ Mode 3 เท่าน้ัน 

 
 การบริการให้ค าปรึกษา ้านการบริหารการตลา  (Marketing Management 

Consulting Services) พบว่า ไม่ผูกพันในความตกลงส่วนใหญ่ ทั้ง Mode 3 และ 
Mode 4 ยกเว้นความตกลงไทย-ญี่ปุ่น ที่เปิดเสรีใน Mode 3 และความตกลงไทย-
ออสเตรเลียที่เปิดเสรีใน Mode 4  

 
 การบริการให้ค าปรึกษา ้านการบริหารห่ งโซ่อุปทานและอื่น  (Supply 

Chain and Other Management Consulting Services) พบว่า ไม่ผูกพันในความ
ตกลงส่วนใหญ่ ทั้ง Mode 3 และ Mode 4 ยกเว้นความตกลงอาเซียนและความตกลง
ไทย-ญี่ปุ่น ที่เปิดเสรีทั้งใน Mode 3 และ Mode 4 

 

                                                           
13 ระบุสัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติสูงสุดรอ้ยละ 70 และร้อยละ 49 ในความตกลงอาเซียน และความตกลงไทย-ญี่ปุ่น ตามล าดับ 
14 ส่วนใหญ่ระบุสัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติสูงสุดรอ้ยละ 49 ยกเว้นความตกลงไทย-ญี่ปุ่น และไทย-ชิลี ให้ถึงร้อยละ 100  
15 ไม่ผูกพันส าหรับที่ปรึกษาด้านกฎหมายและตรวจสอบบัญชี (Legal and Auditing Consultants) และต้องมีอัตราส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ไม่เกินที่ระดับสามต่อหนึ่ง หรือน้อยกว่า 
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ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ความตกลงการค้าเสรีของประเทศไทยส่วนใหญ่ มีการเปิดเสรีการ
บริการด้านการจัดการและด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เห็นได้
จากการระบุถึงการเปิดเสรีใน Mode 3 (การเปิดเสรีกิจการบริการ) และ Mode 4 (การให้บริการ
โดยบุคคลธรรมดา) อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีดังกล่าว มีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับ
สาขาการให้บริการ โดย การบริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์  (Strategic 
Management Consulting Services) ถือเป็นการบริการด้านการจัดการและด้านการตลาด ที่มีการ
เปิดเสรีการบริการมากที่สุด  
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ตารางที่ 9-10 ตารางสรุประ  บการผูกพ นการบริการของ ท ของการบริการให้ค าปรึกษา ้านการจ  การและ ้านการตลา  
ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 การบริการให้ค าปรึกษา 
 ้านการจ  การและ 
 ้านการตลา  

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่ไม่
ผูกพันตามข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสรี 

1 2 3 3 3 3 3 3 4 4 0 2 3 1 3 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตามข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรี 

3 2 1 1 1 1 1 1 0 0 4 2 1 3 1 0 

ระดับการผูกพนัของกิจกรรม
การบริการในสาขา 

75% 50% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 100% 50% 25% 75% 25% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุด
เฉลี่ย: %) 

47%  12%  12%  12%  0%  62%  25%  25%  

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติต่ าสุด
และสูงสุด: %) 

49%, 
79% 

- 49% - 49% - 49% - 0% - 
49%. 
100% 

- 100% - 
70%, 
100% 

- 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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 การบริการ ้านการท สอบและตร จสอบคุ ภาพสินค้าและ  ตถุ ิบ 
 
การบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ เป็นการบริการที่มี

การเติบโตสูง โดยขนาดของธุรกิจด้านการบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและ
วัตถุดิบ16 ระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 24.08 ขยายตัว
จาก 2,568.69 ล้านบาท เป็น 3,187.34 ล้านบาท และมีจ านวนผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นจาก 261 คน 
เป็น 272 คน เม่ือนับจากเดือนมกราคมในปี 2558 และ 2559 ตามล าดับ ดังแสดงในภาพที่ 9-14 
และ 9-15 

 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า กิจกรรมการบริการด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ  

มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งในแง่ของมูลค่ารวมของทุนจดทะเบียน อัตราการเติบโตของทุน 
จดทะเบียน และจ านวนผู้ประกอบการ ซึ่งถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดี เนื่องจากในปัจจุบัน การบริการ
ด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ ถือว่ามีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการของอุตสาหกรรม ซึ่งจะน าไปสู่การเพิ่มขึ้นของ
ความสามารถทางการแข่งขันด้านการส่งออกของประเทศ 

 
  

                                                           
16 ในการศึกษาภาพรวมของธุรกิจการบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ ส าหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่ม คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเฉพาะ การบริการด้านการทดสอบและวิเคราะห์การป ิบัติการทางกายภาพและเคมี เท่านั้น 
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ภาพที่ 9-14 มูลค่าทุนจ ทะเบี นของกลุ่มธุรกิจการบริการ ้านการท สอบและ 
ตร จสอบคุ ภาพสินค้าและ  ตถุ ิบ ที่เก่ี  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

เ ือนมกราคม ปี 2558 และปี 2559 

 
 

ภาพที่ 9-15 ภาพร มของธุรกิจการบริการ ้านการท สอบและ 
ตร จสอบคุ ภาพสินค้าและ  ตถุ ิบ ที่เก่ี  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

แบ่งตามรา กิจกรรม 

 
หมายเหตุ: ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 
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เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) 
จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตามตารางที่ 
9-11 พบว่า มีกิจกรรมการบริการในสาขาการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบที่
เกี่ยวข้องเพียงหนึ่งบริการ ได้แก่ การบริการทดสอบและวิเคราะห์ส่วนประกอบ (CPC 83441) 

 
ในภาพรวม ความตกลงการเจรจาการค้าเสรีเกือบทั้งหมด มีการเปิดเสรีกิจการบริการ 

(Mode 3)17 และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการด้านการทดสอบ
และตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ18 ยกเว้นความตกลงอาเซียน และความตกลงไทย-ชิลี  
ที่เปิดเฉพาะใน Mode 3 และความตกลงไทย-ออสเตรเลีย ที่เปิดเฉพาะใน Mode 4 

                                                           
17 ส่วนใหญ่ก าหนดให้สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดไม่เกินร้อยละ 49 ยกเว้นความตกลงอาเซียน และไทย-ชิลี ก าหนดให้สัดส่วน 
ผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดไม่เกินร้อยละ 70 และต้องเป็นในรูปแบบกิจการร่วมค้า (Joint Venture) กับนิติบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น  

18 พิจารณาเฉพาะกิจกรรรมการบริการทดสอบและวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Composition and Purity Testing and Analysis 
Services) เท่านั้น 
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ตารางที่ 9-11 ตารางสรุประ  บการผูกพ นการบริการของ ท ของการบริการ ้านการท สอบและตร จสอบคุ ภาพสินค้าและ  ตถุ ิบ 
ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 การบริการ ้านการท สอบ
และตร จสอบคุ ภาพสินค้า

และ  ตถุ ิบ 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่ไม่
ผูกพันตามข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสรี 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตามข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรี 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 

ระดับการผูกพนัของกิจกรรม
การบริการในสาขา 

100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุด
เฉลี่ย: %) 

70%  49%  49%  49%  49%  49%  0%  70%  

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติต่ าสุด
และสูงสุด: %) 

70% - 49% - 49% - 49% - 0% - 49% - 0% - 0% - 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี
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 การบริการที่เกี่  ข้องก บการผลิต19 
 
การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เป็นการบริการ

ที่มีการเติบโตที่ชะลอตัวลง โดยขนาดของธุรกิจด้านการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตระหว่าง
เดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ -1.04 หดตัวจาก 157,418 ล้านบาท 
เป็น 155,779 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 9-16 

 
ภาพที่ 9-16 มูลค่าทุนจ ทะเบี นของกลุ่มธุรกิจการบริการที่เก่ี  ข้องก บการผลิต  

ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เ ือนมกราคม ปี 2558 และปี 2559 

 
 

ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาในรายกิจกรรมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต จากภาพที่ 9-17 
พบว่า การผลิตวัสดุสิ่งทอส าเร็จรูปอื่นๆ ยกเว้นเครื่องแต่งกายซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีอัตรา
การขยายตัวของทุนจดทะเบียนสูงที่สุด ร้อยละ 24.25 จาก 3,447.70 ล้านบาทในเดือนมกราคม  
ปี 2558 เป็น 4,283.90 ล้านบาทในเดือนมกราคมปี 2559 รองลงมา ได้แก่ การผลิตพรมและพรมหนา 
และ การตัดเย็บเสื้อผ้าตามค าสั่งของลูกค้า ร้อยละ 5.76 และร้อยละ 0.70 ตามล าดับ 

                                                           
19 รวมกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวขอ้งกับการเกษตร การล่าสัตว์ และป่าไม้  
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ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาสัดส่วนของทุนจดทะเบียนการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแต่ละ
ประเภทแล้ว พบว่า การผลิตเสื้อผ้าชั้นนอก มีสัดส่วนทุนจดทะเบียนสูงที่สุด ร้อยละ 21.90 ของ
การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทั้งหมดในเดือนมกราคมปี 2559 รองลงมา ได้แก่ การทอผ้าจาก
เส้นใยสังเคราะห์ (ร้อยละ 18.40) การปั่นด้ายจากเส้นใยสังเคราะห์ (ร้อยละ 13.48) การปั่นด้าย
จากเส้นใยธรรมชาติ (ร้อยละ 9.50) และ การผลิตสิ่งทออื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ที่อื่น (ร้อยละ 4.13) 
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ภาพที่ 9-17 ภาพร มของธุรกิจการบริการที่เกี่  ข้องก บการผลิต  
ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
หมายเหตุ: ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

25% 
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เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) 
จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตามตารางที่ 
9-12 พบว่า มีกิจกรรมการบริการท่ีส าคัญ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนีด้้วยกัน 11 บริการ ได้แก่ 

 
 การบริการผลิตเส้นใยสิ่งทอ (CPC 88211)  
 การบริการผลิตสิ่งทอโดยการถัก (CPC 88212)  
 การบริการผลิตสิ่งทอส าเร็จ (CPC 88213)  
 การบริการการผลิตผ้าโครเชต์และผ้าถัก (CPC 88214) 
 การบริการการผลิตสิ่งทอจากวัสดุที่ไม่เป็นธรรมชาติ (CPC 88215) 
 การบริการการผลิตพรม (CPC 88216) 
 การบริการการผลิตตาข่าย เชือก และสายคอร์ด (CPC 88217) 
 การบริการการผลิตสิ่งทออื่นๆ (CPC 88219) 
 การบริการการผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป ยกเว้นเสื้อผ้าจากขนเฟอร์ (CPC 88221) 
 การบริการการผลิตเสื้อผ้าจากขนเฟอร์ (CPC 88222) 
 การบริการการผลิตเสื้อผ้าจากโครเชและผ้าถัก (CPC 88223) 

 
และการบริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การล่าสัตว์ และป่าไม ้4 บริการ ได้แก่ 

 
 การบริการหลังการเก็บเกี่ยวพืช (Post-Harvest Crop Services: CPC 86111) 
 การบริการเตรียมเมล็ดพันธุ์ (Seed Processing Services: CPC 86112) 
 การบริการการผลิตพืชจากเมล็ดพันธุ์อื่น (Crop Production Services on Inputs 

Owned by Others: CPC 86113) 
 การบริการสนับสนุนอื่นๆ ด้านการผลิตพืช (Other Support Services to Crop 

Production: CPC 86119)  
 
ในภาพรวม ความตกลงการเจรจาการค้าเสรีเกือบทั้งหมด ไม่ผูกพันการเปิดเสรีกิจการ

บริการ (Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิต ยกเว้น ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนที่มีการผูกพันการเปิดเสรีบริการในการจัดตั้ง
กิจการภายใต้กรอบความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ACIA) โดยเปิดให้ชาวต่างชาติสามารถถือ
หุ้นสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 49 และความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ที่เปิดเฉพาะ Mode 4 
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อย่างไรก็ตาม ในความตกลงไทย -ออสเตรเลีย แม้จะมีระดับการเปิดเสรีบริการที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มใน Mode 4 แต่การเปิดเสรีดังกล่าว จะไม่รวมถึง
การเปิดเสรีในการบริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การล่าสัตว์ และป่าไม้ ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรม
ต้นน้ าของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เนื่องจากประเทศไทยมีการก าหนดห้ามไม่ให้คน
ต่างด้าวประกอบอาชีพงานกสิกรรม20 ซึ่งการบริการทั้ง 5 บริการดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  
 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ความตกลงการค้าเสรีของประเทศไทยส่วนใหญ่ ไม่มีการเปิดเสรีการ
บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เห็นได้จากการไม่
ผูกพันการเปิดเสรีใน Mode 3 (การเปิดเสรีกิจการบริการ) และ Mode 4 (การให้บริการโดยบุคคล
ธรรมดา) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงท่าทีในการปกป้องอุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศเป็นอย่างมาก 
ทั้งนี้ เป็นเพราะอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทย มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวม 
เป็นอุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานสูง อีกทั้งยังมีความเกี่ยวโยงไปในธุรกิจอื่นๆ นับตั้งแต่วัตถุดิบ 
ฝ้าย ไหม ไปจนถึงการทอผ้าผืน และการตัดเย็บเสื้อผ้าส าเร็จรูป  

 
ทั้งนี้ แม้อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศไทย จะมีจุดแข็งในแง่ของการมี

อุตสาหกรรมเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า มีความหลากหลายของสินค้าในแง่คุณภาพ แต่
การเปิดเสรีการบริการการผลิตนั้น จ าเป็นต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ เนื่องจากสิ่งที่น่าเป็น
กังวลของผู้ประกอบการไทย คือ ปัญหาด้านต้นทุนและราคาของสินค้าที่ยังคงสูง เม่ือเปรียบเทียบ
กับคู่แข่งอื่นๆ เช่น เวียดนาม จีน เป็นต้น ซึ่งหากประเทศไทยมีการเปิดเสรีการบริการด้านการ
ผลิต จะส่งผลให้ผู้ประกอบการภายในประเทศ อาจถูกแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดไปได้ 

                                                           
20 อ้างอิงจาก “การก าหนดงานในอาชีพ และวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกา ก าหนดในอาชีพและวิชาชีพที่
ห้ามคนต่างด้าวท า พ.ศ. 2522”  
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ตารางที่ 9-12 ตารางสรุประ  บการผูกพ นการบริการของ ท ของการบริการที่เกี่  ข้องก บการผลิตที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 การบริการที่เก่ี  ข้องก บ
การผลิต 

AFAS 9th 
Package * 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่ไม่
ผูกพันตามข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสรี 

0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 4 16 16 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตามข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรี 

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 

ระดับการผูกพนัของกิจกรรม
การบริการในสาขา 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 75% 0% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุด
เฉลี่ย: %) 

49%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติต่ าสุด
และสูงสุด: %) 

49%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  

หมายเหตุ: * ในการเจรจาเรื่องการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียนจะถูกระบอุยู่ในความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ACIA) โดยระบุใหช้าวต่างชาติสามารถถือหุ้นได้สูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 49 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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 การบริการการจ  หาพน กงาน 
 
การบริการการจัดหาพนักงานเป็นการบริการที่มีการเติบโตสูง โดยขนาดของธุรกิจด้าน

การบริการการจัดหาพนักงานระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตอยู่ท่ีร้อยละ 
37.72 ขยายตัวจาก 11,742.07 ล้านบาท เป็น 16,170.72 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 9-18 

 
ภาพที่ 9-18 มูลค่าทุนจ ทะเบี นของกลุ่มธุรกิจการบริการการจ  หาพน กงาน  

ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เ ือนมกราคม ปี 2558 และปี 2559 

 
 

ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาในรายกิจกรรมของการบริการการจัดหาพนักงาน จากภาพที่ 9-19 
พบว่า กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรมนุษย์อื่นๆ มีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนสูงที่สุด ที่
ร้อยละ 70.62 จาก 5,809.70 ล้านบาทในเดือนมกราคม ปี 2558 เป็น 9,912.67 ล้านบาทในเดือน
มกราคมปี 2559 อย่างไรก็ตาม การบริการดังกล่าว กลับมีจ านวนผู้ประกอบการลดลงจาก 765 
คน เป็น 723 คน เมื่อนับจากเดือนมกราคมในปี 2558 และ 2559 ตามล าดับ  
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เช่นเดียวกับ กิจกรรมของส านักงานจัดหางานหรือตัวแทนจัดหางานอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ที่อื่น พบว่า มีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.10 จาก 2,632.84 
ล้านบาทในเดือนมกราคม ปี 2558 เป็น 2,793.45 ล้านบาทในเดือนมกราคมปี 2559 แต่กลับมี
จ านวนผู้ประกอบการลดลงจาก 1,062 คน เป็น 1,027 คน เม่ือนับจากเดือนมกราคมในปี 2558 
และ 2559 ตามล าดับ  

 
ส าหรับ กิจกรรมการให้บริการจ้างงานชั่วคราว พบว่า มีอัตราการขยายตัวของทุน 

จดทะเบียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.00 จาก 3,299.54 ล้านบาทในเดือนมกราคม ปี 2558 เป็น 3,464.60 
ล้านบาทในเดือนมกราคมปี 2559 และมีจ านวนผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นจาก 1,071 คน เป็น 1,272 
คน เมื่อนับจากเดือนมกราคมในปี 2558 และ 2559 ตามล าดับ 
 

ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาสัดส่วนของทุนจดทะเบียนการบริการของหมวดการบริการการจัดหา
พนักงานแต่ละประเภทแล้ว พบว่า กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรมนุษย์อื่นๆ มีสัดส่วนที่สูงกว่า
กิจกรรมการบริการการจัดหาพนักงานประเภทอื่นๆ เป็นอย่างมาก โดยอยู่ที่ร้อยละ 70.62 ใน
เดือนมกราคมปี 2559 รองลงมาได้แก่ กิจกรรมการให้บริการจ้างงานชั่วคราว และ กิจกรรมของ
ส านักงานจัดหางานหรือตัวแทนจัดหางานอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ที่อื่น ที่ร้อยละ 21.43 และ 
17.27 ตามล าดับ 

 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า กิจกรรมการบริการด้านการจัดหาพนักงาน มีแนวโน้มขยายตัว

เพิ่มขึ้น โดย กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรมนุษย์อื่นๆ เป็นกิจกรรมการบริการด้านการจัดหา
พนักงานที่มีความเข้มแข็งกลุ่มหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะมีสัดส่วนมูลค่าในกลุ่มการ
บริการสูงที่สุดแล้ว ยังมีอัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนสูงอีกด้วย 
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ภาพที่ 9-19 ภาพร มของธุรกิจการบริการการจ  หาพน กงาน  
ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม แบ่งตามรา กิจกรรม 

 
หมายเหตุ: ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market 

Access) จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตาม
ตารางที่ 9-13 พบว่า มีเพียงกิจกรรมการบริการเดียวที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

 
 การบริการจัดหาพนักงานถาวรที่ มิใช่บุคลากรระดับผู้บริหาร (CPC 85112) 
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ในภาพรวม ความตกลงการเจรจาการค้าเสรีเกือบทั้งหมด ไม่มีการเปิดเสรีกิจการบริการ 
(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการการจัดหาพนักงาน 
ยกเว้นความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียที่เปิดเสรีการบริการ Mode 4 ตามตารางข้อผูกพัน
ทั่วไป (Horizontal Commitment) เท่าน้ัน21

                                                           
21 เปิดเสรีการบริการด้านการจัดหาพนักงานถาวร (ไม่รวมต าแหน่งผู้บริหาร) (รหัส CPC 2.1 – 85112)  
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ตารางที่ 9-13 ตารางสรุประ  บการผูกพ นการบริการของ ท ของการบริการการจ  หาพน กงานที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 การบริการการจ  หา
พน กงาน 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่ไม่
ผูกพันตามข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสรี 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตามข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรี 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

ระดับการผูกพนัของกิจกรรม
การบริการในสาขา 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุด
เฉลี่ย: %) 

0%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติต่ าสุด
และสูงสุด: %) 

0%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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 การบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจ กรและอุปกร ์22 
 
การบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นการบริการที่มีการเติบโตชะลอตัวลง 

โดยขนาดของธุรกิจด้านการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ระหว่างเดือนมกราคม 
ปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ -6.71 หดตัวลงจาก 17,678.90 ล้านบาท เป็น 
16,491.83 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 9-20 

 
ภาพที่ 9-20 มูลค่าทุนจ ทะเบี นของกลุ่มธุรกิจการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจ กร 

และอุปกร ์ ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  
เ ือนมกราคม ปี 2558 และปี 2559 

 
 

ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาในรายกิจกรรมของการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
จากภาพที่ 9-21 พบว่า การบริการซ่อมเครื่องแต่งกาย มีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนสูง
ที่สุด ที่ร้อยละ 40.00 จาก 2.50 ล้านบาทในเดือนมกราคม ปี 2558 เป็น 3.50 ล้านบาทในเดือน

                                                           
22 รวมถึงบริการการซ่อมเครือ่งแต่งกาย 
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มกราคมปี 2559 และมีจ านวนผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นจาก 3 คน เป็น 4 คน เม่ือนับจากเดือน
มกราคมในปี 2558 และ 2559 ตามล าดับ  

 
อย่างไรก็ตาม ส าหรับการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ประเภทอื่นๆ 

ได้แก่ การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไป การติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ และ การ
ซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะอย่าง พบว่า ต่างมีการหดตัวของทุนจดทะเบียน โดยอยู่ที่ร้อยละ  
-12.62 -5.89 และ -4.84 ตามล าดับ  
 

ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาสัดส่วนของทุนจดทะเบียนการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและ
อุปกรณ์แต่ละประเภทแล้ว พบว่า การติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ มีสัดส่วนที่สูง
ที่สุดในการบริการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งหมด โดยอยู่ที่ร้อยละ 47.66 ในเดือน
มกราคมปี 2559 รองลงมา ได้แก่ การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะอย่าง การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้
งานทั่วไป และ การซ่อมเครื่องแต่งกาย ที่ร้อยละ 35.58 16.74 และ 0.02 ตามล าดับ 

 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า กิจกรรมการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ มีแนวโน้ม

หดตัวลง ยกเว้น การบริการซ่อมเครื่องแต่งกาย ที่ถือเป็นกิจกรรมเดียวของการบริการการซ่อม
บ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีมีอัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนท่ีสูง แต่ก็ยังมีมูลค่ารวมของทุน
จดทะเบียนและจ านวนผู้ประกอบการน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับกิจกรรมอื่นๆ   
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ภาพที่ 9-21 ภาพร มของธุรกิจการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจ กรและอุปกร ์  
ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม แบ่งตามรา กิจกรรม 

 
หมายเหตุ: ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) 

จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตามตารางที่ 
9-14 พบว่า มีกิจกรรมการบริการท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาการบริการนี้อยู่ 4 บริการ ได้แก่  

 
 การบริการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรอุตสาหกรรมและพาณิชย์ (CPC 87156) 
 การบริการซ่อมแซมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (CPC 87230) 
 การบริการการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ 

(CPC 87320) 
 การบริการการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ (CPC 87390) 
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ในภาพรวม ความตกลงการเจรจาการค้าเสรีส่วนใหญ่ ไม่ผูกพันการเปิดเสรีกิจการ
บริการ (Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในสาขาการบริการการซ่อม
บ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ยกเว้นความตกลงอาเซียน ที่มีการเปิดเสรีใน Mode 323 และความตกลง
ไทย-ออสเตรเลีย ที่มีการเปิดเสรีใน Mode 424  

                                                           
23 ผูกพันเฉพาะการบริการซ่อมและบ ารุงเครื่องจักรเชิงพาณิชย์และเชิงอุตสาหกรรม การบริการการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์
อุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และการบริการการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ โดยถูกระบุอยู่ในความตกลงด้านการ
ลงทุนอาเซียน (ACIA) และก าหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดที่ร้อยละ 49 

24 ระบุให้เป็นไปตามตารางข้อผูกพนัทัว่ไป (Horizontal Commitment)  
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ตารางที่ 9-14 ตารางสรุประ  บการผูกพ นการบริการของ ท ของการบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจ กรและอุปกร ์ 
ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 การบริการการซ่อมบ ารุง
เครื่องจ กรและอุปกร ์ 

AFAS 9th 
Package * 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่ไม่
ผูกพันตามข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสรี 

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตามข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรี 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 

ระดับการผูกพนัของกิจกรรม
การบริการในสาขา 

75% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุด
เฉลี่ย: %) 

37%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติต่ าสุด
และสูงสุด: %) 

0% 
49% 

- 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 

หมายเหตุ: * ส าหรับการบริการการตดิตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ (CPC 87320 และ 87390) ภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียนจะถกูระบอุยู่ในความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ACIA) โดยระบุให้ชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นได้
สูงสุดไม่เกินร้อยละ 49 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี
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 การบริการการจ  จ าหน่า ส่ง 
 
การบริการการจัดจ าหน่ายส่ง เป็นการบริการที่มีการเติบโตดี โดยขนาดของธุรกิจด้าน

การบริการการจัดจ าหน่ายส่งระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 
3.83 ขยายตัวจาก 25,019.46 ล้านบาท เป็น 25,977.74 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 9-22 

 
ภาพที่ 9-22 มูลค่าทุนจ ทะเบี นของกลุ่มธุรกิจการบริการการจ  จ าหน่า ส่ง  

ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เ ือนมกราคม ปี 2558 และปี 2559 

 
 

ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาในรายกิจกรรมของการบริการการจัดจ าหน่ายส่ง จากภาพที่ 9-23 
พบว่า การขายส่งของใช้ในครัวเรือนที่ท าจากสิ่งทอ มีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนสูงที่สุด 
ที่ร้อยละ 21.96 จาก 888.39 ล้านบาทในเดือนมกราคม ปี 2558 เป็น 1,083.50 ล้านบาทในเดือน
มกราคมปี 2559 รองลงมา ได้แก่ การขายส่งเสื้อผ้า ขยายตัวร้อยละ 9.71 ส่วน การขายส่งด้าย
และผ้า และ การขายส่งสิ่งทอ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนัง และของใช้ในครัวเรือน มีอัตราการ
ขยายตัวของทุนจดทะเบียนติดลบ (ร้อยละ -0.24 และ -13.34 ตามล าดับ)   
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ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาสัดส่วนของทุนจดทะเบียนการบริการของหมวดการบริการการจัด
จ าหน่ายส่งแต่ละประเภทแล้ว พบว่า การขายส่งเสื้อผ้า เป็นกิจกรรมการบริการการจัดจ าหน่ายส่ง
ที่มีสัดส่วนที่สูงที่สุดในการบริการการจัดจ าหน่ายส่งทั้งหมด โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 50.16 ใน
เดือนมกราคมปี 2559 รองลงมา ได้แก่ การขายส่งด้ายและผ้า (ร้อยละ 36.48) การขายส่งสิ่งทอ 
เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนัง และของใช้ในครัวเรือน (ร้อยละ 9.19) และ การขายส่งของใช้ใน
ครัวเรือนที่ท าจากสิ่งทอ (ร้อยละ 4.17) 
 

ภาพที่ 9-23 ภาพร มของธุรกิจการบริการการจ  จ าหน่า ส่ง  
ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม แบ่งตามรา กิจกรรม 

 
หมายเหตุ: ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 
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เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) 
จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตามตารางที่ 
9-15 พบว่า มีกลุ่มการบริการจัดจ าหน่ายส่งที่เกี่ยวข้องกับสาขาการบริการนี้ 2 กลุ่มการบริการ25 
ได้แก่  

 
 การบริการการจัดจ าหน่ายส่งนอกเหนือสัญญาจ้าง (Group of CPC 611) 
 การบริการการจัดจ าหน่ายส่งตามสัญญาจ้าง (Group of CPC 612) 
 
ในภาพรวม ความตกลงการเจรจาการค้าเสรีเกือบทั้งหมด มีการเปิดเสรีกิจการบริการ 

(Mode 3)26 เฉพาะการบริการการขายส่งบนพื้นฐานของค่าธรรมเนียมหรือสัญญา (Wholesale 
Trade Services on a Fee or Contract Basis)27 และ ไม่มีการเปิดเสรีการให้บริการโดยบุคคล
ธรรมดา (Mode 4) ยกเว้นความตกลงไทย-ออสเตรเลีย ที่มีการเปิดเสรีการบริการใน Mode 4 ใน
ทุกความตกลงและทุกสาขาการบริการที่เกี่ยวข้อง 

 
ทั้งนี้ ความตกลงไทย-ญี่ปุ่น ยังมีการเปิดเสรีกิจการบริการ (Mode 3) ในการบริการ 

การขายส่งที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของค่าธรรมเนียมหรือสัญญา (Wholesale Trade Service, 
except on a Fee or Contract Basis) ด้วย โดยก าหนดให้สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดไม่เกิน
ร้อยละ 100  

 

                                                           
25 หมวดการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งส าหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ในรหัส CPC สองหลักสุดท้ายประกอบด้วย -31 

yarn and fabrics, -32 household linens, curtains, net curtains and diverse household articles of textile materials, -33 
articles of clothing, articles of fur and clothing accessories 

26 ก าหนดให้สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดไม่เกินร้อยละ 49  
27 นอกจากนี้ ในความตกลงไทย-ญี่ปุ่น ก าหนดให้สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดไม่เกินร้อยละ 75 ส าหรับบริการการขายส่งที่ไม่ได้
อยู่บนพื้นฐานของค่าธรรมเนียมหรือสัญญา (Wholesale Trade Service, except on a Fee or Contract Basis) ด้วย 
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ตารางที่ 9-15 ตารางสรุประ  บการผูกพ นการบริการของ ท ของการบริการการจ  จ าหน่า ส่ง ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 การบริการการจ  จ าหน่า 
ค้าส่ง 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่ไม่
ผูกพันตามข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสรี 

3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 0 6 0 0 0 6 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตามข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรี 

3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 6 0 6 6 6 0 

ระดับการผูกพนัของกิจกรรม
การบริการในสาขา 

50% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุด
เฉลี่ย: %) 

25%  25%  25%  25%  25%  75%  100%  100%  

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติต่ าสุด
และสูงสุด: %) 

70% - 0% - 0% - 0% - 0% - 75% - 100% - 100% - 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 



 

 

 

9-80  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

 การบริการการจ  จ าหน่า ปลีก 
 
การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกเป็นการบริการที่มีการเติบโตดี โดยขนาดของธุรกิจด้าน

การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 - 2559 มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 
4.80 ขยายตัวจาก 16,794.39 ล้านบาท เป็น 17,600.18 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 9-24 

 
ภาพที่ 9-24 มูลค่าทุนจ ทะเบี นของกลุ่มธุรกิจการบริการการจ  จ าหน่า ปลีก  

ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เ ือนมกราคม ปี 2558 และปี 2559 

 
 

ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาในรายกิจกรรมของการบริการการจัดจ าหน่ายปลีก จากภาพที่ 9-25 
พบว่า การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต มีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนสูงที่สุด ที่ร้อยละ  
12.31 จาก 3,978.74 ล้านบาทในเดือนมกราคม ปี 2558 เป็น 4,468.46 ล้านบาทในเดือนมกราคม
ปี 2559 รองลงมา ได้แก่ ร้านขายปลีกของในครัวเรือนที่ท าจากสิ่งทอ (ร้อยละ 3.40) ร้านขายปลีก
เสื้อผ้า (ร้อยละ 2.90) การขายปลีกพรม พรมหนา วัสดุปิดฝาผนังและปูพื้นในร้านค้าเฉพาะ (ร้อยละ 
2.08) และ การขายปลีกด้ายและผ้า (ร้อยละ 1.46)  
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เม่ือพิจารณาสัดส่วนของทุนจดทะเบียนการบริการของหมวดการบริการการจัดจ าหน่าย
ปลีกแต่ละประเภทแล้ว พบว่า ร้านขายปลีกเสื้อผ้า เป็นกิจกรรมการบริการการจัดจ าหน่ายปลีกที่มี
สัดส่วนที่สูงที่สุดในการบริการการจัดจ าหน่ายปลีกทั้งหมด โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 47.32 ใน
เดือนมกราคมปี 2559 รองลงมา ได้แก่ การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 25.40) การขาย
ปลีกด้ายและผ้า (ร้อยละ 18.19) การขายปลีกพรม พรมหนา วัสดุปิดฝาผนังและปูพื้นในร้านค้า
เฉพาะ (ร้อยละ 6.26) และ ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนท่ีท าจากสิ่งทอ (ร้อยละ 2.84) 

 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า กิจกรรมการบริการการจัดจ าหน่ายปลีก มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น 

โดย การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต เป็นกิจกรรมการบริการด้านการบริการการจัดจ าหน่ายปลีกที่มี
ความน่าสนใจกลุ่มหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะมีสัดส่วนมูลค่าในกลุ่มการบริการสูงรอง
จากร้านขายปลีกเสื้อผ้าแล้ว ยังมีอัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนสูงที่สุด และมีจ านวน
ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญอีกด้วย  
 

  



 

 

 

9-82  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

ภาพที่ 9-25 ภาพร มของธุรกิจการบริการการจ  จ าหน่า ปลีก  
ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม แบ่งตามรา กิจกรรม 

  
หมายเหตุ: ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) 

จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตามตารางที่ 
9-16 พบว่า กลุ่มการบริการจัดจ าหน่ายปลีกที่เกี่ยวข้องกับสาขาการบริการนี้ 5 กลุ่มการบริการ28 
ได้แก่  

 
 การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกในร้านค้าที่นอกเหนือจากร้านค้าเฉพาะอย่าง (Non-

specialized store retail) (Group of CPC 621) 
 การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกในร้านค้าเฉพาะอย่าง (Specialized store) (Group 

of CPC 622) 

                                                           
28 หมวดการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งส าหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่ม ในรหัส CPC สองหลักสุดท้ายประกอบด้วย -31 

yarn and fabrics, -32 household linens, curtains, net curtains and diverse household articles of textile materials, -33 
articles of clothing, articles of fur and clothing accessories 
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 การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกผ่านทางไปรษณีย์ หรืออินเทอร์เน็ต  
(Group of CPC 623) 

 การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกแบบไม่มีร้านค้า (Non-store)  
(Group of CPC 624) 

 การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกตามสัญญาจ้าง (Group of CPC 625) 
 
ในภาพรวม ความตกลงการเจรจาการค้าเสรีส่วนใหญ่ ไม่ผูกพันการเปิดเสรีกิจการ

บริการ (Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ในการบริการการจัดจ าหน่าย
ปลีก ยกเว้นความตกลงไทย-ญี่ปุ่น ที่เปิดเสรีการบริการใน Mode 329 ในทุกสาขาการบริการการจัด
จ าหน่ายปลีก และความตกลงไทย-ออสเตรเลีย ที่มีการเปิดเสรีการบริการใน Mode 4 ในทุกสาขา
การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกเช่นเดียวกัน 

 
อย่างไรก็ตาม พบว่า ในความตกลงอาเซียน และความตกลงไทย-ชิลี ได้มีการเปิดเสรี

เฉพาะ การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกแบบไม่มีหน้าร้าน (Non-Store Retail Trade) ใน Mode 3 
ด้วย โดยก าหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดที่ร้อยละ 70 

                                                           
29 ก าหนดให้สัดส่วนของผู้ถอืหุ้นต่างชาติสูงสุดที่รอ้ยละ 75 



 
 

 

Private & Confidential 9-84 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.                        The Office of Industrial Economics 

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

ตารางที่ 9-16 ตารางสรุประ  บการผูกพ นการบริการของ ท ของการบริการการจ  จ าหน่า ปลีก ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 การบริการการจ  จ าหน่า 
ค้าปลีก 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่ไม่
ผูกพันตามข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสรี 

12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 0 15 15 0 12 15 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตามข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรี 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 3 0 

ระดับการผูกพนัของกิจกรรม
การบริการในสาขา 

20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 20% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุด
เฉลี่ย: %) 

14%  0%  0%  0%  0%  75%  0%  14%  

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติต่ าสุด
และสูงสุด: %) 

49%, 
70% 

- 49% - 49% - 49% - 49% - 75% - 100% - 
70%, 
100% 

- 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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 การบริการการก าจ  ของเสี และการบ าบ  ของเสี อุตสาหกรรม 
 
การบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม เป็นการบริการที่มีการ

เติบโตสูง โดยขนาดของธุรกิจด้านการบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม
ระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 13.78 ขยายตัวจาก 
17,638.53 ล้านบาท เป็น 20,069.29 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 9-26 

 
ภาพที่ 9-26 มูลค่าทุนจ ทะเบี นของกลุ่มธุรกิจการบริการการก าจ  ของเสี และ 
การบ าบ  ของเสี อุตสาหกรรม ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  

เ ือนมกราคม ปี 2558 และปี 2559 

 
 

ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาในรายกิจกรรมการบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสีย
อุตสาหกรรมจากภาพที่ 9-27 พบว่า การก าจัดน้ าเสีย มีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนสูง
ที่สุดถึงร้อยละ 38.49 จาก 1,419.43 ล้านบาทในเดือนมกราคม ปี 2558 เป็น 1,965.73 ล้านบาท
ในเดือนมกราคมปี 2559 รองลงมา ได้แก่ การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดย
การฝังกลบอย่างถูกสุขอนามัย (ร้อยละ 24.40) การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตราย
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โดยวิธีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (ร้อยละ 16.76) กิจกรรมการท าความสะอาดส าหรับ
อาคารและอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (ร้อยละ 10.48) และ การเก็บรวบรวม
ของเสียที่ไม่เป็นอันตราย (ร้อยละ 6.94)  
 

ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาสัดส่วนของทุนจดทะเบียนการบริการของหมวดการบริการการก าจัด
ของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรมแต่ละประเภทแล้ว พบว่า การบ าบัดและการก าจัดของ
เสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยวิธีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เป็นกิจกรรมการบริการการก าจัด
ของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนทุนจดทะเบียนสูงที่สุด  โดยมีสัดส่วนอยู่ที่
ร้อยละ 33.87 ในเดือนมกราคมปี 2559 รองลงมา ได้แก่ การเก็บรวบรวมของเสียที่ไม่เป็นอันตราย 
(ร้อยละ 18.64) การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยการฝังกลบอย่างถูก
สุขอนามัย (ร้อยละ 10.15) การจัดการน้ าเสีย (ร้อยละ 9.79) และ การบ าบัดและการก าจัดของเสีย
ที่ไม่เป็นอันตรายโดยวิธีชีวภาพ (ร้อยละ 3.87) 
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ภาพที่ 9-27 ภาพร มของธุรกิจการบริการการก าจ  ของเสี และ 
การบ าบ  ของเสี อุตสาหกรรม ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  

แบ่งตามรา กิจกรรม 

 
หมายเหตุ: ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 
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เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) 
จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตามตารางที่ 
9-17 พบว่า มีกิจกรรมบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ทั้งสิ้น 6 กิจกรรม ดังนี้ 

  
 การบริการท าความสะอาดทั่วไป (CPC 85330) 
 การบริการการท าความสะอาดเฉพาะอย่าง (CPC 85340) 
 การบริการการบ าบัดน้ าเสีย (CPC 94110) 
 การบริการการเก็บรวบรวมของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ยกเว้น ของเสียทาง

การแพทย์และชีวภาพ (CPC 94212) 
 การบริการการเก็บรวบรวมของเสียทั่วไป (CPC 94239) 
 การบริการการเก็บรวบรวมของเสียที่ไม่เป็นอันตรายและวัสดุรีไซเคิล (CPC 

94229) 
 
ในภาพรวม ความตกลงการเจรจาการค้าเสรีเกือบทั้งหมด มีการเปิดเสรีกิจการบริการ 

(Mode 3)30 และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4)31 ในสาขาการบริการการก าจัดของเสีย
และการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม ยกเว้นความตกลงไทย-ออสเตรเลีย ที่ไม่มีการเปิดเสรีใน 
Mode 3 และความตกลงอาเซียน-อินเดีย และความตกลงไทย-ชิลี ที่ไม่มีการเปิดเสรีเลยทั้ง 2 
Mode 

 
ทั้งนี้ หากพิจารณาการบริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม ใน

รายสาขา จะพบว่า การบริการแต่ละสาขามีระดับการเปิดเสรีการบริการที่แตกต่างกันออกไป โดย 
การบริการการท าความสะอาดทั่วไป (General Cleaning Services) และ การบริการการท าความ
สะอาดเฉพาะอย่าง (Specialized Cleaning Services)  พบว่า ไม่ผูกพันในความตกลงส่วนใหญ่ 
ทั้ง Mode 3 และ Mode 4 ยกเว้นความตกลงไทย-ออสเตรเลีย ที่เปิดเสรีการบริการใน Mode 4  

 
   
 

                                                           
30 ก าหนดสัดส่วนผูถ้ือหุ้นต่างชาตสิูงสุดร้อยละ 49 
31 ในความตกลงอาเซียน-เกาหลีใต้ และความตกลงอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ มีการระบุเพิ่มเติมให้ผู้ให้บริการป ิบัติตาม
ข้อบังคับของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Ministry of Natural Resources and Environment) ของประเทศ
ไทยด้วย 
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ตารางที่ 9-17 ตารางสรุประ  บการผูกพ นการบริการของ ท ของการบริการการก าจ  ของเสี และการบ าบ  ของเสี อุตสาหกรรม 
ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 การบริการการก าจ  ของ
เสี และการบ าบ  ของเสี 

อุตสาหกรรม 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่ไม่
ผูกพันตามข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสรี 

2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 2 2 6 1 5 6 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตามข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรี 

4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 4 0 5 1 0 

ระดับการผูกพนัของกิจกรรม
การบริการในสาขา 

67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 0% 0% 67% 67% 0% 83% 17% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุด
เฉลี่ย: %) 

33%  25%  25%  25%  0%  25%  0%  12%  

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติต่ าสุด
และสูงสุด: %) 

49% - 49% - 49% - 49% - 0% - 49% - 0% - 70% - 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี
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 การบริการประก น ินาศภ   
 
การบริการประกันวินาศภัย เป็นการบริการที่มีการเติบโตดี โดยขนาดของธุรกิจด้านการ

บริการประกันวินาศภัยระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 2.54 
ขยายตัวจาก 41,464.58 ล้านบาท เป็น 42,519 ล้านบาท ดังแสดงในภาพที่ 9-28 

 
ภาพที่ 9-28 มูลค่าทุนจ ทะเบี นของกลุ่มธุรกิจการบริการประก น ินาศภ   

ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เ ือนมกราคม ปี 2558 และปี 2559 

 
 

ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาในรายกิจกรรมของการบริการประกันวินาศภัย จากภาพที่ 9-29 
พบว่า การประกันวินาศภัย มีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนร้อยละ 2.94 จาก 35,763.88 
ล้านบาทในเดือนมกราคม ปี 2558 เป็น 36,816.69 ล้านบาทในเดือนมกราคมปี 2559 โดยมี
จ านวนผู้ประกอบการเท่าเดิม (65 ราย) เม่ือเปรียบเทียบระหว่างเดือนมกราคมในปี 2558 และ 
2559  

 



 

 

 

 9-91 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

ส าหรับ การประกันภัยต่อ พบว่า มีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น
เช่นเดียวกัน โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.04 จาก 5,700.69 ล้านบาทในเดือนมกราคม ปี 2558 เป็น 
5,702.99 ล้านบาทในเดือนมกราคมปี 2559 โดยมีจ านวนผู้ประกอบการเท่าเดิมเช่นเดียวกัน  
(14 ราย) เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเดือนมกราคมในปี 2558 และ 2559  

 
ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาสัดส่วนของทุนจดทะเบียนการบริการด้านการบริการประกันวินาศภัย

แต่ละประเภทแล้ว พบว่า การประกันวินาศภัย มีสัดส่วนทุนจดทะเบียนที่สูงกว่า การประกันภัยต่อ 
อย่างมาก โดยอยู่ที่ร้อยละ 86.59 และ 13.41 ตามล าดับในเดือนมกราคมปี 2559 

 
ภาพที่ 9-29 ภาพร มของธุรกิจการบริการประก น ินาศภ    

ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม แบ่งตามรา กิจกรรม 

 
หมายเหตุ: ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

 
นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market 

Access) จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตาม
ตารางที่ 9-18 พบว่า มีกิจกรรมบริการประกันวินาศภัยที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 2 กิจกรรมบริการ ได้แก่ 

 
 การบริการประกันภัยการขนส่งสินค้า (CPC 71333)  
 การบริการประกันภัยส าหรับทรัพย์สินอื่นๆ (CPC 71334) 
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ในภาพรวม ความตกลงการเจรจาการค้าเสรีเกือบทั้งหมด มีการเปิดเสรีกิจการบริการ 
(Mode 3)32 และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4)33 ในสาขาการบริการประกันวินาศภัย 
ยกเว้นความตกลงไทย-ออสเตรเลีย ที่ไม่มีการเปิดเสรีใน Mode 3 และความตกลงอาเซียน-อินเดีย 
และความตกลงไทย-ชิลี ที่ไม่มีการเปิดเสรีเลยท้ัง 2 Mode 

                                                           
32 ก าหนดให้สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสงูสุดไม่เกินร้อยละ 25 และก าหนดให้ธุรกิจการประกันใดๆ ที่มีการจัดตั้งใหม่ จะต้องได้รับการ
อนุมัติเห็นชอบจากรัฐมนตรี ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  

33 ก าหนดให้บุคลากรในต าแหน่งผู้บริหารอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ช่วยทางเทคนิค จะต้องได้รับการอนุมัติเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (Insurance Commissioner)  
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ตารางที่ 9-18 ตารางสรุประ  บการผูกพ นการบริการของ ท ของการบริการประก น ินาศภ  ที่เก่ี  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 การบริการประก น ินาศภ   

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่ไม่
ผูกพันตามข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสรี 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 1 1 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตามข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรี 

2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 2 1 1 

ระดับการผูกพนัของกิจกรรม
การบริการในสาขา 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 100% 50% 50% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุด
เฉลี่ย: %) 

25%  25%  25%  25%  0%  25%  0%  13%  

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติต่ าสุด
และสูงสุด: %) 

25% - 25% - 25% - 25% - 0% - 25% - 0% - 25% - 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี
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 การบริการการขนส่งสินค้าและ  ตถุ ิบ34 
 
การบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ เป็นการบริการที่มีการเติบโตดี โดยขนาดของ

ธุรกิจด้านการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 – 2559 มีอัตรา
การเติบโตอยู่ท่ีร้อยละ 1.17 ขยายตัวจาก 94,425.10 ล้านบาท เป็น 95,525.38 ล้านบาท ดังแสดง
ในภาพที่ 9-30 

 
ภาพที่ 9-30 มูลค่าทุนจ ทะเบี นของกลุ่มธุรกิจการบริการการขนส่งสินค้าและ  ตถุ ิบ 
ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เ ือนมกราคม ปี 2558 และปี 2559 

 
 

ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาในรายกิจกรรมของการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ จากภาพที่ 
9-31 พบว่า กิจกรรมไปรษณีย์ มีอัตราการขยายตัวของทุนจดทะเบียนสูงที่สุด ที่ร้อยละ 30.03 
จาก 35.00 ล้านบาทในเดือนมกราคม ปี 2558 เป็น 45.51 ล้านบาทในเดือนมกราคมปี 2559 และ
มีจ านวนผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นจาก 16 คน เป็น 27 คน เม่ือนับจากเดือนมกราคมในปี 2558 และ 
2559 ตามล าดับ รองลงมา ได้แก่ การขนส่งสินค้าทางรถไฟ (ร้อยละ 20.00) การขนถ่ายสินค้า 

                                                           
34 รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งกับคลังสนิค้าและการจัดเก็บสินค้า และการบรรจุหีบห่อ 
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(ร้อยละ 7.9) การขนส่งทางน้ าภายในประเทศ (ร้อยละ 5.51) และ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการ 
บรรจุภัณฑ์ (ร้อยละ 2.36)  

 
อย่างไรก็ตาม พบว่า มีกิจกรรมในหมวดการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ จ านวน 

5 กิจกรรม ที่มีการหดตัวของทุนจดทะเบียน ได้แก่ การขนส่งสินค้าทางอากาศที่มีตารางเวลา 
(ร้อยละ -12.20) กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่
อื่น (ร้อยละ -1.51) กิจกรรมบริการบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง (ร้อยละ -1.46) การขนส่งสินค้าที่
บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทางถนน (ร้อยละ -1.24) และ การขนส่งสินค้าทางอากาศที่ไม่มีตารางเวลา 
(ร้อยละ -0.45)  

 
ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาสัดส่วนของทุนจดทะเบียนการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบแต่

ละประเภทแล้ว พบว่า การขนส่งสินค้าอื่นๆ ทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีสัดส่วนของ
ทุนจดทะเบียนที่สูงที่สุดในการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบทั้งหมด โดยอยู่ที่ร้อยละ 28.93 
ในเดือนมกราคมปี 2559 รองลงมา ได้แก่ กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าอื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (ร้อยละ 25.47) การขนส่งสินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล 
(ร้อยละ 20.03) การขนส่งทางน้ าภายในประเทศ (ร้อยละ 10.09) และ การขนถ่ายสินค้า (ร้อยละ 
7.79) 
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ภาพที่ 9-31 ภาพร มของธุรกิจการบริการการขนส่งสินค้าและ  ตถุ ิบ 
ที่เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม แบ่งตามรา กิจกรรม 

 
หมายเหตุ: ขนาดของ Bubble แสดงจ านวนผู้ประกอบการในเดือนมกราคม ปี 2559 (หน่วย: กิจการ) 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลขอ้มูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 
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นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาในเรื่องของระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market 
Access) จากข้อมูลการเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตาม
ตารางที่ 9-19 พบว่า มีกิจกรรมการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
นี้ท้ังสิ้น 15 กิจกรรม ดังนี้ 

  
 การบริการการขนส่งสินค้าทางถนนด้วยรถบรรทุกและรถพ่วง (CPC 65112) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางถนนแบบรถบรรทุกคอนเทนเนอร์ (CPC 65113) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางถนนด้วยพาหนะอื่นๆ (CPC 65119) 
 การบริการการขนส่งทางรางด้วยตู้คอนเทนเนอร์ (CPC 65123) 
 การบริการการขนส่งทางรางด้วยพาหนะอื่นๆ (CPC 65129) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางทะเลและชายฝั่งด้วยเรือบรรทุก (CPC 65212) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางทะเลและชายฝั่งด้วยเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ 

(CPC 65213) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางทะเลและชายฝั่งด้วยพาหนะอื่น (CPC 65219) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (CPC 65319) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางแม่น้ าด้วยถังบรรจุของเหลว (CPC 65221) 
 การบริการการขนส่งสินค้าทางแม่น้ าด้วยพาหนะอื่น (CPC 65229) 
 การบริการการบรรจุหีบห่อ (CPC 85400) 
 การบริการการขนถ่ายสินค้า (CPC 67110) 
 การบริการการจัดเก็บก๊าซและของเหลว (CPC 67220) 
 การบริการการคลังสินค้าอื่นๆ (CPC 67290) 
 
ในภาพรวม ความตกลงการเจรจาการค้าเสรีเกือบทั้งหมด มีการเปิดเสรีกิจการบริการ 

(Mode 3)35 และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4)36 ในสาขาการบริการการขนส่งสินค้า
และวัตถุดิบ ยกเว้นการบริการท่ีเกี่ยวข้องกับทางรถไฟ (Railway Transport) ทางน้ าภายในประเทศ 
(Inland Water Transport) ทางอากาศ (Air Transport) และการบริการจัดการตู้คอนเทนเนอร์  
(Container Handling) ไม่มีการผูกพัน 

                                                           
35 ก าหนดสัดส่วนผูถ้ือหุ้นต่างชาตสิูงสุดที่ร้อยละ 49  
36 ไม่ผูกพันส าหรับอาชีพลูกเรอื (Ship Crew) ในการบริการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบทางทะเลและทางน้ า  



 

 

 

9-98  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

อย่างไรก็ตาม ในความตกลงไทย-ออสเตรเลีย จะไม่มีการเปิดเสรีใน Mode 3 เลยในทุก
บริการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ และในความตกลงไทย -ชิลี จะไม่มีการเปิดเสรี 
ในการบริการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบเลยเลยในท้ัง 2 Mode37 เช่นเดียวกัน 

 
 

                                                           
37 ยกเว้นการบริการบรรจุภัณฑ์หีบหอ่ (Packaging Services) โดยก าหนดสัดส่วนผูถ้ือหุน้ต่างชาติสูงสุดทีร่้อยละ 70  
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ตารางที่ 9-19 ตารางสรุประ  บการผูกพ นการบริการของ ท ของธุรกิจการบริการการขนส่งสินค้าและ  ตถุ ิบ 
ที่เกี ่ ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 การบริการการขนส่งสินค้า
และ  ตถุ ิบ 

AFAS 9th 
Package 

ASEAN-China ASEAN-Korea 
ASEAN - Australia 
and New Zealand 

ASEAN - India Thailand - Japan 
Thailand - 
Australia 

Thailand - Chile 

Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 Mode 3 Mode 4 

จ านวนกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการ 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่ไม่
ผูกพันตามข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสรี 

8 9 5 5 5 6 5 6 12 12 5 6 15 0 14 15 

จ านวนกิจกรรมการบริการที่
เปิดเสรีการบริการตามข้อตกลง
การเจรจาการค้าเสรี 

7 6 10 10 10 9 10 9 3 3 10 9 0 15 1 0 

ระดับการผูกพนัของกิจกรรม
การบริการในสาขา 

47% 40% 67% 67% 67% 60% 67% 60% 20% 20% 67% 60% 0% 100% 7% 0% 

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุด
เฉลี่ย: %) 

23%  33%  33%  33%  10%  33%  0%  5%  

ระดับการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการใน Mode 3  
(สัดส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติต่ าสุด
และสูงสุด: %) 

49%, 
70% 

- 49% - 49% - 49% - 49% - 49% - 0% - 70% - 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
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9.4.2 สรุปภาพร มขี ค ามสามารถในการแข่งข นของการบริการที่ เกี่  ข้องก บ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
เม่ือพิจารณาอัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนของบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในแต่ละบริการ พบว่า การบริการด้านการวิจัยและพัฒนา เป็นการบริการที่
มีอัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 - 2559 สูงที่สุด ถึงร้อยละ 
44.23 รองลงมาได้แก่ การบริการการจัดหาพนักงาน (ร้อยละ 37.72) การบริการด้านการทดสอบ
และตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ (ร้อยละ 24.08) และ การบริการก าจัดของเสียและการ
บ าบัดของเสียอุตสาหกรรม (ร้อยละ 13.78) 

 
นอกเหนือจากภาคบริการข้างต้น ที่มีอัตราการเติบโตอยู่ในระดับสูงแล้ว ภาคบริการอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ที่มีอัตราการเติบโตในระดับดี ได้แก่ การบริการ
ด้านวิศวกรรม (ร้อยละ 5.46) การบริการการจัดหน่ายปลีก (ร้อยละ 4.80) การบริการให้ค าปรึกษา
ด้านการจัดการและด้านการตลาด (ร้อยละ 4.69) การบริการการจัดจ าหน่ายส่ง (ร้อยละ 3.83) การ
บริการประกันวินาศภัย (ร้อยละ 2.54) และ การบริการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ (ร้อยละ 1.17) 
 

อย่างไรก็ตาม พบว่า มีภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ที่
เผชิญกับภาวะการหดตัว ได้แก่ การบริการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ (หดตัวร้อยละ -6.71) 
และ การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (ร้อยละ -1.04) ซึ่งคาดการณ์ว่าเป็นผลมาจากการย้ายฐาน
การผลิตไปยังต่างประเทศ และการชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิตของประเทศคู่ค้าหลัก ทั้ง 
สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และจีน ประกอบกับการที่ไทยถูกตัดสิทธิ GSP จากสหภาพ
ยุโรป ตั้งแต่ 1 มกราคม ปี 2558 เป็นต้นมา ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับก าแพงภาษีที่
สูงขึ้น และส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขันด้านราคา  
 
 ระ  บการเปิ เสรีของแต่ละภาคบริการที่ เกี่  ข้องก บอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

เครื่องนุ่งห่ม 
 
เม่ือพิจารณาระดับการเปิดเสรีของแต่ละภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ

และเครื่องนุ่งห่ม พบว่า มีระดับการเปิดเสรีที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละภาคบริการ ซึ่งสามารถ
สรุปได้ดังนี ้
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 การบริการ ้าน ิศ กรรม พบว่า ในภาพรวม ความตกลงการเจรจาการค้าเสรี
เกือบทั้งหมด มีการเปิดเสรีกิจการบริการ (Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคล
ธรรมดา (Mode 4) ยกเว้นความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ที่ไม่เปิดเลยทั้ง 2 Mode 
และความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียที่เปิดเฉพาะ Mode ที่ 4 เท่าน้ัน 

 
 การบริการ ้านการ ิจ  และพ ฒนา พบว่า ในภาพรวม ความตกลงการเจรจา

การค้าเสรีเกือบทั้งหมด ไม่มีการเปิดเสรีกิจการบริการ (Mode 3) และการให้บริการ
โดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ยกเว้นความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ที่เปิด
เสรีการบริการ Mode 4 ตามตารางข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal Commitment) ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงท่าทีปกป้องอุตสาหกรรมการบริการดังกล่าวภายในประเทศอย่างมาก 

 
 การบริการ ้านการจ  การและ ้านการตลา  พบว่า ในภาพรวม ความตกลง

การเจรจาการค้าเสรีเกือบทั้งหมด มีการเปิดเสรีกิจการบริการ (Mode 3) และการ
ให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีดังกล่าว มี
เงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับสาขาการให้บริการ โดย การบริการให้
ค าปรึกษาด้ านการบริหารเชิ งกลยุทธ์  (Strategic Management Consulting 
Services) ถือเป็นการบริการด้านการจัดการและด้านการตลาด ที่มีการเปิดเสรีการ
บริการมากที่สุด 

 
 การบริการ ้านการท สอบและตร จสอบคุ ภาพสินค้าและ  ตถุ ิบ พบว่า 

ในภาพรวม ความตกลงการเจรจาการค้าเสรีเกือบทั้งหมด มีการเปิดเสรีกิจการ
บริการ (Mode 3)  และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ยกเว้นความตกลง
อาเซียน และความตกลงไทย-ชิลี ที่เปิดเฉพาะใน Mode 3 และความตกลงไทย-
ออสเตรเลีย ที่เปิดเฉพาะใน Mode 4 

 
 การบริการที่เกี่  ข้องก บการผลิต พบว่า ในภาพรวม ความตกลงการเจรจา

การค้าเสรีเกือบทั้งหมด ไม่ผูกพันการเปิดเสรีกิจการบริการ (Mode 3) และการ
ให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ยกเว้น ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนที่มี
การผูกพันการเปิดเสรีบริการใน Mode 3 ภายใต้กรอบความตกลงด้านการลงทุน
อาเซียน (ACIA) และความตกลงไทย-ออสเตรเลีย ที่เปิดเฉพาะ Mode 4 
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 การบริการการจ  หาพน กงาน พบว่า ในภาพรวม ความตกลงการเจรจาการค้า
เสรีเกือบทั้งหมด ไม่มีการเปิดเสรีกิจการบริการ (Mode 3) และการให้บริการโดย
บุคคลธรรมดา (Mode 4) ยกเว้นความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียที่เปิดเสรี
การบริการ Mode 4 ตามตารางข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal Commitment) เท่าน้ัน 

 
 การบริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจ กรและอุปกร ์ พบว่า ในภาพรวม ความตกลง

การเจรจาการค้าเสรีส่วนใหญ่ ไม่ผูกพันการเปิดเสรีกิจการบริการ (Mode 3) และ
การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ยกเว้นความตกลงอาเซียน ที่มีการเปิด
เสรีใน Mode 3 และความตกลงไทย-ออสเตรเลีย ที่มีการเปิดเสรีใน Mode 4 

 
 การบริการการจ  จ าหน่า ส่ง พบว่า ในภาพรวม ความตกลงการเจรจาการค้า

เสรีเกือบทั้งหมด มีการเปิดเสรีกิจการบริการ (Mode 3) เฉพาะการบริการการขาย
ส่งบนพื้นฐานของค่าธรรมเนียมหรือสัญญา (Wholesale Trade Services on a Fee 
or Contract Basis) และ ไม่มีการเปิดเสรีการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) 
ยกเว้นความตกลงไทย-ออสเตรเลีย ที่มีการเปิดเสรีการบริการใน Mode 4 ในทุกความ
ตกลงและทุกสาขาการบริการที่เกี่ยวข้อง 

 
 การบริการการจ  จ าหน่า ปลีก พบว่า ในภาพรวม ความตกลงการเจรจาการค้า

เสรีส่วนใหญ่ ไม่ผูกพันการเปิดเสรีกิจการบริการ (Mode 3) และการให้บริการโดย
บุคคลธรรมดา (Mode 4) ยกเว้นความตกลงไทย-ญี่ปุ่น ที่เปิดเสรีการบริการใน 
Mode 3  ในทุกสาขา และความตกลงไทย-ออสเตรเลีย ที่มีการเปิดเสรีการบริการใน 
Mode 4 ในทุกสาขาเช่นเดียวกัน 

  
 การบริการการก าจ  ของเสี และการบ าบ  ของเสี อุตสาหกรรม พบว่า ใน

ภาพรวม ความตกลงการเจรจาการค้าเสรีเกือบทั้งหมด มีการเปิดเสรีกิจการบริการ 
(Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ยกเว้นความตกลงไทย-
ออสเตรเลีย ที่ไม่มีการเปิดเสรีใน Mode 3 และความตกลงอาเซียน-อินเดีย และ
ความตกลงไทย-ชิลี ที่ไม่มีการเปิดเสรีเลยท้ัง 2 Mode 

 
 การบริการประก น ินาศภ   พบว่า ในภาพรวม ความตกลงการเจรจาการค้าเสรี

เกือบทั้งหมด มีการเปิดเสรีกิจการบริการ (Mode 3) และการให้บริการโดยบุคคล
ธรรมดา (Mode 4) ยกเว้นความตกลงไทย-ออสเตรเลีย ที่ไม่มีการเปิดเสรีใน Mode 
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3 และความตกลงอาเซียน-อินเดีย และความตกลงไทย-ชิลี ที่ไม่มีการเปิดเสรีเลยทั้ง 
2 รูปแบบ 

 
 การบริการการขนส่งสินค้าและ  ตถุ ิบ พบว่า ในภาพรวม ความตกลงการ

เจรจาการค้าเสรีเกือบทั้งหมด มีการเปิดเสรีกิจการบริการ (Mode 3) และการ
ให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4) ยกเว้นการบริการที่เกี่ยวข้องกับทางรถไฟ 
(Railway Transport) ทางน้ าภายในประเทศ (Inland Water Transport) ทางอากาศ 
(Air Transport) และการบริการจัดการตู้คอนเทนเนอร์ (Container Handling) ไม่มี
การผูกพัน 
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บทที่ 10 
สรุปศกัยภาพของอตุสาหรรมบรกิารที่เกี่ยวข้องกบัการผลิต 
 
 
เนื้อหาในบทนี้ จะกล่าวถึงภาพรวมของศักยภาพของอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทยในปัจจุบัน พร้อมทั้งพิจารณาแนวโน้มการเปิดเสรีการค้า
การบริการภายใต้ความตกลงการค้าเสรีที่ประเทศไทยผูกพัน โดยเนื้อหาในบทนี้จะประกอบด้วย
หัวข้อ 10.1 ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่ เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม เป้าหมาย  
10.2 ความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และ  
10.3 สรุปศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยรวม 

  
 

10.1 ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเปา้หมาย 
 
ในกระบวนการวิ เคราะห์ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่ เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ง 5 อุตสาหกรรมในภาพรวมนั้น คณะผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลจากดัชนีตัวชี้วัด
ความสามารถในการแข่งขัน และดัชนีช้ีวัดระดับการผูกพันการบริการของอุตสาหกรรมการบริการ1 
ภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรีที่ประเทศไทยมีความผูกพันด้วย โดยโครงสร้างการวิเคราะห์
อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต คณะผู้วิจัยจะใช้แนวคิดของ Shih Smiling Curve 
ในการระบุอุตสาหกรรมการบริการท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตในแต่ละช่วงกิจกรรมการผลิตของห่วงโซ่
มูลค่า ซึ่งมีรายละเอียดดังภาพที่ 10-1 
  

                                                           
1 เนื่องจากข้อจ ากัดในการรวบรวมฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความสามารถและศักยภาพในการแข่งขนัของอตุสาหกรรม
การบริการในไทย คณะผูว้ิจัยจึงใช้ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และข้อมูลการเปิดเสรีการบริการของแต่ละกิจกรรมการ
บริการเพื่อใช้ในการประเมินศักยภาพทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมบริการแทน เพราะมีข้อมูลที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมการ
บริการ และมีการจัดระบบแบ่งประเภทกิจกรรมบริการที่สอดคลอ้งกับหลักสากล (โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการจัดเก็บข้อมูล
ตามประเภทกิจกรรมที่เรียกว่า TSIC ซึ่งพัฒนามาจากการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมสากลหรือ ISIC) โดยรายละเอียด
ที่มาของข้อมูลส าหรับดัชนีชีว้ัดดังกล่าว ได้ถูกกล่าวถึงในบทที่ 5 – 9  
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 ภาพที่ 10-1 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในกรอบแนวคิด 
ของ Shih Smiling Curve 

 
 
จากภาพ 10-1 จะเห็นว่า ภายใต้กระบวนการก่อนการผลิต กระบวนการระหว่างการผลิต 

และกระบวนการหลังการผลิตในห่วงโซ่มูลค่า จะมีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก  
ซึ่งสาขาบริการบางสาขาอาจจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการต่างๆ ในห่วงโซ่มูลค่ามากกว่าหนึ่ง
กระบวนการก็เป็นได้ อาทิ การบริการวิศวกรรมเกี่ยวข้องกับกระบวนการก่อนการผลิตและระหว่าง
การผลิต เป็นต้น ทั้งน้ี ในแต่ละช่วงของกระบวนการต่างๆ ในห่วงโซ่มูลค่า มีกิจกรรมการบริการที่
เกี่ยวข้องเป็นหลัก ดังนี ้

 
กระบวนการก่อนการผลิต 
 บริการการวิจัยและพัฒนา 
 บริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและการตลาด 
 บริการจัดหาพนักงาน 
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กระบวนการระหว่างการผลิต 
 บริการการวิศวกรรม 
 บริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ประมง และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
 บริการการก าจัดและบ าบัดของเสีย 
 บริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
 บริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ 
 
กระบวนการหลังการผลิต 
 บริการการประกันวินาศภัย 
 บริการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง 
 บริการการขนส่ง คลังสินค้า และการบรรจุหีบห่อ 
 
อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ประมง และเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า เป็นอุตสาหกรรมการบริการที่มีความจ าเพาะเจาะจงและเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการ
ผลิตอาหารแปรรูปเพียงอุตสาหกรรมเดียวเท่านั้น ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมิได้ท าการวิเคราะห์
ศักยภาพและความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการเกี่ยวข้องกับการเกษตร 
ประมง และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในการศึกษานี ้ 

 
ส าหรับการวิเคราะห์ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

การผลิต คณะผู้วิจัยจะใช้แผนภาพสองมิติเพื่อประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพ ดังแสดงในภาพที่ 
10-2 
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ภาพที่ 10-2 ตัวอย่างแผนภาพประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพของอุตสาหกรรมบริการ 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
จากภาพที่ 10-2 แกนนอนของแผนภาพจะแสดงถึง จ านวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

การบริการแต่ละอุตสาหกรรม และแกนตั้งของแผนภาพจะแสดงถึง ระดับการผูกพันภาคบริการ
ของแต่ละสาขาใน Mode 3/ระดับการผูกพันภาคบริการของแต่ละสาขาใน Mode 4/ระดับการเปิด
เสรีการบริการเฉลี่ยของแต่ละสาขาใน Mode 32  

 
ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์ระดับการผูกพันภาคบริการของแต่ละสาขาใน Mode 3/ระดับการ

ผูกพันภาคบริการของแต่ละสาขาใน Mode 4/ระดับการเปิดเสรีการบริการเฉลี่ยใน Mode 3 
คณะผู้วิจัยจะพิจารณาเฉพาะกรอบ AFAS และ ASEAN MNP เป็นส าคัญ เนื่องจากกรอบ AFAS 
และกรอบความตกลง ASEAN MNP ดังกล่าวมีจ านวนกิจกรรมการบริการที่ผูกพันการเปิดเสรีการ

                                                           
2 ระดับการเปิดเสรีการบริการเฉลี่ยใน Mode 3 หมายถึง ค่าเฉลี่ยทุกสาขาการบริการของสัดสว่นการอนุญาตให้ชาวต่างชาติถือหุน้
ได้สูงสุดในการจัดตั้งธุรกิจของแต่ละกจิกรรมการบริการในแต่ละสาขาบริการ โดยสัดส่วนการอนุญาตให้ต่างชาตถิือหุ้นได้สูงสุด
ดังกล่าวจะถูกก าหนดในตารางข้อผูกพันทั่วไปใต้กรอบ AFAS ฉบับที่ 9 ของไทย 
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บริการมากที่สุด อีกทั้ง กรอบความตกลงดังกล่าวมีการพัฒนาความตกลงคืบหน้าไปมากกว่ากรอบ
ความตกลงอื่นๆ ที่ไทยได้ผูกพันด้วยโดยเปรียบเทียบ 

 
ทั้ งนี้  ส าหรับสาขาการบริการที่ เกี่ ยวข้องกับการผลิต  (Services incidental to 

manufacturing) จะเป็นสาขาการบริการที่ผูกพันภายใต้กรอบความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน 
(ASEAN Comprehensive Investment Agreement: ACIA) โดยผูกพันการเปิดเสรีกิจกรรมการ
บริการในสาขาการบริการที่เกี่ยข้องกับการผลิตทุกบริการ โดยจ ากัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุด
ที่ร้อยละ 49 

 
ส าหรับการแปลผลของระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมการผลิต โดยจะใช้ส าหรับการแปลผลในภาพที่ 10-3 ถึง 10-5 เป็นดังน้ี 
 

 อุตสาหกรรมการบริการที่อยู่ในต าแหน่งพื้นที่ด้านซ้ายบน จะเป็นอุตสาหกรรม
บริการที่มีจ านวนผู้ประกอบการน้อย แต่มีระดับการผูกพันภาคบริการของแต่ละ
สาขาใน Mode 3/ระดับการผูกพันภาคบริการของแต่ละสาขาใน Mode 4/ระดับการ
เปิดเสรีการบริการเฉลี่ยของแต่ละสาขาใน Mode 3 สูง  

 อุตสาหกรรมการบริการที่อยู่ในต าแหน่งพื้นที่ด้านขวาบน จะเป็นอุตสาหกรรม
บริการที่มีจ านวนผู้ประกอบการมาก และมีระดับการผูกพันภาคบริการของแต่ละ
สาขาใน Mode 3/ระดับการผูกพันภาคบริการของแต่ละสาขาใน Mode 4/ระดับการ
เปิดเสรีการบริการเฉลี่ยของแต่ละสาขาใน Mode 3 สูง 

 อุตสาหกรรมการบริการที่อยู่ในต าแหน่งพื้นที่ด้านซ้ายล่าง จะเป็นอุตสาหกรรม
บริการที่มีจ านวนผู้ประกอบการน้อย และมีระดับการผูกพันภาคบริการของแต่ละ
สาขาใน Mode 3/ระดับการผูกพันภาคบริการของแต่ละสาขาใน Mode 4/ระดับการ
เปิดเสรีการบริการเฉลี่ยของแต่ละสาขาใน Mode 3 ต่ า 

 อุตสาหกรรมการบริการที่อยู่ในต าแหน่งพื้นที่ด้านขวาล่าง จะเป็นอุตสาหกรรม
บริการที่มีจ านวนผู้ประกอบการมาก และมีระดับการผูกพันภาคบริการของแต่ละ
สาขาใน Mode 3/ระดับการผูกพันภาคบริการของแต่ละสาขาใน Mode 4/ระดับการ
เปิดเสรีการบริการเฉลี่ยของแต่ละสาขาใน Mode 3 ต่ า 

 
โดยผลการวิเคราะห์ศักยภาพของแต่ละอุตสาหกรรมการบริการโดยรวม เป็นดังน้ี 
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 ศักยภาพของอุตสาหกรรมบริการของไทย – จ านวนผู้ประกอบการและระดับความ
ผูกพันการบริการใน Mode 3 ภายใต้กรอบ AFAS 

 
ภาพที่ 10-3 จ านวนผู้ประกอบการของแต่ละอุตสาหกรรมบริการและระดับความผูกพัน 

การบริการ (Mode 3) ภายใต้กรอบ AFAS 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
จากภาพที่ 10-3 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการ

ผลิตในสาขาต่างๆ สะท้อนผ่านความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนผู้ประกอบการในประเทศไทยในเดือน
มกราคม ปี 2559 และระดับความผูกพันการบริการใน Mode 3 ภายใต้กรอบ AFAS  

 
จากภาพจะเห็นว่า อุตสาหกรรมการบริการส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังมีผู้ประกอบการ

จ านวนน้อย แต่มีระดับความผูกพันการบริการใน Mode 3 ที่ค่อนข้างสูง ขณะที่ อุตสาหกรรมการ
บริการในสาขาที่มีความส าคัญสูง ยังมีการปกป้องผู้ประกอบการในประเทศอยู่ ดังเห็นได้จากระดับ
ความผูกพันการบริการใน Mode 3 ทีต่่ า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมการบริการจัดจ าหน่ายปลีก 
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โดยอุตสาหกรรมการบริการที่มีจ านวนน้อยและมีระดับความผูกพันการบริการใน Mode 
3 น้อย ได้แก่ 

 
 อุตสาหกรรมการบริการวิจัยและพัฒนา (R&D Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักร (Maintenance and Repair 

Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ (Technical Testing 

and Analysis Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการขนส่ง (Transportation Services) 
 
ขณะที่อุตสาหกรรมการบริการที่มีจ านวนผู้ประกอบการน้อย แต่มีระดับความผูกพัน 

การบริการใน Mode 3 สูง ได้แก่ 
 
 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการประกันวินาศภัย (Insurance Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการการจัดหาพนักงาน 

(Placement and Supply Services of Personel) 
 อุตสาหกรรมการบริการให้ค าปรึกษาด้านการตลาดและการบริหาร 

(Marketing and Management Consulting Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการด้านวิศวกรรม (Engineering Services) 
 
ส าหรับอุตสาหกรรมการบริการที่มีจ านวนผู้ประกอบการมาก และมีระดับความผูกพัน

การบริการใน Mode 3 สูง ได้แก่  
 
 อุตสาหกรรมการบริการจัดจ าหน่ายส่ง (Wholesale Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (Services Incidental to Manufacturing) 
 
ในขณะที่ อุตสาหกรรมการบริการที่มีจ านวนผู้ประกอบการมาก แต่มีระดับความผูกพัน

การบริการใน Mode 3 ต่ า ได้แก่ 
 
 อุตสาหกรรมการบริการจัดจ าหน่ายปลีก (Retail Services) 



 

 

 

10-8  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

 ศักยภาพของอุตสาหกรรมบริการของไทย – จ านวนผู้ประกอบการและระดับ 
ความผูกพันการบริการใน Mode 4 ภายใต้กรอบ ASEAN MNP 

 
ภาพที่ 10-4 จ านวนผู้ประกอบการของแต่ละอุตสาหกรรมบริการและระดับความผูกพัน

ของการบริการ (Mode 4) ภายใต้กรอบ ASEAN MNP 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
จากภาพที่ 10-4 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับ 

การผลิตในสาขาต่างๆ สะท้อนผ่านความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนผู้ประกอบการในประเทศไทย 
ในเดือนมกราคม ปี 2559 และระดับความผูกพันการบริการใน Mode 4 ภายใต้กรอบ ASEAN MNP  

 
จากภาพจะเห็นว่า ในประเด็นเรื่องการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาของแต่ละ

อุตสาหกรรมการบริการส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังมีระดับความผูกพันค่อนข้างน้อย โดยมี
อุตสาหกรรมการบริการเพียงบางสาขาบริการที่มีระดับความผูกพันการบริการใน Mode 4 ที่สูง 
ได้แก่ อุตสาหกรรมการบริการด้านวิศวกรรม การบริการประกันวินาศภัย และการบริการที่
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เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ขณะที่อุตสาหกรรมการบริการส่วนใหญ่ในไทยยังคงสงวนไว้ให้ 
ผู้ให้บริการสัญชาติไทย 

  
โดยอุตสาหกรรมการบริการที่มีจ านวนน้อยและมีระดับความผูกพันการบริการใน Mode 

4 น้อย ได้แก่ 
 
 อุตสาหกรรมการบริการวิจัยและพัฒนา (R&D Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

(Maintenance and Repair Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ 

(Technical Testing and Analysis Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการขนส่ง (Transportation Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการการจัดหาพนักงาน 

(Placement and Supply Services of Personel) 
 อุตสาหกรรมการบริการให้ค าปรึกษาด้านการตลาดและการบริหาร 

(Marketing and Management Consulting Services) 
 
ขณะที่อุตสาหกรรมการบริการที่มีจ านวนผู้ประกอบการน้อย แต่มีระดับความผูกพันการ

บริการใน Mode 3 สูง ได้แก่ 
 
 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการประกันวินาศภัย (Insurance Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการด้านวิศวกรรม (Engineering Services) 

 
ในขณะที่อุตสาหกรรมการบริการที่มีจ านวนผู้ประกอบการมาก แต่มีระดับความผูกพัน

การบริการใน Mode 3 ต่ า ได้แก่ 
 
 อุตสาหกรรมการบริการจัดจ าหน่ายปลีก (Retail Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการจัดจ าหน่ายส่ง (Wholesale Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (Services Incidental to Manufacturing) 
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อย่างไรก็ตาม ไม่มีอุตสาหกรรมการบริการใดๆ ของไทยที่มีจ านวนผู้ประกอบการมาก 
และมีระดับความผูกพันการบริการใน Mode 4 สูง  

 
 ศักยภาพของอุตสาหกรรมบริการของไทย – จ านวนผู้ประกอบการและระดับการเปิด

เสรีการบริการใน Mode 3 ภายใต้กรอบ AFAS 
 

ภาพที่ 10-5 จ านวนผู้ประกอบการของแต่ละอุตสาหกรรมบริการและระดับการเปิดเสรี 
การบริการเฉลี่ย (Mode 3) ภายใต้กรอบ AFAS 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
จากภาพที่ 10-5 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการ

ผลิตในสาขาต่างๆ สะท้อนผ่านความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนผู้ประกอบการในประเทศไทยในเดือน
มกราคม ปี 2559 และระดับการเปิดเสรีการบริการเฉลี่ยใน Mode 3 ภายใต้กรอบ AFAS  

 
เม่ือพิจารณาถึงระดับการเปิดเสรีการบริการใน Mode 3 จะเห็นได้ว่า อุตสาหกรรม 

การบริการส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังไม่เปิดเสรีการบริการให้ต่างชาติเข้ามาถือหุ้นมากนัก โดยมี
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เพียงบางอุตสาหกรรมบริการของไทยเท่านั้น ที่มีระดับการเปิดเสรีการบริการเฉลี่ยที่ร้อยละ 49 
หรือสูงกว่า ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมบริการจัดหาพนักงาน การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการ
และด้านการตลาด การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การบริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักร 
และการบริการด้านวิศวกรรม    

 
โดยอุตสาหกรรมการบริการที่มีจ านวนผู้ประกอบการน้อย และมีระดับการเปิดเสรีการ

บริการเฉลี่ยใน Mode 3 น้อย ได้แก่ 
 
 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการประกันวินาศภัย (Insurance Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการวิจัยและพัฒนา (R&D Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ 

(Technical Testing and Analysis Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการขนส่ง (Transportation Services) 
 
ขณะที่อุตสาหกรรมการบริการที่มีจ านวนผู้ประกอบการน้อย แต่มีระดับการเปิดเสร ี

การบริการเฉลี่ยใน Mode 3 สูง ได้แก่ 
 
 อุตสาหรรมการบริการการจัดหาพนักงาน 

(Placement and Supply Services of Personel) 
 อุตสาหกรรมการบริการให้ค าปรึกษาด้านการตลาดและการบริหาร 

(Marketing and Management Consulting Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการด้านวิศวกรรม (Engineering Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักร 

(Maintenance and Repair Services) 
 
ในขณะที่อุตสาหกรรมการบริการที่มีจ านวนผู้ประกอบการมาก แต่มีระดับการเปิดเสรี

การบริการเฉลี่ยใน Mode 3 ต่ า ได้แก่ 
 
 อุตสาหกรรมการบริการจัดจ าหน่ายปลีก (Retail Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการจัดจ าหน่ายส่ง (Wholesale Services) 
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และอุตสาหกรรมการบริการที่มีจ านวนผู้ประกอบการมาก และมีระดับการเปิดเสรีการ
บริการเฉลี่ยใน Mode 3 สูง ได้แก่ 

 
 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 

(Services Incidental to Manufacturing) 
 

ภาพที่ 10-6 จ านวนผู้ประกอบการของแต่ละอุตสาหกรรมบริการและระดับการเปิดเสรี 
การบริการต่ าสุดและสูงสุด (Mode 3) ภายใต้กรอบ AFAS 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงพิสัย (Range) ของระดับการเปิดเสรีการบริการใน Mode 3 

ของแต่ละอุตสาหกรรมบริการของไทยในกรอบ AFAS ดังแสดงในภาพที่  10-6 จะพบว่า  
การบริการส่วนใหญ่ของไทยเปิดเสรีให้นักลงทุนต่างชาติเข้าลงทุนโดยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นสูงสุดอยู่ที่ 
ร้อยละ 49 ถึงร้อยละ 70 โดยอุตสาหกรรมบริการที่อยู่ในเกณฑ์น้ี มีดังนี้ 

 
 อุตสาหกรรมการบริการวิจัยและพัฒนา (R&D Services) 
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 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักร  

(Maintenance and Repair Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการให้ค าปรึกษาด้านการตลาดและการบริหาร 

(Marketing and Management Consulting Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ  

(Technical Testing and Analysis Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการขนส่ง (Transportation Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการจัดจ าหน่ายปลีก (Retail Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการจัดจ าหน่ายส่ง (Wholesale Services) 
 
ในขณะที่ มีเพียงบางอุตสาหกรรมบริการที่เปิดเสรีให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนโดย

มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นสูงสุดที่ร้อยละ 70 ได้แก่ 
  
 อุตสาหกรรมการบริการการจัดหาพนักงาน 

(Placement and Supply Services of Personel) 
 
ส าหรับอุตสาหกรรมบริการที่เปิดเสรีให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนโดยมีสัดส่วน  

ผู้ถือหุ้นสูงสุดที่ร้อยละ 49 ภายใต้กรอบความตกลงด้านการลงทุนเสรี (ACIA) ได้แก่ 
 
 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 

(Services Incidental to Manufacturing) 
 
ทั้งนี้ มีอุตสาหกรรมบริการที่เปิดเสรีให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนโดยมีสัดส่วน 

ผู้ถือหุ้นสูงสุดที่ร้อยละ 49 และในการจัดตั้งธุรกิจในไทยจะต้องมีเงื่อนไขว่า อย่างน้อยกึ่งหนึ่งของ
กรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการต้องเป็นคนสัญชาติไทยและได้รับใบอนุญาตจากสภาวิศวกร 
ได้แก่ 

  
 อุตสาหกรรมการบริการด้านวิศวกรรม (Engineering Services) 
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นอกจากนี ้มีอุตสาหกรรมบริการที่เปิดเสรีให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนโดยมีสัดส่วน
ผู้ถือหุ้นสูงสุดที่ร้อยละ 25 และในการขอจัดตั้งธุรกิจใหม่ต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้แก่  

 
 อุตสาหกรรมการบริการประกันวินาศภัย (Insurance Services) 

 
 

10.2 ความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง 
กับกระบวนการผลิต 

 
ในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการในสาขาต่างๆ 

ของไทย คณะผู้วิจัยใช้ดัชนีชี้วัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลเชิงสถิติเพื่อวัดความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการไทยโดยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งประเทศคู่เจรจาความตกลงการค้าเสรีของไทยและประเทศคู่ภาคีต่างๆ โดยรายละเอียดของ
ความสามารถทางการแข่งขันของแต่ละอุตสาหกรรมบริการ จะแบ่งตามกระบวนการผลิต ดังนี้ 

 
กระบวนการก่อนการผลิต 
 บริการการวิจัยและพัฒนา 
 บริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและการตลาด 
 บริการจัดหาพนักงาน 
 
กระบวนการระหว่างการผลิต 
 บริการการวิศวกรรม 
 บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
 บริการด้านสิ่งแวดล้อม 
 บริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
 บริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ 
 
กระบวนการหลังการผลิต 
 บริการการประกันวินาศภัย 
 บริการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง 
 บริการการขนส่ง คลังสินค้า และการบรรจุหีบห่อ 
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 อุตสาหกรรมการบริการวิจัยและพัฒนา 
 
ส าหรับความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการวิศวกรรมของไทย คณะผู้วิจัย

ได้หยิบยกดัชนีชี้วัดรายจ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของบริษัท (Company Spending on R&D3) 
ที่อยู่ภายใต้ดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลกปี 2558-2559 (Global Competitiveness 
Index 2015-2016) ซึ่งจัดท าโดย World Economic Forum เป็นประจ าทุกปี ดัชนีรายจ่ายด้านการ
วิจัยและพัฒนาของบริษัท จะสะท้อนถึงความสามารถทางการแข่งขันของการบริการในสาขานี้ 
โดยดัชนีดังกล่าวมีคะแนนสูงสุดที่ 7 โดยคะแนนในระดับที่สูงจะสะท้อนว่า ประเทศมีความพร้อม
หรือมีการลงทุนในการบริการด้านวิจัยและพัฒนาสูง คะแนนในระดับที่ต่ าจะสะท้อนว่า ประเทศมี
ความพร้อมหรือมีการลงทุนในการบริการด้านวิจัยและพัฒนาต่ า โดยดัชนีรายจ่ายด้านการวิจัยและ
พัฒนาของบริษัทล่าสุด เป็นดังแสดงในตารางที่ 10-1 

 
ตารางที่ 10-1 ดัชนีรายจ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของบริษัท  

(Company Spending on R&D) 

ประเทศ 
2557-2558 2558-2559 

อันดับที่เปลีย่นแปลง 
คะแนน อันดับโลก คะแนน อันดับโลก 

ญี่ปุ่น 5.8 2 5.7 2 0 
มาเลเซยี 4.9 9 5.3 8 +1 
สิงคโปร์ 4.8 10 5.0 11 -1 
เกาหลีใต ้ 4.5 20 4.6 21 -1 
จีน 4.3 23 4.2 23 0 
อินโดนีเซีย 4.0 24 4.2 24 0 
ออสเตรเลีย 3.6 39 4.1 27 +12 
นิวซีแลนด ์ 3.8 29 4.1 28 +1 
อินเดีย 3.8 30 3.9 31 -1 
ฟิลิปปินส ์ 3.5 42 3.8 36 +6 
ไทย 3.2 56 3.5 45 +11 
เวียดนาม 3.2 63 3.3 57 +6 
ชิล ี 3.1 77 3.0 92 -15 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ปรับปรุงจาก Global Competitiveness Index 2015-2016, World 
Economic Forum (WEF) 

                                                           
3 ดัชนีชีว้ัดรายจ่ายด้านการวิจัยและพฒันาของบริษัท (Company Spending on R&D ถูกค านวณมาจากผลจากการสอบถามผู้ตอบ
แบบสอบถามว่า “ในประเทศของคุณ บริษัทต่างๆ ได้ใช้จ่ายลงทุนในเรื่องของการวิจัยการพัฒนามากน้อยเพียงใด” โดยคะแนน 1 
คะแนน = ไม่มีการใช้จ่ายในด้านนี้เลย และคะแนน 7 คะแนน = มีการใช้จ่ายในด้านการวิจัยและพัฒนาจ านวนมาก  
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จากตารางที่ 10-1 หากพิจารณากลุ่มประเทศภาคีที่ไทยได้มีความผูกพันความตกลง
การค้าเสรีด้วย ประเทศไทยจะมีความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการด้านการวิจัยและ
พัฒนาค่อนข้างต่ ากว่าประเทศอื่นๆ โดยในปี 2559 ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีรายจ่ายด้านการ
วิจัยและพัฒนาของบริษัทอยู่ที่ 3.5 คิดเป็นอันดับที่ 45 ของโลก แต่อันดับโลกพัฒนาขึ้นเม่ือเทียบ
กับปีก่อนหน้าถึง 11 อันดับ ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ไทยมีอันดับเหนือกว่า
เวียดนามเพียงประเทศเดียว ในขณะที่ ประเทศที่มีความสามารถทางการแข่งขันด้านการวิจัยและ
พัฒนาสูงในล าดับที่สองของโลก และไทยมีความผูกพันความตกลงการค้าเสรีด้วยคือ ญี่ปุ่น โดย
ญี่ปุ่นมีคะแนนดัชนีฯ อยู่ที่ 5.7 และยังสามารถรักษาอันดับโลกเอาไว้ที่อันดับ 2 ได้ นอกจากนี้ 
มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และจีนเป็นประเทศที่มีคะแนนดัชนีฯ รองลงมา โดยมีคะแนนดัชนีฯ 
อยู่ที่ 5.3 5.0 4.6  และ 4.2 คิดเป็นอันดับที่ 8 11 21 และ 23 ของโลก ตามล าดับ ซึ่งประเทศ
เหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงอันดับโลกเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันดับ 

 
จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยยังมีความสามารถทางการแข่งขันในการ

บริการด้านวิจัยและพัฒนาที่ไม่สูงมากนัก แต่ภาคเอกชนเริ่มให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนา
มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้อันดับโลกของไทยปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในปีที่ผ่านมา ดังนั้น การเปิดเสรี
ภาคการบริการกับประเทศภาคีต่างๆ อาจจะท าให้ผู้ให้บริการด้านวิจัยและพัฒนาจากต่างประเทศ
มีโอกาสในการลงทุนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีการถ่ายทอดความรู้และทักษะการบริการที่มากขึ้น 
และอาจจะส่งเสริมศักยภาพของการบริการในไทยให้มีคุณภาพมากขึ้น 

 
 อุตสาหกรรมการบริการด้านการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและการตลาด 

 
ส าหรับความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการด้านการให้ค าปรึกษาด้าน  

การบริหารและการตลาดของไทย คณะผู้วิจัยได้น าดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันด้าน 
การบริการที่เรียกว่า Global Services Location Index (GSLI4) ที่ได้รับการจัดท าโดยบริษัท A.T. 
Kearney โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอันดับประเทศที่เป็นแหล่ง Outsourcing กิจกรรมการบริการ
ทั้งสิ้น 55 ประเทศทั่วโลก เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันเชิงเปรียบเทียบใน
ระดับประเทศ โดยดัชนี GSLI เป็นดังแสดงในตารางที่ 10-2 

 

                                                           
4 ดัชนีชีว้ัดความสามารถในการแข่งขนัด้านการบริการที่เรียกว่า Global Services Location Index (GSLI) ได้ท าการประเมิน
ความสามารถทางการแข่งขันด้านการ outsourcing ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยจะประเมินจากประเด็นส าคญัต่างๆ ทั้งสิ้น 3 
ประเด็น ได้แก่ เรื่องความดึงดูดทางการเงิน เรื่องทักษะของบุคลากรและจ านวนแรงงาน และเรื่องสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ โดย
ให้น้ าหนักในการให้คะแนนแต่ละด้านอยู่ที่รอ้ยละ 40, 30, และ 30 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 10-2 ดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการ ปี 2559 
(Global Services Location Index 2016) 

ประเทศ คะแนน อันดับ อันดับที่เปลีย่นแปลง 

อินเดีย 6.96 1 0 
จีน 6.49 2 0 
มาเลเซยี 6.05 3 0 
บราซิล 6 4 4 
อินโดนีเซีย 5.99 5 0 
ไทย 5.92 6 0 
ฟิลิปปินส ์ 5.88 7 0 
เม็กซิโก 5.87 8 -4 
ชิล ี 5.72 9 4 
โปแลนด ์ 5.68 10 1 
เวียดนาม 5.66 11 1 
บัลแกเรีย 5.6 12 -3 
โรมาเนีย 5.59 13 5 
ศรีลังกา 5.54 14 2 
สหรัฐ 5.51 15 -1 
อียิปต์ 5.45 16 -6 
รัสเซีย 5.38 17 4 
ลัตเวีย 5.33 18 5 
คอสตาริกา 5.32 19 5 
โคลอมเบีย 5.32 20 23 

ที่มา: A.T. Kearney, Global Services Location Index 2016 (GSLI) เข้าถึงเมื่อ กรกฎาคม 2559 

 
ตารางดังกล่าวแสดงดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการ (GSLI) ของ

ไทยและประเทศที่มีความสามารถสูง 20 อันดับแรก โดยในปี 2559 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 6 
จาก 55 ประเทศ มีคะแนนเท่ากับ 5.92 อันดับมิได้มีการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนหน้า ซึ่งอาจกล่าว
ได้ว่า ไทยมีความสามารถในการเป็นแหล่ง Outsourcing การบริการ และมีความสามารถในการ
แข่งขันในสาขาบริการนี้อย่างมาก ในขณะที่ ประเทศที่มีความสามารถทางการแข่งขันด้านบริการ
ที่เหนือกว่าไทย ได้แก่ อินเดีย จีน มาเลเซีย บราซิล และอินโดนีเซีย โดยมีคะแนน GSLI อยู่ที่ 
6.96 6.49 6.05 6.00 และ 5.99 ตามล าดับ  
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ซึ่งปัจจัยส าคัญที่ท าให้ประเทศอินเดียมีอันดับสูงที่สุดมาจาก ทักษะด้านภาษาและ
ความสามารถทางด้าน IT ซึ่งช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในงานด้านบริการอย่างมาก ในขณะที่
ประเทศจีนมีข้อได้เปรียบด้านค่าจ้างแรงงานและภาษาอังกฤษ  รวมทั้งมีข้อได้เปรียบด้าน
วัฒนธรรมที่มีความเชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง และ
ไต้หวัน เป็นต้น ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ ประกอบกับมีการสนับสนุนการลงทุนในด้าน IT อย่างมาก 
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมการบริการด้านการตลาดและบริหารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
ดังนั้น ประเทศไทยยังมีความสามารถทางการแข่งขันในการบริการดังกล่าวค่อนข้างสูง 

แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการพัฒนาการบริการเพื่อเข้ามามีบทบาทในการบริการให้ค าปรึกษาด้าน
การตลาดและการบริการของโลกได้อีกมาก 

  
 อุตสาหกรรมการบริการจัดหาพนักงาน 

 
ส าหรับความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการจัดหาพนักงานของไทย 

คณะผู้วิจัยได้หยิบยกดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันการผลิต ดึงดูดและรักษาคนเก่งทั่วโลก 
(Global Talent Competitiveness Index 2015-2016: GTCI) ซึ่งจัดท าโดยความร่วมมือของ
สถาบัน INSEAD กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ และสถาบันพัฒนาความเป็นผู้น าของทรัพยากรมนุษย์แห่ง
ประเทศสิงคโปร์ (HCLI) ดัชนีนี้จะสะท้อนถึงความสามารถทางการแข่งขันของการบริการในสาขา
การจัดหาพนักงานในแต่ละมิติ ได้แก่ 1) สภาพแวดล้อมของตลาดแรงงานในประเทศ (Enable) 2) 
การดึงดูดแรงงาน (Attract) 3) การเติบโตของแรงงาน (Grow) 4) การรักษาแรงงาน (Retain) 5) 
ทักษะของแรงงานระดับกลาง (LV Skills) และ 6) ทักษะของแรงงานระดับสูง (GK Skill) โดยดัชนี
วัดความสามารถในการแข่งขันการผลิต ดึงดูดและรักษาคนเก่งทั่วโลก เป็นดังแสดงในตารางที่  
10-3 

 
ตารางที่ 10-3 ดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันการผลิต ดึงดูดและรักษาคนเก่งทั่วโลก

ปี 2558-2559 (Global Talent Competitiveness Index 2015-2016: GTCI)  
ของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค 

ประเทศ 
อันดับ 
GTCI 

อันดับ 
Enable 

อันดับ
Attract 

อันดับ 
Grow 

อันดับ 
Retain 

อันดับ 
 LV Skills 

อันดับ  
GK Skills 

สิงคโปร์ 2 2 1 14 5 11 2 
นิวซีแลนด ์ 11 6 5 13 22 50 4 
ออสเตรเลีย 13 15 2 12 13 48 10 
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ประเทศ 
อันดับ 
GTCI 

อันดับ 
Enable 

อันดับ
Attract 

อันดับ 
Grow 

อันดับ 
Retain 

อันดับ 
 LV Skills 

อันดับ  
GK Skills 

ญี่ปุ่น 19 4 45 26 16 13 21 
มาเลเซยี 30 21 37 24 49 24 39 
เกาหลีใต ้ 37 26 61 29 65 32 18 
จีน 48 52 71 27 71 73 26 
ฟิลิปปินส ์ 56 66 55 47 64 80 33 
ไทย 69 54 87 31 75 98 62 
มองโกเลยี 72 68 72 65 82 64 67 
เวียดนาม 82 63 82 87 89 95 52 
ศรีลังกา 83 73 60 92 66 89 88 
อินเดีย 89 83 103 76 98 90 70 
อินโดนีเซีย 90 90 90 86 88 97 82 
กัมพชูา 96 88 101 96 86 84 97 
บังกลาเทศ 100 95 91 108 97 81 91 
ปากสีถาน 103 104 104 106 100 88 78 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ปรับปรุงจาก Global Talent Competitiveness Index 2558-2559 

 
จากตารางที่ 10-3 ในปี 2559 ประเทศไทยอยู่ที่อันดับที่ 69 จากประเทศทั่วโลก และ

อันดับ 9 จากประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายมิติ จะพบว่า ประเทศ
ไทยมีการเติบโตของแรงงานในประเทศที่ค่อนข้างดี โดยอยู่ที่อันดับที่ 31 ของโลก กล่าวคือ
ประเทศไทยมีความสามารถในการพัฒนาทักษะแรงงานที่มีฝีมือที่ค่อนข้างดี ในขณะที่ ในมิติของ
การดึงดูดแรงงาน การรักษาแรงงาน และทักษะฝีมือแรงงานระดับกลาง ประเทศไทยช่องว่างให้
พัฒนาเพิ่มเติมอีกมากเม่ือเทียบกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก โดยมีอันดับอยู่ที่ 87 75 และ 98 
ตามล าดับ ทั้งนี้ ในมิติของสภาพแวดล้อมของตลาดแรงงาน และมิติของระดับทักษะแรงงานขั้นสูง 
ประเทศไทยยังอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีอันดับอยู่ที่ 54 และ 62 เม่ือเทียบกับประเทศอื่นๆ  
ทั่วโลกตามล าดับ 

 
ส าหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการ

จัดหาพนักงานสูงที่สุด ได้แก่ สิงคโปร์ โดยสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความสามารถทางการแข่งขัน
ในบริการนี้สูงที่สุดเป็นอันดับที่สองของโลก โดยเป็นรองเพียงแค่ประเทศเดียวคือ สวิสเซอร์แลนด์ 
ส าหรับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีอันดับรองลงมาจากสิงคโปร์แต่มีอันดับสูงกว่า
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ไทย ได้แก่ นิวซีแลนด์ (อันดับที ่11) ญี่ปุ่น (อันดับที่ 19) มาเลเซีย (อันดับที ่30) จีน (อันดับที ่48) 
อินเดีย (อันดับที ่89) เกาหลีใต้ (อันดับที ่37) จีน (อันดับที่ 48) และฟิลิปปินส์ (อันดับที่ 56) 

 
จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการจัดหาพนักงานที่

ค่อนข้างสูงเม่ือเปรียบเทียบกันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แต่ในระดับโลก ยังมีช่องว่างให้ไทย
พัฒนาอีกมากในเรื่องของการบริการจัดหาพนักงาน โดยเฉพาะในประเด็นของทักษะวิชาชีพ
แรงงานข้ันกลาง และการดึงดูดแรงงานฝีมือเข้ามาท างานในประเทศของไทยที่ยังพัฒนาได้อีกมาก 
ดังนั้น จึงเป็นความท้าทายของประเทศไทยในการพัฒนาความสามารถในการให้บริการด้านการ
จัดหาพนักงานผ่านการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการของประเทศให้สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การพัฒนาในมิติของการดึงดูดแรงงานที่มีทักษะความสามารถกลางไปจนถึงสูง ซึ่งอาจสามารถ
พัฒนาและปรับปรุงได้ผ่านการเปิดรับการลงทุนการบริการจากต่างชาติจากประเทศคู่ภาคีให้มาก
ขึ้น และเรียนรู้จากประเทศคู่ภาคีที่สนใจลงทุนและมีความสามารถในการบริการนี้สูง เช่น สิงคโปร์ 
นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีข้อจ ากัดด้านกฎหมายในเรื่อง
ธุรกิจการจัดหาพนักงาน ในเรื่องการก าหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ การพิจารณาเปิดตลาดให้
ต่างชาติเข้ามาจัดตั้งธุรกิจประเภทดังกล่าว จึงต้องค านึงถึงข้อจ ากัดดังกล่าวด้วย 

 
 อุตสาหกรรมการบริการวิศวกรรม 

 
ส าหรับความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการวิศวกรรมของไทย คณะผู้วิจัย

ได้หยิบยกดัชนีชี้วัดด้านความพร้อมนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร (Availibility of Scientists and 
Engineers5) ที่อยู่ภายใต้ดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลกปี 2558-2559 (Global 
Competitiveness Index 2015-2016) ซึ่งจัดท าโดย World Economic Forum เป็นประจ าทุกปี 
ดัชนีชี้วัดด้านความพร้อมนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรนี้เป็นดัชนีที่จะสะท้อนถึงความสามารถ
ทางการแข่งขันของการบริการในสาขานี้ โดยดัชนีดังกล่าวมีคะแนนสูงสุดที่ 7 โดยคะแนนในระดับ
ที่สูงจะสะท้อนว่า ประเทศมีความพร้อมในการให้บริการของนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรสูง คะแนน
ในระดับที่ต่ าจะสะท้อนว่า ประเทศมีความพร้อมในการให้บริการของนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรต่ า 
โดยดัชนีช้ีวัดด้านความพร้อมนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรล่าสุด เป็นดังแสดงในตารางที่ 10-4 
  

                                                           
5 ดัชนีชีว้ัดด้านความพรอ้มนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร (Availibility of Scientists and Engineers) ถูกค านวณมาจากผลจากการ
สอบถามผู้ตอบแบบสอบถามว่า “ในประเทศของท่าน มีจ านวนนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรเพยีงพอหรือไม่” โดยคะแนน 1 
คะแนน = มีจ านวนไม่เพียงพอ และคะแนน 7 คะแนน = มีจ านวนเพียงพอ สามารถจัดหาได้ทั่วไป 
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ตารางที่ 10-4 ดัชนคีวามพร้อมของนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร  
(Availability of Ecientists and Engineers) 

ประเทศ 
2557-2558 2558-2559 

อันดับที่เปลีย่นแปลง 
คะแนน อันดับโลก คะแนน อันดับโลก 

ญี่ปุ่น 5.6 3 5.4 3 0 
มาเลเซยี 5.4 5 5.2 9 -4 
สิงคโปร์ 5.1 11 4.9 16 -5 
ออสเตรเลีย 4.9 17 4.7 27 -10 
ชิล ี 4.6 32 4.6 29 +3 
อินโดนีเซีย 4.6 34 4.6 31 +3 
นิวซีแลนด ์ 4.6 33 4.4 40 -7 
เกาหลีใต ้ 4.4 40 4.4 42 -2 
จีน 4.5 36 4.4 43 -7 
อินเดีย 4.2 49 4.4 45 +4 
ไทย 4.3 47 4.3 54 -7 
ฟิลิปปินส ์ 4.0 67 4.0 71 -4 
เวียดนาม 3.9 75 3.8 87 -12 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ปรับปรุงจาก Global Competitiveness Index 2015-2016, World 
Economic Forum (WEF) 

 
จากตารางที่ 10-4 หากพิจารณากลุ่มประเทศภาคีที่ไทยได้มีความผูกพันความตกลง

การค้าเสรีด้วย ประเทศไทยจะมีความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการด้านวิศวกรรมค่อนข้าง
ต่ ากว่าประเทศอื่นๆ โดยในปี 2559 ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีความพร้อมนักวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรอยู่ที่ 4.3 เป็นอันดับที่ 54 ของโลก โดยอันดับลดลงเม่ือเทียบกับปีก่อนหน้าถึง 7 อันดับ  
ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ไทยมีอันดับเหนือกว่าฟิลิปปินส์และเวียดนาม
เท่านั้น ในขณะที่ ประเทศที่มีความพร้อมด้านวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์สูงในล าดับต้นๆของโลก 
และไทยมีความผูกพันความตกลงการค้าเสรีด้วยคือ ญี่ปุ่น โดยญี่ปุ่นมีคะแนนดัชนีฯ อยู่ท่ี 5.4 และ
เป็นอันดับที่ 3 ของโลก นอกจากนี้ มาเลเซียและสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความพร้อมด้าน 
การบริการวิศวกรรมสูงรองลงมา โดยมีคะแนนดัชนีฯ อยู่ท่ี 5.2 และ 4.9 คิดเป็นอันดับที่ 9 และ 16 
ของโลก ตามล าดับ 

 
จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยยังมีความสามารถทางการแข่งขันในการ

บริการด้านวิศวกรรมที่ไม่สูงมากนัก ซึ่งการเปิดเสรีภาคการบริการกับประเทศภาคีต่างๆ อาจจะ
ท าให้ผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมจากต่างประเทศเข้ามาแข่งขันในประเทศไทยมากขึ้น มีการ
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ถ่ายทอดความรู้และทักษะการบริการที่มากขึ้น ซึ่งอาจมีส่วนช่วยให้ความสามารถในการแข่งขัน
ของไทยสูงขึ้นในอนาคต 

 
 อุตสาหกรรมการบริการที่เก่ียวข้องกับการผลิต 

 
ส าหรับความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการท่ีเกี่ยวของกับการผลิตของไทย 

คณะผู้ วิ จัยได้หยิบยกดัชนีความซับซ้อนของกระบวนการการผลิต  (Production Process 
Sophistication6) ที่อยู่ภายใต้ดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลกปี 2558-2559 (Global 
Competitiveness Index 2015-2016) ซึ่งจัดท าโดย World Economic Forum เป็นประจ าทุกปี ดัชนี
ความซับซ้อนของกระบวนการการผลิตนี้เป็นดัชนีที่สะท้อนถึงความสามารถทางการแข่งขันของการ
บริการในสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต กล่าวคือ หากกระบวนการผลิตมีความซับซ้อนมาก
ขึ้นย่อมหมายถึงการผลิตที่มีการใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่มากขึ้น โดยดัชนีดังกล่าวมี
คะแนนสูงสุดที่ 7 ซึ่งดัชนีความซับซ้อนของกระบวนการการผลิต เป็นดังแสดงในตารางที่ 10-5 

 
ตารางที่ 10-5 ดัชนคีวามซับซ้อนของกระบวนการการผลิต 

(Production Process Sophistication) 

ประเทศ 
2557-2558 2558-2559 อันดับที่

เปลี่ยนแปลง คะแนน อันดับโลก คะแนน อันดับโลก 
ญี่ปุ่น 6.4 2 6.4 2 0 
สิงคโปร์ 5.7 14 5.64 15 -1 
มาเลเซยี 5.3 22 5.22 23 -1 
เกาหลีใต ้ 5.2 23 5.17 25 -2 
นิวซีแลนด ์ 5.2 25 5.16 26 -1 
ออสเตรเลีย 5.0 29 4.9 29 0 
อินโดนีเซีย 4.1 48 4.5 37 +11 
ชิล ี 4.4 40 4.3 42 -2 
ฟิลิปปินส ์ 4.1 50 4.3 44 +6 
ไทย 4.1 53 4.2 51 +2 
จีน 4.1 49 4.1 56 -7 

                                                           
6 ดัชนีความซับซอ้นของกระบวนการการผลิต (Production Process Sophistication) ถูกค านวณมามาจากการสอบถามผู้ตอบ
แบบสอบถามว่า “ในประเทศของท่าน กระบวนการผลิตสนิค้ามีความซับซ้อนมากหรือนอ้ยเพียงใด” โดยคะแนน 1 คะแนน = ไม่
มีความซับซ้อน การผลติใช้เทคโนโลยีเก่าและใช้แรงงานเป็นหลัก (Labour-intensive) และคะแนน 7 คะแนน = มีความซับซ้อน
สูง การผลิตมีความซับซ้อน ใช้ฐานความรู้ในการผลิตเป็นหลัก (Knowledge-intensive) 
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ประเทศ 
2557-2558 2558-2559 อันดับที่

เปลี่ยนแปลง คะแนน อันดับโลก คะแนน อันดับโลก 
อินเดีย 3.9 61 4.0 62 -1 
เวียดนาม 3.4 101 3.2 116 -15 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ปรับปรุงจาก Global Competitiveness Index 2015-2016, World 
Economic Forum (WEF) 

 
จากตารางที่ 10-5 หากพิจารณากลุ่มประเทศภาคีที่ไทยได้มีความผูกพันการเปิดเสรีการ

บริการด้วย ประเทศไทยจะมีความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่
พัฒนาขึ้น โดยในปี 2559 ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีความซับซ้อนของกระบวนการการผลิตอยู่ที่ 
4.2 เป็นอันดับที่ 51 ของโลก โดยอันดับเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า 2 อันดับ (คะแนนดัชนี
ความซับซ้อนของกระบวนการการผลิตของไทยปี 2558 อยู่ที่ 4.1) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
อื่นๆ ที่ได้มีความผูกพันการเปิดเสรีการบริการด้วยแล้ว ไทยมีอันดับเหนือกว่าจีน อินเดีย และ
เวียดนาม ในขณะที่ ประเทศที่มีคะแนนดัชนีชี้วัดความสามารถในการบริการที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตในอันดับต้นๆของโลก และไทยมีความผูกพันการเปิดเสรีการบริการด้วยคือ ญี่ปุ่น โดยญี่ปุ่นมี
คะแนนดัชนีฯ อยู่ที่ 6.4 คิดเป็นอันดับที่ 2 ของโลก ส าหรับสิงคโปร์ มาเลเซีย เกาหลีใต้ และ
นิ วซี แลนด์ เป็ นป ระ เทศที่ มี ความสามารถทางการแข่ งขั นรองลงมา  โดย มีคะแนน 
ดัชนีฯ อยู่ที่ 5.64 5.22 5.17 และ 5.16 คิดเป็นอันดับที่ 15 23 25 และ 26 ของโลก ตามล าดับ  
ซึ่งประเทศเหล่านี้มีระดับความสามารถในการแข่งขันท่ีใกล้เคียงกัน 

 
ดังนั้น เพื่อพัฒนาความซับซ้อนและประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าให้สูงขึ้นของไทย การ

ใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีการบริการในสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เพื่อดึงดูดการ
ลงทุนในบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยนักลงทุนต่างชาติที่มีเทคโนโลยีการบริการที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตที่สูง ซึ่งการใช้ประโยชน์ดังกล่าวอาจเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่ประเทศไทยสามารถ
เลือกใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ 
 

อนึ่ง นอกจากสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแล้ว สาขาการบริการที่เกี่ยวข้อง
กับการเกษตร ป่าไม้ ล่าสัตว์ ประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เป็นหนึ่งในการบริการที่มีความ
เชื่อมโยงกับสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต โดยในสาขาการบริการนี้ จะมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปเป็นหลัก และยังไม่มีดัชนีชี้วัดที่สะท้อนความสามารถทางการ
แข่งขันระหว่างประเทศได้อย่างชัดเจน ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะประเทศไทย จะพบว่าการบริการที่
เกี่ยวข้องกับการเกษตร ป่าไม ้ล่าสัตว์ ประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามีขนาดของทุนจดทะเบียน
ที่หดตัวลง จึงอาจกล่าวได้ว่าความสามารถทางการแข่งขันในสาขาบริการนี้ของไทย ยังไม่มีความ
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พร้อมมากเพียงพอที่จะแข่งขันกับต่างประเทศ เนื่องจากผู้ให้บริการของสาขาการบริการนี้ส่วน
ใหญ่มักจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อย ยังขาดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้มี
คุณภาพและความสามารถเพียงพอต่อการแข่งขันในระดับสากล 

 
 อุตสาหกรรมการบริการด้านสิ่งแวดล้อม 

 
ส าหรับความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการด้านสิ่งแวดล้อมของไทย 

คณะผู้วิจัยได้หยิบยก Environmental Performance Index (EPI) หรือดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม โดย EPI เป็นดัชนีที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเยลและโคลัมเบีย 
ร่วมกับ World Economic Forum และ Joint Research Center ของสหภาพยุโรป โดยในปี 2559 
EPI ได้ท าการจัดอันดับ 163 ประเทศ มีดัชนีย่อยชี้วัดผลการด าเนินงานทั้งสิ้น 25 ดัชนี โดยดัชนีที่
ได้หยิบยกมานั้น เป็นดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงานด้านการบ าบัดน้ าเสียของประเทศ (Wastewater 
Treatment) ในปี 2557 ซึ่งสามารถสะท้อนถึงความสามารถในการบริการด้านสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศได้ รายละเอียดของดัชนีฯ เป็นดังแสดงในตารางที่ 10-6 

 
ตารางที่ 10-6 ดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงานด้านการบ าบัดน้ าเสียของประเทศ 

(Wastewater Treatment) ในปี 2557 
ประเทศ Wastewater Treatment (%) ป ี2557 อันดับโลก 

สิงคโปร์ 100 1 
ออสเตรเลีย 95 8 
ชิล ี 84.5 18 
เกาหลีใต ้ 82.4 21 
นิวซีแลนด ์ 70.2 28 
ญี่ปุ่น 56.5 37 
จีน 27.9 58 
มาเลเซยี 19.6 60 
ไทย 11.5 72 
ฟิลิปปินส ์ 2.6 105 
อินเดีย 2.2 108 
เวียดนาม 0.2 127 
อินโดนีเซีย 0.02 129 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจาก Environmental Performance Index Report 2016 
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จากตารางที่ 10-6 หากพิจารณากลุ่มประเทศภาคีที่ไทยได้มีความผูกพันการเปิดเสรีการ
บริการด้วย ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการด้านสิ่งแวดล้อมที่ ไม่สูงมาก
นัก โดยในปี 2557 ประเทศไทยมีดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงานด้านการบ าบัดน้ าเสียอยู่ที่ร้อยละ 
11.5 คิดเป็นอันดับที่ 72 ของโลก กล่าวคือ ไทยสามารถบ าบัดน้ าเสียคืนหลับสู้ระบบนิเวศน์ได้
เพียงร้อยละ 11.5 จากน้ าเสียท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นในประเทศ ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่ได้
มีความผูกพันการเปิดเสรีการบริการด้วยแล้ว ไทยมีอันดับเหนือกว่าฟิลิปปินส์ อินเดีย เวียดนาม 
และอินโดนีเซีย ซึ่งมีดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงานด้านการบ าบัดน้ าเสียอยู่ท่ีร้อยละ 2.6 2.2 0.2 และ 
0.02 ตามล าดับ คิดเป็นอันดับโลกที่ 105 108 127 และ 129 ตามล าดับ ในขณะที่ ประเทศที่มี
คะแนนดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงานด้านการบ าบัดน้ าเสียสูงในอันดับต้นๆของโลก และไทยมีความ
ผูกพันการเปิดเสรีการบริการด้วยคือ สิงคโปร์ โดยสิงคโปร์มีคะแนนดัชนีฯ อยู่ท่ี 100 คิดเป็นอันดับ
ที่ 1 ของโลก กล่าวคือ สิงคโปร์สามารถบ าบัดน้ าเสียของประเทศได้ทั้งหมดร้อยละ 100 รองลงมา
เป็น ออสเตรเลีย ชิลี เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น จีน และมาเลเซีย มีคะแนนดัชนีฯ อยู่ที่ 95 84.5 
82.4 70.2 56.5 27.9 และ 19.6 คิดเป็นอันดับที่ 8 18 21 28 37 58 และ 60 ของโลก ตามล าดับ  

 
นอกจากนี้  คณะผู้ วิ จัยได้น าดัชนีชี้วัดความเป็นประชาธิปไตยด้านสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Democracy Index: EDI) ที่ถู กพัฒนาโดย World Resources Institute (WRI) 
โดยดัชนีดังกล่าวจะพิจารณาว่า รัฐบาลของประเทศที่ศึกษา (70 ประเทศ) ได้ตรากฎหมายเพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจด้าน
สิ่งแวดล้อมหรือไม่ ซึ่งดัชนีดังกล่าวจะสามารถสะท้อนความสามารถทางการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมการบริการด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศได้ ผ่านการตรากฎหมายกฎระเบียบ
ต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่แต่ละประเทศได้บัญญัติออกมา ซึ่งส่งแรงกระตุ้นต่อผู้ให้บริการให้
พัฒนาการบริการให้มีคุณภาพสูงขึ้น และสะท้อนผ่านการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค
ในประเทศ ส่งผลต่อความต้องการการบริการด้านสิ่งแวดล้อมในระดับที่สูงมากยิ่งขึ้นของผู้บริโภค 
โดยคะแนนสูงสุดของดัชนีน้ีอยู่ท่ี 3 ซึ่งผลการศึกษาเป็นดังแสดงในตารางที่ 10-7  

 
ตารางที่ 10-7 ดัชนีวัดความเป็นประชาธิปไตยด้านสิ่งแวดล้อม  

(Environmental Democracy Index: EDI) ประจ าปี 2559 
ประเทศ คะแนน EDI  (2559) อันดับโลก 

เปร ู 1.87 13 
อินโดนีเซีย 1.8 17 
อินเดีย 1.8 20 
ชิล ี 1.67 24 
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ประเทศ คะแนน EDI  (2559) อันดับโลก 
ญี่ปุ่น 1.51 32 
ออสเตรเลีย 1.4 37 
ไทย 1.38 38 
ฟิลิปปินส ์ 1.35 39 
จีน 1.35 40 
เวียดนาม 1.2 49 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจาก Environmental democracy index (EDI), 2559 

 
จากตารางที่ 10-7 แสดงให้เห็นถึงระดับความเป็นประชาธิปไตยด้านสิ่งแวดล้อมของ

ประเทศไทยและประเทศคู่เจรจาการค้าที่ไทยมีความผูกพันการบริการด้วย โดยประเทศไทยมีดัชนี
ชี้วัดความเป็นประชาธิปไตยด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ที่ 1.38 คะแนน คิดเป็นอันดับโลกในอันดับที่ 38 
โดยประเทศไทยมีอันดับโลกสูงกว่า ฟิลิปปินส์ จีน และเวียดนาม ซึ่งมีอันดับโลกอยู่ท่ีอันดับ 39 40 
และ 49 ตามล าดับ ในขณะที่ ไทยยังมีอันดับด้อยกว่า เปรู อินโดนีเซีย อินเดีย ชิลี ญี่ปุ่น และ
ออสเตรเลีย ซึ่งมีอันดับโลกอยู่ที่อันดับที่ 13 17 20 24 32 และ 37 ตามล าดับ ซึ่งประเทศที่ส าคัญ
หลายประเทศมิได้ถูกระบุอยู่ในการศึกษาครั้งนี้ อาทิ สิงคโปร์ ฝรั่งเศส และเยอรมนี เป็นต้น    

 
นอกจากดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้านสิ่งแวดล้อมในมิติของการบ าบัดน้ าเสีย 

และกฎหมายกฎระเบียบและการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศแล้ว คณะผู้วิจัยได้
น าข้อมูลสถิติรายประเทศของปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อรายได้ประชาชาติที่
ค านวณตามหลักความเท่าเทียมกันของอ านาจซื้อ (Purchasing Power Parity: PPP) เพื่อสะท้อน
ความสามารถในการให้บริการด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อมทางอากาศ เนื่องจาก ก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซที่จะถูกปล่อยจากกิจกรรมการผลิตที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการ
ผลิตเป็นหลัก (การผลิตไฟฟ้า การผลิตอุตสาหกรรม และการขนส่ง) โดยข้อมูลดังกล่าวถูกรวบรวม
โดยธนาคารโลก (World Bank) มีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อเหรียญสหรัญฯ ซึ่งผลการศึกษาข้อมูลเป็น
ดังแสดงในตารางที่ 10-8  
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ตารางที่ 10-8 ข้อมูลสถิติการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อรายได้ประชาชาติที่
ค านวณตามหลักความเท่าเทียมกันของอ านาจซื้อ (PPP)  
(CO2 Emissions per PPP $ of GDP) ประจ าปี 2554 

ประเทศ CO2 emissions ป ี2554 (หน่วย: กิโลกรัมต่อเหรียญสหรัฐฯ) อันดับโลก 
สิงคโปร์ 0.058 7 
สวิตเซอร์แลนด ์ 0.085 21 
สวีเดน 0.126 39 
ฟิลิปปินส ์ 0.151 54 
เปร ู 0.172 64 
สหราชอาณาจักร 0.194 76 
นิวซีแลนด ์ 0.218 96 
ชิล ี 0.228 100 
อินโดนีเซีย 0.260 122 
ญี่ปุ่น 0.271 127 
ไทย 0.332 144 
สหรัฐฯ 0.342 150 
อินเดีย 0.359 153 
มาเลเซยี 0.361 155 
เกาหล ี 0.378 162 
ออสเตรเลีย 0.396 166 
เวียดนาม 0.418 169 
จีน 0.653 181 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจาก World Bank Data เข้าถึงข้อมูลล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 
2559 

 
จากตารางที่ 10-8 จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีความสามารถทางการแข่งขันในการ

บริการด้านสิ่งแวดล้อมทางอากาศที่ค่อนข้างน้อย โดยในปี 2554 ไทยมีสถิติการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อรายได้ประชาชาติอยู่ที่ 0.332 กิโลกรัมต่อเหรียญสหรัฐฯ มีอันดับโลกอยู่ที่
อันดับที่ 144 โดยมีอันดับต่ ากว่าประเทศคู่เจรจาการเปิดเสรีการบริการ และประเทศพัฒนาแล้ว
จ านวนมาก อาทิ  สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน ฟิลิปปินส์ เปรู สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ 
ชิลี อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น ซึ่งมีระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อรายได้ประชาชาติอยู่ที่ 
0.058, 0.085, 0.126, 0.151, 0.172, 0.194, 0.218, 0.228, 0.260 และ 0.271 กิโลกรัมต่อเหรียญ
สหรัฐฯ มีอันดับโลกอยู่ที่อันดับ 7, 21, 39, 54, 64, 76, 96, 100, 122 และ 127 ตามล าดับ ใน
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ขณะเดียวกัน ไทยมีอันดับเหนือกว่าสหรัฐฯ อินเดีย มาเลเซีย เกาหลี ออสเตรเลีย เวียดนาม และ
จีน ซึ่งมีระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อรายได้ประชาชาติอยู่ที่ 0.342, 0.359, 0.361, 
0.378, 0.396, 0.418 และ 0.653 กิโลกรัมต่อเหรียญสหรัฐฯ มีอันดับโลกอยู่ที่อันดับ 150, 153, 
155, 162, 166, 169 และ 181 ตามล าดับ โดยประเทศเหล่านี้ล้วนเป็นประเทศอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ทั้งสิ้น 

 
ดังนั้น เม่ือพิจารณาความสามารถทางการแข่งขันด้านการบริการสิ่งแวดล้อมของไทย  

จะเห็นได้ว่า ยังมีช่องว่างอีกมากในเรื่องของการบ าบัดน้ าเสียที่ไทยสามารถพัฒนาการบริการให้
เพิ่มสูงขึ้น ให้มีความสามารถการบริการที่ดีขึ้น ประกอบกับการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการผลิตเห็น
ความส าคัญของประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความต้องการการใช้
บริการด้านสิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้น และส่งผลให้การให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในท่ีสุด 
 
 อุตสาหกรรมการบริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

 
ส าหรับความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการซ่อมบ ารุงและติดตั้ง

เครื่องจักรและอุปกรณ์ คณะผู้วิจัยได้น าดัชนีด้านการบริการลูกค้า (Customer Service Index 
(CSI) StudySM) ประจ าปี 2558 ซึ่งจัดท าขึ้นโดยบริษัท เจ.ดี. พาวเวอร์ (J.D. Power) โดยดัชนี
ดังกล่าว เป็นดัชนีที่วัดระดับความพึงพอใจที่มีต่อขั้นตอนการบริการหลังการขายที่เจ้าของรถยนต์
ใหม่ได้รับจากศูนย์การบริการมาตรฐาน โดยมีปัจจัยส าคัญในการน ามาค านวณดัชนีฯ คือ คุณภาพ
การบริการซ่อมบ ารุง (Services Quality) ทั้งนี้ ค่าดัชนีด้านการบริการลูกค้าค านวณจากการให้
คะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ท าการส ารวจความพึงพอใจการ
บริการหลังการขายแยกเฉพาะกลุ่มรถยนต์แบรนด์ยอดนิยม 

 
คณะผู้วิจัยได้รวบรวมดัชนีด้านการบริการลูกค้าของประเทศต่างๆ ที่บริษัท เจ.ดี.  

พาวเวอร์ได้ท าการศึกษา เพื่อวิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมบริการซ่อม
บ ารุงและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ได้ ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 10-9 

 
ตารางที่ 10-9 ดชันีด้านการบริการลูกค้า (Customer Service Index (CSI) StudySM)  

ประเทศ 
คะแนนการบริการลูกค้าของกลุ่มรถยนต์แบรนด์ยอดนิยม 

(คะแนนสูงสุดอยู่ที่ 1,000 คะแนน) 
อันดับ 

อินเดีย 866 1 
ไทย 865 2 
ไต้หวัน 855 3 
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ประเทศ 
คะแนนการบริการลูกค้าของกลุ่มรถยนต์แบรนด์ยอดนิยม 

(คะแนนสูงสุดอยู่ที่ 1,000 คะแนน) 
อันดับ 

ฟิลิปปินส์ 837 4 
เวียดนาม 837 4 
ออสเตรเลีย 797 6 
สหรัฐฯ 792 7 
เม็กซิโก 788 8 
อินโดนีเซีย 761 9 
มาเลเซีย 749 10 
สหราชอาณาจักร 737 11 
บราซิล 719 12 
จีน 664 13 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก J.D. Power (เข้าถึงเมื่อ กรกฎาคม 2559) 
 

จากตารางที่ 10-9 จะพบว่า คะแนนความพึงพอใจโดยรวมของตลาดรถยนต์แบรนด์ยอด
นิยมในปี 2558 เฉลี่ยอยู่ที่ 865 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ 838 คะแนน โดยอยู่ที่อันดับ
ที่สองรองจากอินเดียเพียงประเทศเดียวเท่านั้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของการบริการหลัง
การขายในตลาดรถยนต์ โดยเฉพาะคุณภาพของผลงานบริการซึ่งประเทศไทยมีความสามารถ
ทางการแข่งขันทีค่่อนข้างดีเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ  

 
นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาระดับคะแนนการบริการลูกค้าของกลุ่มรถยนต์แบรนด์ยอดนิยม

ของกลุ่มประเทศอื่นๆ ที่มีการท าการศึกษาจะเห็นได้ว่า กลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียนมี
ความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมการบริการนี้ค่อนข้างสูง ซึ่งสะท้อนจากอันดับคะแนน
ของกลุ่มประเทศผู้ให้บริการในภูมิภาคอาเซียนที่ค่อนข้างสูง อาทิ ฟิลิปปินส์ และ เวียดนามที่มี
คะแนนดัชนีการให้บริการอยู่ที่ 837 อยู่ในอันดับที่ 4 โดยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่ไดรับ
การศึกษา เป็นต้น 

 
ดังนั้น ในประเด็นด้านการบริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ประเทศ

ไทยเป็นประเทศที่มีความสามารถทางการแข่งขันสูง ดังนั้น การพิจารณาการเปิดเสรีการบริการใน
หมวดนี้เพิ่มขึ้น อาจส่งผลให้ผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมบริการนี้สามารถพิจารณาทางเลือกในการ
ลงทุนขยายการบริการไปยังประเทศอื่นๆ ได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในการลงทุนในต่างประเทศใน
แต่ละธุรกิจ ผู้ลงทุนมีความจ าเป็นต้องศึกษากฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริการซ่อม
บ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มเติม  
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 อุตสาหกรรมการบริการการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ 
 
ส าหรับความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการการทดสอบและตรวจสอบ

คุณภาพวัตถุดิบของไทย คณะผู้วิจัยได้หยิบยกดัชนีแสดงความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ของ
สถาบันต่างๆ ทั่วโลก แบ่งตามความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งดัชนีนี้จะพิจารณาคะแนนความ
เป็นเลิศจาก 1) จ านวนงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์และถูกอ้างอิงมาก และ 2) จ านวนงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์
ในวารสารที่มีชื่อเสียง ซึ่งงานวิจัยนั้นๆ จะต้องถูกตีพิมพ์ในช่วงปี 2551 – 2555 โดยดัชนีดังกล่าว
จัดท าโดย Scimago Lab โดยใช้ฐานข้อมูลของ Scopus7  

 
จากนั้น คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกดัชนีความเป็นเลิศของสถาบันต่างๆ ทั่วโลกในสาขาการ

วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ อันได้แก่ สาขาวัสดุศาสตร์ 
(Materials Science) และน ามาหาค่าเฉลี่ยของแต่ละสถาบันเพื่อสรุปเป็นความสามารถทางการ
แข่งขันในการบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบของแต่ละประเทศท ซึ่งสะท้อนผ่าน
ดัชนีดังกล่าว โดยรายละเอียดของดัชนีชี้วัดความเป็นเลิศในสาขาวัสดุศาสตร์ เป็นดังแสดงใน
ตารางที่ 10-10 

 
ตารางที่ 10-10 ดัชนีชี้วัดความเป็นเลิศในสาขาวัสดุศาสตร์ (Materials Science)  
ประเทศ คะแนนของสาขาวสัดุศาสตร์ (Materials Science) อันดับโลก 

เดนมาร์ก 72.4% 1 
สวิตเซอร์แลนด ์ 71.5% 2 
อิสราเอล 69.1% 3 
สวีเดน 68.3% 4 
สิงคโปร์ 67.8% 5 
นอร์เวย์ 67.7% 6 
ออสเตรเลีย 67.6% 7 
สเปน 67.6% 8 
กรีซ 66.8% 9 
เนเธอแลนด ์ 65.9% 10 
อาร์เจนตินา 65.8% 11 
ออสเตรีย 65.6% 12 
เยอรมัน 65.2% 13 

                                                           
7 ฐานข้อมูล Scopus คือฐานข้อมูลบรรณานุกรมของบทความในวารสารทางด้าน Life Sciences Physical Sciences Health 

Scieneces และ Social Sciences  
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ประเทศ คะแนนของสาขาวสัดุศาสตร์ (Materials Science) อันดับโลก 
ฝร่ังเศส 64.7% 14 
เบลเยียม 64.4% 15 
ไต้หวัน 63.8% 16 
เกาหลีใต ้ 54.0% 26 
อินเดีย 51.9% 27 
ญี่ปุ่น 45.2% 32 
จีน 34.4% 44 
ไทย 33.9% 47 
มาเลเซยี 22.5% 52 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก SCImago Institutions Ranking (เข้าถึงเมื่อ 
กรกฎาคม 2559) 

 
ตารางดังกล่าวแสดงดัชนีชี้วัดความเป็นเลิศในสาขาวัสดุศาสตร์ (Materials Science) ของ

ไทย ประเทศที่มีความเป็นเลิศในสาขาวัสดุศาสตร์สูงสุด 15 อันดับแรก และประเทศในภูมิภาค
ใกล้เคียง โดยในปี 2559 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 47 ของโลกมีคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 33.9 โดยมี
อันดับเหนือกว่ามาเลเซียที่อยู่ในอันดับที่ 52 ในขณะที่ ประเทศที่มีความเป็นเลิศในสาขา 
วัสดุศาสตร์สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เดนมาร์ก สวิตเซอร์แลนด์ อิสราเอล สวีเดน และสิงคโปร์ มี
คะแนนดัชนีฯ อยู่ที่ร้อยละ 72.4 71.5 69.1 68.3 และ 67.8 ตามล าดับ ส าหรับกลุ่มประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียส่วนใหญ่มีอันดับที่สูงกว่าประเทศไทยเช่นกัน โดยไต้หวัน เกาหลีใต้ อินเดีย ญี่ปุ่น 
และจีน อยู่ในอันดับที่ 16 26 27 32 และ 44 ของโลกในสาขาวัสดุศาสตร์ และมีคะแนนดัชนีความ
เป็นเลิศในสาขาวัสดุศาสตร์อยู่ที่ร้อยละ 63.8 54 51.9 45.2 และ 34.4 ตามล าดับ  

 
นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลจ านวนสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์8ต่างๆ 

ทั่วโลก โดยใช้ข้อมูลปีล่าสุด ปี 2559 ซึ่งข้อมูลจ านวนสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ดังกล่าว ได้ถูก
รวบรวมโดย SCImago Lab ซึ่งเป็นชื่อกลุ่มวิ จัยจาก Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), University of Granada, Extremadura, Carlos III (Madrid) และ  Alcalá de 
Henares ของประเทศสเปน ที่มีโครงการรวบรวมข้อมูลของสถาบันวิจัยต่างๆ ทั่วโลก เพื่อน า
จ านวนสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ เป็นดัชนีที่สะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมการบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ  โดยมี
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 10-11 

  

                                                           
8 เช่น สถาบันเทคโนโลยี วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นต้น  
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ตารางที่ 10-11 จ านวนสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ณ ปี 2559 
ประเทศ จ านวนสถาบันทางวทิยาศาสตร์ (2559) อันดับโลก 

จีน 601 2 
ญี่ปุ่น 245 5 
อินเดีย 242 6 
เกาหลี 113 12 
ออสเตรเลีย 95 16 
มาเลเซีย 28 30 
ชิลี 26 32 
สิงคโปร ์ 25 33 
ไทย 24 34 
นิวซีแลนด์ 16 48 
อินโดนีเซีย 9 53 
เวียดนาม 4 68 
ฟิลิปปินส์ 4 68 
เปรู 4 68 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก SCImago Lab 

 
จากตารางที่ 10-11 จะพบว่า ประเทศไทยมีจ านวนสถาบันวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อยู่ 24 

แห่ง โดยคิดเป็นอันดับที่ 34 ของโลก โดยยังมีอันดับต่ ากว่าประเทศคู่เจรจาความตกลงการค้าเสรี
ที่ส าคัญของไทย เช่น จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เกาหลี ออสเตรเลีย มาเลเซีย ชิลี สิงคโปร์ ซึ่งมีอันดับโลก
อยู่ที่อันดับที่ 2, 5, 6, 12, 16, 30, 32 และ 33 ตามล าดับ จากข้อมูลจ านวนสถาบันวิทยาศาสตร์
ดังกล่าว จะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงปริมาณผู้ให้บริการ และความต้องการใช้การบริการของใน
อุตสาหกรรมการบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบของแต่ละประเทศได้ 

 
ในประเด็นด้านการบริการตรวจสอบและทดสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ ประเทศไทย

ยังมีความสามารถทางการแข่งขันค่อนข้างน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ดังนั้น การ
พิจารณาการเปิดเสรีการบริการกับประเทศคู่ภาคีในสาขาบริการนี้เพิ่มเติม อาจส่งผลให้การลงทุน
ในการบริการตรวจสอบและทดสอบวัตถุดิบจากต่างประเทศที่มีความสามารถสูงกว่าเพิ่มขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพของการบริการให้สูงมากยิ่งขึ้น 
  



 

 

 

 10-33 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

 อุตสาหกรรมการบริการประกันวินาศภัย 
 
ส าหรับความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการประกันวินาศภัยของไทย 

คณะผู้วิจัยได้น าข้อมูลมูลค่าเบี้ยประกันวินาศภัย (Non-Life Premium Volume) ที่ได้รับการเก็บ
ข้อมูลมูลค่าเบี้ยประกันวินาศภัยของประเทศทั่วโลกโดยบริษัท Swiss Re ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัย
ต่ออันดับสองของโลก เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงขนาดตลาดของการประกันวินาศภัยและความสามารถ
ในการแข่งขันเชิงเปรียบเทียบในระดับประเทศ ระหว่างประเทศไทยและประเทศที่ไทยมีความ
ผูกพันการเปิดเสรีการบริการด้วย โดยข้อมูลดังกล่าว เป็นดังแสดงในตารางที่ 10-12 

 
ตารางที่ 10-12 มูลค่าค่าเบี้ยประกันวินาศภัย (Non-Life Premium Volume)  

(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ) 

ประเทศ 
มูลค่าคา่เบี้ยประกัน (ล้านเหรียญสหรัฐ) อัตราการเติบโต 

ช่วงป ี2556-2557 2556 2557 
จีน 126,820 151,490 19.5% 
ญี่ปุ่น 114,428 108,174 -5.5% 
เกาหลีใต ้ 54,400 57,943 6.5% 
ออสเตรเลีย 32,667 31,924 -2.3% 
อินเดีย 13,218 14,590 10.4% 
สิงคโปร์ 10,759 11,458 6.5% 
นิวซีแลนด ์ 9,215 9,808 6.4% 
ไทย 8,615 8,400 -2.5% 
มาเลเซยี 5,504 5,633 2.3% 
อินโดนีเซีย 5,024 5,148 2.5% 
ชิล ี 4,728 4,513 -4.5% 
ฟิลิปปินส ์ 1,262 1,369 8.5% 
เวียดนาม 1,167 1,293 10.8% 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Swiss Re sigma No.4/2558 

 
ตารางดังกล่าวแสดงมูลค่าของเบี้ยประกันวินาศภัยของไทยและประเทศที่ไทยมีความ

ผูกพันการเปิดเสรีความตกลงด้านการบริการด้วย โดยในปี 2557 ประเทศไทยมีมูลค่าเบี้ยประกัน
วินาศภัยอยู่ที่ 8,400 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมูลค่าเบี้ยประกันวินาศภัยระหว่างปี 2556-2557 ได้
หดตัวลงอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ในขณะที่ ประเทศที่ไทยมีความผูกพันการเปิดเสรีการบริการด้วยและมี
มูลค่าค่าเบี้ยประกันวินาศภัยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และ
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อินเดีย โดยในปี 2557 ประเทศเหล่านีมี้มูลค่าเบี้ยประกันวินาศภัย อยู่ท่ี 151,490 108,174 57,943 
31,924 และ 14,590 ตามล าดับ มีอัตราการเติบโตของมูลค่าเบี้ยประกันวินาศภัยระหว่างปี 2556-
2557 อยู่ที่ร้อยละ 19.5 -5.5 6.5 -2.3 และ 10.4 ตามล าดับ ถึงแม้ว่า ขนาดตลาดของการประกัน
วินาศภัยและความสามารถในการแข่งขันด้านบริการการประกันวินาศภัยของไทยจะเหนือกว่า 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ชิลี ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม แต่ความสามารถในการแข่งขันในการบริการ
ประกันวินาศภัยของไทยยังคงด้อยกว่าประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ซึ่งมีความสามารถในการแข่งขันในสาขาการเงินท่ีแข็งแกร่งกว่าประเทศอื่นๆ   
 
 อุตสาหกรรมการบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง 

 
ส าหรับความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งของไทย 

คณะผู้วิจัยได้หยิบยกดัชนีความสามารถในการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ (Control of 
International Distribution9) ที่อยู่ภายใต้ดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลกปี 2558-2559 
(Global Competitiveness Index 2015-2016) ซึ่งจัดท าโดย World Economic Forum เป็นประจ า
ทุกปี ดัชนีความสามารถในการกระจายสินค้าระหว่างประเทศนี้เป็นดัชนีที่จะสะท้อนถึง
ความสามารถทางการแข่งขันของการบริการในสาขาจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง โดยดัชนีดังกล่าวมี
คะแนนสูงสุดที่ 7 ซึ่งดัชนีความสามารถในการกระจายสินค้าระหว่างประเทศเป็นดังแสดงในตาราง
ที่ 10-13 

 
ตารางที่ 10-13 ดัชนคีวามสามารถในการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ  

(Control of International Distribution) 

ประเทศ 
2557-2558 2558-2559 อันดับที่

เปลี่ยนแปลง คะแนน อันดับโลก คะแนน อันดับโลก 
ญี่ปุ่น 5.6 1 5.5 2 -1 
มาเลเซยี 5.2 7 5.2 7 0 
เกาหลีใต ้ 4.5 29 4.8 15 +14 
สิงคโปร์ 4.1 57 4.4 24 +33 
นิวซีแลนด ์ 4.3 45 4.4 27 +18 

                                                           
9 ดัชนีความสามารถในการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ (Control of International Distribution) ถูกค านวณมาจากการสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามว่า “การบริการจัดหน่ายสินค้าระหว่างประเทศและการตลาดในประเทศของท่านถูกควบคุมโดยบริษัทใน
ประเทศหรือบริษัทในประเทศเป็นเจ้าของกิจการเอง มากหรือน้อยเพยีงใด” โดยคะแนน 1 คะแนน = ไม่ถูกควบคุมโดยบริษัทใน
ประเทศ การบริการส่วนใหญ่เป็นการบริการจากบริษัทต่างชาติ และคะแนน 7 คะแนน = ถูกควบคุมโดยบริษัทในประเทศเป็น
ส่วนใหญ่ การบริการสว่นใหญ่เป็นการบริการจากบริษัทในประเทศ  
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ประเทศ 
2557-2558 2558-2559 อันดับที่

เปลี่ยนแปลง คะแนน อันดับโลก คะแนน อันดับโลก 
จีน 4.5 31 4.3 29 +2 
อินโดนีเซีย 4.4 38 4.2 36 +2 
ชิล ี 4.3 48 4.1 39 +9 
ออสเตรเลีย 4.1 56 4.1 40 +16 
ไทย 4.4 41 4.1 42 -1 
ฟิลิปปินส ์ 4.4 43 4.1 44 -1 
อินเดีย 4.2 50 4.0 48 +2 
เวียดนาม 3.7 103 3.7 80 +23 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ปรับปรุงจาก Global Competitiveness Index 2015-2016, World 
Economic Forum (WEF) 

 
จากตารางที่ 10-13 หากพิจารณากลุ่มประเทศภาคีที่ไทยได้มีความผูกพันความตกลง

การค้าเสรีด้วย ประเทศไทยจะมีความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการจัดจ าหน่ายปลีกและ
ส่งด้อยกว่าประเทศอื่นๆ โดยในปี 2559 ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีความสามารถในการกระจาย
สินค้าระหว่างประเทศอยู่ที่ 4.1 เป็นอันดับที่ 42 ของโลก โดยอันดับลดลงเม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า 
1 อันดับ ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่ได้มีความผูกพันการเปิดเสรีการบริการด้วยแล้ว 
ไทยมีอันดับเหนือกว่าฟิลิปปินส์ อินเดีย และเวียดนามเท่านั้น ในขณะที่ ประเทศที่มีคะแนนดัชนีฯ 
ความสามารถในการกระจายสินค้าระหว่างประเทศสูงในล าดับต้นๆของโลก และไทยมีความผูกพัน
การเปิดเสรีการบริการด้วยคือ ญี่ปุ่น โดยญี่ปุ่นมีคะแนนดัชนีฯ อยู่ที่ 5.5 คิดเป็นอันดับที่ 2 ของโลก 
นอกจากนี้ มาเลเซีย เกาหลีใต้ และสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความสามารถทางการแข่งขันรองลงมา 
โดยมีคะแนนดัชนีฯ อยู่ท่ี 5.2 4.8 และ 4.4 คิดเป็นอันดับที่ 7 15 และ 24 ของโลก ตามล าดับ 

 
อย่างไรก็ตาม เกาหลีใต้ สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และเวียดนามเป็นประเทศที่มี

การพัฒนาด้านการบริการจัดจ าหน่ายอย่างมาก โดยจะเห็นได้จากอันดับโลกในช่วงปี 2557-2558 
และ 2558-2559 ที่สูงขึ้นอย่างมาก (เกาหลีใต้ สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และเวียดนาม
อันดับสูงขึ้น 14 33 18 16 และ 23 อันดับ ตามล าดับ) ซึ่งผู้ให้บริการจัดจ าหน่ายจากประเทศ
เหล่านี้อาจเป็นผู้เล่นในอุตสาหกรรมการบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งที่ส าคัญทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 
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 อุตสาหกรรมการบริการขนส่ง 
 
ส าหรับความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการขนส่งของไทย คณะผู้วิจัยได้น า

ดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันทางโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index: LPI) ที่ได้รับ
การจัดท าโดยธนาคารโลก (World Bank) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน 
เชิงเปรียบเทียบในระดับประเทศ โดยดัชนี LPI เป็นดังแสดงในตารางที่ 10-14 

 
ตารางที่ 10-14 ดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันทางโลจิสติกส์ ปี 2559  

(Logistics Performance Index 2016: LPI 2016) 
ประเทศ ป ี อันดับ LPI คะแนน LPI 

สิงคโปร์ 2559 5 4.14 
ญี่ปุ่น 2559 12 3.97 
ออสเตรเลีย 2559 19 3.79 
เกาหลีใต ้ 2559 24 3.72 
จีน 2559 27 3.66 
มาเลเซยี 2559 32 3.43 
อินเดีย 2559 35 3.42 
นิวซีแลนด ์ 2559 37 3.39 
ไทย 2559 45 3.26 
ชิล ี 2559 46 3.25 
อินโดนีเซีย 2559 63 2.98 
เวียดนาม 2559 64 2.98 
เปร ู 2559 69 2.89 
ฟิลิปปินส ์ 2559 71 2.86 
กัมพชูา 2559 73 2.80 
เมียนมา 2559 113 2.46 
ลาว 2559 152 2.07 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจาก Logistics Performance Index 2016 

 
ตารางดังกล่าวแสดงดัชนีความสามารถในการแข่งขันทางโลจิสติกส์  (Logistics 

Performance Index: LPI) ของไทยและประเทศที่ไทยมีความผูกพันการเปิดเสรีการบริการด้วย 
โดยในปี 2559 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 45 มีคะแนนเท่ากับ 3.26 จากคะแนนเต็ม 5 ในขณะที่
ประเทศที่ไทยมีความผูกพันการเปิดเสรีการบริการด้วยและมีความสามารถในการแข่งขันด้าน
บริการขนส่งที่สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ และจีน โดยมี
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อันดับโลกอยู่ที่ 5 12 19 24 และ 27 ตามล าดับ มีคะแนน LPI อยู่ที่ 4.14 3.97 3.79 3.72 และ 
3.66 ตามล าดับ  

 
ซึ่งเม่ือพิจารณาในรายละเอียดของดัชนี LPI จะพบว่าไทยมีศักยภาพสูงสุดในด้านของ

ความตรงต่อเวลา (Timeliness) รองลงมา คือ ด้านการจัดการขนส่งสินค้าด้วยราคาที่แข่งขันได้ 
(International Shipments) โดยได้คะแนน 3.56 และ 3.37 ตามล าดับ ในส่วนด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน (Infrastructure) ศักยภาพทางด้านการติดตามสินค้า (Tracking and tracing)  และด้าน
คุณภาพและความสามารถของบริการโลจิสติกส์ (Logistics Quality and Competence) ได้คะแนน 
3.12 3.2 และ 3.14 ตามล าดับ ท้ายที่สุดไทยมีจุดด้อยที่สุดในด้านของพิธีการศุลกากร (Customs) 
ที่มีความซับซ้อนและค่อนข้างยุ่งยากจึงได้คะแนนเพียง 3.11 เท่าน้ัน 

 
ดังนั้น ประเทศไทยยังมีความสามารถทางการแข่งขันในการบริการขนส่งในระดับ  

ปานกลางไปถึงสูง แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ไทยจะพัฒนาการบริการ และโอกาสในการเข้ามามี
บทบาทในการบริการขนส่งของโลกได้อีกมาก เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของไทยและโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีเอื้ออ านวย  
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10.3 สรุปศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยรวม 
 

ภาพที่ 10-7 ความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการผลิตระหว่างประเทศไทยและประเทศอื่น 

 
 
เม่ือวิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับ

การผลิตทั้ง 11 สาขาบริการ โดยเปรียบเทียบระหว่างอันดับโลกของประเทศไทยและประเทศที่มี
ความสามารถทางการแข่งขันสูงในระดับอาเซียน ระดับเอเชีย และระดับโลก (สิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น 
เกาหลี อินเดีย และสหรัฐฯ10) จะพบว่า ประเทศไทยยังมีความสามารถทางการแข่งขันในระดับที่
ไม่สูงมากนัก โดยยังมีหลายอุตสาหกรรมการบริการของไทยที่ มีช่องว่างในการพัฒนา
ความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการให้เทียบเท่าประเทศผู้น าในระดับสากล 
อาทิ การบริการจัดหาพนักงาน การบริการด้านวิศวกรรม การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การ
บริการด้านสิ่งแวดล้อม การบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ การประกันวินาศภัย 

                                                           
10 ส าหรับประเทศสิงคโปร์และเกาหลี จะไม่มีข้อมูลอันดับโลกความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบรกิารในสาขาการ
ให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและการตลาด การบริการด้านสิ่งแวดล้อม และการบริการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์  
ส าหรับประเทศญี่ปุ่นจะไม่มีข้อมูลอันดับโลกความสามารถทางกรแข่งขันของการบริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและตลาด  
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การบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง การบริการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ และการบริการวิจัยและ
พัฒนา เป็นต้น โดยประเทศไทยมีอันดับโลกในสาขาการบริการดังกล่าว อยู่ที่อันดับ 69, 54, 51, 
38, 34, 32, 42, 45, และ 45 ตามล าดับ ในขณะท่ี มีอุตสาหกรรมการบริการที่ไทยมีความสามารถ
ทางการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงโดยเปรียบเทียบกับประเทศที่มีความสามารถทางการแข่งขันสูงอยู่
บางสาขาบริการ ได้แก่ การบริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและการจัดการตลาด และการ
บริการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยประเทศไทยมีอันดับโลกในสาขาการบริการดังกล่าว
อยู่ที่อันดับที่ 6 และ 2 ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า หากประเทศไทยต้องการที่จะแข่งขันใน
อุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ประเทศไทยจะต้องศึกษากรณีศึกษาที่ประสบ
ความส าเร็จจากประเทศผู้น าในสาขาต่างๆ เพื่อปรับปรุงการบริการในประเทศให้มีความเข้มแข็ง 
และสามารถแข่งขันได้ในบริบทการค้าการบริการระหว่างประเทศต่อไป 

 
นอกจากนี้ เม่ือวิเคราะห์ศักยภาพของอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของ

ไทยในภาพรวมผ่านการวิเคราะห์ในแต่ละมิติ จะเห็นได้ว่า อุตสาหกรรมการบริการส่วนใหญ่ของ
ไทยยังมีจ านวนน้อย และมีจ านวนกิจกรรมการบริการที่ผูกพันการบริการทั้งใน Mode 3 และ 
Mode 4 ต่ า และมีระดับการเปิดเสรีบริการเฉลี่ยใน Mode 3 ต่ า อาทิ การบริการวิจัยและพัฒนา 
การบริการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ การบริการการขนส่ง และการบริการทดสอบและ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ เป็นต้น ซึ่งอุตสาหกรรมการบริการในสาขาดังกล่าวเป็นสาขา
การบริการที่ผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายทุกอุตสาหกรรมยังมีความ
ต้องการการบริการอีกมาก เนื่องจากการบริการดังกล่าวในประเทศไทยยังไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ หรือมีราคาค่อนข้างสูงเม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพของการบริการทีไ่ด้รับ  

 
ทั้งนี้  ผู้ประกอบการผลิตหลายรายให้ความเห็นต่อสาขาบริการแต่ละสาขาว่า  

การบริการวิจัยและพัฒนาที่มีให้บริการในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการบริการที่ยังไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้ รวมทั้งการบริการวิจัยและการพัฒนาเป็นสาขาการ
บริการที่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีความต้องการใช้บริการที่สูงมาก ดังนั้น งานบริการในด้านนี้
ยังต้องอาศัยภาครัฐในการสนับสนุนค่อนข้างมากในหลายๆ อุตสาหกรรมการผลิต  

 
ส าหรับการบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ ผู้ประกอบการผลิตส่วนใหญ่ระบุว่า 

การบริการดังกล่าวในประเทศไทย มีจ านวนผู้ให้บริการที่จ ากัดมาก และยังไม่ได้รับการยอมรับใน
คุณภาพการบริการเท่าที่ควร ผู้ประกอบการผลิตอาจต้องใช้บริการทดสอบฯ ที่เปิดให้บริการใน
ต่างประเทศมากกว่า ผู้ประกอบการผลิตจึงมีความต้องการใช้บริการ และต้องการให้เกิดการ
สนับสนุนการลงทุนในสาขาบริการนี้มากเพิ่มขึ้น  
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ในส่วนของการบริการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ผู้ประกอบการผลิตส่วนใหญ่
กล่าวว่ามีจ านวนผู้ให้บริการในประเทศที่เพียงพอ หากแต่ยังขาดแรงงานฝีมือที่มีทักษะเฉพาะ และ
ยังมีคุณภาพการให้บริการที่ยังไม่น่าพึงพอใจ ท าให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีความต้องการใช้
บริการในสาขานี้ในระดับปานกลาง  

 
ส าหรับการบริการการขนส่งและการบริการที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการผลิตเกือบทั้งหมด

ต่างให้ความเห็นตรงกันว่า ต้นทุนค่าบริการขนส่งสูง โดยผู้ประกอบการรายย่อยต้องพึ่งพาการ
บริการขนส่ งจากภายนอก (Outsource) ที่ มีความเชี่ ยวชาญการขนส่ ง  อย่ างไรก็ตาม 
ผู้ประกอบการบางรายยังมีความไม่ม่ันใจในคุณภาพการให้บริการขนส่งของผู้ให้บริการ
ภายในประเทศ จึงตัดสินใจใช้บริการของผู้ให้บริการขนส่งสินค้าจากต่างประเทศแทน ซึ่งการ
บริการในสาขานี้ ผู้ประกอบการผลิตส่วนใหญ่มีความต้องการการใช้บริการขนส่งสูง ซึ่งสูงมากกว่า
การบริการในสาขาอื่นๆ 

 
ในขณะที่ มีบางอุตสาหกรรมการบริการของไทย ที่ถึงแม้ว่าจะมีจ านวนผู้ประกอบการ 

ไม่มาก แต่มีระดับการผูกพันภาคการบริการท่ีค่อนข้างสูงทั้งใน Mode 3 และ 4 ได้แก่ อุตสาหกรรม
การบริการด้านวิศวกรรม การบริการด้านสิ่งแวดล้อม และการบริการประกันวินาศภัย โดยการ
บริการในสาขาดังกล่าว เป็นการบริการที่มีจ านวนผู้ประกอบการให้บริการไม่สูงมากนักโดย
เปรียบเทียบกับการบริการอื่นๆ ประกอบกับความต้องการใช้บริการในสาขาบริการดังกล่าวของ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตไม่สูงมากนัก เม่ือเปรียบเทียบกับสาขาการบริการอื่นๆ อย่างไรก็ตาม 
สาขาการบริการเหล่านี้ เป็นสาขาการบริการที่ไทยมีศักยภาพที่ค่อนข้างดี ซึ่งเห็นได้จาก
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายของไทยยังคงมีความพอใจกับคุณภาพการบริการ
ในสาขาดังกล่าว และมีระดับการผูกพันการเปิดเสรีอยู่ในระดับสูง ท าให้การบริการในสาขาดังกล่าว
มีความหลากหลายและต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุนแข่งขันได้  

 
อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมการบริการประกันวินาศภัยเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

ภาคการเงิน ท าให้มีข้อจ ากัดในการลงทุนและการถือหุ้นโดยชาวต่างชาติอยู่พอสมควร โดยไทย
ก าหนดระดับการถือหุ้นต่างชาติสูงสุดของกิจกรรมการให้บริการประกันวินาศภัยอยู่ที่ร้อยละ 25 
และในการขอจัดตั้งธุรกิจใหม่ต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตร ี

 
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการผลิตระบุว่า ไม่มีปัญหาการให้บริการในประเทศด้านวิศวกรรม

และสิ่งแวดล้อมมากนัก ซึ่งผู้ประกอบการผลิตบางรายกล่าวว่า ในประเทศไทยยังไม่มี
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ผู้ประกอบการภาคบริการที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านวิศวกรรมเป็นการเฉพาะ อีกทั้ง
ผู้ประกอบการผลิตยังไม่เห็นความส าคัญของการใช้บริการด้านวิศวกรรมเป็นการเฉพาะเท่าที่ควร 
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก
ระบุว่า การให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมของไทยยังมีราคาแพง แต่ไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าที่ควร 
ในส่วนของการบริการประกันวินาศภัย ไม่มีผู้ประกอบการรายใดระบุถึงปัญหาในการบริการที่
ได้รับ  

 
ส าหรับอุตสาหกรรมการบริการที่มีบทบาทส าคัญในกระบวนการผลิตในกระบวนการ

กลางน้ า (Mid-Stream) ได้แก่ อุตสาหกรรมการบริการท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิต (Service Incidental 
to Manufacturing) โดยอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เป็นอุตสาหกรรมการ
บริการที่มีจ านวนผู้ประกอบการในไทยจ านวนมาก มีศักยภาพของการบริการค่อนข้างดี อีกทั้ง
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีความต้องการใช้บริการในสาขานี้ค่อนข้างสูง แต่ภายใต้กรอบการ
เจรจาการค้าเสรีท่ีไทยมีความผูกพันส่วนใหญ่ในปัจจุบัน การบริการในสาขาดังกล่าวของไทยยังไม่
มีการผูกพันการเปิดเสรีภาคบริการเลย ทั้งใน Mode 3 และ 4 ยกเว้น ความตกลงการค้าเสรี
อาเซียนที่มีการระบุให้ชาวต่างชาติสามารถจัดตั้งกิจการในประเทศได้ (Mode 3) โดยจ ากัดสัดส่วน
ผู้ถือหุ้นสูงสุดที่ร้อยละ 49 ซึ่งการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเป็นอุตสาหกรรมการบริการที่
ส าคัญในกระบวนการการผลิตของประเทศไทย ดังนั้น เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมการ
บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตให้มากขึ้น และดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติให้มากขึ้น ภาครัฐอาจ
พิจารณาผ่อนปรนเงื่อนไขในการเปิดเสรีภาคบริการของสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
เพื่อเพิ่มระดับการแข่งขันในประเทศให้สูงขึ้น จากแนวโน้มการเข้ามาลงทุนจากต่างชาติที่สูงขึ้น 
ซึ่งการแข่งขันจะส่งผลดีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และส่งผล
ต่อเนื่องไปยังประสิทธิภาพในการผลิตของภาคการผลิตต่อไป 

 
ทั้งนี้  การบริการที่ เกี่ยวข้องกับการผลิต ถึงแม้ว่าจะมีผู้ประกอบการจ านวนมาก  

แต่ผู้ประกอบการผลิตส่วนใหญ่ในเกือบทุกอุตสาหกรรมการผลิตกล่าวว่า แรงงานในสาขา 
การบริการดังกล่าวยังขาดแคลน โดยเฉพาะแรงงานฝีมือที่มีทักษะและความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตยังขาดแคลนอยู่มาก  

 
ส าหรับอุตสาหกรรมการบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง (Wholesale and Retail Services) 

ของไทย เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีผู้ประกอบการจ านวนมาก และมีระดับการผูกพันการบริการ
ใน Mode 3 ในระดับปานกลาง (มีจ านวนกิจกรรมการบริการที่ผูกพันการเปิดเสรีภายใต้กรอบ 
AFAS ในสัดส่วนปานกลาง) แต่มีระดับการผูกพันการบริการใน Mode 4 อยู่ในระดับท่ีต่ า กล่าวคือ 
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ผู้ให้บริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งชาวต่างชาติอาจไม่สามารถเข้ามาให้บริการในประเทศไทยได้
มากนัก โดยอาจจะจ ากัดอยู่เพียงบางกิจกรรม อย่างไรก็ตาม ในประเด็นของระดับการเปิดเสรี
บริการเฉลี่ยใน Mode 3 (สัดส่วนผู้ถือหุ้นสูงสุดเฉลี่ย) ของทั้งสองอุตสาหกรรมบริการจัดจ าหน่าย
ปลีก และจัดจ าหน่ายส่งของไทย ยังมีระดับการเปิดเสรีเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 27 และ 31 ตามล าดับ  
ซึ่งหากพิจารณาจากตารางข้อผูกพันแล้วจะพบว่ามีระดับการเปิดเสรีการบริการที่ไม่สูงมากนัก  
แต่ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ได้ระบุว่าถ้าบริษัทใดประสงค์จะ
ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งด้วย บริษัทจะต้องมีทุนข้ันต่ ารวม 200 ล้านบาท โดยเป็นทุนขั้นต่ า
ส าหรับธุรกิจค้าส่ง 100 ล้านบาท มีร้านค้าส่งได้ 1 ร้าน และเป็นทุนขั้นต่ าส าหรับธุรกิจค้าปลีกอีก 
100 ล้านบาท โดยมีร้านค้าปลีกได้ 5 ร้าน (ร้านละ 20 ล้านบาท) โดยจะต้องได้รับการอนุญาตจาก
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อน ซึ่งธุรกิจค้าปลีกและส่งที่มีทุนจดทะเบียนที่สูงกว่า 100 ล้านบาท  
จะเป็นธุรกิจที่อยู่นอกเหนือจากบัญชีธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบ
กิจการกับคนต่างด้าว11 ดังนั้น อุตสาหกรรมจัดจ าหน่ายค้าปลีกและส่ง ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มี
ความเชื่อมโยงกับภาคการผลิตในห่วงโซ่มูลค่าปลายน้ า จึงน่าจะได้รับการพิจารณาเปิดเสรีการ
บริการในสาขาดังกล่าวในระดับที่สูงขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ผ่านการผ่อนปรนเงื่อนไขทาง
กฎหมายและกฎระเบียบให้เอื้ออ านวยต่อการลงทุนมากขึ้น เพื่อเพิ่มระดับการแข่งขันและ
ประสิทธิภาพของการบริการในอนาคต 

 
ทั้งน้ี ส าหรับการบริการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งในประเทศไทย ผู้ประกอบการผลิตให้

ความเห็นที่เกี่ยวกับการบริการในสาขานี้ว่า ผู้ให้บริการในสาขาการจัดจ าหน่ายทั้งปลีกและส่งมี
ศักยภาพสูง มีความสามารถในการบริหารช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าได้อย่างดี ท าให้
ผู้ประกอบการรายย่อยไม่มีปัญหาในการเลือกใช้บริการจัดจ าหน่ายทั้งปลีกและส่งมากนัก  
ในขณะท่ี ผู้ประกอบการผลิตรายใหญ่ในแต่ละอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายมักด าเนินการบริการ
จัดจ าหน่ายสินค้าด้วยตนเอง ท าให้ไม่พบปัญหาในสาขาการบริการนี้มากนัก  นอกจากนี้  
ผู้ประกอบการผลิตส่วนใหญ่ได้ให้ความเห็นว่า ภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีความต้องการใช้บริการ
จัดจ าหน่ายปลีกและส่งในระดับปานกลาง 
  

                                                           
11 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในบัญชีแนบท้ายที่สามของ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
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 ทิศทางของการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่เก่ียวข้องกับการผลิต 
 

ภาพที่ 10-8 ทิศทางความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจและเปิดเสรีการบริการที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมการผลิต 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
ในการพัฒนาธุรกิจบริการและการเปิดเสรีบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตใน

ประเทศไทย ประเทศไทยสามารถพัฒนาธุรกิจให้มีการแข่งขันที่สูงขึ้น ได้ผ่านการสนับสนุน 
การเพิ่มจ านวนผู้ประกอบการบริการในประเทศไทย โดยเฉพาะการเพิ่มการลงทุนจากต่างประเทศ
ให้มากขึ้น  

 
จากภาพที่ 10-8 แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจและการเปิดเสรี 

การบริการที่เกี่ยวข้องของทั้งสามกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ โดยในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ
ต่างๆ มีสาขาการบริการ ดังนี้ 
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กลุ่มที่ 1 
 อุตสาหกรรมการบริการจัดจ าหน่ายปลีก 
 อุตสาหกรรมการบริการจัดจ าหน่ายส่ง 
 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 

 
กลุ่มที่ 2 
 อุตสาหกรรมการบริการจัดหาพนักงาน 
 อุตสาหกรรมการบริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและการจัดการตลาด 
 อุตสาหกรรมการบริการด้านวิศวกรรม 
 อุตสาหกรรมการบริการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
 
กลุ่มที่ 3 
 อุตสาหกรรมการบริการวิจัยและพัฒนา 
 อุตสาหกรรมการบริการขนส่ง 
 อุตสาหกรรมการบริการประกันวินาศภัย  
 อุตสาหกรรมการบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ 
 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
 
โดยแนวทางการพัฒนาและเปิดเสรีการบริการของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ เป็น

ดังนี ้
 
 กลุ่มที่ 1 - เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีจ านวนผู้ให้บริการในประเทศจ านวนมาก แต่มี

ระดับการเปิดเสรีการบริการเฉลี่ยค่อนข้างต่ า (ยกเว้น การบริการที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตในกรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียนที่มีระดับการเปิดเสรีอยู่ที่ร้อยละ 49 ใน
ทุกกิจกรรมบริการ แต่ไม่เปิดเสรีภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอื่นๆ ที่ ไทยมีความ
ผูกพันด้วย) จากลักษณะของกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ อาจแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการ
ให้บริการในประเทศที่ค่อนข้างสูง ผู้บริโภคและผู้ประกอบการมีทางเลือกในการใช้
บริการค่อนข้างมาก รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีความต้องการใช้บริการ
สาขาการบริการต่างๆ ในกลุ่มนี้ค่อนข้างสูง แต่ยังมีการปกป้องผู้ให้บริการในกลุ่ม
อุตสาหกรรมนี้อยู่ ทั้งน้ี ในหลายกิจกรรมการบริการภายใต้สาขาการบริการดังกล่าว
เป็นกิจกรรมการบริการที่มีความละเอียดอ่อน และได้รับการคุ้มครองภายใต้
กฎหมายบางฉบับของไทย ดังนั้น ในการพิจารณาเปิดเสรีการบริการเพิ่มเติมเพื่อ
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เพิ่มทางเลือกให้ในการใช้บริการ และส่งเสริมการแข่งขันที่มากขึ้น  อาจจะต้อง
พิจารณาเปิดเสรีเพิ่มเติมอย่างระมัดระวังและค่อยเป็นค่อยไป 
 

 กลุ่มที่ 2 - สาขาการบริการภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ เป็นสาขาการบริการที่
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีความต้องการใช้บริการค่อนข้างน้อย เม่ือเปรียบเทียบ
กับกลุ่มที่ 1 และเป็นสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการก่อนการผลิตใน
ห่วงโซ่มูลค่า ซึ่งมีสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มาก อาทิ การบริการจัดหาพนักงาน 
และการบริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและการจัดการตลาด เป็นต้น โดยกลุ่ม
อุตสาหกรรมนี้มีระดับการเปิดเสรีการบริการเฉลี่ยค่อนข้างสูง แต่มีจ านวนผู้
ให้บริการน้อย ดังนั้น กลุ่มอุตสาหกรรมนี้จึงสามารถพัฒนาให้มีจ านวนผู้ให้บริการ
มากขึ้นผ่านการดึงดูดการลงทุนทั้งในประเทศและจากต่างชาติให้มากขึ้น เพื่อเพิ่ม
ระดับการแข่งขันในประเทศซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการที่สูงขึ้นต่อไป 
อย่างไรก็ตาม  

  
 กลุ่มที่ 3 - สาขาการบริการภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ เป็นสาขาการบริการที่ มี

จ านวนผู้ให้บริการน้อยและมีระดับการเปิดเสรีการบริการเฉลี่ยต่ า แต่มีความ
ต้องการใช้บริการจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่ค่อนข้างสูงโดยเปรียบเทียบกับ
กลุ่มที่ 1 และ 2 ซึ่งหลายๆ สาขาการบริการยังต้องการการลงทุนจากต่างชาติเพิ่ม
อย่างมาก เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและคุณภาพการให้บริการให้มากขึ้น อาทิ การ
บริการวิจัยและพัฒนา การบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ 
และการบริการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมนี้สามารถ
พัฒนาได้ผ่านการพิจารณาการเปิดเสรีการบริการให้มากขึ้นและเหมาะสม เพื่อ
ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติและเพิ่มการแข่งขัน และส่งเสริมผู้ประกอบการให้มากขึ้น 
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริการให้ตรงความต้องการของผู้ใช้บริการ 
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บทที่ 11 
ผลกระทบต่อประเทศไทยภายใต้บรบิทความตกลงการค้าเสรขีองไทย 

 
 
เนื้อหาในบทนี้ จะการกล่าวถึงประเด็นพิจารณาต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม

การผลิตของไทย อุตสาหกรรมการบริการ ผู้บริโภค และภาครัฐ ซึ่งเป็นผลจากการเปิดเสรีการค้า
สินค้า และการเปิดเสรีอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (Manufacturing Related 
Services: MRS) โดยคณะผู้วิจัยจะพิจารณาผลกระทบจากข้อมูลต่างๆ ทั้งเชิงปริมาณ และ
คุณภาพ อาทิ ระดับและโครงสร้างอัตราภาษีภายใต้ FTA และ MFN ของไทย ความสามารถ
ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง นโยบายหรือกฎระเบียบที่สนับสนุนและเป็น
อุปสรรคต่ออุตสาหกรรม ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก และผลการศึกษาจากการเดินทางสัมภาษณ์และ
จัดเก็บข้อมูลในต่างประเทศ เป็นต้น  

 
จากนั้น คณะผู้วิจัยจะท าการประเมินผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากแนวโน้มการเปิด

เสรีการค้าสินค้าและบริการที่สูงขึ้น โดยศึกษาทั้งผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นใน
แต่ละอุตสาหกรรม 

 
โดยกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าที่มีต่อประเทศไทยจะ

เป็นดงันี ้
 
 

11.1 กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปิดเสรีการคา้ที่มีตอ่
ประเทศไทย 

 
ภาพที่ 11-1 แสดงให้เห็นถึง กรอบการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าที่มีต่อ

ประเทศไทย โดยการเปิดเสรีในกรอบการค้าสินค้าและการเปิดเสรีในกรอบการค้าบริการล้วนส่งผล
ต่อตลาดการค้าสินค้าและบริการทั้งในทางตรงและทางอ้อม โดยคณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลกระทบ
ที่อาจจะเกิดขึ้น ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส าคัญทั้งสิ้น 4 ฝ่าย ได้ แก่ ผู้ประกอบการผลิต ผู้ให้บริการ 
ภาครัฐ และผู้บริโภค 
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ภาพที่ 11-1 กรอบการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปิดเสรีต่อประเทศไทย 

 
 
ในการวิเคราะห์ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่ออุตสาหกรรมการผลิตจากบริบทการเปิด

เสรีการค้าการบริการที่มากขึ้น โดยแนวทางการวิเคราะห์จะประกอบด้วย 
 
 การวิเคราะห์ เชิงปริมาณ – ประกอบด้วยข้อมูลเชิงปริมาณที่ เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตต่างๆ อาทิ ระดับการเปิดเสรีการค้า
บริการ จ านวนผู้ประกอบการ เป็นต้น ประกอบกับ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต ภายใต้กรอบการค้าสินค้าอาทิ ระดับผลต่างของ
ภาษีภายใต้กรอบ FTA และ MFN และอัตราการใช้ประโยชน์ FTA (FTA Utilization) 
เป็นต้น 
 

 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ – ประกอบด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการในการใช้บริการในแต่ละอุตสาหกรรมการ
ผลิต และประเด็นเรื่องกฎระเบียบและนโยบายที่สนับสนุน /จ ากัดการพัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิต อาทิ ผลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเชิงลึก ผลการเดินทาง
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ศึกษาดูงานในต่างประเทศ พฤติกรรมผู้บริโภค และกฎระเบียบด้านการลงทุนต่างๆ 
ของไทย เป็นต้น 

 
คณะผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบทั้งจากผลที่เกิดขึ้นจริง (ex-

post) และผลที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น (ex-ante) โดยผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าสินค้าที่มีต่อ
ตลาดการค้าสินค้าจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง (ex-post) และผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า
สินค้าที่มีต่อตลาดการค้าบริการจะเป็นผลกระทบที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น (ex-ante) ในขณะที่ 
ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการที่มีต่อตลาดการค้าสินค้าและบริการจะเป็นผลกระทบที่
คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น (ex-ante) โดยรายละเอียดการวิเคราะห์ฯ เป็นดังนี ้

 
 

11.2 ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าสินค้า 
 

11.2.1 ระดับการเปิดเสรีด้านภาษี และอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ FTA (FTA Utilization) 
 
ตัวชี้วัดระดับการเปิดเสรีด้านภาษีจากการท า FTA คือ ผลต่างของระดับอัตราภาษี FTA 

กับ MFN ของอุตสาหกรรม โดยเป็นการกรองจากอัตราภาษีน าเข้า MFN และอัตราภาษี FTA ที่มี
ผลบังคับใช้ปีล่าสุด (ปี 2557)1 ในแต่ละกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งจะสะท้อนถึงระดับการเปิดเสรี
ของอุตสาหกรรมจากการท าความตกลงการค้าเสรีของไทย ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลอัตราภาษี 
MFN เฉลี่ยของอุตสาหกรรม และอัตราภาษี FTA เฉลี่ยที่มีการจัดเก็บกับประเทศที่มีการจัดท า
ความตกลงการค้าเสรีของแต่ละอุตสาหกรรม ปี 2557 จากฐานข้อมูลภาษี International Trade 
Centre เป็นตัวค านวณดัชนีข้างต้น2 

 
มูลค่าใช้สิทธิประโยชน์ FTA รวม (FTA Utilization) ของอุตสาหกรรม คือ ผลรวมระหว่าง

มูลค่าการส่งออกที่ขอใช้สิทธิประโยชน์ FTA (Application for FTA Utilization)3 และ มูลค่าการ
น าเข้าภายใต้สิทธิ FTA ของไทย (FTA Utilization) เพื่อเป็นการคัดกรองอุตสาหกรรมที่มีการใช้

                                                           
1 ปี 2557 เป็นปีล่าสุดที่มีการเผยแพรข่้อมูล 
2 ทั้งนี้ เนื่องจากข้อมูลผลต่างของระดบัอัตราภาษี FTA กับ MFN ของอุตสาหกรรม มีการให้ผลในทิศทางเดียวกับข้อมูลผลต่าง
ระหว่างอัตราภาษี FTA ปีล่าสุด และอัตราภาษี FTA ปีทีค่วามตกลงมีผลบังคับใช้ ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงน าข้อมูลผลต่างของระดับ
อัตราภาษี FTA กับ MFN ของอตุสาหกรรมมาพิจารณาเพียงตัวแปรเดียว เพื่อป้องกันความซ้ าซ้อนของขอ้มูล 

3 สัดส่วนการขอใชส้ิทธิ FTA (Application for FTA Utilization Rate) = (มูลค่าการส่งออกที่มีการขอใช้สิทธิ FTA) / (มูลค่าการ
ส่งออกของรายการสินค้าที่ได้รับสิทธิ FTA) ทั้งนี้ สัดส่วนการขอใช้สิทธิ FTA ด้านส่งออกอาจมีสัดส่วนมากกว่ารอ้ยละ 100 
เนื่องจากผู้ส่งออกอาจยื่นขอใชส้ิทธิการส่งออกภายใต้ FTA มากกว่าที่เกิดขึ้นจริง 
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สิทธิประโยชน์ FTA ในระดับสูง ทั้งน้ี คณะผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลมูลค่าการส่งออกที่ขอใช้สิทธิประโยชน์ 
FTA ในช่วงปี 2552-2556 จากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์4 และข้อมูลมูลค่าการ
น าเข้าภายใต้สิทธิ FTA ของไทย ในช่วงปี 2552-25565 จากกรมศุลกากร นอกจากนี้ สัดส่วนการ
ใช้สิทธิประโยชน์ FTA ของแต่ละอุตสาหกรรม เป็นสัดส่วนที่ถูกค านวณจากมูลค่าการการใช้สิทธิ
ประโยชน์ FTA ด้านการส่งออก/น าเข้าทั้งหมด ในช่วงปี 2552-2556 หารด้วยมูลค่าส่งออก/น าเข้า
กับประเทศที่มีการเจรจา FTA ในช่วงปี 2552-2556  

 
โดยระดับการเปิดเสรีด้านภาษี และการใช้สิทธิประโยชน์ FTA (FTA Utilization) ของ 

แต่ละอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมาย และมูลค่าการน าเข้าส่งออกของอุตสาหกรรมการผลิต
เป้าหมายของไทย เป็นดังแสดงในตารางที่ 11-1 และ 11-2 

 
ตารางที่ 11-1 ระดับการเปิดเสรีด้านภาษีจากการท า FTA และระดับการใช้สิทธิประโยชน์ 

FTA (FTA Utilization) ของอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

อุตสาหกรรม 

ผลต่างของ
ระดับอัตรา
ภาษี FTA ปี 
2557 กับ
อัตราภาษี 
MFN ของ

อุตสาหกรรม 

ส่งออก น าเข้า 

มูลค่าการ
ใช้สิทธิ
ประโยชน์ 
FTA รวม 
(ล้านบาท) 

มูลค่าใช้สิทธิ
ประโยชน์ FTA 

ด้านการ
ส่งออก* ปี  
2552-2556  
(ล้านบาท) 

มูลค่า
ส่งออกไปยัง
ประเทศที่มี
การเจรจา 

FTA ปี 2552-
2556  

(ล้านบาท) 

สัดส่วน
การใช้

ประโยชน์ 
FTA (%) 

มูลค่าใช้สิทธิ
ประโยชน์ 

FTA ด้านการ
น าเข้า ปี  

2552-2556  
(ล้านบาท) 

มูลค่าน าเข้า
จากประเทศ
ที่มีการ

เจรจา FTA 
ปี 2552-2556  
(ล้านบาท) 

สัดส่วน
การใช้

ประโยชน์ 
FTA (%) 

อาหารแปรรูป 29.21% 219,648.32 399,380.22 55% 73,921.62 132,937.16 55.61% 293,569.94 
ยานยนต์และ
ชิ้นสว่น 

17.84% 319,263.02 523,513.15 60.98% 129,200.76 539,738.66 23.94% 448,463.78 

สิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม 

12.78% 70,152.36 126,022.33 55.67% 43,860.09 104,307.55 42.05% 114,012.45 

ปิโตรเคมี 
พลาสติก และ
ผลิตภัณฑ์
พลาสติก 

8.32% 232,031.94 342,027.57 67.84% 38,653.53 298,193.76 12.96% 270,685.47 

                                                           
4 ส าหรับสินค้าที่มีอัตราภาษี MFN=0 คณะผู้วิจัยจะไม่น ามูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ด้านการส่งออกมาประกอบการค านวณ 
เพื่อขจัดการยื่นใชส้ิทธิส าหรับสินค้าทีม่ีอัตราภาษี MFN เป็นศูนย์อยู่แลว้ ออกจากการพิจารณา 

5 เนื่องด้วยข้อจ ากัดของการเข้าถึงข้อมูลในช่วงเวลาที่คณะผูว้ิจัยท าการศึกษา ท าให้ข้อมูลล่าสุดของการใช้สิทธปิระโยชน์ FTA ที่
น ามาค านวณอยู่ที่ปี 2556 
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อุตสาหกรรม 

ผลต่างของ
ระดับอัตรา
ภาษี FTA ปี 
2557 กับ
อัตราภาษี 
MFN ของ

อุตสาหกรรม 

ส่งออก น าเข้า 

มูลค่าการ
ใช้สิทธิ
ประโยชน์ 
FTA รวม 
(ล้านบาท) 

มูลค่าใช้สิทธิ
ประโยชน์ FTA 

ด้านการ
ส่งออก* ปี  
2552-2556  
(ล้านบาท) 

มูลค่า
ส่งออกไปยัง
ประเทศที่มี
การเจรจา 

FTA ปี 2552-
2556  

(ล้านบาท) 

สัดส่วน
การใช้

ประโยชน์ 
FTA (%) 

มูลค่าใช้สิทธิ
ประโยชน์ 

FTA ด้านการ
น าเข้า ปี  

2552-2556  
(ล้านบาท) 

มูลค่าน าเข้า
จากประเทศ
ที่มีการ

เจรจา FTA 
ปี 2552-2556  
(ล้านบาท) 

สัดส่วน
การใช้

ประโยชน์ 
FTA (%) 

เครื่องใช้ไฟฟ้า
และ
อิเล็กทรอนิกส ์

7.71% 97,559.33 756,469.22 12.9% 57,942.24 1,012,004.92 5.73% 155,501.57 

*ทั้งนี้ มูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ด้านการส่งออก จะไม่มีการน าสินคา้ที่มีอัตราภาษี MFN=0 อยู่แล้วมาประกอบการพิจารณา 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก International Trade Centre กรมค้าต่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ และกรมศุลกากร 

 
ตารางที่ 11-2 มูลค่าการส่งออกและน าเข้าของอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย 

อุตสาหกรรม 

การส่งออกของไทยปี 2554-2558  การน าเข้าของไทยปี 2554-2558  

การส่งออก
ทั้งหมด 

(ล้านเหรียญ
สหรัฐ) 

การส่งออกไป
ยังประเทศที่
ไทยมี FTA 
(ล้านเหรียญ

สหรัฐ) 

สัดส่วนของ
การส่งออก

ไปยัง
ประเทศที่
ไทยมี  FTA 

การน าเข้า
ทั้งหมด 

(ล้านเหรียญ
สหรัฐ) 

การน าเข้าไปยัง
ประเทศที่ไทยมี 

FTA ด้วย 
(ล้านเหรียญ

สหรัฐ) 

สัดส่วนของ
การน าเข้า
จากประเทศ
ที่ไทยมี  

FTA 

อาหารแปรรูป 5,108.59 2,386.67 46.72% 2,011.31 805.01 40.02% 

ยานยนต์และ
ชิ้นส่วน 

6,897.67 4,595.76 66.63% 6,476.63 5,500.87 84.93% 

สิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม 

465.11 237.52 51.07% 762.25 337.06 44.22% 

ปิโตรเคมี พลาสติก 
และผลิตภัณฑ์
พลาสติก 

3,600.50 2,827.36 78.53% 1,583.65 1,235.93 78.04% 

เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

12,122.45 3,231.42 26.66% 9,502.99 4,174.31 43.93% 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก International Trade Centre  

 
จากตารางจะพบว่า อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติกและ

ผลิตภัณฑ์พลาสติก และอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนของไทย เป็นอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้
ประโยชน์จากการเปิดเสรีการค้ามากที่สุด โดยจะเห็นได้จาก ระดับการเปิดเสรีด้านภาษีจากการท า 
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FTA สัดส่วนการใช้ประโยชน์ FTA ของมูลค่าการส่งออกและการน าเข้า และมูลค่าการใช้สิทธิ
ประโยชน์ FTA โดยรวมของอุตสาหกรรม สูงที่สุดเป็นสามอันดบัแรก ในขณะท่ี อุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่มเป็นอุตสาหกรรมที่มีระดับการเปิดเสรีด้านภาษีจากการท า FTA รองลงมา แต่มี
มูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ต่ าที่สุดโดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายอื่นๆ 
และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมที่มีระดับการเปิดเสรีด้านภาษี
จากการท า FTA น้อยที่สุด และมีมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA รวมอยู่ที่อันดับที่ 4 โดย
เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายอื่นๆ อีกทั้ง สัดส่วนการใช้ประโยชน์ FTA ทั้งใน
ด้านการส่งออกและการน าเข้าต่ าท่ีสุดโดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นๆ 

 
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีระดับการเปิดเสรีทางภาษีสูง 

(ผลต่างของระดับอัตราภาษี FTA ปี 2557 กับอัตราภาษี MFN ของอุตสาหกรรมอยู่ที่ร้อยละ 
29.21) และมีมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ FTA โดยรวมสูงเป็นอันดับที่สาม (293,569.94 ล้านบาท) 
มีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ FTA ในด้านการส่งออกและการน าเข้าอยู่ท่ีร้อยละ 55 และ 55.6 ซึ่งหาก
พิจารณาถึงมูลค่าการส่งออกของไทยไปยังตลาดโลกและตลาดประเทศคู่เจรจา  FTA ของไทย  
จะพบว่ามีมูลค่าสูงเช่นเดียวกัน โดยมีมูลค่าอยู่ที่ 5,108.59 และ 2,386.67 ล้านเหรียญสหรัฐ  
คิดเป็นสัดส่วนมูลค่าการส่งออกจากไทยไปยังตลาดประเทศคู่เจรจา FTA ของไทยต่อมูลค่า 
การส่งออกไปยังตลาดโลก จะอยู่ที่ร้อยละ 46.72 ในขณะท่ี มูลค่าการน าเข้าของไทยจากตลาดโลก
และตลาดประเทศคู่เจรจา FTA ของไทยมีมูลค่าอยู่ที่ 2,011.31 และ 805.01 ล้านเหรียญสหรัฐ คิด
เป็นสัดส่วนมูลค่าการน าเข้าของไทยจากตลาดประเทศคู่เจรจา FTA ต่อมูลค่าการน าเข้าของไทย
จากตลาดโลกที่ร้อยละ 40.02 จากสถิติต่างๆ แสดงให้เห็นว่า อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของไทย
เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง และมีการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีสูงมาก  

 
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ FTA 

สูงที่สุด โดยมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 448,463.78 ล้านบาท อีกทั้งมีระดับการเปิดเสรีทางภาษีจากการท า 
FTA อยู่ที่ร้อยละ 17.8 และมีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ FTA ในด้านการส่งออกและการน าเข้าอยู่ที่
ร้อยละ 60.98 และ 23.94 นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาเพิ่มเติมถึงมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนของไทย พบว่า ในปี 2554-2558 มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมนี้ไปยัง
ตลาดโลก และมูลค่าการส่งออกไปยังตลาดประเทศคู่เจรจา FTA ของไทยในปี 2554 – 2558 ที่มี
มูลค่าสูงถึง 6,897.7 และ 4,595.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมูลค่าส่งออกไป
ยังประเทศคู่เจรจา FTA ของไทยต่อมูลค่าส่งออกไปยังตลาดโลกอยู่ที่ร้อยละ 66.63 ในขณะที่ 
มูลค่าการน าเข้าของไทยจากตลาดโลกและตลาดประเทศคู่เจรจา  FTA ของไทยมีมูลค่าอยู่ที่ 
6,476.63 และ 5,500.87 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนมูลค่าการน าเข้าของไทยจากตลาด
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ประเทศคู่เจรจา FTA ต่อมูลค่าการน าเข้าของไทยจากตลาดโลกที่ร้อยละ 84.93 ซึ่งจะพบว่าเป็น
อีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีการใช้ประโยชน์จากการท า FTA สูงมาก  

 
ส าหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก เป็นอุตสาหกรรมที่มี

ขนาดใหญ่ และมีความก้าวหน้าในการผลิตมาก มีระดับการเปิดเสรีด้านภาษีอยู่ในระดับสูง โดยมี
ส่วนต่างของระดับภาษี FTA กับ MFN อยู่ท่ีร้อยละ 8.32 และมีระดับการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ใน
ระดับที่ค่อนข้างสูง โดยมีมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ FTA รวมที่ 270,685.47 ล้านบาท และมี
สัดส่วนการใช้ประโยชน์ FTA ในด้านการส่งออกและการน าเข้าอยู่ที่ร้อยละ 67.84 และ 12.96 โดย
หากพิจารณามูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมนี้ไปยังตลาดโลก และมูลค่าการส่งออกไปยังตลาด
ประเทศคู่เจรจา FTA ของไทย จะพบว่า ในปี 2554 – 2558 ตัวเลขดังกล่าวมีมูลค่าสูงถึง 3,600.5 
และ 2.827.36 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมูลค่าส่งออกไปยังประเทศคู่เจรจา 
FTA ของไทยต่อมูลค่าส่งออกไปยังตลาดโลกอยู่ที่ร้อยละ 78.53 ในขณะที่ มูลค่าการน าเข้าของ
ไทยจากตลาดโลกและตลาดประเทศคู่เจรจา FTA ของไทยมีมูลค่าอยู่ที่ 1,583.65 และ 1,235.93 
ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนมูลค่าการน าเข้าของไทยจากตลาดประเทศคู่เจรจา FTA ต่อมูลค่า
การน าเข้าของไทยจากตลาดโลกที่ร้อยละ 78.04 ประกอบกับ อุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมที่
ผลิตสินค้าที่เป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ อุตสาหกรรมอาหารแปร
รูป อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมยานยนต์
และช้ินส่วน เป็นต้น ท าให้อุตสาหกรรมนี้มีการพึ่งพิงการใช้ประโยชน์จาก FTA ในระดับที่สูง 

 
ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจะมีระดับการเปิดเสรี

ด้านภาษีจากการท า FTA และมีมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ที่ค่อนข้างน้อยโดยเปรียบเทียบ
กับอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยมีส่วนต่างของระดับภาษี FTA กับ MFN อยู่ที่ร้อยละ 7.71 มีมูลค่าการ
ใช้สิทธิประโยชน์ FTA รวมอยู่ที่ 155,501.57 ล้านบาท และมีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ FTA ในด้าน
การส่งออกและการน าเข้าอยู่ที่ร้อยละ 12.9 และ 5.73 แต่อุตสาหกรรมดังกล่าว มีมูลค่าการส่งออก
ไปยังตลาดโลกและมูลค่าส่งออกไปยังประเทศคู่เจรจา FTA ของไทยสูงมาก โดยหากพิจารณา
เฉพาะมูลค่าการส่งออกในช่วงปี 2554-2558 จะมีมูลค่าสูงถึง 12,122.45 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 
3,231.42 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีมูลค่าส่งออกไป
ตลาดโลกสูงที่สุดโดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายอื่นๆ แต่มูลค่าการส่งออกไป
ตลาดที่ประเทศไทยมีการท า FTA ด้วยไม่สูงมากนัก โดยหากคิดเป็นสัดส่วนของมูลค่าการส่งออก
ไปยังตลาดที่ประเทศไทยมีการท า FTA ด้วยต่อมูลค่าการส่งออกไปยังตลาดโลกจะคิดเป็นร้อยละ 
26.66 เท่าน้ัน ในณะที่ มูลค่าการน าเข้าของไทยจากตลาดโลกและตลาดประเทศคู่เจรจา FTA ของ
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ไทยมีมูลค่าอยู่ที่ 9,502.99 และ 4,174.31 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนมูลค่าการน าเข้าของ
ไทยจากตลาดประเทศคู่เจรจา FTA ต่อมูลค่าการน าเข้าของไทยจากตลาดโลกที่ร้อยละ 43.93 
 

ในส่วนของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม หากพิจารณามูลค่าการส่งออกของไทย
ไปยังตลาดโลก และมูลค่าการส่งออกจากไทยไปยังประเทศคู่ค้าของไทยที่มีการเจรจา FTA ในปี 
2554-2558 จะพบว่า มูลค่ายังไม่สูงมากนักโดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยมีมูลค่าอยู่ที่ 
465.11 และ 237.52 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามล าดับ แต่เม่ือพิจารณาเป็นสัดส่วนมูลค่าการส่งออกจากไทย
ไปยังตลาดประเทศคู่เจรจา FTA ของไทยต่อมูลค่าการส่งออกจากไทยไปยังตลาดโลก จะพบว่ามี
สัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 51.07 อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาในด้านของการน าเข้าด้วย จะพบว่ามี
มูลค่าการน าเข้าที่สูงกว่าด้านส่งออก โดยมูลค่าการน าเข้าสินค้าของไทยจากตลาดโลก และตลาด
ประเทศคู่เจรจา FTA ของไทย ในปี 2554 – 2558 อยู่ที่ 762.25 และ 337.06 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วนของมูลค่าการน าเข้าจากตลาดที่ประเทศไทยมีการท า FTA ด้วยต่อมูลค่า
การน าเข้าจากตลาดโลกจะคิดเป็นร้อยละ 44.22 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การเป็นผู้น าเข้า
ของประเทศไทยในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม   
 

ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า ในภาพรวม หากประเทศไทยมีการเปิดเสรีการค้าสินค้าใน
ระดับที่สูงขึ้น ผู้ผลิตในประเทศที่ใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ในอุตสาหกรรมการผลิตที่มีระดับการ
เปิดเสรีด้านภาษีและระดับการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ที่สูงจะได้รับผลกระทบทางบวกสูงกว่า
อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีระดับการเปิดเสรีด้านภาษีและระดับการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ที่ต่ ากว่า 
รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตที่มีมูลค่าการน าเข้าและส่งออกกับประเทศที่ไทยมีความตกลง FTA 
ด้วยในสัดส่วนที่สูง จะได้รับผลกระทบทางบวกสูงกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ อุตสาหกรรม ปิโตร
เคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก และอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเป็นต้น ในขณะที่ 
อุตสาหกรรมที่ยังมีระดับการเปิดเสรีทางภาษี และระดับการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ที่น้อยกว่า
อาจจะมีผลกระทบเชิงบวกที่ต่ ากว่าในภาพรวม  

 
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงกลุ่มผู้ประกอบการที่มิได้ใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ 

FTA กลุ่มผู้ประกอบการนั้นจะได้รับผลกระทบเชิงลบจากการเปิดเสรีการค้าสินค้าที่สูงขึ้น โดยกลุ่ม
ผู้ประกอบการนี้อาจไม่สามารถแข่งขันกับกลุ่มผู้ประกอบการที่ใช้สิทธิประโยชน์ FTA ได้ เนื่องจาก
ต้นทุนการผลิตสินค้าจะสูงกว่า   
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11.2.2 ผลกระทบด้านการค้าสินค้าที่เกิดขึ้นจากความตกลงการค้าเสรีที่ไทยมีความผูกพัน 
 
ณ ปัจจุบัน ประเทศไทยมีความตกลงการค้าเสรีทั้งสิ้น 12 ฉบับ ครอบคลุม 16 ประเทศ 

คู่เจรจา ซึ่งคณะผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าสินค้าของอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 5 อุตสาหกรรม ซึ่งจะพิจารณาผลกระทบจากมูลค่าการค้าสินค้า รวมในแต่ละ
อุตสาหกรรมของประเทศไทย (มูลค่าการน าเข้าและส่งออกสินค้าของอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศไทย) และสัดส่วนมูลค่าการค้าสินค้ารวมของแต่ละอุตสาหกรรมต่อมูลค่าการค้าสินค้ารวม
ของประเทศไทย ในช่วงปี 2544 – 25586 โดยรายละเอียดเป็นดังแสดงในภาพที่ 11-1 ถึง 11-6  

 

                                                           
6 เนื่องจากข้อจ ากัดของฐานข้อมูลการค้า ท าให้ข้อมูลมูลค่าการการค้ารวมดังกล่าวเริ่มต้นที่ ปี 2544   
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ภาพที่ 11-2 สัดส่วนจ านวนรายการสินค้าที่ผูกพันภายใต้ความตกลงการค้าเสรีที่ไทยมีความผูกพันด้วย ต่อจ านวนรายการสินค้าทั้งหมดที่ใช้วิเคราะห์
มูลค่าการค้ารวมของไทยในแต่ละอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมาย 
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ภาพที่ 11-2 แสดงสัดส่วนจ านวนรายการสินค้าที่ผูกพันภายใต้ความตกลงการค้าเสรีที่
ไทยมีความผูกพันด้วย ต่อจ านวนรายการสินค้าทั้งหมดที่ใช้วิเคราะห์มูลค่าการค้ารวมของไทยใน
แต่ละอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมาย โดยคณะผู้วิจัยจะน ารายการสินค้าที่จ าแนกตามพิกัด
ศุลกากรในระบบฮาร์โมไนซ์ของปี 2555 (Harmonized System 2012) ที่ระดับ 4 หลัก โดย
รายการสินค้าเหล่านี้จะถูกน าไปพิจารณาวิเคราะห์มูลค่าการค้ารวมของประเทศไทยในแต่ละ
อุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมาย ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้พิจารณารายการสินค้าที่มีความผูกพันการลด
ภาษีในแต่ละความตกลงการค้าเสรีที่ไทยมีความผูกพันด้วย ทั้งสิ้น 10 ฉบับ โดยความตกลง
การค้าเสรีไทย-ชิลี และไทย-เปรู จะไม่ถูกน ามาพิจารณาเนื่องจากข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูล ณ 
เวลาที่คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษา 

 
จากแผนภาพข้างต้นจะพบว่า สินค้าท่ีถูกน ามาค านวณมูลค่าการค้ารวมของประเทศไทย

ในแต่ละอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายโดยส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มสินค้าที่มีความผูกพันลดภาษีกับ
ประเทศคู่ภาคีเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสิ้น ยกเว้น ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย (TIFTA) ที่ยัง
เป็นความตกลงที่ลดภาษีในลักษณะ Early Harvest และก าลังอยู่ระหว่างการจัดท าความตกลง 
FTA อย่างเต็มรูปแบบต่อไป ท าให้รายการสินค้าที่ท าการเจรจาลดภาษีระหว่างกันยังมีอยู่น้อยกว่า
ความตกลงการค้าเสรีอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด 

 
ส าหรับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ความ

ตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ความตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกัน
ยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) ความตกลงการค้า
เสรีอาเซียน-เกาหลี (AKFTA) และความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น (JTEPA) สัดส่วน
จ านวนรายการสินค้าที่มีการผูกพันการลดภาษีต่อจ านวนรายการสินค้ารวมของอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูปของไทยสูงถึงร้อยละ 98.3 กล่าวคือ สินค้าส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
ไทยได้มีการเปิดเสรีการค้าภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีต่างๆ ข้างต้นเกือบทุกรายการ 
ในขณะที่ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA) ความตกลง
การค้าเสรีไทย-อินเดีย (TIFTA) ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย (AIFTA) และความตกลง
ความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นอาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP) จะมีสัดส่วนจ านวนรายการ
สินค้าที่มีการผูกพันการลดภาษีต่อจ านวนรายการสินค้ารวมของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของ
ไทยที่ร้อยละ 92.1, 4.5, 87.6, และ 91 ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าสินค้าภายใต้ความตกลงการค้า
เสรีดังกล่าวมีการเปิดเสรีการค้าน้อยกว่ากรอบความตกลงอื่นๆ ที่ได้กล่าวไปข้างต้นเล็กน้อย  
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปกป้องอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปบางรายการของประเทศคู่ภาคี 
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อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก และอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วน เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการเปิดเสรีการค้าสินค้าอย่างมากในทุกๆ กรอบความตกลง
การค้าเสรี โดยภายใต้กรอบ AFTA, TAFTA, TNZCEP, AANZFTA, ACFTA, AKFTA, JTEPA 
และ AJCEP รายการสินค้าส าคัญที่ประเทศไทยส่งออกและน าเข้ากับประเทศคู่ภาคีทั้งหมด  
(ร้อยละ 100) ล้วนเป็นสินค้าที่มีความผูกพันลดภาษีกับประเทศคู่ภาคีทั้งสิ้น ยกเว้นความตกลง 
TIFTA และ AIFTA เท่านั้น ที่มิได้เปิดเสรีการค้าสินค้าส าคัญระหว่างกันทั้งหมด โดยภายใต้กรอบ
ความตกลง TIFTA และ AIFTA มีสัดส่วนจ านวนรายการสินค้าที่มีการผูกพันการลดภาษีต่อ
จ านวนรายการสินค้ารวมของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทยอยู่
ที่ร้อยละ 17.1 และ 97.1 ตามล าดับ และมีสัดส่วนจ านวนรายการสินค้าที่มีการผูกพันการลดภาษี
ต่อจ านวนรายการสินค้ารวมของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนของไทยอยู่ที่ร้อยละ 41.7 และ 
90.0 ตามล าดับ  

 
ส าหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สินค้าส่วนใหญ่ได้มีการเปิดเสรีการค้าสินค้า

กับประเทศคู่ภาคีแล้วทั้งสิ้น โดยภายใต้กรอบความตกลง AFTA TAFTA TNZCEP ACFTA และ 
AKFTA ประเทศไทยมีสัดส่วนจ านวนรายการสินค้าที่มีการผูกพันการลดภาษีต่อจ านวนรายการ
สินค้ารวมของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยอยู่ที่ร้อยละ 99.4 ในขณะที่ ภายใต้
กรอบความตกลง AANZFTA JTEPA และ AJCEP ประเทศไทยมีสัดส่วนจ านวนรายการสินค้าที่มี
การผูกพันการลดภาษีต่อจ านวนรายการสินค้ารวมของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของ
ไทยอยู่ที่ร้อยละ 98.8 อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบความตกลง TIFTA และ AIFTA มีการเปิดเสรี
การค้าสินค้าในอุตสาหกรรมนี้ต่ ากว่าความตกลงการค้าเสรีอื่นๆ โดยมีสัดส่วนจ านวนรายการ
สินค้าที่ มีการผูกพันการลดภาษีต่อจ านวนรายการสินค้ารวมของอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มของไทยอยู่ท่ีร้อยละ 1.9 และ 95.7 ตามล าดับ  

 
ในส่วนของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าส่วนใหญ่ได้มีการเปิด

เสรีการค้าสินค้ากับประเทศคู่ภาคีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันกับอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ 
โดยภายใต้กรอบความตกลง AFTA, TAFTA, TNZCEP, AANZFTA, ACFTA, AKFTA, JTEPA 
และ AJCEP ประเทศไทยมีสัดส่วนจ านวนรายการสินค้าที่มีการผูกพันการลดภาษีต่อจ านวน
รายการสินค้ารวมของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยอยู่ที่ร้อยละ 96.3 
ในขณะที่ กรอบความตกลง TIFTA และ AIFTA มีการเปิดเสรีการค้าสินค้าในอุตสาหกรรมนี้ 
ต่ ากว่าความตกลงการค้าเสรีอื่นๆ โดยมีสัดส่วนจ านวนรายการสินค้าที่มีการผูกพันการลดภาษีต่อ
จ านวนรายการสินค้ารวมของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอกนิกส์ของไทยอยู่ที่ร้อยละ 
27.8 และ 94.4 ตามล าดับ  
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ภาพที่ 11-3 มูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศไทย 
ในปี 2544 - 2558 

 
 
ภาพที่ 11-3 แสดงให้เห็นถึงมูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของไทยที่มี

มูลค่าการค้าเพิ่มสูงขึ้นมาก โดยในช่วงก่อนปี 2548 มูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมอาหาร 
แปรรูปอยู่ท่ีประมาณ 16.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ มีสัดส่วนมูลค่าการค้าสินค้ารวมของอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูปต่อมูลค่าการค้าสินค้ารวมทั้งประเทศที่ร้อยละ 7.7 ซึ่งภายหลังที่ประเทศไทยมีความ
ตกลงการเจรจาการค้าเสรีกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ความตกลงการเจรจาการค้าเสรีอาเซียน-
จีน และไทยมีความตกลงกับญี่ปุ่นในปี 2548 และปี 2550 ตามล าดับ มูลค่าการค้าในอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูปได้เริ่มเพิ่มสูงขึ้น โดยมูลค่าการค้ารวมเพิ่มขึ้นเป็น 32.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ  
มีสัดส่วนมูลค่าการค้าสินค้ารวมของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปต่อมูลค่าการค้าสินค้ารวมทั้ง
ประเทศที่ร้อยละ 10.3 ในปี 2551  

 
นอกจากนี้ มูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมนี้ยังเพิ่มสูงขึ้นมาก ภายหลังมีการเจรจา

ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย อาเซียน-นิวซีแลนด์ และอาเซียน-เกาหลี โดยเพิ่มจาก 34.3 
พันล้านเหรียญสหรัฐ มีสัดส่วนมูลค่าการค้าสินค้ารวมของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปต่อมูลค่า



 

 

 
Bolliger & Company (Thailand) Ltd. | Tel. +66 (0) 2 230 6399 | Fax. +66 (0) 2 230 6333 

www.bolliger-company.com 

 

11-14  

 

 

การค้าสินค้ารวมทั้งประเทศที่ร้อยละ 9.1 ในปี 2553 และในปี 2554 เพิ่มสูงขึ้นเป็น 43.2 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ มีสัดส่วนมูลค่าการค้าสินค้ารวมของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปต่อมูลค่าการค้าสินค้า
รวมท้ังประเทศที่ร้อยละ 9.5 

  
ภาพที่ 11-4 มูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีพลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก

ของประเทศไทยในปี 2544 – 2558 

 
 

ภาพที่ 11-4 แสดงให้เห็นถึงมูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และ
ผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทยที่มีมูลค่าการค้าเพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2550 
และปี 2552 ที่มีการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น และความตกลงความเป็น
หุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันย่ิงขึ้นอาเซียน-ญี่ปุ่น ตามล าดับ ภายหลังไทยได้มีการผูกพันในความ
ตกลงการค้าเสรีดังกล่าว มูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์
พลาสติกเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยในปี 2553 มูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทยเพิ่มสูงขึ้นเป็น 26.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ จากเดิมที่มี
มูลค่า 19 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2552 และมีสัดส่วนมูลค่าการค้าสินค้ารวมของอุตสาหกรรม 
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ปิโตรเคม ีพลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติกต่อมูลค่าการค้าสินค้ารวมท้ังประเทศที่ร้อยละ 7.1 จาก
เดิมท่ีมีสัดส่วนร้อยละ 6.7 ในปี 2552  

 
นอกจากนี้ มูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมนี้ยังเพิ่มสูงขึ้นมากในปี 2553 หลังจากการ

เจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย อาเซียน-นิวซีแลนด์ และอาเซียน-เกาหลี และหลังจาก
การเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-เปร ูในปี 2555 โดยเพิ่มจาก 34.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ มีสัดส่วน
มูลค่าการค้าสินค้ารวมของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติกต่อมูลค่า
การค้าสินค้ารวมทั้งประเทศที่ร้อยละ 7.5 ในปี 2554 เพิ่มสูงขึ้นเป็น 37 พันล้านเหรียญสหรัฐ มี
สัดส่วนมูลค่าการค้าสินค้ารวมของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติกต่อ
มูลค่าการค้าสินค้ารวมทั้งประเทศที่ร้อยละ 8.1 ในปี 2557 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้มูลค่าการค้ารวม
ของอุตสาหกรรมนี้ลดลงในปี 2558 แต่สัดส่วนมูลค่าการค้าสินค้ารวมของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติกต่อมูลค่าการค้าสินค้ารวมทั้งประเทศยังลดลงเพียงเล็กน้อย โดย
อยูท่ี่ร้อยละ 7.5 ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก
ได้รับประโยชน์จากการเปิดเสรีการค้าสินค้ากับประเทศภาคีอย่างมาก ทั้งในด้านน าเข้าและส่งออก
สินค้าในอุตสาหกรรมนี้   
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ภาพที่ 11-5 มูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศไทย 
ในปี 2544 - 2558 

 
 
จากภาพที่ 11-5 จะพบว่า อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศไทยโดยรวมมี

มูลค่าการค้ารวมไม่สูงมากนัก โดยในปีล่าสุดมีมูลค่าการค้ารวมอยู่ที่ 13.4 พันล้านเหรียฐสหรัฐ แต่
หากพิจารณาสัดส่วนมูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มต่อมูลค่าการค้ารวม
ของไทย จะพบว่า ตั้งแต่ปี 2544 ถึง 2558 สัดส่วนมูลค่าการค้าดังกล่าวลดลงมาโดยตลอด โดย
ลดลงจากร้อยละ 6.6 ในปี 2544 เหลือร้อยละ 3.3 ในปี 2558 

 
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณามูลค่าการค้าในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มภายหลัง

ประเทศไทยมีความตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นอาเซียน-ญี่ปุ่น ในปี 2552 
และภายหลังมีความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย อาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และ
อาเซียน-เกาหลี ในปี 2553 จะเห็นได้ว่า มูลค่าการค้าเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าปีอื่นๆ โดยมูลค่าการค้า
รวมของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยในปี 2554 มีมูลค่าการค้ารวมสูงถึง 17 
พันล้านเหรียญสหรัฐ แต่มีสัดส่วนมูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มต่อ
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มูลค่าการค้ารวมของไทยที่ร้อยละ 3.7 จึงอาจกล่าวได้ว่า การเปิดเสรีการค้าสินค้าอาจมีผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มค่อนข้างจ ากัด 
 

ภาพที่ 11-6 มูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนของประเทศไทย 
ในปี 2544 - 2558 

 
 
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนของไทย เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมการผลิตที่มี

ความส าคัญสูง มีมูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมสูงมาก และเติบโตเพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอด จาก
ภาพที่ 11-6 ในช่วงปี 2544 ถึงปี 2558 มูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
เพิ่มขึ้นจาก 11 พันล้านเหรียญสหรัฐ ไปเป็น 69.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย
สะสมอยู่ที่ร้อยละ 14.1 และยังมีสัดส่วนมูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนต่อ
มูลค่าการค้ารวมในทุกอุตสาหกรรมของไทยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8.7 ไปเป็นร้อยละ 16.9 

 
ทั้งนี้ เม่ือพิจารณามูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และสัดส่วน

มูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนต่อมูลค่าการค้ารวมในทุกอุตสาหกรรมของ
ไทยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังปี 2550 และปี 2552 ที่มีการเจรจาความตกลง
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หุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น และความตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่ งขึ้น
อาเซียน-ญี่ปุ่น จะเห็นได้ว่า มูลค่าการค้ารวมเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก โดยในปี 2551 มูลค่าการค้ารวม
ของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนของไทยเพิ่มขึ้นเป็น 45.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมี
สัดส่วนมูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมนี้อยู่ที่ร้อยละ 12.9 ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2550 ที่มีมูลค่า
การค้ารวมของอุตสาหกรรมนี้อยู่ที่ 37.5 และมีสัดส่วนมูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมนี้ท่ีร้อยละ 
12.6 นอกจากนี้ ในปี 2553 ภายหลังความตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น
อาเซียน-ญี่ปุ่น มูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก โดยมี
มูลค่า 54.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีสัดส่วนมูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมนี้ที่ร้อยละ 14.4 
เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนหน้า (ปี 2552) ที่มีมูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนที่ 
35.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีสัดส่วนมูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมนี้เพียงร้อยละ 12.3 

 
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนได้รับผลประโยชน์ค่อนข้างมาก จากการมีความตกลง

การค้าเสรี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีความตกลงการค้าสินค้ากับประเทศญี่ปุ่น เนื่องจาก บริษัท
ผลิตยานยนต์สัญชาติญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนหลักที่มีฐานการลงทุนในประเทศไทยมายาวนาน และเป็น
ประเทศผู้น าตลาดยานยนต์ในห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห่วงโซ่มูลค่าด้านการ
วิจัยและพัฒนา และการจัดจ าหน่ายและการกระจายสินค้า ในขณะที่ กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
รวมถึงประเทศไทย เป็นประเทศผู้เล่นที่มีบทบาทหลักในห่วงโซ่มูลค่าด้านการผลิต จากโครงสร้าง
การผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนดังกล่าว ท าให้การมีความตกลงความเป็นหุ้นส่วน
เศรษฐกิจท่ีใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นอาเซียน-ญี่ปุ่นส่งผลดีต่อการค้าของประเทศภาคีทั้งห่วงโซ่มูลค่า 
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ภาพที่ 11-7 มูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ของประเทศไทยในปี 2544 - 2558 

 
 
จากภาพที่ 11-7 แสดงให้เห็นถึงมูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยในช่วงปี 2544 - 2558 ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอดจาก 41.8  
พันล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 103.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมที่ร้อยละ 6.7  
อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาสัดส่วนมูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ต่อมูลค่าการค้ารวมของประเทศไทย จะพบว่า สัดส่วนมูลค่าการค้าดังกล่าวลดลง
จากร้อยละ 33 ในปี 2544 ลดลงอยู่ที่ร้อยละ 25 ในปี 2558 ดังนั้น แผนภาพนี้อาจแสดงให้เห็นถึง
ผลกระทบจากกรอบความตกลงการค้าเสรีที่ไทยมีความผูกพันที่มีอยู่อย่างจ ากัด ซึ่งสอดคล้องกับ
สัดส่วนการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ด้านการส่งออกและน าเข้า และผลต่างของระดับอัตราภาษี FTA 
ปี 2557 กับอัตราภาษี MFN ของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อ 11.1.1 
โดยพบว่า อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีสัดส่วนการใช้สิทธิประโยชน์ FTA  
ที่ต่ ากว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ และมีผลต่างของระดับอัตราภาษี FTA ปี 2557 กับอัตราภาษี MFN 
ของอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างน้อย 
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11.3 ผลกระทบที่คาดการณว์่าจะเกิดขึ้นจากการเปดิเสรีการค้าบริการ 
 

11.3.1 ระดับความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิต 

 
จากการวิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขันและภาพรวมของความสามารถทางการ

แข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการในบทที่ผ่านมา จะพบว่า ภายใต้กรอบ AFAS สาขาการบริการ
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของไทยท่ีมีจ านวนกิจกรรมบริการท่ีผูกพันการเปิดเสรีการบริการใน Mode 
3 เป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ การบริการด้านวิศวกรรม การบริการประกันวินาศภัย การบริการจัด
จ าหน่ายส่ง การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและการบริหาร การบริการจัดหาพนักงาน และ
การบริการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ในขณะที่ สาขาการบริการอื่นๆ ยังมีจ านวนกิจกรรมการ
บริการที่ผูกพันการเปิดเสรีใน Mode 3 ไม่มากนัก โดยในสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
พบว่าไม่มีกิจกรรมใดที่ผูกพันการเปิดเสรีบริการภายใต้กรอบ AFAS แต่สาขาการบริการดังกล่าว
ถูกบรรจุไว้ในความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment 
Agreement: ACIA) โดยมีระดับการเปิดตลาดให้ต่างชาติถือหุ้นในทุกกิจกรรมของสาขาดังกล่าวได้
ไม่เกินร้อยละ 49    

 
ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาถึงระดับการเปิดเสรีการบริการใน Mode 3 ของแต่ละสาขาการบริการ

ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายของไทย (สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ย) ระดับ
การเปิดเสรีการบริการโดยรวมยังไม่สูงมากนัก โดยมีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 32 ส าหรับการ
บริการที่มีเปิดให้ชาวต่างชาติลงทุนใน Mode 3 ในกรอบ AFAS สูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่  

 
 การบริการด้านจัดหาพนักงาน มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 58 

โดยมีเงื่อนไขว่า จะต้องเป็นการร่วมลงทุนกับบุคคล/นิติบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น 
 

 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและการตลาด มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ
สูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 52 โดยมีเงื่อนไขส าหรับกิจกรรมการบริการที่เปิดให้ 
นักลงทุนต่างชาติลงทุนได้สูงสุดที่ร้อยละ 70 จะต้องเป็นการร่วมลงทุนกับบุคคล/ 
นิติบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น ขณะที่กิจกรรมการบริการที่เปิดให้นักลงทุนต่างชาติ
ลงทุนสูงสุดที่ร้อยละ 49 จะก าหนดให้มีจ านวนผู้ถือหุ้นต่างชาติน้อยกว่าครึ่งหน่ึง 
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 การบริการด้านวิศวกรรม โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 
49 โดยมีเงื่อนไขว่า อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ (Director) หรือหุ้นส่วน 
(Partner) ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยและมีใบอนุญาตจากสภาวิศวกร และการ
บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อย
ละ 49   

 
นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยยังได้รวบรวมข้อมูลจ านวนผู้ประกอบการและทุนจดทะเบียนของ

กิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายทั้ง 5 อุตสาหกรรมการผลิต 
ระหว่างเดือนมกราคมปี 2558 และ 2559 ดังแสดงในตารางที่ 11-3  

 
ตารางที่ 11-3 จ านวนผู้ประกอบการและทุนจดทะเบียนของสาขาการบริการที่เก่ียวข้องกับ

อุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมาย ระหว่างเดือนมกราคม ปี 2558 และ 2559 
สาขาบริการ จ านวน

ผู้ประกอบการ 
ปี 2558 (ราย) 

จ านวน
ผู้ประกอบการ 
ปี 2559 (ราย) 

ทุนจด
ทะเบียน 
ปี 2558  

(ล้านบาท) 

ทุนจด
ทะเบียน  
ปี 2559 

(ล้านบาท) 

อัตราการเติบโตของ
ทุนจดทะเบียน  

2558 - 2559 (ร้อยละ) 

กระบวนการก่อนการผลิต 
การบริการวิจัยและพัฒนา                613              664       10,616         14,167  33.5 
การบริการให้ค าปรึกษาด้าน
การตลาดและบริหาร 

         11,053          11,791     141,493       149,249  5.5 

การบริการจัดหาพนักงาน            2,898            3,022       11,742         16,171  37.7 
กระบวนการระหว่างการผลิต 

การบริการด้านวิศวกรรม            9,575          10,155       96,162       101,042  5.1 

การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลติ          75,774          77,798  3,486,432    3,496,357  0.3 

การบริการด้านสิ่งแวดล้อม            2,222            2,414       21,718         24,230  11.6 
ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์          10,276          10,817       37,453         36,670  -2.1 
ทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าและวตัถุดิบ 

              799              844         3,715          4,641  24.9 

กระบวนการหลังการผลิต 
ประกันวนิาศภัย                79                79       41,465         42,520  2.5 

การจัดจ าหน่ายส่ง        104,890        111,753     801,368       839,701  4.8 

การจัดจ าหน่ายปลีก          74,090          74,125     764,043       787,736  3.1 
ขนส่งสินค้าและวตัถุดิบ            6,147            6,368     124,967       126,536  1.3 
รวม        298,416        309,830  5,541,174    5,639,019  1.77 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า   
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จากตารางจะเห็นได้ว่า อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตทั้ง 5 
อุตสาหกรรมโดยรวม มีการเติบโตมากขึ้น โดยทุนจดทะเบียนระหว่างปี 2558 – 2559 ขยายตัวขึ้น
ร้อยละ 1.77 โดยการบริการด้านการจัดหาพนักงาน การวิจัยและพัฒนา และการบริการทดสอบ
และตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ เป็นสาขาการบริการที่มีการขยายตัวสูงที่สุด 3 อันดับแรก 
โดยมีอัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนระหว่างปี 2558 – 2559 อยู่ที่ร้อยละ 37.7, 33.5 และ 
24.9 ตามล าดับ แต่ทุนจดทะเบียนของการบริการในสาขาการบริการสามสาขานี้ค่อนข้างต่ าโดย
เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมบริการสาขาอื่นๆ 

  
ในขณะท่ี ณ เดือนมกราคม ปี 2559 การบริการท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตเป็นอุตสาหกรรม

การบริการที่มีทุนจดทะเบียนสูงที่สุด โดยสูงถึง 3.5 ล้านล้านบาท และมีจ านวนผู้ประกอบการ 
ในไทยถึง 77,798 ราย แต่มีอัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนระหว่างปี 2558 – 2559 อยู่เพียง
ร้อยละ 0.3 ทั้งน้ี การบริการการจัดจ าหน่ายส่งและการจัดจ าหน่ายปลีกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
การผลิตทั้ง 5 อุตสาหกรรม ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมบริการที่มีศักยภาพของไทย โดย ณ 
เดือนมกราคม ปี 2559 การบริการค้าส่งและค้าปลีกมีทุนจดทะเบียน 839,701 และ 787,736  
ล้านบาท ตามล าดับ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 4.8 และ 3.1 ตามล าดับ มีจ านวน
ผู้ประกอบการอยู่ท่ี 111,753 และ 74,125 ราย ตามล าดับ 

   
จากข้อมูลข้างต้น อาจกล่าวได้ว่า อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของ

ไทยในหลายๆ สาขามีศักยภาพที่สูง และมีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูง อาทิ การบริการวิจัยและ
พัฒนา การบริการจัดหาพนักงาน การบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ และ
การบริการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ก าลังเติบโต มีศักยภาพและสามารถ
พัฒนาการบริการในประเทศให้เพิ่มสูงขึ้นได้ ในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ ภาครัฐอาจพิจารณาทบทวน
การเปิดเสรีการบริการกับประเทศคู่ภาคีเพิ่มเติมในลักษณะที่เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป 

 
ในขณะท่ี บางกลุ่มอุตสาหกรรมการบริการท่ีผู้ประกอบการมีความต้องการใช้บริการมาก 

และมีอัตราการเติบโตปานกลาง เช่น การบริการให้ค าปรึกษาด้านการตลาดและการบริหาร  
การบริการด้านการจัดจ าหน่ายปลีก การบริการด้านการจัดจ าหน่ายส่ง และการบริการด้าน
วิศวกรรม เป็นต้น รวมทั้ง อุตสาหกรรมการบริการที่มีขนาดใหญ่ มีความต้องการใช้บริการมาก 
แต่มีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างน้อย เช่น อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และ
อุตสาหกรรมการบริการการขนส่ง เป็นต้น โดยอุตสาหกรรมการบริการในสาขาเหล่านี้ เป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการที่ยังมีศักยภาพที่สามารถเติบโตได้อีกมาก และมีความเข้มแข็งสามารถแข่งขัน
ได้ ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ประกอบการการผลิตมีความต้องการใช้บริการมาก ท าให้ภาครัฐพึงพิจารณา
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ทบทวนการเปิดเสรีบริการในระดับที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มระดับการแข่งขัน และเพิ่มทางเลือกให้กับ
ผู้ใช้บริการให้มากขึ้น นอกจากนี้ ในบางอุตสาหกรรมที่มีขนาดอุตสาหกรรมค่อนข้างเล็ก และ 
มีอัตราการเติบโตน้อย อาทิ การบริการประกันวินาศภัย และการบริการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ เป็นอุตสาหกรรมการบริการท่ีส าคัญต่อผู้ประกอบการผลิต แต่อาจยังขาดการสนับสนุนให้
มีการพัฒนาให้ทัดเทียมกลุ่มอุตสาหกรรมบริการอื่นๆ ดังนั้น ในการพิจารณาเปิดเสรีการบริการใน
สาขาดังกล่าวจะต้องพิจารณาเปิดเสรีอย่างระมัดระวัง 

 
ส าหรับอุตสาหกรรมการบริการสาขาที่มีความต้องการใช้บริการมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (Services Incidental to Manufacturing) ซึ่งมีขนาดใหญ่ 
แต่ยังมีการเปิดเสรีภาคบริการในสาขานี้เพียงบางบริการ ภาครัฐจึงอาจพิจารณาทบทวนการเปิด
เสรีในระดับที่สูงขึ้น ในขณะที่ การบริการในบางสาขาที่มีผู้ประกอบการบริการน้อย และมีขนาด
ของการบริการที่ค่อนข้างเล็ก ภาครัฐควรพิจารณาการเปิดเสรีการบริการในสาขานั้นๆ เพื่อดึงดูด
นักลงทุนจากต่างชาติให้เข้ามาลงทุนมากขึ้น อันจะส่งผลให้จ านวนผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้นและ
เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาการเปิดเสรีภาคบริการ ภาครัฐจ าเป็นต้อง
พิจารณาการเปิดเสรีกิจกรรมการบริการแต่ละกิจกรรมอย่างรอบคอบ โดยอาจต้องหารือกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจากทั้งฝ่ายผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการอย่างใกล้ชิด  

 
ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่า ในแต่ละกระบวนการก่อนการผลิต กระบวนการระหว่างการผลิต 

และกระบวนการหลังการผลิต ต่างมีการบริการที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน และมีศักยภาพแตกต่างกัน 
ดังนี ้

 
กระบวนการก่อนการผลิต: สาขาการบริการในกระบวนการก่อนการผลิตนี้ส่วนใหญ่เป็น

สาขาการบริการที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ ได้แก่ สาขาบริการการวิจัยและพัฒนา สาขาการ
บริการจัดหาพนักงาน และสาขาบริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและด้านการตลาด เป็นต้น 

 
กระบวนการระหว่างการผลิต: สาขาการบริการในกระบวนการระหว่างการผลิต ส่วน

ใหญ่จะเป็นสาขาการบริการที่ศักยภาพปานกลาง แต่มีความต้องการการบริการมาก อาทิ สาขา
บริการด้านวิศวกรรม และสาขาบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เป็นต้น สาขาการบริการเหล่านี้ อาจ
ต้องมีการพิจารณาเปิดเสรีการบริการเพิ่มเติม ในขณะที่ สาขาการบริการด้านสิ่งแวดล้อม และ
สาขาการบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ เป็นสาขาการบริการที่ มี
ศักยภาพค่อนข้างสูง แต่มีความต้องการการใช้บริการปานกลาง นอกจากนี้ ส าหรับสาขาการ
บริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นสาขาการบริการที่มีศักยภาพไม่สูงมากนัก 
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และยังขาดการสนับสนุนให้มีการพัฒนาให้เท่าเทียมกับสาขาบริการอื่นๆ ดังนั้น การเปิดเสรีการ
บริการจึงควรพิจารณาอย่างระมัดระวัง  

 
กระบวนการหลังการผลิต: สาขาการบริการในกระบวนการหลังการผลิต ส่วนใหญ่จะเป็น

สาขาการบริการที่มีศักยภาพไม่สูงมากนัก โดยสาขาการบริการที่มีศักยภาพปานกลาง แต่มีความ
ต้องการใช้บริการจ านวนมาก ได้แก่ สาขาการบริการจัดจ าหน่ายปลีก และสาขาการบริการจัด
จ าหน่ายส่ง ซึ่งการเปิดเสรีการบริการในสาขานี้เพิ่มเติมจึงสมควรที่จะ มีการพิจารณาเพิ่มเติม 
ในขณะที่ สาขาการบริการที่มีศักยภาพไม่สูงมากนัก อาทิ สาขาการบริการประกันวินาศภัย และ
สาขาการบริการขนส่ง คลังสินค้า และการบรรจุหีบห่อ เป็นต้น อาจจ าเป็นต้องพิจารณาเปิดเสรี
การบริการเพิ่มเติมเฉพาะการบริการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง เนื่องจากเป็นบริการที่ส าคัญและมีผู้
ต้องการใข้บริการจ านวนมาก ในขณะที่ สาขาการบริการประกันวินาศภัย เป็นสาขาการบริการที่มี
จ านวนผู้ประกอบการน้อย และมีความต้องการใช้บริการในระดับที่ไม่สูงมากนัก ดังนั้น การ
พิจารณาเปิดเสรีการบริการในสาขานี้ จึงควรพิจารณาอย่างระมัดระวัง 

   
11.3.2 กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 
ในกรอบความตกลงการค้าเสรีมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายภายในประเทศในหลาย

แง่มุม ทั้งในแง่ของการเป็นข้อจ ากัดในการเข้าสู่ตลาดของนักลงทุนต่างชาติ หรือในแง่ของการ
ยกระดับความพร้อมของประเทศต่อการเปิดเสรี ส าหรับการเจรจาภายใต้ความตกลงการค้าเสรี  
จะครอบคลุมทั้งในด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน การแข่งขัน ทรัพย์สินทางปัญญา 
และอาจรวมถึงการระงับข้อพิพาท และการค้าและพัฒนาที่ย่ังยืน เป็นต้น  

 
ภายใต้กรอบการเปิดเสรีภาคบริการ กรอบการเปิดเสรีภาคบริการจะจ ากัดเฉพาะ

ประเด็นของการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในธุรกิจการบริการโดยนักลงทุนชาวต่างชาติของประเทศ 
คู่เจรจาเป็นหลัก มิได้รวมถึงประเด็นด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และกติกาต่างๆ ภายในประเทศที่
อาจจะเป็นอุปสรรคที่กีดกันการแข่งขัน ดังนั้น การพิจารณาผลกระทบด้านกฎหมายภายในประเทศ 
ที่ส่งผลต่อภาคบริการจึงเป็นส่วนส าคัญที่ต้องให้ความส าคัญ โดยประเด็นกฎหมายที่คณะผู้วิจัย
หยิบยกขึ้นมาพิจารณา ได้แก่ กฎหมายทั่วไป กฎหมายแรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริการวิจัยและพัฒนา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริการการขนส่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริการด้านการเงิน เป็นต้น 
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ทั้งนี้ ในแต่ละข้อบทจะมีพันธกรณีที่ไทยต้องปฏิบัติตามในระดับที่สู งกว่ากฎหมาย
ภายในประเทศก าหนด ซึ่งอาจน าไปสู่การปรับแก้กฎหมายภายในประเทศเพื่อพัฒนา กระตุ้น
เศรษฐกิจ และควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการเปิดเสรีทางการค้า โดยกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 
11.3.2.1 กฎหมายทั่วไป 

 
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 
พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายท่ีก าหนดสัดส่วนและ

ขอบเขตการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ โดยธุรกิจที่มิได้ระบุลงในบัญชีหนึ่ง บัญชีสอง และบัญชี
สาม ผู้ลงทุนชาวต่างชาติสามารถลงทุนในประเทศไทยได้ตามช่องทางการลงทุนปกติ 

  
ส าหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยหรือความม่ันคงของประเทศ ที่อาจส่งผลกระทบ

ต่อวัฒนธรรม จารีตประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติจะถูกก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายที่ 2 
ยกตัวอย่างเช่น การผลิต การจ าหน่าย และการซ่อมบ ารุงอาวุธยุทโธปกรณ์ การขนส่งทางบก ทางน้ า 
หรือทางอากาศในประเทศ รวมถึงกิจกรรมการบินในประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวมิได้
ห้ามไม่ให้ชาวต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจทั้งหมด แต่มีข้อก าหนดว่าหากต่างชาติต้องการเข้ามา
ประกอบกิจการตามที่ระบุในบัญชีแนบท้ายที่ 2 จะต้องขออนุญาตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
โดยจะได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ พ.ร.บ.ดังกล่าวยังก าหนดไม่ให้ชาวต่างด้าวถือหุ้น
ข้างมาก กล่าวคือ ก าหนดให้ชาวต่างด้าวถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนทั้งหมด 

 
นอกจากนี้ ส าหรับธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมในการแข่งขันกับคนต่างด้าวจะถูก

ก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายท่ี 3 ยกตัวอย่างเช่น การสีข้าว และการผลิตแป้งจากข้าวและพืชไร่ การ
ท าการประมง เฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และการค้าปลีกสินค้าทุกประเภทที่มีทุนข้ันต่ ารวมน้อย
กว่า 100 ล้านบาทหรือมีทุนขั้นต่ าของแต่ละร้านน้อยกว่า 20 ล้านบาท เป็นต้น ทั้งนี้ กฎหมาย
ดังกล่าวมิได้ห้ามไม่ให้ชาวต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจเช่นกัน และหากชาวต่างชาติต้องการ
ประกอบธุรกิจในบัญชีแนบท้ายท่ี 3 จะต้องได้รับอนุญาต 

 
ในการเปิดเสรีตลาดการบริการของไทย ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่

ไทยได้ระบุในข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal Commitment) ถึงการลงทุนโดยชาวต่างชาติไว้ไม่เกิน
ร้อยละ 49 ซึ่งสอดคล้องกับที่ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม 
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ในบางความตกลง ได้เปิดตลาดให้ต่างชาติสามารถถือหุ้นได้เกินกว่าร้อยละ 49 ได้ เนื่องจาก
มาตรา 10 ของพ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ได้เปิดช่องส าหรับสิทธิตามความตกลง
การค้าเสรี โดยมีความข้อความดังนี้  

 
“มาตรา 10 บทบัญญัติมาตรา 5 มาตรา 8 มาตรา 15 มาตรา 17 และมาตรา 18 
ไม่ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจตามบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัตินี้
โดยได้รับอนุญาตจากรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นการเฉพาะกาล 
คนต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้โดยสนธิสัญญาที่
ประเทศไทยเป็นภาคีหรือมีความผูกพันตามพันธกรณี ให้ได้รับยกเว้นจากการ
บังคับใช้บทบัญญัติแห่งมาตราต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง และให้
เป็นไปตามบทบัญญัติและเงื่อนไขของสนธิสัญญานั้น ซึ่งอาจรวมถึงการให้สิทธิ
คนไทยและวิสาหกิจของคนไทยเข้าไปประกอบธุรกิจในประเทศสัญชาติของ
คนต่างด้าวนั้นเป็นการต่างตอบแทนด้วย” 

 
ทั้งน้ี หากผู้ประกอบการต่างชาติจะเข้ามาด าเนินกิจการในไทย ภายใต้ความตกลงการค้า

เสรีที่ไทยผูกพัน ผู้ประกอบการต่างชาติจะได้รับสิทธิพิเศษหรือประโยชน์ต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ใน
ความตกลงการค้าเสรี อย่างไรก็ตาม ไทยควรมีการทบทวน พ.ร.บ. ฉบับนี้ให้มีความทันสมัย ทัน
ต่อสภาวะการด าเนินงานของผู้ประกอบการ เนื่องจากการต้องขออนุญาตจัดตั้งธุรกิจของไทยยังมี
ล าดับขัน้ตอนสูง โดยผ่านข้ันตอนต่างๆ จ านวนมาก ท าให้เป็นอุปสรรคต่อนักลงทุนต่างชาติ  
 
พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 

 
จาก พ.ร.บ. การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ก าหนดห้ามมิให้คนต่างด้าวท างานใด 

นอกจากงานที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน เว้นแต่งานอันจ าแป็นและเร่งด่วนที่มีระยะเวลา
ท างานไม่เกิน 15 วัน นอกจากนั้น ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคน
ต่างด้าวท า พ.ศ. 2522 ก าหนดงานใน 39 อาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท าด้วย  
 

พ.ร.บ. การท างานของคนต่างด้าวดังกล่าว จะมีความเกี่ยวข้องกับการเปิดเสรีในรูปแบบ
การบริการ Mode 4 (การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา)  เนื่องจากเป็นกฎหมายที่ควบคุม 
การอนุญาตท างานแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย (การเดินทางเข้ามาของคนต่างด้าว และการ
พ านักอยู่ในประเทศไทย เป็นไปตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522) ทั้งนี้ หากต้องการให้ไทย
และประเทศคู่เจรจาการค้าเสรีเปิดตลาดการบริการใน Mode 4 (การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา) 
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มากขึ้น ย่อมน าไปสู่การแก้ไขพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ทั้งนี้ ไทยควรยึดตามพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท าในบางสาขาอาชีพเท่านั้น เพื่อเป็นการสงวน
ในบางอาชีพให้แรงงานไทย ในขณะที่ อาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท าบางอาชีพในปัจจุบัน หากอาชีพ
ใดมีความขาดแคลน  และมีความต้องการจากผู้ประกอบการสูง ภาครัฐอาจพิจารณาแก้ไข/
ปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวอย่างถี่ถ้วนอีกครั้ง 
 
พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 

 
พ.ร.บ.การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 ก าหนดให้

การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมที่เกิน 30 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปี จะต้องท า
เป็นหนังสือจดทะเบียนต่อพนักงาน หากที่ดินที่ต้องการเช่ามีเนื้อที่เกินกว่า 100 ไร่ จะต้องได้รับ
การอนุมัติจากอธิบดีกรมที่ดิน นอกจากนี้ สิทธิการเช่าสามารถใช้เป็นหลักประกันการช าระหนี้โดย
การจ านองได้ ทั้งนี้ ชาวต่างด้าวสามารถเช่าเพื่อประกอบธุรกิจได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ โดยก าหนดระยะเวลาไว้ไม่เกิน 30 ปี7 

 
พ.ร.บ.การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม เปรียบเสมือนนโยบาย

ส่งเสริมการลงทุนทางอ้อม เนื่องจากผู้เช่าสามารถใช้สิทธิการเช่าไปเป็นหลักประกันช าระหนี้ได้ 
อีกทั้ง ยังช่วยให้ผู้ประกอบการชาวต่างชาติสามารถด าเนินธุรกิจที่ต้องมีอาคารส านักงานเป็นหลัก
แหล่งในไทยได้ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลชุดปัจจุบันได้มีความพยายามแก้ไข พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว 
โดยจะด าเนินการขยายเวลาการเช่าจาก 50 ปีเป็น 99 ปี เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ แต่ยังมี
เสียงคัดค้านจากภาคประชาชนอยู่ เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวมีความละเอียดอ่อน และมี
ผลกระทบต่อผู้ประกอบการ และผู้บริโภคชาวไทยในวงกว้าง 

 
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 

 
พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายที่ก ากับให้การแข่งขันประกอบ

ธุรกิจภายในประเทศเป็นไปอย่างเป็นธรรม กล่าวคือ มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อก ากับดูแลมิให้
ผู้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่หรือมีอ านาจเหนือตลาด ใช้อ านาจในทางที่ผิด หรือไปลดการแข่งขัน  
ในตลาด หรือแทรกแซงการด าเนินธุรกิจของผู้อื่นจนเกิดความเสียหาย ในอีกนัยหนึ่งคือ การดูแล
ผู้ประกอบการรายใหญ่ไม่ให้เอารัดเอาเปรียบผู้ประกอบการรายย่อย นอกจากนี้ คณะกรรมการยัง
ต้องดูแลการควบรวมกิจการระหว่างธุรกิจ มิให้เกิดการผูกขาดในตลาดหรือสร้างความไม่เป็นธรรม

                                                           
7 ส านักการค้าบริการและการลงทุน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
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ในการแข่งขัน รวมถึงการห้ามไม่ให้คนต่างด้าวหรือธุรกิจต่างชาติเข้ามามีบทบาททางธุรกิจใน
ประเทศไทย โดยการถือหุ้นผ่านตัวแทน (Nominee) 

 
อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ดังกล่าว บังคับใช้กับการ

ประกอบธุรกิจโดยเอกชนเท่านั้น ซึ่งมีความแตกต่างกับกฎหมายการแข่งขันของประเทศอื่นๆ  
ซึ่งภาครัฐอาจต้องพิจารณาปรับปรุงพ.ร.บ. ดังกล่าวให้มีความเป็นสากลมากขึ้น เพื่อเสริมสร้าง
ความม่ันใจให้แก่นักลงทุน ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่าง
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าฉบับใหม่ โดยสาระส าคัญของร่างพ.ร.บ. ได้มีการปรับปรุง
นิยามของผู้ประกอบธุรกิจ เพิ่มเติมปัจจัยสภาพการแข่งขันของตลาด ก าหนดข้อก าหนดต่างๆ และ
เพิ่มบทลงโทษต่างๆ 
 
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 
 

พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ก าหนดสิทธิของคนหางานและข้อก าหนดต่างๆ ของธุรกิจการจัดหางานในประเทศไทย โดย 
พระราชบัญญัติ ดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2537 และปี 2538 โดยมีสาระส าคัญ คือ 

  
 ให้มีส านักงานจัดหางานของรัฐที่จะให้บริการจัดหางานแก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า  
 ขยายรูปแบบการคุ้มครองคนหางานให้ได้รับความเป็นธรรม  และได้รับการ

ช่วยเหลือเมื่อประสบความเดือดร้อน 
 ก าหนดให้ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปท างานต่างประเทศ ส่งคนหางานเข้ารับการ

ทดสอบฝีมือ  
 ก าหนดมาตรการในการควบคุมการด าเนินการทดสอบฝีมือ โดยให้อยู่ในความ

รับผิดชอบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งนี้การด าเนินการทดสอบฝีมืออาจจะ
ด าเนินการโดยสถานทดสอบฝีมือของรัฐ หรือด าเนิน การโดยสถานทดสอบฝีมือ
ของเอกชน และ    

 ควบคุมและดูแลการประกอบธุรกิจจัดหางานของเอกชนอย่างจริงจัง   
 
ในประเด็นของการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจการจัดหางานของภาคเอกชน 

กฎหมายได้ก าหนดให้ผู้ขออนุญาตจัดหางานในประเทศ จะต้องมีสัญชาติไทย และมีหลักประกัน 
เป็นจ านวนเงินหนึ่งแสนบาทวางไว้กับนายทะเบียน  เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม
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พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตจัดหางานดังกล่าวเป็นนิติบุคคล นิติบุคคลนั้นต้องมี
สัญชาติไทยและมีผู้จัดการซ่ึงเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  

 
ส าหรับผู้ขออนุญาตจัดหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศ จะต้องเป็นบริษัทจ ากัดหรือ

บริษัทมหาชนจ ากัด มีทุนจดทะเบียนและช าระแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท มีผู้จัดการซึ่งเป็นผู้มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีหลักประกันเป็นจ านวนเงินห้าล้านบาทวางไว้  กับนาย
ทะเบียนจัดหางานกลางเพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการเปิดเสรีการบริการ ได้แก่ 

สัดส่วนของทุนจดทะเบียนของธุรกิจจัดหางาน โดยธุรกิจการจัดหางานในประเทศระบุให้บุคคล
หรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจต้องมีสัญชาติไทย ในขณะที่ธุรกิจการจัดหางานในต่างประเทศ 
สัดส่วนผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลนั้นๆ จะต้องมีสัดส่วนของทุนจดทะเบียนและจ านวนผู้ถือหุ้นเป็น
สัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (กล่าวคือ นักลงทุนจากต่างชาติสามารถถือหุ้นได้สูงสุดได้ไม่
เกินร้อยละ 25)   
 
11.3.2.2 กฎหมายเฉพาะสาขาบริการ 
 
 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริการขนส่ง 

 
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  

 
พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ก าหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการ

การขนส่งประจ าทาง และไม่ประจ าทางจะต้องมีสัญชาติไทย หากก่อตั้งกิจการในรูปแบบ  
ห้างหุ้นส่วน บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด จะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย ตั้งส านักงาน
ในประเทศไทย ส าหรับรูปแบบบริษัทจ ากัดอย่างน้อยร้อยละ 51 ของทุนในบริษัทจ ากัดต้องเป็น
ของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย หากก่อตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัด ผู้เป็นหุ้นส่วน
จ าพวกไม่จ ากัดความรับผิดทั้งหมดต้องมีสัญชาติไทย ทุนของห้างหุ้นส่วนจ ากัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 
51 ต้องเป็นของหุ้นส่วนที่เป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย หากเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด 
กรรมการบริษัทจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีสัญชาติไทย และทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต้อง
เป็นของผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย 
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พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 
 
ก าหนดให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยสามารถจัดตั้งบริษัทจ ากัดหรือบริษัทจ ากัดมหาชน 

เพื่อด าเนินกิจการท่าเรือ ซึ่งรวมถึงอู่เรือ และการบริการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวจะต้องไม่
มีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวเกินกว่าร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน 

 
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 

 
ก าหนดให้ผู้ขอจดทะเบียนอากาศยานจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือ 

นิติบุคคลสัญชาติไทย กล่าวคือ หากเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด จะต้อง
จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจและมีส านักงานใหญ่ในประเทศไทย ส าหรับห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทุนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 51 ต้องถือโดยบุคคลสัญชาติไทย และส าหรับบริษัทจ ากัดและบริษัทมหาชนจ ากัด 
กรรมการเสียงข้างมากจะต้องมีสัญชาติไทย และถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 

 
พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 

 
ก าหนดให้ผู้ที่สามารถประกอบกิจการขนส่งต่อเนื่องได้ จะต้อง (1) เป็นบริษัทจ ากัดหรือ

บริษัทมหาชนจ ากัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย มีส านักงานใหญ่อยู่ในประเทศไทย (2) เป็น
ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ซึ่งเป็นประเทศที่ไทยมีสนธิสัญญาหรือความตกลง
การค้าเสรีด้วย โดยผู้ประกอบการจะต้องยื่นหลักฐานการจดทะเบียนต่อนายทะเบียน พร้อมทั้ง
แต่งตั้งตัวแทน หรือตั้งส านักงานสาขาในประเทศไทย และ (3) เป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบในต่างประเทศ โดยผู้ประกอบการจะต้องยื่นหลักฐานการจดทะเบียนต่อนายทะเบียน 
พร้อมทั้งแต่งตั้งตัวแทนตามกฎหมาย 

 
พระราชบัญญัติการการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 

 
จากมาตราที่ 9 (10) การรถไฟแห่งประเทศไทยมีอ านาจในการจัดตั้งบริษัทจ ากัด หรือ

บริษัทมหาชนจ ากัด เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ
รถไฟ ซึ่งได้ก าหนดให้ทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ต้องถือโดยบุคคลสัญชาติไทย ซึ่งเป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
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จากข้อก าหนดสัดส่วนการถือหุ้นโดยชาวต่างชาติ และสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย 
แสดงให้เห็นว่าการบริการด้านการขนส่งทางถนน ทางน้ า และทางอากาศ ยังคงสงวนไว้ให้กับ
ผู้ประกอบการชาวไทยเท่านั้น อีกทั้ง การบริการขนส่งทางบก น้ า และอากาศดังกล่าว ถูกจัดอยู่ใน
บัญชีแนบท้ายที่ 2 ของ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยถือว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยและความม่ันคงของประเทศ ดังนั้น ผู้ลงทุนชาวต่างชาติจะมีสัดส่วนการลงทุนใน
การบริการดังกล่าวได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของทุน ดังนั้น หากต้องการเปิดเสรีภาคบริการด้านการ
ขนส่งในระดับที่สูงขึ้น อาจต้องพิจารณากิจกรรมการบริการด้านการขนส่งเป็นรายกิจกรรมไป โดย
กิจกรรมการขนส่งใดที่มิอาจเปิดเสรีภาคบริการได้เนื่องจากประเด็นทางด้านความม่ันคงก็ให้คง
สถานะไม่ผูกพันไว้เช่นเดิม ส าหรับกิจกรรมการบริการการขนส่งที่สามารถเปิดเสรีภาคการบริการ
เพิ่มเติมได้จะเป็นสาขาการบริการที่ครอบคลุมเฉพาะขนส่งสินค้าเท่านั้น แต่ไม่รวมการขนส่งสินค้า
ทางน้ าภายในประเทศ 

 
 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริการด้านการเงิน 

 
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2558  

 
พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดให้บริษัทวินาศภัยต่างประเทศ

จะสามารถตั้งสาขาในประเทศไทยได้ ก็ต่อเม่ือได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี ซึ่งอาจจะมีเงื่อนไข
เพิ่มเติมในการอนุญาตได้ รวมถึงต้องด ารงทรัพย์สินไว้ในประเทศไทยตามจ านวน ชนิด และ
วิธีการตามที่คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก าหนด8  

 
โดยสรุป ประเด็นการเจรจาที่อาจน ามาซึ่งการปรับเปลี่ยนกฎหมายภายในประเทศ 

ส าหรับบริการทางการเงินและประกันภัย ได้แก่ มาตรการจ ากัดหรือการก าหนดรูปแบบการจัดตั้ง
องค์กร และการจ ากัดการเข้าถือหุ้นของผู้ประกอบการต่างชาติ 

  
 
 
 

                                                           
8 บริษัทต้องมีจ านวนหุ้นที่บุคคลผู้ที่มสีัญชาติไทยถอือยู่ไม่ต่ ากว่ารอ้ยละเจ็ดสิบห้าของจ านวนหุ้นที่มีสิทธอิอกเสยีงและจ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมด และตอ้งมีกรรมการเป็นบุคคลสัญชาติไทยไม่ต่ ากว่าสามในสีข่องจ านวนกรรมการทั้งหมด ในกรณีที่มีเหตุสมควร 
คณะกรรมการอาจอนุญาตให้บุคคลผูไ้ม่มีสัญชาติไทยถอืหุ้นได้ถึงรอ้ยละสีส่ิบเก้าของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจ าน่ายได้
แล้วทั้งหมด และให้มีกรรมการที่เป็นบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้เกินหนึ่งในสี่ แต่ไม่ถึงก่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
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11.3.2.3 สรุปกฎหมายที่มีความส าคัญต่อการเปิดเสรีการบริการและที่ควรถูกพิจารณา
ศึกษาเพิ่มเติม  
 
จากการวิเคราะห์รายละเอียดของกฎมายต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการ

บริการ พบว่า กฎหมายหลายฉบับของไทยยังสามารถปรับปรุง และทบทวนให้มีความสอดคล้อง
กับบริบทการเปิดเสรีการบริการที่มากขึ้นได้ โดยกฎหมายกฎระเบียบที่มีความส าคัญและควรที่ถูก
พิจารณาศึกษาเพิ่มเติม ได้แก่ 

 
 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 
 พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 
 พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 
 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 
 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
 พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 
 พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 
 พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 
 พระราชบัญญัติการการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 
 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2558  
 
ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าสินค้าและบริการผ่านการ

วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยจะน าผลดังกล่าวมาประเมินผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อประเทศไทย คณะผู้วิจัยจะท าการประเมินผลกระทบภายใต้สมมติฐานที่ว่า 
แนวโน้มการเปิดเสรีการบริการในอนาคตจะเปิดเสรีมากขึ้น (Services Liberalization) ซึ่งวิเคราะห์
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยแบ่งออกเป็น  4 
ฝ่าย ได้แก่ 

 
 ผลกระทบต่อภาครัฐ 
 ผลกระทบต่อผู้ประกอบการการผลิต 
 ผลกระทบต่อผู้ให้บริการ 
 ผลกระทบต่อผู้บริโภค 
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โดยรายละเอียดของผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นต่อภาคส่วนต่างๆ เป็นดังน้ี 
 
 

11.4 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อภาครัฐ 
 
จากแนวโน้มการเปิดเสรีการค้าสินค้าและบริการที่สูงขึ้น แนวโน้มดังกล่าวจะส่งผล

กระทบต่อภาครัฐ ในหลายแง่มุม โดยภาครัฐจะได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีที่มากขึ้น ผ่านการ
กระตุ้นของนักลงทุนและผู้ผลิตในตลาดเพื่อให้ภาครัฐตื่นตัวและมีส่วนช่วยสนับสนุนการเพิ่ม
ศักยภาพของภาคเอกชนให้สูงขึ้น ซึ่งภาครัฐอาจจะพิจารณาการสนับสนุนด้วยการผ่อนคลาย
กฎระเบียบและข้อบังคับในการท าธุรกิจบางประเภท เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเสรีการค้า
สินค้าและบริการที่เปิดเสรีมากขึ้น ดังนั้น ภาครัฐที่เป็นผู้ก าหนดนโยบายให้ประเทศ จ าเป็นต้องลด
การกีดกันทางการค้าสินค้าและบริการลงให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 

 
อย่างไรก็ตาม ภาครัฐจ าเป็นต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปิดเสรี

การค้าสินค้าในระดับที่สูงขึ้นด้วย เนื่องจากในบางกรณี กลุ่มผู้ประกอบการท่ีก าลังพัฒนาศักยภาพ 
หรือมีศักยภาพในการแข่งขันที่ไม่สูงมากนัก อาจไม่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ 
หรือผู้ประกอบการจากต่างชาติในตลาดภายหลังมีการเปิดเสรีได้ ดังนั้น ภาครัฐจึงอาจพิจารณา
ควบคุมการแข่งขันในบางอุตสาหกรรมให้มีความเหมาะสม เพื่อรักษาจ านวนผู้ประกอบการใน
ประเทศให้ยังสามารถแข่งขันได้ และลดการครอบง าตลาดโดยผู้ประกอบการรายใหญ่ 

 
 

11.5 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้ประกอบการการผลิต 
 
หากไทยสามารถเปิดเสรีการบริการของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

ได้มากขึ้น จะส่งผลกระทบเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมการบริการและการผลิตในหลายมิติ ดังนี้ 
 
จากงานวิจัยต่างๆ ในระดับนานาชาติ พบว่า การเปิดเสรีการบริการที่สูงขึ้น (Service 

Liberalization) จะส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตปลายน้ ามีผลิตภาพการผลิตที่สูงมากขึ้น 9 โดย
การเปิดเสรีการบริการจะส่งผลให้การแข่งขันการบริการสูงขึ้น ท าให้ประสิทธิภาพการให้บริการ
สูงขึ้น และมีค่าบริการที่ต่ าลง อันจะส่งผลให้ภาคการผลิตสามารถใช้การบริการได้ในราคาที่ต่ าลง
และมีคุณภาพมากขึ้น และส่งผลต่อผลิตภาพการผลิตที่ดีขึ้นในที่สุด  
                                                           
9 อ่าน Arnold et al. (2011) Fernandes and Paunov (2012) Bas and Causa (2013) และ Bas M. (2013) 
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ดังนั้น ในการพิจารณาเปิดเสรีการบริการของไทยให้มีความผูกพันกับความตกลงการค้า
และบริการเสรีท่ีสูงขึ้น หรือขยายระดับการเปิดเสรีการบริการใน Mode 3 (เพิ่มเพดานสัดส่วนผู้ถือ
หุ้นต่างชาติสูงสุด) จะส่งผลบวกให้แก่อุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายทั้ง 5 อุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดเสรีกิจกรรมการบริการในสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
(Services Incidental to Manufacturing) โดยในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมดังกล่าวจะมีจ านวน
ผู้ประกอบการมาก และมีศักยภาพในการแข่งขันสูง แต่กิจกรรมการบริการส่วนใหญ่ผูกพันใต้
กรอบความตกลง ACIA เพียงความตกลงเดียว 

 
ซึ่งหากอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายมีความสามารถ

ทางการแข่งขันสูง อีกทั้ง อุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าว มีระดับการเปิดเสรีที่ค่อนข้างสูง ก็อาจ
กล่าวได้ว่า ภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าว มีแนวโน้มที่จะขยายตัว หรือ
เรียกได้ว่า ได้รับผลกระทบด้านบวก (ผลประโยชน์) จากการท า FTA ของไทย 

 
นอกจากนี ้อุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมาย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

อาหารแปรรูป และเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย จะได้รับประโยชน์จากการเปิดเสรี
บริการที่มากขึ้นของอุตสาหกรรมการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง  เนื่องจากเม่ือนักลงทุนจาก
ประเทศคู่ภาคีสามารถประกอบกิจการการค้าส่งและการค้าปลีกได้มากขึ้น ประกอบกับปัจจุบัน 
การค้าปลีกมีความเป็นสากลมากขึ้น (Internationalization) กล่าวคือ มีการเข้ามาลงทุนเพื่อ
ประกอบกิจการค้าปลีกโดยบริษัทต่างชาติในรูปแบบสาขา ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหน่วยธุรกิจของประเทศที่รับการลงทุน ทั้งนี้ เป็นเพราะเม่ือผู้ให้บริการค้า
ปลีกรายใหญ่จากต่างชาติ ต้องการจัดซื้อสินค้าหลายประเภทเพื่อวางขาย โดยส่วนหน่ึงจะเลือกซื้อ
สินค้าจากผู้ผลิตภายในประเทศไทยที่มีศักยภาพเพียงพอและมีความสามารถในการผลิตสินค้าได้
ตามจ านวนภายในระยะเวลาที่ก าหนด สง่ผลให้ผู้ผลิตที่ได้รับเลือกมีรายได้ที่แน่นอนและเพิ่มสูงขึ้น 
อีกทั้ง ผู้ผลิตยังสามารถใช้โอกาสนี้เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ของตน เนื่องจาก บริษัทต่างชาติมักมี
ข้อก าหนดต่างๆ ในการผลิตสินค้า เช่น ข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น หากผู้ผลิตสามารถ
ผลิตสินค้าได้ตรงตามเงื่อนไข จะน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และสามารถ
จ าหน่ายให้กับผู้ให้บริการค้าปลีกในราคาที่สูงขึ้น ท าให้ผู้ผลิตมีรายได้และก าไรมากขึ้น อย่างไรก็ตาม 
ข้อก าหนดต่างๆ เหล่านี้ ก็อาจจะเป็นเงื่อนไขหรือการจ ากัดช่องทางการค้าได้ หากผู้ประกอบการ
รายใหญ่สามารถผูกขาดตลาดไฮเปอร์มาร์เก็ตได้ 

 
ส าหรับอุตสาหกรรมอาหารซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญและมีศักยภาพสูงของไทย 

เนื่องจากมีจ านวนแรงงานและผู้ประกอบการจ านวนมากอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ รวมทั้ง การกระจาย
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ตัวของโรงงานแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหารส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ เช่น โรงงาน
สับปะรดจะอยู่บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชลบุรี โรงงานผักจะอยู่ใกล้แหล่งปลูกผัก 
เช่น นครปฐม ราชบุรี เชียงใหม่ เป็นต้น จึงกล่าวได้ว่า โรงงานอาหารของไทยเป็นการผลิตแบบอิง
พื้นที่ (Rural-Based) และการพัฒนาของชุมชนบริเวณรอบโรงงานจะท าให้เกิดเมืองใหม่ อีกทั้ง  
ยังมีระดับการเปิดเสรีด้านภาษีและอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ค่อนข้างสูง  ดังนั้น  
การตัดสินใจเปิดเสรีการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป จึงจะส่งผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารในเชิงบวก โดยการเปิดเสรีการบริการในแต่ละด้านจะช่วย
เพิ่มระดับการแข่งขันของการบริการ ท าให้คุณภาพของการบริการสูงขึ้น และมีทางเลือกในการ
เลือกใช้บริการมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการด้านการวิจัยและพัฒนาที่ประเทศไทย  
ยังต้องการการพัฒนาให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดให้มากขึ้น จึงอาจจ าเป็นต้องเปิดเสรี
การบริการในส่วนน้ีให้มากขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณภาพของสินค้าในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป  

 
นอกจากนี้ การบริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ป่าไม ้ล่าสัตว์ ประมง และการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า และการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปเป็นอุตสาหกรรมที่มี
บทบาทอย่างมาก เนื่องจากมีจ านวนผู้ประกอบการมาก แต่ยังไม่มีการเปิดเสรีการบริการ 
เนื่องจาก การบริการในสาขาดังกล่าวในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปโดยส่วนมากจะถูกคุ้มครองและ
ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่ง
ท า ให้ประ เทศไทยขาดโอกาสที่ จ ะพัฒนาการแข่ งขันและรับ เทคโนโลยีการบริการ 
ที่ดีขึ้น ที่จะส่งผลต่อคุณภาพของการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปต่อไป เพราะฉะนั้น 
การเปิดเสรีการบริการในสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการบริการที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตร ป่าไม ้ล่าสัตว์ ประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต
ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปได้อีกมาก  

 
ทั้งนี้ ยังมีประเด็นเรื่องของอาชีพ 39 อาชีพที่สงวนไว้ส าหรับชาวไทยที่ก าหนดไว้ใน 

พระราชกฤษฎีกาก าหนดอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า พ.ศ. 2522 โดยมีอาชีพกสิกรรมซึ่ง
เป็นอาชีพดั้งเดิมของคนไทยรวมอยู่ด้วย ดังนั้น การเปิดเสรี /ผ่อนปรนกฎระเบียบในสาขาบริการ
ดังกล่าว ควรมีการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน  
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11.6 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้ให้บริการ 
 
ธุรกิจการบริการในประเทศไทยส่วนใหญ่จะจัดตั้งธุรกิจภายใต้กลไกปกติของประเทศ

ไทย โดยขออนุญาตจดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมายปกติ มากกว่าการเข้ามาจัดตั้งกิจการโดย
ใช้สิทธิประโยชน์การเปิดเสรีภาคบริการในกรอบ FTA ซึ่งแนวโน้มการเปิดเสรีภาคบริการในระดับ
ที่สูงขึ้น ท าให้คาดได้ว่าการเข้ามาจัดตั้งธุรกิจของต่างชาติภายใต้การใช้สิทธิประโยชน์การเปิดเสรี
ภาคบริการในกรอบ FTA จะมีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น แนวโน้มการเปิดเสรีภาคบริการที่สูงขึ้นดังกล่าว
จะส่งผลให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมการบริการไทยสูงขึ้น ท าให้ผู้ให้บริการภายในประเทศ
จะต้องเผชิญการแข่งขันที่สูงขึ้นและต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ของโลกการบริการ  
ในยุคสมัยใหม่ โดยคณะผู้วิจัยได้สรุปสาขาการบริการที่มีความส าคัญและอาจได้รับผลกระทบสูง ดังนี้     

  
จากการเปิดเสรีบริการที่มากขึ้นของอุตสาหกรรมการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งที่สูงขึ้น 

ผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศอาจต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น เนื่องจาก
ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่อาจเข้ามาลงทุนจะมีอ านาจในการต่อรองสูงกว่าผู้ประกอบรายย่อย อีกทั้ง 
การสั่งซื้อสินค้าในปริมาณมากท าให้มีต้นทุนต่อหน่วยต่ ากว่า ผู้ประกอบการรายใหญ่จึงสามารถ
สร้างก าไรได้มากกว่าผู้ประกอบการรายย่อย นอกจากนี้ ร้านโชห่วยของไทยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ
แบบครอบครัว ซึ่งมีขนาดเล็ก จึงมีข้อจ ากัดด้านเงินทุนและมาตรฐานของการให้บริการ ท าให้
ผู้ประกอบการรายย่อยไม่มีความสามารถมากพอที่จะพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันให้ทัดเทียม 
หรืออยู่ในระดับที่สามารถท าการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ ดังนั้น หากมีการเปิดเสรี
ด้านการกระจายสินค้า จึงมีโอกาสที่ร้านโชห่วยไทยอาจจะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น  
จนไม่สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ 

 
อุตสาหกรรมบริการที่อาจจะได้รับผลกระทบค่อนข้างมากหากมีการเปิดเสรีการบริการใน

ระดับที่สูงขึ้น คือ การบริการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ โดยในปัจจุบัน การบริการด้านการขนส่งของ
ไทยมีสัดส่วนการผูกพันการเปิดเสรีการบริการให้แก่โดยต่างชาติอยู่พอสมควร  แต่ยังเปิดให้
ต่างชาติสามารถเข้าถือหุ้นได้ในสัดส่วนที่ยังไม่มากนัก ดังนั้นเม่ือเปิดตลาดการขนส่ง จะยิ่งเป็น
การเอื้อต่อการลงทุนของผู้ประกอบการชาวต่างชาติ ให้สามารถเข้ามาแข่งขันภายใต้ข้อจ ากัดที่
ลดลง หรือผู้ประกอบการสามารถให้บริการในสาขาที่แต่เดิมไม่เปิดให้กับผู้ลงทุนชาวต่างชาติ   
ซึ่งจะส่งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาของสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านการ
ขนส่ง ก่อให้เกิดการจ้างงานในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหกรรมการก่อสร้าง 
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เป็นต้น โดยอุตสาหกรรมดังกล่าว
ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการพัฒนาการขนส่ง โดยการเปิดเสรีภาคบริการจะช่วยให้มีการ
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ถ่ายทอดเทคโนโลยีมาสู่ผู้ประกอบการภายในประเทศมากขึ้น เนื่องจากการบริการด้านโลจิสติกส์ 
ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีในการจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด และเพื่อสร้างความพึงพอใจสูง
ที่สุดให้กับผู้ใช้บริการ ดังนั้น การถ่ายทอดเทคโนโลยีจะท าให้การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์
พัฒนาขึ้นไปในอีกระดับหนึ่ง 

 
อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีการบริการในระดับที่สูงขึ้นจะมีส่วนผลักดันให้เกิดการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานทางด้านการบริการ และการจัดเก็บข้อมูลในสาขาบริการต่างๆ ที่ดียิ่งขึ้น 
เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลของภาคการบริการไทยในปัจจุบันยังไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ ท าให้การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริการต่างๆ ไม่สามารถพัฒนาได้รวดเร็วนัก 
ดังนั้น ภายใต้บริบทการเปิดเสรีที่มากขึ้นและการแข่งขันที่สูงขึ้น จะมีส่วนสนับสนุนให้การ
พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างงานวิจัยและ
พัฒนาอุตสาหกรรมการบริการให้ดียิ่งขึ้น และท าให้ผู้ให้บริการในประเทศมีเครื่องมือในการบริหาร
จัดการการด าเนินธุรกิจที่มีคุณภาพมากขึ้นอีกด้วย 

 
 

11.7 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้บริโภค 
 
ผู้บริโภคสินค้าและบริการเป็นอีกหนึ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการเปิดเสรีการค้า

บริการในระดับที่สูงขึ้น โดยมีผลกระทบต่างๆ ดังนี้ 
 
ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์จากสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นของผู้ประกอบการจากทั้งภาค

การผลิตและบริการ โดยหากมีการเปิดเสรีการค้าบริการในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต หรือมีการเปิด
เสรีการค้าบริการกับประเทศภาคีอื่นๆ เพิ่มเติม จะส่งผลให้ โอกาสในการลงทุนโดยนักลงทุน
ต่างชาติเพิ่มสูงขึ้น เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นของการบริการ เกิดการแข่งขันทางด้านปริมาณและ
คุณภาพ ท าให้สินค้าของแต่ละอุตสาหกรรมการผลิตมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น และมีราคาที่เหมาะสม
มากยิ่งขึ้น (จากการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่มีความหลากหลาย มีการแข่งขันมากขึ้น และ
ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากนักลงทุนต่างชาติ อาทิ บริการทดสอบและควบคุมคุณภาพสินค้า 
บริการขนส่งสินค้า บริการวิจัยและพัฒนา และบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต) ซึ่งนอกจากจะมี
ผลกระทบจากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นแล้ว ยังมีผลกระทบจากการผลักดันกฎหมายกฎระเบียบ
ฉบับใหม่ๆ ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก ในการเจรจาการค้าการสินค้าและ
บริการเสรีในอนาคตมีแนวโน้มที่จะก้าวหน้าไปมากกว่าการระบุกิจกรรมที่ต้องการเปิดเสรีการ
บริการ หรือระบุสินค้าที่ต้องการลดภาษีเพิ่มเติม แต่จะรวมถึง การบังคับใช้หรือพัฒนากฎหมายที่
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เป็นสากลมากขึ้น เช่น การพัฒนากฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนานโยบายการแข่งขัน
ภายในประเทศ เป็นต้น ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่า ในอนาคต ประเทศคู่เจรจา FTA ของไทยอาจจะมี
การเรียกร้องให้ภาครัฐจัดสรรสภาพตลาดให้เอื้อต่อการแข่งขันมากยิ่งขึ้น ซึ่งหากไทยสามารถท า
ได้จะส่งผลให้พัฒนาการของการบริการดียิ่งขึ้น และผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าและบริการที่มี
คุณภาพที่สูงขึ้น 

 
อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีการบริการที่มากขึ้น จะน าไปสู่การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทั้งจาก

บริษัทในประเทศและบริษัทจากต่างประเทศ ซึ่งหากนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่เข้ามามีบทบาทใน
การให้บริการสูงมากๆ จนกระทั่งมีบทบาทหรืออิทธิพลเหนือผู้ให้บริการในประเทศ จะท าให้ผู้
ให้บริการในประเทศเดิมต้องออกจากตลาดไป และถูกทดแทนโดยนักลงทุนต่างชาติ/บริษัท
ต่างชาติรายใหญ่ในที่สุด จากเหตุในกรณีดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดผลบวกจากการแข่งขันในระยะ
สั้นเพียงเท่านั้น แต่ไม่ส่งผลดีในระยะยาว เนื่องจากระดับการแข่งขันลดลงไปสู่จุดเดิมหรือต่ า
กว่าเดิมก่อนที่มีการลงทุนจากบริษัทต่างชาติรายใหญ่เข้ามา ท าให้การเติบโตของอุตสาหกรรมการ
บริการนั้นๆ อาจจะช้าลง ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมการผลิตเช่นเดียวกัน ดังนั้น จาก
ผลกระทบดังกล่าว หากภาครัฐก าหนดนโยบายการแข่งขันที่เป็นธรรม มีคุณภาพ และใช้งานได้
จริง จะช่วยให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม ผู้ให้บริการในประเทศขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถ
ด าเนินธุรกิจต่อไปได้ และผู้บริโภคไม่ถูกจ ากัดทางเลือกในการบริโภคสินค้าและบริการให้เผชิญกับ
การให้บริการหรือการขายสินค้าจากบริษัทรายใหญ่เพียงอย่างเดียว 

 
 

11.8 ความต้องการธุรกิจบรกิารในอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมาย 
 
นอกจากการวิเคราะห์ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละภาคส่วนของประเทศไทย

แล้ว คณะผู้วิจัยยังได้พิจารณาผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายทั้ง 5 อุตสาหกรรม 
ผ่านการท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญและการรวบรวมข้อมูลจากการประชุมระดมสมอง
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม โดยสามารถสรุปประเด็นความต้องการการบริการของแต่ละ
อุตสาหกรรม ได้ดังนี้ 

 
11.8.1 ความต้องการธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

 
จากข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป  ปัญหาหลักที่

เกี่ยวข้องกับการผลิตคือการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิตให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากใน
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ปัจจุบัน การผลิตอาหารแปรรูปของไทยยังใช้แรงงานจ านวนมาก ท าให้ประสิทธิภาพและต้นทุน
การผลิตสูงกว่าการใช้ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการผลิต โดยเฉพาะระบบ Automation ที่
ผู้ผลิตต้องการให้น ามาใช้มากขึ้น ซึ่งในการน าระบบ Automation มาใช้ คุณภาพของแรงงาน
จะต้องสูงขึ้นตามไปด้วยเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีการผลิตที่สูงขึ้น ดังนั้น การพัฒนาแรงงานและ
ช่างเทคนิคให้มีคุณภาพมากขึ้นจึงเป็นประเด็นส าคัญ  

 
นอกจากนี้ ในเรื่องของการจัดหาวัตถุดิบก็เป็นประเด็นที่ส าคัญเช่นเดียวกัน เนื่องจากใน

บริบทการค้าระหว่างประเทศในระดับที่สูงขึ้นในปัจจุบัน จะมีการก าหนดเงื่อนไขต่างๆ จ านวนมาก
เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีของสินค้าที่มีคุณภาพและตรวจสอบได้ ซึ่งการสืบค้นย้อนกลับ (Tracing) 
ถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการเป็นกังวล ดังนั้น ผู้ประกอบการจะต้องลงทุนเอง
ในวัตถุดิบที่ต้องการมาตรฐานที่สูงขึ้น ประกอบกับ การบริการในสาขาการจัดจ าหน่ายปลีกของ
ไทยมีการตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานสินค้าที่สูงขึ้น ดังนั้นการบริการการทดสอบและ
ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบจึงเป็นการบริการที่อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปให้ความส าคัญ 

 
การบริการที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือการบริการขนส่ง โดยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร

แปรรูปกล่าวว่า ระบบการขนส่งของไทยในปัจจุบันมีต้นทุนที่สูง การจัดจ้างผู้ให้บริการจาก
ภายนอกมีราคาแพง ดังนั้น จึงมีความต้องการเห็นการแข่งขันท่ีสูงขึ้นเพื่อให้ราคาค่าบริการมีความ
เหมาะสมมากขึ้น  

 
11.8.2 ความต้องการธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 

 
ผู้ เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ได้ ให้ความเห็นว่า 

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในไทยค่อนข้างมีความพร้อม เนื่องจากมีการลงทุนของผู้ผลิต
ยานยนต์รายใหญ่จากต่างชาติด าเนินอยู่ในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่งท าให้มีการวางระบบ
ห่วงโซ่อุปทานอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า ซึ่งส่งผลให้ระบบการบริการต่างๆ ถูกวาง
ระบบมาจากบริษัทแม่จากต่างประเทศ อาทิ การวิจัยและพัฒนา วิศวกรรม การจัดหาวัตถุดิบ และ
การออกแบบ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการ SMEs บางส่วนยังมีข้อจ ากัดในการประกอบ
ธุรกิจในไทยเนื่องจากกฎหมายกฎระเบียบภาครัฐของไทยยังไม่เอื้ออ านวย โดยเฉพาะกฎหมาย
การจัดตั้งธุรกิจชาวต่างชาติ ที่ก าหนดมูลค่าขั้นต่ าของการจดทะเบียนสูงส าหรับการจัดตั้ง
ส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขา 
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นอกจากนี้ การบริการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบของอุตสาหกรรมยานยนต์ยังมีปัญหา
เช่นเดียวกันกับอุตสาหกรรมอื่นๆ เนื่องจากโครงสร้างระบบโลจิสติกส์ของไทยยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร โดยผู้ประกอบการบางส่วนระบุว่าปัญหาที่พบมากที่สุดคือ ระบบการจัดการปริมาณรถ
ขนส่งเข้า-ออกในท่าเรือที่มีปัญหาการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ท าให้เวลาในการขนส่งเพิ่มสูงขึ้น 
ส่งผลให้ต้นทุนการขนส่งสูงขึ้นตามไปด้วย  

 
11.8.3 ความต้องการธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์

พลาสติก 
 
ส าหรับสถานะการบริการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก 

ผู้ประกอบการผลิตในอุตสาหกรรมนี้ มีความเห็นว่า การบริการทดสอบและตรวจสอบการผลิตยัง
เป็นการบริการที่ต้องการให้มีผู้ให้บริการที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Testing 
Laboratory Services ที่ผู้ประกอบการในไทยบางส่วนต้องส่งสินค้าไปทดสอบที่ต่างประเทศ ทั้งนี้ 
การบริการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเป็นอีกหนึ่งสาขาการบริการที่ผู้ประกอบการระบุว่าค่าบริการ
มีราคาแพง โดยการบริการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นการบริการที่ผู้ประกอบการให้
ความเห็นตรงกันว่า มีราคาสูงและยังไม่มีคุณภาพที่ดีเท่าที่ควร 

 
นอกจากนี้ การบริการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นอีกการบริการหนึ่งที่

ขาดบุคลากรในการให้บริการ โดยการบริการซ่อมบ ารุงฯ ของเครื่องจักรในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก ส่วนใหญ่ยังมีฐานการให้บริการหรือส านักงานใหญ่อยู่ท่ีสิงคโปร์ 
ท าให้ต้นทุนค่าบริการดังกล่าวอาจสูงกว่าในกรณีที่มีฐานการให้บริการในไทย ดังนั้น จึงควรเปิด
หรือดึงดูดให้ผู้ให้บริการในสาขาซ่อมบ ารุงฯ เข้ามาให้บริการในไทยมากขึ้น 

 
การบริการด้านโลจิสติกส์ ขนส่งสินค้า และการกระจายสินค้า เป็นการบริการที่

ผู้ประกอบการไทยระบุว่า จะใช้ระบบขนส่ง จัดจ าหน่ายและกระจายสินค้าด้วยตนเอง มิได้ใช้การ
บริการจากภายนอกมากนัก เนื่องจากผู้ประกอบการหลายรายมองว่าการให้บริการในสาขาขนส่ง
และการกระจายสินค้าของไทยยังไม่มีประสิทธิภาพ และขาดความม่ันใจในการใช้บริการ 
นอกจากนี้ บริการการประกันการขนส่งในไทยยังมีผู้ ให้บริการน้อย และมีค่าบริการสูง ดังนั้น  
จึงควรที่จะเปิดเสรีการบริการให้มีการแข่งขันมากขึ้น เพื่อที่จะพัฒนาระดับการแข่งขันในประเทศ
ให้มากขึ้น  
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11.8.4 ความต้องการธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 
ประเด็นเรื่องแรงงานในสาขาการบริการวิจัยและพัฒนาเป็นประเด็นที่ผู้ประกอบการใน

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ระบุว่ามีปัญหามากที่สุด โดยในปัจจุบัน  
ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่งผลให้
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องจ้างแรงงานชาวต่างชาติเข้ามาแทน ในขณะที่  ประเด็นในการบริการ
การผลิตและการจัดหาวัตถุดิบไม่เป็นปัญหามากนัก 

 
ส าหรับการบริการด้านการจัดจ าหน่ายและกระจายสินค้า ผู้ประกอบการไทยกล่าวว่า 

ส่วนใหญ่แล้วด าเนินการด้วยตนเอง ท าให้ไม่มีปัญหามากนักในเรื่องดังกล่าว ยกเว้นยังขาดแคลน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการท าระบบควบคุมอัตโนมัติ ในขณะที่ การบริการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ใช้วิธีจัดจ้างผู้ให้บริการจากภายนอกมากกว่า เนื่องจากมีต้นทุนต่ ากว่าการ
จัดการด้วยตนเอง 

 
 

11.8.5 ความต้องการธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
 
การบริการด้านวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะการออกแบบของไทย ยังคงขาดการพัฒนา

และความเชี่ยวชาญไม่เพียงพอ ซึ่งยังมีปัญหาด้านการวางแพทเทิร์นของตัวผ้าที่ยังสามารถพัฒนา
ให้ดีขึ้นไปได้อีก ในขณะท่ี ในการบริการการผลิตและการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยังมีปัญหา
ขาดแคลนแรงงาน อีกทั้ง ผู้ประกอบการในประเทศส่วนใหญ่มักจะเป็นการผลิตเพื่อจ าหน่ายใน
ประเทศ ในขณะท่ีผู้ประกอบการการผลิตเพื่อส่งออกยังมีจ านวนน้อย 

 
ในขณะท่ีการบริการด้านการกระจายสินค้าของไทย ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

และเครื่องนุ่งห่มกล่าวว่า การบริการในสาขานี้ของไทยมีคุณภาพสูงขึ้นมาก ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่จะด าเนินการเรื่องโลจิสติกส์เอง เว้นแต่บริษัทขนาดใหญ่เท่านั้นที่มักจะจัดจ้างการบริการ
จากภายนอกเข้ามาแทนเพื่อลดต้นทุนการจัดการของบริษัทลง 
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บทที่ 12 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการใช้ประโยชน์และแนวทางการบรรเทา

ผลกระทบ (Policy Recommendation) 
 
 
การศึกษาในบทที่ผ่านมา ได้ชี้ให้เห็นถึงสภาวะทางการแข่งขัน และสภาวะเศรษฐกิจของ

อุตสาหกรรมการบริการและอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมาย กฎระเบียบต่างๆ และผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการเปิดเสรีการค้าการบริการที่มากขึ้น 

 
เนื้อหาในบทนี้ จะน าประเด็นพิจารณาต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาข้างต้นมาประมวล เพื่อ

น าไปสู่การน าเสนอข้อเสนอแนะ แนวทางการใช้ประโยชน์และแนวทางการบรรเทาผลกระทบ 
เชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขยายการเปิดเสรีการบริการในระดับที่สูงขึ้น  

  
 

12.1 ข้อเสนอแนะต่ออุตสาหกรรมผลิตเป้าหมาย 
 

12.1.1 อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 
 
จากการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันของการบริการที่ เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป รวมถึงการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง 
สามารถสรุปข้อเสนอแนะได้ ดังนี้  

 
ด้านการวิจัยและการพัฒนาในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

 
เนื่องจากไทยมีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจ านวน

มาก แต่ผลงานวิจัยที่ได้ส่วนใหญ่มักไม่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด และไม่สามารถน าไป
ประยุกต์ในเชิงการผลิตอุตสาหกรรมได้จริง ดังนั้น ทางภาครัฐอาจให้การสนับสนุนแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นโดยจัดประชุมรวมกันระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท าวิจัยและ
พัฒนาดังกล่าว เพื่อให้เกิดการบูรณาการกัน และเกิดผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ได้จริงในเชิง
อุตสาหกรรมมากขึ้น  
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ด้านกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิต  
 
จากการศึกษา พบว่า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิตของเกษตรกรไทยยังมีค่อนข้าง

น้อย เม่ือเปรียบเทียบกับชาวต่างชาติ ส่งผลให้ความสามารถทางการแข่งขันของไทยอยู่ในระดับที่
ต่ ากว่า เนื่องจากผลผลิตหรือวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมีมาตรฐานที่ไม่เทียบเท่า
ชาวต่างชาติ ดังนั้น ภาครัฐอาจให้การสนับสนุนให้การผลิตอาหารและเกษตรกรรมหันมาใช้
แรงงานคนประกอบกับเครื่องจักร (Automation) มากขึ้น รวมถึงน าบริการด้านสารสนเทศ มาใช้ใน
การปฏิบัติงานมากขึ้น ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติ อาจเริ่มต้นจากการให้ทุนสนับสนุนแก่เกษตรกรไทย
เพื่อให้สามารถเข้าถึงเครื่องจักรกลทางการเกษตรได้ เนื่องจากเกษตรกรไทยอาจยังมีข้อจ ากัดด้าน
เงินทุนในการเข้าถึงเครื่องจักรกลดังกล่าว รวมถึงการจัดอบรมให้กับเกษตรกรถึงประโยชน์จาก
การใช้เครื่องจักรกลดังกล่าว ว่าจะสามารถเพิ่มรายได้ให้กับตนได้อย่างไร เพื่อเป็นการพัฒนา
ศักยภาพด้านผลผลิตหรือวัตถุดิบของเกษตรกรไทย  

 
ด้านการบริการท่ีเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์  

 
จากการศึกษา พบว่า ต้นทุนค่าบริการโลจิสติกส์ของไทยค่อนข้างสูง โดยเฉพาะกับ

ผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม (SMEs) ที่จะต้องจัดจ้างผู้ให้บริการจากภายนอก (Outsource) 
ซึ่งมีอัตราค่าบริการที่สูง ประกอบกับอ านาจต่อรองของผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าวค่อนข้างต่ า 
ท าให้ต้องรับภาระต้นทุนเหล่านี้ค่อนข้างมาก ดังนั้น ภาครัฐอาจสนับสนุนการเปิดเสรีภาคบริการ
ด้านขนส่งกับประเทศที่มีความสามารถทางการแข่งขันด้านโลจิสติกส์สูง ซึ่งการเปิดเสรีดังกล่าวจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี อันส่งผลให้
ผู้ประกอบการสามารถให้บริการที่มีคุณภาพสูงขึ้นในราคาที่ถูกลงได้ ทั้งนี้ หากมีการเปิดเสรีภาค
บริการด้านขนส่งแล้ว ภาครัฐควรพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานของการบริการด้านการขนส่ง 
รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบการต่างชาติถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการในประเทศ โดย
อาจจะส่งเสริมในรูปแบบการให้สิทธิประโยชน์การลงทุนต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขการถ่ายทอด
เทคโนโลยีดังกล่าว 
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12.1.2 อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 
 
จากการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันของการบริการที่ เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน รวมถึงการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง 
สามารถสรุปข้อเสนอแนะได้ ดังนี้  

 
ด้านการวิจัยและการพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 
โดยท่ัวไปจะมีการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะจากบริษัทแม่ที่ผลิตรถยนต์ อันเน่ืองมาจาก

ปัจจัยด้านการควบคุมคุณภาพและการท าให้เป็นมาตรฐานเดียวกันของผลิตภัณฑ์ ประกอบกับการ
ที่ไทยเป็นประเทศที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานด้านการผลิตและประกอบเสียส่วนใหญ่ โดยขั้นตอนการ
วิจัย พัฒนา และการออกแบบจะอยู่ท่ีประเทศของบริษัทแม่ผู้ผลิตรถยนต์เป็นหลัก ดังนั้น จึงท าให้
ไทยไม่ได้มีบทบาทในขั้นตอนดังกล่าวมากนัก  

 
ด้านกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิต  

 
ปัจจุบัน ผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนรายเล็กยังมีข้อจ ากัดด้านบริการควบคุมคุณภาพการ

ผลิต และบริการทดสอบสินค้าที่มีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบัน ผู้ประกอบการรายเล็กดังกล่าวยังไม่
สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ นอกจากนี้ บริการด้านการผลิตในอุตสาหกรรม 
ยานยนต์และชิ้นส่วนยังประสบกับปัญหาขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ โดยแรงงานมีฝีมือส่วนใหญ่จะ
ไปให้บริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาหลังการขาย จึงท าให้ขาดแคลนแรงงานส าหรับบริการ
อุตสาหกรรมระหว่างการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ภาครัฐควรให้การสนับสนุนการผลิต
บุคลากร ทั้งวิศวกรและแรงงานที่มีทักษะ โดยอาจเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
ผู้ประกอบการต่างๆ และภาคการศึกษาเพื่อจัดหลักสูตรการศึกษาและปฏิบัติงานจริงระหว่าง 
การเรียน โดยเม่ือจบหลักสูตรแล้ว แรงงานสามารถเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

 
12.1.3 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก 

 
จากการวิ เคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันของการบริการที่ เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก รวมถึงการรวบรวมความคิดเห็นจาก
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปข้อเสนอแนะได้ ดังนี้  
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ด้านการวิจัยและการพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 
จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยสามารถพัฒนางานวิจัยและพัฒนาให้สามารถผลิต

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่มีความหลากหลายได้เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะในด้านของงานออกแบบ  
ที่ผู้ให้บริการงานออกแบบผลิตภัณฑ์ของไทยมีความโดดเด่น และมีความสามารถในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สูง อย่างไรก็ดี ในการสั่งผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย ยังเป็นระบบสั่งผลิตตามแบบ
ที่มีอยู่เดิม ไม่ได้เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเสนอขายผู้สั่งผลิตมากนัก 
ประกอบกับระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยที่ยังมีมาตรฐานไม่เทียบเท่ามาตรฐาน
ระดับสากลนัก ดังนั้น ทางภาครัฐอาจส่งเสริมระบบทรัพย์สินทางปัญญา หรือการสนับสนุนการ
สร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆ โดยภาครัฐอาจส่งเสริมผ่านการจัดตั้งกองทุน
โครงการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการในประเทศ หรือผ่านการให้สิทธิพิเศษต่างๆ  กับ
ผู้ประกอบการที่สามารถพัฒนาศักยภาพของสินค้าให้มีความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ หรืออาจส่งเสริม
ผ่านการให้ความรู้ด้านการส่งออกและการสร้างมาตรฐานต่างๆ เป็นต้น 

 
ด้านกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิต  

 
ในด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต พบว่า ปริมาณแรงงานฝีมือที่มีทักษะเฉพาะ

ยังขาดแคลน ทั้งในระดับผู้ประกอบการรายใหญ่ไปจนถึงรายย่อย ประกอบกับการบริการการซ่อม
บ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในประเทศไทยยังมีบุคลากรไม่มากพอเช่นเดียวกัน เนื่องจาก
บริษัทซัพพลายเออร์ส่วนใหญ่มีศูนย์บริการอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ท าให้การบริการในส่วนนี้ยังไม่
สะดวกมากเท่าท่ีควรจะเป็น ดังนั้น ภาครัฐอาจให้การสนับสนุนการผลิตบุคลากรในประเทศให้มาก
ขึ้น ทั้งวิศวกรและแรงงานที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ป้อนเข้าสู่ระบบ โดยอาจเป็นความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการต่างๆ และภาคการศึกษาเพื่อจัดหลักสูตรการศึกษาและ
ปฏิบัติงานจริงระหว่างการเรียน โดยเม่ือจบหลักสูตรแล้ว แรงงานสามารถเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
การบริการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 

 
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติกส่วนใหญ่จะ

ด าเนินการจัดจ าหน่ายและกระจายสินค้าเอง โดยมิได้ใช้บริการจากภายนอก (Outsource) มากนัก 
เนื่องจากผู้ประกอบการในปัจจุบันยังขาดความเชื่อม่ันในคุณภาพการให้บริการขนส่งสินค้าใน
ประเทศจากผู้ให้บริการ ดังนั้น ภาครัฐอาจส่งเสริมผู้ประกอบการดังกล่าว โดยการพัฒนาระบบการ
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ขนส่งในประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการขนส่งระบบราง ซึ่งจะสามารถช่วยลด
ต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติกได้มาก 

 
12.1.4 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 
จากการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันของการบริการที่ เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ
ที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปข้อเสนอแนะได้ ดังนี้  

 
ด้านการวิจัยและพัฒนา  

 
การวิจัยและพัฒนานับเป็นภาคบริการที่อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ขาดแคลนมากที่สุด เนื่องจากผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ยังขาดความพร้อมด้านเงินลงทุนและ
บุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาอย่างมาก ส่งผลให้ผู้ประกอบการยังไม่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมที่มีศักยภาพทางการแข่งขันในระดับสูงได้ ดังนั้น ภาครัฐอาจให้การสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนา โดยอาจเป็นลักษณะการจัดตั้งโครงการมอบเงินทุนเพื่อท าการวิจัยและพัฒนาส าหรับ
ผู้ประกอบการที่มีความต้องการดังกล่าว 

    
นอกจากนี้  ในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ ยังขาดแคลนบุคลากรในประเทศที่มีฝีมือด้านการออกแบบดังกล่าว ส่งผลให้ 
ผู้ประกอบการจึงมักจัดจ้างแรงงานชาวต่างชาติ อาทิ เยอรมนี ญี่ปุ่น สหรัฐฯ ฯลฯ แทน ดังนั้น 
ภาครัฐอาจให้การสนับสนุนการผลิตบุคลากรที่มีทักษะการออกแบบดังกล่าว ป้อนเข้าสู่ระบบมาก
ขึ้น โดยอาจเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการต่างๆ และภาคการศึกษา
เพื่อจัดหลักสูตรการศึกษาและปฏิบัติงานจริงระหว่างการเรียน โดยเม่ือจบหลักสูตรแล้ว แรงงาน
สามารถเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
ด้านการขนส่ง  

 
ด้านการขนส่ง ผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ไม่ได้ด าเนินการเอง เนื่องจาก

มีต้นทุนสูง แต่ใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างภายนอก (Outsourcing) ให้กับบริษัทเอกชนที่ให้บริการด้าน 
โลจิสติกส์โดยตรง ทั้งนี้ ภาครัฐอาจให้การส่งเสริมพัฒนาระบบเครือข่ายโลจิสติกส์ภายในประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาบริการโลจิสติกส์จากต่างชาติ 
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12.1.5 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
 
จากการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันของการบริการที่ เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รวมถึงการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง 
สามารถสรุปข้อเสนอแนะได้ ดังนี้  

 
ด้านการออกแบบและการวิจัยและพัฒนา  

 
ประเทศไทยยังขาดการพัฒนาด้านการออกแบบ โดยบุคลากรยังมีความเชี่ยวชาญไม่

เพียงพอ การออกแบบยังมีปัญหาด้านการวางแพทเทิร์น (Pattern) ดังนั้น ภาครัฐอาจให้การ
สนับสนุนการผลิตบุคลากรให้ความเชี่ยวชาญมากเพียงพอ โดยอาจเป็นความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการต่างๆ และภาคการศึกษาเพื่อจัดหลักสูตรการศึกษาและ
ปฏิบัติงานจริงระหว่างการเรียน โดยเม่ือจบหลักสูตรแล้ว แรงงานสามารถเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือการจัดท าหลักสูตรอบรมระยะสั้นส าหรับเพิ่ม ความรู้
ความสามารถ รวมถึงประสิทธิภาพการออกแบบของบุคลากร  

 
นอกจากนี้ ในด้านการวิจัย อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยยังขาดการวิจัยด้าน

สรีระของผู้สวมใส่ ดังนั้น ภาครัฐอาจให้การสนับสนุนการท าวิจัยและพัฒนาในด้านดังกล่าว เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่มให้มีมาตรฐานสูงมากขึ้น 

 
ด้านการจัดจ าหน่าย / การกระจายสินค้า 

 
ด้านการกระจายสินค้าของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม พบว่า ที่ผ่านมา การ

ให้บริการดังกล่าวในประเทศมีคุณภาพดี โดยเฉพาะการบริการไปรษณีย์ ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้น
มาก มีการป้องกันสินค้าระหว่างการขนส่งดี ทั้งนี้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะด าเนินการเรื่อง  
โลจิสติกส์เอง ยกเว้นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีการจัดจ้างภายนอก (Outsource) บ้าง 
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12.2  ข้อเสนอแนะต่ออุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต 
 
จากการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจและการเปิดเสรีการบริการที่เกี่ยวข้อง

ของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในบทที่ผ่านมา คณะผู้วิจัยสามารถแบ่งกลุ่ม
การบริการตามล าดับความส าคัญ ที่ได้จากการพิจารณาจ านวนผู้ให้บริการ ความสามารถทางการ
แข่งขัน ระดับการเปิดเสรีการบริการ ข้อจ ากัดทางด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และความต้องการใช้
บริการของแต่ละสาขาบริการ โดยแบ่งได้ทั้งสิ้นสามกลุ่ม ดังนี้ 

 
12.2.1 กลุ่มสาขาบริการที่ 1 

 
 บริการที่เก่ียวข้องกับการผลิต 

 
การบริการที่ เกี่ ยวข้องกับการผลิต  ถึ งแ ม้ว่ าจะ มีผู้ ประกอบการจ านวนมาก  

แต่ผู้ประกอบการผลิตส่วนใหญ่ในเกือบทุกอุตสาหกรรมการผลิตกล่าวว่า แรงงานในสาขา  
การบริการดังกล่าวยังขาดแคลน โดยเฉพาะแรงงานฝีมือที่มีทักษะและความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตยังขาดแคลนอยู่มาก ดังนั้น ภาครัฐอาจให้
การสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร การศึกษา รวมถึงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการใช้
เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรต่างๆ ให้แก่ผู้ประกอบการ โดยอาจเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน ผู้ประกอบการต่างๆ และภาคการศึกษา 

 
 บริการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง 

 
ประเทศไทยจะมีความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง  

ด้อยกว่าประเทศอื่นๆ ดังนั้น ภาครัฐควรมีการส่งเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในการแข่งขัน 
ผ่านการอบรมและให้ความรู้ความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีร่วมกับการกระจายสินค้า 
หรือด้านพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง หรือการจัดรูปแบบร้านค้าให้ทันสมัย โดย
อาจเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางการอบรม หรือสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ เนื่องจาก ปัจจุบัน
วิถีการใช้ชีวิตของคนในเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ไม่ว่าจะเป็นความนิยมซื้อสินค้าในร้านค้า
ปลีกสมัยใหม่ ร้านค้าสะดวกซื้อ และร้านมินิมาร์ท มากขึ้น แนวโน้มการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบ
ออนไลน์มากขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการรายย่อยและโชห่วยจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
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12.2.2 กลุ่มสาขาบริการที่ 2 
 

 บริการการวิจัยและพัฒนา 
 
จากการศึกษา พบว่า การบริการวิจัยและพัฒนาที่มีให้บริการในประเทศไทยส่วนใหญ่

เป็นการบริการที่ยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้ และยังมีช่องว่างในการ
พัฒนาความสามารถทางการแข่งขันให้เทียบเท่าประเทศผู้น าในระดับสากล ซึ่งภาคบริการการวิจัย
และพัฒนาดังกล่าว ยังต้องอาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็น การสนับสนุนด้านเงินทุน 
หรือด้านบุคลากรให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตต่างๆ ไปจนถึง การสนับสนุนให้มีการ
ลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาจากต่างชาติ โดยอาจส่งเสริมผ่านการให้สิทธิพิเศษการลงทุนต่างๆ แก่
นักทุนต่างชาติที่มีการท าวิจัยและพัฒนาดังกล่าว 

 
 บริการการขนส่ง คลังสินค้า และการบรรจุหีบห่อ 

 
ประเทศไทยยังมีความสามารถทางการแข่งขันในการบริการขนส่งในระดับปานกลาง 

ไปถึงสูง แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ไทยจะพัฒนาการบริการ และโอกาสในการเข้ามามีบทบาทใน
การบริการขนส่งของโลกได้อีกมาก เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของไทยและโครงสร้างพื้นฐานที่
เอื้ออ านวย อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการผลิตยังมีความเห็นว่า ต้นทุนค่าบริการขนส่งยังคงสูงอยู่   
โดยผู้ประกอบการรายย่อยต้องพึ่งพาการบริการขนส่งจากภายนอก (Outsource) ที่มีความเชี่ยวชาญ
การขนส่ง ในขณะที่ผู้ประกอบการบางรายที่ยังไม่ม่ันใจในคุณภาพการให้บริการขนส่งของ  
ผู้ให้บริการภายในประเทศ จะใช้บริการของผู้ให้บริการขนส่งสินค้าจากต่างประเทศแทน  

 
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ให้บริการด้านการขนส่งของประเทศ ภาครัฐควรให้การ

สนับสนุนการพัฒนาระบบการขนส่งของผู้ประกอบการในประเทศ โดยส่งเสริมให้มีการใช้
เทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับการขนส่งด้วย เช่น การพัฒนาระบบการตรวจสอบสถานะการขนส่งพัสดุ 
การพัฒนาระบบการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การขนส่งอาหารสดที่ต้อง
รักษาอุณหภูมิของสินค้า เป็นต้น นอกจากนี้ ภาครัฐควรให้การสนับสนุนการพัฒนาการขนส่งให้มี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากขึ้น โดยให้มีมาตรฐานการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว มีความน่าเชื่อถือ 
และมีต้นทุนท่ีต่ า  
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 บริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ 
 
ในประเด็นด้านการบริการตรวจสอบและทดสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ ประเทศไทย

ยังมีความสามารถทางการแข่งขันค่อนข้างน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ โดยประเทศไทย
ยังมีจ านวนผู้ให้บริการที่จ ากัดมาก และยังไม่ได้รับการยอมรับในคุณภาพการบริการเท่าที่ควร 
ส่งผลให้ผู้ประกอบการผลิตต้องใช้บริการทดสอบฯ ที่เปิดให้บริการในต่างประเทศมากกว่าใน
ประเทศ ดังนั้น ภาครัฐอาจให้การสนับสนุนการการลงทุนในสาขาบริการนี้ในประเทศมากเพิ่มขึ้น 
โดยเน้นให้มีคุณภาพและมาตรการการให้บริการที่เทียบเท่าระดับสากล 

 
 บริการด้านสิ่งแวดล้อม 

 
เม่ือพิจารณาความสามารถทางการแข่งขันด้านการบริการสิ่งแวดล้อมของไทย 

จะเห็นได้ว่า ยังมีช่องว่างอีกมากที่ไทยสามารถพัฒนาการบริการให้เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการ
ให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมของไทยยังมีราคาแพง แต่ไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าที่ควร ดังนั้น ภาครัฐ
อาจออกมาตรการหรือมีกฎหมายกฎระเบียบที่จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการผลิตเห็น
ความส าคัญของประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้เกิดความต้องการ
การใช้บริการด้านสิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว ยังส่งผลในแง่ของการพัฒนา
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมไทยที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในระยะยาว ทั้งในแง่การพัฒนามาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมในประเทศ ในแง่การส่งออกที่จะได้รับการยอมรับจากประเทศที่ให้ความส าคัญกับ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงในแง่การจัดท าความตกลงการค้าเสรีของไทยอีกด้วย 

 
 บริการการประกันวินาศภัย 

 
ในภาพรวม ความสามารถในการแข่งขันในการบริการประกันวินาศภัยของไทยยังคง

ด้อยกว่าประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยเฉพาะในด้านบุคลากร  
ผู้ให้บริการการประกันวินาศภัย ดังนั้น ภาครัฐอาจให้การสนับสนุนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันวินาศภัยซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญของการพัฒนาการให้บริการใน
สาขานี้ รวมถึงการปรับปรุง/พัฒนากฎระเบียบการก ากับดูแลในด้านการให้บริการการประกัน
วินาศภัยให้เหมาะสม โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้บริโภคจากการให้บริการดังกล่าวมากขึ้น เพื่อเป็น
การพัฒนาการให้บริการการประกันวินาศภัยในประเทศให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งอาจเทียบเคียงการคุ้มครอง
การประกันดังกล่าวจากการศึกษากฎระเบียบจากประเทศที่พัฒนาแล้ว 
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12.2.3 กลุ่มสาขาบริการที่ 3 
 

 บริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและการตลาด 
 
จากการศึกษา พบว่า การบริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและการตลาดเป็นการ

บริการที่ไทยมีความสามารถทางการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง โดยสะท้อนจากการเป็น แหล่ง 
Outsourcing การบริการ ทั้งนี้ การบริการดังกล่าวของไทย ยังสามารถพัฒนาศักยภาพต่อยอดไป
ได้อีก โดยภาครัฐอาจให้การสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านภาษาและความสามารถทางด้าน IT 
ให้แก่ผู้ให้บริการดังกล่าว ผ่านช่องทางการจัดอบรม หรือผ่านการจัดตั้งโครงการการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการไทยได้  

 
 บริการจัดหาพนักงาน 

 
ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการจัดหาพนักงานที่ค่อนข้างสูง

เมื่อเปรียบเทียบกันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แต่ในระดับโลก ยังมีช่องว่างให้ไทยพัฒนาอีกมากใน
เรื่องของการบริการจัดหาพนักงาน โดยเฉพาะในประเด็นของทักษะวิชาชีพแรงงานขั้นกลาง และ
การดึงดูดแรงงานฝีมือเข้ามาท างานในประเทศของไทยที่ยังพัฒนาได้อีกมาก โดยภาครัฐอาจให้
การสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการดังกล่าว โดยเฉพาะในมิติของการดึงดูด
แรงงานที่มีทักษะความสามารถกลางไปจนถึงสูง ซึ่งอาจสามารถพัฒนาและปรับปรุงได้ผ่านการ
เปิดรับการลงทุนการบริการจากต่างชาติจากประเทศคู่ภาคีให้มากขึ้น และเรียนรู้จากประเทศ  
คู่ภาคีที่สนใจลงทุนและมีความสามารถในการบริการนี้สูง เช่น สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย 
เป็นต้น ซึ่งภาครัฐจะต้องพิจารณาหรือทบทวนข้อจ ากัดด้านกฎหมายในเรื่องธุรกิจการจัดหางาน
พนักงานที่ก าหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทการเปิดรับการ
ลงทุนการบริการจากต่างชาติในระดับท่ีสูงขึ้น 

 
 บริการการวิศวกรรม 

 
ในประเทศไทยยังไม่มีผู้ประกอบการภาคบริการที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้าน

วิศวกรรมเป็นการเฉพาะ อีกทั้ง ความต้องการใช้บริการด้านวิศวกรรมเป็นการเฉพาะยังอยู่ใน
วงจ ากัด เนื่องจากผู้ประกอบการผลิตยังไม่เห็นความส าคัญของการใช้บริการด้านวิศวกรรมเป็น
การเฉพาะเท่าที่ควร อย่างไรก็ดี ในอนาคต ไทยอาจมีความต้องการใช้บริการวิศวกรรมเป็นการ
เฉพาะมากขึ้น ซึ่งภาครัฐอาจเตรียมพร้อมเม่ือเริ่มมีความต้องการ โดยการส่งเสริมการผลิต
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บุคลากรด้านวิศวกรรมเป็นการเฉพาะ ซึ่งอาจเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
ผู้ประกอบการที่มีความต้องการในภาคบริการดังกล่าว และภาคการศึกษาเพื่อจัดหลักสูตร
การศึกษาและปฏิบัติงานจริงระหว่างการเรียน โดยเม่ือจบหลักสูตรแล้ว แรงงานสามารถเข้าสู่
ตลาดอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
 บริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

 
ในประเด็นด้านการบริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ประเทศไทยเป็น

ประเทศที่มีความสามารถทางการแข่งขันสูง อย่างไรก็ดี แม้ว่าจ านวนผู้ให้บริการในประเทศที่
เพียงพอ แต่ยังขาดแรงงานฝีมือที่มีทักษะเฉพาะ และยังมีคุณภาพการให้บริการที่ยังไม่น่าพึงพอใจ 
ดังนั้น ภาครัฐอาจให้การสนับสนุนด้านบุคลากร โดยอาจเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน ผู้ประกอบการต่างๆ และภาคการศึกษาเพื่อจัดหลักสูตรการศึกษาและปฏิบัติงานจริง
ระหว่างการเรียน โดยเม่ือจบหลักสูตรแล้ว แรงงานสามารถเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
 

12.3 แนวทางการใช้ประโยชน์ 
 
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่มีศักยภาพสูงได้รับประโยชน์จาก

ความตกลงการค้าเสรี ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการเชิงรุกเพื่อ
สนับสนุนผู้ประกอบการไทย ดังนี ้

 
12.3.1 แนวทางการใช้ประโยชน์ในภาพรวม 
 
ระยะสั้น 
 
 สนับสนุนให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานระดับสากล  
 

ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต โดยมีมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพที่
เข้มงวด มีศูนย์ทดสอบคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐานสากล โดยส่งเสริมทั้งในด้านเทคโนโลยี 
บุคลากร มาตรฐานสินค้า และการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองให้ทันกับความ
ต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป 
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หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง – ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 
 

 ส่งเสริมการเชื่อมโยงในการท างานระหว่างกัน 
 
นอกเหนือจากการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันด้วยนโยบายต่างๆ 

ของแต่ละหน่วยงานในแต่ละภาคส่วนแล้ว สิ่งส าคัญที่จะท าให้นโยบายภาครัฐและข้อเสนอแนะ
ต่างๆ สัมฤทธิ์ผลได้ดีที่สุด คือส่งเสริมการเชื่อมโยงการท างานระหว่างกัน ทั้งเชื่อมโยงการท างาน
ระหว่างภายในหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนกันเอง ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ระหว่างภาค
การศึกษาและภาคเอกชน และระหว่างภาคการผลิตและภาคการบริการ  เพื่อไม่ให้เกิดความ
ซ้ าซ้อน เกิดความเข้าใจในประเด็นปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาของแต่ละฝ่าย และให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะตั้งคณะท างานหรือแผนก
ประสานงานกลางเพื่อประสานการท างานร่วมกันให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้น 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและบริการ 

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับภาคการศึกษา 
 

 การสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในการแข่งขัน ผ่านการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
และการลดต้นทุนการผลิต  

 
นอกเหนือจากการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการยกระดับมาตรฐานของไทย เพื่อให้สินค้าไทย

รวมถึงมาตรฐานการผลิตของไทยได้รับการยอมรับจากต่างประเทศแล้ว ภาครัฐควรส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการไทยเพิ่มศักยภาพการผลิต ผ่านการสร้างมูลค่าเพิ่มและการลดต้นทุน 
การผลิต โดยอาจเป็นในรูปแบบของการสร้างแบรนด์ของสินค้าเอง การสร้างผลิตภัณฑ์รูปแบบ
ใหม่ การส่งเสริมระบบทรัพย์สินทางปัญญา การสร้างเอกลักษณ์ของสินค้า/บริการ เป็นต้น ซึ่ง
ภาครัฐอาจส่งเสริมผ่านการจัดตั้งกองทุนโครงการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการในประเทศ หรือ
ผ่านการให้สิทธิพิ เศษต่างๆ กับผู้ประกอบการที่สามารถพัฒนาศักยภาพของสินค้าให้ มี
ความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ หรืออาจส่งเสริมผ่านการให้ความรู้ด้านการส่งออกและการสร้างมาตรฐาน
ต่างๆ เป็นต้น 

 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันเพิ่มผลผลิต กรมทรัพย์สินทาง

ปัญญา ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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 การสนับสนุนให้มีการใช้สิทธิประโยชน์ FTA แก่ผู้ประกอบการ  
 
ภาครัฐควรสนับสนุนให้มีการใช้สิทธิประโยชน์ FTA แก่ผู้ประกอบการ โดยการอ านวย

ความสะดวกการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ของผู้ประกอบการ เนื่องจากในบางกรณี ผู้ประกอบการไทย
เลือกที่จะไม่ใช้สิทธิประโยชน์เพราะไม่คุ้มกับต้นทุนที่ต้องขอใช้สิทธิฯ นอกจากนี้ ภาครัฐ  
ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานะการเจรจา ข้อมูลด้านการค้า อัตราภาษี ขั้นตอนแนวทางการใช้
สิทธิประโยชน์ FTA และรายงานผลการศึกษาต่างๆ ให้ผู้ประกอบการได้รับทราบและเข้าใจ 
อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข้างต้นผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ดังนี้ 

 
 www.thailandntr.com 
 www.dtn.go.th 
 www.thaifta.com 
  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และกรมส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศ 
 

 ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
 
ภายใต้บริบทการเปิดเสรีการค้าบริการที่มากขึ้น ประเทศไทยสามารถดึงดูดการลงทุน

เพิ่มเติม โดยเฉพาะในสาขาการบริการที่มีความต้องการเทคโนโลยีการบริการที่สูงขึ้น เช่น สาขา
การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และการบริการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น ดังนั้น หน่วยงานที่มี
บทบาทเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการลงทุน เช่น คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และ
กรมสรรพากร อาจพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ทางการลงทุนให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมการบริการที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตในบางกิจกรรมการบริการให้มากยิ่งขึ้น เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ  

 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง – คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และกรมสรรพากร 
 

 สนับสนุนการเข้าถึงเงินทุนของผู้ประกอบการในประเทศ  
 

จากดัชนีความยาก-ง่ายในการท าธุรกิจในปี 2559 (Ease of Doing Business 2016) 
ประเทศไทยมีคะแนนในด้านการเข้าถึงเงินทุน (Getting Credit) ต่ าที่สุด โดยมีคะแนนอยู่ที่ 45 



 

 

 

12-14  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

จากคะแนนเต็ม 100 ซึ่งเป็นหนึ่งในอุปสรรคส าคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ามาลงทุนของ 
นักลงทุนต่างชาติในประเทศไทย เพราะฉะนั้น หากประเทศไทยต้องการเปิดเสรีภาคการบริการที่
มากขึ้น ภาครัฐจ าเป็นต้องพัฒนาประเด็นเรื่องการเข้าถึงเงินทุนของนักลงทุนให้มีความสะดวกและ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาด
กลางและย่อม (SMEs) จากการเปิดเสรีภาคบริการ  

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ 

สถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคาร และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
 

 พัฒนาระบบการท างานภายในบริษัทของภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
 
ภายใต้บริบทการเปิดเสรีการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการท่ีสูงขึ้น

ในปัจจุบันและในอนาคต ท าให้สภาพแวดล้อมภายนอกรอบๆ องค์กรหรือบริษัทเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วขึ้นมาก  ดังนั้นการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Managament) ของภาคเอกชน
เป็นสิ่งส าคัญ เพราะฉะนั้น ภาคเอกชนจะต้องเริ่มต้นที่การพัฒนาระบบการท างานภายในองค์กร 
(Internal Organization) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเปิด
เสรีการค้าสินค้าและบริการที่จะมีแนวโน้มสูงขึ้น เช่น พัฒนาการสื่อสารภายในองค์กร จากเดิมบาง
บริษัทหรือหน่วยงานใช้ระบบการสื่อสารจากบนลงล่าง (Top-down Communication) อาจจะต้อง
เปลี่ยนแปลงไปเป็นระบบการสื่อสารทั้งสองทางมากขึ้น (Two ways Communication) เป็นต้น 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – หน่วยงานภาคเอกชน และผู้ประกอบการทั้งภาคการผลิตและ

การบริการ 
 

 สร้างและบริหารบุคลากรที่มีทักษะความสามารถสูงในองค์กร (Talent Management)  
 
ในสภาวะการแข่งขันที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ทั้งในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 

ประกอบกับการเปิดเสรีการบริการในประเด็นของการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาที่มีแนวโน้มเปิด
เสรีมากขึ้น ผู้ประกอบการในภาคเอกชนจะมีโอกาสในการเลือกบุคลากรที่มีความสามารถมากขึ้น 
รวมถึงจะต้องบริหารบุคลากรในองค์กรให้มีความสามารถที่สูงขึ้นเพื่อรองรับการแข่งขันอีกด้วย 
ดังนั้น การส่งเสริมบุคลากรที่มีศักยภาพในองค์กรและการบริหารจัดการบุคลากรในองค์กรของ
ภาคเอกชนจึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยภาคเอกชนอาจต้องพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรที่มีศักยภาพ 
อยู่เสมอ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถสูงสุด ผ่านการสนับสนุนระบบฝึกอบรม ระบบการแบ่งปัน
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ความรู้ (Kowledge Sharing) และพัฒนาการสื่อสารระหว่างบุคลากรภายในองค์กร และพิจารณา
สร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อรักษาบุคลากรเหล่านี้ให้อยู่กับองค์กรต่อไป 

 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง – หน่วยงานภาคเอกชน และผู้ประกอบการทั้งในภาคการผลิตและ

การบริการ 
 

 สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Alliance)  
 
 ภาคเอกชนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต/บริการ ผ่านการสร้างพันธมิตรทาง

ธุรกิจ โดยการสร้างพันธมิตรสามารถช่วยให้ลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันเหนือคู่แข่ง เจาะเข้าไปในตลาดที่ต้องการได้ง่ายขึ้น ท าให้ได้เทคโนโลยีหรือความรู้
ความสามารถที่องค์กรยังขาดอยู่มาเสริม ช่วยน านวัตกรรมใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด เป็นต้น การสร้าง
พันธมิตรทางธุรกิจอาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ เช่น พันธมิตรแบบเซ็นสัญญา พันธมิตรแบบการ
เข้ามาถือหุ้นระหว่างกัน พันธมิตรแบบธุรกิจร่วมทุน (Joint-Venture)   

 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง – หน่วยงานภาคเอกชน และผู้ประกอบการทั้งในภาคการผลิตและ

การบริการ 
 

 ส่งเสริมการเข้าซื้อและควบรวมกิจการ และการท ากิจการร่วมค้าอย่างเหมาะสม 
(Merger & Acquisition and Joint Venture)  

 
นอกเหนือจากการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจแล้ว การเข้าซื้อและควบรวมกิจการ และการ

ท ากิจการร่วมค้าอย่างเหมาะสม (Merger & Acquisition and Joint Venture) เป็นอีกเครื่องมือ
หนึ่งที่ภาคเอกชนสามารถเลือกใช้ได้ โดยภาคเอกชนสามารถพิจารณาการเข้าซื้อ/ควบรวมกิจการ
สองบริษัท หรือท ากิจการร่วมค้ากัน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์เชิงปฏิบัติการ (Operation 
Synergy) ท าให้ต้นทุนการด าเนินงานของภาคเอกชนลดลง จากหลายปัจจัย เช่น ต้นทุนลดลงจาก
การประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) ที่มากขึ้น และช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าและ
บริการที่หลากหลายมากขึ้น เป็นต้น  นอกจากนี้ ยังส่งผลให้เกิดผลประโยชน์ทางการเงิน 
(Financial Synergy) ที่สูงขึ้น เนื่องจากขนาดของบริษัทที่ใหญ่ขึ้นจะท าให้ต้นทุนในการเข้าถึง
เงินทุนอาจจะลดต่ าลง  
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เพราะฉะน้ัน แนวโน้มการเปิดเสรีการค้าการบริการในการเข้าสู่ตลาด (Mode 3) ของไทย
กับประเทศคู่เจรจาที่เปิดเสรีมากขึ้น จะท าให้ภาคเอกชนสามารถใช้ประโยชน์จากการเข้าซื้อและ
ควบรวมกิจการ และการท ากิจการร่วมค้า (JV) ได้มากขึ้น เนื่องจากการผ่อนปรนกฎระเบียบใน
การถือหุ้นหรือลงทุนในกิจการระหว่างประเทศลดลง 
 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง – หน่วยงานภาคเอกชน และผู้ประกอบการทั้งในภาคการผลิตและ
การบริการ 
 
ระยะยาว 

 
 การสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้า การวิเคราะห์ตลาดโลก 

(Market Intelligence) และท าการตลาดในต่างประเทศ  
 
ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องควรมีการสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้า 

การวิเคราะห์ตลาดโลก (Market Intelligence) และท าการตลาดในต่างประเทศ โดยอาจจะตั้ง
กองทุนเพื่อท าการวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เนื่องจาก 
พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะเลือกซื้อสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการได้
มากขึ้นและรวดเร็วขึ้น ซึ่งหาก ผู้ประกอบการสามารถตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคได้
ทันที ก็จะสามารถเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันได้ ดังนั้น ภาครัฐและผู้ประกอบการควรมีการ
ตื่นตัวและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อเป็นการเพิ่มหรือรักษาระดับขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกต่อไป 
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) สถาบันส่งเสริมการ
ออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า (ภายใต้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ) ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา 
 
 ผลักดันการเปิดเสรีการบริการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต  

 
จากการศึกษาทิศทางการพัฒนาศักยภาพและความเป็นไปได้ในการเปิดเสรีภาคบริการ

ในบทที่ 10 จะเห็นได้ว่า ในแต่ละสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตจะมีทิศทางการพัฒนา
ศักยภาพและการเปิดเสรีภาคการบริการที่แตกต่างกันทั้งสิ้นสามกลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 จะเป็นกลุ่ม
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สาขาบริการที่มีผู้ให้บริการในตลาดมาก มีระดับการเปิดเสรีบริการในการเข้าสู่ตลาดค่อนข้างต่ า 
และมีความต้องการใช้บริการจากภาคการผลิตสูง ได้แก่ สาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
สาขาการบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง  กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มบริการที่มีจ านวนผู้ให้บริการในตลาด
น้อย มีระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาดที่สูงกว่ากลุ่มอื่นๆ โดยเปรียบเทียบ แต่มีความ
ต้องการใช้บริการจากภาคการผลิตที่ค่อนข้างต่ า ได้แก่ สาขาการบริการจัดหาพนักงาน สาขาการ
บริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและการจัดการตลาด และสาขาการบริการด้านวิศวกรรม และ
กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มการบริการที่มีจ านวนผู้ให้บริการต่ า มีระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้ าสู่
ตลาดที่ต่ ากว่ากลุ่มอื่นๆ โดยเปรียบเทียบ แต่มีความต้องการใช้บริการท่ีค่อนข้างสูง 

 
โดยเฉพาะสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (Service Incidental to Manufacturing) 

เป็นสาขาการบริการที่มีการผูกพันการเปิดเสรีการบริการใน Mode 3 ในกรอบตวามตกลงการค้า
เสรีอาเซียนเพียงความตกลงเดียว และกิจกรรมการบริการในสาขาดังกล่าวที่มีความผูกพันการเปิด
เสรีบริการจะผูกพันการเปิดตลาดภายใต้กรอบ ACIA ซึ่งมีระดับการเปิดเสรีที่มีข้อจ ากัด กล่าวคือ
เปิดให้ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49 ซึ่งการบริการดังกล่าว เป็นการบริการที่มีความจ าเป็น
ต่ออุตสาหกรรมการผลิตอย่างมาก ประกอบกับมีผู้ให้บริการเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ ยังมีสาขา
การบริการที่มีระดับการผูกพันน้อย แต่มีความต้องการใช้บริการค่อนข้างสูงเช่นกัน อาทิ การ
บริการวิจัยและพัฒนา และการบริการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นต้น ดังนั้น การ
พิจารณาการเปิดเสรีการบริการระหว่างประเทศคู่ภาคีในระดับที่สูงขึ้นของสาขาการบริการที่มี
ความจ าเป็นตามล าดับความส าคัญ ศักยภาพ และความต้องการใช้บริการในสาขาการบริการแต่ละ
กลุ่ม (กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 2 ตามล าดับ) จะท าให้เกิดการแข่งขันที่มากขึ้น และการ
ให้บริการจะมีแนวโน้มมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตจะมี
ทางเลือกในการเลือกใช้บริการที่มากขึ้น 

 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง – กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
 

 ผลักดันการจัดเก็บข้อมูลสถิติการบริการ  
 

การเก็บข้อมูลสถิติภาคการบริการที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งส าคัญ เพื่อติดตามผลการ
ด าเนินธุรกิจของภาคการบริการในแต่ละสาขาของไทย โดยในปัจจุบัน ในการจัดเก็บข้อมูลภาค
การบริการของไทยยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ หรือมีการจัดเก็บข้อมูลสถิติค่อนข้างจ ากัด ท าให้
ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคการศึกษาไม่สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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มากนัก ทั้งในด้านการใช้ข้อมูลเชิงพาณิชย์ ใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจเชิงนโยบาย และใช้ข้อมูลเพื่อ
การศึกษาวิจัย   

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – ส านักงานสถิติแห่งชาติ และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับภาคการบริการ 
 
 
12.4 แนวทางบรรเทาผลกระทบ 

 
นอกจากจะต้องเตรียมการสนับสนุนผู้ประกอบการของไทยในเชิงรุก เพื่อใช้ประโยชน์

จากความตกลงการค้าเสรีของไทยที่มีแนวโน้มที่จะพัฒนาการเปิดเสรีในระดับที่สูงขึ้นแล้ว การเปิด
เสรีของไทยในระดับที่สูงขึ้นดังกล่าวย่อมส่งผลต่อผู้ประกอบการบางส่วนเช่นกัน โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม ที่มิอาจจะปรับตัวได้ทันท่วงที ดังนั้น ภาครัฐ ภาคเอกชนและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจึงมีความจ าเป็นต้องเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบ ดังนี้ 

 
12.4.1 แนวทางบรรเทาผลกระทบในภาพรวม 

 
ระยะสั้น 
 
 ลดต้นทุนในการเข้าถึงเทคโนโลยีและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ 
 

ภาครฐัสามารถช่วยอ านวยความสะดวกหรือส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีการบริการหรือ
การผลิตใหม่ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปิดเสรีการค้าและการบริการให้แก่ผู้ประกอบการผ่าน
ช่องทางต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เข้ามาอ านวยความสะดวกลดต้นทุนการเข้าถึง
ข้อมูลของผู้ประกอบการ  

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – ส านักงานสถิติแห่งชาติ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (สสว.) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
(องค์การมหาชน) และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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 ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับการให้บริการ 
 
ภาครัฐจ าเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้ ให้บริการภาคเอกชนหันมาใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการให้บริการให้มากขึ้น อันจะส่งผลให้ระดับความสามารถในการแข่งขันของภาค
บริการนั้นๆ สูงขึ้นและสามารถแข่งขันกับการบริการจากต่างชาติได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาการ
บริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ ที่อาจจะต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้น เช่น การพัฒนา
ระบบการตรวจสอบสถานะการขนส่งพัสดุ การพัฒนาระบบการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม
ต่างๆ เช่น การขนส่งอาหารสดที่ต้องรักษาอุณหภูมิของสินค้า เป็นต้น 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง –ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สมาพันธ์โลจิสติกส์ สมาคม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (The Association of Thai ICT Industry: ATCI) และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
 จัดอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเร่ืองการเปิดเสรีภาคการบริการ 

 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ 

และผู้บริโภค ภาครัฐจ าเป็นต้องจัดอบรมหรือเผยแพร่ผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปิด
เสรีภาคการบริการในระดับที่สูงขึ้น และเสนอแนะแนวทางการปรับตัวต่างๆ เพื่อให้ทุกฝ่าย
สามารถปรับปรุงการด าเนินธุรกิจของตนให้มีความเหมาะสมกับบริบทการเปิดเสรีการค้าบริการ
มากยิ่งขึ้น 

 
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง – กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ส านักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับภาคบริการนั้นๆ 
  

 ส่งเสริมกลยุทธ์ทางการตลาดแบบ Blue Ocean/แบบ Niche 
 
จากการแข่งขันที่อาจจะรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะการแข่งขันในตลาด Red Ocean จาก

การเปิดเสรีภาคการผลิตและการบริการที่มากขึ้น ท าให้ผู้ประกอบการไทยจะต้องปรับตัวเพื่อความ
อยู่รอด ผู้ประกอบการไทยอาจพิจารณาทางเลือกในการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดแบบ Blue Ocean 
หรือแบบ Niche แทน โดยสร้างความแตกต่างให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ประกอบการไทย 
ให้มีความใหม่ เพื่อสร้างความต้องการใหม่ (New Demand) ผ่านการใช้นวัตกรรมในการผลิตและ
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บริการ โดยกลยุทธ์ดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถหลีกเลี่ยงการแข่งขันกับผู้ประกอบการ
รายใหญ่ที่แข่งขันอยู่ในตลาด Red Ocean ได้  

 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง – หน่วยงานภาคเอกชน และผู้ประกอบการทั้งในภาคการผลิตและ

การบริการ 
 

 พัฒนาการให้บริการที่ครบวงจร 
 
ผู้ใช้บริการในตลาดอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตล้วนต้องการความ

สะดวกสบายในการใช้บริการ การเปิดเสรีการบริการที่สูงขึ้นในอนาคตจะท าให้แนวโน้มคู่แข่ง
ทางการบริการสูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น การพัฒนาการบริการของผู้ประกอบการในประเทศให้มี
สายพานการให้บริการที่กว้างขึ้นหรือลึกขึ้น (Horizontal/ Vertical Services Expansion) จะช่วย
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งจะดึงดูดผู้ใช้บริการให้เข้ามาใช้บริการมากยิ่งขึ้น  

 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง – หน่วยงานภาคเอกชน และผู้ประกอบการทั้งในภาคการผลิตและ

การบริการ 
 

ระยะยาว 
 
 สร้างและบริหารช่องทางการค้า 

 
เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแข่งขันที่มีแนวโน้มจะรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งเพื่อปกป้อง

การครอบง าตลาดจากผู้ประกอบการรายใหญ่ ผู้ประกอบการในประเทศจ าเป็นต้องสร้างช่องทาง
การค้าของตนเองขึ้นมา และบริหารช่องทางการค้าให้มีประสิทธิภาพให้คู่แข่งรายใหญ่จาก
ต่างประเทศไม่สามารถครอบง าช่องทางการค้าได้ ซึ่งผู้ประกอบการในประเทศอาจต้องสร้าง
พันธมิตรร่วมกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในประเทศเพื่อที่จะสร้างอ านาจต่อรองที่สูงขึ้น และ
สามารถแข่งขันต่อไปได้ในระยะยาว  

 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง – หน่วยงานภาคเอกชน และผู้ประกอบการทั้งในภาคการผลิตและ

การบริการ 
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 การพัฒนาและปรับปรุงกฎระเบียบในประเทศ โดยเน้นให้เอื้ออ านวยต่อการประกอบ
ธุรกิจของผู้ประกอบการ 

 
ในบางกรณี อุปสรรคส าคัญของการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ คือกฎระเบียบ

ภายในประเทศ เช่น ขั้นตอนที่ซ้ าซ้อนในการขออนุญาตในการท าธุรกิจ ระยะเวลาการขออนุญาต
ต่างๆ ที่ค่อนข้างนาน หรือในบางกฎระเบียบที่มีช่องโหว่ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคและ
ต้นทุนอย่างหนึ่งของผู้ประกอบการ ดังนั้น จึงควรพัฒนาและปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินธุรกิจให้มีลักษณะที่เอื้ออ านวยและสร้างความสะดวกสบายต่อผู้ประกอบการมากขึ้น 
การน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้ระยะเวลาการขออนุญาตสั้นลง หรือลดความซ้ าซ้อนในการ
ด าเนินงาน เช่น การขอใบอนุญาตออนไลน์ และการพัฒนาระบบไอทีเพื่อลดอุปสรรคในการท างาน 
เป็นต้น 

 
อย่างไรก็ตาม ในบางอุตสาหกรรมการที่มีความเสี่ยงต่อการไหลเข้าของเงินทุนจาก

ต่างชาติที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่มีขนาดใหญ่กว่าผู้ประกอบการในประเทศมาก ภายใต้บริบทการเปิด
เสรีภาคการบริการ การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องจะต้องเป็นไปอย่างรอบคอบ  
ไม่ควรน าไปสู่การผูกขาดของผู้ประกอบการต่างชาติในท้ายที่สุด โดยหากต้องมีการเปิดเสรีการ
บริการในสาขาที่มีความเสี่ยงดังกล่าว อาทิ ด้านการเงินและประกันภัย ควรจะมีการเปิดเสรีใน
ลักษณะค่อยเป็นค่อยไป และเปิดเสรีให้พร้อมๆ กันภายใต้หลายๆ ความตกลงการค้าเสรี  เพื่อให้
เกิดการแข่งขันของนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่ด้วยกัน ซึ่งอาจลดความเสี่ยงของการผูกขาดการ
บริการโดยผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง – ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรมสรรพากร 

กรมศุลกากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นต้น 

 
 สนับสนุนการพัฒนาการออกแบบวิจัยและพัฒนา และพัฒนาการสร้างนวัตกรรมใหม่ 
 

ภายใต้บริบทการเปิดเสรีการค้าสินค้าและบริการที่สูงขึ้น ได้ส่งผลให้การนักลงทุน
ต่างชาติเข้ามาแข่งขันในตลาดสินค้าและบริการที่มากขึ้น ซึ่งในหลายสินค้าและบริการ นักลงทุน
ต่างชาติเข้ามาพร้อมกับเทคโนโลยีการผลิตและบริการที่สูงกว่า ผู้ผลิตและผู้ให้บริการชาวไทย 
ดังนั้น ภาครัฐและภาคเอกชนควรร่วมมือกันสนับสนุนการพัฒนาการออกแบบวิจัยและพัฒนาใน
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ระดับที่สูงขึ้น เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการของไทยให้มีคุณภาพสูงขึ้น และมีความสามารถในการ
แข่งขันที่สูงขึ้น  

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) สถาบันส่งเสริม 
การออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า (ภายใต้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา 

 
 การส่งเสริมเรื่องการพัฒนาบุคลากรหรือการศึกษา 

 
ทรัพยากรมนุษย์เป็นรากฐานและปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนให้ภาคธุรกิจต่างๆ ประสบ

ความส าเร็จ หากองค์กรใดมีทรัพยากรมนุษย์ที่ดีและมีคุณภาพ ก็ย่อมส่งผลให้เกิดการผลิตสินค้า
และบริการที่มีมูลค่าที่สูงต่อไป ดังนั้นการลงทุนทางด้านทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม 
โดยรัฐอาจให้การสนับสนุนผ่านการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอบรมต่างๆ  

 
ดังนั้น ภาครัฐอาจพิจารณาส่งเสริมเรื่องการพัฒนาบุคลากรหรือการศึกษา เพื่อผลิต

แรงงานมีฝีมือเข้าสู่ระบบ โดยให้แรงงานที่มีฝีมือที่เฉพาะเจาะจงไปตามความต้องการของแต่ละ
อุตสาหกรรม ทั้งนี้ ภาครัฐควรให้การสนับสนุนการผลิตบุคลากร ทั้งวิศวกรและแรงงานที่มีทักษะ
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น โดยอาจเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
ผู้ประกอบการต่างๆ และภาคการศึกษาเพื่อจัดหลักสูตรการศึกษาและปฏิบัติงานจริ งระหว่างการ
เรียน โดยเม่ือจบหลักสูตร แรงงานสามารถเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – กระทรวงแรงงาน ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคการศึกษา 
 
 

12.5 ข้อเสนอแนะต่อภาครฐั 
 
จากผลการศึกษาในบทต่างๆ ที่ผ่านมา งานศึกษาระดับนานาชาติที่ระบุถึงผลจากการ

เปิดเสรีการบริการที่มีต่อภาคการผลิตและภาคการส่งออก ประกอบกับการปรึกษาและสัมภาษณ์
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ คณะผู้วิจัยสามารถสรุปข้อเสนอแนะต่อ
ภาครัฐ ได้ดังแสดงในภาพที่ 12-1 
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ภาพที่ 12-1 ภาพรวมของข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร ์แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
คณะผู้วิจัยได้ระบุแนวทางข้อเสนอแนะว่า ให้ประเทศไทยสนับสนุนการเปิดเสรีภาค

บริการที่มากขึ้นในทุกภาคส่วนอย่างรอบคอบ โดยสนับสนุนการเปิดเสรีการบริการในทุกภาคส่วน
ของห่วงโซ่มูลค่า ไม่เน้นเพียงการเปิดเสรีบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (Manufacturing Related 
Services) ในกระบวนการผลิตใดกระบวนการผลิตหนึ่งเพียงอย่างเดียว (กระบวนการผลิตต้นน้ า กลาง
น้ า หรือปลายน้ า) หากแต่จะต้องเปิดเสรีบริการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตไปพร้อมๆ กันใน
ทุกส่วน นอกจากนี้ ภาครัฐสามารถเพิ่มความสะดวกในการท าธุรกิจ (Ease of Doing Business) 
ผ่านการอ านวยความสะดวก (Facilitate) ให้แก่ผู้ให้บริการและผู้ประกอบการผลิต ทั้งในเรื่องของ
โครงสร้างพื้นฐานและด้านกฎหมาย (Hard & Soft Infrastructure) ให้ มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยลดเวลาการด าเนินงานที่ติดขัดระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนให้น้อยลง 
เพื่อให้บรรลุปัจจัยสู่ความส าเร็จของการพัฒนาภาคบริการ ซึ่งได้แก่ 1) การสนับสนุนการจัดเก็บ
ข้อมูลภาคการบริการที่มีระบบระเบียบและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมการเชื่อมโยงการท างานระหว่าง
หน่วยงานหรือภาคส่วน เช่น ภาคเอกชน-ภาคการศึกษา ภาคบริการ-ภาคการผลิต ภาครัฐ-ภาครัฐ 
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และภาครัฐ-ภาคเอกชน เป็นต้น และ 3) พัฒนาระดับการให้บริการของผู้ประกอบการภาคธุรกิจ 
(Business Sophistication)   

 
ทั้งน้ี คณะผู้วิจัยสามารถสรุปข้อเสนอแนะหลักที่ส าคัญ ได้ดังนี้ 
 
 สร้างความเชื่อมโยง – ภาครัฐจะต้องสนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรม

การบริการและการผลิตในระดับที่สูงขึ้น อาทิ การวางฐานการบริการและฐาน 
การผลิตในพื้นที่ทีใ่กล้เคียงกัน หรือในพื้นที่เดียวกัน เพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น รวมทั้ง สนับสนุนการประสานการท างานระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐด้วยกัน (Inter-organization) เพื่อให้การท างานระหว่างหน่วยงานรัฐ
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 

 ปรับปรุงกฎหมาย – ปรับปรุงกฎหมายที่จ ากัดการลงทุนและท าธุรกิจโดย
ชาวต่างชาติ ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทการลงทุนเสรีมากยิ่งขึ้น และ
ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการผลิตและการส่งออกที่ติดขัดให้ดียิ่งขึ้น อาทิ 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนธุรกิจ หรือกฎระเบียบที่จ ากัดการท างาน
ของแรงงานชาวต่างชาติ เป็นต้น 

 
 สนับสนุนการเจรจาเชิงรุก – ส่งเสริมการเจรจาเปิดเสรีการบริการที่เกี่ยวข้องกับ

การผลิตในบริบทการเจรจาการค้าเสรีให้มากขึ้น โดยเปิดเสรีการบริการให้
ครอบคลุมทุกภาคบริการที่จ าเป็น อาทิ การบริการที่ เกี่ยวข้องกับการผลิต  
การบริการด้านการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ การบริการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ และการบริการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น รวมทั้ง ด าเนินการภายในเพื่อ
รองรับการเจรจา 

 
 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี – ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีส าหรับพัฒนาการผลิตและ 

การบริการให้มากขึ้น และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงการบริการและ
การผลิตให้มากขึ้น อาทิ การใช้ระบบ Multi-Platform หรือ One Stop System เป็นต้น 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการให้บริการที่สูงขึ้น ทั้งนี้ รวมถึงการพัฒนา
ฐานข้อมูลการบริการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
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 พัฒนาระดับการให้บริการของผู้ประกอบการภาคธุรกิจ  (Business 
Sophisticated) – ภาครัฐมีบทบาทเชิงรุกในการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ
ภาคธุรกิจในการให้บริการธุรกิจอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ และอ านวย
ความสะดวกให้ผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนสามารถประกอบธุรกิจได้ราบรื่นขึ้น ซึ่ง
ในการสนับสนุนดังกล่าว ภาครัฐจะต้องร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดในการ
ปรับกระบวนการการให้บริการธุรกิจและทัศนคติในการท าธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น 

 
 ส่งเสริมการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ – ปัจจัยส าคัญที่ท าให้

อุตสาหกรรมการบริการประสบความส าเร็จคือ ปัจจัยทุนมนุษย์  (Human 
Resources) ประกอบกับบริบทการเปิดเสรีการค้าการบริการที่มากขึ้น ท าให้การ
พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมาก ดังนั้น ภาครัฐจึงควรมี
บทบาทในการพัฒนาและรักษาบุคลากรเหล่านี้ให้คงอยู่ในองค์กรและในประเทศ
ไทยต่อไป โดยภาครัฐอาจพิจารณาสนับสนุนผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น ให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีให้แก่แรงงานชาวต่างชาติในสาขาที่ประเทศต้องการอย่างมาก 
และ ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาวิจัยให้แก่แรงงานชาวไทยในสาขาที่ส าคัญเพื่อ
พัฒนาทักษะการท างาน เป็นต้น  
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12.6 ข้อเสนอแนะต่อภาคเอกชน 
 

ภาพที่ 12-2 ภาพรวมของข้อเสนอแนะต่อภาคเอกชน 

 
 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมกลุ่มย่อย คณะผู้วิจัยสามารถสรุปข้อเสนอแนะ

ที่ส าคัญที่ผู้ประกอบการภาคเอกชนสามารถน าไปปรับใช้ได้ทั้งสิ้น 7 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 
 การพัฒนาองค์กรจากภายใน – ในบริบทการเปิดเสรีทางการค้าและการบริการท่ี

สูงขึ้น ท าให้องค์กรภาคเอกชนจะต้องเตรียมพร้อมและปรับตัวอยู่เสมอ ดังนั้น 
บุคลากร และระบบการท างานภายในองค์กรจะต้องได้รับการพัฒนา ให้ท างานอย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการประสานงานร่วมกันมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพ
ให้แก่องค์กรให้สามารถแข่งขันและใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีท่ีมากขึ้นได้ 
  

 สนับสนุนกลยุทธ์ทางการตลาดแบบ Blue Ocean/ Niche Market – ผู้ประกอบการ
ควรจะพิจารณาตลาดทางเลือกอื่นๆ นอกจากตลาดหลักมากยิ่งขึ้น เช่น ตลาด Blue 
Ocean/Niche Market ซึ่งผู้ประกอบการอาจผลิตสินค้าหรือให้บริการที่มีความแตกต่าง
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จากคู่แข่งรายอื่นๆ โดยการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการผ่านเทคโนโลยี/นวัตกรรม
หรือความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจาก การแข่งขันในตลาด Red Ocean ในปัจจุบันจะ
เป็นการแข่งขันกันทางด้านราคาและปริมาณ ท าให้ผู้ประกอบการที่มีขนาดไม่ใหญ่
มากนักจะแข่งขันได้ยาก 

 
 การสร้างและบริหารบุคลากรที่มีความสามารถสูง (Talent Management) – 

ผู้ประกอบการภาคเอกชนจ าเป็นต้องส่งเสริมบุคลากรที่มีความสามารถสูงในองค์กร
อย่างต่อเนื่อง และบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กรระหว่างบุคลากรทั่วไป
และบุคลากรที่มีความสามารถสูงให้มีความเหมาะสม เพื่อรักษาบุคลากรที่มี
ความสามารถสูงไว้กับองค์กรต่อไป 

 
 การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ – ผู้ประกอบการเอกชนอาจต้องพิจารณาการสร้าง

ความร่วมมือทางธุรกิจกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในห่วงโซ่มูลค่า หรือแม้กระทั่ง
คู่แข่งทางการค้าการบริการ โดยการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจจะช่วยให้ผู้ประกอบการ
สามารถแลกเปลี่ยนและแบ่งปันทรัพยากรระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ช่วยให้การกระจายสินค้าและบริการไปสู่ตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย  
ลดต้นทุนการด าเนินงาน และสร้างอ านาจในการต่อรองที่สูงขึ้นด้วย 

 
 การควบรวมกิจการ และกิจการร่วมค้า  (Merger & Acquisition and Joint-

Venture) – นอกจากการพิจารณาสร้างพันธมิตรทางธุรกิจแล้ว การควบรวมกิจการ
และการท ากิจการร่วมค้าเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ผู้ประกอบการเอกชนพึงพิจารณา
ส าหรับเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เนื่องจากการควบรวม
กิจการหรือการท ากิจการร่วมค้าจะเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้ าที่กว้างขึ้น  
การบริหารการขาย การท าโฆษณามีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งท าให้เกิดการ
ประสานงานด้านการขายที่ดีขึ้น (Sales Synergy) ทั้งนี้ อ านาจต่อรองยังเพิ่มขึ้น 
และเกิดการใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น ท าให้เกิดการประสานงาน
ด้านการด าเนินงานที่ดีขึ้น (Operating & Managing Synergy) และท าให้กิจการที่
ควบรวมมีโอกาสใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ การท าวิจัยและพัฒนา และการบริหาร
คลังสินค้าและวัตถุดิบร่วมกัน ก่อให้เกิดการประสานงานด้านการลงทุนที่ดีขึ้น 
(Investment Synergy) นอกจากนี้ แนวโน้มการเปิดเสรีท่ีมากขึ้น โดยเฉพาะ Mode 
3 เป็นโอกาสส าหรับผู้ประกอบการเอกชนในการท ากิจการร่วมค้ากับนักลงทุน
ต่างชาติมากขึ้น 
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 การให้บริการครบวงจร – เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนอาจพิจารณาขยายการให้บริการให้มีความหลากหลายขึ้นและกว้างขึ้น 
เพื่อเป็นแหล่งให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ซึ่งจะช่วย
อ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ/ลูกค้า เข้ามาใช้บริการมากขึ้น  

 
 การสร้างและควบคุมช่องทางการค้า – ผู้ประกอบการเอกชนจ าเป็นต้องให้ความ

สนใจในการสร้างช่องทางการค้าใหม่ๆ และควบคุมช่องทางการค้าที่ใช้อยู่เดิม 
เนื่องจากในบริบทการเปิดเสรีการค้าและบริการที่ท าให้เกิดคู่แข่งจ านวนมาก เข้า
มาร่วมใช้ช่องทางการค้าเดียวกัน ดังนั้น เพื่อรักษาสถานะในการแข่งขัน 
ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องควบคุมช่องทางการค้าให้ดี และเฟ้นหาช่องทางการค้า
ใหม่ๆ ผ่านพันธมิตรทางการค้า หรือใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือ 
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ภาคผนวก 1 
ตารางเปรียบเทียบกิจกรรมการบริการตามการจ าแนก
ผลิตภัณฑ์รวมขององค์การสหประชาชาติกับสาขา 
การบริการที่ถูกจ าแนกโดยองค์การการค้าโลก 
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1. Business Services       
A. Professional Services       

a. Legal services 82111 
Legal advisory and representation services 
concerning criminal law 

82110 

 82119 
Legal advisory and representation services in 
judicial procedures concerning other fields of 
law 

82120 

 82130 Legal documentation and certification services 82130 
 82199 Other legal services n.e.c. 82199 
 82400 Insolvency and receivership services 82400 

b. Accounting, auditing and 
bookkeeping services 

82211 Financial auditing services 82210 

 82212 Accounting review services 82221 
 82213 Compilation of financial statements services 82221+82223 
 82219 Other accounting services 82221+82223 
 82220 Book-keeping services, except tax returns 82222 

c. Taxation services 82310 Corporate tax planning and consulting services 82310 
 82320 Corporate tax preparation and review services 82310 

 82330 
Individual tax preparation and planning 
services 

82320 

d. Architectural services 83211 * Architectural advisory and pre-design services 8321+8322+8323 

 83212 
Architectural design and contract 
administration services 

8321+8322+8323 

 83219 Other architectural services 8321+8322+8323 
e. Engineering services 83131 Environmental consulting services 83931 

 83139 
Other scientific and technical consulting 
services n.e.c. 

83939 

 83321 
Project management services concerning 
construction of buildings 

83330 

 83322 
Project management services concerning 
construction of civil engineering works 

83330 

 83323 
Project management services concerning 
construction of industrial plant and processes 

83330 
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 83329 
Project management services concerning 
construction of other projects 

83330 

 83331 * 
Engineering advisory and pre-design services 
for buildings 

83310 

 83332 * 
Engineering advisory and pre-design services 
for civil engineering works 

83310 

 83333 * 
Engineering advisory and pre-design services 
for industrial plant and processes 

83310 

 83339 * 
Engineering advisory and pre-design services 
for other projects 

83310 

 83341 Engineering design services for buildings 83321 

 83342 
Engineering design services for civil 
engineering works 

83323+83324+833
25 

 83343 
Engineering design services for industrial plant 
and processes 

83322+83326+833
27 

 83349 Engineering design services for other projects 83329 

 83351 
Engineering services for buildings during the 
construction and installation phase 

83321 

 83352 
Engineering services for civil engineering 
works during the construction and installation 
phase 

83323+83324+833
25 

 83353 
Engineering services for industrial plant and 
processes during the construction and 
installation phase 

83322+83326+833
27 

 83359 
Engineering services for other projects during 
the construction and installation phase 

83329 

 83391 Other engineering services for buildings 83321 

 83392 
Other engineering services for civil engineering 
works 

83323+83324+833
25 

 83393 
Other engineering services for industrial plant 
and processes 

83322+83326+833
27 

 83399 Other engineering services for other projects 83329 
f. Integrated engineering 
services 

83311 Integrated engineering services for buildings 83321 
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 83312 
Integrated engineering services for civil 
engineering works 

83323+83324+833
25 

 83313 
Integrated engineering services for industrial 
plant and processes 

83322+83326+833
27 

 83319 
Integrated engineering services for other 
projects 

83329 

g. Urban planning and 
landscape architectural 
services 

83221 Urban planning services 83221 

 83222 Landscape architectural services 83232 
h. Medical and dental 
services 

93121 General medical services 93121 

 93122 Specialized medical services 93122 
 93123 Dental services 93123 

i. Veterinary services 93210 Veterinary services for pet animals 8351 
 93220 Veterinary services for livestock 8352 
 93290 Other veterinary services 8359 

j. Services provided by 
midwives, nurses, 
physiotherapists and para-
medical personnel 

93191 
Deliveries and related services, nursing 
services, physiotherapeutic and para-medical 
services 

9319 

k. Other N/A   

B. Computer and Related 
Services 

      

a. Consultancy services 
related to the installation of 
computer hardware 

83141 Hardware consultancy services 8313 

b. Software implementation 
services 

83142 Software consultancy services 8313 

 83149 * Other computer consultancy services 8313 
 83160 Systems maintenance services 8313 

c. Data processing services 83150 * Computer facilities management services 8313+8316+8319 
 85960 * Data processing services 8313 
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d. Database services 84300 On-line information provision services 843 
e. Other 83149 * Other computer consultancy services 8319 

 85990 * Other support services n.e.c. 85999 

 87120 * 
Maintenance and repair services of office and 
accounting machinery 

87120 

 87130 * 
Computer hardware servicing, repair and 
maintenance 

87130 

 92900 * Other education and training services 9291 
C. Research and 
Development Services 

      

a. R&D services on natural 
sciences 

81110 
Research and experimental development 
services in physical sciences 

81111+81121+811
31 

 81120 
Research and experimental development 
services in chemistry and biology 

81112+81122+811
32 

 81130 
Research and experimental development 
services in engineering and technology 

81114+81113+811
24 

+81123+81134+81
133 

 81140 
Research and experimental development 
services in agricultural sciences 

81116+81126+811
36 

 81150 
Research and experimental development 
services in medical sciences and pharmacy 

81115+81125+811
35 

 81190 
Research and experimental development 
services in other natural sciences 

81119+81129+811
39 

b. R&D services on social 
sciences and humanities 

81210 
Research and experimental development 
services in cultural sciences, sociology and 
psychology 

81211+81221+812
31 

 81220 
Research and experimental development 
services in economics 

81212+81222+812
32 

 81230 
Research and experimental development 
services in law 

81213+81223+812
33 

 81240 
Research and experimental development 
services in linguistics and languages 

81214+81224+812
34 
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 81290 
Research and experimental development 
services in other social sciences and 
humanities 

81219+81229+812
39 

c. Interdisciplinary R&D 
services 

81300 
Interdisciplinary research and experimental 
development services 

8130 

D. Real Estate Services       
a. Involving own or leased 
property own or leased 
residential property 

72111 Renting or leasing services involving 72111 

 72112 
Renting or leasing services involving own or 
leased non-residential property 

72112 

 72121 
Trade services of residential buildings and 
associated land 

72121 

 72122 
Trade services of non-residential buildings and 
associated land 

72122 

 72130 Trade services of vacant and subdivided land 72130 

b. On a fee or contract basis 72211 
Residential property management services on 
a fee or contract basis 

72211 

 72212 
Non-residential property management services 
on a fee or contract basis 

72212 

 72221 
Residential buildings and associated land sales 
on a fee or contract basis 

72221 

 72222 
Non-residential buildings and associated land 
sales on a fee or contract basis 

72222 

 72230 Land sales on a fee or contract basis 7223 
E. Rental/Leasing Services 
without Operators 

      

a. Relating to ships 73115 
Leasing or rental services concerning vessels 
without operator 

73115 

b. Relating to aircraft 73116 
Leasing or rental services concerning aircraft 
without operator 

73116 

c. Relating to other 
transport equipment 

73111 
Leasing or rental services concerning cars and 
light vans without operator 

73111 
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 73112 
Leasing or rental services concerning goods 
transport motor vehicles without operator 

73112 

 73113 
Leasing or rental services concerning railroad 
vehicles without operator 

73113 

 73114 
Leasing or rental services concerning other 
land transport equipment without operator 

73114 

 73117 Leasing or rental services of containers 73117 

d. Relating to other 
machinery and equipment 

73121 
Leasing or rental services concerning 
agricultural machinery and equipment without 
operator 

73121 

 73122 
Leasing or rental services concerning 
construction machinery and equipment without 
operator 

73122 

 73123 
Leasing or rental services concerning office 
machinery and equipment (excl. computers) 
without operator 

73123 

 73124 
Leasing or rental services concerning 
computers without operator 

73124 

 73125 
Leasing or rental services concerning 
telecommunications equipment without 
operator 

73125 

 73129 
Leasing or rental services concerning other 
machinery and equipment without operator 
n.e.c. 

73129 

e. Other 73210 
Leasing or rental services concerning 
televisions, radios, video cassette recorders 
and related equipment and accessories 

7321 

 73220 
Leasing or rental services concerning video 
tape 

7322 

 73230 
Leasing or rental services concerning furniture 
and other household appliances 

7323 

 73240 
Leasing or rental services concerning pleasure 
and leisure equipment 

7324 
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 73250 
Leasing or rental services concerning 
household linen 

7325 

 73260 
Leasing or rental services concerning textiles, 
clothing and footwear 

7326 

 73270 
Leasing or rental services concerning do-it-
yourself machinery and equipment 

7327 

 73290 
Leasing or rental services concerning other 
goods n.e.c. 

7329 

F. Other Business Services       
a. Advertising services 83490 * Other specialty design services 83919 

 83610 
Planning, creating and placement services of 
advertising 

8361 

 83620 
Purchase or sale of advertising space or time, 
on commission 

8362 

 83690 Other advertising services 83619 
b. Market research and 
public opinion polling 
services 

83700 
Market research and public opinion polling 
services 

837 

c. Management consulting 
services 

83111 General management consulting services 83111 

 83112 Financial management consulting services 83112 

 83113 
Human resources management consulting 
services 

83113 

 83114 Marketing management consulting services 83114 
 83115 Production management consulting services 83115 
 83119 Other management consulting services 83119 
 83121 Public relations services 83121 
 83129 Other business consulting services 83129 

d. Services related to 
management consulting 

82191 Arbitration and conciliation services 82191 

 83190 
Other management services, except 
construction project management services 

8319 
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e. Technical testing and 
analysis construction 
project management 
services 

83561 
Composition and purity testing and analysis 
services 

83441 

 83562 
Testing and analysis services of physical 
properties 

83442 

 83563 
Testing and analysis services of integrated 
mechanical and electrical systems 

83443 

 83564 
Technical inspection services of road transport 
vehicles 

83444 

 83569 Other technical testing and analysis services 83449 
f. Services incidental to 
agriculture, hunting and 
forestry 

86111 Agricultural services 8611 

 86112 Gardening and landscaping services 8611 
 86121 Farm animal husbandry services 8612 
 86129 Other animal husbandry services 86129 
 86130 Hunting services 8613 
 86140 Forestry and logging services 8614 

g. Services incidental to 
fishing 

86150 Fishing services 8615 

h. Services incidental to 
mining 

54320 * Site formation and clearance services 5432 

 86210 Mining services 8621 
i. Services incidental to 
manufacturing 

86311 Food and beverage manufacturing services 881 

 86312 Tobacco manufacturing services 8819 
 86321 Textile manufacturing services 8821 
 86322 Wearing apparel manufacturing services 8822 
 86323 Leather product manufacturing services 8823 

 86330 
Wood and cork, except furniture, and straw 
and plaiting material manufacturing services 

8831 
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 86340 
Paper and paper product manufacturing 
services 

8832 

 86350 
Coke, refined petroleum product and nuclear 
fuel manufacturing services 

8841 

 86360 
Chemical and chemical product manufacturing 
services 

8842 

 86370 
Rubber and plastic products manufacturing 
services 

88423 

 86380 
Non-metallic mineral product manufacturing 
services 

8853 

 86390 
Other manufacturing services, except of metal 
products, machinery and equipment 

8859 

 86411 Metal casting services 89310 
 86419 Other basic metal manufacturing services 89320 

 86421 
Metal forging, pressing, stamping and roll 
forming services 

89330 

 86422 Metal treatment and coating services 88731 
 86423 General mechanical engineering services 88732 

 86429 
Other fabricated metal product manufacturing 
services and metal working services 

88739 

 86431 
Motor vehicle, trailer and semi-trailer 
manufacturing services 

8881 

 86439 
Other transport equipment manufacturing 
services 

8882 

 86441 
Office, accounting and computing machinery 
manufacturing services 

88767 

 86442 
Electrical machinery and apparatus 
manufacturing services 

8874 

 86443 
Radio, television and communication 
equipment and apparatus manufacturing 
services 

88743+88749 

 86444 
Medical precision and optical instrument, watch 
and clock manufacturing services 

88746+88747+887
48 
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 86449 
Other machinery and equipment manufacturing 
services 

88759 

 86520 
Installation services of fabricated metal 
products, except machinery and equipment 

8731 

 86530 
Installation services of machinery and 
equipment n.e.c. 

8732 

 86540 
Installation services of office and computing 
machinery 

8733 

 86550 
Installation services of electrical machinery and 
apparatus n.e.c. 

8736 

 86560 
Installation services of radio, television and 
communications equipment and apparatus 

8734 

 86570 
Installation services of professional medical, 
precision and optical instruments 

8735 

 86590 Installation services of other goods n.e.c. 8739 

 86931 
Metal waste and scrap recycling services, on a 
fee or contract basis 

89410 

 86932 
Non-metal waste and scrap recycling services, 
on a fee or contract basis 

89420 

j. Services incidental to 
energy distribution 

86221 
Electricity transmission and distribution 
services (on a fee or contract basis) 

8632 

 86222 
Gas distribution services through mains (on a 
fee or contract basis) 

8632 

 86223 
Water distribution services through mains (on a 
fee or contract basis) 

8633 

 86224 
Steam and hot water distribution services 
through mains (on a fee or contract basis) 

8633 

k. Placement and supply 
services of personnel 

85111 Executive search services 85111 

 85112 Employment agency services 8511 
 85121 Supply of office support personnel services 8512 
 85122 Supply of domestic help personnel services 8512 

 85123 
Supply of other commercial or industrial 
workers services 

8512 
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 85124 Supply of medical personnel services 8512 
 85129 Supply of other personnel services 8512 

l. Investigation and security 85210 Investigation services 8521 
 85220 Security consultation services 85220 
 85230 Alarm monitoring services 85230 
 85240 Armoured car services 8524 
 85250 Guard services 8525 
 85290 Other security services 8529 

m. Related scientific and 
technical consulting 
services 

83510 
Geological, geophysical and other prospecting 
services 

8341 

 83520 Subsurface surveying services 83421 
 83530 Surface surveying services 83421 
 83540 Map making services 83422 

 83550 
Weather forecasting and meteorological 
services 

8343 

n. Maintenance and repair 
of equipment (not including 
maritime vessels, aircraft or 
other transport equipment) 

87110 
Maintenance and repair services of fabricated 
metal products, except machinery and 
equipment 

87110 

 87120 * 
Maintenance and repair services of office and 
accounting machinery 

87120 

 87130 * 
Computer hardware servicing, repair and 
maintenance 

87130 

 87151 
Repair services of electrical household 
appliances 

87151 

 87152 
Repair services of electrical machinery and 
apparatus n.e.c. 

87152 

 87153 
Repair services of telecommunication 
equipment and apparatus 

87153 

 87154 
Repair services of medical, precision and 
optical instruments 

87154 

 87159 * 
Maintenance and repair services of machinery 
and equipment n.e.c. 

87159 
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 87210 Footwear and leather goods repair services 87210 
 87220 Watches, clocks and jewellery repair services 87220 
 87230 Garment and household textile repair services 87230 
 87240 Furniture repair services 87240 

 87290 
Maintenance and repair services of other 
goods n.e.c. 

8729 

o. Building-cleaning 
services 

85310 * Disinfecting and exterminating services 8531 

 85320 Window cleaning services 8532 
 85330 General cleaning services 8533 
 85340 Specialized cleaning services 8534 

p. Photographic services 83811 Portrait photography services 83811 
 83812 Advertising and related photography services 83812 
 83813 Action photography services 83813 
 83814 Specialty photography services 83814 

 83815 
Restoration, copying and retouching services 
of photography 

83815 

 83819 Other photographic services 83819 
 83820 Photography processing services 83820 

q. Packaging services 85400 * Packaging services 854 
r. Printing, publishing 86910 Publishing, on a fee or contract basis 8911 

 86921 
Printing services and services related to 
printing, on a fee or contract basis 

89121+89122 

 86922 
Reproduction services of recorded media, on a 
fee or contract basis 

89123 

s. Convention services 85970 Trade fair and exhibition organization services  

t. Other 83410 Interior design services 83911 
 83490 * Other specialty design services 83919 
 83910 Translation and interpretation services 8395 

 83990 
All other professional, scientific and technical 
services n.e.c. 

834 

 85910 Credit reporting services 8591 
 85920 Collection agency services 8592 
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 85930 Telephone answering services 8593 
 85940 Duplicating services 85951 
 85950 Mailing list compilation and mailing services 85952 
 85990 * Other support services n.e.c. 85999 

2. Communication Services       
A. Postal services       

 68111 Postal services related to letters 68011 
 68112 Postal services related to parcels 68012 
 68113 Post office counter services 68013 
 68119 Other postal services 68019 

B. Courier services       
 64240 Miscellaneous local delivery services 68030 
 68120 Courier services 6802 

C. Telecommunication 
services 

      

a. Voice telephone services 84110 * Wired telecommunications services 8411+8412 
 84120 * Wireless telecommunications services 8411+8413 

b. Packet-switched data 
transmission services 

84110 * Wired telecommunications services 8411+8412 

 84120 * Wireless telecommunications services 8411+8413 
 84130 * Satellite telecommunications services 8414+8415+8419 
 84200 * On-line access services 8421+8422+8429 

c. Circuit-switched data 
transmission services 

84110 * Wired telecommunications services 8411+8412 

 84120 * Wireless telecommunications services 8411+8413 
 84130 * Satellite telecommunications services 8414+8415+8419 
 84200 * On-line access services 8421+8422+8429 

d. Telex services 84110 * Wired telecommunications services 8411+8412 
 84120 * Wireless telecommunications services 8411+8413 
 84130 * Satellite telecommunications services 8414+8415+8419 
 84200 * On-line access services 8421+8422+8429 

e. Telegraph services 84110 * Wired telecommunications services 8411+8412 
 84120 * Wireless telecommunications services 8411+8413 



 

 

 

ผ 1-16  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

GNS/W/120 CPC, Version 1.0 (UN) 
CPC, Version 2.1 

(UN) 
f. Facsimile services 84110 * Wired telecommunications services 8411+8412 

 84120 * Wireless telecommunications services 8411+8413 
 84130 * Satellite telecommunications services 8414+8415+8419 

g. Private leased circuit 
services 

84110 * Wired telecommunications services 8411+8412 

 84120 * Wireless telecommunications services 8411+8413 
 84130 * Satellite telecommunications services services 8414+8415+8419 
 84200 * On-line access services 8421+8422+8429 

h. Electronic mail 84110 * Wired telecommunications services 8411+8412 
 84120 * Wireless telecommunications services 8411+8413 
 84130 * Satellite telecommunications services 8414+8415+8419 
 84200 * On-line access services 8421+8422+8429 

i. Voice mail 84110 * Wired telecommunications services 8411+8412 
 84120 * Wireless telecommunications services 8411+8413 
 84130 * Satellite telecommunications services 8414+8415+8419 
 84200 * On-line access services 8421+8422+8429 

j. On-line information and 
data retrieval 

84110 * Wired telecommunications services 8411+8412 

 84120 * Wireless telecommunications services 8411+8413 
 84130 * Satellite telecommunications services 8414+8415+8419 
 84200 * On-line access services 8421+8422+8429 

k. Electronic data 
interchange (EDI) 

84110 * Wired telecommunications services 8411+8412 

 84120 * Wireless telecommunications services 8411+8413 
 84130 * Satellite telecommunications services 8414+8415+8419 
 84200 * On-line access services 8421+8422+8429 

l. Enhanced/value added 
facsimile services, incl. 
store and forward, store and 
retrieve 

84110 * Wired telecommunications services 8411+8412 

 84120 * Wireless telecommunications services 8411+8413 
 84130 * Satellite telecommunications services 8414+8415+8419 
 84200 * On-line access services 8421+8422+8429 
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m. Code and protocol 
conversion n. On line 
information and/or data 
processing (including 
transaction processing) 

N/A   

 83150 * Computer facilities management 8313+8316+8319 
 85960 * Data processing services 8313 

o. Other N/A   

D. Audiovisual services       
a. Motion picture and video 
tape production and 
distribution services 

96112 Audio post-production services 9613 

 96121 * 
Motion picture, video tape and television 
programme production services 

96121 

 96130 Audiovisual production support services 96139 

 96141 
Motion picture, video tape and television 
programme distribution services 

96140 

 96142 Film and video post-production services 96139 

 96149 
Other services related to the production of 
motion pictures, video tapes and television and 
radio programmes 

96139 

b. Motion picture projection 
services 

96151 Motion picture projection services 96150 

 96152 Video tape projection services N/A 
c. Radio and television 
services 

96121 * 
Motion picture, video tape and television 
programme production services 

96121 

 96122 Radio programme production services 96122 

 96160 
Broadcasting (programming and scheduling) 
services 

84631 

d. Radio and television 
transmission services 

84110 * Wired telecommunications services 8411+8412 

 84120 * Wireless telecommunications services 8411+8413 
 84130 * Satellite telecommunications services 8414+8415+8419 
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e. Sound recording 96111 Sound recording services 9611 
f. Other N/A   

E. Other       
 N/A   

3. Construction and related 
engineering services 

      

A. General construction 
work for buildings 

      

 54111 
General construction services of one- and two-
dwelling buildings 

54111 

 54112 
General construction services of multi-dwelling 
buildings 

54112 

 54121 
General construction services of industrial 
buildings 

54121 

 54122 
General construction services of commercial 
buildings 

54122 

 54129 * 
General construction services of other non-
residential buildings 

54129 

B. General construction 
work for civil engineering 

      

 54129 * 
General construction services of other non-
residential buildings 

54129 

 54210 * 
General construction services of highways 
(except elevated highways), streets, roads, 
railways and airfield runways 

5421 

 54220 
General construction services of bridges, 
elevated highways, tunnels and subways 

54221 

 54230 
General construction services of harbours, 
waterways, dams, irrigation and other water 
works 

5423 

 54241 
General construction services of long distance 
pipelines 

54241 

 54242 
General construction services of long distance 
communication and power lines (cables) 

54242 
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 54251 General construction services of local pipelines 54251 

 54252 
General construction services of local cables 
and related works 

54252 

 54260 
General construction services of mines and 
industrial plant 

5426 

 54270 
General construction services of outdoor sport 
and recreation facilities 

54270 

 54290 
General construction services of other 
engineering works n.e.c. 

5429 

C. Installation and assembly 
work 

      

 54342 Septic system installation services 54342 

 54400 
Assembly and erection of prefabricated 
constructions 

54400 

 54611 Electrical wiring and fitting services 54611 
 54612 Fire alarm installation services 54612 
 54613 Burglar alarm system installation services 54613 
 54614 Residential antenna installation services 54614 
 54619 Other electrical installation services 54619 
 54621 Water plumbing services 54621 
 54622 Drain laying services 54622 
 54631 Heating installation services 54631 

 54632 
Ventilation and air conditioning installation 
services 

54632 

 54640 Gas fitting installation services 54640 
 54650 Insulation services 54650 
 54691 Lift and escalator installation services 54691 
 54699 Other installation services n.e.c. 54699 
 54770 Fencing and railing services 54770 

D. Building completion and 
finishing work 

      

 54210 * 
General construction services of highways 
(except elevated highways), streets, roads, 
railways and airfield runways 

5421 
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 54710 Glazing services 5471 
 54720 Plastering services 5472 
 54730 Painting services 5473 
 54740 Floor and wall tiling services 5474 

 54750 
Other floor laying, wall covering and wall 
papering services 

5475 

 54760 Wood and metal joinery and carpentry services 5476 

 54790 
Other building completion and finishing 
services 

5479 

E. Other       
 54310 Demolition services 5431 
 54320 * Site formation and clearance services 5432 
 54330 Excavating and earthmoving services 5433 
 54341 Water well drilling services 54341 
 54511 Pile driving services 54511 
 54512 Foundation services 54512 
 54521 Building framing services 54521 
 54522 Roof framing services 54522 
 54530 Roofing and water proofing services 54530 
 54540 Concrete services 5454 
 54550 Structural steel erection services 5455 
 54560 Masonry services 5456 
 54570 Scaffolding services 5457 
 54590 Other special trade construction services 5459 

 54800 
Renting services related to equipment for 
construction or demolition of buildings or civil 
engineering works, with operator 

5480 

 83211 * Architectural advisory and pre-design services 83211 

 83331 * 
Engineering advisory and pre-design services 
for buildings 

8331 

 83332 * 
Engineering advisory and pre-design services 
for civil engineering works 

8331 

 83333 * 
Engineering advisory and pre-design services 
for industrial plant and processes 

8331 
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 83339 * 
Engineering advisory and pre-design services 
for other projects 

8331 

 87159 * 
Maintenance and repair services of machinery 
and equipment n.e.c. 

87159 

4. Distribution Services       
A. Commission agents' 
services 

      

 6121 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of agricultural raw materials and live 
animals 

6121 

 6122 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of food, beverages and tobacco 

6122 

 6123 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of textiles, clothing and footwear 

6123 

 6124 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of household appliances, articles and 
equipment 

6124 

 6125 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of miscellaneous consumer goods 

6125 

 6126 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of construction materials and hardware 

6126 

 6127 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of chemical and pharmaceutical 
products 

6127 

 61282 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of other transport equipment, except 
bicycles 

61282 

 61283 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of office machinery and equipment 
including office furniture 

61283 

 61284 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of computers and packaged software 

61284 



 

 

 

ผ 1-22  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

GNS/W/120 CPC, Version 1.0 (UN) 
CPC, Version 2.1 

(UN) 

 61285 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of agricultural, lawn and garden 
machinery and equipment including tractors 

61285 

 61286 

Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of mining, contract basis, of mining, 
construction and civil engineering machinery 
and equipment 

61286 

 61287 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of other industry specific machinery and 
equipment and related operating supplies 

61287 

 61289 * 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of other machinery and equipment n.e.c. 

61289 

 6129 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of other products 

6129 

B. Wholesale trade services       

 6111 
Wholesale trade services, except on a fee or 
contract basis, of agricultural raw materials and 
live animals 

6111 

C. Retailing services       

 61181 

Wholesale trade services, except on a fee or 
contract basis, of motor vehicles, motorcycles, 
snowmobiles and related parts and 
accessories 

61181 

 61281 

Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of motor vehicles, motorcycles, 
snowmobiles and related parts and 
accessories 

61281 

 621 * Non-specialized store retail trade services 621 
 622 * Specialized store retail trade services 622 
 623 * Mail order retail trade services 623 
 624 * Other non-store retail trade services 624 
 625 * Retail trade services on a fee or contract basis 625 

D. Franchising       
 51290 * Other non-financial intangible assets N/A 
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E. Other       

 N/A   

5. Educational Services       
A. Primary education 
services 

      

 92110 Preschool education services 92100 
 92190 Other primary education services 92200 

B. Secondary education 
services 

      

 92210 General secondary education services 92310 
 92220 Higher secondary education services 9233 

 92230 
Technical and vocational secondary education 
services 

92320 

C. Higher education 
services 

      

 92310 
Post-secondary technical and vocational 
education services 

92420 

    
 92390 University and other higher education services 925 

D. Adult education       
 92900 * Other education and training services 9291 
    

E. Other education services       
 92900 * Other education and training services 9291 

6. Environmental Services       
A. Sewage services       

 94110 Sewage treatment services 94110 
 94120 Tank emptying and cleaning services 94120 

B. Refuse disposal services       
 94211 Non-hazardous waste collection services 9422 

 94212 
Non-hazardous waste treatment and disposal 
services 

9433 

 94221 Hazardous waste collection services 9421 
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 94222 
Hazardous waste treatment and disposal 
services 

9432 

C. Sanitation and similar 
services 

      

 94310 Sweeping and snow removal services 9451 
 94390 Other sanitation services 9459 

D. Other       
 94900 Other environmental protection services n.e.c. 949 

7. Financial services       
A. All insurance and 
insurance-related services 

      

a. Life, accident and health 
insurance services 

71311 Life insurance and individual pension services 7131 

 71312 Group pension services 71313 
 71410 Life reinsurance services 7141 

b. Non-life insurance 
services 

71320 Accident and health insurance services 7132 

 71331 Motor vehicle insurance services 71331 

 71332 
Marine, aviation, and other transport insurance 
services 

71332 

 71333 Freight insurance services 71333 
 71334 Other property insurance services 71334 
 71335 General liability insurance services 71335 
 71339 * Other non-life insurance services 71339 
 71420 Accident and health reinsurance services 7142 
 71430 * Other non-life reinsurance services 7143 

c. Reinsurance and 
retrocession 

71336 Credit and surety insurance services 71336 

 71339 * Other non-life insurance services 71339 
 71430 * Other non-life reinsurance services 7143 

d. Services auxiliary to 
insurance (including 

71610 Insurance brokerage and agency services 7161 
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broking and agency 
services) 

 71620 Insurance claims adjustment services 7162 
 71630 Actuarial services 7163 

 71690 
Other services auxiliary to insurance and 
pensions 

7169 

B. Banking and other 
financial services 

   

a. Acceptance of deposits 
and other repayable funds 
from the public 

71100 * 
Financial intermediation services, except 
investment banking, insurance services and 
pension services 

711 

 71559 * 
Other services auxiliary to financial 
intermediation n.e.c. 

71559 

b. Lending of all types, incl., 
interalia, consumer credit, 
mortgage credit, factoring 
and financing of 
commercial transaction 

71100 * 
Financial intermediation services, except 
investment banking, insurance services and 
pension services 

711 

c. Financial leasing 71100 * 
Financial intermediation services, except 
investment banking, insurance services and 
pension services 

711 

d. All payment and money 
transmission services 

71553 * 
Financial transactions processing and 
clearinghouse services 

71593 

e. Guarantees and 
commitments 

71100 * 
Financial intermediation services, except 
investment banking, insurance services and 
pension services 

711 

 71511 * Mergers and acquisition services 71511 
 71512 * Corporate finance and venture capital services 71512 
 71519 * Other services related to investment banking 71519 

f. Trading for own account 
or for account of 
customers, whether on an 
exchange, in an over-the-
counter market or 

71521 * Securities brokerage services 71521 
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otherwise, the following: - 
money market instruments 
(cheques, bills, certificate of 
deposits, etc.), - foreign 
exchange, - derivative 
products incl., but not 
limited to, futures and 
options, - exchange rate 
and interest rate 
instruments, including 
products such as swaps, 
forward rate agreements, 
etc., - transferable 
securities, - other 
negotiable instruments and 
financial assets, incl. 
bullion 

 71522 * Commodity brokerage services 71522 
 71552 * Foreign exchange services 71592 

 71553 * 
Financial transactions processing and 
clearinghouse services 

71593 

g. Participation in issues of 
all kinds of securities, incl. 
under-writing and 
placement as agents 
(whether publicly or 
privately) and provision of 
service related to such 
issues 

71521 * Securities brokerage services 71521 

 71522 * Commodity brokerage services 71522 

 71523 
Processing and clearing services of securities 
transactions 

71523 

 71531 * Portfolio management services 71530 
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h. Money broking 71553 * 
Financial transactions processing and 
clearinghouse services 

71593 

    

i. Asset management, such 
as cash or portfolio 
management, all forms of 
collective investment 
management, pension fund 
management, custodial 
depository and trust 
services 

71100 * 
Financial intermediation services, except 
investment banking, insurance services and 
pension services 

711 

 71200 Investment banking services 71200 
 71511 * Mergers and acquisition services 71511 
 71512 * Corporate finance and venture capital services 71512 
 71519 * Other services related to investment banking 71519 
 71531 * Portfolio management services 71530 
 71532 Trust services 71541 

j. Settlement and clearing 
services for financial 
assets, incl. securities, 
derivative products and 
other negotiable 
instruments 

71553 * 
Financial transactions processing and 
clearinghouse services 

71593 

    

k. Advisory and other 
auxiliary financial services 
on all the activities in article 
1B of MTN.TNC/W/50, incl. 
credit reference and 
analysis, investment and 
portfolio research and 
advice, advice on 
acquisitions and on 

71100 * 
Financial intermediation services, except 
investment banking, insurance services and 
pension services 

711 
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corporate restructuring and 
strategy 

 71533 * Custody services 71542 
 71541 * Financial market operational services 71551 
 71542 * Financial market regulatory services 71552 
 71549 * Other financial market administration services 71559 
 71551 Financial consultancy services 71591 
 71552 * Foreign exchange services 71592 

 71553 * 
Financial transactions processing and 
clearinghouse services 

71593 

 71559 * 
Other services auxiliary to financial 
intermediation n.e.c. 

71559 

 85400 * Packaging services 85400 
l. Provision and transfer of 
financial information, and 
financial data processing 
and related software by 
providers of other financial 
services 

71533 * Custody services 71542 

 71541 * Financial market operational services 71551 
 71542 * Financial market regulatory services 71552 

C. Other       
 N/A   

8. Health related and social 
services 

      

A. Hospital services       
 93110 Hospital services 931 

B. Other human health 
services 

      

 93192 Ambulance services 93194 

 93193 
Residential health facilities services other than 
hospital services 

93195 

 93199 Other human health services n.e.c. 93199 



 

 

 

 ผ 1-29 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

GNS/W/120 CPC, Version 1.0 (UN) 
CPC, Version 2.1 

(UN) 
C. Social services       

 93311 
Welfare services delivered through residential 
institutions to elderly persons and persons with 
disabilities 

9359 

 93319 Other social services with accommodation 9330 
 93321 Child day-care services 9351 

 93322 
Guidance and counselling services n.e.c. 
related to children 

9352 

 93323 Welfare services without accommodation 9353 
 93324 Vocational rehabilitation services 9341 
 93329 Other social services without accommodation 9359 

D. Other       
 N/A   

9. Tourism and travel 
related services 

      

A. Hotels and restaurants 
(incl. catering) 

      

 63110 Hotel and motel lodging services 63111 
 63191 Holiday centre and holiday home services 63112 
 63192 Letting services of furnished accommodation 63113 
 63193 Youth hostel services 63114 
 63194 Children's training and holiday camp services 6313 
 63195 Camping and caravanning site services 6312 
 63199 Other lodging services n.e.c. 632 

 63210 
Meal serving services with full restaurant 
services 

6331 

 63220 Meal serving services in self-service facilities 6332 
 63230 Caterer services, providing meals to outside 6333 
 63290 Other food serving services 63399 

 63300 
Beverage serving services for consumption on 
the premises 

63400 

B. Travel agencies and tour 
operators services 

      



 

 

 

ผ 1-30  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

GNS/W/120 CPC, Version 1.0 (UN) 
CPC, Version 2.1 

(UN) 
 67811 Travel agency services 8551+8552+8553 
 67812 Tour operator services 8554 
 67813 Tourist information services 8556 

C. Tourist guides services       
 67820 Tourist guide services 8555 

D. Other       
 N/A   

10. Recreational, Cultural 
and Sporting Services 

      

A. Entertainment Services 
(incl. theatre, live bands and 
circus services) 

      

 96210 
Performing arts event promotion and 
organization services 

9621 

 96220 
Performing arts event production and 
presentation services 

9622 

 96230 Performing arts facility operation services 9623 

 96290 
Other performing arts and live entertainment 
services 

9629 

 96310 Services of performing artists 9631 

 96320 
Services of authors, composers, sculptors and 
other artists, except performing artists 

9632 

 96620 * 
Support services related to sports and 
recreation 

96620 

 96910 
Amusement park and similar attraction 
services 

9691 

B. News Agency Services       

 84410 
News agency services to newspapers and 
periodicals 

8441 

 84420 News agency services to audio-visual media 8442 
C. Libraries, Archives, 
Museums and Other 
Cultural Services 

      

 84510 Library services 8451 



 

 

 

 ผ 1-31 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

GNS/W/120 CPC, Version 1.0 (UN) 
CPC, Version 2.1 

(UN) 
 84520 Archive services 8452 

 96411 
Museum services except for historical sites 
and buildings 

96411 

 96412 
Preservation services of historical sites and 
buildings 

96412 

 96421 Botanical and zoological garden services 96421 

 96422 
Nature reserve services including wildlife 
preservation services 

96422 

D. Sporting and other 
recreational services 

      

 85990 * Other support services n.e.c. 85999 

 96510 
Sports and recreational sports event promotion 
and organization services 

9651 

 96520 
Sports and recreational sports facility operation 
services 

9652 

 96590 Other sports and recreational sports services 9659 
 96610 Services of athletes 9661 
 96620 * Support services related to sports 96620 
 96920 Gambling and betting services 9692 
 96930 Coin-operated amusement machine services 9693 

 96990 
Other recreation and amusement services 
n.e.c. 

9699 

E. Other       
 N/A   

11. Transport Services       
A. Maritime Transport 
Services 

      

a. Passenger transportation 65111 
Coastal and transoceanic water transport 
services of passengers by ferries 

64231 

 65119 
Other coastal and transoceanic water transport 
services of  passengers 

64239 

b. Freight transportation 
transport services of 

65121 Coastal and transoceanic water 65211 
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refrigerated freight by 
refrigerator vessels 

 65122 
Coastal and transoceanic water transport 
services of bulk liquid freight by tankers 

65212 

 65123 
Coastal and transoceanic water transport 
services of containerized freight by container 
ships 

65213 

 65129 
Other coastal and transoceanic water transport 
services of other freight 

65219 

c. Rental of vessels with 
crew 

65130 
Rental services of vessels for coastal and 
transoceanic water transport with operator 

66021+66022 

d. Maintenance and repair 
of vessels 

87149 * 
Maintenance and repair services of other 
transport equipment 

87149 

e. Pushing and towing 
services 

65140 
Towing and pushing services on coastal and 
transoceanic waters 

 

f. Supporting services for 
maritime transport 

67300 * Navigational aid services  

 67610 * 
Port and waterway operation services (excl. 
cargo handling) 

6751 

 67620 * Pilotage and berthing services 6752 
 67630 * Vessel salvage and refloating services 6753 
 67690 * Other supporting services for water transport 6759 
 85310 * Disinfecting and exterminating services 8531 

B. Internal Waterways 
Transport 

      

a. Passenger transportation 65211 
Inland water transport services of passengers 
by ferries 

64121 

 65219 
Other inland water transport services of 
passengers 

64129 

b. Freight transportation 65221 
Inland water transport services of freight by 
refrigerator vessels 

65221 

 65222 
Inland water transport services of passengers 
by ferries 

64121 

 65229 Other inland water transport services of freight 65229 
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c. Rental of vessels with 
crew 

65230 
Rental services of inland water vessels with 
operator 

66023+66024 

d. Maintenance and repair 
of vessels 

87149 * 
Maintenance and repair services of other 
transport equipment 

87149 

e. Pushing and towing 
services 

65240 Towing and pushing services on inland waters 6759 

f. Supporting services for 
internal waterway transport 

67300 * Navigational aid services 6759 

 67610 * 
Port and waterway operation services (excl. 
cargo handling) 

6751 

 67620 * Pilotage and berthing services 6752 
 67630 * Vessel salvage and refloating services 6753 
 67690 * Other supporting services for water transport 6759 

C. Air Transport Services       

a. Passenger transportation 66110 
Scheduled air transport services of of 
passengers 

64241+64243 

 66120 
Non-scheduled air transport services of 
passengers 

64242+64244 

b. Freight transportation 66210 Air transport services of letters and parcels 65311 
 66290 Air transport services of other freight  65319 

c. Rental of aircraft with 
crew 

66400 Rental services of aircraft with operator 6603 

d. Maintenance and repair 
of aircraft 

87149 * 
Maintenance and repair services of other 
transport equipment 

87149 

e. Supporting services for 
air transport 

67710 
Airport operation services (excl. cargo 
handling) 

6761 

 67720 Air traffic control services 6762 

 67790 
Other supporting services for air or space 
transport 

6763+6764 

 85310 * Disinfecting and exterminating services 8531 
D. Space Transport       

 66300 Transport services via space 6532 
E. Rail Transport Services       
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GNS/W/120 CPC, Version 1.0 (UN) 
CPC, Version 2.1 

(UN) 

a. Passenger transportation 64111 
Interurban railway transport services of 
passengers 

6421 

 64112 
Urban and suburban railway transport services 
of passengers 

64111 

b. Freight transportation 64121 
Railway transport services of freight by 
refrigerator cars 

65121 

 64122 
Railway transport services of freight by tanker 
cars 

65122 

 64123 
Railway transport services of containerized 
freight by flat cars 

65123 

 64124 
Railway transport services of letters and 
parcels 

65124 

 64129 Other railway transport services of freight 65129 
c. Pushing and towing 
services 

64130 Railway pushing or towing services 67310 

d. Maintenance and repair 
of rail transport equipment 

87149 * 
Maintenance and repair services of other 
transport equipment 

87149 

e. Supporting services for 
rail transport 

67400 Supporting services for railway transport 673 

F. Road Transport Services       

a. Passenger transportation 64211 
Urban and suburban scheduled road transport 
services of passengers 

64112 

 64212 
Urban and suburban special purpose 
scheduled road transport services of 
passengers 

64113 

 64213 
Interurban scheduled road transport services of 
passengers 

64221 

 64214 Interurban special purpose 64222 

 64219 
Other scheduled road transport services of 
passengers n.e.c. 

64223 

 64221 Taxi services 64115 

 64222 
Rental services of passenger cars with 
operator 

64116 
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 64223 
Rental services of buses and coaches with 
operator 

66011 

 64224 
Road transport services of passengers by 
man- or animal-drawn vehicles 

64117 

 64229 
Other non-scheduled road transport services of 
passengers n.e.c. 

n/a 

b. Freight transportation 64231 
Road transport services of freight by 
refrigerator vehicles 

65111 

 64232 
Road transport services of freight by tank 
trucks or semi-trailers 

65112 

 64233 
Road transport services of containerized freight 
by trucks equipped with a container chassis 

65113 

 64234 
Road transport services of freight by man- or 
animal-drawn vehicles 

65114 

 64235 
Moving services of household and office 
furniture and other goods 

65115 

 64236 Road transport services of letters and parcels 65116 
 64239 Other road transport services of freight 65119 

c. Rental of commercial 
vehicles with operator 

64250 Rental services of trucks with operator 66012 

d. Maintenance and repair 
of road transport equipment 

87141 
Maintenance and repair services of motor 
vehicles 

87141 

 87143 
Maintenance and repair services of trailers, 
semi-trailers and other motor vehicles n.e.c. 

87143 

e. Supporting services for 
road transport services 

67510 Bus station services 6741 

 67520 Highway, bridge and tunnel operation services 6742 
 67530 Parking lot services 6743 
 67590 Other supporting services for road transport 6749 

G. Pipeline Transport       

a. Transportation of fuels 64310 
Transport services via pipeline of petroleum 
and natural gas 

65131 

b. Transportation of other 
goods 

64390 Transport services via pipeline of other goods 65139 
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GNS/W/120 CPC, Version 1.0 (UN) 
CPC, Version 2.1 

(UN) 
H. Services auxiliary to all 
modes of transport 

      

a. Cargo-handling services 67110 Container handling services 6711 
 67190 Other cargo handling services 6719 

b. Storage and warehouse 
services 

67210 Refrigerated storage services 6721 

 67220 Bulk liquid or gas storage services 6722 
 67290 Other storage or warehousing services 6729 

c. Freight transport agency 
services 

67910 * 
Freight transport agency services and other 
auxiliary freight transport services 

6791 

d. Other 67910 * 
Freight transport agency services and other 
auxiliary freight transport services 

6791 

 67990 Other supporting transport services n.e.c. 6799 
I. Other transport services       

 N/A   

12. Other services not 
included elsewhere 

      

 95110 
Services furnished by business and employers 
organizations 

9511 

 95120 
Services furnished by professional 
organizations 

9512 

 95200 Services furnished by trade unions 952 
 95910 Religious services 9591 
 95920 Services furnished by political organizations 9592 

 95991 
Civic betterment and community facility support 
services 

9593 

 95992 Special group advocacy services 9594 
 95993 Services provided by youth associations 95995 

 95999 
Other services provided by membership 
organizations n.e.c. 

95999 

 97110 Coin-operated laundry services 9711 

 97120 
Dry cleaning services (including fur product 
cleaning services) 

9712 
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 97130 Other textile cleaning services 9713 
 97140 Pressing services 9714 
 97150 Dyeing and colouring services 9715 
 97210 Hairdressing and barbers' services 9721 

 97220 
Cosmetic treatment, manicuring and pedicuring 
services 

9722 

 97230 Physical well-being services 9723 
 97290 Other beauty treatment services n.e.c 9729 
 97310 Cemeteries and cremation services 9731 
 97320 Undertaking services 9732 
 97910 Escort services 9791 
 97990 Other miscellaneous services n.e.c. 9799 
 98000 Domestic services 98 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจาก องค์การสหประชาชาติ (UN) 
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ภาคผนวก 2 
ข้อเสนอผูกพันเปิดตลาดค้าบรกิารของไทยชุดที่ 9  

ภายใต้กรอบความตกลงว่าดว้ยการค้าบริการของอาเซียน 
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ตารางที่ 1 ประเทศไทย – ตารางข้อผูกพันทั่วไป 
ข้อเสนอผูกพันเปิดตลาดค้าบริการของไทยชุดที่ 9 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน 

วิธีการค้าบริการ: 1) การให้บริการแบบข้ามพรมแดน 2) การเดินทางไปบริโภคในต่างประเทศ  3) การจัดตั้งธุรกิจ 4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา 
สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 

Horizontal Commitments 
All sectors included in this schedule 3) Commercial presence in sectors or subsectors in this schedule is 

permitted only through limited liability company which is registered 
in Thailand or the other type of legal entity as specified in the sector-
specific commitments of which the company is incorporated and 
registered, pursuant to Thai laws and regulations and will have to 
meet one of the following condition as indicated in the sector-
specific commitments: 

3.1 Foreign equity participation must not exceed 70 per cent of the 
registered capital and shall only operate through joint-venture 
with a juridical person of Thai national; or 

3.2 Foreign equity participation must not exceed 51 per cent of the 
registered capital and shall only operate through joint-venture 
with a juridical person of Thai national; or 

3.3 a. Foreign equity participation must not exceed 49  per cent of 
the registered capital; and 
b. The number of foreign shareholders must be less than half 
of the total number of shareholders of the company concerned 

3) Acquisition and usage of land: according to the Land Code of 
Thailand, foreign nationals or domestic companies which are deemed 
foreigners are not allowed to purchase or own land in Thailand. 
However, they may lease land and own buildings. 
For 3.1 and 3.2, a natural person or juridical person of another 
member that acquires or gains ownership of land, shall be deemed 
ineligible to exercise rights and privileges under this agreement 

3) For 3 . 3 , legal entity which is owned or controlled by foreigner(s) must meet 
the requirements as stipulated by laws and regulations regarding foreign 
investment. 
For 3.1 and 3.2, prior to obtaining a license or certificate, legal entity which is 
owned or controlled by foreigner(s) must meet the criteria required by relevant 
authorities. 
In establishing its commercial presence, a legal entity which is owned or 
controlled by foreigner(s) must apply for a certificate of business operation 
pursuant to a treaty or obligation under section XI of the Foreign Business Act; 
Ministerial Regulation Prescribing Rules and procedures Pertaining to the 
Application for a Foreign Business certificate B.E. 2546 (2003). 
According to article XIV and XIV bis of GATS, service supplier is required to 
comply with section V of the Foreign Business Act. 
For legal entity incorporated pursuant to Thai laws and regulations with foreign 
equity participation not exceeding 49 per cent of the registered capital: None 
Unbound for the measures pertaining to subsidies or privileges, minimum 
capital requirements, acquisition and usage of land, taxation measures, and 
nationality requirement. 

3)  The board of directors, including administrative and executive position or alike 
in the legal entity must be of Thai national and have permanent domicile in 
Thailand. The person or the representative of the juridical person who apply 
for a license must be of Thai nationality. 
For 3.1 and 3.2 a natural person or a juridical person who receive other special 
privileges or incentives from Thai authorities other than those provided under 
this agreement may not claim benefits under this agreement. 

 



 
 

 

 ผ 2-4 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.                        The Office of Industrial Economics 

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 
 4) Temporary movement of natural persons is unbound except in 

the following categories: 
 
I. Business Visitor : 
 
A natural person who stays in Thailand for the purpose of 
participating in business meetings or contacts, entering into 
contract to sell or purchase services, visiting of business 
establishments or other similar activities and entering with a 
purpose to establish a commercial presence in Thailand.  Such 
temporary entry will be permitted for an initial period of not more 
than 90 days and may be extended for a cumulative period of 
not more than one year. 
 
II. Intra-corporate Transferee : A corporate transferee of the 
managerial or executive level or a specialist, provided that such 
person has been employed by the company concerned outside 
Thailand for a period of not less than one year immediately 
preceding the date of his or her application for admission and 
has satisfied the criteria for management needs1 stipulated by 
the Department of Employment. The temporary stay is limited to 
a one year period and may be extended for a further three 
terms of not more than one year each. 
 
Acquisition and usage of land: according to the Land Code of 
Thailand, foreign nationals or domestic companies which are 
deemed foreigners are not allowed to purchase or own land in 
Thailand. However, they may lease land and own buildings. 
 

4) Unbound, except as provided in the MA column 
 
 

Acquisition and usage of land: Unbound, except as provided in the 
MA column 

Foreigners are also allowed to 
own part of condominium units 
under the laws and regulations 
governing the ownership of 
condominiums. 

ที่มา:  โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจาก 9th ASEAN Framework Agreement on Services และ ASEAN Agreement on the Movement of Natural Person 
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ตารางที่ 2 ประเทศไทย – ตารางข้อผูกพันเฉพาะสาขา1 
ข้อเสนอผูกพันเปิดตลาดค้าบริการของไทยชุดที่ 9 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน 

วิธีการค้าบริการ: 1) การให้บริการแบบข้ามพรมแดน 2) การเดินทางไปบริโภคในต่างประเทศ  3) การจัดตั้งธุรกิจ 4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา 
สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 

Business Services 
A. Professional Services 
(a) Legal services (CPC 861) (1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

Legal advisory for drafting of 
documents concerning only 
international commercial law, 
excluding local laws and 
regulations (CPC Version 1.1: part 
of 82119) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(b) Accounting, auditing, 
bookkeeping services (CPC 862) 

(1) None (1) Auditing must be authenticated by licensed auditor in Thailand  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

 

                                                           
1 ในข้อผูกพันชุดที่ 9 ได้มีการแยก Mode 4 ออกมาเจรจาเฉพาะ แต่เพื่อความสะดวกในการอ่านตารางข้อผูกพันเฉพาะสาขา คณะผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลของทุก Mode ภายใต้ CPC เดียวกัน 
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สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 
A. Professional Services 
Bookkeeping services, only for tax 
returns for its own affiliated 
company (CPC Version 1.1: part of 
82220) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(c) Taxation services (CPC 8630) (1) None (1) Tax filing must be authenticated by licensed tax auditor 
and/or licensed auditor in Thailand. 

 

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

Individual tax preparation and 
planning services for employees of 
its own affiliated company (CPC 
Version 1.1: 82320) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) None (4) None  

Architectural services (CPC 8671) (1) None (1) Services must be authenticated by licensed architect in 
Thailand 

 

(2) None (2) None  
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สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 
A. Professional Services 
Architectural services (CPC 8671) (3) Commercial presence is permitted either in the form of a limited liability 

company or limited partnership or registered ordinary partnership whose head 
office is registered in Thailand and which meets the following conditions: 
a) As indicated in 3.3 of the horizontal section; 
Limited Liability Company 
b) At least half of its director(s), or its managing director must be a person of 
Thai Nationality and obtain a license from the Architects Council; 
Limited Partnership or Registered Ordinary Partnership 
c) The managing partner or manager must be the person of Thai nationality; 
and 
d) At least half of its partner(s) or its managing partner must be the person of 
Thai nationality and obtain a license from the Architects Council. (3) None 

 

(4) Unbound (4) Unbound  

(d) Architectural advisory and pre-
design services 
(CPC Version 1.1: 83211) 

(1) None (1) Services must be authenticated by licensed architect in 
Thailand 

 

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(e) Engineering services (CPC 8672) (1) None (1) Services must be authenticated by licensed engineer in 
Thailand 

 

(2) None (2) None  
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สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 
A. Professional Services 
(e) Engineering services (CPC 8672) (3) Commercial presence is permitted either in the form of a limited liability company 

or limited partnership or registered ordinary partnership whose head office is 
registered in Thailand and which meets the following conditions: 
a) As indicated in 3.3 of the horizontal section; 
Limited Liability Company 
b) At least half of its director(s), or its managing director must be a person of Thai 
Nationality and obtain a license from the Engineer Council; 
Limited Partnership or Registered Ordinary Partnership 
c) The managing partner or manager must be the person of Thai nationality; and 
d) At least half of its partner(s) or its managing partner must be the person of Thai 
nationality and obtain a license from the Engineers Council. 

(3) None  

(4) (a) As indicated in the horizontal section 
(b) Unbound for Civil Engineer 

(4) As indicated in the horizontal section  

(e) Engineering advisory and pre-
design services for traffic control 
systems 
(CPC Version 1.1: 83339) 

(1) None (1) Services must be authenticated by licensed engineer in 
Thailand 

 

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(f) Integrated engineering services   

(CPC 8673) 

Integrated engineering services for 
traffic control systems 
(CPC Version 1.1: 83319) 

(1) None (1) Services must be authenticated by licensed engineer in 
Thailand 

 

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  
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สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 
A. Professional Services 
(g) Urban planning and landscape 
architectural services  (CPC 8674) 

(1) None (1) Services must be authenticated by licensed architect in 
Thailand 

 

(2) None (2) None  

(3) Commercial presence is permitted either in the form of a limited liability 
company or limited partnership or registered ordinary partnership whose head 
office is registered in Thailand and which meets the following conditions: 
a) As indicated in 3.3 of the horizontal section; 
Limited Liability Company 
b) At least half of its director(s), or its managing director must be a person of Thai 
Nationality and obtain a license from the Architects Council; 
Limited Partnership or Registered Ordinary Partnership 
c) The managing partner or manager must be the person of Thai nationality; and 
d) At least half of its partner(s) or its managing partner must be the person of 
Thai nationality and obtain a license from the Architects Council. 

(3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(g) Urban planning services 
Development services for programmes 
concerning land use, site selection, 
control and utilization, road systems 
and servicing of land with a view to 
creating and maintaining systematic, 
coordinated urban development (CPC 
Version 1.1: part of 83221) 

(1) None (1) Services must be authenticated by licensed architect in 
Thailand 

 

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  
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สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 
A. Professional Services 
(k) Other professional services 
     Weather forecasting and 
meteorological services 
(CPC Version 1.1: 83550) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

B. Computer and Related Services 
(a) Consultancy services related to the 
installation of computer hardware 
(CPC 841) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

Hardware consultancy services 
(CPC Version 1.1: part of 83141) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(b) Software implementation services 

(CPC 842) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  
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สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 
B. Computer and Related Services 
Software consultancy services 
(CPC Version 1.1: part of 83142) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(c) Data processing services  
(CPC 834) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

Data processing services (excluding 
those provided over public 
telecommunications network) 
(CPC Version 1.1: 85960) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(d) Data base services (CPC 844) 

(e) Other Computer services: 

Maintenance and repair services of 
office machinery and equipment 

including computers (CPC 84500) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  
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C. Research and development services 
(a) Research and development on 
natural sciences: research and 
experimental development on: 
- physical sciences (CPC 85101) 
- chemistry & biology (CPC 85102) 
- engineering & technology  
(CPC 85103) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

Research and experimental 
development on physical sciences 
(CPC Version 1.1: 81110) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

(b) Research and experimental 
development services on: 
- economics (CPC 85202) 
- law (CPC 85203) 
- linguistics and languages  
(CPC 85204) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

Research and experimental 
development services in linguistics 

and languages (CPC Version 1.1: 
81240) 

  

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  
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สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 
C. Research and development services 
(c) interdisciplinary research and 
experimental development services 
(CPC Version 1.1: 81300) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

D. Real Estate Services 
(a) Involving own or leased property: 
Renting or leasing services involving 
own or leased residential property 
(CPC 82101) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(b) On a fee or contract basis: 
Residential property management 
services on a fee or contract basis 
(CPC 82201) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

Residential condominium 

management services on a fee or 

contract basis (part of CPC 1.1 : 
72211) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  
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E. Rental/Leasing Services without Operators 
(a) Relating to ships: Leasing or rental 
services concerning vessels (CPC 83103) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) Vessels registered under Thai flag may be granted rights and 
privileges in accordance with relevant Thai laws 

 

(4) Unbound (4) Unbound  

(a) Relating to ships: Leasing or rental 
services concerning non-Thai flag vessels 
without operator (CPC Version 1.1: 73115) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(c) Relating to other transport equipment : 
Private car (CPC 83101) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) Vessels registered under Thai flag may be granted rights and 
privileges in accordance with relevant Thai laws 

 

(4) Unbound (4) Unbound  

(c) Relating to other transport equipment : 

Leasing or rental services concerning space 
transport without operator 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  
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E. Rental/Leasing Services without Operators 
(d) Relating to other machinery and equipment: 
- Agricultural machinery and equipment 
without operator (CPC 83106) 
- Construction machinery and equipment 
without operator (CPC 83107) 
- Office machinery and equipment (incl. 
computer) without operator (CPC 83108) 
- Other machinery and equipment without 
operator (CPC 83109) 

(1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

Computer server 
(CPC Version 1.1: 73124) 

(1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(e) Other: Leasing or rental services 
concerning pleasure and leisure equipment 
(CPC 83204) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(e) Other: Leasing or rental services 
concerning furniture (CPC Version 1.1: 

73230**) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  
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F. Other Business Services 
(a) Advertising services (CPC 871) (1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

(b) Market research services (CPC 86401) (1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

Market research services (excluding public 
opinion polling services) 
(CPC Version 1.1: 83700) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(b) Public opinion polling services (CPC 
86402)  

(1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  
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F. Other Business Services 
(c) Management consulting services: General 
management consulting services (CPC 86501) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) (a) As indicated in the horizontal section 
(b) Unbound for Legal and Auditing Consultants (4) As indicated in the horizontal section 

 

(c) Management consulting services: 
- Financial management consulting services 
(CPC 86502 except business tax and except as 
provided in financial services sector) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

Human resource management consulting 
services 
(CPC Version 1.1: 83113) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(d) Services related to management 

consulting: 

Project management services other than for 
construction (CPC 86601)  

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  
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F. Other Business Services 
(d) Services related to management consulting: 
Planning related to production management (CPC Version 1.1: 83115) 
This subclass does not include consulting services for: 
- Human resources management consulting services 
- Marketing management consulting services 
- Financial management consulting services 
- General management consulting services 
- Other management consulting services 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(e) Technical testing and analysis services: 
- Composition and purity testing and analysis services (CPC Version 
1.1: 83561) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

Other technical testing and analysis services 
(CPC 86769+86761) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

(f) Services incidental to agriculture: 

(f) Services incidental to forestry: Forestry consultant services 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) None (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  
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F. Other Business Services 
(g) Services incidental to fishing: 
International trading, exporting products services (broker) 

Quality analysis services/Canning process analysis services  
Technical services 

- Consulting/ - Research on marketing/ - Quality control 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) None (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

(h)  Services incidental to mining at oil and gas fields (1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) None (3) None  

(4) a) As indicated in the horizontal section 
b) Unbound for Civil Engineer 

(4) As indicated in the horizontal section  

(j) Services incidental to energy distribution, on fee or 

contract basis (excluding transport-related services on a fee 
or contract basis of petroleum and natural gas) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(k) Placement and supply services of personnel: 

Executive search services only for local employment 
(part of CPC 87201) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section. The managing 
partner and/or manager must be the person of Thai Nationality 

(3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  
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F. Other Business Services 
Supply services of industrial workers, on a fee or 
contract basis to the clients 

Services consisting in supplying on a fee or contract 
basis to the clients, whether on a temporary or long-term 
basis, industrial workers hired by the supplier, who pays 
their emoluments. (part of CPC 87205) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(l) Investigation and Security: 

Alarm monitoring services for manufacturing 
factory (part of CPC 87303) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(m) Related scientific and technical consulting 
services: Oil and gas exploration 

(1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) a) As indicated in the horizontal section 
b) Unbound for Civil Engineer 

(4) As indicated in the horizontal section  

(m) Related scientific and technical consulting 

services: 
Scientific consulting services from 
mathematicians and statisticians (CPC 1.1: part of 

83139) 

(1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  
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F. Other Business Services 
(n) Maintenance and repair of equipment (not 
including maritime vessel, aircraft or other 

transport equipment): Machinery and equipment, 
on a fee or contract basis (part of CPC 88620) 

(1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

(o) Building and cleaning services: Disinfecting 
and exterminating services (CPC 87401) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(o) Building and cleaning services: Window 
cleaning services (CPC Version 1.1: 85320) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(p) Photographic services: Specialty photography 
services except aerial photography (part of CPC 
87504) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  
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F. Other Business Services 
(p) Photographic services: Photography processing services  
(CPC Version 1.1: part of 83820) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(q) Packaging services (CPC 876) (1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(r) Publishing and printing services excluding publishing 
newspaper  
(CPC 88442) 

(1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(s) Convention services: 
Convention centre over 2,000 participants 

(The development of a building that consists of Exhibition Halls, Meeting 
Rooms, a conference hall with more than 2,000 seating capacity, a banquet 
and a business centre equipped with state of the art telecommunication and 
teleconferencing facilities to cater for the needs of the convention industry. 
The centre will also provide adequate carparks, shops and restaurants/cafes 
to the exhibitors, participants and visitors) 

(1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  
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F. Other Business Services 
Annual international trade fair and exhibition 
organization services on a fee or contract basis 

(CPC Version 1.1: part of 85970) 

(1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(t) Other: Translation and interpretation services 

(CPC 87905) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

Communication Services 

Courier services (CPC 7512) 

Bicycle courier services for food delivery  
(part of CPC Version 1.1: 64340) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) None (4) None  
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Telecommunication Services 
Public local, domestic long distance 
and international services: 

(a) Fixed-line voice telephone services 
(a) Mobile telephone services (CPC 

75213) 

(1) None, other than - traffic shall be routed through gateways in Thailand operated by suppliers duly licensed; 
- the provision of concerned services shall be agreed by the supplier duly licensed of both ends. 

(1) None  

(2) None, other than - traffic shall be routed through gateways in Thailand operated by suppliers duly licensed; 
- the provision of concerned services shall be agreed by the supplier duly licensed of both ends. 

(2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section. (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

(d) Telegraph services (CPC 7523**) 

(e) Telex services (CPC 7523**) 

(f) Facsimile services (CPC 7521**+ 

7529**) 

(1) None, other than- traffic shall be routed through gateways in Thailand operated by suppliers duly licensed; 
- the provision of concerned services shall be agreed by the supplier duly licensed of both ends. 

(1) None  

(2) None, other than 
- traffic shall be routed through gateways in Thailand operated by suppliers duly licensed; 
- the provision of concerned services shall be agreed by the supplier duly licensed of both ends. 

(2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) a) As indicated in the horizontal section 
b) Unbound for Civil Engineer 

(4) As indicated in the horizontal section  

Private leased circuit services (CPC 
7522) 

(1) None, other than - traffic shall be routed through gateways in Thailand operated by suppliers duly licensed; 
- the provision of concerned services shall be agreed by the supplier duly licensed of both ends. 

(1) None  

(2) None, other than - traffic shall be routed through gateways in Thailand operated by suppliers duly licensed; 
- the provision of concerned services shall be agreed by the supplier duly licensed of both ends. 

(2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  
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Telecommunication Services 
(h) E-mail (CPC 7523**) 

(i) Voice-mail (CPC 7523**) 

(1) None, other than - traffic shall be routed through gateways in Thailand operated by suppliers duly licensed; 
- the provision of concerned services shall be agreed by the supplier duly licensed of both ends. 

(1) None  

(2) None, other than - traffic shall be routed through gateways in Thailand operated by suppliers duly licensed; 
- the provision of concerned services shall be agreed by the supplier duly licensed of both ends. 

(2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

(j) On-line information and data base-
retrieval (CPC 7523**) 

(1) None, other than - traffic shall be routed through gateways in Thailand operated by suppliers duly licensed; 
- the provision of concerned services shall be agreed by the supplier duly licensed of both ends. 

(1) None  

(2) None, other than - traffic shall be routed through gateways in Thailand operated by suppliers duly licensed; 
- the provision of concerned services shall be agreed by the supplier duly licensed of both ends. 

(2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

(l) Enhanced/value added facsimile 
services, incl. store and forward, store 

and retrieve (CPC 7523**) 

(m) Code and protocol conversion 

(1) None, other than  
- traffic shall be routed through gateways in Thailand operated by suppliers duly licensed; 
- the provision of concerned services shall be agreed by the supplier duly licensed of both ends. 

(1) None  

(2) None, other than  
- traffic shall be routed through gateways in Thailand operated by suppliers duly licensed; 
- the provision of concerned services shall be agreed by the supplier duly licensed of both ends. 

(2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  
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สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 
Telecommunication Services 
(n) On-line information and/or data 
processing services provided over 

public telecommunications network 
(part of CPC 843, excluding 

transaction processing) 

(1) None, other than  
- traffic shall be routed through gateways in Thailand operated by suppliers duly licensed; 
- the provision of concerned services shall be agreed by the supplier duly licensed of both ends. 

(1) None  

(2) None, other than  
- traffic shall be routed through gateways in Thailand operated by suppliers duly licensed; 
- the provision of concerned services shall be agreed by the supplier duly licensed of both ends. 

(2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) None (4) None  

Data base access services (part of 

CPC 7523) 

(1) Service providers must use networks operated be suppliers duly licensed (1) None  

(2) None (2) None  

(3) a) Shall be a Thai registered company with foreign equity participation not exceeding 25 per cent of the 
registered capital 
b) Must use networks operated by suppliers duly licensed 

(3) No limitation as long as foreign equity 
participation does not exceed 25 per cent 

 

(4) None (4) None  

(o) Other: Paging services (CPC 
75291) 

(1) None, other than 
- traffic shall be routed through gateways in Thailand operated by suppliers duly licensed; 
- the provision of concerned services shall be agreed by the supplier duly licensed of both ends. 

(1) None  

(2) None, other than 
- traffic shall be routed through gateways in Thailand operated by suppliers duly licensed; 
- the provision of concerned services shall be agreed by the supplier duly licensed of both ends. 

(2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) None (4) None  
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สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 
Telecommunication Services 
Telecommunications terminal equipment leasing 
services (CPC 75410) 

(1) None, subject to commercial arrangement with licensed operators (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) a) As indicated in the horizontal section 
b) Unbound for Civil Engineer 

(4) As indicated in the horizontal section  

Domestic VSAT (1) a) Service providers must use network operated by suppliers duly licensed; 
b) Radio application service is subject to frequency availability 

(1) None  

(2) None (2) None  

(3) a) Shall be a Thai registered company with foreign equity participation not 
exceeding 40 per cent of the registered capital and the number of foreign 
shareholders must not exceed 40 per cent of the total number of shareholders 
of the company 
b) Must use public telecommunication network under national 
telecommunication authorities 

(3) No limitation as long as foreign equity participation does not 
exceed 40 per cent 

 

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

Telecommunications equipment sales services 

(part of CPC 75420) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) a) As indicated in the horizontal section 
b) Unbound for Civil Engineer 

(4) As indicated in the horizontal section  
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สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 
Telecommunication Services 
Telecommunication Consulting Services (CPC 75440) (1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) a) As indicated in the horizontal section (b) Unbound for Civil Engineer (4) As indicated in the horizontal section  

Videotext 
Teleconference 

(1) a) Service providers must use network operated by suppliers duly licensed 
b) Radio application service is subject to frequency availability 

(1) None  

(2) None (2) None  

(3) a) A Thai registered company with foreign equity participation < 40% of the registered capital 
b) Must use public telecommunication network under national telecommunication authorities 

(3) No limitation as long as foreign equity 
participation does not exceed 40 per cent 

 

(4) As indicated in the horizontal section (4) None  

Audio Visual Services 
(a) Motion picture and video tape production and 
distribution services: 
Film/video production and distribution services 

excluding promotion or advertising services  

(CPC 96112+96113) 

(1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

(c) Radio/television services 

- Production services of radio programmes  
(CPC 96131) 
- Production services of television programmes  
(CPC 96132) 

(1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  
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สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 
Audio Visual Services 
(e) Sound recording: 
Production of sound recording only (excl. all 

broadcasting and AV services) 

(1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

Production of sound recording for higher education 

in University only (excl. all broadcasting and AV 
services 

(1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(f) Other: Colour correction services, i.e. adding, 
modifying, or excluding colour of audiovisual works 
(produced on film, video, or digital media, etc.) 

electronically, using digital techniques 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  
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สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 
CONSTRUCTION AND RELATED ENGINEERING SERVICES 
General Construction Work for Buildings (CPC 512) 

General Construction Work for Civil Engineering (CPC 513) 

Installation and Assembly Work (CPC 514, CPC 516) 

Building Completion and Finishing Work (CPC 517) 

Other (CPC 511, 515, 518) 

(1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) a) As indicated in the horizontal section 
b) Unbound for Civil Engineer 

(4) As indicated in the horizontal section  

A. General Construction Work for Buildings 
General construction services of mines and industrial plant (CPC 1.1 54260) 
This subclass does not include construction services of warehouses and industrial 
buildings, cf. 54121 

B. General Construction Work for Civil Engineering 
Excavating and earthmoving services (CPC 1.1 : 54330) 
of harbours, waterways, dams, irrigation and other water works (CPC 1.1 : 54230) 

C. Installation and Assembly Work 
Installation and Assembly Work Assembly and erection of Prefabricated 
constructions (CPC1.1 : 54400) 

D. Building Completion and Finishing Work 
Glazing services (CPC 1.1 : 54710) 
 
E. Other: Renting services related to equipment for construction or demolition 

of buildings or civil engineering works, with operator (CPC 1.1: 54800) 

(1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  
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สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 
Distribution Services 
Commission agents’ services (CPC 62111 to 
CPC 62118) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

Wholesale trade services of sports goods (incl. 

bicycles) (CPC 62266) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

Retailing services by Foreign service supplier 
established in Thailand of the products 
manufactured in Thailand under its own brand 

(CPC Version 1.1: part of 624) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

Franchising: Other non-financial Intangible 

assets (CPC 8929) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  
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สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 
Distribution Services 
Other: Retail sales of motor fuel and fuel 
oil 

(1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

Educational Services 
A. Primary education services: 
Preschool education services (CPC 

92110) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section 
At least half of its director(s), and if applicable its managing director, must be the person 
of Thai nationality 

(3) - The manager or the representative of the juridical person must be a 
Thai national, only who can apply for school license. 
- The school director and deputy director must be Thai nationals. 
- The School manager/Executive manager must be a Thai national. 

 

(4) Unbound (4) Unbound  

A. Primary education services (CPC 921) 

International and national school 
education services (CPC 9219) 

(4) Foreign natural persons may enter Thailand to supply education services provided that: 
 
a) the natural persons are invited or employed by education institutions duly established 
and registered in Thailand; and 
b) the natural persons possess qualification and experiences set by such institutions as 
well as meeting other criteria that may be set by Ministry of Education, where  applicable 
 
The initial temporary stay shall be one year or the duration of employment period, 
whichever is shorter, with possibility of extension. 
Others : As indicated in the horizontal section 

(4) Unbound  
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สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 
Educational Services 
B. Secondary education services: 
- General secondary education services (CPC 9221) 

- Higher secondary education services (CPC 9222) 
- Technical and vocational secondary education services 

(CPC 9223) 
- Technical and vocational secondary school-type 

education services for handicapped students (CPC 9224) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) Unbound  

B.  Secondary education services  (CPC 922**) 

International and national school education services 
(CPC 9221+9222) 

Technical and vocational education services  

(CPC 9223+9224) 

(4) Foreign natural persons may enter Thailand to supply education services 
provided that: 
a) the natural persons are invited or employed by education institutions duly 
established and registered in Thailand; and 
b) the natural persons possess qualification and experiences set by such 
institutions as well as meeting other criteria that may be set by Ministry of 
Education, where  applicable 
The initial temporary stay shall be one year or the duration of employment 
period, whichever is shorter, with possibility of extension. 
Others : As indicated in the horizontal section 

(4) Unbound  

C. Higher education services: 

Post-secondary technical and vocational education 

services (CPC 9231) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section 
At least half of its director(s), and if applicable its managing director, must be 
the person of Thai nationality 

(3) - The manager or the representative of the juridical person must 
be a Thai national, only who can apply for school license. 
- The school director and deputy director must be Thai nationals. 
- The School manager/Executive manager must be a Thai national. 

 

(4) Unbound (4) Unbound  



 
 

 

 ผ 2-34 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.                        The Office of Industrial Economics 

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 
Educational Services 
C. Higher education services: 
Science and technology faculty 

(Part of CPC 92390) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section 
At least half of its director(s), and if applicable its managing director, 
must be the person of Thai nationality 

(3) At least half of the university council members must be 
of Thai nationality 

 

(4) Unbound (4) Unbound  

Other higher education services 
(CPC 9239) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) At least half of the university council members must be 
of Thai nationality 

 

(4) Unbound (4) Unbound  

Adult education (CPC 924) 
Professional and/or Short Courses Education 

Services (CPC 92400) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) At least half of the university council members must be 
of Thai nationality 

 

(4) As indicated in the horizontal section (4) Unbound  
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สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 
Environmental Services 
Sewage services (CPC 9401) 
Environmental consultancy on sewage system, refuse 
disposal, hazardous waste management, air pollution and 
noise management, sanitation and other environmental 
management services (CPC 9401) 
Environmental Protection and Environmental Abatement 
Services (CPC 9401) 
Sewage services (including industrial waste water 
treatment system) (CPC 9401) 

Refuse disposal services (CPC 9402) 

Sanitation and similar services (CPC 9403) 

D. Other: 
- Cleaning services of exhaust gases (including industrial 
emission abatement) (CPC 9404) 
- Noise abatement services (CPC 9405) 
- Nature and landscape protection services (CPC 9406) 
- Other environmental protection services (CPC 9409) 

(1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

Marine environmental protection services (CPC Version 

1.1: Part of 94900) 

(1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  
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สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 
Health Care Services 
Medical and dental services: 
- General medical services (CPC 93121) 
- Specialised medical services (CPC 93122) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section and must only be OP clinic in a 
hospital. A person is allowed to operate not more than one sanatorium. 

(3) The person who applies for the license to operate must have a domicile 
in Thailand. 

 

(4) As indicated in the horizontal section 
The person who will be responsible to operate the OP Clinic is required to have 
the license to operate for not more than one OP Clinic, and has obtained a 
license to practice in Thailand 

(4) As indicated in the horizontal section 
The person who applies for the license to operate must have a domicile in 
Thailand. 

 

Specialised medical services provided in private 

hospital (CPC Version 1.1: part of 93122) 
This subclass includes: 
- consultation services in paediatrics, gynaecology-
obstetrics, neurology and psychiatry 
- surgical consultation services 
- analysis and interpretation of medical images (x-ray, 
electrocardiograms, endoscopies and the like) 
This subclass does not include: 
- Services of medical laboratories, cf.93199 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  
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Health Care Services 
Dental Services (CPC 93123) (1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section and must only be dental 
department in a hospital, not dental clinic nor dental hospital. A person is 
allowed to operate not more than one sanatorium. 

(3) The person who applies for the license to operate must have a domicile 
in Thailand. 

 

(4) As indicated in the horizontal section 
The person who will be responsible to operate the Dental Department is 
required to have the license to operate for not more than one Dental 
Department, and has obtained a license to practice in Thailand 

(4) As indicated in the horizontal section 
The person who applies for the license to operate must have a domicile in 
Thailand. 

 

Veterinary services: 

Veterinary services for pet animals (CPC 93201) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section and a person is allowed to 
operate not more than one veterinary hospital 

(3) The person who applies for the license to operate must have a domicile 
in Thailand. 

 

(4) Unbound (4) Unbound  

Veterinary services: 
Veterinary services for livestock (CPC Version 

1.1: 93220) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  
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Health Care Services 
Services provided by nurses 
(part of CPC 93191) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section and must only be nursing 
department in a hospital. A person is allowed to operate not more than one 
sanatorium. 

(3) The person who applies for the license to operate must have a domicile 
in Thailand. 

 

(4) As indicated in the horizontal section 
The person who will be responsible to operate the nursing Department is 
required to have the license to operate for not more than one nursing 
Department, and has obtained a license to practice in Thailand 

(4) As indicated in the horizontal section 
The person who applies for the license to operate must have a domicile in 
Thailand. 

 

Ambulance Services (CPC 93192) (1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) None (3) None  

   

j) Nursing department of physiotherapeutic and 
paramedical services provided in a hospital. 

(CPC Version 1.1: 93191) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  
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สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการประติบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพ่ิมเติม 
Health Care Services 
A. Private Hospital services (CPC Version 1.1: 
93110) 
This subclass does not include: 
- services delivered by hospital out-patient clinics 
- dental services 
- ambulance services 
- military hospital services 
- prison hospital services 
- nursing services 
- chronic case services 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section 
The person who will be responsible to operate the hospital is required to have 
the license to operate for not more than one hospital, and has obtained a 
license to practice in Thailand 

(4) As indicated in the horizontal section 
The person who applies for the license to operate must have a domicile in 
Thailand. 

 

B. Other human health services CPC Version 

1.1: part of 93199) 
- Residential health facilities services other than 
hospital services, excluding non-overnight stay 
(CPC 93193) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

C. Social services: Day-care services for 
children with disabilities 
(CPC Version 1.1: part of 93321) 
D. Other: 

Diagnostic imaging services without analysis or 
interpretation, e.g. x-ray, ultrasound, and magnetic 
resonance imaging (MRI) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  
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Tourism and Travel Related Services 
A. Hotel and Restaurants (incl. catering): 
- Hotel Lodging Services (CPC 6411) 
- Motel lodging services (CPC 6412) 
- Holiday center and holiday home services (CPC 64192) 
- Camping and Caravan site Services (CPC 64195) 
- Meal serving services with full restaurant services (CPC 64210) 
- Catering services (CPC 64230) 
- Beverage Serving Services without Entertainment (CPC 64310) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

A. Hotel and Restaurants: 
- Superior Deluxe or Six-star plus rated hotel 
(CPC Version 1.1: part of 63110) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

Travel agencies and tour operators services (CPC 74710) (1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

Outbound travel information services (excluding 

accommodation and travel reservation services) 
(CPC Version 1.1 : part of 67813) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) Foreign equity participation must not exceed 70 per cent of the 
registered capital and shall only operate in the form of limited partnership 

(3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  
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Tourism and Travel Related Services 
D. Other: 
Hotel management services (CPC Version 1.1: part of 63110) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

Recreational, Cultural and Sporting Services 
A. Entertainment Services: 
Theme parks and amusement parks (CPC 96194) 

(1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

B. News agency services: 
Picture supply services (CPC 96212) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

Picture supply services provided to National News agency 

(Part of CPC 96212) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  
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Recreational, Cultural and Sporting Services 
C. Libraries, archives, museums and other cultural services: 
Library services (CPC 9631) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

C. Libraries, archives, museums and other cultural services: 

Private library services (CPC 96311) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

D. Sporting and other recreational services: 
- Sports event promotion services (CPC 96411) 
- Sports event organisation services (CPC 96412) 
- Sports facility operation services (CPC 96413) 

- Recreation Park and Beach Services (CPC 96491) 

(1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

E. Other: Marina Facilities (A small sea harbour with docking 
facilities for motor and sailing boats, Marina provide berths for 
long and short term use and some also offer boat charter) 

(1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  
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Recreational, Cultural and Sporting Services 
Maritime Transport Services 
(a) Passenger transportation (CPC 7211 

excluding cabotage transport) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section 
a) Unbound for establishment of Juridical Person for the purpose of 
operating a fleet under the national flag of Thailand 
b) Other forms of commercial presence for the supply of international 
maritime transport services except branch offices: As indicated in the 
horizontal section 

(3) a) Unbound 
b) None 

 

(4) a) Ship's crew: Unbound 
b) Other personnel: As indicated in the horizontal section 

(4) a) Unbound 
b) Other personnel: As indicated in the horizontal section 

 

(b) Freight transportation (CPC 7212 
excluding cabotage transport) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section 
a) Unbound for establishment of Juridical Person for the purpose of 
operating a fleet under the national flag of Thailand 
b) Other forms of commercial presence for the supply of international 
maritime transport services except branch offices: 
As indicated in the horizontal section 

(3) a) Unbound 
b) None other than: 
- Shareholders of Thai maritime transport companies with ownership of Thai 
flag vessels may be granted exemption or reduced rates of income tax leviable 
on dividends paid by such companies 
- Exporters or importers of goods shipped from or to Thailand by Thai flag 
vessel may be entitled to special deduction of not more than 50 per cent of the 
freight values or other expenses paid in the ordinary courses of carriage of 
such goods from their net income for the purposes of calculation of income tax 

 

(4) a) Ship's crew: Unbound 
b) Other personnel: As indicated in the horizontal section 

(4) a) Unbound 
b) Other personnel: As indicated in the horizontal section 
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Maritime Transport Services 
(b) Freight transportation 
(excluding cabotage transport): Transoceanic water transport 
services of refrigerated freight by refrigerator vessels 
(CPC Version 1.1: part of 65121) 
This subclass does not include coastal and transoceanic water 
transportation of chemical, liquid gas, any form of gages or any 
form of liquids cf. 65122 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) a) Ship's crew: Unbound 
b) Other personnel: As indicated in the horizontal section 

(4) a) Unbound 
b) Other personnel: As indicated in the horizontal section 

 

(c) Rental of non-Thai flag vessels with crew (CPC 7213) (1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

     

(d) Maintenance and repair of vessels exceeding 100,000 DWT 
(Part of CPC 8868) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  
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Maritime Transport Services 
(e) International towing (CPC 7214) (1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section 
a) Unbound for establishment of Juridical Person for the purpose of 
operating a fleet under the national flag of Thailand 
b) Other forms of commercial presence for the supply of international 
towing services except branch offices: As indicated in the horizontal section 

(3) a) Unbound 
b) None  

 

(4) a) Ship's crew: Unbound 
b) Other personnel: As indicated in the horizontal section 

(4) a) Unbound 
b) Other personnel: As indicated in the horizontal 
section 

 

(f) Supporting Services for maritime transport 
- Shore reception facilities (collection of waste/oily water from ships) 
- Port captain's services attached to specific foreign vessels 
- Classification Societies 
- Vessels salvage and refloating services – not applicable in harbour 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

(f) Supporting Services for maritime transport 
- Vessels salvage and refloating services (CPC 1.1 67630) 
This subclass does not include: 
- towing services supplied to distressed vessels: 
- on coastal waters or on open sea, cf. 65140 
- on inland waters, cf. 65240 
- police services, cf. 91260 
- marine fireboat services, cf. 91260 
- other public order and safety affairs related services, cf. 91290 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  
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Maritime Transport Services 
Custom clearance services (1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section 
A customs broker must be natural person of Thai nationality* 

(3) A customs broker must be natural person of Thai nationality* *must obtain a license from 
the Customs Department 

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

Space Transport Services 
Transport services via space (CPC 1.1 :66300) 
This subclass includes space passenger transportation services 
This subclass does not include: 
- launching and placing of satellites in space 
- services provided by space laboratories 

(1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

Rail Transport Services 
Maintenance and repair of Rail transport equipment  
(CPC 8868**) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

Supporting services for rail transport services: 
- Security services at railway station 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  
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Rail Transport Services 
Supporting services for rail transport services: 
- Railway car cleaning services under the service contract of 

railway authority 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

Road Transport Services 
(a) Passenger transportation: 
- Rental services of passenger cars with operator  

(CPC 71222) 
- Rental services of buses and coaches with operator  
(CPC 71223) 

(b) Freight transportation only for frozen or refrigerated 

goods, bulk liquids or gases and containerised freight 
(CPC 71231 to 71233) 

(1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section and not less than 
half of the board of directors of the company must have Thai 
nationality 

(3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

(d) Maintenance and repair of road transport equipment: 

Automobile emergency road services 

(e) Supporting services for road transport services: 

Parking services (CPC 7443) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  
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Services Auxiliary to All Modes of Transport Services 
(a) Maritime cargo handling services (1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section and supplying of 
services in the area under the jurisdiction of the Port Authority of 
Thailand is subject to certain conditions set up by the Ministerial 
Regulations issued under the Port Authority of Thailand Act B.E. 2494 

(3) Unbound  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

(b) Storage and warehouse services for maritime 

transport 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

(b) Storage and warehousing services of frozen or 
refrigerated goods (CPC 74210) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  
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Services Auxiliary to All Modes of Transport Services 
(c) Freight transport agency services: 
Maritime Freight forwarding services (part of CPC 748) 

(c) Maritime Agency Services (part of CPC 748) 

(1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

OTHER SERVICES NOT INCLUDED ELSEWHERE 
Skill training services (not classified under education 
services, incl. educational institution ) related to alternative 
energy production, on a fee or contract basis (CPC 97090) 

(1) None (1) None  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.1 of the horizontal section (3) None  

(4) Unbound (4) Unbound  

(c) Freight transport agency services: 
Maritime Freight forwarding services (part of CPC 748) 

(c) Maritime Agency Services (part of CPC 748) 

(1) Unbound (1) Unbound  

(2) None (2) None  

(3) As indicated in 3.3 of the horizontal section (3) None  

(4) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section  

หมายเหตุ: ในตารางนี้จะมิได้ระบุสาขาการบริการทางการเงิน (Financial Services) เนื่องจากมีคณะท างานในการเปิดเสรีบริการทางการเงิน (Working Committee on Financial Services Liberalization : WC-FSL)  
เป็นคณะท างานที่ท าการเจรจาด้านการบริการทางการเงินโดยเฉพาะ ภายใต้กรอบ AFAS โดยปัจจุบันมีการเจรจาไปแล้วทั้งสิ้น 6 ครั้ง 
ที่มา:  โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจาก 9th ASEAN Framework Agreement on Services และ ASEAN Agreement on the Movement of Natural Person 



 

 

 

ผ 2-50  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

 

 
 



 

 

 

 ผ 3-1 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก 3 
ตาราง Provisional Central Product Classification (CPC) 

และรหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย (Thailand 
Standard Industrial Classification) ที่เกี่ยวขอ้งกับ

อุตสาหกรรมการบริการทีเ่กี่ยวข้องกับการผลิต 
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับ  
5 อุตสาหกรรมเป้าหมาย แบ่งตามรหัส CPC และ TSIC 

CPC 
Provisional 

Description TSIC Description 

Professional Services 
Engineering services 

86721 Advisory and consultative engineering services 09100 กิจกรรมที่สนับสนนุการขุดเจาะน ้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ 

86722 
Engineering design services for the construction of 
foundations and building structures 09900 กิจกรรมที่สนับสนนุการท้าเหมืองแร่และเหมืองหินอืน่ๆ 

86723 
Engineering design services for mechanical and 
electrical installations for buildings 71101 กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและการให้ค้าปรึกษาที่เกี่ยวข้อง 

86724 
Engineering design services for the construction of civil 
engineering works 71102 

กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้ค้าปรึกษาทางด้านเทคนิคที่
เกี่ยวข้อง 

86725 
Engineering design services for industrial processes 
and production 71103 

กิจกรรมงานธรณีฟิสิกส์ธรณีวิทยาและการให้ค้าปรึกษาที่ 
เกี่ยวข้อง 

86726 Engineering design services n.e.c. 74109 กิจกรรมการออกแบบเฉพาะด้านอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

86727 
Other engineering services during the construction and 
installation phase 74902 กิจกรรมการให้ค้าปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 

86729 Other engineering services 74909 
กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิคอื่นๆ ซึ่งมิได ้ 
จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

86731 
Integrated engineering services for transportation 
infrastructure turnkey projects     

86732 

Integrated engineering and project management 
services for water supply and sanitation works turnkey 
projects     

86733 
Integrated engineering services for the construction of 
manufacturing turnkey projects     

86739 
Integrated engineering services for other turnkey 
projects     

Research and Development Service  
R&D services on natural sciences 

85101 
Research and experimental development services on 
physical sciences 72101 การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 

85102 
Research and experimental development services on 
chemistry and biology 72102 การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านเทคโนโลยชีีวภาพ 

85103 
Research and experimental development services on 
engineering and technology 72109 

การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยอีื่นๆ 
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

85104 
Research and experimental development services on 
agricultural sciences 72200 การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

85105 
Research and experimental development services on 
medical sciences and pharmacy     
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85109 
Research and experimental development services on 
other natural sciences     

Other Business Services 
Market research and public opinion  polling services 

86401 Market research services 73200 การวิจัยตลาดและการส้ารวจความคิดเห็นของประชาชน 
86402 Public opinion polling services 70100 กิจกรรมของส้านักงานใหญ ่
86501 General management consulting services 70201 กิจกรรมให้ค้าปรึกษาด้านการสื่อสารประชาสัมพนัธ์ 

86502 
Financial management consulting services (except 
business tax) 70202 กิจกรรมให้ค้าปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงิน 

86503 Marketing management consulting services 70209 
กิจกรรมให้ค้าปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆ ซึ่งมิได้ 
จัด ประเภทไว้ในที่อืน่ 

86504 Human resources management consulting services 74909 
กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิคอื่นๆ ซึ่งมิได ้ 
จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

86505 Production management consulting services 85500 การบริการที่สนับสนนุการศึกษา 
86506 Public relations services     
86509 Other management consulting services     

86601 
Project management services other than for 
construction     

86602 Arbitration and conciliation services     
86609 Other management services n.e.c.     

Technical testing and analysis services 
86761 Composition and purity testing and analysis services 71201 การทดสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพและเคมี 
86762 Testing and analysis services of physical properties 71202 การตรวจสภาพยานยนต์ทางเทคนิค 

86763 
Testing and analysis services of integrated mechanical 
and electrical systems 71209 

การทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ใน
ที่อื่น 

86769 Other technical testing and analysis services     
Services incidental to agriculture, hunting and forestry 

88110 Services incidental to agriculture 01611 การควบคุมแมลงและสัตว์ศัตรูพชื 

88120 Services incidental to animal husbandry 01612 
การด้าเนินการเกี่ยวกับอุปกรณ์การให้น ้าและเครื่องมือชลประทาน 
ทางการเกษตร 

88130 Services incidental to hunting 01619 กิจกรรมสนับสนนุการผลติพชืผลซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
88140 Services incidental to forestry and logging 01621 กิจกรรมสนับสนนุการแพร่พนัธุ์สัตว์ 

   01629 กิจกรรมสนับสนนุการเลี ยงสัตว์อืน่ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 
  01630 กิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยวพืชผล 

    01640 กระบวนการจัดการเมล็ดพันธุ์เพือ่การขยายพันธุ์ 
    81300 การบริการดูแลและบ้ารุงรักษาภูมิทัศน์ 
    96302 กิจกรรมการดูแลสัตว์เลี ยง 
    01700 การล่าสัตว์การดักสตัว์และกิจกรรมบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
    01299 การปลูกพืชยืนต้นประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
    01302 การปลูกพืชการเพาะพนัธุ์และการขยายพันธุ์พืชอื่นๆ 
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    02100 วนวัฒนวิทยาและกิจกรรมอืน่ๆ ที่เกี่ยวกับป่าไม้ 
    02200 การท้าไม้ 
    02300 การเก็บหาของป่า 
    02400 บริการสนับสนนุการป่าไม้ 
Services incidental to mining 

88300 Services incidental to mining 09100 กิจกรรมที่สนับสนนุการขุดเจาะน ้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ 
Services incidental to manufacturing 

88411 
Manufacture of food and beverages, on a fee or 
contract basis 01629 กิจกรรมสนับสนนุการเลี ยงสัตว์อืน่ๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

88412 Manufacture of tobacco on a fee or contract basis 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้นสตัว์ปีก) 
88421 Manufacture of textiles on a fee or contract basis 10112 การบรรจุเนื อสตัว์สด (ยกเว้นสตัว์ปีก) 

88422 
Manufacture of wearing apparel on a fee or contract 
basis 10120 การฆ่าและการบรรจุเนื อสัตว์ปีกสด 

88423 
Manufacture of leather products on a fee or contract 
basis 10131 

การผลิตเนื อสัตว์และเนื อสัตว์ปีกด้วยการอบแห้ง การท้าเค็มหรือ 
การรมควัน 

88430 

Manufacture of wood and of products of wood and 
cork, except furniture; manufacture of articles of straw 
and plaiting materials, on a fee or contract basis 10132 

การผลิตไส้กรอกลูกชิ นและผลิตภัณฑอ์ื่นที่คล้ายกันที่ท้าจาก 
เนื อสัตว์และเนื อสตัว์ปีก 

88441 
Manufacture of paper and paper products, on a fee or 
contract basis 10133 การผลิตเนื อสัตว์และเนื อสัตว์ปีกบรรจุกระป๋อง 

88450 
Manufacture of coke, refined petroleum products and 
nuclear fuel, on a fee or contract basis 10134 การผลิตผลติภัณฑพ์ลอยได้จากสัตวแ์ละสัตว์ปีก 

88460 
Manufacture of chemicals and chemical products, on a 
fee or contract basis 10139 

การผลิตผลติภัณฑอ์ื่นๆ จากเนื อสัตวแ์ละเนื อสตัว์ปีกซึ่งมิได้ 
จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

88470 
Manufacture of rubber and plastics products, on a fee 
or contract basis 10211 การผลิตปลาและผลติภัณฑ์จากปลาสดแช่เย็น หรือแช่แข็ง 

88480 
Manufacture of other non-metallic mineral products, on 
a fee or contract basis 10212 

การผลิตสตัวน์ ้าและผลติภัณฑ์สตัว์น ้าสด (ยกเว้นปลา) แช่เย็นหรือ
แช่แข็ง 

88491 Manufacture of furniture on a fee or contract basis 10221 การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง 

88492 
Manufacture of other articles n.e.c., on a fee or 
contract basis 10222 การผลิตสตัวน์ ้า (ยกเว้นปลา) บรรจุกระป๋อง 

88493 Recycling on a fee or contract basis 10291 
การผลิตผลติภัณฑ์สตัวน์ ้าด้วยการอบแห้ง การรมควนั การท้าเค็ม 
การหมักในน ้าเกลือ หรือน ้าส้มสายชู 

88510 Manufacture of basic metals on a fee or contract basis 10292 การผลิตไส้กรอกลูกชิ นและผลิตภัณฑอ์ื่นที่คล้ายกันท้าจากสัตว์น ้า 

88520 
Manufacture of fabricated metal products, except 
machinery and equipment, on a fee or contract basis 10293 การผลิตน ้าปลาและผลติภัณฑ์สตัวน์ ้าที่ได้จากการหมัก 

88530 
Manufacture of machinery and equipment n.e.c., on a 
fee or contract basis 10294 การผลิตปลาป่นส้าหรับใช้เป็นอาหารสัตว์ 

88540 
Manufacture of office, accounting and computing 
machinery, on a fee or contract basis 10295 การแปรรูปสาหร่าย 
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88550 
Manufacture of electrical machinery and apparatus 
n.e.c., on a fee or contract basis 10299 การผลิตผลติภัณฑอ์ื่นๆ จากสัตวน์ ้าซึง่มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 

88560 
Manufacture of radio, television and communication 
equipment and apparatus, on a fee or contract basis 10301 การผลิตผลไม้และผักแช่แข็ง 

88570 

Manufacture of medical precision and optical 
instruments, watches and clocks, on a fee or contract 
basis 10302 การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง 

88580 
Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-
trailers, on a fee or contract basis 10303 การผลิตน ้าผลไม้และน ้าผัก 

88590 
Manufacture of other transport equipment, on a fee or 
contract basis 10304 

การถนอมผลไม้หรอืผักโดยการท้าเค็มการอบแห้งการแช่  
ในน ้ามันหรือในน ้าส้มสายชู 

    10305 การผลิตแยมแยมผวิส้มและเยลลี 
    10306 การแปรรูปและการถนอมมันฝรั่ง 
    10307 การผลิตผลติภัณฑ์จากถั่วเปลือกแข็ง 

    10309 
การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผกัด้วยวิธีอืน่ๆ ซึ่งมิได้  
จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

    10411 การผลิตน ้ามันถัว่เหลือง 
    10412 การผลิตน ้ามันร้าข้าว 
    10413 การผลิตน ้ามันข้าวโพด 
    10414 การผลิตน ้ามันมะพร้าว 
    10419 การผลิตน ้ามันพืชชนิดอืน่ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
    10420 การผลิตน ้ามันปาล์ม 
    10491 การผลิตน ้ามันและไขมันจากสตัว์ 

    10499 
การผลิตผลติภัณฑอ์ื่นๆ ที่ได้จากน ้ามันพืชซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ใน
ที่อื่น 

    10501 การผลิตน ้านมสด (ยกเว้นน ้านมดิบ) 
    10502 การผลิตผลติภัณฑ์นมขน้หรอืนมผง 
    10503 การผลิตไอศกรีมและไอศกรีมหวานเย็น 
    10504 การผลิตโยเกิรต์และนมเปรี ยว 
    10505 การผลิตเนย 
    10509 การผลิตผลติภัณฑ์นมอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
    10611 การสีข้าว 
    10612 การผลิตแป้งจากข้าว 
    10613 การผลิตแป้งสาลี 
    10614 การผลิตแป้งข้าวโพด 
    10615 การผลิตแป้งจากเมล็ดธัญพืชอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

    10616 
การผลิตแป้งผสมหรอืแป้งส้าเร็จรูปส้าหรับใช้ท้าขนมปังและ 
ประกอบอาหารอื่นๆ 

    10617 การผลิตน ้าธัญพืช 
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    10619 
การผลิตผลติภัณฑอ์ื่นๆ จากเมล็ดธัญพืชซึ่งมิได้จัดประเภท 
ไว้ในที่อืน่ 

    10621 การผลิตมันเส้นและมันอัดเม็ด 
    10622 การผลิตสตาร์ชมันส้าปะหลัง 

    10623 
การผลิตสตาร์ชจากข้าวโพดธัญพืชและพชืผักอืน่ๆ (ยกเว้น 
มันส้าปะหลัง) 

    10629 การผลิตผลติภัณฑ์จากสตารช์อืน่ๆ ซึง่มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
    10711 การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี 
    10712 การผลิตขนมปังกรอบและผลติภัณฑข์นมอบกรอบอื่นๆ 
    10713 การผลิตขนมไทยประเภทอบ 
    10721 การผลิตน ้าตาลดิบจากอ้อย 
    10722 การผลิตน ้าตาลบรสิุทธิ์ 
    10723 การผลิตน ้าตาลจากพืช (ยกเว้นอ้อย) 
    10731 การผลิตโกโก้และผลติภัณฑ์จากโกโก้ 
    10732 การผลิตผลติภัณฑช์็อกโกแลตและขนมหวานจากช็อกโกแลต 
    10733 การผลิตหมากฝรั่ง 

    10734 
การถนอมผลไม้ถั่วเปลือกแข็งเปลือกผลไม้และสว่นอื่นๆ ของพืช
โดยใช้น ้าตาล 

    10739 
การผลิตลูกกวาดและขนมอื่นๆ ท่ีท้าจากน ้าตาลซึ่งมิได้จัดประเภท
ไว้ในที่อืน่ 

    10741 การผลิตพาสต้า 
    10742 การผลิตเส้นกว๋ยเตี๋ยว บะหมี่ วุ้นเส้น 

    10743 
การผลิตผลติภัณฑอ์าหารจ้าพวกแป้งชนิดส้าเร็จรูปและ  
กึ่งส้าเร็จรูป 

    10749 
การผลิตผลติภัณฑอ์าหารจ้าพวกแป้งอื่นๆ ท่ีคล้ายกันซึ่งมิได้  
จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

    10751 การผลิตอาหารปรุงส้าเร็จแช่แข็ง 

    10752 
การผลิตอาหารปรุงส้าเร็จบรรจุในภาชนะปิดสนิทโดยวิธี
สุญญากาศ 

    10761 การผลิตกาแฟ 
    10762 การผลิตชา 
    10769 การผลิตสมุนไพรผงส้าหรับชงเป็นเครื่องด่ืม 
    10771 การผลิตเครื่องเทศและเครื่องแกงส้าเร็จรูป 
    10772 การผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหารประจ้าโต๊ะ 
    10773 การผลิตซอีิ๊ว 
    10774 การผลิตผงชรูส 
    10775 การผลิตเกลือบริโภค 

    10779 
การผลิตเครื่องปรุงอาหารประจ้าโต๊ะและเครื่องประกอบอาหารอื่น ๆ 
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

    10791 การผลิตขนมขบเคี ยว/ขนมกรุบกรอบ 
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    10792 การผลิตขนมไทยและขนมพื นเมือง (ยกเว้นขนมอบ) 
    10793 การผลิตซุปน ้าซุปและอาหารพิเศษ 
    10794 การผลิตอาหารพรอ้มปรุงและอาหารที่เน่าเสียง่าย 
    10795 การผลิตน ้าแข็งเพื่อการบริโภค 
    10796 การผลิตผลติภัณฑ์จากไข่ 
    10799 การผลิตผลติภัณฑอ์าหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 
    10801 การผลิตอาหารส้าเร็จรูปส้าหรับสตัว์เลี ยง 
    10802 การผลิตอาหารส้าเร็จรูปส้าหรับเลี ยงปศุสัตว์ในฟาร์ม 
    11011 การผลิตสรุากลั่น 
    11012 การผลิตสรุาผสม 
    11021 การผลิตไวนอ์งุ่น 
    11022 การผลิตไวน์ผลไม ้(ยกเว้นองุ่น) 
    11029 การผลิตสรุาผลไม ้(ไวน์) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ทีอ่ื่น 
    11030 การผลิตมอลต์และสุราที่ท้าจากข้าวมอลต์ 
    11041 การผลิตน ้าดื่มบริสุทธิ์และน ้าแร่บรรจขุวด 
    11042 การผลิตน ้าอัดลมและโซดา 
    11043 การผลิตเครื่องด่ืมกาแฟ ชาและชาชงสมุนไพรพรอ้มด่ืม 
    11044 การผลิตเครื่องด่ืมให้พลังงานรวมถึงเครื่องด่ืมเกลือแร่ 
    11049 การผลิตเครื่องด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว ้
    12001 การบ่มและการอบใบยาสูบ 
    12002 การผลิตบุหรี่และซิการ ์

    12009 
การผลิตผลติภัณฑ์จากยาสูบและผลติภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบอืน่ๆ 
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ (ยกเว้นบุหรี่และซิการ)์ 

    13111 การเตรียมเส้นใย 
    13112 การปั่นด้ายจากเส้นใยธรรมชาติ 
    13113 การปั่นด้ายจากเส้นใยสังเคราะห์ 
    13121 การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาต ิ
    13122 การทอผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์ 
    13129 การทอผ้าจากเส้นใยอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
    13129 การทอผ้าจากเส้นใยอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
    13131 การขจัดไขมันและสิ่งสกปรกการฟอกขาวและการยอ้มสี 
    13132 การพิมพ์ผ้า 
    13139 การตกแต่งส้าเร็จสิ่งทอด้วยวิธีอื่นๆ ซึง่มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
    13139 การตกแต่งส้าเร็จสิ่งทอด้วยวิธีอื่นๆ ซึง่มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
    13910 การผลิตผ้าถักและผ้าถักโครเชต์ 
    13921 การผลิตเครื่องนอนผ้าที่ใช้บนโตะ๊อาหารห้องน ้าและหอ้งครัว 
    13922 การผลิตผลติภัณฑ์จากผ้าใบและผ้าอืน่ๆ ท่ีคล้ายกัน 

    13929 
การผลิตวสัดุสิ่งทอส้าเร็จรูปอืน่ๆ ยกเว้นเครื่องแต่งกายซึ่งมิได้ 
จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

    13930 การผลิตพรมและพรมหนา 
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    13940 การผลิตเชือกเชือกเส้นใหญต่าข่ายแหและอวน 
    13991 การผลิตผ้าที่ไม่ได้ทอ 
    13992 การผลิตสิ่งทอชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม 
    13999 การผลิตสิ่งทออื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

    14111 
การผลิตเสื อผ้าเครื่องแต่งกายที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมวิชาชพี
นักเรียนและนักศึกษา 

    14112 การผลิตเสื อผ้าชั นนอก 
    14113 การผลิตชุดชั นในและชุดนอน 
    14114 การผลิตเสื อผ้าส้าหรับเด็กทารก 
    14115 การผลิตชุดกีฬา 
    14116 การผลิตเสื อผ้าเครื่องแต่งกายจากหนัง 
    14120 การตัดเย็บเสื อผ้าตามค้าสั่งของลูกค้า 
    14131 การผลิตเครื่องปกคลุมหรอืสวมศีรษะ 

    14139 
การผลิตเครื่องประกอบเครือ่งแต่งกายอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้
ในที่อื่น 

    14200 การผลิตสิ่งของต่างๆ ท่ีท้าจากขนสัตว์ 
    14301 การผลิตเสื อผ้าเครื่องแต่งกายด้วยการถักและถักโครเชต์ 
    14302 การผลิตถุงเท้าถุงน่องชุดชั นในดว้ยการถักและถักโครเชต์ 

    15110 
การฟอกและการตกแต่งเครื่องหนังการตกแต่งและการย้อมสี  
หนังขนสตัว ์

    15121 การผลิตผลติภัณฑ์ประเภทกระเป๋า 
    15122 การผลิตอานเครือ่งลากเทียมสัตว์และของเล่นสัตว์ 

    15129 
การผลิตสิ่งของอื่นๆที่ท้าจากหนังฟอกหรือหนังอัดซึ่งมิได้  
จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

    15201 การผลิตรองเท้าหนัง 
    15202 การผลิตรองเท้ายาง 
    15203 การผลิตรองเท้าไม้ 
    15204 การผลิตรองเท้ากีฬา 
    15209 การผลิตรองเท้าอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
    16101 การเลื่อยไม้ 
    16102 การอบและการอัดน ้ายาไม้ 
    16210 การผลิตแผน่ไม้บางและผลิตภัณฑไ์ม้ 
    16220 การผลิตโครงสร้างที่ใช้ในการก่อสร้างและเครื่องประกอบอาคาร 
    16230 การผลิตภาชนะบรรจุที่ท้าจากไม้ 
    16291 การผลิตเครื่องใช้ในบ้านที่ท้าจากไม้และไม้ก๊อก 
    16292 การผลิตผลติภัณฑ์ที่ท้าจากฟางและวสัดุถักสาน 
    16299 การผลิตผลติภัณฑ์จากไม้และไม้กอ๊กซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 
    17011 การผลิตเยื่อกระดาษ 
    17012 การผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง 
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    17020 
การผลิตกระดาษลอนลูกฟูกและกระดาษแข็งลอนลูกฟูกและ  
การผลิตกลอ่งจากกระดาษและกระดาษแข็ง 

    17091 
การผลิตผลติภัณฑ์ที่แปรรูปจากกระดาษเพื่อใช้ในครัวเรอืนและ 
สุขอนามัย 

    17092 การผลิตอุปกรณ์เครือ่งเขียนจากกระดาษ 

    17099 
การผลิตผลติภัณฑ์แปรรูปอื่นๆ ท่ีท้าจากกระดาษและกระดาษแข็ง 
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

    18112 การพิมพ์ฉลาก 
    18119 การพิมพ์อืน่ ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
    19100 การผลิตผลติภัณฑ์ถ่านโค้ก 
    19201 การผลิตผลติภัณฑ์ที่ได้จากโรงกลั่นปโิตรเลียม 
    19202 การผลิตเชื อเพลิงชีวภาพ 

    19209 
การผลิตผลติภัณฑอ์ื่นๆ ท่ีได้จากการกลั่นปิโตรเลียมซึ่งมิได้  
จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

    20111 การผลิตก๊าซที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม 
    20112 การผลิตสียอ้มผ้าและสผีง 
    20113 การผลิตเคมีภัณฑ์อนนิทรียข์ั นมูลฐานอื่นๆ 
    20114 การผลิตแอลกอฮอล์และเอสเตอร์ 
    20115 การผลิตเคมีภัณฑ์อินทรีย์ขั นมูลฐานอืน่ๆ 
    20121 การผลิตปุ๋ยเคมี 
    20122 การผลิตสารประกอบไนโตรเจน 
    20131 การผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติกขั นต้น 
    20132 การผลิตยางสังเคราะห์ขั นต้น 
    20210 การผลิตยาปราบศัตรพูืชและเคมีภัณฑ์อื่นๆ เพือ่การเกษตร 

    20221 
การผลิตสนี ้ามันชักเงาและสารเคลือบประเภทเดียวกันและ น ้ามัน
ทาไม้ 

    20222 การผลิตหมึกพิมพ์และผงหมึก 

    20231 
การผลิตสบู่และสารซักฟอกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการท้าความสะอาด 
และขัดเงา 

    20232 การผลิตเครื่องหอม เครื่องส้าอาง และผลิตภัณฑ์ในหอ้งน ้า 
    20291 การผลิตผลติภัณฑ์ที่เกี่ยวกับระเบิด 
    20292 การผลิตกาวและเจลาติน 
    20293 การผลิตน ้ามันหอมระเหย 
    20294 การผลิตเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการถ่ายรูป 
    20299 การผลิตผลติภัณฑ์เคมีอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
    20300 การผลิตเส้นใยประดิษฐ์ 
    21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค 
    21002 การผลิตผลติภัณฑ์จากพืชและสตัว์ที่ใช้รักษาโรค 
    22111 การผลิตยางล้อและยางใน 
    22112 การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยางล้อ 
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    22191 การผลิตยางแผ่นและยางแท่ง 
    22192 การผลิตน ้ายางข้น 
    22193 การผลิตสิ่งของเครื่องใช้ด้านสุขอนามัยหรือเภสัชกรรมที่ท้าจากยาง 
    22199 การผลิตผลติภัณฑ์ยางอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

    22210 
การผลิตผลติภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง/ประกอบอาคารที่ท้าจาก
พลาสติก 

    22220 การผลิตบรรจุภัณฑพ์ลาสติก 
    22230 การผลิตผลติภัณฑพ์ลาสติกส้าเร็จรูป 

    22291 
การผลิตเครื่องใช้บนโตะ๊อาหารในครวัและในห้องน ้าที่ท้าจาก
พลาสติก 

    22292 การผลิตผลติภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส 
    22299 การผลิตผลติภัณฑพ์ลาสติกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 
    23101 การผลิตแก้ว/กระจกแผน่ 
    23102 การผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ท้าจากแก้ว 
    23103 การผลิตไฟเบอร์กลาส 
    23109 การผลิตผลติภัณฑ์แกว้อื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
    23910 การผลิตผลติภัณฑว์ัสดุทนไฟ 
    23921 การผลิตอิฐ 
    23922 การผลิตกระเบื องปูพื นและแผ่นเซรามิก 
    23923 การผลิตเครื่องสขุภัณฑ์เซรามิก 

    23929 
การผลิตวสัดุที่ใช้ในการกอ่สร้างอื่นๆ ที่ท้าจากดินเหนียวซึ่งมิได้ 
จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

    23931 การผลิตผลติภัณฑ์เซรามิกที่เป็นเครื่องใช้บนโตะ๊อาหาร 
    23932 การผลิตผลติภัณฑ์ประติมากรรมและของตกแต่งที่ท้าจากเซรามิก 

    23933 
การผลิตลูกถว้ยฉนวนไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบลูกถว้ย
ฉนวนไฟฟ้าที่ท้าจากเซรามิก 

    23939 
การผลิตผลติภัณฑ์เครือ่งเคลือบปอรซ์เลนและเซรามิกชนิดอื่นๆ 
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

    23941 การผลิตปูนซีเมนต ์
    23942 การผลิตปูนไลม ์(ปูนขาว) และปูนปลาสเตอร ์
    23951 การผลิตผลติภัณฑ์คอนกรตีเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง 
    23952 การผลิตผลติภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ที่ใชใ้นงานก่อสร้าง 
    23953 การผลิตคอนกรตีผสมเสร็จ 
    23954 การผลิตผลติภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 

    23959 
การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ท้าจากคอนกรีตซีเมนต์และ ปูนปลาสเตอร์
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

    23961 การผลิตผลติภัณฑ์หนิที่ใช้ในการกอ่สร้าง 
    23969 การผลิตผลติภัณฑอ์ื่นๆ ที่ท้าจากหินซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 
    23991 การผลิตผลติภัณฑ์ขัดถ ู
    23992 การผลิตวสัดุที่เป็นฉนวนจากแร่ 
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    23999 
การผลิตผลติภัณฑอ์ื่นๆ ที่ท้าจากแร่อโลหะซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ใน
ที่อื่น 

    24101 การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั นมูลฐานขั นตน้และขั นกลาง 
    24102 การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าแผ่น 

    24103 
การผลิตหลอดท่อฮอลโลว์โฟรไฟล์และอุปกรณ์ติดตั งที่เกี่ยวข้องที่
ท้าจากเหล็กกล้า 

    24109 
การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั นมูลฐานอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้
ในที่อื่น 

    24201 การผลิตโลหะมีค่า 
    24202 การผลิตอะลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม 
    24203 การผลิตสังกะสีตะกั่วดีบุกและผลิตภณัฑ์ของของดังกล่าว 
    24204 การผลิตทองแดงและผลิตภัณฑ์ทองแดง 
    24209 การผลิตโลหะสามัญและผลติภัณฑ์โลหะสามัญอื่นๆ ท่ีมิใช่เหล็ก 
    24311 การหล่อเหล็ก 
    24312 การหล่อเหล็กกล้า 
    24320 การหล่อโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและเหล็กกล้า 

    25111 
การผลิตผลติภัณฑ์ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะส้าหรับใช้ในงาน
ก่อสร้าง 

    25112 การผลิตโลหะที่เป็นโครงสร้างของการก่อสร้างอาคาร 

    25113 
การผลิตประต ูหน้าต่าง กรอบประตู หน้าต่าง ประตูใหญ่ และ 
ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกนัที่ท้าจากโลหะ 

    25119 
การผลิตผลติภัณฑอ์ื่นๆ ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ ซึ่งมิได้ 
จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

    25121 
การผลิตหม้อน ้าส้าหรับการท้าความรอ้นจากส่วนกลางและ 
เครื่องระบายความร้อน 

    25122 
การผลิตภาชนะบรรจสุิ่งของที่ท้าจากโลหะ เพื่อเก็บก๊าซอัดหรือ 
ก๊าซเหลว 

    25129 
การผลิตถังน ้าขนาดใหญ่ (ที่มีความจุเกิน 300 ลิตร) ที่เก็บกักน ้า
และภาชนะบรรจุที่ท้า จากโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 

    25130 
การผลิตเครื่องก้าเนิดไอน ้ายกเว้นหมอ้ต้มน ้ารอ้นส้าหรับ  
ท้าความร้อนจากส่วนกลาง 

    25201 การผลิตกระสุนและวัตถรุะเบิด 

    25209 
การผลิตอาวุธหนัก อาวุธปืน รวมถึงอาวุธอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภท
ไว้ในที่อืน่ 

    25910 
การผลิตผลติภัณฑ์โลหะโดยวิธีการตี การอัด การตอกพิมพ์และ 
การรีด การผสมโลหะผง 

    25921 การตกแต่งและการเคลอืบโลหะ 
    25922 การกลึงกัดไสโลหะ 
    25931 การผลิตเครื่องตัด 
    25932 การผลิตกุญแจและบานพับ 
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    25939 
การผลิตเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือและเครื่องโลหะทัว่ไปซึ่งมิได้ 
จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

    25941 
การผลิตถังถังกลมขนาดใหญ่ (ที่มีความจุไม่เกิน 300 ลิตร) และ
ภาชนะบรรจุที่คล้ายกันที่ท้าจากโลหะ 

    25949 
การผลิตกระป๋องโลหะและบรรจุภัณฑอ์ื่นๆที่ท้าจากโลหะซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

    25951 การผลิตลวด เคเบิลและของที่ท้าจากลวด 
    25952 การผลิตโซ ่ลวดสปริง สลักเกลียว และตะปูควง 
    25991 การผลิตเครื่องสขุภัณฑ์ที่ท้าจากโลหะ 
    25992 การผลิตเครื่องใช้ในครวัเรือนที่ท้าจากโลหะ 

    25993 
การผลิตตูน้ิรภัยและเครือ่งใช้ส้านักงานที่ท้าจากโลหะ (ยกเว้น 
เฟอร์นิเจอร์) 

    25999 การผลิตผลติภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 
    26101 การผลิตชิ นสว่นอุปกรณ์แสดงภาพ 
    26102 การผลิตตวัเก็บประจุและตัวต้านทานส้าหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
    26103 การผลิตแผน่วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
    26104 การผลิตอุปกรณ์ก่ึงตวัน้าและวงจรรวม 

    26109 
การผลิตสว่นประกอบอิเล็กทรอนิกส์อืน่ๆซึ่งมิได้จัดประเภท 
ไว้ในที่อืน่ 

    26201 การผลิตคอมพิวเตอร์และ/หรอืการประกอบคอมพิวเตอร์ 
    26202 การผลิตอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 
    26203 การผลิตจอคอมพวิเตอร์ 
    26209 การผลิตอุปกรณต์่อพ่วงอืน่ๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
    26301 การผลิตโทรศัพท์และโทรสารแบบใชส้าย 
    26302 การผลิตอุปกรณ์สือ่สารแบบไรส้าย 

    26303 
การผลิตอุปกรณ์สือ่สารขอ้มูลที่ใช้ในการส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์
ไปตามสายหรือออกอากาศ 

    26309 การผลิตอุปกรณ์สือ่สารอื่นๆซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
    26401 การผลิตเครื่องรับโทรทัศน์ 
    26402 การผลิตเครื่องรับวิทยุเครือ่งบันทึกและท้าส้าเนาเสียงและภาพ 
    26403 การผลิตไมโครโฟนล้าโพงและเครือ่งขยายเสียง 

    26409 
การผลิตเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกสอ์ื่นๆ ชนิดใช้ในครัวเรอืน ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

    26511 
การผลิตเครื่องมือที่ใช้ในการวัดการทดสอบการน้าร่องและอุปกรณ์
การควบคุม (ยกเว้น ในทางอุตสาหกรรม) 

    26512 
การผลิตเครื่องมือใช้ในการวัด การทดสอบ และการควบคุม
กระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรม 

    26521 การผลิตนาฬิกา 
    26529 การผลิตผลติภัณฑอ์ื่นๆที่มีเครื่องนาฬิกาประกอบอยู่ 
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    26600 
การผลิตเครื่องฉายรังส ีและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์
และทางการบ้าบัดรักษา 

    26701 การผลิตเลนส ์
    26702 การผลิตเครื่องมือทางทัศนศาสตร์ (ยกเว้น เลนส์) 
    26703 การผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพและถ่ายภาพยนตร์ 
    26800 การผลิตสือ่แม่เหล็ก และสือ่เชิงแสง 
    27101 การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า 
    27102 การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า 
    27103 การผลิตอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟา้ 
    27200 การผลิตแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟา้ 
    27310 การผลิตเคเบิลเส้นใยน้าแสง 

    27320 
การผลิตสายไฟฟ้าและเคเบิลส้าหรับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
อื่นๆ 

    27330 การผลิตอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้า 
    27401 การผลิตหลอดไฟฟ้า 
    27409 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอืน่ๆส้าหรับใหแ้สงสว่าง 

    27501 
การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใช้ในครวัเรือน (ยกเว้นประเภทผลติ 
ความร้อนดว้ยไฟฟ้า) 

    27502 การผลิตเครื่องใช้ในครวัเรือนประเภทผลิตความรอ้นดว้ยไฟฟ้า 

    27503 
การผลิตเครื่องใช้ในครวัเรือนประเภทผลิตความรอ้นที่ไมต่้องใช้
ไฟฟ้า 

    27901 การผลิตเครื่องจ่ายไฟฟ้าตอ่เนื่อง 
    27902 การผลิตอุปกรณ์ใหส้ัญญาณแบบไฟฟ้า 

    27909 
การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอืน่ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น การผลิต
เครื่องจักรและเครือ่งมือซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 

    28110 
การผลิตเครื่องยนต์และเครื่องกังหันยกเว้นเครื่องยนต์ที่ใช้กับ
อากาศยานยานยนต์และจักรยานยนต์ 

    28120 การผลิตเครื่องสูบของไหล 
    28120 การผลิตเครื่องสูบของไหล 
    28131 การผลิตเครื่องสูบอื่นๆและคอมเพรสเซอร์ 
    28132 การผลิตก๊อกและวาล์วอืน่ๆ 
    28140 การผลิตตลับลูกปืนเกียร์และอุปกรณท์ี่ใช้ขับเคลื่อน 
    28150 การผลิตเตาอบเตาหลอมและเตาเผา 
    28160 การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ส้าหรับยกและขนย้าย 
    28160 การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ส้าหรับยกและขนย้าย 

    28170 
การผลิตเครื่องจักรและเครือ่งใช้ส้านักงาน (ยกเว้นคอมพวิเตอร์ 
และอุปกรณ์ตอ่พว่ง) 

    28180 การผลิตเครื่องมือที่ใช้พลังงานขับเคลือ่น 
    28191 การผลิตเครื่องท้าความเย็น 
    28199 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆที่ใช้งานทัว่ไปซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
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    28211 การผลิตรถแทรกเตอร์ที่ใช้ในงานเกษตรและงานป่าไม้ 

    28219 
การผลิตเครื่องจักรอื่นๆที่ใช้ในทางการเกษตรและการป่าไม้ 
(ยกเว้นแทรกเตอร์ที่ใช้ในทางการเกษตรและงานป่าไม้) 

    28221 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการขึ นรูปโลหะ 
    28229 การผลิตเครื่องมือกลอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
    28230 การผลิตเครื่องจักรส้าหรับงานโลหะกรรม 

    28240 
การผลิตเครื่องจักรส้าหรับการท้าเหมืองแร่เหมืองหินและ  
การก่อสร้าง 

    28250 
การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหารเครื่องด่ืมและ 
ยาสูบ 

    28261 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการเตรยีมป่ันทอและถักนิตสิ่งทอ 

    28269 
การผลิตเครื่องจักรอื่นๆที่ใช้ในการผลติสิ่งทอเครื่องแต่งกาย และ
เครื่องหนัง 

    28291 การผลิตเครื่องจักรเพือ่ใช้ในการผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง 
    28292 การผลิตเครื่องจักรเพือ่ใช้งานกับยางหรือพลาสติก 

    28299 
การผลิตเครื่องจักรเพือ่ใช้งานเฉพาะอย่างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภท
ไว้ในที่อืน่ 

    29101 การผลิตเครื่องยนต์ส้าหรับยานยนต์ 
    29102 การผลิตรถยนต์ส่วนบุคคล 
    29103 การผลิตรถกระบะ1ตัน 
    29104 การผลิตยานยนตอ์ื่นๆ ที่ใช้เพือ่การโดยสาร 
    29109 การผลิตยานยนตอ์ื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 
    29201 การผลิตตวัถังยานยนต์ 
    29202 การผลิตรถพว่งและรถกึ่งรถพ่วง 
    29203 การผลิตตู้บรรทุกสนิค้า 
    29301 การผลิตที่นั่งภายในยานยนต ์
    29302 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าส้าหรับยานยนต์ 

    29309 
การผลิตชิ นสว่นและอุปกรณ์เสริมอืน่ๆ ส้าหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในทีอ่ื่น 

    30110 การต่อเรือใหญ ่และสิ่งก่อสร้างลอยน า้ 
    30120 การต่อเรือที่ใช้เพื่อความส้าราญและการกีฬา 
    30200 การผลิตหวัรถจักรและตู้ส้าหรับขนส่งทางรถไฟหรอืรถราง 
    30300 การผลิตอากาศยานยานอวกาศและเครื่องจักรที่เกี่ยวขอ้ง 
    30400 การผลิตยานยนต์ทางการทหารเพื่อใช้ในการสู้รบ 
    30911 การผลิตจักรยานยนต ์
    30912 การผลิตเครื่องยนต ์ชิ นสว่นและอุปกรณ์เสริมส้าหรับจักรยานยนต์ 
    30921 การผลิตจักรยาน 
    30922 การผลิตรถส้าหรับคนพิการ 
    30990 การผลิตอุปกรณ์การขนส่งอืน่ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 
    31001 การผลิตเฟอร์นิเจอรไ์ม้ 
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    31002 การผลิตเฟอร์นิเจอรโ์ลหะ 
    31003 การผลิตฐานรองที่นอนและที่นอน 

    31009 
การผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ท้าจากวัสดอุื่นๆ (ยกเว้น หิน คอนกรีต หรือ
เซรามิก) 

    32111 การผลิตเครื่องประดับจากอัญมณีและโลหะมีค่า 
    32112 การผลิตสิ่งของเครื่องใช้จากเพชรพลอยและโลหะมีค่า 
    32113 การเจียระไนและการขัดเพชรพลอย 

    32120 
การผลิตเครื่องประดับ ที่ท้าจากอัญมณีเทียมและสิ่งของที่
เกี่ยวข้อง 

    32201 การผลิตเครื่องดนตรไีทย 
    32209 การผลิตเครื่องดนตร ีซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
    32301 การผลิตลูกบอลที่ใช้ในการกีฬา 

    32302 
การผลิตกระดานแล่นใบและกระดานโต้คลื่นและอุปกรณ์ส้าหรับ
เล่นกีฬาทางน ้า 

    32303 การผลิตอุปกรณ์ส้าหรับกีฬาตกปลา 
    32309 การผลิตอุปกรณ์กีฬาอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
    32401 การผลิตของเล่นที่มีล้อ 
    32402 การผลิตตุ๊กตา 
    32409 การผลิตเกมและของเล่นอื่นๆ ซึ่งมิไดจ้ัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

    32501 
การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์ (ยกเว้นทาง 
ทันตกรรม) 

    32502 การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางทันตกรรม 
    32901 การผลิตไม้กวาดและแปรง 
    32902 การผลิตอุปกรณ์เครือ่งเขียน 
    32903 การผลิตเครื่องอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย 
    32904 การผลิตดอกไม้และตน้ไม้ประดษิฐ์ 
    32909 การผลิตผลติภัณฑอ์ื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
 Placement and supply services of Personnel  

87201 Executive search services 78109 
กิจกรรมของส้านักงานจัดหางานหรือตัวแทนจัดหางานอื่นๆ  
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

87202 
Placement services of office support personnel and 
other workers 78200 กิจกรรมการให้บริการจ้างงานชั่วคราว 

87203 Supply services of office support personnel 78300 กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรมนุษย์อืน่ๆ 
87204 Supply services of domestic help personnel     

87205 
Supply services of other commercial or industrial 
workers     

87206 Supply services of nursing personnel     
87209 Supply services of other personnel     

Related scientific and technical consulting services 
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86751 
Geological, geophysical and other scientific 
prospecting services 09100 กิจกรรมที่สนับสนนุการขุดเจาะน ้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ 

86752 Subsurface surveying services 09900 กิจกรรมที่สนับสนนุการท้าเหมืองแร่และเหมืองหินอืน่ๆ 
86753 Surface surveying services 71101 กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและการให้ค้าปรึกษาที่เกี่ยวข้อง 

    71102 
กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้ค้าปรึกษาทางด้านเทคนิค  
ที่เกี่ยวข้อง 

    71103 
กิจกรรมงานธรณีฟิสิกส์ธรณีวิทยาและการให้ค้าปรึกษาที่ 
เกี่ยวข้อง 

    74109 กิจกรรมการออกแบบเฉพาะด้านอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 
    74902 กิจกรรมการให้ค้าปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 

    74909 
กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิคอื่นๆ ซึ่งมิได ้ 
จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

  Maintenance and repair of equipment (not including maritime vessels, aircraft or other transport equipment) 

63301 Footwear and leather goods repair services 33133 
การซ่อมและบ้ารุงรักษาเครื่องมือทางทัศนศาสตร์และอุปกรณ์ทาง
ถ่ายภาพ 

63302 Repair services of electrical household appliances 80200 กิจกรรมการบริการระบบรักษาความปลอดภัย 
63303 Watches, clocks, and jewellery repair services 95120 การซ่อมอุปกรณ์สือ่สาร 
63304 Garment and household textile repair services 95210 การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ส้าหรับผู้บริโภค 
63309 Personal and household goods repair services n.e.c. 95220 การซ่อมเครื่องใช้ในครัวเรอืนและอุปกรณ์ส้าหรับบ้านและสวน 

88610 
Repair services of fabricated metal products, except 
machinery and equipment, on a fee or contract basis 95230 การซ่อมรองเท้าและเครื่องหนัง 

88660 

Repair services of medical, precision and optical 
instruments, watches and clocks, on a fee or contract 
basis 95240 การซ่อมเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน 

    95291 การซ่อมนาฬิกา 
    95292 การซ่อมเครื่องแต่งกาย 
    95293 การซ่อมจักรยานสองล้อ 
    95294 การซ่อมเครื่องดนตร ี
    95295 การซ่อมเครื่องกีฬา 

    95299 
การซ่อมของใชส้่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรอืนอื่นๆ ซึ่งมิได ้ 
จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

    33110 การซ่อมผลติภัณฑ์โลหะประดษิฐ์ 

    33131 
การซ่อมและบ้ารุงรักษาเครื่องมือที่ใชใ้นการวัดการทดสอบ 
การน้าร่องและอุปกรณ์การควบคุม 

    33132 
การซ่อมและบ้ารุงรักษาเครื่องฉายรังสีและเครือ่งมืออิเล็กทรอนิกส์
ทางการแพทย์และทางการบ้าบัดรักษา 

    33190 การซ่อมอุปกรณ์อืน่ๆ 
    33200 การติดตั งเครื่องจักรอตุสาหกรรมและอุปกรณ์ 
 Building-cleaning services 

87401 Disinfecting and exterminating services 81210 การบริการท้าความสะอาดทั่วไปของตัวอาคาร 



 

 

 

ผ 3-18  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

CPC 
Provisional 

Description TSIC Description 

87402 Window cleaning services 81291 กิจกรรมการท้าความสะอาดพื นผิวภายนอกอาคาร 
87403 Janitorial services 81292 กิจกรรมการท้าความสะอาดภายในที่ใช้ความช้านาญเฉพาะด้าน 
87409 Other building cleaning services 81293 กิจกรรมการฆ่าเชื อและก้าจัด 

    81299 
กิจกรรมการท้าความสะอาดส้าหรับอาคารและอุตสาหกรรมอืน่ๆ 
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

 Packaging services 
87600 Packaging services 82920 กิจกรรมที่เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ ์

Distribution  Services 
 Wholesale trade services 

62211 
Wholesale trade services of grain, oilseeds and 
oleaginous fruits, seeds and animal feed 46201 การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่นๆ 

62212 Wholesale trade services of flowers and plants 46202 การขายส่งพืชน ้ามันที่ใช้ในการผลติน า้มันพืช 
62213 Wholesale trade services of unmanufactured tobacco 46203 การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์ส้าเร็จรูป 
62214 Wholesale trade services of live animals 46204 การขายส่งสัตว์มชีีวิต 

62215 
Wholesale trade services of hides and skins and of 
leather 46205 การขายส่งดอกไม้ต้นไม้และเมล็ดพันธุ์พืช 

62219 
Wholesale trade services of agricultural raw materials 
n.e.c. 46206 การขายส่งอาหารสัตว ์

62221 Wholesale trade services of fruit and vegetables 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 

62222 
Wholesale trade services of dairy products, eggs and 
edible oils and fats 46311 การขายส่งเนื อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื อสัตว์ 

62223 Wholesale trade services of meat, poultry and game 46312 การขายส่งปลาและผลิตภัณฑส์ัตวน์ ้า 
62224 Wholesale trade services of fishery products 46313 การขายส่งผักและผลไม้ 

62225 
Wholesale trade services of sugar, sugar and flour 
confectionery and bakery products 46314 การขายส่งผลิตภัณฑน์ม 

62226 Wholesale trade services of beverages 46315 การขายส่งข้าวและผลติภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว 

62227 
Wholesale trade services of coffee, tea, cocoa and 
spices 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไขน่ ้ามันและไขมันที่ใช้ในการบรโิภค 

62228 Wholesale trade services of tobacco products 46317 การขายส่งน ้าตาลช็อกโกแลตและลูกกวาด 
62229 Wholesale trade services of food products n.e.c. 46318 การขายส่งกาแฟชาโกโก ้
62231 Wholesale trade services of textiles 46319 การขายส่งผลิตภัณฑอ์าหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
62232 Wholesale trade services of household linens 46321 การขายส่งเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ 
62233 Wholesale trade services of articles of clothing 46322 การขายส่งเครื่องด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 
62234 Wholesale trade services of fur articles 46323 การขายส่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
62235 Wholesale trade services of footwear 46411 การขายส่งด้ายและผ้า 
62236 Wholesale trade services of clothing accessories 46412 การขายส่งของใช้ในครัวเรือนที่ท้าจากสิ่งทอ 
62241 Wholesale trade services of household furniture 46413 การขายส่งอุปกรณ์ตัดเย็บ 
62242 Wholesale trade services of household appliances 46414 การขายส่งเสื อผ้า 

62243 
Wholesale trade services of cutlery, domestic metal 
ware and lighting articles and equipment 46415 การขายส่งรองเท้า 
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62244 

Wholesale trade services of radio and television 
equipment, musical instruments and records, music 
scores and tapes 46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครวัเรือน 

62245 
Wholesale trade services of glassware, china and 
pottery 46422 การขายส่งอุปกรณ์ส้าหรับให้แสงสว่าง 

62246 
Wholesale trade services of wickerwork, cork goods, 
cooper's ware and other wooden ware 46431 การขายส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเครื่องเขียน 

62247 
Wholesale trade services of wallpaper and floor 
coverings 46432 การขายส่งสื่อบันทึกเสียงและวีดิทัศนท์ี่บันทึกข้อมูลแลว้ 

62249 
Wholesale trade services of household articles and 
equipment n.e.c. 46433 การขายส่งเครื่องกีฬา 

62251 
Wholesale trade services of pharmaceutical and 
medical goods 46434 การขายส่งเกมและของเล่น 

62252 
Wholesale trade services of surgical and orthopaedic 
instruments and devices 46439 

การขายส่งสินค้าวัฒนธรรมและนนัทนาการอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภท
ไว้ในที่อืน่ 

62253 
Wholesale trade services of perfumery, cosmetics and 
soaps 46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์ 

62261 Wholesale trade services of paper and paperboard 46442 การขายส่งเครื่องหอม 

62262 
Wholesale trade services of books, magazines, 
newspapers and stationery 46443 การขายส่งเครื่องส้าอาง 

62263 
Wholesale trade services of photographic and optical 
goods 46491 การขายส่งอุปกรณ์ถ่ายภาพและทัศนศาสตร์ 

62264 Wholesale trade services of games and toys 46492 การขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ 

62265 
Wholesale trade services of watches, clocks and 
jewellery 46493 การขายส่งเครื่องหนังและเครือ่งใช้ส้าหรับการเดินทาง 

62266 
Wholesale trade services of sports goods (incl. 
bicycles) 46494 การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครวัเรือน 

62267 
Wholesale trade services of leather goods and travel 
accessories 46495 การขายส่งเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครวั 

62268 Wholesale trade services of cleaning materials 46499 การขายส่งสินค้าในครวัเรือนอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

62269 
Wholesale trade services of miscellaneous consumer 
goods n.e.c. 46639 การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในทีอ่ื่น 

62271 
Wholesale trade services of solid, liquid and gaseous 
fuels and related products 46611 การขายส่งเชื อเพลิงแข็ง 

62272 
Wholesale trade services of metal ores and metals in 
primary forms 46612 การขายส่งเชื อเพลิงเหลว 

62273 
Wholesale trade services of wood in the rough and 
products of primary processing of wood 46613 การขายส่งเชื อเพลิงก๊าซ 

62274 
Wholesale trade services of paints, varnishes and 
lacquers 46614 การขายส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลัน่ปิโตรเลียม 
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62275 
Wholesale trade services of construction materials 
fittings and fixtures and flat glass 46621 การขายส่งแร่โลหะที่เป็นเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก 

62276 

Wholesale trade services of basic industrial chemicals, 
fertilizers, synthetic resins and plastics materials in 
primary forms 46622 การขายส่งเหล็กเหล็กกล้าและโลหะทีน่อกกลุ่มเหล็กขั นมูลฐาน 

62277 Wholesale trade services of textile fibres 46631 การขายส่งอิฐหินปูนทรายและผลิตภณัฑ์คอนกรตี 

62278 
Wholesale trade services of waste and scrap and 
materials for recycling 46632 การขายส่งไม้และผลติภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั นตน้ 

62279 
Wholesale trade services of intermediate products, 
other than agricultural, n.e.c. 46633 การขายส่งสีทาน ้ามันชักเงาและแลกเกอร ์

62281 
Wholesale trade services of agricultural machinery and 
equipment including tractors 46634 การขายส่งอุปกรณ์การวางท่อและเครื่องสุขภัณฑ ์

62282 
Wholesale trade services of transport equipment other 
than motor vehicles, motorcycles and bicycles 46639 การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในทีอ่ื่น 

62283 
Wholesale trade services of mining, construction and 
civil engineering machinery and equipment 46691 การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม 

62284 
Wholesale trade services of office machinery and 
equipment including office furniture 46692 การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร 

62285 
Wholesale trade services of machinery and equipment 
for the textile industry 46693 การขายส่งยางพาราและพลาสติกขั นต้น 

62286 
Wholesale trade services of machinery and equipment 
for the wood and metal industries 46694 การขายส่งบรรจุภัณฑ์ชนิดใช้ในทางอตุสาหกรรม 

62287 
Wholesale trade services of machinery and equipment 
related supplies 46695 การขายส่งของเสียและเศษวัสดุเพือ่นา้กลับมาใช้ใหม่ 

62289 
Wholesale trade services of other machinery and 
equipment for use in industry and commerce, etc. 46699 การขายส่งผลิตภัณฑอ์ื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 

    46510 
การขายส่งคอมพิวเตอรอ์ุปกรณ์ต่อพว่งคอมพิวเตอร์และ
ซอฟต์แวร ์

    46521 การขายส่งอุปกรณ์และชิ นสว่นอิเล็กทรอนิกส์ 
    46522 การขายส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์การสือ่สารโทรคมนาคม 
    46530 การขายส่งเครื่องจักรอุปกรณ์และเครือ่งใช้ทางการเกษตร 

    46591 
การขายส่งอุปกรณ์ขนส่ง (ยกเว้นยานยนต์จักรยานยนต์และ
จักรยาน) 

    46592 
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์งานวิศวกรรมโยธางานเหมืองแร่
และงานก่อสร้าง 

    46593 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม 
    46594 การขายส่งเครื่องจักรอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในส้านักงาน 
    46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
 Retailing services 

63101 Retail sales of fruit and vegetables 47211 ร้านขายปลีกเนื อสัตว์และผลติภัณฑ์เนื อสตัว์ 



 

 

 

 ผ 3-21 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

CPC 
Provisional 

Description TSIC Description 

63102 Retail sales of dairy products and eggs 47212 ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตวน์ ้า 
63103 Retail sales of meat (incl. poultry) and meat products 47213 ร้านขายปลีกผักและผลไม ้
63104 Retail sales of fish and other seafoods 47214 ร้านขายปลีกข้าวและผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้จากการสีข้าว 
63105 Retail sales of bread and flour confectionery 47215 ร้านขายปลีกผลิตภัณฑข์นมอบ 
63106 Retail sales of sugar confectionery 47219 ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
63107 Retail sales of beverages not consumed on the spot 47221 ร้านขายปลีกเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ 
63108 Retail sales of tobacco products 47222 ร้านขายปลีกเครื่องด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 
63109 Specialized retail sales of food products n.e.c. 47230 การขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบในร้านคา้เฉพาะ 

63211 
Retail sales of pharmaceutical, medical and 
orthopaedic goods 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ 

63212 
Retail sales of perfumery articles, cosmetic articles 
and toilet soaps 47722 ร้านขายปลีกเครื่องหอม 

63221 Retail sales of textiles 47723 ร้านขายปลีกเครื่องส้าอาง 

63222 
Retail sales of articles of clothing, articles of fur and 
clothing accessories 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า 

63223 Retail sales of footwear 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรอืนที่ท้าจากสิ่งทอ 
63224 Retail sales of leather goods and travel accessories 47513 ร้านขายปลีกอุปกรณ์ตัดเย็บ 
63231 Retail sales of household furniture 47711 ร้านขายปลีกเสื อผ้า 
63232 Retail sales of household appliances 47712 ร้านขายปลีกรองเท้า 

63233 
Retail sales of miscellaneous household utensils, 
cutlery, crockery, glassware, china and pottery 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนังยกเว้นรองเท้า 

63234 
Retail sales of radio and television equipment, musical 
instruments and records, music scores and tapes 47420 การขายปลีกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับภาพและเสียงในร้านเฉพาะ 

63235 Retail sales of articles for lighting 47530 การขายปลีกพรมพรมหนาวัสดุปิดฝาผนังและปูพื นในร้านค้าเฉพาะ 

63236 
Retail sales of curtains, net curtains and divers 
household articles of textile materials 47591 ร้านขายปลีกเฟอรน์ิเจอร์ชนิดใช้ในครวัเรือน 

63237 
Retail sales of wood, cork goods and wickerwork 
goods 47592 ร้านขายปลีกเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครวั 

63239 
Retail sales of household appliances, articles and 
equipment n.e.c. 47593 ร้านขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าส้าหรับใหแ้สงสว่าง 

63241 Retail sales of hardware 47594 ร้านขายปลีกอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องดนตรี 
63242 Retail sales of paints, varnishes and lacquers 47595 ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดในครัวเรือน 
63243 Retail sales of glass 47599 ร้านขายปลีกของใชอ้ื่นๆในครัวเรือนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

63244 Retail sales of do-it-yourself materials and equipment 47620 
การขายปลีกสื่อบันทึกเสียงเพลงและสื่อบันทึกวีดิทศัน์ในร้านค้า
เฉพาะ 

63245 Retail sales of construction materials n.e.c. 47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ 
63251 Retail sales of office supplies and equipment 47522 ร้านขายปลีกสีทาน ้ามันชักเงาและแลกเกอร์ 

63252 
Retail sales of computers and non-customized 
software 47523 ร้านขายปลีกอุปกรณ์การวางท่อและเครื่องสุขภัณฑ์ 
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63253 
Retail sales of books, newspapers, magazines and 
stationery 47524 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ 

63254 
Retail sales of photographic, optical and precision 
equipment 47525 

ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างหลายชนิดรวมถึงวัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือชนิดน้าไปใช้ท้างานได้ด้วยตัวเอง 

63291 
Retail sales of cleaning materials, wallpaper and floor 
coverings 47411 ร้านขายปลีกคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่งคอมพวิเตอร์ 

63292 Retail sales of watches, clocks and jewellery 47412 ร้านขายปลีกเครื่องเล่นวีดิโอเกมและซอฟต์แวร์ส้าเร็จรูป 
63293 Retail sales of sports goods (incl. bicycles) 47413 ร้านขายปลีกอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม 
63294 Retail sales of games and toys 47530 การขายปลีกพรมพรมหนาวัสดุปิดฝาผนังและปูพื นในร้านค้าเฉพาะ 

63295 
Retail sales of flowers, plants, seeds, fertilizers and 
pet animals 47611 ร้านขายปลีกหนังสือหนังสือพิมพว์ารสารและนติยสาร 

63296 Retail sales of souvenirs 47612 ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใชส้้านักงาน 
63297 Retail sales of fuel oil, bottled gas, coal and wood 47630 การขายปลีกเครื่องกีฬาในร้านค้าเฉพาะ 
63299 Specialized retail sales of non-food products n.e.c. 47640 การขายปลีกเกมและของเล่นในร้านคา้เฉพาะ 
61111 Wholesale trade services of motor vehicles 47691 ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์งานฝีมอืคนไทยและของที่ระลึก 

61112 Retail sales of motor vehicles 47699 
ร้านขายปลีกสินค้าทางวัฒนธรรมและนันทนาการอืน่ๆ ซึ่งมิได้  
จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

61130 Sales of parts and accessories of motor vehicles 47731 ร้านขายปลีกนาฬิกาแว่นตาและอุปกรณ์ถ่ายภาพ 

61210 
Sales of motorcycles and snowmobiles and related 
parts and accessories 47732 ร้านขายปลีกเครื่องประดับ 

    47733 ร้านขายปลีกดอกไม้ตน้ไม้และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
    47734 ร้านขายปลีกสัตว์เลี ยงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
    47735 ร้านขายปลีกก๊าซและเชื อเพลิงอื่นๆ สา้หรับใช้ในครวัเรือน 
    47739 ร้านขายปลีกสินค้าใหม่อื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในทือ่ื่น 

    45101 
การขายยานยนต์ใหมช่นิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้ และ
รถขนาดเล็กที่คล้ายกัน 

    45102 การขายยานยนต์ใหมช่นิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ 

    45103 
การขายยานยนต์เก่าชนิดรถยนต์นั่งสว่นบุคคลรถกระบะรถตู้และ
รถขนาดเล็กที่คล้ายกัน 

    45104 การขายยานยนต์เก่าชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ 
    45301 การขายส่งชิ นสว่นและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์ 
    45302 การขายปลีกชิ นสว่นและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์ 
    45303 การขายส่งและขายปลีกชิ นส่วนและอปุกรณ์เสริมเก่าของยานยนต์ 
    45401 การขายจักรยานยนต ์
    45402 การขายส่งชิ นสว่นและอุปกรณ์เสริมใหม่ของจักรยานยนต์ 
    45403 การขายปลีกชิ นสว่นและอุปกรณ์เสริมใหม่ของจักรยานยนต์ 
    45404 การขายส่งและปลีกชิ นส่วนและอุปกรณ์เสริมเก่าของจักรยานยนต์ 
 Environmental Services 

94010 Sewage services 37000 การจัดการน ้าเสีย 
94020 Refuse disposal services 38110 การเก็บรวบรวมของเสียที่ไม่เป็นอนัตราย 
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94030 Sanitation and similar services 38120 การเก็บรวบรวมของเสียที่เป็นอนัตราย 

    38211 
การบ้าบัดและการก้าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยการฝังกลบ 
อย่างถูกสุขอนามัย 

    38212 
การบ้าบัดและการก้าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยการเผาด้วย
เตาเผาขยะ 

    38213 การบ้าบัดและการก้าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยวิธีชวีภาพ 

    38219 
การบ้าบัดและการก้าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยวิธีอืน่ๆ 
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

    38222 
การบ้าบัดและการก้าจัดของเสียที่เป็นอันตรายยกเว้นกากสาร
กัมมันตรังส ี

    39000 กิจกรรมการบ้าบัดและการจัดบริการเก็บของเสียอื่นๆ 

    81299 
กิจกรรมการท้าความสะอาดส้าหรับอาคารและอุตสาหกรรมอืน่ๆ 
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

    81300 การบริการดูแลและบ้ารุงรักษาภูมิทัศน์ 
  Financial Services 
 Non-life insurance services 

81294 Freight insurance services 65120 การประกันวนิาศภัย 
81299 Other insurance services n.e.c. 65200 การประกันภัยต่อ 

 Transport Services 
A.       Maritime Transport Services  
Freight transportation  

72121 Transportation of frozen or refrigerated goods 50121 การขนส่งสินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล 

72122 Transportation of bulk liquids or gases 50122 
การบริการลากจูงและดัน เรือล้าเลียง/สิ่งก่อสร้างลอยน ้า  
ที่ด้าเนินการทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล 

72123 Transportation of containerized freight     
72129 Transportation of other freight     

B.       Internal Waterways Transport  
Freight transportation 

72221 Transportation of frozen or refrigerated goods 50221 การขนส่งทางน ้าภายในประเทศ 

72222 Transportation of bulk liquids or gases 50222 
การบริการลากจูงหรือการดัน เรือล้าเลียง และสิ่งก่อสร้างลอยน ้า 
ที่ด้าเนินการทางน ้าภายในประเทศ 

72229 Transportation of other freight     
C.      Air Transport Services  
Freight transportation 

73210 Mail transportation by air 51201 การขนส่งสินค้าทางอากาศที่มีตารางเวลา 
73220 Transportation of containerized freight by air     
73290 Transportation of other freight by air     

E.       Rail Transport Services  
Freight transportation 

71121 Transportation of frozen or refrigerated goods 49120 การขนส่งสินค้าทางรถไฟ 
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71122 Transportation of bulk liquids or gases 52211 กิจกรรมการบริการส้าหรับการขนส่งทางรถไฟ 
71123 Transportation of containerized freight     
71124 Mail transportation     
71129 Transportation of other freight     

F.       Road Transport Services  
Freight transportation 

71231 Transportation of frozen or refrigerated goods 49331 การขนส่งสินค้าแช่เยน็หรอืแช่แข็งทางถนน 
71232 Transportation of bulk liquids or gases 49332 การขนส่งผลติภัณฑ์ปิโตรเลียมทางถนน 
71233 Transportation of containerized freight 49333 การขนส่งของเหลวหรอืก๊าซ (ยกเว้นก๊าซธรรมชาติ) ทางถนน 
71234 Transportation of furniture 49334 การขนส่งสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทางถนน 
71235 Mail transportation 49339 การขนส่งสินค้าอืน่ๆทางถนนซึ่งมิไดจ้ัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

71236 
Freight transportation by man- or animal-drawn 
vehicles    

71239 Transportation of other freight    
  G.      Pipeline Transport 

71310 Transportation of petroleum and natural gas 49400 การขนส่งทางระบบท่อล้าเลียง 
71390 Transportation of other goods     

H.      Services auxiliary to all modes of transport 
Cargo-handling services 

74110 Container handling services 52241 การขนถ่ายสินค้า 
74190 Other cargo handling services 52242 การขนถ่ายสัมภาระ 

 Storage and warehouse services 
74210 Storage services of frozen or refrigerated goods 52101 กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็ง 
74220 Bulk storage services of liquids or gases 52102 กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าธัญพืช 

74290 Other storage or warehousing services 52109 
กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าอื่นๆซึ่งมิได้ 
จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

ที่มา:  โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ้ากัด รวบรวมจาก  องค์การการค้าโลก และ ISIC 
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ภาคผนวก 4 
สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย 
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ในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยจะท ำกำรสรุปผลกำรประชุมกลุ่มย่อยของกลุ่มอุตสำหกรรม
เป้ำหมำยท้ังหมด 5 กลุ่มอุตสำหกรรม อันประกอบด้วย 

  
 อุตสำหกรรมยำนยนต์และช้ินส่วนยำนยนต์ 
 อุตสำหกรรมปิโตรเคมี พลำสติก และผลิตภัณฑ์พลำสติก 
 อุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 
 อุตสำหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
 อุตสำหกรรมอำหำรแปรรูป   
 
ในบำงกลุ่มอุตสำหกรรม คณะผู้วิจัยได้จัดกำรประชุมกลุ่มย่อยแยกออกไปเป็นสองกลุ่ม 

เพื่อควำมถูกต้องและแม่นย ำของข้อมูลที่จะได้รับจำกกำรประชุม อำทิ อุตสำหกรรมยำนยนต์และ
ชิ้นส่วนยำนยนต์ แบ่งเป็นกำรประชุม 2 ครั้ง กับกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์ และกลุ่มอุตสำหกรรม
ชิ้นส่วนยำนยนต์ เป็นต้น 

  
โดยรำยละเอียดของผลสรุปกำรประชุมกลุ่มย่อยของแต่ละอุตสำหกรรมเป็นดังนี้ 
 

 อุตสาหกรรมยานยนต์ 
 

คณะผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรจัดประชุมกลุ่มย่อย (Kick-off Focus Group) ขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 
ธันวำคม 2558 ณ อำคำรส ำนักงำนใหญ่ 1 ส ำโรง บริษัท โตโยต้ำ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ำกัด 
โดยกำรประชุมกลุ่มย่อยดังกล่ำว มีผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 3 คน และมีวัตถุประสงค์เพื่อน ำเสนอ
แนวทำงกำรศึกษำวิจัย กำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต พร้อมทั้งรับฟัง ระดมควำมคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจำกผู้ประกอบกำรในภำคอุตสำหกรรมยำนยนต์ เพื่อน ำไปเพิ่มเติมหรือปรับปรุงใน
กำรศึกษำในล ำดับถัดไป 

 
ก ำหนดกำร และภำพบรรยำกำศกำรประชุมกลุ่มย่อย ปรำกฏอยู่ในภำคผนวก 3 ส่วน

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมประชุม สำมำรถสรุปประเด็นได้ดังน้ี 
 
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตของประเทศไทย 
 
 ในด้ำนบริกำรที่เกี่ยวเนื่องกับกำรผลิตอุตสำหกรรมยำนยนต์ พบว่ำ ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมด

บริษัทผู้ผลิตรถยนต์จะมีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรเอง ตั้งแต่ขั้นตอนกำรวิจัยและกำร
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พัฒนำ กำรจัดซื้อวัตถุดิบ กำรผลิตและประกอบรถยนต์ ตลอดจนกำรจัดจ ำหน่ำยและกำร
กระจำยสินค้ำ และบริกำรหลังกำรขำย ในขณะที่กำรจัดซื้อบริกำรจำกภำยนอกองค์กร 
(Outsourcing) จะเป็นทำงเลือกกำรจัดซื้อในบำงกรณีเท่ำนั้น โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อ
ป้องกันและกระจำยควำมเสี่ยงส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรสำยพำนกำรผลิต 
 

 บริกำรงำนออกแบบอุตสำหกรรม และกำรวิจัยและกำรพัฒนำ พบว่ำ ปัจจุบั นได้รับกำร
สนับสนุนจำกภำครัฐด้ำนกำรออกแบบอุตสำหกรรมที่มำกขึ้น เนื่องจำกภำครัฐมีนโยบำยท่ีให้
สิทธิประโยชน์ส ำหรับกำรลงทุนท่ีมุ่งเน้นนวัตกรรมและกำรออกแบบผลิตภัณฑ์  

 
 บริกำรที่เกี่ยวเนื่องกับศุลกำกร ส ำหรับกำรน ำเข้ำวัตถุดิบ พบว่ำ บริษัทผู้ผลิตรถยนต์จะมีกำร

จัดซื้อบริกำรดังกล่ำวจำกภำยนอกองค์กร (Outsourcing) อย่ำงไรก็ตำม ปัญหำที่เกิดขึ้น
ส ำหรับขั้นตอนดังกล่ำวจะเป็นด้ำนควำมเชี่ยวชำญของผู้ให้บริกำรด ำเนินกำรเอกสำรทำง
ศุลกำกรบำงรำย ที่ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน ท ำให้ในบำงกรณีเกิดควำมล่ำช้ำในกำร
ด ำเนินกำรจัดซื้อ นอกจำกนี้ ในด้ำนต้นทุนกำรท ำเอกสำรทำงศุลกำกร พบว่ำ ปัจจุบันยังมี
ต้นทุนกำรจัดท ำเอกสำรที่ค่อนข้ำงสูง ซึ่งหำกสำมำรถท ำกำรรับรองถิ่นก ำเนิดสินค้ำ  
ด้วยตนเอง (Self-Certification) หรือด ำเนินกำรทำงระบบออนไลน์ จะก่อให้เกิดควำมสะดวก 
ลดค่ำใช้จ่ำยและระยะเวลำด ำเนินกำรได้มำกกว่ำ 

 
 บริกำรขนส่งสินค้ำ พบว่ำ ปัจจุบันมีกำรขนส่งสินค้ำทำงรถและทำงเรือเพียงเท่ำนั้น ในขณะที่

กำรขนส่งทำงอำกำศจะกระท ำเม่ือมีควำมจ ำเป็นเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำม บริษัทผู้ผลิตรถยนต์
ยังคงประสบปัญหำต้นทุนค่ำขนส่งสินค้ำที่สูง อันเนื่องมำจำกระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน 
โลจิสติกส์ของประเทศที่ยังมีกำรบริหำรจัดกำรไม่เต็มประสิทธิภำพเท่ำที่ควร และท ำให้เกิด
ค่ำใช้จ่ำยบำงประกำรที่ไม่ควรเกิดขึ้น อำทิ ค่ำยึดหน่วงสินค้ำ (Retention over the Goods) 

 
 ส ำหรับขั้นตอนกำรผลิตและกำรประกอบรถยนต์ ส่วนใหญ่จะเป็นกำรผลิตจำกภำยในองค์กร

ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตด้วย เช่น กำรควบคุมคุณภำพตำมมำตรฐำน 
ISO กำรก ำจัดของเสียอุตสำหกรรม และกำรซ่อมแซมและบ ำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์  
เป็นต้น ในขณะท่ีบริกำรประเภท อำทิ กำรทดสอบผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนรถยนต์ จะมีกำรทดสอบ
จำกภำยในบริษัท และ/หรือ จัดซื้อบริกำรจำกภำยนอกเช่นกัน ดังกรณีเช่นกำรทดสอบยำง
และล้อรถยนต์ จะมีศูนย์บริกำรทดสอบที่ด ำเนินกำรโดยสถำบันยำนยนต์ เป็นผู้ให้บริกำรหลัก
ในกำรทดสอบดังกล่ำว 
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 ส ำหรับขั้นตอนกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำ พบว่ำ บริษัทผู้ผลิตรถยนต์จะมีระบบกระจำยสินค้ำทั้ง
จำกบริษัทในเครือ และบริษัทย่อย เป็นหลัก ตลอดจนกำรจัดซื้อบริกำรจำกภำยนอก 
(Outsourcing) ทั้งน้ีเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงส ำหรับกำรจัดกำรสำยพำนกำรผลิต 

 
 อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 
 

คณะผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรจัดประชุมกลุ่มย่อย (Kick-off Focus Group) ขึ้นในวันอังคำรที่ 
22 ธันวำคม 2558 ณ ห้องประชุม GS1 Room 3 ชั้น 3 สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย  
ศูนย์ประชุมแห่งชำติสิริกิตติ์ โดยกำรประชุมกลุ่มย่อยดังกล่ำว มีผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 10 คน 
และมีวัตถุประสงค์เพื่อน ำเสนอแนวทำงกำรศึกษำวิจัย กำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต พร้อมทั้ง 
รับฟัง ระดมควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้ประกอบกำรในภำคอุตสำหกรรมชิ้นส่วนยำนยนต์ 
เพื่อน ำไปเพิ่มเติมหรือปรับปรุงในกำรศึกษำในล ำดับถัดไป 

 
ก ำหนดกำร และภำพบรรยำกำศกำรประชุมกลุ่มย่อย จะปรำกฏอยู่ในภำคผนวก 3 ส่วน

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมประชุม สำมำรถสรุปประเด็นได้ดังน้ี 
 
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตของประเทศไทย 
 
 เกือบทั้งหมดของสินค้ำวัตถุดิบที่น ำมำใช้ภำยในอุตสำหกรรมชิ้นส่วนยำนยนต์ จะมีกำร

ก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะจำกบริษัทแม่ที่ผลิตรถยนต์เป็นหลัก ทั้งด้ำนกำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ประเภทของวัตถุดิบ กำรวิจัยและกำรพัฒนำ และอื่นๆ ทั้งนี้ เนื่องจำกปัจจัยด้ำน
กำรควบคุมคุณภำพและกำรท ำให้เป็นมำตรฐำนเดียวกันของผลิตภัณฑ์  
 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมำณกำรขำยส ำหรับลูกค้ำที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ จะขึ้นอยู่กับคุณภำพสินค้ำ
เป็นหลัก มำกกว่ำปัจจัยด้ำนรำคำขำย ดังนั้น ผู้ประกอบกำรที่เป็นวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม (SMEs) จึงยังมีข้อจ ำกัดด้ำนบริกำรควบคุมคุณภำพกำรผลิตและสินค้ำส ำเร็จรูป 
และบริกำรทดสอบสินค้ำที่มีประสิทธิภำพ ที่ปัจจุบันยังไม่สำมำรถแข่งขันกับผู้ประกอบกำร
รำยใหญ่ได้  

 
 ส ำหรับสินค้ำที่ผลิตตำมควำมต้องกำรของผู้ซื้อ (Customized Product) พบว่ำ ตลำด

ภำยในประเทศยังมีอัตรำกำรเติบโตที่ไม่มำกนัก อย่ำงไรก็ตำม กำรผลิตสินค้ำดังกล่ำว  
กลับได้รับควำมนิยมในต่ำงประเทศอย่ำงมำก อำทิ ฮ่องกง ซึ่งแม้ตลำดสินค้ำดังกล่ำว  
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จะถูกจัดเป็นตลำดสินค้ำเฉพำะกลุ่ม (Niche Market) แต่ก็ถือเป็นตลำดที่มีมูลค่ำเพิ่มสูง
เช่นกัน ดังนั้น หำกมีกำรผลักดันให้เกิดกำรพัฒนำพื้นที่ส ำหรับกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนต้นแบบ 
(Makerspace) ภำยในประเทศ ก็อำจจะท ำให้เกิดนวัตกรรมที่มำกขึ้นส ำหรับสินค้ำภำยใน
อุตสำหกรรม ตลอดจนปริมำณกำรผลิตและมูลค่ำเพิ่มของสินค้ำที่เพิ่มมำกขึ้นด้วย 

 
 ในด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย พบว่ำ ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของกำรติดต่อสั่งซื้อผ่ำน

โทรศัพท์เป็นหลัก โดยผู้ประกอบกำรขนำดใหญ่จะมีกำรจัดตั้งแผนกบริกำรลูกค้ำ (Customer 
Services) เพื่อบริกำรรับค ำสั่งซื้อ รับฟังข้อเสนอแนะ ตลอดจนควำมช่วยเหลือด้ำนเทคนิค
ต่ำงๆ ในขณะท่ีบริกำรจัดจ ำหน่ำยผ่ำนทำงออนไลน์ยังไม่ได้รับควำมนิยมมำกนัก 

 
 ในด้ำนบริกำรค้ำปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ส ำหรับสินค้ำชิ้นส่วนยำนยนต์ พบว่ำ 

ปัจจุบันบริกำรดังกล่ำวมีกำรจัดตั้งโดยบริษัทที่ผลิตรถยนต์เองมำกขึ้น ซึ่งบริษัทเหล่ำนี้จะมี
ข้อได้เปรียบทำงกำรแข่งขันในด้ำนกำรคิดค้นผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนรถยนต์ใหม่ที่มีควำมซับซ้อน
มำกขึ้นกว่ำในอดีต ท ำให้ผู้ประกอบกำรอื่นๆ อำจไม่สำมำรถผลิตสินค้ำมำแข่งขันได้ทันท่วงที 
อย่ำงไรก็ตำม ผู้ประกอบกำรดังกล่ำวยังคงมีควำมได้เปรียบบำงประกำรที่เหนือกว่ำผู้ค้ำปลีก
ที่เป็นบริษัทรถยนต์ เช่น ควำมสำมำรถในกำรขยำยเครดิตให้แก่ลูกค้ำที่มำกกว่ำ และกำรขอคืน
สินค้ำได้ส ำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มำตรฐำน เป็นต้น 

 
 ปัญหำและอุปสรรคส ำหรับอุตสำหกรรมชิ้นส่วนยำนยนต์ ประกอบด้วยดังน้ี 
 

1) อุตสำหกรรมสนับสนุนภำยในประเทศที่ยังไม่สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ผู้ประกอบกำร อำทิ เหล็กวัตถุดิบบำงประเภทท่ียังไม่สำมำรถผลิตในไทย 

2) กฎหมำยและกฎระเบียบภำครัฐที่ยังไม่เอื้อประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจมำกนัก อำทิ 
กฎหมำยกำรจัดตั้งธุรกิจของชำวต่ำงชำติ ที่มีมูลค่ำขั้นต่ ำของกำรจดทะเบียนที่สูง 
(ส ำหรับส ำนักงำนใหญ่: 200 ล้ำนบำท / ส ำนักงำนสำขำ: 20 ล้ำนบำท) ซึ่งเป็นข้อจ ำกัด
ท ำให้ผู้ประกอบกำร SMEs ต่ำงชำติไม่สำมำรถเข้ำมำประกอบธุรกิจในไทยได้ 

3) ปริมำณแรงงำนในปัจจุบันที่มุ่งเน้นบริกำรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำหลังกำรขำย แต่ยัง
ขำดแคลนแรงงำนส ำหรับบริกำรอุตสำหกำรระหว่ำงกำรผลิตที่มีประสิทธิภำพ 

4) ปัจจุบันยังคงมีกำรแบ่งปันองค์ควำมรู้ภำยในอุตสำหกรรม (Sharing of Knowledge) ที่ไม่
เพียงพอ กล่ำวคือ ภำครัฐมีปริมำณงำนวิจัยเชิงอุตสำหกำรจ ำนวนมำก แต่ยังขำดกำร
แบ่งปันองค์ควำมรู้ให้แก่ภำคเอกชน ที่จะสำมำรถท ำให้เกิดสินค้ำที่มีนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีท่ีลดต้นทุนกำรผลิตได้  
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ทั้งนี้ หำกพิจำรณำตำมกิจกรรมกำรผลิตและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องแล้ว จะสำมำรถสรุป
ควำมคิดเห็นของผู้ประกอบกำรต่อกำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตของประเทศไทยใน
อุตสำหกรรมยำนยนต์และช้ินส่วนยำนยนต์ได้ ดังแสดงให้เห็นในตำรำงที่ 1 

 
ตารางที่ 1 สรปุความคิดเห็นของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

หัวข้อ ความคิดเห็น 
กระบวนการก่อนการผลิต 

กำรวิจัยและพัฒนำ อุตสำหกรรมยำนยนต ์
 
 ปัจจุบันได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครฐัด้ำนกำรออกแบบอุตสำหกรรมที่มำกขึ้น เนื่องจำกภำครัฐมี

นโยบำยที่ให้สิทธิประโยชน์ส ำหรับกำรลงทุนที่มุ่งเน้นนวตักรรมและกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 

อุตสำหกรรมชิ้นส่วนยำนยนต ์
 
 อุตสำหกรรมสนับสนุนภำยในประเทศที่ยังไม่สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร 

อำทิ เหล็กวัตถุดิบบำงประเภทที่ยังไม่สำมำรถผลิตในไทย 
 ปัจจุบันยังคงมีกำรแบ่งปันองค์ควำมรู้ภำยในอุตสำหกรรม (Sharing of Knowledge) ที่ไม่เพียงพอ 

กล่ำวคือ ภำครัฐมีปริมำณงำนวิจัยเชิงอุตสำหกรรมจ ำนวนมำก แต่ยังขำดกำรแบ่งปันองค์ควำมรู้ให้แก่
ภำคเอกชน ที่จะสำมำรถท ำให้เกิดสินค้ำที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ลดตน้ทุนกำรผลติได้  

 ส ำหรับสินค้ำที่ผลติตำมควำมต้องกำรของผู้ซือ้ (Customized Product) พบว่ำ ตลำดภำยในประเทศยัง
มีอัตรำกำรเติบโตที่ไม่มำกนัก อย่ำงไรก็ตำม กำรผลิตสนิค้ำดังกล่ำวกลับได้รับควำมนิยมใน
ต่ำงประเทศอย่ำงมำก อำทิ ฮ่องกง ซึ่งแม้ตลำดสินค้ำดังกล่ำวจะถูกจัดเป็นตลำดสินค้ำเฉพำะกลุ่ม 
(Niche Market) แต่ก็ถือเป็นตลำดที่มมีูลค่ำเพิ่มสูงเช่นกัน ดังนั้น หำกมีกำรผลักดันให้เกิดกำรพัฒนำ
พื้นที่ส ำหรับกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนต้นแบบ (Makerspace) ภำยในประเทศ ก็อำจสำมำรถท ำให้เกิด
นวัตกรรมที่มำกขึ้นส ำหรับสนิค้ำภำยในอุตสำหกรรม ตลอดจนปริมำณกำรผลิตและมูลค่ำเพิ่มของ
สินค้ำที่เพิ่มมำกขึ้นด้วย 

 สินค้ำวัตถุดิบเกือบทั้งหมดที่น ำมำใช้ภำยในอุตสำหกรรมชิน้ส่วนยำนยนต์ จะมีกำรก ำหนดคุณลักษณะ
เฉพำะจำกบริษัทแม่ที่ผลิตรถยนต์เป็นหลัก ทั้งด้ำนกำรออกแบบผลติภัณฑ์ ประเภทของวตัถุดิบ กำร
วิจัยและกำรพัฒนำ และอืน่ๆ ท้ังนี้เนื่องจำกปัจจัยด้ำนกำรควบคุมคุณภำพและกำรท ำให้เป็นมำตรฐำน
เดียวกันของผลติภัณฑ์  

กำรจัดหำวัตถุดิบ  ในด้ำนบริกำรที่เกี่ยวเนื่องกับศุลกำกร ส ำหรับกำรน ำเข้ำวัตถุดิบ พบว่ำ ผู้ประกอบกำรจะมีกำรจัดซือ้
บริกำรดังกล่ำวจำกภำยนอกองค์กร (Outsourcing) อย่ำงไรก็ตำม ปัญหำที่เกิดขึ้นส ำหรับขั้นตอน
ดังกล่ำวจะเป็นด้ำนควำมเชี่ยวชำญของผู้ให้บริกำรด ำเนินกำรเอกสำรทำงศุลกำกรบำงรำย ที่ไม่เป็นไป
ตำมมำตรฐำน ท ำให้ในบำงกรณีเกิดควำมล่ำช้ำในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อ นอกจำกนี้ ในด้ำนต้นทุนกำร
ท ำเอกสำรทำงศุลกำกร พบว่ำ ปัจจุบันยังมีต้นทุนกำรจัดท ำเอกสำรที่ค่อนข้ำงสูง ในขณะที่กำรรับรอง
ถิ่นก ำเนิดสินค้ำด้วยตนเอง (Self-Certification) แม้จะมีต้นทุนที่ถูกกว่ำกต็ำม แต่ก็ยังมีขั้นตอน
กฎระเบียบที่เข้มงวดอยู่ ซึ่งหำกสำมำรถผอ่นคลำยกฎระเบียบดังกล่ำวลงหรือสำมำรถด ำเนินกำร
เอกสำรทำงระบบออนไลนไ์ด้ จะก่อให้เกิดควำมสะดวกมำกขึ้น อีกทั้งสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยและ
ระยะเวลำด ำเนินกำรได้มำกกว่ำ 

สิทธิประโยชน์กำรลงทุนจำกภำครัฐ  กฎหมำยและกฎระเบียบภำครัฐบำงประกำรที่ยังไม่เอื้อประโยชนต์่อกำรด ำเนินธุรกิจมำกนัก อำทิ 
กฎหมำยกำรจัดตั้งธุรกิจของชำวต่ำงชำติ ที่มีมูลค่ำขั้นต่ ำของกำรจดทะเบียนที่สูง (ส ำหรับส ำนักงำน
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หัวข้อ ความคิดเห็น 
ใหญ่: 200 ล้ำนบำท / ส ำนักงำนสำขำ: 20 ล้ำนบำท) ซึ่งเป็นข้อจ ำกัดท ำให้ผู้ประกอบกำร SMEs 
ต่ำงชำติไม่สำมำรถเข้ำมำประกอบธุรกิจในไทยได ้

กระบวนการระหว่างการผลิต 
กำรผลิต / กำรประกอบ  กรณีของบริษัทรำยใหญ่ โดยทัว่ไปจะเป็นกำรผลิตจำกภำยในองค์กรทั้งหมด ซึ่งรวมถึงบริกำรที่

เกี่ยวข้องกับกำรผลิตดว้ย เช่น กำรควบคุมคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO กำรก ำจัดของเสียอุตสำหกรรม 
และกำรซ่อมแซมและบ ำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นต้น ในขณะที่บริกำรบำงประเภท อำทิ กำร
ทดสอบผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนรถยนต์ จะมีกำรทดสอบจำกภำยในบริษัท และ/หรือ จัดซื้อบริกำรจำก
ภำยนอกเช่นกนั ดังกรณีเช่นกำรทดสอบยำงและล้อรถยนต์ จะมีศูนย์บริกำรทดสอบที่ด ำเนินกำรโดย
สถำบันยำนยนต์เป็นผู้ให้บริกำรหลักในกำรทดสอบดังกล่ำว 

 ปริมำณแรงงำน ในปัจจุบันมุ่งเน้นบริกำรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำหลังกำรขำย แต่ยังขำดแคลน
แรงงำนมีฝีมือส ำหรับภำคกำรผลิตที่มปีระสิทธิภำพ 

กระบวนการหลังการผลิต 
กำรจัดจ ำหน่ำย / กำรกระจำยสินค้ำ อุตสำหกรรมยำนยนต ์

 
 บริกำรขนส่งสินค้ำ พบว่ำ ปัจจุบันมีกำรขนส่งสินค้ำทำงรถและทำงเรือเพียงเท่ำนั้น ในขณะที่กำรขนส่ง

ทำงอำกำศจะกระท ำเมื่อมีควำมจ ำเป็นเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำม บริษัทผู้ผลิตรถยนตย์ังคงประสบปัญหำ
ต้นทุนค่ำขนส่งสินค้ำที่สูง อนัเนื่องมำจำกระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนโลจิสติกส์ของประเทศที่ยังมีกำร
บริหำรจัดกำรไม่เต็มประสิทธิภำพเท่ำที่ควร และท ำให้เกิดค่ำใช้จ่ำยบำงประกำรที่ไม่ควรเกิดขึ้น อำทิ 
ค่ำยึดหน่วงสินค้ำ (Retention over the Goods) 

 บริกำรกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำ พบว่ำ บริษัทผู้ผลิตรถยนต์จะมีระบบกระจำยสินค้ำทั้งจำกบริษัทในเครือ 
และบริษัทยอ่ย เป็นหลัก ตลอดจนกำรจัดซื้อบริกำรจำกภำยนอก (Outsourcing) ทั้งนี้เพื่อป้องกัน
ควำมเสี่ยงส ำหรับกำรจัดกำรสำยพำนกำรผลิต 
 

อุตสำหกรรมชิ้นส่วนยำนยนต ์
 
 ในด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย พบว่ำ ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของกำรตดิต่อสั่งซือ้ผ่ำนโทรศัพท์ 

เป็นหลัก โดยผู้ประกอบกำรขนำดใหญ่จะมีกำรจัดตั้งแผนกบริกำรลูกค้ำ (Customer Services)  
เพื่อบริกำรรับค ำสั่งซื้อ รับฟังข้อเสนอแนะ ตลอดจนควำมชว่ยเหลือด้ำนเทคนิคต่ำงๆ ในขณะที่บริกำร
จัดจ ำหน่ำยผ่ำนทำงออนไลน์จะได้รับควำมนิยมในตลำดค้ำปลีกมำกกว่ำ 

 บริกำรค้ำปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ส ำหรับสินค้ำชิ้นสว่นยำนยนต์ พบว่ำ ปัจจุบันบริกำรดังกล่ำว
มีกำรจัดตั้งโดยบริษัทที่ผลิตรถยนต์เองมำกขึ้น ซึ่งบริษัทเหล่ำนี้จะมีข้อได้เปรียบทำงกำรแข่งขันใน 
ด้ำนกำรคิดค้นผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยำนยนต์ใหม่ที่มีควำมซับซ้อนมำกขึ้นกว่ำในอดีต ท ำให้ผู้ประกอบกำร
รำยอื่นๆ อำจไม่สำมำรถผลติสินค้ำมำแข่งขันได้ทันท่วงที อย่ำงไรกต็ำม ผู้ประกอบกำรรำยอืน่ในตลำด
ยังคงมีควำมได้เปรียบบำงประกำรที่เหนือกว่ำผู้ค้ำปลีกที่เป็นบริษัทรถยนต ์เช่น ควำมสำมำรถในกำร
ขยำยเครดิตให้แก่ลูกค้ำที่มำกกว่ำ และกำรขอคนืสินค้ำไดส้ ำหรับผลิตภัณฑท์ี่ไม่ได้มำตรฐำน เป็นต้น 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมำณกำรขำยส ำหรับลูกค้ำที่สั่งซื้อผลติภัณฑ์ จะขึน้อยู่กบัคุณภำพสินค้ำเป็นหลัก 
มำกกว่ำปัจจัยด้ำนรำคำขำย ดังนั้น ผู้ประกอบกำรที่เป็นวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) 
จึงยังมีข้อจ ำกัดด้ำนบริกำรควบคุมคุณภำพกำรผลิตและสินค้ำส ำเร็จรูป และบริกำรทดสอบสินค้ำที่มี
ประสิทธิภำพ ที่ปัจจุบันยังไม่สำมำรถแข่งขันกับผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ได้ 

ที่มำ: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด รวบรวมจำกกำรประชุมกลุ่มย่อย 
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 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
 

คณะผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรจัดประชุมกลุ่มย่อย (Kick-off Focus Group) ขึ้นในวันพฤหัสบดี
ที่ 17 ธันวำคม 2558 ณ ห้องประชุม GS1 Room 4 ชั้น 3 สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย  
ศูนย์ประชุมแห่งชำติสิริกิตติ์ โดยกำรประชุมกลุ่มย่อยดังกล่ำว มีผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 6 คน 
และมีวัตถุประสงค์เพื่อน ำเสนอแนวทำงกำรศึกษำวิจัย กำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต พร้อมทั้ง 
รับฟัง ระดมควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้ประกอบกำรในภำคอุตสำหกรรมปิโตรเคมี  
เพื่อน ำไปเพิ่มเติมหรือปรับปรุงในกำรศึกษำในล ำดับถัดไป 

 
ก ำหนดกำร และภำพบรรยำกำศกำรประชุมกลุ่มย่อย ปรำกฏอยู่ในภำคผนวก 3 ส่วน

ข้อคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมประชุม สำมำรถสรุปประเด็นได้ดังน้ี 
 
ข้อคิดเห็นต่อผลกำรศึกษำ  
 
 ในปัจจุบัน ผู้ประกอบกำรปิโตรเคมีภำยในประเทศสำมำรถจ ำแนกได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 

(1) นักลงทุนต่ำงชำติเข้ำมำลงทุนทั้งหมด (Foreign Investment) ซึ่งประกอบด้วย กำรลงทุน
พร้อมน ำเทคโนโลยีกำรผลิตและบริกำรทำงวิศวกรรมจำกต่ำงประเทศเข้ำมำผลิตในไทย และ
กำรลงทุนเพียงเฉพำะเงินทุน และอำศัยบริกำรทำงวิศวกรรมจำกภำยในประเทศเพื่อท ำกำรผลิต 
(2) กำรร่วมทุนระหว่ำงนักลงทุนต่ำงชำติและผู้ประกอบกำรภำยในประเทศ (Joint Venture) 
เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือด้ำนกำรน ำเทคโนโลยีกำรผลิตและนวัตกรรมจำกต่ำงประเทศมำใช้
ภำยในบริษัท และ (3) กำรลงทุนของผู้ประกอบกำรภำยในประเทศทั้งหมด (Domestic 
Investment) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบกำรที่มีศักยภำพกำรผลิต กำรบริหำรจัดกำร และ
เทคโนโลยีกำรผลิตที่มีประสิทธิภำพและสำมำรถแข่งขันได้ 
 

 ส ำหรับผู้ให้บริกำรที่ เป็นวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ที่ เกี่ยวข้องกับ
อุตสำหกรรมปิโตรเคมี พบว่ำ ส่วนใหญ่จะเป็นกำรให้บริกำรที่มีมูลค่ำต่ออุตสำหกรรมไม่สูง
มำกนัก อำทิ บริกำรท ำควำมสะอำด เป็นต้น ในขณะท่ี หำกเป็นผู้ให้บริกำรขนำดใหญ่ จะเป็น
ลักษณะของบริกำรที่มีมูลค่ำสูงและส่งผลต่อกิจกรรมหลักของกำรผลิตภำยในอุตสำหกรรม 
เช่น บริกำรบ ำรุงและซ่อมแซมเครื่องจักร และบริกำรขนส่งและบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 
 

 ปัญหำและอุปสรรคส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี ที่มีควำมเชื่อมโยง
กับภำคบริกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนกำรผลิต เป็นดังน้ี 
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1) กำรส่งเสริมด้ำนสิทธิประโยชน์กำรลงทุนของ BOI ยังไม่เอื้อประโยชน์ได้จริงเท่ำที่ควร 
อำทิ กำรส่งเสริมสิทธิประโยชน์ส ำหรับโรงงำนสร้ำงใหม่เท่ำนั้น โดยไม่ครอบคลุมถึงกำร
ปรับปรุงฐำนกำรผลิตที่มีอยู่เดิมเพื่อพัฒนำเป็นกำรผลิตสินค้ำใหม่ที่ได้รับกำรส่งเสริม 

2) ผู้ประกอบกำรยังคงมีควำมเชื่อม่ันในเทคโนโลยีและบุคลำกรทำงเทคนิคภำยในประเทศที่
ไม่มำกเท่ำที่ควร ท ำให้ผู้ประกอบกำรบำงรำยยังคงต้องมีกำรพึ่งพำเทคโนโลยีกำรผลิต
และบริกำรทำงวิศวกรรมจำกต่ำงประเทศ 

3) ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรของภำครัฐที่มีควำมล่ำช้ำและไม่มีควำมยืดหยุ่น อำทิ กำรน ำเข้ำ
สำรตั้ งต้นวัตถุดิบเพื่อกำรวิ จัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ ที่ มีควำมล่ำช้ำในขั้นตอน
กระบวนกำรตรวจสอบและอนุญำตจำกภำครัฐ ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบกำรไม่สำมำรถ
พัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำดได้ทัน 

4) บริกำรสำธำรณูปโภคพื้นฐำนไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร อำทิ ปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำ
และประปำที่ใช้ในเขตนิคมอุตสำหกรรม เป็นต้น 

5) มำตรฐำนกำรจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำของไทยไม่สำมำรถใช้ได้ในระดับสำกล 
6) ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรขนส่งที่สูง อันเนื่องมำจำกระบบกำรจัดกำรสำธำรณูปโภคด้ำนกำร

ขนส่งของภำครัฐที่ไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร เช่น มีถนนเพียงเส้นทำงเดียวเพื่อขนส่ง
สินค้ำสู่ท่ำเรือ ท ำให้มีรถขนส่งที่ใช้เส้นทำงดังกล่ำวในปริมำณมำก ส่งผลให้กำรจรำจร
ติดขัด และเกิดควำมล่ำช้ำในกำรขนส่งสินค้ำ  

7) ควำมเชื่อ ม่ันของคุณภำพผู้ ให้บริกำรขนส่งสินค้ำภำยในประ เทศที่ลดลง ท ำให้
ผู้ประกอบกำรต้องมีกำรขนส่งสินค้ำด้วยตนเอง (จำกเดิมที่มีกำรใช้บริกำรจำกผู้ให้บริกำร
จำกภำยนอก) 

8) ผู้ให้บริกำรจ้ำงศึกษำ วิจัย และจัดท ำรำยงำนวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Impact Assessment (EIA) Report) มีกำรเรียกเก็บค่ำบริกำรในอัตรำสูง หำกแต่ยังคงมี
คุณภำพกำรให้บริกำรที่ล่ำช้ำและไม่มีประสิทธิภำพมำกนัก 

9) ขำดแคลนผู้ให้บริกำรท่ำเรือปิโตรเลียม และบรรจุภัณฑ์วัตถุดิบเหลว (Liquid Terminal) 
ซึ่งในปัจจุบันยังคงมีจ ำนวนผู้ให้บริกำรดังกล่ำวไม่มำกนัก 

 

 อุตสาหกรรมพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก 
 
คณะผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรจัดประชุมกลุ่มย่อย (Kick-off Focus Group) ขึ้นในวันอังคำรที่ 

15 ธันวำคม 2558 ณ ห้องประชุม GS1 Room 5 ชั้น 3 สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์
ประชุมแห่งชำติสิริกิตติ์ โดยกำรประชุมกลุ่มย่อยดังกล่ำว มีผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 3 คน และมี
วัตถุประสงค์เพื่อน ำเสนอแนวทำงกำรศึกษำวิจัย กำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต พร้อมทั้ง  
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รับฟัง ระดมควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้ประกอบกำรในภำคอุตสำหกรรมพลำสติก  เพื่อ
น ำไปเพิ่มเติมหรือปรับปรุงในกำรศึกษำในล ำดับถัดไป 

 
ก ำหนดกำร และภำพบรรยำกำศกำรประชุมกลุ่มย่อย จะปรำกฏอยู่ในภำคผนวก 3 ส่วน

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมประชุม สำมำรถสรุปประเด็นได้ดังน้ี 
 

ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลและแนวทำงกำรเจรจำกำรค้ำเสรี 
 
 ประเทศไทยควรก ำหนดยุทธศำสตร์ในอนำคต อำทิ ยุทธศำสตร์ประเทศไทยในอีก 10 ปี

ข้ำงหน้ำว่ำมีแนวทำงอย่ำงไร จำกนั้น จึงก ำหนดแนวทำงกำรเจรจำควำมตกลงกำรค้ำเสรี
ระหว่ำงประเทศให้สอดคล้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ของประเทศ
ที่ตั้งไว้ 
 

 กำรเปิดเสรีกำรเคลื่อนย้ำยบุคคลธรรมดำ  น่ำจะเป็นผลดีต่อประเทศไทยมำกกว่ำ 
เนื่องจำกปัจจุบัน ไทยจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวอยู่จ ำนวนหนึ่งอยู่แล้ว กำรเปิดเสรีจะช่วยลด
อุปสรรคในกำรเคลื่อนย้ำยบุคคลธรรมดำ ท ำให้แรงงำนเข้ำสู่ประเทศไทยอย่ำงถูก
กฎหมำยได้มำกขึ้น ทั้งนี้ อุตสำหกรรมพลำสติกจะใช้แรงงำนจำกประเทศเมียนมำ และ
กัมพูชำเป็นส่วนใหญ่ แต่หำกเปิดเสรีเคลื่อนย้ำยบุคลลธรรมดำแล้ว แรงงำนที่คำดว่ำจะ
เข้ำมำในไทยมำกขึ้น คือ แรงงำนจำกประเทศอินเดีย เนื่องจำก อุตสำหกรรมพลำสติก 
ต้องกำรแรงงำนระดับกลำง (Middle Level) ที่มีทักษะ และมีควำมช ำนำญค่อนข้ำงมำก 

 
 อุตสำหกรรมพลำสติกมีแนวโน้นในกำรย้ำยฐำนกำรผลิตไปต่ำงประเทศค่อนข้ำงน้อย 

เนื่องจำกเป็นอุตสำหกรรมที่ต้องใช้สำธำรณูปโภคที่ดีในกำรผลิต ประกอบกับประเทศ
เพื่อนบ้ำนของไทย มีค่ำบริกำรโลจิสติกส์ที่ต่ ำกว่ำไทยไม่มำกนัก อีกทั้ง หำกตั้งโรงงงำน
ในต่ำงประเทศ แล้วต้องน ำเข้ำวัตถุดิบจำกไทย จะส่งผลให้ต้นทุนสูง ดังนั้น ผู้ประกอบกำร
จึงตั้งโรงงำนผลิตพลำสติกที่ชำยแดนแล้วส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้ำนแทน 
 

ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกำรบริกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรผลิตของประเทศไทย: อุตสำหกรรม
พลำสติก 

 
 อุตสำหกรรมพลำสติกไม่พบปัญหำด้ำนกำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต อย่ำงไรก็ตำม 

กำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับภำพรวมของอุตสำหกรรมพลำสติก คือ บริกำรกำรศึกษำ 
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เนื่องจำก อุตสำหกรรมพลำสติกขำดแคลนแรงงำนที่มีทักษะเฉพำะ กำรพัฒนำกำรศึกษำ
เพื่อสร้ำงบุคลำกรให้มีทักษะควำมช ำนำญตรงกับควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรมจึง
ถือเป็นกำรบริกำรท่ีส ำคัญที่สุดในขณะนี้ 
 

 ปัญหำหลักของอุตสำหกรรมพลำสติกไทย คือ กำรที่ผู้ประกอบกำรชำวไทยผลิตตำมค ำสั่ง
ซื้อ (Order) จำกลูกค้ำเท่ำนั้น ผู้ประกอบกำรยังขำดควำมสำมำรถในกำรผลิตสินค้ำของ
ตนแล้วน ำไปเสนอขำยให้กับลูกค้ำ ดังนั้น กำรวิจัยและพัฒนำ (R&D) ซึ่งอยู่ภำยใต้บริกำร
งำนวิจัยและทดลองจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีมำตรฐำนสูงไป
น ำเสนอขำยให้กับลูกค้ำได้ 

 
 บริกำรควบคุมคุณภำพ และทดสอบคุณภำพสินค้ำ มีควำมส ำคัญกับอุตสำหกรรมพลำสติก 

เนื่องจำก ปัจจุบันยังไม่มีห้องทดลองในประเทศไทยที่ได้รับกำรยอมรับจำกลูกค้ำ
ชำวต่ำงชำติ จึงส่งผลให้ผู้ประกอบกำรต้องส่งสินค้ำของตัวเองไปให้ห้องทดลองใน
ต่ำงประเทศเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองคุณภำพของสินค้ำ ประกอบกับมำตรฐำนสินค้ำของ
โลกนั้นยกระดับอยู่ตลอดเวลำ หำกไทยมีห้องทดลองที่ได้รับกำรยอมรับจำกต่ำงชำติ จะ
เอื้อประโยชน์อย่ำงมำกต่อผู้ประกอบกำรพลำสติกไทยในกำรเข้ำถึงลูกค้ำต่ำงชำติ 

 
 บริกำรด้ำนวิศวกรรมก่อนกำรผลิต เป็นบริกำรที่เกี่ยวกับกำรติดตั้งเครื่องจักร/ อุปกรณ์ 

วำงแผนผังเครื่องจักร ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่ของไทยไม่มีกำรจัดจ้ำงบริกำรด้ำนวิศวกรรม
ก่อนกำรผลิตเพื่อด ำเนินกำรวำงแผนผังเครื่องจักรส ำหรับแต่ละโรงงำนโดยเฉพำะ แต่จะใช้
บริกำรดังกล่ำวที่เป็นบริกำรเสริมจำกกำรซ้ือเครื่องจักรจำกบริษัทผู้ผลิตอยู่แล้ว 

 
 บริกำรท ำควำมสะอำดโรงงำน มีผู้ให้บริกำรที่มีอุปกรณ์ครบครันค่อนข้ำงน้อย อีกทั้ง ยังมี

ควำมเสี่ยงในกำรท ำควำมสะอำด เช่น กำรท ำควำมสะอำดหยำกไย่ในที่สูง กำรท ำควำม
สะอำดโรงงำนในพื้นที่อันตรำย เป็นต้น ส ำหรับกำรบริกำรกำรก ำจัดของเสียอุตสำหกรรม 
มีผู้ให้บริกำรค่อนข้ำงน้อย เนื่องจำกผู้ให้บริกำรต้องมีใบอนุญำต และต้องมีระบบติดตำม
ขั้นตอนกำรก ำจัดได้ จึงท ำให้บริกำรดังกล่ำวมีค่ำบริกำรสูง ดังนั้น ผู้ประกอบกำรจึง
สนับสนุนกำรเปิดเสรีกำรบริกำรก ำจัดของเสียอุตสำหกรรม เพื่อให้มีผู้ให้บริกำรมำกขึ้น 

 
 บริกำรซ่อมและบ ำรุงรักษำเครื่องจักรและอุปกรณ์ในไทย ไม่มีบุคลำกรที่ให้บริกำรมำกนัก 

เนื่องจำกซัพพลำยเออร์มักจัดตั้งศูนย์บริกำรหรือส ำนักงำนใหญ่ในประเทศสิงคโปร์ หำก
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เครื่องจักรช ำรุด จะต้องแจ้งประเทศของซัพพลำยเออร์ซึ่งเป็นผู้ผลิต ซึ่งอำจต้องรอเป็น
ระยะเวลำหลำยสัปดำห์ และต้องสั่งซื้ออะไหล่จำกต่ำงประเทศ 

 
 อุตสำหกรรมพลำสติกไทยโดยส่วนใหญ่รับผลิตตำมค ำสั่งซื้อ จึงมีกำรออกแบบผลิตภัณฑ์

ไม่มำกนัก 
  
 ส ำหรับกำรจัดส่งสินค้ำและประกันกำรขนส่งสินค้ำ ผู้ประกอบกำรพลำสติกเห็นว่ำ

บริกำรโลจิสติกส์ครอบคลุมเพียงพออยู่แล้ว ยกเว้นกำรขนส่งทำงรถไฟ ที่ไทยควรมีรถไฟ
รำงคู่และมีตำรำงกำรให้บริกำรชัดเจน ส ำหรับบริกำรประกันกำรขนส่งสินค้ำของไทย  
มีผู้ให้บริกำรน้อย ค่ำบริกำรสูง 

  
 บริกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำโดยผู้ให้บริกำรภำยนอก (Outsource) ไม่มีควำมส ำคัญกับ

อุตสำหกรรมพลำสติกมำกนัก เนื่องจำกส่วนใหญ่เป็นกำรผลิตเพื่อจ ำหน่ำยโดยตรงให้กับ
ลูกค้ำ 

 
 ส ำหรับบริกำรที่ผู้ประกอบกำร เห็นว่ำควรให้ควำมส ำคัญคือบริกำรที่เกี่ยวข้องกับ ERP 

และ SAP เนื่องจำกผู้ให้บริกำร ERP/SAP ของไทย ยังไม่สำมำรถให้บริกำรซอฟต์แวร์ที่มี
คุณภำพดีในรำคำที่เหมำะสม ในขณะที่ ซอฟต์แวร์ของต่ำงชำติจะมีคุณภำพดีมำก แต่ก็มี
รำคำทีสู่งมำกเช่นกัน  
 
ทั้งนี้ หำกพิจำรณำตำมกิจกรรมกำรผลิตและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องแล้ว จะสำมำรถสรุป

ควำมคิดเห็นของผู้ประกอบกำรต่อกำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตของประเทศไทยใน
อุตสำหกรรมปิโตรเคมี พลำสติก และผลิตภัณฑ์พลำสติกได้ ดังแสดงให้เห็นในตำรำงที่ 2 

 
ตารางที่ 2 สรุปความคิดเห็นของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติกและผลิตภัณฑ์ 

หัวข้อ ความคิดเห็น 
กระบวนการก่อนการผลิต 

กำรวิจัยและพัฒนำ  กำรวิจัยและพัฒนำเพื่อคิดค้นเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ที่ท ำให้มีมำตรฐำนกำรผลิตที่ดีขึ้น ส่งผลให้
ผู้ประกอบกำรสำมำรถผลิตสินค้ำที่มีควำมแปลกใหม่  มีมำตรฐำนที่ทั่วโลกยอมรับ และส่งออกไปยัง
ต่ำงประเทศได้ ต่ำงจำกแต่เดิมที่ไทยเป็นผู้รับผลิตตำมค ำสั่งผลิต (Order) เท่ำนั้น  

 ห้องส ำหรับกำรทดสอบ (Testing Laboratory) เพื่อรองรับบริกำรควบคุมคุณภำพ และทดสอบคุณภำพ
สินค้ำพลำสติก ปัจจุบันยังไม่มีห้องทดลองในประเทศไทยที่ ได้รับกำรยอมรับจำกลูกค้ำชำวต่ำงชำติ 
ผู้ประกอบกำรต้องส่งสินค้ำไปให้ห้องทดลองในต่ำงประเทศเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองคุณภำพของสินค้ำ 
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หัวข้อ ความคิดเห็น 
 ผู้ประกอบกำรยังใช้บริกำรจ้ำงศึกษำ วิจัย และจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Impact Assesment Report) แต่กำรบริกำรดังกล่ำว ยังมีค่ำใช้จ่ำยสูง ไม่เหมำะสมกับ
คุณภำพของกำรบริกำรที่ได้รับ 

 มำตรฐำนกำรจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำของไทยยังไม่สำมำรถใช้ได้ในระดับสำกล 
กำรออกแบบ  อุตสำหกรรมพลำสติกไทยโดยส่วนใหญ่รับผลิตตำมค ำสั่งซื้อ จึงมีกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่มำกนัก แต่

หำกมีกำรส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒณำ (R&D) จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรไทยสำมำรถเลือกออกแบบและ
ผลิตสินค้ำเพื่อน ำไปเสนอขำยต่อลูกค้ำเองได้ 

กำรจัดหำวัตถุดิบ  โดยส่วนใหญ่ผู้ผลิตจะเป็นผู้จัดหำวัตถุดิบเอง ไม่ได้รับกำรบริกำรจำกผู้เชี่ยวชำญภำยนอก (outsource) 
 ส ำหรับเครื่องจักร ส่วนใหญ่บริษัทไทยไม่มีกำรจัดจ้ำงบริกำรด้ำนวิศวกรรมก่อนกำรผลิตเพื่อวำงแผนผัง

เครื่องจักรส ำหรับแต่ละโรงงำนโดยเฉพำะ แต่จะใช้บริกำรดังกล่ำวที่เป็นบริกำรเสริมจำกกำรซื้อ
เครื่องจักร 

 ผู้ให้บริกำรท่ำเรือปิโตรเลียม และแหล่งบรรจุวัตถุดิบเหลว (Liquid Terminal) ยังคงขำดแคลน โดยมี 
ผู้ให้บริกำรในปัจจุบันจ ำนวนไม่มำก 

กระบวนการระหว่างการผลิต 
กำรผลิต / กำรประกอบ  ขำดแคลนแรงงำนที่มีทักษะเฉพำะ ซึ่งกำรพัฒนำระบบกำรศึกษำจะช่วยแก้ปัญหำในส่วนนี้ได้ 

 บริกำรที่เกี่ยวข้องและมีควำมส ำคัญในกำรผลิตพลำสติก ได้แก่ บริกำรท ำควำมสะอำดโรงงำน และกำร
ก ำจัดของเสียอุตสำหกรรม ซึ่งผู้ให้บริกำรดังกล่ำวมีจ ำนวนน้อย ค่ำบริกำรสูง  

 ส ำหรับกำรซ่อมและบ ำรุงรักษำเครื่องจักรและอุปกรณ์ มีบุคลำกรที่ให้บริกำรไม่มำกนัก เนื่องจำก 
ซัพพลำยเออร์มักจัดตั้งศูนย์บริกำรหรือส ำนักงำนใหญ่ในประเทศสิงคโปร์ 

กระบวนการหลังการผลิต 
กำรจัดจ ำหน่ำย / กำรกระจำยสินค้ำ  บริกำรโลจิสติกส์ของไทยยังมีศักยภำพที่ดี ยกเว้นในบำงประเด็น อำทิ กำรขนส่งทำงรำง ซึ่งหำกประเทศ

ไทยสำมำรถพัฒนำกำรขนส่งทำงรถไฟให้มีมำตรฐำน มีตำรำงเวลำเดินรถชัดเจน และเชื่อถือได้ จะ
ส่งเสริมกำรขนส่งสินค้ำภำยในประเทศได้ดียิ่งขึ้น อย่ำงไรก็ตำม ในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี ผู้ประกอบกำร
ส่วนใหญ่จะมีระบบกำรขนส่งสินค้ำด้วยตัวเอง เนื่องจำกผู้ประกอบกำรในปัจจุบันขำดควำมเชื่อมั่นใน
คุณภำพกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำในประเทศจำกผู้ให้บริกำร 

 บริกำรประกันกำรขนส่งสินค้ำของไทย มีผู้ให้บริกำรน้อย ค่ำบริกำรสูง 
 ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่จะด ำเนินกำรจัดจ ำหน่ำยและกระจำยสินค้ำเอง มิได้ใช้กำรบริกำรจำกภำยนอก 

(outsource) มำกนัก 
ที่มำ: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด รวบรวมจำกกำรประชุมกลุ่มย่อย 

 
 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 
คณะผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรจัดประชุมกลุ่มย่อย (Kick-off Focus Group) ขึ้นในวันจันทร์ที่ 

21 ธันวำคม 2558 ณ สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์ประชุมแห่งชำติสิริกิตติ์ โดยกำร
ประชุมกลุ่มย่อยดังกล่ำว มีผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 7 คน และมีวัตถุประสงค์เพื่อน ำเสนอแนวทำง
กำรศึกษำวิจัย กำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต พร้อมทั้งรับฟัง ระดมควำมคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจำกผู้ประกอบกำรในภำคอุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อน ำไป
เพิ่มเติมหรือปรับปรุงในกำรศึกษำในล ำดับถัดไป 
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ก ำหนดกำร และภำพบรรยำกำศกำรประชุมกลุ่มย่อย จะปรำกฏอยู่ในภำคผนวก 3 ส่วน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมประชุม สำมำรถสรุปประเด็นได้ดังน้ี 

 
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลและแนวทำงกำรเจรจำกำรค้ำเสรี 
 

 ในกำรเจรจำควำมตกลงกำรค้ำเสรี (Free Trade Agreement: FTA) ประเทศต่ำงๆ 
จะมีกำรระบุมำตรกำรที่ มิ ใช่ภำษี  (Non-Tariff Barriers: NTBs)  เอำไว้  อำทิ   
กำรก ำหนดใบอนุญำต (Cerfiication) กำรติดสติ๊กเกอร์ (Sticker) ฯลฯ ซึ่งประเทศ
อื่นๆ มีกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด ในทำงกลับกัน ประเทศไทยยังขำด
ควำมเข้มงวดในกำรบังคับใช้ ท ำให้ผู้ประกอบกำรต่ำงชำติมีต้นทุนถูกกว่ำ
ผู้ประกอบกำรไทยโดยเปรียบเทียบ เนื่องจำกไม่ต้องปฏิบัติตำมมำตรฐำนที่สูงกว่ำ 
ผู้ประกอบกำรจึงมีควำมเห็นว่ำ รัฐบำลต้องบังคับใช้มำตรกำร NTBs ให้เคร่งครัด
กว่ำนี้ เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมในกำรแข่งขัน และให้ผู้ประกอบกำรไทยสำมำรถ
แข่งขันในตลำดต่ำงประเทศได้ 
 

 ส ำหรับท่ำทีที่มีต่อควำมตกลงหุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจภำคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific 
Partnership: TPP) พบว่ำ ทำงกลุ่มมีท่ำทีค่อนข้ำงไม่เห็นด้วยพอสมควร อยำกให้
ทำงภำครัฐรอดูท่ำทีของสหรัฐฯ ต่อไปอีกสักระยะ นอกจำกนี้ ยังมองว่ำรัฐบำลควร
ให้ควำมสนใจแก่ตลำดต่ำงประเทศอื่นๆ ที่นอกเหนือจำกประเทศในกลุ่ม TPP เช่น 
สหภำพยุโรป ตะวันออกกลำง อินเดีย และจีนมำกกว่ำ 

 
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกำรบริกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรผลิตของประเทศไทย: อุตสำหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 การบริการด้านการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) เป็นส่วนที่มี

ปัญหำมำกที่สุด เนื่องจำกรัฐบำลให้กำรสนับสนุนในส่วนนี้น้อยมำก บุคลำกรไทยมี
ไม่เพียงพอ และยังไม่มีควำมรู้มำกพอในกำรพัฒนำหรือออกแบบผลิตภัณฑ์  
ผู้ประกอบกำรจึงมักจัดจ้ำงแรงงำนชำวต่ำงชำติแทน อำทิ เยอรมนี ญี่ปุ่น และ
สหรัฐฯ เป็นต้น นอกจำกนี้ ห้องทดลองส ำหรับกำรทดสอบ (Testing Laboratory) 
ของไทยก็ยังมีจ ำนวนน้อย และไม่สำมำรถขยำยได้ จึงต้องกำรให้รัฐบำลช่วยเหลือ
ในส่วนของเงินทุนสนับสนุน หรือกำรให้สิทธิประโยชน์ (Incentives) ในกำรลงทุน
สร้ำงห้องทดลองให้มำกขึ้น 
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 การบริการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement) พบว่ำ ไม่มีปัญหำด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยในปัจจุบันสำมำรถจัดซื้อจัดจ้ำงได้ผ่ำนระบบออนไลน์ทั่วโลก (Global Online 
Network) 

  
 การบริการด้านการผลิต (Production) ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่จะให้ควำมส ำคัญ

กับด้ำนกำรผลิตเป็นส ำคัญ ทั้งนี้ พบว่ำ ในปัจจุบัน แรงงำนไทยขำดแคลนมำก  
จึงต้องจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวเพิ่ม โดยเฉพำะแรงงำนต่ำงด้ำวชำวกัมพูชำ 

  
 การบริการด้านการเก็บขยะ (Collection of Waste) พบว่ำเป็นส่วนที่มีปัญหำ 

เนื่องจำกผู้ประกอบกำรจะต้องเก็บซำกเครื่องใช้ไฟฟ้ำและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่
หมดอำยุเพื่อน ำไปก ำจัด แต่ในปัจจุบัน ยังมีสถำนที่เก็บขยะไม่เพียงพอ อีกทั้งยังมี
ต้นทุนกำรก ำจัดสูงอีกด้วย  

 
 การบริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics) ผู้ประกอบกำรไทยในอุตสำหกรรมส่วนใหญ่

ไม่ได้ด ำเนินกำรด้วยตนเอง เนื่องจำกมีต้นทุนสูง แต่ใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้ำงภำยนอก 
(Outsourcing)  โดยจ้ำงบริษัทเอกชนที่ ให้บริกำร โล จิสติกส์ โดยตรง ทั้ งนี้  
ผู้ประกอบกำรได้เสนอแนะให้รัฐบำลพยำยำมพัฒนำเรื่องขนส่งโลจิสติกส์ให้เป็นของ
ประเทศไทยเอง เพื่อที่จะพึ่งพำกำรบริกำรต่ำงประเทศลดลง 

 
 การบริการด้านการกระจายสินค้า (Distribution) ผู้ประกอบกำรในไทยสำมำรถ

ด ำเนินกำรด้วยตนเองได้ แต่ยังขำดผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรสร้ำงระบบควบคุมอัตโนมัติ 
(Automation) ในระบบคลังสินค้ำ 
 

 การบริการหลังการขาย (After-Sales) จะเน้นที่ส่วนของกำรซ่อมบ ำรุงเป็นหลัก 
ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ผู้ประกอบกำรจะมีกำรรับประกันสินค้ำให้ 1 ปี ลูกค้ำมีปัญหำกับ
สินค้ำก็จะแจ้งมำทำงบริษัทโดยตรง อย่ำงไรก็ตำม ในส่วนของกำรซ่อม บำงส่วน
ทำงผู้ประกอบกำรก็จะมีทีมช่ำงซ่อมเอง หรือบำงส่วนอำจจะ Outsoucing ออกไป 
อย่ำงไรก็ตำม แม้ช่ำงซ่อมบ ำรุงของไทยจะมิได้ขำดแคลน แต่ก็ยังมีควำมรู้ไม่มำก
พอ เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้ำนเช่น เวียดนำม หรือเมียนมำ 
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ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 

 ผู้ประกอบกำรต้องกำรให้โครงกำรเขตเศรษฐกิจพิเศษทวำย (Dawei Special 
Economics Zone: SEZs) เกิดขึ้นให้เร็วที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ เนื่องจำกมีตลำด
ขนำดใหญ่ และมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำมำก  
 

 ในปัจจุบัน ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ ส่งออก
ผ่ำนทำงท่ำเรือแหลมฉบัง และลำดกระบังเป็นหลัก แต่มีควำมล่ำช้ำบ้ำง เนื่องจำก
ท่ำเรือมีควำมหนำแน่น ส ำหรับท่ำเรือระนอง ไม่ค่อยได้ใช้ในกำรส่งออกมำกนัก 
เนื่องจำกยังมีระดับควำมลึกของท่ำเรือไม่เพียงพอ 

 
ทั้งนี้ หำกพิจำรณำตำมกิจกรรมกำรผลิตและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องแล้ว สำมำรถสรุปควำม

คิดเห็นของผู้ประกอบกำรต่อกำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตของประเทศไทยในอุตสำหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ได้ ดังแสดงให้เห็นในตำรำงที่ 3 

 
ตารางที่ 3 สรุปความคิดเห็นของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
หัวข้อ ความคิดเห็น 

กิจกรรมก่อนการผลิต 
กำรวิจัยและพัฒนำ  กำรวิจัยและพัฒนำถือเป็นสว่นที่มีปัญหำมำกที่สุด เนื่องจำกรัฐบำลให้กำรสนับสนุนไม่เพียงพอ 

ประกอบกับยังขำดแคลนบุคลำกรไทยทั้งในด้ำนจ ำนวนบุคลำกร และในด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถใน
กำรพัฒนำหรือออกแบบผลติภัณฑ์ ผูป้ระกอบกำรจึงมักจัดจ้ำงแรงงำนชำวต่ำงชำติ อำทิ เยอรมนี 
ญี่ปุ่น สหรัฐฯ ฯลฯ แทน 

 ห้องส ำหรับกำรทดสอบ (Testing Laboratory) ของไทยก็ยังมีค่อนข้ำงจ ำกัด ผู้ประกอบกำรจึงมีควำม
ต้องกำรให้รัฐบำลช่วยเหลอืในสว่นของเงินทุนสนับสนุน หรือกำรให้สิทธิประโยชน์ (Incentives) 

กำรออกแบบ  บุคลำกรด้ำนกำรออกแบบ (Design) ยังมีควำมเชี่ยวชำญไม่เพียงพอ 
กำรจัดหำวัตถุดิบ  ในปัจจุบันผู้ประกอบกำรไม่มีปัญหำด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยสำมำรถจัดซื้อจัดจ้ำงได้ผ่ำนระบบ

ออนไลน์ทัว่โลก (Global Online Network) 
กิจกรรมการผลิต 

กำรผลิต / กำรประกอบ  ในปัจจุบันมีปัญหำขำดแคลนแรงงำนไทยเป็นอย่ำงมำก ผู้ประกอบกำรจึงต้องพึ่งพำแรงงำนต่ำงด้ำว 
โดยเฉพำะกัมพูชำ เข้ำมำท ำงำนแทน 

กิจกรรมหลังการผลิต 
กำรจัดจ ำหน่ำย /  
กำรกระจำยสินค้ำ 

 ด้ำนโลจิสติกส์ ผู้ประกอบกำรไทยในอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ไม่ได้ด ำเนินกำรเอง เนื่องจำกมีต้นทุนสูง 
แต่ใช้วิธีจัดซือ้จัดจ้ำงภำยนอก (Outsorcing) ให้กับบริษัทเอกชนที่ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกสโ์ดยตรง 
ทั้งนี้ ผู้ประกอบกำรได้เสนอแนะให้รัฐบำลพยำยำมพัฒนำเครือข่ำยโลจิสติกส์หรือ “กองเรือ” ของไทย
ขึ้นมำเอง เพื่อลดกำรพึ่งพำบริกำรโลจิสติกส์จำกต่ำงชำติ 
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หัวข้อ ความคิดเห็น 
 ด้ำนกำรกระจำยสินค้ำ ส่วนใหญ่ผู้ประกอบกำรไทยเป็นผู้ด ำเนินกำรในส่วนนี้เอง และไม่พบว่ำมี

ปัญหำเกิดขึ้นมำกนัก นอกจำกปัญหำขำดแคลนผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรท ำระบบควบคุมอัตโนมัติ 
(Automation)  

กำรจัดกำรลูกค้ำ /  
กำรบริกำรหลังกำรขำย 

 โดยส่วนใหญ่ ผู้ประกอบกำรจะให้กำรรับประกันสนิค้ำเป็นเวลำ 1 ปี และเป็นผู้รับขอ้ร้องเรียนจำก
ลูกค้ำโดยตรงหำกเกิดปัญหำขึ้นกับสินค้ำ 

 ในส่วนของกำรซอ่ม ผู้ประกอบกำรบำงส่วนมีทีมช่ำงซ่อนเป็นของตนเอง ในขณะที่บำงส่วนจะใช้ทีม
ช่ำงจำกภำยนอก (Outsourcing) ทั้งนี้ ผู้ประกอบกำรระบุว่ำบุคลำกรช่ำงซอ่มของไทยมีปริมำณที่
เพียงพอ แต่ยังคงมีควำมรู้ควำมสำมำรถด้อยกว่ำบุคลำกรจำกประเทศเพื่อนบ้ำน 

ที่มำ: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด รวบรวมจำกกำรประชุมกลุ่มย่อย 

 
 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
คณะผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรจัดประชุมกลุ่มย่อย (Kick-off Focus Group) ขึ้นในวันจันทร์ที่ 

23 ธันวำคม 2558 ณ สมำคมอุตสำหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย อำคำรปัญจธำนีทำวเวอร์ โดยกำร
ประชุมกลุ่มย่อยดังกล่ำว มีผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 1 คน และมีวัตถุประสงค์เพื่อน ำเสนอแนวทำง
กำรศึกษำวิจัย กำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต พร้อมทั้งรับฟัง ระดมควำมคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจำกผู้ประกอบกำรในภำคอุตสำหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เพื่อน ำไปเพิ่มเติมหรือ
ปรับปรุงในกำรศึกษำในล ำดับถัดไป 

 
ก ำหนดกำร และภำพบรรยำกำศกำรประชุมกลุ่มย่อย จะปรำกฏอยู่ในภำคผนวก 3 ส่วน

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมประชุม สำมำรถสรุปประเด็นได้ดังน้ี 
 

ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลและแนวทำงกำรเจรจำกำรค้ำเสรี 
 

 ก่อนจะมีกำรเจรจำกำรเปิดเขตกำรค้ำเสรี (Free Trade Area: FTA) ควรมีกำร
พัฒนำระบบศุลกำกรให้ดีขึ้นก่อน โดยเฉพำะในเรื่องของระบบติดตำมสินค้ำ 
(Tracking System)  
 

 ส ำหรับท่ำทีที่มีต่อควำมตกลงหุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจภำคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific 
Partnership: TPP) พบว่ำ ทำงกลุ่มเห็นด้วยที่ประเทศไทยจะเข้ำร่วมควำมตกลง 
เนื่องจำกมองว่ำหำกประเทศไทยได้เข้ำไปเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่กำรผลิต จะท ำ
ให้กำรผลิตมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ในทำงกลับกัน หำกไม่เข้ำร่วมในควำมตกลง 
TPP จะท ำให้ฐำนกำรผลิตเกิดกำรย้ำยออก โดยเฉพำะย้ำยเข้ำไปในประเทศ
เวียดนำมมำกขึ้น  
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ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่มูลค่ำ: อุตสำหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม 
 

 อุตสำหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มประเทศไทย เป็นอุตสำหกรรมที่ มีกำร
ด ำเนินกำรครบวงจร โดยมีอุตสำหกรรมครบตั้งแต่ต้นน้ ำจนถึงปลำยน้ ำ 
 

 อุตสำหกรรมต้นน้ ำของอุตสำหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คือ อุตสำหกรรมเส้นใย 
โดยสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) เส้นใยธรรมชำติ และ 2) เส้น
ใยประดิษฐ์  

 
 เส้นใยธรรมชำติ แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) เส้นใยที่ผลิตจำกพืช เช่น 

เปลือก ใย หรือเมล็ด 2) เส้นใยที่ผลิตจำกสัตว์ เช่น หนังสัตว์ ขนสัตว์ ฯลฯ และ 3) 
เส้นใยท่ีผลิตจำกสินแร่ 

  
 เส้นใยประดิษฐ์ (Man-Made Fibre) แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) เส้นใย

สังเครำะห์ (Synthetic Fibre) เช่น โพลีเอสเตอร์ ฯลฯ และ 2) เส้นใยประเภท
เซลลูโลส เช่น เรยอน ฯลฯ  

 อุตสำหกรรมกลำงน้ ำ สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนหลัก คือ อุตสำหกรรมกลำง
น้ ำประเภทผ้ำถัก (Woven) และประเภทท่ีไม่ใช่ผ้ำถัก (Non-Woven)1  
 

 ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย แบ่งออกเป็น 4 ช่องทำงหลัก ได้แก่ 1) ผู้จัดจ ำหน่ำย 
(Dealer / Agent) มีรูปแบบซื้อมำขำยไป ไม่ได้เป็นตัวแทนให้แก่ใคร เช่น ผู้ขำย
สินค้ำในห้ำงสรรพสินค้ำแพลทินัม โบ๊เบ๊ หรือแม่สอด ฯลฯ 2) ช่องทำงขำยตรง เช่น 
ทำงผู้ผลิตเป็นผู้เปิดร้ำนค้ำของตนเอง (Flagship Store) 3) ช่องทำงกำรฝำกขำย 
(Consignment) เช่น ร้ำนค้ำ หรือห้ำงสรรพสินค้ำต่ำงๆ และ 4) ช่องทำงกำรขำย
สินค้ำออนไลน์ (Online Shopping)   

 
 เสนอควำมเห็นให้เพิ่มขั้นตอนกำรพิมพ์ผ้ำ (Printing) ลงไปในห่วงโซ่มูลค่ำด้วย 

เนื่องจำกเป็นขั้นตอนท่ีส ำคัญและมีมูลค่ำในกำรผลิต  
 

                                                           
1 อำทิ ถุงลมนิรภัย ผ้ำหลังเบำะของเฟอร์นิเจอร์ ผ้ำตำข่ำย หรือเสื้อแจ็คเก็ต   
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ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกำรบริกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรผลิตของประเทศไทย: อุตสำหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
 การออกแบบ พบว่ำ ประเทศไทยยังขำดกำรพัฒนำในส่วนนี้ บุคลำกรในสำขำ

ออกแบบยังมีควำมเชี่ยวชำญไม่เพียงพอ กำรออกแบบยังมีปัญหำด้ำนกำรวำง 
แพทเทิร์น (Pattern) และขำดกำรวิจัยด้ำนสรีระของผู้สวมใส่ 
  

 การก าหนดมาตรฐาน พบว่ำ ประเทศไทยยังไม่มีกำรก ำหนดมำตรฐำนสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม รัฐบำลจึงควรเข้ำมำสนับสนุน วำงกฎหมำยกฎระเบียบในเรื่องนี้ เพื่อ
เป็นกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

  
 การจัดหาวัตถุดิบ วัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นกำรน ำเข้ำทั้งหมด โดยเฉพำะจำกญี่ปุ่น 

อินเดีย และสหรัฐฯ อำทิ ฝ้ำย ไหม ขนสัตว์ น้ ำมัน โพลีเมอร์ ฯลฯ ยกเว้นป่ำน ปอ 
ที่ยังใช้วัตถุดิบภำยในประเทศบำงส่วน แต่ก็มีปริมำณไม่มำกพอที่จะท ำกำรค้ำแบบ
เชิงพำณิชย์ได้ 

  
 การผลิต / การประกอบ ส่วนใหญ่เป็นกำรผลิตเพื่อขำยในประเทศ ส่วนกำรผลิต

เพื่อกำรส่งออก ยังมีจ ำนวนไม่มำก และยังมีควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันน้อย 
นอกจำกนี้ ยังขำดแคลนทั้งแรงงำนมีทักษะ (Skilled Labor) และแรงงำนไร้ทักษะ 
(Unskilled Labor) 

 
 การควบคุมคุณภาพ ทุกโรงงำนมีระบบควบคุมคุณภำพ (Quality Control) มี

บุคคลที่สำม (Third Party) เข้ำมำตรวจสอบ 
   

 การซ่อมบ ารุงเครื่องจักร กำรบริกำรซ่อมบ ำรุงถือเป็นกำรบริกำรที่รวมอยู่ในสัญญำ
ซื้อเครื่องจักรอยู่แล้ว หำกเครื่องจักรช ำรุดไม่มำก ช่ำงไทยจะสำมำรถซ่อมเองได้  
แต่หำกซ่อมไม่ได้ ก็ต้องส่งไปซ่อมที่บริษัทแม่ ซึ่งบำงครั้งใช้เวลำนำนหลำยเดือน 

 
 การท าความสะอาดโรงงาน มี 2 รูปแบบ คือ 1) จัดจ้ำงด้วยตนเอง แต่ถือว่ำมี

ปริมำณไม่มำก และ 2) จัดจ้ำงภำยนอก (Outsource) ซึ่งถือว่ำมีคุณภำพดี และมี
ตัวเลือกให้เลือกมำก รำคำหลำกหลำย อย่ำงไรก็ตำม หำกเป็นกำรบริกำรบ ำบัดน้ ำเสีย 
ยังไม่มี เนื่องจำกโรงงำนส่วนใหญ่ยังไม่มีมำตรฐำนสูงมำกนัก 
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 การดูแลรักษาความปลอดภัย เป็นกำรจัดจ้ำงภำยนอก (Outsource) ทั้งหมด 
    

 การเก็บรักษา / ระบบคลังสินค้า อุตสำหกรรมสิ่ งทอและเครื่องนุ่ งห่มเป็น
อุตสำหกรรมที่ไม่ได้ใช้บริกำรกำรเก็บรักษำ /ระบบคลังสินค้ำมำกนัก เว้นแต่
ผู้ประกอบกำรในเขตปลอดอำกร (Free Zone)  เป็นบำงกรณี  นอกจำกนี้  
ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่จะมีกำรน ำเข้ำมำผลิตเพื่อกำรส่งออก ผ่ำนกำรใช้มำตรำ 19 
ทวิ  ภำยใต้สิทธิประโยชน์ของคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (Board of 
Investment: BOI) ท ำให้ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่มิได้พึ่งกำรเก็บรักษำสินค้ำใน
คลังสินค้ำมำกนัก 

  
 การจัดจ าหน่าย ในกำรส่งออกไปต่ำงประเทศ สำมำรถส่งออกได้ผ่ำน 2 ช่องทำงหลัก 

คือ 1) ส่งออกผ่ำน Trading Firm และ 2) ส่งออกโดยตรง 
  

 การกระจายสินค้า และโลจิสติกส์ บริกำรกำรกระจำยสินค้ำและโลจิสติกส์ในไทย
มีคุณภำพดี โดยเฉพำะกำรบริกำรไปรษณีย์ ถือว่ำพัฒนำขึ้นมำก มีกำรป้องกันสินค้ำ
ระหว่ำงกำรขนส่งดี ทั้งนี้ ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่จะด ำเนินกำรเรื่องโลจิสติกส์เอง 
ยกเว้นบริษัทขนำดใหญ่ที่มีกำรจัดจ้ำงภำยนอก (Outsource) บ้ำง 

 
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 

 
 กำรตีควำมพิกัดศุลกำกร (HS Code) ของกรมศุลกำกรค่อนข้ำงมีปัญหำ มีควำม

เข้ำใจที่ไม่ตรงกันระหว่ำงผู้ประกอบกำรและกรมศุลกำกรหลำยจุด ซึ่งส่งผลต่อ 
ควำมง่ำยในกำรด ำเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business) นอกจำกนี้ ยังมีควำมเห็นว่ำ 
กรมศุลกำกรควรให้ควำมเชื่อใจผู้ประกอบกำรมำกกว่ำนี้ในกำรด ำเนินธุรกิจ 
 

 กำรเข้ำไปลงทุนในต่ำงประเทศของอุตสำหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ยังท ำได้ยำก 
เนื่องจำกรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจมีควำมต่ำงกันมำกระหว่ำงประเทศ 

  
 รัฐบำลยังไม่ค่อยให้กำรสนับสนุนในส่วนของอุตสำหกรรมสิ่ งทอและเครื่องนุ่งห่ม

มำกนัก  
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ทั้งนี้ หำกพิจำรณำตำมกิจกรรมกำรผลิตและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องแล้ว สำมำรถสรุปควำม
คิดเห็นของผู้ประกอบกำรต่อกำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตของประเทศไทยในอุตสำหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่ม ดังแสดงให้เห็นในตำรำงที่ 4 

 
ตารางที่ 4 สรุปความคิดเห็นของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

หัวข้อ ความคิดเห็น 
กระบวนการก่อนการผลิต 

กำรออกแบบ  ในด้ำนกำรออกแบบ ประเทศไทยยังขำดกำรพัฒนำในส่วนนี้ บุคลำกรยังมีควำมเชี่ยวชำญไม่เพียงพอ 
กำรออกแบบยังมีปัญหำด้ำนกำรวำงแพทเทิร์น (Pattern) และไม่มีกำรวิจัยด้ำนสรีระของผู้สวมใส่ 

กำรจัดหำวัตถุดิบ  ส่วนใหญ่เป็นกำรน ำเข้ำทั้งหมด โดยเฉพำะจำกญี่ปุ่น อินเดีย และสหรัฐฯ อำทิ ฝ้ำย ไหม ขนสัตว์ 
น้ ำมัน โพลีเมอร์ ฯลฯ ยกเว้นป่ำน ปอ ที่ยังใช้วัตถุดิบภำยในประเทศบำงส่วน แต่ก็มีปริมำณไม่มำก
พอที่จะท ำกำรค้ำแบบเชิงพำณิชย์ได้ 

กระบวนการระหว่างการผลิต 
กำรผลิต / กำรประกอบ  ส่วนใหญ่เป็นกำรผลิตเพื่อขำยในประเทศ ส่วนกำรผลิตเพื่อกำรส่งออก ถือว่ำยังมีจ ำนวนไม่มำก และ

ยังมีควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันน้อย นอกจำกนี้ ในส่วนของแรงงำน ยังถือว่ำขำดแคลน ทั้งแรงงำนมี
ทักษะ (Skilled Labor) และแรงงำนไร้ทักษะ (Unskilled Labor) 

กระบวนการหลังการผลิต 
กำรจัดจ ำหน่ำย / กำรกระจำยสินค้ำ  ในกำรส่งออกไปต่ำงประเทศ สำมำรถส่งออกได้ผ่ำน 2 ช่องทำงหลัก คือ 1) ส่งออกผ่ำน Trading Firm 

และ 2) ส่งออกโดยตรง 
 ด้ำนกำรกระจำยสินค้ำ ถือว่ำมีคุณภำพดี โดยเฉพำะกำรบริกำรไปรษณีย์ ถือว่ำพัฒนำขึ้นมำก มีกำร

ป้องกันสินค้ำระหว่ำงกำรขนส่งดี ทั้งนี้ ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่จะด ำเนินกำรเรื่องโลจิสติกส์เอง ยกเว้น
บริษัทขนำดใหญ่ที่มีกำรจัดจ้ำงภำยนอก (Outsource) บ้ำง 

ที่มำ: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด รวบรวมจำกกำรประชุมกลุ่มย่อย  

 
 อุตสาหกรรมอาหาร 

 
คณะผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรจัดประชุมกลุ่มย่อย (Kick-off Focus Group) ขึ้นในวันอังคำรที่ 

6 มกรำคม 2559 ณ ห้องประชุม GS1 Room 6 ชั้น 3 สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย  
ศูนย์ประชุมแห่งชำติสิริกิตติ์ โดยกำรประชุมกลุ่มย่อยดังกล่ำว มีผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 5 คน 
และมีวัตถุประสงค์เพื่อน ำเสนอแนวทำงกำรศึกษำวิจัย กำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต พร้อมทั้ง 
รับฟัง ระดมควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้ประกอบกำรในภำคอุตสำหกรรมอำหำร เพื่อน ำไป
เพิ่มเติมหรือปรับปรุงในกำรศึกษำในล ำดับถัดไป 

 
ก ำหนดกำร และภำพบรรยำกำศกำรประชุมกลุ่มย่อย ปรำกฏอยู่ในภำคผนวก 3 ส่วน

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมประชุม สำมำรถสรุปประเด็นได้ดังน้ี 
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ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลและแนวทำงกำรเจรจำกำรค้ำเสรี 
 

 อุตสำหกรรมอำหำรและกำรเกษตรของไทย ยังมีควำมได้เปรียบหำกมีกำรเปิดเสรีทำงกำร
ค้ำ เนื่องจำก ไทยยังมีควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันที่โดดเด่นในสินค้ำอำหำรหลำย
ประเภท ส ำหรับสินค้ำอำหำรที่มีกำรแข่งขันสูง ผู้ผลิตอำจต้องด ำเนินวิธีทำงกำรตลำด 
อำทิ กำรเล่ำเรื่องรำวเพื่อช่วยส่งเสริมกำรขำย เป็นต้น 
 

 ควำมตกลงหุ้นส่วนยุทธศำสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership: 
TPP) ไทยอำจต้องร่วมกันตัดสินใจว่ำจะเข้ำร่วมหรือไม่ เนื่องจำกกำรแสดงท่ำทีต่อ TPP 
อำจส่งผลกระทบต่อไทยได้ในหลำยรูปแบบ  ส ำหรับผู้ผลิตในอุตสำหกรรมอำหำร มี
ควำมเห็นที่ค่อนข้ำงหลำกหลำย เนื่องจำกผู้ผลิตที่ไม่ได้ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกำ
หรือญี่ปุ่นไม่มีควำมกังวลต่อ TPP มำกนัก 

 
 ผู้ประกอบกำรอำหำรได้รับประโยชน์จำกควำมตกลงกำรค้ำเสรีของไทยท่ีมีผลบังคับใช้แล้ว

ไม่มำกนัก (อำทิ ควำมตกลงไทย-ออสเตรเลีย และควำมตกลงไทย-ญี่ปุ่น) เนื่องจำกอัตรำ
ภำษีน ำเข้ำของสินค้ำอำหำรลดลงเพียงเล็กน้อย หรือค่อยๆ ลดปีต่อปี ประกอบกับมีกำร
จ ำกัดโควตำกำรน ำเข้ำ จึงส่งผลให้กำรส่งออกสินค้ำอำหำรไปยังประเทศคู่ค้ำยังคงมีรำคำสูง 

 
 แม้ว่ำจะมีควำมตกลงกำรค้ำเสรี แต่อุตสำหกรรมอำหำรยังคงมีอุปสรรคทำงกำรค้ำ  

อีกจ ำนวนมำก กล่ำวคือ มำตรกำรที่มิใช่ภำษีที่ประเทศคู่ค้ำใช้เพื่อปกป้องกำรน ำเข้ำ  
อีกทั้ง ยังมีข้อก ำหนดด้ำนมำตรฐำนสินค้ำที่สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
 

 ปัจจุบัน ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ไม่นิยมผลิตเพื่อส่งออกไปยังต่ำงประเทศแล้ว แต่เลือก
จัดตั้งโรงงำนในต่ำงประเทศ เพื่อผลิตและขำยในประเทศนั้นๆ แทน เพื่อหลีกเลี่ยงต้นทุน
ค่ำขนส่งและปัญหำจำกกำรปกป้องกำรน ำเข้ำ และมำตรกำรท่ีมิใช่ภำษีต่ำงๆ  
 

ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกำรบริกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรผลิตของประเทศไทย: อุตสำหกรรม
อำหำร 

 
 อุตสำหกรรมอำหำรเป็นอุตสำหกรรมที่มีควำมเชื่อมโยงตั้งแต่อุตสำหกรรมต้นน้ ำจนถึงปลำยน้ ำ 

วัตถุดิบที่ใช้ในอุตสำหกรรมอำหำรกว่ำร้อยละ 50 มำจำกเกษตกรที่เป็นเกษตรพันธสัญญำ 
(Contract Farming) เพื่อลดปัญหำควำมไม่แน่นอนเรื่องวัตถุดิบ ในส่วนของวัตถุดิบที่
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ต้องกำรมำตรฐำนในกำรผลิตสูง ผู้ประกอบกำรอำจเป็นผู้ลงทุนเอง เนื่องจำก ปัจจุบัน  
กำรส่งออกอำหำรบำงประเภทไปยังประเทศที่พัฒนำแล้ว ประเทศปลำยทำงสำมำรถสืบค้น
ย้อนกลับ (Tracing) เพื่อตรวจสอบกระบวนกำรผลิต และที่มำของวัตถุดิบได้ (เช่น  
กำรประมง และกำรเพำะปลูก เป็นต้น) ส ำหรับกำรผลิตทีต่้องน ำเข้ำวัตถุดิบจำกต่ำงประเทศ 
จะช่วยลดปัญหำกำรสืบค้นย้อนกลับ เนื่องจำกผู้ประกอบกำรไม่ต้องรับภำระดังกล่ำว 
 

 ส ำหรับภำคกำรเกษตรกรรม ยังไม่มีกำรสืบค้นย้อนกลับเพื่อตรวจสอบมำตรฐำนมำกนัก 
เพรำะหำกพบว่ำที่มำของวัตถุดิบและกำรผลิตอำหำรไม่ได้มำตรฐำน จะไม่สำมำรถส่งออกได้ 
ส่งผลให้ประเทศปลำยทำงอำจประสบกับปัญหำควำมม่ันคงทำงอำหำร (Food Security) 
นอกจำกนี้ กำรสืบค้นย้อนกลับอำจส่งผลให้ต้นทุนของกำรผลิตและรำคำอำหำรสูงขึ้น 
อีกด้วย 

 
 อุตสำหกรรมกลำงน้ ำ กล่ำวคือ อุตสำหกรรมกำรแปรรูปอำหำรจะแข่งขันกันในด้ำนต้นทุน

กำรผลิต ทั้งนี้ ปัจจุบัน มำตรฐำนกำรส่งออกอำหำรสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งสภำอุตสำหกรรม 
หอกำรค้ำไทย และสมำคมผู้ผลิตอำหำรของไทยได้ร่วมกันติดตำมสถำนกำรณ์และมำตรฐำน
ใหม่ๆ อย่ำงต่อเนื่อง 

 
 ส ำหรับอุตสำหกรรมปลำยน้ ำ ไทยมีชื่อเสียงด้ำนอำหำรในตลำดโลก อย่ำงไรก็ตำม ผู้ผลิต

รำยย่อย (SMEs) ยังประสบปัญหำในด้ำนกำรกระจำยสินค้ำ เนื่องจำกไม่มีข้อมูล และ/
หรือไม่สำมำรถหำผู้จัดจ ำหน่ำย (Distributor) ที่ยอมให้ผู้ผลิตรำยใหม่วำงขำยในที่ของตนได้ 
ซึ่งต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกภำครัฐในกำรจัดท ำรำยชื่อและข้อมูลของผู้จัดจ ำหน่ำยใน
ต่ำงประเทศ ที่อนุญำตให้วำงขำยผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตรำยย่อยได้ 
 

 บริกำรด้ำนงำนวิจัย (Research Services) ของไทยมีบุคลำกรมำกเป็นอันดับต้นๆ ของ
เอเชีย โดยมีสถำบันที่เปิดสอนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำรหลำยแห่ง รวมถึงมี
ศูนย์วิจัยอำหำรส่วนกลำง ซึ่งเอื้อต่อบริกำรด้ำนงำนวิจัย และบริกำรควบคุณภำพอำหำร 

 
 อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับงำนวิจัยในระดับสูง ผู้ประกอบกำรอำหำรยังคงต้องอำศัยภำครัฐเป็น

ผู้ด ำเนินกำร เนื่องจำกเงินทุนกำรวิจัยอำจไม่เพียงพอ ทั้งนี้ งำนวิจัยจ ำนวนมำกไม่ได้
ค ำนึงถึงควำมต้องกำรของตลำดเป็นส ำคัญ ผลกำรวิจัยบำงส่วนจึงไม่สำมำรถสร้ำงควำม
เชื่อม่ันให้กับผู้ประกอบกำรได้ โดยผู้ประกอบกำรมักกังวลว่ำผลิตภัณฑ์ที่ประยุกต์จำก
ผลงำนวิจัยอำจไม่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรตลำด 
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 อย่ำงไรก็ตำม อุตสำหกรรมอำหำรขำดแคลนแรงงำนในระดับช ำนำญกำร (ช่ำงเทคนิค) 
เพื่อควบคุมเครื่องจักรในกำรผลิต เนื่องจำกระบบกำรศึกษำและทัศนคติต่อกำรศึกษำใน
ระดับ ปวส. และปวช. ของไทยไม่เอื้อต่อกำรผลิตบุคลำกรที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ของตลำด ผู้ประกอบกำรจึงต้องจัดฝึกอบรมแรงงำนของตนเอง 

 
 เกษตรกรส่วนใหญ่มีอำยุมำก เพื่อทดแทนแรงงำนที่จะลดน้อยลงในอนำคต เกษตรกรรม

และกำรผลิตอำหำรจะต้องเปลี่ยนเป็นกำรใช้แรงงำนคนประกอบกับเครื่องจักร (Automation) 
มำกขึ้น จึงมีควำมต้องกำรแรงงำนท่ีมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยี อีกทั้ง บริกำร
ด้ำนไอที (IT Services) หำกสำมำรถน ำมำใช้ในกำรผลิตอำหำรและกำรเกษตรได้อย่ำง
กว้ำงขวำง จะช่วยจัดกำรกำรผลิตได้ดีขึ้นมำก 

 
 นอกจำกนี้ กำรขำดแคลนแรงงำน ยังส่งผลต่อกำรย้ำยฐำนกำรผลิตส ำหรับกำรผลิตอำหำร

ที่ต้องกำรแรงงำนจ ำนวนมำก หรือกำรผลิตและจัดหำวัตถุดิบที่ไม่สำมำรถใช้เครื่องจักร
แทนแรงงำนคนได้ อำทิ กำรเก็บยอดพืช กำรแกะเปลือกกุ้ง และกำรคว้ำนเมล็ด เป็นต้น 
ดังนั้น ผู้ประกอบกำรบำงรำยจึงต้องย้ำยฐำนกำรผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้ำนที่มีแรงงำนอยู่ 

 
 ส ำหรับกำรบรรจุกระป๋อง ไทยยังขำดแรงงำนและช่ำงเทคนิคที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถใน

ด้ำนกำรปิดกระป๋อง (Seamer) ภำครัฐจึงได้เคยให้ควำมร่วมมือ โดยจัดฝึกอบรมให้
ส ำหรับแรงงำนในภำคอุตสำหกรรมอำหำร 
 

 บริกำรขนส่งและโลจิสติกส์ของไทยมีต้นทุนสูง ผู้ประกอบกำรรำยย่อยที่ต้องจ้ำง 
ผู้ให้บริกำรขนส่งภำยนอก (Outsorce) จะต้องแบกรับต้นทุนท่ีสูงมำก เนื่องจำกผลิตภัณฑ์
อำหำรมีควำมหลำกหลำยสูงท ำให้ต้องใช้บริกำรขนส่งหลำยรูปแบบ ส ำหรับกำรบริกำร
ด้ำนโลจิสติกส์ บริษัท เทสโก้ จ ำกัด (Tesco) ซึ่งเป็นผู้จัดจ ำหน่ำย มีบริกำรขนส่งสินค้ำ
จำกผู้ผลิตหรือซัพพลำยเออร์ของตนเองที่ดีมำก 

 
 ส ำหรับกำรตรวจสอบและควบคุมมำตรฐำนสินค้ำ ผู้จัดจ ำหน่ำยส่วนมำก อำทิ ห้ำงสรรพสินค้ำ 

และไฮเปอร์มำร์เก็ต มีกำรตรวจสอบของตนเองโดยเฉพำะ 
  
 ผู้ประกอบกำรอยำกให้กำรขอใบอนุญำตส่งออก และใบอนุญำตในรูปแบบต่ำงๆ 

เปลี่ยนเป็นระบบ e-Services ที่สำมำรถเชื่อมต่อทำงอินเทอร์เน็ตได้ทั้งหมด โดยไม่ต้อง
เสียเวลำไปด ำเนินกำรด้วยตนเองที่หน่วยงำนรำชกำร (One Stop Services) 
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ทั้งนี้ หำกพิจำรณำตำมกิจกรรมกำรผลิตและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องแล้ว จะสำมำรถสรุป
ควำมคิดเห็นของผู้ประกอบกำรต่อกำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตของประเทศไทยใน
อุตสำหกรรมอำหำรได้ ดังแสดงให้เห็นในตำรำงที่ 5 

 
ตารางที่ 5 สรุปความคิดเห็นของอุตสาหกรรมอาหาร 

หัวข้อ ความคิดเห็น 
กระบวนการก่อนการผลิต 

กำรวิจัยและพัฒนำ  ไทยมีบุคลำกรด้ำนงำนวิจัย รวมถึงสถำบันศึกษำที่เปิดสอนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร
หลำยแห่ง ส่งผลให้เอื้อต่อบริกำรงำนวิจัยด้ำนอำหำร และมีบุคลำกรเพียงพอในบริกำรควบคุมคุณภำพ 

 ส ำหรับงำนวิจัยในระดับสูง ผู้ประกอบกำรอำหำรยังคงต้องอำศัยภำครัฐเป็นผู้ด ำเนินกำร เนื่องจำก
เงินทุนกำรวิจัยอำจไม่เพียงพอ 

 งำนวิจัยจ ำนวนมำกไม่ได้ค ำนึงถึงควำมต้องกำรของตลำดเป็นส ำคัญ ผลกำรวิจัยบำงส่วนจึงไม่สำมำรถ
สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบกำรได้ โดยผู้ประกอบกำรมักกังวลว่ำผลิตภัณฑ์ที่ประยุกต์จำก
ผลงำนวิจัยอำจไม่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรตลำด 

กำรจัดหำวัตถุดิบ  วัตถุดิบหำได้ไม่ยำก แต่มีมำตรฐำนค่อนข้ำงต่ ำ วัตถุดิบที่ใช้ในอุตสำหกรรมอำหำรกว่ำร้อยละ 50  
มำจำกเกษตกรที่เป็นเกษตรพันธสัญญำ (Contract Farming) ในส่วนของวัตถุดิบที่ต้องกำรมำตรฐำน
ในกำรผลิตสูง ผู้ประกอบกำรอำจเป็นผู้ลงทุนเอง เนื่องจำกมีกระบวนกำรสืบค้นย้อนกลับ (Tracing) 
เพื่อตรวจสอบกระบวนกำรผลิต และที่มำของวัตถุดิบได้  

 ส ำหรับวัตถุดิบที่น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ จะไม่มีปัญหำกำรสืบค้นย้อนกลับ เนื่องจำกประเทศต้นทำง
ต้องเป็นผู้รับภำระแทน 

 เกษตรกรน ำเทคโนโลยี และระบบด้ำนไอทีมำประยุกต์ใช้ในเกษตรกรรมค่อนข้ำงน้อย 
กระบวนการระหว่างการผลิต 

กำรผลิต   ขำดแคลนแรงงำนที่มีทักษะเฉพำะและช่ำงเทคนิค ซึ่งกำรพัฒนำระบบกำรศึกษำจะช่วยแก้ปัญหำใน
ส่วนนี้ได้ 

 กำรผลิตอำหำรและเกษตรกรรมจะต้องเปลี่ยนเป็นกำรใช้แรงงำนคนประกอบกับเครื่องจักร (Automation) 
มำกขึ้น รวมถึงน ำบริกำรด้ำนไอที มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนมำกขึ้น 

กำรบรรจุกระป๋อง/ บรรจุภัณฑ์  ไทยยังขำดแรงงำนและช่ำงเทคนิคที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนกำรปิดกระป๋อง (Seamer) ทั้งนี้ 
ภำครัฐได้ให้ควำมร่วมมือ โดยจัดฝึกอบรมให้ส ำหรับแรงงำนในอุตสำหกรรมอำหำร 

กระบวนการหลังการผลิต 
กำรจัดจ ำหน่ำย / กำรกระจำย
สินค้ำ 

 บริกำรขนส่งและโลจิสติกส์ของไทยมีต้นทุนสูง ผู้ประกอบกำรรำยย่อยที่ต้องจ้ำง ผู้ให้บริกำรขนส่งจำก
ภำยนอก (Outsorce) จะต้องแบกรับต้นทุนที่สูงมำก 

 ผู้จัดจ ำหน่ำยของไทย อำทิ ห้ำงสรรพสินค้ำ และไฮเปอร์มำร์เก็ต มีกำรตรวจสอบและควบคุมมำตรฐำน
สินค้ำที่จะวำงขำยในพื้นที่ของตนเองโดยเฉพำะ 

 ส ำหรับกำรส่งออก ผู้ผลิตรำยย่อย (SMEs) ประสบปัญหำในด้ำนกำรกระจำยสินค้ำ เนื่องจำกไม่
สำมำรถหำผู้จัดจ ำหน่ำยที่ยอมให้ผู้ผลิตรำยใหม่วำงขำยในที่ของตนได้ ซึ่งภำครัฐอำจช่วยจัดท ำรำยชื่อ
และข้อมูลของผู้จัดจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศให้กับผู้ประกอบกำรรำยย่อยได้ 

ที่มำ: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด รวบรวมจำกกำรประชุมกลุ่มย่อย 
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ภาคผนวก 5 
ก าหนดการประชุมกลุ่มย่อย 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย  
และภาพบรรยากาศการประชุมกลุม่ย่อย 
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ก าหนดการประชุมกลุ่มย่อย 
กลุ่มอุตสาหกรรม วัน/ เวลา สถานที่ประชุม ผู้ประสานงาน อีเมล์ จ านวนผู้เข้าร่วม 

กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก 15 ธันวาคม 2558  
เวลา 10.00-12.00 น. 

ณ ห้องประชุม GS1 Room 5 ชั้น 3 โซน c  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ 

คุณอรัญญา เรืองค า aranyar@off.fti.or.th 3 

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี 17 ธันวาคม 2558  
เวลา 09.00-10.00 น. 

ณ ห้องประชุม GS1 Room 4 โซนซี ชั้น 3  
สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุม 
แห่งชาติสิริกิติ์ 

 คุณสมชาย  มุ้ยจีน /     ติดต่อ
คุณเรณู (ผู้ประสานแทน)  

somchai.ftipc@gmail.com 
renoo.ftipc@gmail.com 

6  

กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์

21 ธันวาคม 2558  
เวลา 14.30-15.00 น. 

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คุณรุ่งฤดี กุลจิตติเพชร rungrudeek@off.fti.or.th 7 

กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและ
อะไหล่ยานยนต ์

22 ธันวาคม 2558  
เวลา 11.00-12.00 น.  

ณ ห้องประชุม GS1 Room 3 ชั้น 3 โซน c  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ 

คุณรุ่งฤดี กุลจิตติเพชร rungrudeek@off.fti.or.th 10 

กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม  

23 ธันวาคม 2558  
เวลา 14.00-15.00 น.  

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย  
127/36   ปัญจธานีทาวเวอร ์ ชั้น 31   ถนนนนทร ี  
แขวงช่องนนทร ี  เขตยานนาวา   กรงุเทพฯ 10120  

คุณจริยา คัณทักษ์  
(เจ้าหน้าที่ประสานงานกลุ่ม
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม) 

jariyak@off.fti.or.th 1 

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ 25 ธันวาคม 2558  
เวลา 14.00-15.00 น. 

อาคารส านักงานใหญ่ 1 ส าโรง บริษัท โตโยต้า 
มอเตอร์ ประเทศไทย  

คุณปรียาภรณ ์มหาทรัพย์ preeyapornm@off.fti.or.th / 
aicthai@gmail.com 

3 

กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร  6 มกราคม 2559  
เวลา 14.00 - 16.00 น. 

ณ ห้อง GS1-6 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

คุณศิริพร หงษ์ทอง siripornh@off.fti.or.th 3 
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ภาพบรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อย 
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 กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก 
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 กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
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 กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
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 กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยนต์ 
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 กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
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 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 
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 กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร  
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ภาคผนวก 6 
สรุปประชุมระดมความเห็นภายใต้ “โครงการศกึษากลยทุธ์

การสร้างความเชื่อมโยงอตุสาหกรรมการผลิตและ
อุตสาหกรรมบริการของไทยภายใต้สภาวะเศรษฐกจิ

อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ” 
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สรุปความคิดเหน็จากผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย 
(Focus Group)
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สรุปความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)  
โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและ 

อุตสาหกรรมบริการของไทย ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 
 
คณะผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรจัดกำรประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ในวันที่ 3 มีนำคม  

ปี 2559 ณ ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งหมดจ ำนวน 74 ท่ำน โดย
กำรจัดกำรประชุมกลุ่มย่อย มีวัตถุประสงค์เพื่อน ำเสนอผลกำรศึกษำวิจัยให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในแต่ละภำคส่วน รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อน ำไปเพิ่มเติมหรือปรับปรุงใน
กำรศึกษำล ำดับถัดไป  

 
ทั้งนี้ ก ำหนดกำร และภำพบรรยำกำศกำรประชุมกลุ่มย่อยรำยอุตสำหกรรม ปรำกฎอยู่

ในตอนท้ำย และข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมกำรประชุม สำมำรถสรุปประเด็นได้
ดังต่อไปนี้  

 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการคัดเลือกอุตสาหกรรม 

 
 ในกำรคัดเลือกอุตสำหกรรมที่จะน ำมำศึกษำ พึงพิจำรณำถึงแนวโน้มในอนำคตของ

แต่ละอุตสำหกรรมประกอบกัน เนื่องจำกมีควำมเห็นว่ำในอนำคต รูปแบบ
ควำมส ำคัญของแต่ละอุตสำหกรรมจะเปลี่ยนแปลงไป 

 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานการผลิตในประเทศและในภูมิภาค 

 
 ปัจจุบัน อุตสำหกรรมในประเทศไทยส่วนใหญ่ ประสบปัญหำด้ำนกำรย้ำยฐำนกำรผลิต

ไปในประเทศเพื่อนบ้ำน ส่งผลให้ห่วงโซ่อุปทำนของประเทศ เกิดควำมไม่เชื่อมโยงกัน  
 ปัจจุบัน วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) สั้นลง กำรพัฒนำสินค้ำหรือ

กำรผลิตต่ำงๆ ต้องด ำเนินกำรรวดเร็วและก่อให้เกิดควำมเชื่อมโยงในห่วงโซ่
อุปทำนให้มำกที่สุด อำทิ กำรตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนำ (Research & Development) 
ให้ใกล้กับโรงงำนกำรผลิต เพื่อถือเป็นกำรประหยัดต้นทุนทำงด้ำนเงินและเวลำ  

 อุตสำหกรรมปลำยน้ ำของประเทศไทยส่วนใหญ่ เป็นอุตสำหกรรมเพื่อกำรส่งออก 
(Export-Orientation) กำรพัฒนำที่เหมำะสมจึงต้องเน้นเรื่องกำรเป็นฐำนกำรผลิต
เพื่อกำรส่งออก พร้อมทั้งเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทำนในภูมิภำคไปด้วยกัน  
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 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการ 
 
 ประเทศไทยยังขำดกำรพัฒนำกำรบริกำรด้ำนกำรทดสอบ (Testing)  ซึ่งถือเป็น

เรื่องส ำคัญส ำหรับกำรพัฒนำ เนื่องจำกยังไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัยเพียงพอที่จะ
สำมำรถทดสอบสมรรถภำพของสินค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อีกทั้งกำรลงทุนใน
ด้ำนดงักล่ำวยังมีต้นทุนสูง ท ำให้ผู้ประกอบกำรไทยส่วนใหญ่ยังไม่สำมำรถลงทุนใน
ด้ำนดังกล่ำวได้  

 เนื่องจำกอุตสำหกรรมกำรผลิตของประเทศไทยมีข้อจ ำกัดมำกขึ้นเรื่ อยๆ 
ควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของประเทศลดน้อยลง รัฐบำลพึงถือกำรพัฒนำภำค
บริกำรเป็นกลยุทธ์หลักของประเทศ (Head Strategy) และควรน ำหลักปฏิบัติที่ดี
ที่สุด (Best Practice) ของประเทศอื่นๆ มำปรับใช้ อำทิ สิงคโปร์ เกำหลีใต้ ฯลฯ 

 สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำ กำรวิจัยและพัฒนำให้มำกยิ่งขึ้น 
โดยถือประเทศสิงคโปร์เป็นต้นแบบ ที่ร่วมเป็นหุ้นส่วนกับมหำวิทยำลัยชั้นน ำระดับโลก 
เข้ำมำจัดตั้งศูนย์แห่งควำมเป็นเลิศ (Center of Excellence) ต่ำงๆ นอกจำกนี้  
ยังสนับสนุนให้พัฒนำปรับปรุงหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนของเภสัชกร ให้เภสัชกร
สำมำรถท ำงำนในภำควิจัยมำกกว่ำกำรท ำงำนในภำคกำรค้ำปลีก  

 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรี  

 
 กำรท ำควำมตกลงกำรค้ำเสรีระหว่ำงประเทศ (Free Trade Agreement: FTA) มี

ควำมส ำคัญ เนื่องจำกผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ในประเทศไทย มีกำรท ำกำรค้ำกับ
ต่ำงประเทศ กำรเชื่อมโยงในภูมิภำคจึงเป็นเรื่องส ำคัญ ในอนำคตกำรค้ำทุกอย่ำง 
จะอยู่ภำยใต้เงื่อนไขของควำมตกลงกำรค้ำเสรี ประเทศไทยจึงควรติดตำมเรื่องนี้
อย่ำงใกล้ชิด เพื่อให้ประเทศยังสำมำรถคงอยู่ในห่วงโซ่อุปทำนได้ 

 ประเทศไทย พึงจัดท ำยุทธศำสตร์รำยสำขำ เพื่อเตรียมตัวส ำหรับกำรเข้ำร่วมเจรจำ
ควำมตกลงกำรค้ำเสรีต่ำงๆ อำทิ ควำมตกลงหุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจภำคพื้นแปซิฟิค 
(Trans-Pacific Partnership: TPP) ฯลฯ ทั้งนี้ มีควำมเห็นว่ำ กำรเข้ำร่วม TPP จะ
ไม่ก่อให้เกิดผลเสีย เนื่องจำกประเทศสมำชิกแต่ละประเทศ สำมำรถมีข้อยกเว้นใน
กำรผูกพันได้   
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 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการจัดประชุมกลุ่มย่อย 
 
 เสนอแนะให้มีกำรท ำแบบสอบถำม (Questionnaire) เพื่อให้เกิดควำมสะดวกในกำร

ตอบค ำถำมมำกขึ้น และท ำให้กำรรวบรวมควำมคิดเห็นมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
 เสนอแนะให้มีกำรระดมควำมเห็นของ 3 ภำคส่วนร่วมกัน ได้แก่ ภำครัฐบำล 

ภำคเอกชน และหน่วยงำนวิชำกำร 
 

 ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการศึกษา 
 
 เสนอแนะให้มีผลกำรศึกษำด้ำนแรงงำนของแต่ละอุตสำหกรรมเพิ่มเติม เนื่องจำก

มองว่ำภำคแรงงำนเป็นปัญหำของอุตสำหรรมของประเทศ  
 เสนอแนะให้ศึกษำอุตสำหกรรมให้ครบทุกอุตสำหกรรมภำยในประเทศ เพรำะกำร

ก ำหนดยุทธศำสตร์ จะต้องมีกำรก ำหนดเป็นรำยอุตสำหกรรมหรือรำยคลัสเตอร์ 
พร้อมทั้งจัดท ำ SWOT Analsysis เพื่อระบุว่ำแต่ละอุตสำหกรรมมีจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกำส หรืออุปสรรคอะไรบ้ำง   

 เสนอแนะให้มีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลของภำคบริกำรเพิ่มเติม  
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ก าหนดการประชุมระดมความเห็น
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ก าหนดการประชุมระดมความเห็น  

ภายใต้ “โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและ

อุตสาหกรรมบริการของไทย  

ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ” 

วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๑ ชั้น ๖ 

อาคารส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

๘.๓๐ – ๙.๓๐ น. ลงทะเบียน 

๙.๓๐ – ๙.๔๐ น. กล่ำวเปิดงำน โดย นายวีรศักดิ์  ศุภประเสริฐ 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 

๙.๔๐ – ๑๐.๔๕ น. น ำเสนอผลกำรศึกษำ โดยคณะผู้วิจัย  

 ดร. รัชดา เจียสกุล 
หุ้นส่วนและผู้อ ำนวยกำร กลุ่มที่ปรึกษำเศรษฐกิจและธุรกิจ 

บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 ดร. กรวิกา พิมุขมนัสกิจ 
ผู้จัดกำร กลุ่มที่ปรึกษำเศรษฐกิจและธุรกิจ 

บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด 

ด ำเนินกำรประชุมระดมควำมเห็น โดย 

 นายวีรศักดิ์  ศุภประเสริฐ 
           รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.    กำรระดมควำมคิดเห็นจำกผู้เข้ำร่วมประชุม 

หมำยเหตุ : บริกำรเครื่องดื่มและอำหำรว่ำงระหว่ำงกำรประชุมระดมควำมเห็น 

 

 

 

*** ขอความร่วมมือทุกท่านโปรดใช้รถยนต์โดยสารสาธารณะจะสะดวกกว่าการน ารถยนต์ส่วนตัวมา เนื่องจากที่จอด
รถมีจ านวนจ ากัด และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ *** 
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ภาพบรรยากาศการประชุมระดมความคิดเห็น 
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ภาพบรรยากาศการประชุมระดมความคิดเห็น 
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ภาคผนวก 7 
สรุปผลการเดินทางศึกษาข้อมูลเชงิลึก (Fact Finding) 

ณ ประเทศมาเลเซีย (3-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)  
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สรุปผลการเดินทางศึกษาข้อมูลเชิงลึก (Fact Finding) 
ณ ประเทศมาเลเซีย (3-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)  

 
 

 ภาพรวมการเดินทางศึกษาข้อมูลเชิงลึก (Fact Finding) 
 
ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (ส ำนักงำนฯ) ร่วมกับบริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์  

คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด ได้ด ำเนินกำรศึกษำภำยใต้โครงกำรศึกษำกลยุทธ์กำรสร้ำงควำม
เชื่อมโยงอุตสำหกรรมกำรผลิตและอุตสำหกรรมบริกำรของไทย ภำยใต้สภำวะเศรษฐกิจ
อุตสำหกรรมระหว่ำงประเทศ โดยหนึ่งในขอบเขตกำรศึกษำ คือกำรเดินทำงไปศึกษำและส ำรวจ
ข้อมูลเชิงลึก (Fact Finding) ณ ประเทศคู่เจรจำกำรค้ำเสรีของไทย เพื่อรวบรวมและวิเครำะห์
ข้อมูลเชิงลึกที่จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสำหกรรมกำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตของไทย  

 
คณะเดินทำงได้เดินทำงไปศึกษำข้อมูลเชิงลึก (Fact Finding) ประเทศมำเลเซีย ในช่วง

วันที่ 3-6 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 โดยกำรเดินทำงดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษำและ
รวบรวมข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจำกกำรศึกษำข้อมูลทั่วไปผ่ำนแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ส ำนักงำนฯ และ
คณะผู้วิจัยได้เข้ำพบกับตัวแทนหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในมำเลเซีย ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจำกกำร
เดินทำงดังกล่ำว จะถูกน ำมำใช้ส ำหรับท ำข้อเสนอแนะต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรบริกำรและ
อุตสำหกรรมกำรผลิตของไทยต่อไป 

 
ก ำหนดกำรเดินทำงไปศึกษำข้อมูลเชิงลึกในมำเลเซีย รำยชื่อคณะผู้เดินทำง และภำพ

บรรยำกำศกำรเดินทำงไปศึกษำข้อมูลเชิงลึก (Fact Finding) เป็นดังท่ีแสดงในภำคผนวกที่ 8 
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 สรุปผลการเดินทางศึกษาข้อมูลเชิงลึก (Fact Finding) 
 
คณะผู้เดินทำงได้เข้ำพบกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชนในมำเลเซีย เพื่อ

ประชุมหำรือและรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่จ ำเป็นต่อกำรศึกษำ โดยหน่วยงำนที่นัดหมำยเข้ำพบ  
ต่ำงเป็นหน่วยงำนที่มีควำมส ำคัญ และ/หรือมีควำมเกี่ยวข้องในด้ำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม และ/หรือ
กำรลงทุน รำยละเอียดของบทบำทและหน้ำที่รับผิดชอบของหน่วยงำนที่นัดหมำยเข้ำพบ รวมถึง
วัตถุประสงค์ของกำรนัดหมำยเข้ำพบ แสดงไว้ดังตำรำงที่ 1 

 
ตารางที่ 1 หน่วยงานที่นัดหมายเข้าพบ บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ  

และวัตถุประสงค์ของการนัดหมายเข้าพบ 
หน่วยงาน บทบาทและหน้าที่รบัผิดชอบ วัตถุประสงค์ของการนัดหมายเข้าพบ 

Ministry of 
International 
Trade and 
Industry (MITI) 

The Ministry which was separated from the Ministry 
of Trade and Industry in February 1972, to plan, 
formulate and implement policies on industrial 
development, international trade and investment. 

 To encourage foreign and domestic investment 
 To promote Malaysia's exports of manufacturing 

products and services by strengthening bilateral, 
multilateral and regional trade relations and 
cooperation 

 To enhance national productivity and 
competitiveness in the manufacturing sector 

 Overall structures of manufacturing and 
manufacturing-related services industries in 
Malaysia 

 Competitiveness and sufficiency of 
manufacturing-related services in Malaysia 

 Industrial and services promotion policies in 
Malaysia 

 Malaysian’s policies in regards of trade and 
services liberalization 

 Any other issues that might be beneficial for this 
study 

Federation of 
Malaysian 
Manufacturers 
(FMM) 

The Federation of Malaysian Manufacturers (FMM) is 
Malaysia's premier economic organization, which 
consistently lead Malaysian manufacturers in 
spearheading the nation's growth and modernization. 
Nowadays the FMM represents over 2,800 
manufacturing and industrial service companies of 
varying sizes.  

 Situation of industrial sector in Malaysia 
 Competitiveness and sufficiency of 

manufacturing-related services in Malaysia 
 Industrial and services promotion policies in 

Malaysia 
 Effects of trade and services liberalization on 

Malaysian industrial sector 
 Any other issues that might be beneficial for this 

study 
 

Malaysian 
Investment 
Development 

The Malaysian Investment Development Authority 
(MIDA) is the government's principal agency for the 
promotion of the manufacturing and services sectors 
in Malaysia. 

 Overview of investment in manufacturing and 
services sectors in Malaysia 

 Malaysia’s policies towards investment in 
manufacturing and services sectors 
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หน่วยงาน บทบาทและหน้าที่รบัผิดชอบ วัตถุประสงค์ของการนัดหมายเข้าพบ 
Authority 
(MIDA) 

 

 To assist companies which intend to invest in 
the manufacturing and services sectors, as well 
as facilitates the implementation of their projects 

 To provide information on the opportunities for 
investments, as well as facilitating companies 
which are looking for joint venture partners 

 To assist investors, senior representatives from 
key government agencies are stationed at 
MIDA's headquarters in Kuala Lumpur to advise 
investors on government policies and 
procedures. 

 Role of MIDA in supporting investors in 
manufacturing and services sectors 

 Effects of trade and services liberalization on 
investment in manufacturing and services 
sectors in Malaysia 

 Any other issues that might be beneficial for this 
study 

Talent 
Corporation 
Malaysia 
(Talent Corp) 

Talent Corp was established on 1 January 2011 
under the Prime Minister’s Department to formulate 
and facilitate initiatives to address the availability of 
talent in line with the needs of the country’s 
economic transformation. Its mission is to build 
effective partnerships, and make a difference in 
addressing Malaysia’s talent needs to enable the 
country to reach its aspiration of a high-income 
nation. 

 Overall situation of demand and supply of 
talented workforce in Malaysia 

 Roles of Talent Corp in bridging skill gaps in 
Malaysian economy 

 Possible roles of government sector in talent 
augmentation 

 Opportunities and challenges arisen from trade 
and services liberalization 

 Any other issues that might be beneficial for this 
study 

SME 
Corporation 
Malaysia 
(SME Corp) 

The premier organization for the development of 
progressive SMEs in Malaysia which promote the 
development of competitive, innovative and resilient 
SMEs through effective coordination and provision of 
business support. 

 Overall situation, strengths, and weaknesses of 
Malaysian SMEs 

 Roles of the SME Corp in supporting SMEs in 
Malaysia 

 Linkage between services sector and SME 
success 

 Opportunities and challenges arisen from trade 
and services liberalization 

 Any other issues that might be beneficial for this 
study 

Japan 
External Trade 
Organization 
(JETRO), 
Kuala Lumpur 

JETRO Kuala Lumpur, established in 1958, is one of 
the oldest overseas offices among the organization’s 
79 overseas offices in 60 countries. To enhance the 
primary aims of strengthening the Malaysian trade 
and investment linkages with the Japanese market, 
the activities or services provided by JETRO are also 

 Overview of Japanese businesses in Malaysia 
 Roles of services sector in supporting industrial 

sector 
 Opportunities and challenges arisen from trade 

and services liberalization 
 Roles of JETRO in supporting Japanese 

businesses 
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หน่วยงาน บทบาทและหน้าที่รบัผิดชอบ วัตถุประสงค์ของการนัดหมายเข้าพบ 
at the doorstep of JETRO Kuala Lumpur. The 
services of the JETRO Kuala Lumpur are as follows:  

 Business Library 
 Trade Inquiry & Consultation 
 Senior Advisor 
 Investing in Japan 
 Malaysian Economic in Figures 
 Japanese Related Companies in Malaysia 

(summary table) 
 TTPP (Malaysian Special Corner) 

 Any other issues that might be beneficial for this 
study 

Malaysian 
International 
Chamber of 
Commerce 
and Industry 
(MICCI) 

MICCI is the oldest chamber in Malaysia 
representing close to 1,000 corporate members in 
over 30 different nationalities. 

 To assist the needs of its members through 
active engagement with the government on 
policy matters and ease of doing business 

 To provide access to key information and latest 
developments in the business community 

 To organize tailored business events and 
capacity building programmes in partnership 
with industry experts 

 To facilitate international trade through the 
issuance of export documentations (i.e. 
Certificates of Origin, ATA Carnet) 

 To create avenues for business networking both 
within Malaysia and abroad 

 To provide professional secretariat services for 
industry focus groups 

 Situation of industrial and services sector in 
Malaysia 

 Support needed by Malaysian small-and-
medium enterprises 

 Contributions of MICCI towards industrial and 
services development 

 Effects of trade and services liberalization on 
Malaysian industrial sector 

 Any other issues that might be beneficial for this 
study 

 
 สรุปผลการประชุมหารือกับ Ministry of International Trade and Industry (MITI) 

 
คณะผู้เดินทำงได้นัดหมำยและเข้ำพบผู้แทนจำก Ministry of International Trade and 

Industry (MITI) ณ กรุงกัวลำลัมเปอร์ ในวันที่ 4 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 เวลำ 10.00 – 11.30 น. 
(ตำมเวลำประเทศมำเลเซีย) โดยสรุปผลกำรประชุมหำรือในประเด็นต่ำงๆ เป็นดังน้ี 
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ภาพรวมของหน่วยงาน Ministry of International Trade and Industry (MITI) 
 
Ministry of International Trade and Industry (MITI) เป็นหน่วยงำนระดับกระทรวงที่

ท ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศและกำรลงทุนในประเทศมำเลเซีย มีบทบำทในกำรวำง
นโยบำย เพื่อให้หน่วยงำนในสังกัดเป็นผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ ซึ่งในประเด็นเรื่องกำรส่งเสริม 
กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศในมำเลเซีย MIDA เป็นหน่วยงำนย่อยที่ได้รับกำรมอบหมำยในกำร
ปฏิบัติตำมนโยบำยด้ำนกำรลงทุน 

 
สรุปผลการหารือกับ Ministry of International Trade and Industry (MITI)  

 
ส ำหรับภำคบริกำรในมำเลเซีย พบว่ำ มูลค่ำของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจส ำหรับ 

ภำคบริกำรนั้น คิดเป็นสัดส่วนกว่ำร้อยละ 45 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) ทั้งนี้ 
ปัจจุบันมำเลเซียมีกำรวำงเป้ำหมำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อให้มำเลเซีย
สำมำรถยกระดับเป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว (Developed Nation) ภำยในปี 2563 โดยกำรพัฒนำ
เพื่อให้บรรลุเป้ำประสงค์ของแผนดังกล่ำวนั้น ภำคกำรผลิตและบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตได้
ถูกจัดวำงเป็นปัจจัยที่ส ำคัญประกำรหนึ่งส ำหรับกำรพัฒนำ ซึ่งมำเลเซียมีนโยบำยกำรสนับสนุน 
ภำคกำรผลิตและบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตที่มีกำรมุ่งเน้นไปยังกิจกรรมทำงที่ก่อให้เกิด
มูลค่ำเพิ่มและผลิตภำพต่ออุตสำหกรรมกำรผลิต กำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับกำรผลิต 
ตลอดจนกำรวิจัยและกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรผลิตในขั้นตอนต่ำงๆ เป็นหลัก  
กำรส่งเสริมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่ำเพิ่มดังกล่ำว จะอยู่ในรูปแบบทั้งกำรให้สิทธิประโยชน์ทำง
ภำษีและมิใช่ภำษี โดยมีหน่วยงำนภำยใต้ MITI ที่รับผิดชอบหลักคือ Malaysian Investment 
Development Authority (MIDA)  

 
ในด้ำนกำรจัดท ำควำมตกลงกำรค้ำเสรีของมำเลเซีย พบว่ำ มำเลเซียมีควำมตกลง

กำรค้ำเสรีที่ มีผลบังคับใช้ทั้งสิ้น 12 ฉบับ และก ำลังอยู่ในระหว่ำงเจรจำอีก 2 ฉบับ ได้แก่  
ควำมตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภำค (RCEP) และควำมตกลงกำรค้ำเสรีอำเซียน-ฮ่องกง 
ทั้งน้ี มำเลเซียได้มีทิศทำงกำรจัดท ำควำมตกลงกำรค้ำเสรีที่สนับสนุนกำรเปิดเสรีกำรค้ำสินค้ำและ
บริกำร และกำรเข้ำสู่ตลำดระหว่ำงประเทศภำคีอย่ำงมำกที่สุด เนื่องจำก มีกำรเล็งเห็นถึง
ผลประโยชน์จำกกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำระหว่ำงกัน นอกจำกนี้ ส ำหรับกำรเปิดเสรีภำคบริกำรของ
มำเลเซีย พบว่ำ มำเลเซียจะมีลักษณะกำรเปิดเสรีภำคบริกำรแบบค่อยเป็นค่อยไป (Progressive 
Liberalization) โดยปัจจุบันมำเลเซียมีกำรเปิดเสรีภำคบริกำรทั้งสิ้น 101 สำขำบริกำรย่อย และ
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ก ำลังจะขยำยเป็น 128 สำขำบริกำรย่อยในอนำคต พร้อมด้วยกำรผ่อนคลำยข้อก ำหนดต่ำงๆ ของ
สำขำบริกำรที่มีกำรเปิดเสรีแล้ว อำทิ กำรขยำยสัดส่วนเพดำนกำรถือหุ้นชำวต่ำงชำติในมำเลเซีย 

 
อย่ำงไรก็ตำม ปัญหำและอุปสรรคหนึ่งส ำหรับกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำของมำเลเซีย คือ 

ภำคบริกำรบำงสำขำยังคงมีควำมอ่อนไหวและไม่สำมำรถเปิดเสรีได้ โดยเฉพำะภำคกำรขนส่ง ซึ่ง
จะต้องอำศัยกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประกอบกำรพิจำรณำโอกำส 
กำรเปิดเสรีในอนำคต นอกจำกนี้ ส ำหรับกำรเปิดเสรีภำคบริกำรของอำเซียน พบว่ำ อำเซียนมีกำร
เปิดเสรีภำคบริกำรระหว่ำงกันภำยใต้กรอบควำมตกลงอำเซียนด้ำนกำรบริกำร (ASEAN 
Framework Agreement on Services: AFAS) ซึ่งแม้จะเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนกำร
บริกำรระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียนก็ตำม แต่ในทำงปฏิบัตินั้น ปัญหำและอุปสรรคของกำร 
เปิดเสรีกลับเป็นในด้ำนควำมร่วมมือด้ำนกฎหมำยและกฎระเบียบของแต่ละประเทศที่ยังไม่เอื้อต่อ
กำรเปิดเสรีภำคบริกำรมำกเท่ำที่ควร ซึ่งประเด็นดังกล่ำวจะน ำไปปรับปรุงและพัฒนำเพื่อยกระดับ 
AFAS เป็นควำมตกลงว่ำด้วยกำรค้ำบริกำรอำเซียน (ASEAN Trade in Services Agreement: 
ATISA) ในอนำคต 

 
ปัจจุบันควำมตกลงกำรค้ำเสรีที่มำเลเซียมีกำรจัดท ำล่ำสุด คือ ควำมตกลงหุ้นส่วนทำง

เศรษฐกิจภำคพื้นแปซิฟิค (Trans-Pacific Partnership: TPP) ซึ่งเป็นควำมตกลงกำรค้ำเสรีระดับ
พหุภำคี ประกอบด้วยประเทศสมำชิกทั้งสิ้น 12 ประเทศ และมำเลเซียเป็นประเทศแรกที่มีกำรให้
สัตยำบันควำมตกลงดังกล่ำว ทั้งนี้ ภำยหลังจำกกำรให้สัตยำบัน มำเลเซียได้มีทิศทำงกำรพัฒนำ
และปรับแก้กฎหมำยและกฎระเบียบภำยในประเทศเพื่อให้เอื้อต่อกำรเปิดเสรีที่มำกขึ้น1 ตลอดจน
มีกำรเข้ำร่วมโปรแกรมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศต่ำงๆ อำทิ ASEAN-US Workshop โดย
สหรัฐอเมริกำ เพื่อเตรียมควำมพร้อมส ำหรับประเทศสมำชิกอำเซียนในกำรเข้ำสู่ควำมตกลง TPP   

 
ส ำหรับกำรส่งออกและน ำเข้ำภำคบริกำรของมำเลเซียนั้น มำเลเซียเป็นประเทศที่มีกำร

น ำเข้ำสุทธิด้ำนกำรค้ำบริกำร โดยภำคบริกำรท่ีมำเลเซียมีกำรส่งออกมำกที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
บริกำรท่องเที่ยว บริกำรทำงธุรกิจ บริกำรขนส่ง บริกำรโทรคมนำคม/คอมพิวเตอร์และกำรให้บริกำร
ข้อมูล และบริกำรก่อสร้ำง ตำมล ำดับ ในขณะที่ภำคบริกำรที่มำเลเซียมีกำรน ำเข้ำมำกที่สุด คือ 
บริกำรขนส่ง รองลงมำคือ บริกำรกำรท่องเที่ยว บริกำรโทรคมนำคม/คอมพิวเตอร์และกำรให้บริกำร
ข้อมูล บริกำรก่อสร้ำง และบริกำรประกันภัย ทั้งน้ี ข้อมูลกำรค้ำบริกำรของมำเลเซีย สำมำรถค้นหำ
ข้อมูลเพิ่มเติมได้จำก ASEAN Services Integration Report โดยควำมร่วมมือของส ำนักเลขำธิกำร

                                                           
1 กฎหมำยและฎระเบียบที่มีกำรปรับแก้ประกอบด้วยทั้งสิน้ 23 ฉบับ โดยมุ่งเน้นประเด็นแรงงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 

(International Labour Organization: ILO) เป็นส่วนใหญ่ 
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อำเซียน (ASEAN Secretariat) และธนำคำร โลก (World Bank) และข้ อ มูล  Statistics of 
International Trade in Services (SITS) จำก United Nations Statistics Division 

 
ประเด็นด้ำนแรงงำนในมำเลเซีย พบว่ำ มำเลเซียประสบปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนมี

ฝีมือ อำทิ วิศวกรเละช่ำงฝีมือ และผู้ให้บริกำรด้ำนสุขภำพ เช่นเดียวกับไทย ซึ่งมำเลเซียต้องมีกำร
น ำเข้ำแรงงำนมีฝือดังกล่ำวจำกต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำม ปัจจุบันมำเลเซียได้มีกำรพัฒนำ
บุคลำกรภำยในประเทศเพื่อชดเชยภำวะขำดแคลนแรงงำนมีฝีมือดังกล่ำว โดยเฉพำะบุคลำกร 
ด้ำน ICT โดยควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน และสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ 

 
 สรุปผลการประชุมหารือกับ Malaysian Investment Development Authority (MIDA) 

 
คณะผู้เดินทำงได้นัดหมำยและเข้ำพบผู้แทนจำก Malaysian Investment Development 

Authority (MIDA) ในวันที่ 4 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 เวลำ 15.30 – 17.00 น. (ตำมเวลำประเทศ
มำเลเซีย) โดยสรุปผลกำรประชุมหำรือในประเด็นต่ำงๆ เป็นดังน้ี 

 
ภาพรวมของหน่วยงาน Malaysian Investment Development Authority (MIDA) 

 
Malaysian Investment Development Authority (MIDA) เป็นหน่วยงำนภำยใต้ Ministry 

of International Trade and Industry (MITI) มีบทบำทหน้ำที่ ในกำรส่ง เสริมกำรลงทุนจำก
ต่ำงประเทศในมำเลเซีย2 หรือกล่ำวได้ว่ำเป็นหน่วยงำนที่มีบทบำทเหมือนกับคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน (Thailand Board of Investment: BOI) ของประเทศไทย โดย MIDA ถือเป็น
หน่วยงำนแรกที่นักลงทุนควรเข้ำพบเพื่อรับค ำแนะน ำด้ำนกำรลงทุนในมำเลเซีย  

 
บทบำทของ MIDA ในกำรส่งเสริมกำรลงทุนประกอบไปด้วย 4 ด้ำนด้วยกัน ได้แก่ กำร

ส่งเสริมกำรลงทุน (Promotion) กำรประเมินค ำร้องขอกำรลงทุน (Evaluation) กำรติดตำมผลกำร
ลงทุน (Follow-Up) และกำรวำงแผนยุทธศำสตร์กำรดึงดูดกำรลงทุน (Planning) 

 
MIDA มีส ำนักงำนสำขำในประเทศทั้งหมด 12 แห่ง กระจำยอยู่ตำมพื้นที่ที่มีควำมส ำคัญ

ทำงเศรษฐกิจในประเทศมำเลเซีย และมีส ำนักงำนในต่ำงประเทศอีก 23 แห่งทั่วโลก แต่ไม่ได้มี
ส ำนักงำนสำขำในประเทศไทยแต่อย่ำงใด นอกจำกนี้ ในส ำนักงำนสำขำแต่ละแห่งของ MIDA จะมี 
One Stop Centre ที่รวบรวมเจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ำมำไว้ด้วยกันในจุดเดียว 

                                                           
2 ทั้งนี้ ในปัจจุบัน MIDA ไม่ได้ท ำหน้ำที่ในกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกมำเลเซียไปยังต่ำงประเทศ 
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เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่นักลงทุน รวมถึงให้ค ำแนะน ำแก่นักลงทุนในกำรติดต่อกับหน่วยงำน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนในมาเลเซีย 

 
ในปัจจุบันนี้ รัฐบำลมำเลเซียมีกำรส่งเสริมกำรลงทุนใน 12 อุตสำหกรรม หรือที่เรียกว่ำ 

National Key Economic Area (NKEA) อันได้แก่ 
 
 น้ ำมัน และก๊ำซ (Oil and Gas) 
 น้ ำมันปำล์ม และผลิตภัณฑ์ (Palm Oil and Related Products) 
 อุตสำหกรรมกำรบริกำรทำงกำรเงิน (Financial Services) 
 อุตสำหกรรมกำรค้ำส่งและค้ำปลีก (Wholesale and Retail) 
 อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว (Tourism) 
 อุตสำหกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communications 

Technology) 
 อุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ (Education) 
 อุตสำหกรรมกำรผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronics) 
 อุตสำหกรรมกำรให้บริกำรทำงธุรกิจ (Business Services) 
 อุตสำหกรรมกำรบริกำรสุขภำพ (Private Healthcare) 
 อุตสำหกรรมกำรเกษตร (Agriculture) 
 กำรพัฒนำกรุงกัวลำลัมเปอร์ให้เป็นเมืองชั้นน ำ (Greater Kuala Lumpur) 
 
สิทธิประโยชน์ทำงกำรลงทุนที่ MIDA จะมอบให้กับนักลงทุนแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลัก 

ได้แก่  
 
 สถานะผู้บุกเบิก (Pioneer Status) – ผู้ลงทุนจะได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้ 

นิติบุคคลร้อยละ 70 เป็นเวลำ 5 ปี โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคสินค้ำทุน (Capital 
Allowance) และผลขำดทุนสะสม (Accumulated Losses) ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงที่
ได้รับสถำนะผู้บุกเบิก สำมำรถน ำไปใช้หักลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลในปีต่อๆ 
ไปได้ ทั้งนี้ หำกเป็นกำรลงทุนที่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีระดับสูง อำจ
ได้รับกำรพิจำรณำสิทธิประโยชน์ที่มำกขึ้น เช่น ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้  
นิติบุคคลร้อยละ 100 และขยำยระยะเวลำกำรยกเว้นภำษีเป็น 10 ปี เป็นต้น 
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 การยกเว้นภาษีการลงทุน (Investment Tax Allowance) – ร้อยละ 60 ของ
ต้นทุนในกำรซื้อสินค้ำทุนที่ได้รับกำรเห็นชอบจำก  MIDA (Qualifying Capital 
Expenditure) ที่เกิดขึ้นภำยใน 5 ปีแรก สำมำรถน ำมำใช้หักลดหย่อนจำกรำยได้ 
ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 70 ของรำยได้พึงประเมินในแต่ละปี และค่ำใช้จ่ำยที่ยัง
ไม่ได้น ำมำหักค่ำลดหย่อน สำมำรถสะสมไปใช้หักลดหย่อนในปีต่อๆ ไปได้ 

 
ทั้งนี้ นักลงทุนจะต้องเลือกรับสิทธิประโยชน์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งจำก 2 รูปแบบข้ำงต้น 

โดยทั้งนักลงทุนภำยในประเทศและนักลงทุนต่ำงประเทศสำมำรถรับสิทธิประโยชน์ได้ภำยใต้
เงื่อนไขเดียวกัน 

 
ในขณะเดียวกัน นอกจำกสิทธิประโยชน์ที่นักลงทุนอำจขอรับจำก MIDA บ้ำงแล้ว  

นักลงทุนอำจเลือกขอรับสิทธิประโยชน์จำกหน่วยงำนผู้พัฒนำพื้นที่ เศรษฐกิจ (Economic 
Corridor) ต่ำงๆ อันได้แก่ (1) East Coast Economic Region, (2) Iskandar Malaysia, (3) Northern 
Corridor Economic Region, (4) Sabah Development Corridor แล ะ  (5) Sarawak Corridor of 
Renewable Energy แทนสิทธิประโยชน์จำก MIDA ได้ หำกนักลงทุนเห็นว่ำสิทธิประโยชน์จำก
หน่วยงำนผู้พัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจที่ต้องกำรจะลงทุน เป็นประโยชน์มำกกว่ำสิทธิประโยชน์ของ 
MIDA 

 
อนึ่ง MIDA มิได้มีหน้ำที่หลักในกำรสนับสนุนกำรลงทุนของนักลงทุนในมำเลเซียในกำร

ไปลงทุนยังต่ำงประเทศ (Outward Investment) 
 

สรุปผลการหารือกับ Malaysian Investment Development Authorirty  
 
คณะผู้วิจัยได้สอบถำม MIDA ในประเด็นเรื่องของกลไกกำรสนับสนุนกำรเก็บข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมกำรบริกำร ซึ่งทำง MIDA ได้สรุปกระบวนกำรสนับสนุนกำรจัดเก็บ
ฐำนข้อมูลภำคบริกำรดังน้ี 

 
MIDA จะประสำนงำนกับ MITI อย่ำงใกล้ชิด โดย MIDA จะท ำกำรหำรือกับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียในเรื่องของข้อมูลกำรบริกำรในแต่ละหน่วยงำนภำครัฐของมำเลเซีย ซึ่ง MIDA จะหำรือกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงำนเพื่อสอบถำมควำมเป็นไปได้ในกำรให้บริกำรข้อมูลด้ำนกำร
บริกำรในหน่วยงำนของตน รวมทั้ง ปรึกษำหำรือกับ Statistic Department เพื่อสอบถำมถึง
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ลักษณะกำรเก็บข้อมูลทำงสถิติที่เป็นมำตรฐำนของประเทศ จำกนั้น MIDA จึงจะแจ้งประเด็นควำม
ต้องกำรเก็บข้อมูลสถิติต่ำงๆ ด้ำนกำรบริกำรไปยัง MITI เพื่อยื่นเรื่องเข้ำสู่คณะรัฐมนตรีต่อไป 

 
โดยในปัจจุบัน MIDA ได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรบริกำรในรำยไตรมำส ซึ่งใน

กระบวนกำรจัดเก็บข้อมูลทั้งหมด จะใช้ระบบกำรจัดกำรด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT) ที่เป็น
ระบบระเบียบตำมมำตรฐำนของ Statistical Department และคนท่ัวไปสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลเหล่ำนี้
ในเบื้องต้นได้ผ่ำนทำงเว็บไซต์ 

 
นอกจำกนี้  คณะผู้วิ จัยได้สอบถำมในประเด็นเรื่องของข้อกังวลในกำรลงทุนใน

อุตสำหกรรมกำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต (Manufacturig Related Services: MRS) และ
ควำมแตกต่ำงของควำมยำกง่ำยในกำรสนับสนุนกำรลงทุนในอุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรบริกำร 
โดย MIDA กล่ำวว่ำ ในมำเลเซียไม่มีกำรแบ่งแยกเรื่องของ MRS ที่ชัดเจน มักจะแบ่งเป็น
ภำคอุตสำหกรรมกำรผลิต (Manufacturing) และภำคอุตสำหกรรมกำรบริกำร (Services) มำกกว่ำ 
ดังนั้น หำกพิจำรณำเฉพำะส่วนของกำรลงทุนในภำคบริกำร (Services) มำเลเซียมีแนวทำงกำร
เปิดเสรีกำรบริกำรที่สูงขึ้นอยู่แล้ว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภำยใต้กรอบของ AFAS ทั้งนี้ ยังกล่ำวว่ำ
อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรบริกำรมีลักษณะกำรด ำเนินงำนที่แตกต่ำงกัน ดังนั้น จึงไม่สำมำรถ
เปรียบเทียบกำรสนับสนุนทั้งสองอุตสำหกรรมได้ชัดเจนนัก 

 
ส ำหรับประเด็นเรื่องนโยบำยกำรสนับสนุนภำคกำรบริกำรของมำเลเซีย ทำง MIDA 

กล่ำวว่ำ ในมำเลเซียได้มีกำรจัดตั้ง Services Coucil ซึ่งมีหน้ำที่หลักในกำรผลักดันกระบวนกำร
ท ำงำนต่ำงๆ ของภำคอุตสำหกรรมกำรท ำงำนให้มีควำมสะดวกมำกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ยังกล่ำวเสริมว่ำ 
MIDA ก ำลังมีควำมพยำยำมในกำรรวมศูนย์ข้อมูลหรือกระบวนกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภำคกำรบริกำรเข้ำสู่หน่วยงำนเดียว ดังนั้น ปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จในกำรรวมศูนย์ในด้ำนบริกำร
คือกำรจัดตั้งหน่วยงำนเจ้ำภำพในกำรดูแลข้อมูลและสนับสนุนภำคอุตสำหกรรมกำรบริกำรระหว่ำง
หน่วยงำนต่ำงๆ อย่ำงเต็มตัว  

 
ซึ่งในปัจจุบัน มำเลเซียมีหน่วยงำน Malaysian Service Providers Confederation 

(MSPC) ที่เป็นหน่วยงำนที่ควำมรับผิดชอบในกำรวำงกลยุทธ์ และวำงเครือข่ำยเชื่อมโยง 
ผู้ให้บริกำรของมำเลเซีย (Malaysian Service Providers) ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภำค 
อีกทั้งยังกระตุ้นควำมต้องกำรในกำรใช้บริกำรด้ำนวิชำชีพและกำรบริกำรด้ำนธุรกิจในมำเลเซียให้
เพิ่มมำกขึ้น นอกจำกนี้ MIDA ยังได้สร้ำงโครงกำร ASEAN Pathfinder Pilot Project ในปี 2558 
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ที่ผ่ำนมำ เพื่อเป็นโครงกำรสนับสนุนกำรลงทุนของภำคเอกชนเพื่อกระจำยกำรลงทุนไปทั่วทั้ง
ภูมิภำคอำเซียนอีกด้วย 

 
ส ำหรับประเด็นของผลของกำรเจรจำควำมตกลงกำรค้ำเสรี (FTA) ทำง MIDA กล่ำวว่ำ

ประเทศมำเลเซียให้กำรสนับสนุนกำรเปิดเสรีกำรค้ำสินค้ำและบริกำรอย่ำงเต็มที่อยู่แล้ว เนื่องจำก 
ผลลัพธ์จำกกำรเปิดเสรีกำรค้ำสินค้ำและบริกำรในแต่ละรูปแบบล้วนแต่ให้ผลลัพธ์ด้ำนบวกแก่
ประเทศทั้งสิ้น ซึ่งสอดคล้องกับกำรเข้ำร่วมควำมตกลง TPP ของมำเลเซีย ที่ยอมรับข้อตกลง TPP 
และเข้ำร่วมอย่ำงรวดเร็ว หลังจำกผ่ำนกำรศึกษำผลได้ผลเสียของกำรเข้ำร่วม TPP เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว    

  
 สรุปผลการประชุมหารือกับ Talent Corporation, Malaysia (Talent Corp) 

 
คณะผู้เดินทำงได้นัดหมำยและเข้ำพบผู้แทนจำก Talent Corporation, Malaysia (Talent 

Corp) ณ กรุงกัวลำลัมเปอร์ ในวันที่ 5 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 เวลำ 11.00 – 12.30 น. (ตำมเวลำ
ประเทศมำเลเซีย) โดยสรุปผลกำรประชุมหำรือในประเด็นต่ำงๆ เป็นดังน้ี 

 
ภาพรวมของหน่วยงาน Talent Corporation, Malaysia (Talent Corp) 

 
Talent Corporation, Malaysia (Talent Corp) เป็นหน่วยงำนภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ 

Prime Minister Department ท ำหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำยและกำรปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
แรงงำนมีฝีมือของมำเลเซีย เพื่อท ำให้เกิดทรัพยำกรทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภำพและสำมำรถท ำให้
มำเลเซียก้ำวข้ำมผ่ำนเป็นประเทศที่พัฒนำแล้วได้ 

 
สรุปผลการหารือกับ Talent Corporation, Malaysia (Talent Corp)  

 
ปัจจุบันควำมต้องกำรแรงงำนในมำเลเซียได้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน

ภำคกำรผลิตและบริกำรที่ก่อให้เกิดมูลค่ำเพิ่ม จำกแนวโน้มดังกล่ำวท ำให้ Talent Corp ได้มีกำร
สนับสนุนแรงงำนมีฝีมือในมำเลเซียใน 4 มิติหลัก ได้แก่ กำรส่งเสริมทักษะส ำหรับนักศึกษำจบใหม่ 
กำรพัฒนำกิจกำรต่ำงประเทศ กำรส่งเสริมบุคลำกรมีฝีมือ และกำรอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับ
บุคลำกรมีฝีมือต่ำงชำติ  ทั้งน้ี รำยละเอียดของโปรแกรมกำรพัฒนำเป็นดังน้ี 
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 กำรส่งเสริมทักษะส ำหรับนักศึกษำจบใหม่ 
 Graduate Employability Management Scheme เป็นกำรสนับสนุนด้ำนกำร

ฝึกอบรมและยกระดับทักษะนักศึกษำในมหำวิทยำลัย ตลอดจนกำรฝึกงำนกับ
บริษัทชั้นน ำในมำเลเซีย 

 Structured Internship Programme เป็นกำรส่งเสริมนักศึกษำมำเลเซียให้ได้รับ
โอกำสในกำรฝึกงำนกับบริษัทข้ำมชำติต่ำงๆ ในประเทศอำเซียน 

 Sector Focused Career Fairs เป็นควำมร่วมมือระหว่ำง Talent Corp และ
มหำวิทยำลัยท้องถิ่น ในกำรจัดมหกรรมจัดหำงำน (Career Fairs) ในสำขำวิชำ
ที่มีควำมเฉพำะเจำะจง ได้แก่ ก๊ำซ น้ ำมัน และพลังงำน ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 
โทรคมนำคม เทคโนโลยีชีวภำพ กำรเงินและบัญชี บริกำรสุขภำพ กำรท่องเที่ยว 
และกำรศึกษำ 
 

 กำรพัฒนำกิจกำรต่ำงประเทศ 
 Scholarship Talent Attraction & Retention  (STAR) เป็นควำมร่วมมือระหว่ำง 

Public Service Department (JPA) และ Talent Corp ในกำรให้ทุนกำรศึกษำ
เพื่อเล่ำเรียนในต่ำงประเทศ และกลับมำท ำงำนกับบริษัทเอกชนชั้นน ำใน
มำเลเซีย 

 Returning Expert Programme เป็ นกำรดึ งดู ดแรงงำนชำวมำ เล เซี ย ใน
ต่ำงประเทศ เพื่อกลับมำท ำงำนในมำเลเซีย โดยมีกำรให้สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ 
ตำมที่มีกำรก ำหนดไว้ 

 Student & Professional Outreach เป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงชำว
มำเลเซียที่ท ำงำนในต่ำงประเทศ เพื่อให้รับรู้ถึงสภำพแวดล้อมและนโยบำย
ส่งเสริมในกำรกลับมำท ำงำนในมำเลเซีย ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ อำทิ กำรเข้ำร่วม
มหกรรมจัดหำงำนในต่ำงประเทศส ำหรับนักศึกษำจบใหม่ 
 

 กำรส่งเสริมบุคลำกรมีฝีมือ 
 Professional Certification เป็นกำรส่งเสริมสิทธิประโยชน์ทำงภำษี ส ำหรับ

บริษัทที่มีกำรลงทุนในกำรพัฒนำแรงงำน และมีกำรรับรองจำกบริษัทที่มีกำร
อบรมดังกล่ำว (Professional Certification) 

 Diversity in Leadership กำรมองรำงวัลส ำหรับบริษัทที่ มีควำมโดดเด่นใน
ภำคอุตสำหกรรมและบริกำร 
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 Women in the Workforce เป็นนโยบำยส่งเสริมแรงงำนหญิงให้กลับมำท ำงำน
ใหม่อีกครั้ง จำกกำรออกจำกงำนด้วยเหตุผลบำงประกำร อำทิ กำรเลี้ยงดูบุตร  

 HR Network เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเครือข่ำยผู้ประกอบกำรที่ใกล้ชิด
ยิ่งขึ้น และมีเป้ำหมำยเพื่อให้บริษัทชั้นน ำเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
 

 กำรอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับบุคลำกรมีฝีมือต่ำงชำติ 
 Residence Pass-talent เป็นกำรขยำยอำยุวีซ่ำท ำงำนถึง 10 ปี ส ำหรับแรงงำน

ต่ำงชำติมีฝีมือระดับสูง ที่ต้องกำรท ำงำนในมำเลเซียเป็นระยะเวลำนำน 
 Malaysia Expatriate Talent Service Centre กำรอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำร

จดทะเบียนและยื่นเอกสำรส ำหรับแรงงำนต่ำงชำติ โดยควำมร่วมมือระหว่ ำง 
Talent Corp และ Immigration Department  

 Expatriate Services Division เป็นศูนย์กำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ (One-stop 
Centre) เพื่อให้บริกำรชำวต่ำงชำติที่ท ำงำนในมำเลเซีย 

 
ในด้ำนกำรเก็บข้อมูลแรงงำนเพื่อวิเครำะห์และประเมินผล พบว่ำ Talent Corp จะมีกำร

จัดท ำกำรส ำรวจผ่ำนผู้ประกอบกำรในแต่ละภำคส่วน ทั้งในรูปแบบของกำรสัมภำษณ์และ
แบบสอบถำม ตลอดจนกำรจัดท ำฐำนข้อมูลโดย Malaysia Digital Economy Corporation 
(MDEC) ในขณะท่ีกำรฝึกอบรมแรงงำน จะได้รับควำมร่วมมือจำก Ministry of Human Relations 

 
ส ำหรับกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกำรอื่นๆ อำทิ 

Federation of Malaysian Manufacturers (FMM) แล ะ  Malaysian International Chamber Of 
Commerce & Industry (MICCI) พบว่ำ เป็นเพียงกำรประสำนงำนในภำพกว้ำงเท่ำนั้น โดยกำร
ประสำนงำนในระดับปฏิบัติกำร Talent Corp จะท ำกำรติดต่อกับบริษัทเป้ำหมำยโดยตรง 

 
 สรุปผลการประชุมหารือกับ Federation of Malaysian Manufacturers (FMM) 

 
คณะผู้เดินทำงได้นัดหมำยและเข้ำพบผู้แทนจำก Federation of Malaysian Manufacturers 

(FMM)  ณ กรุงกัวลำลัมเปอร์ ในวันที่ 5 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 เวลำ 14.00 – 15.30 น. (ตำม
เวลำประเทศมำเลเซีย) โดยสรุปผลกำรประชุมหำรือในประเด็นต่ำงๆ เป็นดังน้ี 
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ภาพรวมของหน่วยงาน Federation of Malaysian Manufacturers (FMM) 
 
Federation of Malaysian Manufacturers (FMM) เกิดจำกกำรรวมกลุ่มของผู้ประกอบ 

กำรภำยในมำเลเซีย เพื่อส่งเสริมและพัฒนำกำรประกอบอุตสำหกรรม เป็นตัวแทนของ
ผู้ประกอบกำรอุตสำกรรมภำคเอกชนในกำรประสำนนโยบำยและด ำเนินกำรกับรัฐ ตลอดจนกำร
เสนอแนะนโยบำยเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม ปัจจุบัน FMM ประกอบด้วยสมำชิกกว่ำ 
2,800 บริษัท โดยเป็นภำคกำรผลิตถึงร้อยละ 90 ในขณะที่ส่วนที่เหลือจะเป็นภำคบริกำร อำทิ 
บริกำรโลจิสติกส์ บริกำรประกันภัย และบริกำรด้ำนกฎหมำย  

 
สรุปผลการหารือกับ Federation of Malaysian Manufacturers (FMM)  

 
จำกมุมมองของผู้ผลิตถึงกระบวนกำรผลิต พบว่ำ ผู้ผลิตจะต้องให้ควำมส ำคัญกับ

กระบวนกำรผลิตทั้งห่วงโซ่มูลค่ำกำรผลิต ตั้งแต่กระบวนกำรน ำเข้ ำวัตถุดิบจนถึงกำรตลำด  
กำรกระจำยสินค้ำ กระบวนกำรด้ำนศุลกำกร และบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตอื่นๆ แต่  
อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับ FMM จะไม่มีพันธกิจในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมบริกำรภำยในประเทศ
โดยตรง แต่ได้มีควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐในรูปแบบอื่นๆ ทั้งกำรเข้ำร่วมประชุมกลุ่มย่อย
เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นจำกภำครัฐ และกำรให้ข้อมูลของผู้ประกอบกำร นอกจำกนี้ FMM ยังได้
เสริมสร้ำงควำมร่วมมือกับภำคเอกชนและสถำนศึกษำอีกด้วย ตัวอย่ำงเช่น บริกำรวิจัยและกำร
พัฒนำ ซึ่งแม้ FMM จะไม่มีกำรจัดตั้งศูนย์กำรวิจัยและพัฒนำของแต่ละอุตสำหกรรมโดยตรง แต่ก็
ได้มีกำรร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำ ตลอดจนบริษัทชั้นน ำ ในกำรพัฒนำและต่อยอดองค์ควำมรู้ 
และน ำมำถ่ำยทอดระหว่ำงผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรม 

 
ปัญหำและอุปสรรคหนึ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบกำรภำยในประเทศ คือ บริกำรโครงสร้ำง

พื้นฐำนที่ยังไม่พร้อมเท่ำที่ควร โดยเฉพำะบริกำรด้ำนโทรคมนำคมและอินเทอร์เน็ตที่ยังเข้ำไม่ถึง
ในบำงพื้นที่ ซึ่งมีส่วนส ำคัญในกำรประกอบธุรกิจของผู้ประกอบกำร นอกจำกนี้ ผู้ประกอบกำร
ยังคงเผชิญกับภำวะรำคำพลังงำนภำยในประเทศที่สูงอีกด้วย 

 
ในด้ำนผลกระทบและควำมกังวลต่อกำรเปิดเสรีภำคบริกำรของมำเลเซียนั้น FMM มี

จุดยืนในทิศทำงสนับสนุนต่อกำรเปิดเสรี ทั้งนี้เนื่องจำกมำเลเซียเป็นประเทศที่มีขนำดเล็ก ดังนั้น 
กำรเปิดเสรีย่อมส่งผลให้เกิดกำรมูลค่ำกำรไหลของสินค้ำและบริกำรเพิ่มมำกขึ้น ซึ่งส่งผลดีในด้ำน
กำรน ำเข้ำวัตถุดิบและบริกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรผลิต ตัวอย่ำงส ำคัญที่เห็นได้ชัด ได้แก่ กำรเปิดเสรี
ท ำให้บริกำรท่ำเรือมีต้นทุนกำรเข้ำถึงที่ถูกลง เนื่องจำกในอดีตมีเพียงผู้ให้บริกำรภำยในประเทศ
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เท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำม กำรเปิดเสรีภำคกำรขนส่งและโลจิสติกส์ยังคงมีกำรเปิดเสรีอย่ำงค่อยเป็น
ค่อยไป เนื่องจำกเป็นสำขำบริกำรที่มีควำมอ่อนไหวของมำเลเซีย ทั้งนี้ ส ำหรับมำตรกำรเยียวยำ
ผู้ประกอบกำรที่ได้รับผลกระทบ พบว่ำ FMM มีมำตรกำรเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบในรูปแบบ
ต่ำงๆ อำทิ กำรฝึกอบรมทักษะแรงงำน และกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพส ำหรับกำรผลิต 

 
ส ำหรับประเด็นด้ำนแรงงำน พบว่ำ ปัจจุบันมำเลเซียประสบกับปัญหำกำรขำดแคลน

แรงงำน และต้องมีกำรน ำเข้ำแรงงำนจำกต่ำงประเทศ อำทิ แรงงำนจำกอินโดนีเซีย  เป็นจ ำนวนมำก 
ดังนั้น จึงเป็นประเด็นท้ำทำยของภำครัฐในกำรลดจ ำนวนแรงงำนจำกต่ำงประเทศลง ตลอดจนกำร
พัฒนำทักษะแรงงำนภำยในประเทศ เพื่อชดเชยปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนดังกล่ำว  

 
ในด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุนนอกประเทศมำเลเซีย (Outward Investment) พบว่ำ FMM 

มีกำรส่งเสริมกิจกรรมดังกล่ำวอยู่ 2 ส่วน ได้แก่ กำรเสริมสร้ำงทักษะแรงงำนมีฝีมือให้มีควำม
เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน และกำรจัดงำนแสดงสินค้ำในต่ำงประเทศ ทั้งนี้ มำเลเซียมิได้มีเป้ำหมำย
กำรลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นพิเศษ โดยมุ่งเน้นด้ำนโอกำสส ำหรับกำรลงทุนของแต่ละ
ประเทศมำกกว่ำ 

 
 สรุปผลการประชุมหารือกับ Japan External Trade Organization (JETRO), Kuala 

Lumpur 
 
คณะผู้เดินทำงได้นัดหมำยและเข้ำพบผู้แทนจำก Japan External Trade Organization 

(JETRO), Kuala Lumpur ในวันที่ 5 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 เวลำ 16.30 – 17.30 น. (ตำมเวลำ
ประเทศมำเลเซีย) โดยสรุปผลกำรประชุมหำรือในประเด็นต่ำงๆ เป็นดังน้ี 

 
ภาพรวมของหน่วยงาน JETRO Kuala Lumpur 

 
Japan External Trade Organization (JETRO) หรือองค์กำรส่งเสริมกำรค้ำต่ำงประเทศ

ของญี่ปุ่น เป็นองค์กรที่มีบทบำทหลักในกำรส่งเสริมกำรค้ำและกำรลงทุนของนักลงทุนญี่ปุ่นใน
ประเทศมำเลเซีย โดย JETRO Kuala Lumpur ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2501 นับเป็นหนึ่งใน
ส ำนักงำน JETRO ที่เก่ำแก่ที่สุดโดยเปรียบเทียบกับส ำนักงำน JETRO อื่นๆ กว่ำ 80 ส ำนักงำน
ทั่วโลก ซึ่ง JETRO ได้ให้กำรบริกำรต่ำงๆ แก่นักลงทุน ดังนี้ 
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 Business Library 
 Trade Inquiry & Consultation 
 Senior Advisor 
 Investing in Japan 
 Malaysian Economic in Figures 
 Japanese Related Companies in Malaysia (Summary Table) 
 TTPP (Malaysian Special Corner) 
 

สรุปผลการหารือกับ JETRO Kuala Lumpur   
 
คณะผู้วิจัยได้สอบถำมถึงประเด็นเรื่องแนวโน้มกำรลงทุนของนักลงทุนญี่ปุ่นในมำเลเซีย 

โดยเฉพำะในอุตสำหกรรมกำรบริกำร ซึ่ง JETRO กล่ำวว่ำ ในปัจจุบันนโยบำยภูมิบุตร (นโยบำยที่
จ ำกัดสัดส่วนกำรถือหุ้นต่ำงชำติ และสงวนไว้ให้แก่ชนชำติมำเลย์) ได้ลดระดับควำมเข้มงวดลง
แล้ว โดยในภำคอุตสำกรรมกำรผลิต นักลงทุนต่ำงชำติสำมำรถเข้ำถือหุ้นได้ทั้งหมดร้อยละ 100 
แล้ว ในขณะที่ กำรลงทุนในภำคอุตสำหกรรมบริกำร นักลงทุนต่ำงชำติยังไม่สำมำรถถือหุ้นได้
ทั้งหมดร้อยละ 100 ในบำงสำขำบริกำร ซึ่งทำง JETRO กล่ำวว่ำ กว่ำร้อยละ 80 อุตสำหกรรมกำร
บริกำรของมำเลเซียในปัจจุบัน นักลงทุนต่ำงชำติสำมำรถเข้ำถือหุ้นได้ร้อยละ 100 แล้ว 

 
ทั้งนี้ เม่ือสอบถำมเพิ่มเติมถึงประเด็นของกำรลงทุนโดยนักลงทุนญี่ปุ่นในอุตสำหกรรม

กำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมกำรผลิต ทำง JETRO กล่ำวว่ำ นักลงทุนญี่ปุ่นส่วนใหญ่  
จะลงทุนอยู่ในอุตสำหกรรมกำรบริกำรด้ำนกำรจัดจ ำหน่ำยปลีก (Retail Services) อำทิ Uniqlo Muji 
และ Daiso เป็นต้น นอกจำกนี้ ยังลงทุนในอุตสำหกรรมกำรผลิตอำหำรบำงประเภทอย่ำงเสรี 
มำนำนกว่ำ 5 ปี เช่น กำรลงทุนในอุตสำหกรรมปศุสัตว์ เป็นต้น  

 
นอกจำกนี้ ในอุตสำหกรรมกำรบริกำรโลจิสติกส์ JETRO ยังกล่ำวว่ำ นักลงทุนญี่ปุ่นได้

เข้ำมำลงทุนในมำเลเซียเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทส ำคัญที่เข้ำมำลงทุนในมำเลเซียคือ บริษัท 
Yamato Transport ซึ่ง JETRO ให้ควำมเห็นว่ำ กำรเปิดบริกำรโลจิสติกส์ของญี่ปุ่นจะช่วยให้กำร
ใช้บริกำร e-commerce ในมำเลเซียสูงขึ้น ซึ่งจะเปิดโอกำสในกำรลงทุนใน e-commerce โดย 
นักลงทุนญี่ปุ่นมำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับอุตสำหกรรมกำรบริกำรวิจัยและพัฒนำ (Research & 
Development: R&D) นักลงทุนชำวญี่ปุ่นไม่นิยมลงทุนมำกนัก เนื่องจำกอัตรำกำรเปลี่ยนงำนของ
แรงงำนมำเลเซียค่อนข้ำงสูง ท ำให้กำรลงทุนใน R&D ของนักลงทุนญี่ปุ่นจะค่อนข้ำงน้อยกว่ำกำร
ลงทุนใน R&D ของนักลงทุนชำติตะวันตกโดยเปรียบเทียบ  
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เม่ือสอบถำมถึงประเภทกำรบริกำรที่นักลงทุนญี่ปุ่นสนใจจะลงทุนในมำเลเซียมำกที่สุด 
JETRO ได้ให้ควำมเห็นว่ำ นักลงทุนญี่ปุ่นได้เข้ำมำลงทุนในบริกำรที่หลำกหลำน ได้แก่ กำรค้ำ
ปลีก ร้ำนอำหำร โรงพยำบำล กำรแพทย์ และมหำวิทยำลัย เป็นต้น ซึ่งเป็นสำขำที่ญี่ปุ่นยังให้
ควำมสนใจในกำรขยำยกำรลงทุนเพิ่มเติม 

 
ส ำหรับจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศมำเลเซีย JETRO ให้ควำมเห็นว่ำ จุดแข็งหรือ

อุตสำหกรรมที่น่ำสนใจและมีศักยภำพในมำเลเซียคือ อุตสำหกรรมอำหำรฮำลำล โดย JETRO 
มองว่ำ ในเทศกำลกีฬำโอลิมปิค 2020 ที่จะจัดขึ้นในญี่ปุ่น จะส่งผลให้นักท่องเที่ยวเข้ำมำยังญี่ปุ่น
มำกขึ้นมำก รวมถึง นักท่องเที่ยวชำวมุสลิม ดังนั้น กำรเตรียมกำรลงทุนในอุตสำหกรรมอำหำรฮำลำล
ในมำเลเซีย น่ำจะส่งผลดีต่อนักลงทุนชำวญี่ปุ่นในอนำคต ในขณะที่ JETRO มองว่ำจุดอ่อนของ
กำรลงทุนในมำเลเซีย คือประเด็นในเร่ืองของแรงงำน โดยประเด็นปัญหำส ำคัญ มีทั้งสิ้น 3 ประเด็น
ด้วยกัน ได้แก่ 

 
 ค่ำแรงของแรงงำนในมำเลเซียท่ีเพิ่มสูงขึ้น 
 กำรขำดแคลนแรงงำนในมำเลเซีย 
 อัตรำกำรออกจำกงำนของแรงงำนในมำเลเซีย (Turnover Rate) สูง โดยอยู่ที่

ประมำณร้อยละ 20 หรือกล่ำวคือ แรงงำนในมำเลเซียจะมีอำยุกำรท ำงำนประมำน 
5 ปี ก่อนท่ีจะเปลี่ยนที่ท ำงำน 
 

จำกประเด็นปัญหำดังกล่ำว ท ำให้นักลงทุนชำวญี่ปุ่นมองว่ำกำรรักษำแรงงำนที่มีทักษะ
สูงท ำได้ยำก ซึ่งจะส่งผลต่อกำรกระจำยเทคโนโลยี/ควำมรู้ในกำรผลิตหรือบริกำรให้แก่ประเทศ
มำเลเซียท ำได้ยำกขึ้น 

 
นอกจำกนี้ เม่ือสอบถำมถึงประเด็นปัญหำระหว่ำงนักลงทุนญี่ปุ่นกับกำรด ำเนินงำน

อ ำนวยควำมสะดวกของภำครัฐ ทำง JETRO กล่ำวว่ำ ไม่มีปัญหำที่เป็นประเด็นปัญหำมำกนัก 
เนื่องจำก ผลกระทบจำกนโยบำยภูมิบุตรได้ลดลงอย่ำงมำกแล้ว ยกเว้น ในประเด็นของกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงภำครัฐ (Government Procurement) ที่ยังไม่เปิดเสรีให้นักลงทุนต่ำงชำติมำกนัก ซึ่ง 
JETRO มองว่ำขนำดของตลำดกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐในมำเลเซียค่อนข้ำงใหญ่ และมีโอกำส
เติบโตมำก ทั้งนี้ JETRO ยังได้ระบุว่ำ ในแจ้งประเด็นปัญหำกำรลงทุนในมำเลเซียไปยังภำครัฐ
มำเลเซีย นักลงทุนญี่ปุ่นมีช่องทำงกำรแจ้งปัญหำไปยังภำครัฐได้ผ่ำน Japanese Chamber of 
Trade & Industry, Malaysia (JACTIM) ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่จะมีกิจกรรมกำรหำรือกับหน่วยงำน
ภำครัฐเป็นประจ ำ อำทิ หำรือกับ MITI MIDA หรือกระทรวงกำรคลัง เป็นต้น 
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ส ำหรับประเด็นอื่นๆ JETRO ได้กล่ำวว่ำ แนวโน้มกำรลงทุนของนักลงทุนญี่ปุ่นใน
มำเลเซียในอุตสำหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovative-driven) จะไม่สูงขึ้น เพรำะว่ำ 
วงจรชีวิตของสินค้ำ (Product Life Cycle) ในปัจจุบันมีอำยุสั้นลงมำก ประกอบกับอัตรำกำรเปลี่ยน
งำนของมำเลเซียค่อนข้ำงสูง ท ำให้กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีในกำรผลิตสินค้ำดังกล่ำวท ำได้ยำก  
ซึ่ง JETRO ยังได้เสริมอีกว่ำ กำรเพิ่มแรงจูงใจในกำรท ำงำนในองค์กรเดิมให้แก่แรงงำนใน
มำเลเซียท ำได้ยำก เนื่องจำกนโยบำยเพื่อจูงใจแรงงำนของบริษัทญี่ปุ่นในมำเลเซียจะต้องผ่ำนกำร
อนุมัติจำกบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนโยบำยด้ำนแรงงำนดังกล่ำวของญี่ปุ่นมักจะเกิดกำร
เปลี่ยนแปลงจำกทำงฝั่งบริษัทแม่มำกกว่ำเกิดกำรเปลี่ยนแปลงจำกฝั่งบริษัทญี่ปุ่นในประเทศอื่นๆ 

 
 สรุปผลการประชุมหารือกับ SME Corporation, Malaysia (SME Corp) 

 
คณะผู้เดินทำงได้นัดหมำยและเข้ำพบผู้แทนจำก SME Corporation, Malaysia (SME 

Corp) ณ กรุงกัวลำลัมเปอร์ ในวันที่ 6 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 เวลำ 10.00 – 11.30 น. (ตำมเวลำ
ประเทศมำเลเซีย) โดยสรุปผลกำรประชุมหำรือในประเด็นต่ำงๆ เป็นดังน้ี 

 
ภาพรวมของหน่วยงาน SME Corporation, Malaysia (SME Corp) 

 
SME Corporation, Malaysia (SME Corp) เป็นหน่วยงำนส ำหรับกำรพัฒนำธุรกิจขนำด

กลำงและขนำดย่อม (SMEs) ภำยในมำเลเซีย ในกำรส่งเสริมขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน 
นวัตกรรม และควำมร่วมมือระหว่ำงเครือข่ำย SMEs ภำยในประเทศ 

 
สรุปผลการหารือกับ SME Corporation, Malaysia (SME Corp)   

 
ธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ในมำเลเซียมีมูลค่ำทำงเศรษฐกิจคิดเป็นร้อยละ 

35.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ และมีสัดส่วนกำรจ้ำงงำนและกำรส่งออกคิดเป็น  
ร้อยละ 65 และ 17.8 ตำมล ำดับ ทั้งนี้ ปัจจุบันธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) มีจ ำนวน
ทั้งสิ้น 645,136 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 97.3 ของธุรกิจทั้งหมดในมำเลเซีย โดยกว่ำร้อยละ 77 ของ 
SMEs เป็นธุรกิจจ ำพวก Microenterprises ที่มีจ ำนวนแรงงำนในบริษัทน้อยกว่ำ 5 คน นอกจำกนี้ 
หำกจ ำแนกตำมประเภทธุรกิจ พบว่ำ ร้อยละ 90 เป็น SMEs ประเภทภำคบริกำร ร้อยละ 6 ส ำหรับ
ภำคกำรผลิต และอื่นๆ อีกร้อยละ 4  
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ส ำหรับกำรพัฒนำภำคธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมนั้น SME Corp มีกำรจัดท ำ SME 
Masterplan (2012-2020) เป็นแผนแม่บทในกำรพัฒนำ SMEs ภำยในประเทศ โดยมุ่งเน้น
เป้ำหมำย 4 ประกำร ได้แก่ กำรพัฒนำธุรกิจ กำรขยำยจ ำนวนธุรกิจที่มีกำรเติบโตและนวัตกรรมสูง 
กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรผลิต และกำรมุ่งเน้นกำรจัดระเบียบมำตรฐำนองค์กร โดยมีกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเป้ำหมำยย่อย 6 ด้ำน ได้แก่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี กำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน 
ทรัพยำกรมนุษย์ กำรเข้ำถึงตลำด สภำพแวดล้อมด้ำนกฎหมำยและกฎระเบียบ และโครงสร้ำง
พื้นฐำน ทั้งนี้ SME Corp ได้เริ่มโครงกำรแล้วทั้งสิ้น 32 โครงกำร3 โดยมี 6 โครงกำรที่จัดอยู่ใน
กลุ่ม High Impact Programmes (HIP) ได้แก่  

 
(1) Integration of Business Registration and Licensing 
(2) Technology Commercialization Platform (TCP) 
(3) SME Investment Partner (SIP) 
(4) Going Export (GoEx) Program 
(5) Catalyst Program 
(6) Inclusive Innovation 

 
เป้ำหมำยดัชนีชี้วัดทำงเศรษฐกิจภำยหลังกำรจัดท ำ SME Masterplan (2012-2020) คือ 

มูลค่ำทำงเศรษฐกิจของ SMEs ที่ร้อยละ 41 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ สัดส่วนกำร
จ้ำงงำนที่ร้อยละ 65 และกำรส่งออกที่ร้อยละ 23 

 
ส ำหรับข้อมูล SME ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์และประมวลผล พบว่ำ SME Corp จะได้รับ

ข้อมูลจำก Department of Statistics ประกอบกับมีหน่วยงำนย่อยด้ำนสถิติภำยใน SME Corp 
ส ำหรับกำรจัดเก็บข้อมูลของผู้ประกอบกำร4 ทั้งนี้ ข้อมูลที่ผ่ำนกำรสังเครำะห์แล้ว จะถูกน ำไป
รำยงำนต่อให้กับ 2 หน่วยงำนหลัก ได้แก่ National SME Development Council และ Ministry of 
International Trade and Industry  

 
ในขณะที่ด้ำนปัญหำและอุปสรรคที่ SMEs เผชิญในมำเลเซียนั้น ส่วนใหญ่จะประสบ

ปัญหำต้นทุนกำรท ำธุรกิจที่สูง ปัญหำกำรเข้ำถึงข้อมูล กำรระดมทุนและกำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน 
และกำรเข้ำถึงเครือข่ำยธุรกิจ 

 

                                                           
3 รำยละเอียดเพิ่มเติมสำมำรถค้นหำได้ดังเว็บไซต์ SME Corp (http://www.smecorp.gov.my) 
4 SME Corp มีกำรส ำรวจและจัดเก็บขอ้มูลผู้ประกอบกำรปีละ 2 ครั้ง 
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 สรุปผลการประชุมหารือกับ Malaysia-Thailand Business Council (MTBC)  
 
คณะผู้เดินทำงได้นัดหมำยและเข้ำพบผู้แทนจำก Malaysia-Thailand Business Council 

(MTBC) ในวันที่ 6 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 เวลำ 12.00 – 13.00 น. (ตำมเวลำประเทศมำเลเซีย) 
โดยสรุปผลกำรประชุมหำรือในประเด็นต่ำงๆ เป็นดังน้ี 

 
ภาพรวมของหน่วยงาน Malaysia-Thailand Business Council (MTBC) 

 
Malaysia-Thailand Business Council (MTBC) ก่อตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 28 กุมภำพันธ์ ปี 

2556 ผ่ำนกำรลงนำมในบันทึกข้อตกลงร่วม (Memorandum of Understanding: MOU) ระหว่ำง
นำยกรัฐมนตรีประเทศไทยและมำเลเซีย โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนของ
ควำมร่วมมือระหว่ำงภำคเอกชนของไทยและมำเลเซีย 

 
โดย MTBC จะสนับสนุนควำมร่วมมือระหว่ำงภำคเอกชนผ่ำนกำรลงทุนร่วม (Joint 

Venture) และผ่ำนกำรผลักดันกำรค้ำและกำรลงทุนจำกทั้งสองประเทศ ซึ่ง MTBC จะท ำหน้ำที่
เป็นช่องทำงในกำรร้องเรียนถึงปัญหำหรือประเด็นด้ำนกำรค้ำและกำรบริกำรระหว่ำงสองประเทศ 

    
สรุปผลการหารือกับ Malaysia-Thailand Business Council (MTBC)   

 
คณะผู้วิจัยได้สอบถำมถึงแนวโน้มของกำรลงทุนในอุตสำหกรรมกำรบริกำรที่เกี่ยวข้อง

กับกำรผลิตในประเทศมำเลเซีย ทำง MTBC กล่ำวว่ำ แนวโน้มกำรลงทุนในมำเลเซียเพิ่มสูงขึ้น 
โดยเฉพำะกำรลงทุนระหว่ำงภูมิภำคอำเซียนกันเอง (Intra-ASEAN Investment) ของมำเลเซีย 
สูงกว่ำระดับกำรลงทุนในภูมิภำคอำเซียนของไทย ซึ่ง MTBC ได้ระบุถึงอุตสำหกรรมกำรบริกำรที่
ส ำคัญที่ต้องกำรให้นักลงทุนไทยหรือภำครัฐของไทยเห็นควำมส ำคัญ คือ กำรบริกำรโลจิสติกส์ 
และ กำรบริกำรท่ีเกี่ยวข้องกับไปรษณีย์  

 
ส ำหรับกำรบริกำรโลจิสติกส์ MTBC ให้ควำมเห็นว่ำ ประเทศไทยสมควรที่จะพัฒนำกำร

บริกำรโลจิสติกส์อย่ำงมำก โดยเฉพำะในพื้นที่บริเวณชำยแดน และเมืองท่ำส ำคัญทำงตอนใต้ที่ติด
กับประเทศมำเลเซีย เช่น ปีนัง เป็นต้น ซึ่ง MTBC มองว่ำประเทศไทยอำจจะให้ควำมส ำคัญกำร
เส้นทำงโลจิสติกส์ในเส้นทำงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic 
Corridor: EWEC) โดย MTBC ชี้ให้เห็นว่ำองค์ประกอบส ำคัญของกำรบริกำรที่ประสบควำมส ำเร็จ 
คือ ควำมรวดเร็วของกำรบริกำรที่มำกกว่ำ (Faster) คุณภำพกำรบริกำรที่ดีกว่ำ (Better) และรำคำ
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บริกำรที่ต่ ำกว่ำคู่แข่ง (Cheaper) ทั้งนี้ เพื่อที่จะบรรลุถึงองค์ประกอบดังกล่ำว สิ่งส ำคัญที่ประเทศ
ไทยจะต้องปรับปรุง คือ กำรใช้ภำษำที่เป็นสำกลมำกขึ้นของผู้ให้บริกำร และกำรบังคับใช้กฎหมำย
ที่ส่งเสริมกำรบริกำร  

 
ในประเด็นของภำษำนั้น ประเทศไทยยังสำมำรถปรับปรุงกำรให้บริกำรและกำรเผยแพร่

ระบบระเบียบของกำรให้บริกำรในภำษำอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นได้อีก ในขณะที่ กฎหมำยต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนและกำรบริกำรของประเทศไทยจะต้องได้รับกำรปรับปรุงให้มีควำมทันสมัย
และเป็นมิตรต่อนักลงทุนมำกยิ่งขึ้น อำทิ กำรให้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีแก่นักลงทุน กำรอ ำนวย
ควำมสะดวกในยื่นเอกสำรต่ำงๆ ให้สำมำรถใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ และกำรสนับสนุนกฎหมำย
กำรแข่งขัน เป็นต้น ซึ่ง MTBC กล่ำวว่ำ เรื่องกำรปรับปรุงกฎมำยดังกล่ำว ภำครัฐของทั้งสอง
ประเทศจะต้องให้ควำมร่วมมือกันในกำรปรับแก้กฎหมำยเพื่อส่ งเสริมกำรลงทุนและ  
กำรแข่งขันในกำรบริกำรโลจิสติกส์ ทั้งนี้ MTBC กล่ำวว่ำพร้อมที่จะให้ควำมช่วยเหลือทั้งสองฝ่ำย
อย่ำงเต็มที่  

 
ซึ่ง MTBC ได้แนะน ำว่ำประเทศไทยควรที่จะเริ่มต้นปรับปรุงกำรขนส่งในระบบรำงก่อน

เป็นอันดับแรก โดยประเทศไทยควรจะพัฒนำระบบรำงเพื่อกำรขนส่งสินค้ำเป็นอันดับแรก ในขณะ
ที่ให้ควำมส ำคัญกำรขนส่งมวลชนรองลงมำ เนื่องจำกรำยได้ที่ได้จำกกำรขนส่งสินค้ำสูงกว่ำรำยได้
จำกกำรขนส่งมวลชนอย่ำงมำก ดังนั้น MTBC จึงแนะน ำให้พิจำรณำเรื่องกำรปรับปรุงกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับกำรรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นอันดับแรก 

   
นอกจำกนี้ MTBC ยังได้ระบุถึงสำเหตุของต้นทุนด้ำนโลจิสติกส์ที่สูงในประเทศไทย โดย

ระบุว่ำ สำเหตุหลักมำจำกควำมไม่มีประสิทธิภำพของระบบโลจิสติกส์ ซึ่งส่งผลให้มีตัวกลำง หรือ
หน่วยธุรกิจกลำง (Intermediaries) จ ำนวนมำกตลอดห่วงโซ่อุปทำนกำรผลิตสินค้ำ ท ำให้ต้นทุน
กำรจัดกำรด้ำนโลจิสติกส์สูง ส่งผลให้สินค้ำมีรำคำสูงขึ้น ท ำให้แข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้ล ำบำก  

 
ดังนั้น ในกำรแก้ปัญหำเรื่องโลจิสติกส์ในบริเวณพื้นที่ชำยแดน ประเทศไทยควรจะต้อง

ปรับปรุงในสองประเด็น 
 
 พัฒนำเทคโนโลยี – กำรพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนกำรขนส่งสินค้ำและระบบ 

โลจิสติกส์จะช่วยให้ลดกำรใช้ทรัพยำกรมนุษย์ลง และพึ่งพำเทคโนโลยีมำกขึ้น กำร
พัฒนำดังกล่ำวจะส่งผลให้กำรคอร์รัปชั่นลดลงอีกด้วย อำทิ กำรใช้ระบบกำรแสกน
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รถขนสินค้ำอย่ำงครบวงจร (Fully-Automated Scanner for Entry/Exit) และระบบ
ติดตำมสินค้ำในรถขนส่งสินค้ำแต่ละคัน (Trackers) เป็นต้น 
 

 พัฒนำโครงสร้ำงของหน่วยงำน – MTBC กล่ำวว่ำ กำรพัฒนำโครงสร้ำงของ
หน่วยงำนหรือระบบที่ท ำกำรดูแลกำรขนส่งสินค้ำจะช่วยแก้ปัญหำโลจิสติกส์ได้ โดย
อำจจะพิจำรณำคณะกรรมกำรกลำง หรือหน่วยท ำงำนร่วม (Joint-Workforce) ใน
กำรดูแลกำรขนส่งสินค้ำที่ด่ำนท้ังหมด เพื่อสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรท ำงำน อย่ำงไร
ก็ตำม หน่วยงำนดังกล่ำวจะต้องได้รับอ ำนำจในกำรท ำงำนอย่ำงเต็มที่จำกภำครัฐด้วย 

 
ในกำรพัฒนำในสองประเด็นข้ำงต้น MTBC กล่ำวว่ำ ประเทศไทยสำมำรถของบ

สนับสนุนจำกธนำคำรโลกได้ (World Bank) เหมือนดังกรณีของบริษัทขนส่งสัญชำติไทย-มำเลเซีย
ที่ให้บริกำรในประเทศอูกันดำ ได้ของบสนับสนุนในกำรใช้ระบบติดตำมสินค้ำในรถขนส่งสินค้ำใน
ประเทศอูกันดำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของระบบโลจิสติกส์ในภูมิภำคให้มำกยิ่งขึ้น  

 
นอกจำกนี้ ประเทศไทยยังสำมำรถเรียนรู้แนวทำงกำรพัฒนำระบบ Multi-platform ได้

จำกประเทศอินเดีย เนื่องจำกอินเดียเป็นประเทศที่มีกำรใช้งำนระบบ Multi-platform เพื่อสนับสนุน
ระบบโลจิสติกส์อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยระบบ Multi-platform จะเป็นกำรรวมระบบบัญชีกำรเงิน
และบัญชีกำรขนส่งรวมกันในระบบเดียว กล่ำวคือ ผู้ซื้อสินค้ำและผู้ขำยสินค้ำจะติดต่อผ่ำนตัวกลำง
เพียงหน่วยเดียว ไม่ต้องผ่ำนหลำยตัวกลำง ท ำให้ต้นทุนค่ำโลจิสติกส์ต่ ำ      

 
 สรุปผลการประชุมหารือกับ Department of Industrial Relations Malaysia (DIRM)  

 
คณะผู้เดินทำงได้นัดหมำยและเข้ำพบผู้แทนจำก Department of Industrial Relations 

Malaysia (DIRM) ในวันที่ 6 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 เวลำ 15.30 – 16.30 น. (ตำมเวลำประเทศ
มำเลเซีย) โดยสรุปผลกำรประชุมหำรือในประเด็นต่ำงๆ เป็นดังน้ี 

 
ภาพรวมของหน่วยงาน DIRM 

 
Department of Industrial Relations Malaysia (DIRM) ก่อตั้งเม่ือวันที่ 21 ธันวำคม ปี 

2515 ภำยใต้กระทรวงทรัพยำกรมนุษย์ของมำเลเซีย (Ministry of Human Resources) โดย 
DIRM จะท ำหน้ำที่สนับสนุนกำรใช้ระบบค่ำจ้ำงแรงงำนตำมผลิตภำพกำรผลิต  (Productivity-
Linked Wage System: PLWS) ตั้งแต่ปี 2548 โดยมีภำรกิจหลักคือสนับสนุนกำรสร้ำงบรรยำกำศ
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กำรลงทุนที่ดึงดูดนักลงทุนทั้งในประเทศและนอกประเทศ เพื่อกระตุ้นกำรเติบโตของภำค
เศรษฐกิจที่ยั่งยืน และประสำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ประกอบกำรผู้จ้ำงงำนและสหภำพแรงงำน
ของมำเลเซียให้สำมำรถท ำงำนร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
ซึ่ง DIRM มีบทบำทหลักในกำรสร้ำงควำมตระหนักให้แก่ผู้จ้ำงงำนในกำรเพิ่มผลิตภำพ

แรงงำนผ่ำนระบบ PLWS โดย DIRM จะร่วมมือกับ Malaysian Productivity Corporation (MPC) 
อย่ำงใกล้ชิดเพื่อ สนับสนุนระบบ PLWS อย่ำงเต็มที่ โดยกิจกรรมสนับสุนนต่ำงๆ ได้แก่ 

 
 National Symposium 
 Seminars / Workshops / Dialogues 
 Coaching Activities 
 Consultation to employers on PLWS 

 
สรุปผลการหารือกับ DIRM   

 
DIRM ได้อธิบำยรำยละเอียดและที่มำของระบบ PLWS ในเบื้องต้นว่ำ ในแผนพัฒนำ

เศรษฐกิจแห่งชำติฉบับที่ 11 ของมำเลเซีย ได้สนับสนุนให้ผู้จ้ำงงำนในมำเลเซียน ำระบบ PLWS 
ไปใช้ในเป็นระบบในกำรอ้ำงอิงกำรพิจำรณำค่ำแรงของแรงงำนตำมผลิตภำพกำรผลิตของแรงงำน 
(Labour Productivity) ภำยใต้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 ดังกล่ำว ได้ตั้งเป้ำหมำยให้แรงงำนใน
มำเลเซียมีผลิตภำพแรงงำนอยู่ที่ 92,300 ริงกิตมำเลเซียต่อปี ภำยในปี 2563 (2020) ซึ่งในปี 
2558 ผลิตภำพแรงงำนของมำเลเซียจะอยู่ที่ 77,100 ริงกิตมำเลเซียต่อป ี 

 
เม่ือพิจำรณำถึงอัตรำกำรเติบโตของผลิตภำพแรงงำนในประเทศมำเลเซีย จะพบว่ำ 

อัตรำกำรเติบโตของผลิตภำพแรงงำนมำเลเซียระหว่ำงปี 2013-2014 เติบโตขึ้นถึงร้อยละ 3.5 ซึ่ง
สูงกว่ำอัตรำกำรเติบโตของกำรจ้ำงงำนมำเลเซียระหว่ำงปี 2013-2014 ที่เติบโตขึ้นร้อยละ 2.4 โดย
ในปี 2014 ระดับผลิตภำพแรงงำนต่อชั่วโมงของมำเลเซียอยู่ที่ 28.59 ริงกิตมำเลเซียต่อชั่วโมง 

 
DIRM ได้อธิบำยถึงรำยละเอียดของระบบ PLWS เพิ่มเติม โดย PLWS เป็นระบบกำร

ก ำหนดค่ำจ้ำงแรงงำนที่เชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค่ำแรงและผลิตภำพแรงงำน โดยมี
จุดมุ่งหมำยหลักของระบบ PLWS คือกำรพัฒนำระบบที่มีประสิทธิภำพในกำรก ำหนดค่ำจ้ำง
แรงงำนกับผลิตภำพแรงงำน เพื่อกำรพัฒนำควำมีส่วนร่วมและควำมร่วมมือระหว่ำงนำยจ้ำงและ
แรงงำน และเพื่อเสริมสร้ำงควำมเชื่อม่ันในระบบกำรก ำหนดค่ำจ้ำงแรงงำนที่เป็นธรรมแก่แรงงำน 
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โดยในปัจจุบัน ข้อมูล ณ เดือนเมษำยน ปี 2559 ระบุว่ำ แรงงำนกว่ำ 3.5 ล้ำนรำยในมำเลเซียอยู่
ในระบบ PLWS เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหำกพิจำรณำเฉพำะแรงงำนในภำคธุรกิจขนำดกลำงและ
ย่อม (SMEs) จะมีสัดส่วนแรงงำนที่อยู่ในระบบ PLWS อยู่ถึงร้อยละ 30 

 
ระบบ PLWS มีรูปแบบกำรค ำนวณค่ำจ้ำงที่แตกต่ำงกันไป โดยรูปแบบหลักที่ถูกน ำมำใช้

ในระบบ PLWS มีอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบ ได้แก่ 
 
 Productivity Model 
 Profitability Model 
 Combined Model 
 
ซึ่งในแต่ละรูปแบบจะมีส่วนประกอบที่ก ำหนดค่ำจ้ำงแรงงำนท่ีส ำคัญสองส่วน ได้แก่ 
 
 Fixed Components – ได้แก่ ค่ำจ้ำงแรงงำนพื้นฐำน และ ส่วนเพิ่มของค่ำจ้ำง

แรงงำนต่อปี 
 Variables Components – คือ ตัวแปรต่ำงๆ ที่ถูกก ำหนดโดยผลิตภำพหรือ

ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของลูกจ้ำง/แรงงำน อำทิ โบนัสประจ ำปี (โดยอำจจะ
ขึ้นอยู่กับผลประกอบกำรของบริษัท หรือกำรประเมินควำมสำมำรถของแรงงำน 
แต่ละคน) แรงจูงใจในกำรท ำงำนต่ำงๆ ของแรงงำนแต่ละคน เป็นต้น 

 
เนื่องจำกระบบ PLWS เป็นระบบที่เป็นในลักษณะที่บริษัท/นำยจ้ำงจะสำมำรถเลือกใช้

หรือไม่ใช้งำนก็ได้ตำมควำมสมัตรใจ ท ำให้ DIRM ได้มีบทบำทในกำรส่งเสริมกำรใช้งำนระบบ 
PLWS ในหลำยแนวทำง อำทิ กำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกฎหมำยและกำรเงินแก่นำยจ้ำงเพื่อเป็น
แนวทำงให้บริษัท/นำยจ้ำงน ำไปปรับใช้ กำรพัฒนำ Malaysia PLWS Portal กำรจัด Conference 
เพื่อเผยแพร่ผลกำรท ำงำนของระบบ PLWS ทั้งในระดับประเทศและระดับอำเซียน กำรพบปะ
พูดคุยกับแรงงำนและนำยจ้ำงในโรงงำน/บริษัท และกำรหำรือกับนำยจ้ำงโดยตรง เป็นต้น 

 
คณะผู้วิจัยได้สอบถำมเพิ่มเติมถึงเรื่องกำรเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบ PLWS ทำง 

DIRM ระบุว่ำ ใช้กำรเก็บข้อมูลจำกกำรส ำรวจแบบสอบถำม เก็บข้อมูลจำกส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ
ของมำเลเซีย และมีทีมส ำรวจข้อมูลดังกล่ำวในทุกภำคอุตสำหกรรมทั้งในภำคอุตสำหกรรมกำรผลิต
และกำรบริกำร ทั้งนี้ ข้อมูลเชิงสถิติยังระบุว่ำ เฉพำะในปี 2015 สัดส่วนแรงงำนจำกภำคอุตสำหกรรม
บริกำรที่ได้เข้ำร่วมระบบ PLWS นั้นมีสัดส่วนสูงที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 74.3 (58,989 รำย) รองลงมำ
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เป็นภำคอุตสำหกรรมกำรผลิต ภำคกำรก่อสร้ำง ภำคกำรเกษตร และภำคอื่นๆ โดยมีสัดส่วนอยู่ที่
ร้อยละ 13.1 6.7 5.0 และ 0.9 ตำมล ำดับ นอกจำกนี้ DIRM ยังได้เสริมว่ำ ในส่วนของ Fixed 
Component ทำง DIRM จะใช้ตัวเลขผลิตภำพแรงงำนแห่งชำติของมำเลเซียเป็นพื้นฐำนในกำร
ก ำหนดค่ำจ้ำงพื้นฐำน และในส่วนของ Variables Component ทำง DIRM จะใช้ข้อมูลผลิตภำพ
กำรผลิตที่แตกต่ำงกันไปตำมแต่ละสำขำกำรผลิต กำรบริกำร ซึ่งแนวทำงในกำรเก็บข้อมูลในส่วนนี้
จะแตกต่ำงกันไปตำมตัวแปรที่จะน ำไปใช้ค ำนวณค่ำจ้ำงผันแปรต่อไป อำทิ ตัวชี้วัดผลกำร
ด ำเนินงำน (Key Performance Indicators: KPIs) และ ตัวแปรผลผลิตสุทธิ (Net Output) เป็นต้น 

 
เมื่อสอบถำมเพิ่มเติมในเรื่องของแนวโน้มของค่ำจ้ำงแรงงำนของมำเลเซีย DIRM ได้ระบุ

ว่ำ พบแนวโน้มของค่ำแรงที่เพิ่มขึ้น โดยกล่ำวว่ำ หลังมีกำรน ำระบบ PLWS ไปใช้งำนในมำเลเซีย 
ค่ำจ้ำงแรงงำนของมำเลเซียสูงขึ้นถึงกว่ำร้อยละ 30 ซึ่งอำจกล่ำวได้ว่ำ PLWS ได้ส่งผลให้เกิดแรง
กระตุ้นในกำรปรับค่ำแรงท่ีสูงขึ้นตำมผลิตภำพของแรงงำนจริง 

 
คณะผู้วิจัยยังได้สอบถำมถึงผลกระทบของควำมตกลงกำรเจรจกำรค้ำเสรี  (FTA) ว่ำ

ส่งผลกระทบต่อค่ำจ้ำงแรงงำนในมำเลเซียมำกน้อยเพียงใด ทำง DIRM จะระบุว่ำ FTA ส่งผล
กระทบเชิงบวกต่อทั้งแรงงำนและผู้ว่ำจ้ำง เนื่องจำกแรงงำนต่ำงชำติที่เข้ำมำจะเพิ่มโอกำสในกำร
ลงทุนของบริษัทในมำเลเซีย ให้มำกยิ่งขึ้น ในขณะที่ กำรเปิด FTA จะส่งผลให้แรงงำนที่ มี
ควำมสำมำรถในมำเลเซียมีโอกำสในกำรท ำงำนมำกขึ้นเช่นกัน จำกกำรเข้ำมำลงทุนเพิ่มขึ้นของ
ต่ำงชำติ  

 
ทั้งนี้ ในประเด็นของระดับกำรเปลี่ยนงำนของแรงงำนในมำเลเซียที่มีระดับค่อนข้ำงสูง 

ทำง DIRM ได้สันนิษฐำนถึงสำเหตุของกำรเปลี่ยนงำนของแรงงำนในมำเลเซียว่ำมำจำก 
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน และค่ำจ้ำงแรงงำนที่ไม่เหมำะสม ซึ่งในส่วนของค่ำจ้ำงแรงงำน 
DIRM เชื่อม่ันว่ำ PLWS จะเข้ำมำช่วยในประเด็นของค่ำจ้ำงแรงงำนให้มีควำมเหมำะสมมำกขึ้นได้ 
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ภาคผนวก 8 
ก าหนดการเดินทางไปศึกษาข้อมูลเชิงลึกในมาเลเซีย 

รายช่ือคณะผู้เดินทาง และ 
ภาพบรรยากาศการเดินทางไปศึกษาข้อมูลเชิงลึก  
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ก าหนดการเดินทางไปศึกษาข้อมูลเชิงลึกในมาเลเซีย 
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-Schedule- 

Schedule for field surveying under the project “Study of Linkage Strategy between  

Thai Manufacturing & Manufacturing Related Services Industries” 

3rd - 6th May 2016, Kuala Lumpur, Malaysia  

 

Tuesday 3 May 2016 

14.30  Arrive at Suvarnabhumi Airport 
16.40  Departure from Suvarnabhumi Airport for Kuala Lumpur Airport by Thai Airways 

TG 417 (16.40-19.50) [2hrs 10min] 
19.50  Arrive in Kuala Lumpur Airport, Malaysia 
22.00  Check in at Hotel 

 

Wednesday 4 May 2016 

10.00  
 
 

 

Meeting with representatives of Ministry of International Trade and Industry 
(MITI)  

15.30  Meeting with representatives of Malaysian Investment Development Authority 
(MIDA)  

 

Thursday 5 May 2016 

11.00  Meeting with representatives of Talent Corporation Malaysia (Talent Corp)  
14.00  Meeting with representatives of  Federation of Malaysian Manufacturers (FMM) 
16.30 Meeting with representatives of Japan External Trade Organization (JETRO) 
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Friday 6 May 2016 

10.00  
 
12.00 

Meeting with representatives of SME Corporation Malaysia (SME Corp)  
Meeting with representatives of Malaysia-Thailand Business Council, Asian 
Strategy & Leadership Institute (ASLI)  

15.30  Meeting with representatives of Department of Industrial Relations Malaysia 
(DIRM)  

19.00  Arrive at Kuala Lumpur Airport  
20.55  Departure from Kuala Lumpur Airport for Suvarnabhumi Airport by Thai Airways   

TG 418 (20.55-22.05) [2hrs 10min] 
22.05  Arrive in Suvarnabhumi Airport 

 
*Note: The schedule may subject to change under certain circumstances 
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รายช่ือคณะผู้เดินทาง 
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The Delegations List 
Field Surveying Mission to Malaysia 

(Bangkok – Kuala Lumpur – Bangkok) 
3rd – 6th May 2016 

 
No. Name-Surname Position Organization 
1 Mr. Verasak Supprasert  Deputy Director-

General 
Thailand Office of 

Industrial Economics 

2 Mr. Chalee Khansiri Plan and Policy Analyst Thailand Office of 
Industrial Economics 

3 Ms. Chuthathip Siripong Plan and Policy Analyst Thailand Office of 
Industrial Economics 

4 Dr. Rachda Chiaskul Partner & Managing 
Director 

Bolliger & Company 
(Thailand) Limited 

5 Dr. Kornvica Pimukmanaskit  Senior Researcher 
 

Bolliger & Company 
(Thailand) Limited 

6 Mr. Chanon Wutthijanyarak
  

Researcher 
 

Bolliger & Company 
(Thailand) Limited 

7 Mr. Nuttapon Krisdavorakul Researcher Bolliger & Company 
(Thailand) Limited 
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ภาพบรรยากาศการเดินทางไปศึกษาข้อมูลเชิงลึก 
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 การประชุมหารือกับ Ministry of International Trade and Industry (MITI) 
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 การประชุมหารือกับ Malaysian Investment Development Authority (MIDA)  
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 การประชุมหารือกับ Talent Corporation, Malaysia (Talent Corp) 
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 การประชุมหารือกับ Federation of Malaysian Manufacturers (FMM) 
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 การประชุมหารือกับ Japan External Trade Organization (JETRO), Kuala Lumpur 
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 การประชุมหารือกับ SME Corporation, Malaysia (SME Corp) 
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 การประชุมหารือกับ Malaysia-Thailand Business Council (MTBC) 
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 การประชุมหารือกับ Department of Industrial Relations Malaysia (DIRM) 
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ภาคผนวก 9 
สรุปความคิดเห็นจากการสัมมนา  

โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเช่ือมโยงอุตสาหกรรม
การผลิตและอุตสาหกรรมบริการของไทย  

ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ  
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สรุปความคิดเห็นจากการสัมมนา  
โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและ 

อุตสาหกรรมบริการของไทย ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 
 
คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดการสัมมนา ในวันที่ 7 มิถุนายน ปี 2559 ณ ห้องแกรนด์รัชดา 

ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจ านวน 173 ท่าน 
โดยการสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอผลการศึกษาวิจัยให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละ 
ภาคส่วน และผู้ที่มีความสนใจในโครงการฯ รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อน าไป
เพิ่มเติมหรือปรับปรุงในการศึกษาล าดับถัดไป  

 
ทั้งนี้ ก าหนดการ รายชื่อผู้เข้าร่วม แบบส ารวจความคิดเห็น และภาพบรรยากาศ 

การสัมมนาจะปรากฎอยู่ในตอนท้าย โดยผลการส ารวจความคิดเห็น สาระส าคัญจากการสัมมนา 
รวมถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการประชุม สามารถสรุปประเด็นได้ดังต่อไปนี้  

 
 ผลการส ารวจความคิดเห็น 

 
คณะผู้วิจัยได้รับแบบส ารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทั้งสิ้น 73 ท่าน จาก

จ านวนผู้เข้าร่วม 173 ท่าน คิดเป็นระดับการตอบกลับแบบส ารวจที่ร้อยละ 42.2 โดยข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบส ารวจเป็นดังแสดงในภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจความคิดเห็น 

 
 
จากภาพที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบส ารวจความคิดเห็นส่วนใหญ่มาจากภาครัฐ โดยมีจ านวน

ทั้งสิ้น 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 35 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมาจะเป็นกลุ่มผู้ตอบแบบ
ส ารวจความคิดเห็นจากอุตสาหกรรมการบริการ อุตสาหกรรมการผลิต และสมาคม โดยมีจ านวน
ผู้ตอบทั้งสิ้น 21 18 และ 6 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29 25 และ 8 ตามล าดับ โดยเม่ือพิจารณา
กลุ่มผู้ประกอบการจากอุตสาหกรรมการผลิต (18 ราย) จะพบว่า ผู้ประกอบการจากอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมีและพลาสติก มีสัดส่วนตอบแบบส ารวจความคิดเห็นสูงที่สุดอยู่ท่ีร้อยละ 39 รองลงมาเป็น
กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ยานยนต์และ
ชิ้นส่วน และอาหารแปรรูป มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 22 11 5 และ 5 ตามล าดับ 
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ภาพที่ 2 ความเพียงพอของการบริการในประเทศไทยในปัจจุบัน 

 
 
ภาพที่ 2 แสดงผลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาในประเด็นเรื่องของความเพียงพอ

ของการบริการในประเทศไทย ผลการส ารวจแสดงให้เห็นว่า มีการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
จ านวนมากที่ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเห็นว่ายังไม่เพียงพอ ได้แก่ บริการวิจัยละพัฒนา บริการ  
การให้ค าปรึกษาด้านการตลาดและการบริหาร การบริการด้านวิศวกรรม การบริการซ่อมบ ารุง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ การบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ การบริการที่เกี่ยวข้อง
กับการเกษตรฯ และการบริการด้านสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ การบริการด้านการจัดหาพนักงาน  
การบริการจัดจ าหน่ายแบบปลีกและส่ง การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การบริการประกันวินาศภัย 
และการบริการขนส่ง คลังสินค้าและการบรรจุหีบห่อ เป็นกลุ่มการบริการที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาให้
ความเห็นว่ายังมีให้บริการในประเทศเพียงพอ 
  

ความเพียงพอของการบริการในปัจจุบัน

2
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ความเพียงพอของบริการในปัจจุบัน

เพียงพอ ไม่เพียงพอ

N = 68 N = 64 N = 67 N = 68 N = 69 N = 63 N = 55 N = 62 N = 62 N = 60 N = 58 N = 63

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด ประมวลจากแบบสอบส ารวจ 73 ชุด
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ภาพที่ 3 ความต้องการใช้บริการในประเทศไทยในปัจจุบัน 

 
 
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่ยังมีความเห็นว่า ผู้ประกอบการไทยยังมีความ

ต้องการใช้บริการด้านการวิจัยและพัฒนา การบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ และการ
บริการขนส่ง คลังสินค้า และการบรรจุหีบห่อ สูงที่สุดสามอันดับแรก ในขณะที่ ความต้องการใช้
บริการอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ มีระดับที่ไม่ต่างกันมากนัก โดยผลการค านวณคะแนนความต้องการ
ใช้บริการในประเทศไทยในปัจจุบันเฉลี่ยในทุกบริการจะอยู่ที่ 2.25 ซึ่งผลคะแนนความต้องการใช้
บริการในแต่ละบริการจะเป็นดังแสดงในภาพที่ 3   
  

ความต้องการใช้บริการในปัจจุบัน

3
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ความต้องการใช้บริการในปัจจุบัน

คะแนนที่แสดงเป นคะแนนเ ลี่ยท่ี ูกค านว มาจากการแปร
ผลระดับความต้องการใข้บบริการ โดย

มาก = 3 คะแนน  ปานกลาง = 2 คะแนน และ น้อย = 1 คะแนน 

N = 67 N = 64 N = 65 N = 65 N = 65 N = 65 N = 55 N = 64 N = 61 N = 60 N = 59 N = 62

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด ประมวลจากแบบสอบส ารวจ 73 ชุด
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ภาพที่ 4 รูปแบบการบริการในประเทศไทยที่ต้องการ 

 
 
ส าหรับรูปแบบการบริการที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องการใช้บริการ ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วน

ใหญ่ต้องการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายในประเทศมากกว่าใช้บริการจากผู้ให้บริการใน
ต่างประเทศ ดังแสดงในภาพที่ 4 

 
 สภาหอการค้าไทย  

 
คุณสาวิตรี ผู้แทนจากสภาหอการค้าได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการใช้บริการเพื่อเพิ่ม

มูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมการผลิต โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร ตัวอย่าง
รูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรท่ีคุณสาวิตรีได้หยิบยกขึ้นมา เป็นดังน้ี 

 
สภาหอการค้าได้ริเริ่มโครงการต้นแบบยกระดับผลไม้ไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้แก่ห่วงโซ่มูลค่าของสินค้าเกษตร และพัฒนาสินค้าเกษตรข้ันต้นสู่อุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปและอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน โดยคุณสาวิตรีได้หยิบยกโครงการต้นแบบยกระดับ
ทุเรียนไทยขึ้นมาเป็นกรณีตัวอย่าง ซึ่งสภาหอการค้าไทยต้องการยกระดับทุเรียนไทยส่งออก  

รูปแบบการบริการที่ต้องการใช้บริการในปัจจุบัน
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ภายในประเทศ น าเข้าจากต่างประเทศ

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด ประมวลจากแบบสอบส ารวจ 73 ชุด
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จากเดิมส่งออกทุเรียนสด เป็นทุเรียนสดพร้อมทาน (ready-to-eat) เพื่อเจาะตลาดบน (Hi-end) ใน
เมืองหนานหนิงที่ประเทศจีน   

 
ในโครงการต้นแบบดังกล่าว มีคณะท างานหลักทั้งสิ้น 3 คณะท างานด้วยกัน ได้แก่  

สภาหอการค้าไทย กลุ่มมิตรผล และกลุ่มเอสซีจี โดยกลุ่มมิตรผลและเอสซีจีเป็นบริษัทไทยท่ีมีการ
ท าธุรกิจอยู่ในเมืองหนานหนิงมายาวนาน รวมทั้งบริษัททั้งสองบริษัทมีการลงทุนร่วม (Joint-
Venture) ในเรื่องของการท าธุรกิจโลจิสติกส์ในเมืองหนานหนิง นอกจากนี้ สภาหอการค้ายังได้ระบุ
สาเหตุที่เลือกเมืองหนานหนิงเป็นตลาดหลักที่ต้องการเจาะว่า เมืองหนานหนิงเป็นเมืองที่มีอัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างเร็ว และเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ าจากไทยไปยัง
เมืองหนานหนิงได้ไม่ยาก โดยเส้นทางขนส่งสินค้าจากไทยไปยังหนานหนิงสามารถท าได้ ดังนี ้

 
 ทางเรือขนส่งสินค้า – เรือสินค้าใช้เวลาเดินทางจากท่าเรือแหลมฉบัง ไปยังท่าเรือ

เซินเจ้ิน ในมณฑลกวางตุ้งประเทศจีน จากนั้นจึงขนส่งทางถนนต่อไปยังเมือง
หนานหนิงได้ โดยใช้ระยะเวลารวมท้ังสิ้น 7-9 วัน 

 ทางถนน – สามารถส่งสินค้าไปยังเมืองหนานหนิงได้ 2 เส้นทาง ได้แก่ 
1) เส้นทาง R9 – เดินทางผ่านชายแดนไทย-ลาวไปยังชายแดนลาว-เวียดนาม 

จากนั้นจึงผ่านไปยังด่านสากลเวียดนาม-จีน (ด่านโหย่วอี้) ใช้เวลาทั้งหมด
ประมาณ 39 ชั่วโมง 

2) เส้นทาง R12 – เดินทางผ่านชายแดนไทย-ลาวไปยังชายแดนไทย-เวียดนาม 
จากนั้นจึงผ่านไปยังด่านผ่อนปรนเวียดนาม-จีน ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 34 
ชั่วโมง ซึ่งในกรณีของด่านผ่อนปรนของจีน ประเทศจีนได้ตกลงกับประเทศที่มี
พรมแดนติดกัน อาทิ เวียดนาม เป็นต้น เพื่อให้สิทธิชาวเวียดนามที่อยู่ชายแดน 
น าสินค้ามาขายได้ตามบัญชีที่ก าหนด ในมูลค่าไม่เกิน 8 ,000 หยวน/วัน/คน 
โดยยกเว้นภาษีทุกชนิด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย) 

 
จากนั้น สภาหอการค้าไทยได้ระบุถึงปัญหาด้านการผลิตและการจัดการของผู้ผลิตทุเรียน

ชาวไทย ที่ท าให้มูลค่าของสินค้าทุเรียนไทยในจีนยังมีมูลค่าสูงไม่เทียบเท่ากับทุเรียนจากประเทศ
คู่แข่งอย่างประเทศมาเลเซีย1 โดยปัญหาที่ส าคัญ เป็นดังน้ี 

 

                                                           
1 โดยในกรณีของมาเลซียได้เพิ่มมูลค่าของสินค้าด้วยการขายทุเรียนสดแช่แข็ง ซึ่งวางขายในร้านค้าโมเดิร์นเทรด และซุปเปอร์มาเก็ต
ของจีนเช่นเดียวกับทุเรียนไทย แต่มีมูลค่าสูงกว่ามาก 
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 ผู้ผลิตทุเรียนไม่ทราบข้อมูล เพื่อวางแผนความต้องการและปริมาณผลผลิตให้
เหมาะสม 

 ผู้ผลิตขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาผลผลิตทุเรียนให้ได้คุณภาพดี เพื่อเข้าสู่
ตลาดที่มีคุณภาพสูงได้ โดยเน้นเพียงต้นทุนการผลิตที่ต่ า แต่ขาดมาตรฐานในการ
ควบคุมคุณภาพและรับตรวจสอบคุณภาพ 

 ผู้ผลิตขาดอ านาจต่อรองราคา เผชิญปัญหาระบบกลไกตลาดไม่แน่นอน ราคาซื้อ
ขายไม่เป็นธรรม 

 ส าหรับตลาดส่งออกไทยยังมีระบบการตรวจสอบมาตรฐานทุเรียนส่งออก ที่ขาด
ประสิทธิภาพ ขาดบุคลากร เจ้าหน้าที่  ท าให้ขั้นตอนการวิเคราะห์สารตกค้างล่าช้า 
ส่งผลให้ทุเรียน มีอายุการวางจ าหน่ายสั้นลง  

 
นอกจากนี้ สภาหอการค้าไทยยังได้ระบุปัญหาเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยด่าน 

อีกสองประเด็นด้วยกัน ได้แก่ ปัญหาการคุกคามจากผู้ประกอบการจีนที่เข้ามาบริหารจัดการ
ทุเรียนไทยทั้งระบบ และการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทุเรียนอย่างต่อเนื่องของคู่แข่งที่มีการวิจัย
พัฒนาและบริหารจัดการเป็นระบบมากขึ้น 

 
ดังนั้น สภาหอการค้าไทยจึงได้ริเริ่มโครงการต้นแบบยกระดับทุเรียนไทย ผ่านการ

พัฒนารูปแบบการจัดการการบริการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานไทยให้มีประสิทธิภาพสูง โดย
ปัจจัยสู่ความส าเร็จคือ การบริหารจัดการโลจิสติกส์ได้ทั้งหมดตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งจะต้องมี
ผู้ประกอบการไทยเข้าไปประกอบธุรกิจในประเทศจีน ทั้งธุรกิจน าเข้าผลไม้ และธุรกิจโลจิสติกส์ 
เพื่อให้เข้าใจความต้องการลูกค้าปลายทาง และสามารถวางแผนความต้องการสินค้าและก าลังผลิตได ้ 

 
โดยสภาหอการค้าไทยได้เสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่

อุปทานเพิ่มเติม โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
 การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย - ผลักดันเรื่อง “มาตรฐานคุณภาพสินค้าและ

มาตรฐานความปลอดภัย” และควบคุมคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ ต้นน้ า – 
ปลายน้ า 

 เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการโลจิสติกส์ - การขนส่งด้วยระบบควบคุมอุณหภูมิ
ความเย็น เพื่อรักษาความสดใหม่ของผลไม้ และติดตั้งระบบ Track & Trace ที่
สามารถตรวจสอบสถานะการขนส่ง และตรวจเช็คอุณหภูมิภายในตู้คอนเทนเนอร์
ตลอดการขนส่ง   
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 เพิ่มประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์ - การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ 
บรรจุภัณฑ์ส าหรับผลไม้สดพร้อมรับประทาน  โดยบรรจุภัณฑ์พลาสติกจะมี
คุณสมบัติในการควบคุมปริมาณของแก๊สชนิดต่างๆ และไอน้ า เพื่อยืดระยะเวลาใน
การเก็บรักษาทุเรียน 

 
ส าหรับโครงการต้นแบบยกระดับทุเรียนไทยจะผู้เล่นชาวไทยหลักที่เกี่ยวข้องตลอดห่วง

โซ่อุปทานท้ังสิ้น 5 ฝ่าย ได้แก่ 
  
 ฝ่ายการผลิต – กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจันทบุรี 
 ฝ่านควบคุมคุณภาพสินค้า – สถาบันทุเรียนไทย 
 ฝ่ายส่งออกสินค้า – กลุ่ม SCG Trading 
 ฝ่ายน าเข้าในประเทศจีน – กลุ่มมิตรผล 
 และฝ่ายโลจิสติกส์ในประเทศจีน – กลุ่ม SCG Logistics  
 
จะเห็นได้ว่า ในการผลักดันโครงการต้นแบบดังกล่าวให้ประสบความส าเร็จ ปัจจัยส าคัญ

ปัจจัยหนึ่งคือการร่วมมือกันระหว่างหลายภาคส่วน ประกอบกับการใช้การบริการที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตที่มีประสิทธิภาพ อาทิ บริการควบคุมคุณภาพ บริการโลจิสติกส์ บริการการวิจัยตลาดและ
จัดการตลาด และบริการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น โดยมีผู้น าเป็นภาคเอกชนในการเจาะตลาดและมี
การสนับสนุนอย่างเต็มที่จากภาครัฐไทย หากในแต่ละภาคส่วนสามารถร่วมมือกันได้อย่างแข็งแรง
ก็จะสามารถสร้างห่วงโซ่มูลค่าที่มีประสิทธิภาพ และสามารถบริหารจัดการคุณภาพสินค้าได้ดี
ยิ่งขึ้น  

 
 สภาอุตสาหกรรม ภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 

 
นายสมบูรณ์ เป็นตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรมไทย ได้ด าเนินธุรกิจทด้านการจัดการ

อุตสาหกรรม (Industrial Solution) มายาวนานกว่า 27 ปี ได้กล่าวว่า ในปัจจุบัน ประเทศไทยยัง
ไม่เห็นความส าคัญของภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเท่าที่ควร อีกทั้งได้ระบุถึงสาเหตุของ
ปัญหานี้ มาจากการวางกลไกการศึกษาของประเทศไทยที่ไม่เหมาะสม โดยนายสมบูรณ์ กล่าวว่า
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยผ่านระบบการศึกษามีการขาดช่วงเกิดขึ้น กล่าวคื อ เม่ือ
เยาวชนไทยได้รับการศึกษาถึงระดับหนึ่ง จะมีการพัฒนาการศึกษาข้ามช่วงที่ส าคัญไป ขาดการ
เชื่อมโยงให้มีความสมบูรณ์ นอกจากนี้ ยังระบุว่าประเทศไทยมุ่งพัฒนาการวิจัยและพัฒนาใน
ทิศทางท่ีผิด เนื่องจากในบางอุตสาหกรรม ประเทศไทยมุ่งสนับสนุนการพัฒนาการวิจัยและพัฒนา
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สินค้าและบริการที่ไม่มีความต้องการของตลาด (Market Demand) ท าให้สินค้าและบริการที่พัฒนามา
ล้มเหลว ไม่สามารถขายได้ในตลาด นายสมบูรณ์จึงระบุปัจจัยที่ส าคัญที่ประเทศไทยมักมองข้าม 
คือภาคบริการท่ีส าคัญอย่าง การบริการการวิจัยตลาด 

 
โดยในตลาดการขายสินค้าในปัจจุบัน มีการแข่งขันด้านปริมาณที่สูงมาก ท าให้

ผู้ประกอบการต้องสร้างความแตกต่างให้แก่สินค้า โดยส่วนส าคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการอยู่รอด 
คือ การบริการ นายสมบูรณ์กล่าวว่า ภาคการผลิตของไทยในปัจจุบันละเลยการใช้บริการต่างๆ 
กระบวนการผลิตและการท าธุรกิจ อาทิ การบริการออกแบบระบบโลจิสติกส์ การซ่อมบ ารุงที่เป็น
ระบบ การให้ค าปรึกษาด้านการตลาด เป็นต้น ซึ่งเป็นการบริการที่ผู้ประกอบการไทยไม่ได้
น ามาใช้บริการมากนัก แต่ผู้ประกอบการไทยมักใช้วิธีการผลิตและวิธีบริหารตามแบบของ  
นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทย ท าให้สินค้าไทยไม่สามารถสร้างมูลค่าหรืออัตลักษณ์ของ
ตนเองได้ในที่สุด  

 
ดังนั้น จึงสามารถสรุปปัญหาของผู้ประกอบการภาคการผลิตในเบื้องต้นได้สองประการ 

ประการแรก ผู้ประกอบการผลิตไทยยังขาดที่ปรึกษาในด้านต่าง อาทิ ด้านการตลาด การวิจัยตลาด 
การออกแบบระบบขนส่ง การบริการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และประการที่สอง คือ 
ผู้ประกอบการภาคการผลิตไทยพึ่งพิงเงินทุนข้ามชาติมากเกินไป 

 
นอกจากนี้ นายสมบูรณ์ ได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาของแนวคิดในการสร้างสินค้าหรือ

บริการของสหรัฐฯ เพิ่มเติม ดังนี ้
 
ผู้ผลิตของสหรัฐฯ จะเริ่มจากกระบวนการค้นหาสิทธิบัตรของสินค้าต่างๆ ในประเทศ

นั้นๆ เพื่อเฟ้นหาแนวความคิดที่แปลกใหม่ หลังจากนั้น จึงท าการวิจัยตลาดเพื่อหาข้อมูลความ
ต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น (Insight) จากนั้น จึงจะใช้บริการที่ปรึกษา
จากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการออกแบบ ด้านการจัดหาวัตถุดิบ และด้านรับจ้างการ
ผลิต เพื่อประสิทธิภาพการผลิตที่สูงและมีต้นทุนต่ า 

 
ซึ่งนายสมบูรณ์ยังได้เสริมว่า ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยการบริการควร

จะเป็นการพัฒนาโดยการมองไปข้างหน้า มองหาความต้องการของลูกค้าและแนวโน้มของ
อุตสาหกรรมการบริการที่มีผลต่ออุตสาหกรรมการผลิตในอนาคตมากกว่าการใช้ข้อมูลจากอดีต
เพื่อพยากรณ์อนาคต  
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 ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 
นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้ระบุว่า ใน

ปัจจุบัน ประเทศไทยก าลังอยู่ในช่วงของการปรับต าแหน่ง (Reposition) ทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ภาคเอกชนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรม
การผลิตและบริการ และมีภาครัฐเป็นฝ่ายสนับสนุนให้การพัฒนาเป็นไปได้อย่างราบรื่น ซึ่งกลไก
การด าเนินงานที่ถูกเรียกว่า “ประเทศไทย 4.0” ดังกล่าว เป็นกลไกที่ได้แนวความคิดมาจาก
รูปแบบการปฏิรูปอุตสาหกรรมที่เรียกว่า “The Fourth Industrial Revolution” ของทาง World 
Economic Forum (WEF) โดยกลไกนี้จะมุ่งเน้นให้มีการแบ่งหน้าที่ระหว่างภาคส่วนอย่างชัดเจน 
โดยมุ่งให้ภาคเอกชนเป็นผู้ เล่นหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรม ภาครัฐเป็นฝ่ายสนับสนุน
โดยเฉพาะด้านกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ ทั้งนี้ นายวีรศักดิ์ได้ระบุอีกว่าแผนการปฎิรูป
เปลี่ยนแปลงรูปแบบอุตสาหกรรมของไทยในครั้งน้ี น่าจะเริ่มเห็นผลในช่วงปลายปี 2559 นี ้

 
ส าหรับกลไกการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ประกอบไปด้วย 3 กลไก ได้แก่ 
 
 กลไกขับเคลื่อนผ่านการสร้างและยกระดับผลิตภาพ  Productive Growth Engine  
 กลไกขับเคลื่อนท่ีคนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง Inclusive Growth 

Engine) 
 กลไกขับเคลื่อนท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Green Growth Engine) 
 
หลักการส าคัญในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยคือการพัฒนา 

ความได้เปรียบเชิงแข่งขันแทนที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ซึ่งใน  
การพัฒนาดังกล่าว จะต้องเน้นการสร้างมูลค่า (Value Creation) ให้กับสินค้าและบริการแทนที่การ
เพิ่มมูลค่า (Value Added) สินค้าและบริการ อีกทั้ง นายวีรศักดิ์ ยังได้กล่าวถึงแนวความคิดการ
พัฒนาที่สมดุลของประเทศไทยว่า ประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนแปลงแนวความคิดในการพัฒนา  
โดยเปลี่ยนจากเดิมที่ประเทศไทยมุ่งพัฒนาความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ ไปสู่การพัฒนาประเทศอย่าง
สมดุล โดยประเทศจะต้องมีการพัฒนาอย่างสมดุลในมิติความสมดุลต่างๆ 4 มิติ ได้แก่ 

 
 ความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ 
 การรักษาสิ่งแวดล้อม 
 การมีสังคมที่อยู่ดีมีสุข 
 การเสริมสร้างภูมิปัญญาของมนุษย์ 
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โดยสรุป ในการด าเนินการปฏิรูปอุตสาหกรรมไทยตามกรอบการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ใหม ่โดยเฉพาะการต่อยอดโดยสร้างเครื่องยนต์เพื่อการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจชุดใหม่ ซึ่งมีกรอบ
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในแต่ละกรอบ เช่น กรอบโมเดล Thailand 4.0 ที่มี 5 กลุ่มอุตสาหกรรม
อนาคตเป้าหมาย กรอบอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (ตามมติ ครม. เม่ือวันที่ 17 พฤศจิกายน 
2558 ได้ก าหนดอุตสาหกรรม 10 สาขา ทั้งอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ2  First S-curve) และ 5 
อุตสาหกรรมอนาคต3  New S-curve)) หรือกรอบนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ 
(ตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 22 กันยายน 2558 ซึ่งก าหนดคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายในตอนต้น
ไว้ 6 สาขา) ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเร่งรัดการด าเนินงาน  
ตามสาขาอุตสาหกรรมที่ส าคัญเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายและการพัฒนา
อุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอร์รวม 9 คณะอนุกรรมการฯ 

  
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายเหล่านี้ให้ลุล่วง ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการขับเคลื่อน

ให้มีนิเวศอุตสาหกรรม (Industrial Ecosystem) ที่เหมาะสม โดยสนับสนุนความร่วมมือของทั้ง
ภาครัฐ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยต่าง ๆ ที่มี เพื่อให้เกิดเครื่องมือสนับสนุนต่าง ๆ เช่น เรื่อง
เงินทุน โครงสร้างพื้นฐาน ก าลังคนที่มีศักยภาพ กฎระเบียบ เทคโนโลยี รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ทั้ง
ทางการเงินและการคลัง เป็นต้น เพื่อให้เกิดการเพิ่ม Productivity หรือประสิทธิภาพและผลิตภาพ 
สนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 ที่ใช้ดิจิทัลมาขับเคลื่อนการผลิตแบบอัจฉริยะ สนับสนุน
การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาต่าง ๆ ให้เกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จ าเป็นต้องมี
นโยบาย และหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบาย (Policy Maker & Policy Accelerators) ที่ชัดเจนและ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ  

  

                                                           
2 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) ประกอบด้วย 1) หุ่นยนต์ 2) การบิน/โลจิสติกส์ 3) เชื้อเพลิงชีวภาพ/เคมีชีวภาพ 

4) ดิจิทัล 5) การแพทย์ 6) ยานยนต์สมัยใหม่ 7) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 8) เกษตร/เทคโนโลยีชีวภาพ 9) ท่องเที่ยว/ท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพ และ 10) อาหารแปรรูป 

3 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามแนวนโยบายประเทศไทย 4.0 ได้แก่ 1) หุ่นยนต์และอุปกรณ์อัจฉริยะ 2) ดิจิทัลและสมองกล 
ฝังตัว 3) อาหาร เกษตรแปรรูป และเทคโนโลยีชีวภาพ 4) สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ และ 5) บริการที่มีมูลค่าสูงและ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
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ก าหนดการสัมมนา  
“อุตสาหกรรมบริการ: กลไกขับเคลื่อนผู้ประกอบการสู่สากล” 
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ก าหนดการสัมมนา “อุตสาหกรรมบริการ: กลไกขับเคล่ือนผู้ประกอบการสู่สากล” 

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30-13.00 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 

จัดโดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากดั 

8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน 

9.00 – 9.10 น. กล่าวเปิดงาน โดย นายศิริรุจ จลุกะรัตน์  

ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

9.10 – 10.00 น. น าเสนอผลการศึกษา ภายใต ้“โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิต
และอุตสาหกรรมบริการของไทย ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ” 

 ดร. รัชดา เจียสกุล 
หุ้นส่วนและกรรมการผูจ้ัดการ  

บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด 

 ดร. กรวิกา พิมขุมนัสกิจ 
ผู้จัดการอาวุโส  

บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด 

10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.15 – 11.45 น.    เสวนาเรื่อง “อุตสาหกรรมบริการ: กลไกขับเคล่ือนผู้ประกอบการสู่สากล” โดย 

 นางสาวสาวิตรี รัตนจันทร ์
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์  
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

 นายสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฏ ์
กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
และเลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลและโลหะการ สภาอุตสาหกรรม 

 ผู้แทนสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย 
 นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ 

รองผู้อ านวยการ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ด าเนินการเสวนาโดย ดร. รัชดา เจียสกุล หุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี  ประเทศไทย  จ ากัด 

11.45 – 12.00 น.    รับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้ารว่มสัมมนา 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
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แบบส ารวจความคิดเห็น 
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แบบส ารวจความคิดเห็น 
การสัมมนา “อุตสาหกรรมบริการ: กลไกขับเคลื่อนผู้ประกอบการสู่สากล” วันที่ 7 มิ ุนายน 2559 

ภายใต้โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิต 
และอุตสาหกรรมบริการของไทย ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 

โดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. บริษัท/หน่วยงาน/องค์กร ...............................................................................................................................  
2. ประเภทธรุกิจ 
   1) ธุรกิจการผลิต 

   1.1) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน     1.2) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติก
   1.3) อุตสาหกรรมอาหาร      1.4) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
   1.5) อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม    
   อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ................................................................................ 

   2) ธุรกิจการบริการ 
   2.1) บริการด้านวิจัยพัฒนาและออกแบบ   2.2) บริการด้านโทรคมนาคม  
   2.3) บริการก่อสร้างและวิศวกรรมเก่ียวเนื่อง   2.4) บริการจัดจ าหน่าย  ค้าส่ง/ค้าปลีก 
   2.5) บริการขนส่ง/โลจิสตกิส์     2.6) บริการด้านสิ่งแวดลอ้ม  
   2.7) บริการด้านการเงินและประกันภัย    2.8) บริการคลังสินค้า 
   2.9) บริการซ่อมบ ารุง     2.10) บริการให้ค าปรึกษาทางธุรกิจ 
   อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ................................................................................ 

   3) สถาบันการศึกษา/สถาบันวจิัย    
   4) หน่วยงานภาครัฐ     
   5) สมาคม   
   6) อ่ืนๆ โปรดระบุ.........................................................................................................  

 
  



 

 

 

ผ 9-22  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

ส่วนที่ 2 สอบ ามความต้องการของท่านเกี่ยวกับความเพียงพอของการให้บริการ ความต้องการใช้
บริการ และรูปแบบบริการที่ท่านต้องการ  โปรดเติมเครื่องหมาย  ในช่องท่ีตรงกับความเห็นของท่าน   

ประเภทการบริการ 

2.1) ความเพยีงพอ
ของบริการในปัจจุบัน 

2.2) ความต้องการของ
ท่านในการใชบ้ริการ 

2.3) รูปแบบของบริการ
ที่ท่านต้องการ 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
จากใน
ประเทศ 

น าเข้าจาก
ต่างประเทศ 

1) บริการวิจยัและพฒันา               
2) บริการจัดหาพนักงาน               
3  บริการให้ค าปรึกษาด้านการตลาดและการ
บริหาร 

              

4  บริการด้านวิศวกรรม               
5  บริการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์               
6  บริการทดสอบ ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและ
วัตถุดิบ 

              

7  บริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ประมง การ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ า 

              

8  บริการด้านส่ิงแวดล้อม  ก าจดั/บ าบัดของเสีย                
9  บริการจัดจ าหน่าย  ค้าส่ง/ค้าปลีก         
10  บริการที่เกีย่วข้องกับการผลิต               
11  บริการประกันวินาศภัย               
12  บริการขนส่ง คลังสินค้า และการบรรจุหบีห่อ               
อื่นๆ โปรดระบุ 
……………......…………................................... 

              

 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 ..........................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  

 “ขอขอบพระคุณท่ีท่านเสียสละเวลาอันมีค่า ตอบแบบสอบถาม” 
ส่งแบบสอบถามได้ที่ Fax. 0 2230 6333 E-mail: Chanon.W@bolliger-company.com ติดต่อ คุณชานน Tel. 0 2230 6308 
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ภาพบรรยากาศงานสัมมนา 
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ภาพบรรยากาศในงานสัมมนา 
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