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โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและ 
อุตสาหกรรมบริการของไทย ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 

 
 
 
 

เสนอต่อ 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 
 
 
 

โดย 

บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
 
 
 
 

กรกฎาคม 2559 
  



 

 

 

  

 

 

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

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

 

 

 



 

 

 

 3 

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

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

 

บทสรุปผู้บริหาร 
 
 
โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรม

บริการของไทย ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ เป็นโครงการที่จัดท าขึ้น โดย
ความร่วมมือระหว่างส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และบริษัท โบลลิเกอร์ 
แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ภาพรวมของอุตสาหกรรม
บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (Manufacturing Related Services: MRS) ภายใต้บริบทความตกลง
การค้าเสรีของไทย เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม 
บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของไทย และเพื่อประเมินผลกระทบด้านบวกและด้านลบภายใต้บริบท
ความตกลงการค้าเสรีที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศไทย ซึ่งมีความจ าเป็นและมี
ความส าคัญอย่างยิ่ง โดยการศึกษานี้จะช่วยให้ประเทศไทยมีข้อมูลในการเตรียมความพร้อมให้แก่
อุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ในประเด็นเรื่องการเปิดเสรี
การค้าและการบริการที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เพื่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยได้อย่างเหมาะสม  

 
 

1. ภาพรวมของอุตสาหกรรมบริการ 
 
องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ได้แบ่งรูปแบบการให้บริการ

ออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ 
 
 Mode 1: การบริการข้ามพรมแดน (Cross-Border)  
 Mode 2: การบริโภคในต่างประเทศ (Consumption Abroad)  
 Mode 3: การจัดตั้งธุรกิจ (Commercial Presence)  
 Mode 4: การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Movement of Natural Persons)  
 
นอกจากนี้ ในกรอบการเจรจาการค้าเสรี ภายใต้หัวข้อกรอบการเจรจาการเปิดตลาดบริการ 

(The General Agreement on Trade in Services: GATS) ได้มีการจ าแนกสาขาบริการโดยยึดตาม
การจ าแนกผลิตภัณฑ์รวม (Central Product Classification: CPC) ออกเป็น 12 ประเภท ได้แก่ 

 
 สาขาที่ 1 บริการทางธุรกิจ (Business Services) 
 สาขาที่ 2 บริการสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication Services) 
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 สาขาที่ 3  บริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง (Construction and Related 
Engineering Services) 

 สาขาที่ 4  บริการจัดจ าหน่าย (Distribution Services) 
 สาขาที่ 5 บริการด้านการศึกษา (Education Services) 
 สาขาที่ 6 บริการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Services) 
 สาขาที่ 7 บริการด้านการเงิน (Financial Services) 
 สาขาที่ 8 บริการที่เกี่ยวกับสุขภาพและสังคม  (Health Related and Social Services)  
 สาขาที่ 9 บริการท่องเที่ยวและการเดินทางที่เกี่ยวเนื่อง (Tourism and Travel 

Related Services) 
 สาขาที่ 10 บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา (Recreational, Cultural, 

and Sporting Services) 
 สาขาที่ 11 บริการด้านการขนส่ง (Transportation Services) 
 สาขาที่ 12 สาขาบริการด้านอื่นๆ (Other Services not Included elsewhere) 
 

 ภาคอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต 
 
 ในการพิจารณาว่า อุตสาหกรรมการบริการใดเป็นอุตสาหกรรมการบริการที่มีความเกี่ยวข้อง

กับอุตสาหกรรมการผลิตนั้น Shih Smiling Curve1 จะเป็นแนวคิดหลักในการพิจารณาและวิเคราะห์
โครงสร้างการผลิตและการบริการในแต่ละอุตสาหกรรม ประกอบกับผลการศึกษาวิจัยในเรื่องของ
อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตจากหน่วยงานและองค์กรที่น่าเชื่อถือ 
เพื่ อระบุอุตสาหกรรมการบริการที่ เกี่ ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตอย่างแท้จริงต่อไป  
 

โดย Shih Smiling Curve จะเป็นดังแสดงในภาพที่ 1 
  

                                                           
1 Shih Smiling Curve คิดค้นโดย Stan Shih ในปี 2535 (1992) ตามการวิเคราะห์ของ Shih ซึ่งพบว่า ในกระบวนการผลิตสินค้าใดๆ 
กระบวนการในห่วงโซ่มูลค่าที่ให้มูลค่าเพิ่ม (Value Added) มากที่สุดจะอยู่ในช่วงแรกเริ่มและในช่วงท้ายสุดของกระบวนการผลิต 
นั่นคือการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และการจัดการลูกค้ารวมถึงบริการหลังการขาย (Client Management 
and After-Sales Service) 
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ภาพที่ 1 Shih Smiling Curve 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
ส าหรับ Shih Smiling Curve แล้ว ถือเป็นแผนภาพที่แสดงห่วงโซ่มูลค่าในกระบวนการ

ผลิตสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่ง โดยสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่มูลค่าของ
สินค้าใดๆ (แกนตั้ง) และขั้นตอนในแต่ละขั้นของห่วงโซ่มูลค่า (แกนนอน) และถูกใช้เป็นเครื่องมือใน
การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน/ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากช่วยให้สามารถ
แสดงภาพรวมของห่วงโซ่การผลิตภายในอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจนตลอดทั้งห่วงโซ่ รวมไปถึงระบุ
ชี้ชัดในกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรม ซึ่งสามารถน าผลการวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้
ส าหรับการระบุอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตสินค้า รวมไป
ถึงส าหรับการจัดท าแนวทางการพัฒนาหรือยกระดับขีดความสามารถในอุตสาหกรรมต่อไปใน
อนาคต 

 
จากการวิเคราะห์อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตตามแนวคิด

ของ Shih Smiling Curve ประกอบกับผลการศึกษาวิจัยต่างๆ คณะผู้วิจัยสามารถสรุปสาขาของการ
บริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต ได้ดังนี้ 
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 สาขาที่ 1 การบริการทางธุรกิจ (Business 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 าแนกกิจกรรมการบริการโดยยึดตามการจ าแนก
ผลิตภัณฑ์รวมที่ทางองค์การสหประชาชาติ (United Nation: UN) ได้บัญญัติไว ้เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล
ประกอบเพิ่มเติมจาก W120 ภายใต้ WTO เพื่อให้ครอบคลุมกิจกรรมภายใต้สาขาการบริการมากขึ้น  

 
 

2. การคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อการวิเคราะห์เชิงลึก 
 
การคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมายมีปัจจัยท่ีน ามาพิจารณาดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 เครื่องมือในการคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ประเด็นที่พิจารณา ดัชนีชี้วัด 

ความสามารถทางการแขง่ขันในตลาดโลกของ
อุตสาหกรรม 

สัดส่วนมูลค่าการส่งออกของไทยเทียบกับการส่งออกของ
โลกทั้งหมด 

ระดับความส าคญัของอุตสาหกรรมต่อภาคการ
ส่งออกของประเทศ  

มูลค่าการส่งออกของไทย 

ระดับความส าคญัของอุตสาหกรรมต่อการ
บริโภคในประเทศ 

มูลค่าการจ าหน่ายในประเทศ 

ระดับการเปิดเสรีด้านภาษีจากการท า FTA ผลต่างของระดับอตัราภาษี FTA กับ MFN ของ
อุตสาหกรรม 

การใช้สิทธิประโยชน์ FTA (FTA Utilization) 
ของอุตสาหกรรม 

ด้านส่งออก: มูลค่าการส่งออกที่ขอใช้สิทธิประโยชน์ FTA 
 จะไมม่ีการน าสินค้าที่มีอตัราภาษี MFN=0 มา
ประกอบการพิจารณา 
ด้านน าเข้า: มูลค่าการน าเข้าภายใต้สิทธิ FTA ของไทย 
(FTA Utilization)  
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ประเด็นที่พิจารณา ดัชนีชี้วัด 

ขนาดของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียระดับผู้ประกอบการ
ของอุตสาหกรรม 

จ านวนผู้ประกอบการ 

ขนาดของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียระดับการจ้างงาน
ของอุตสาหกรรม 

จ านวนการจ้างงาน 

ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมการผลิตกับภาค
บริการ 

ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (I-O Table) 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
เม่ือพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ข้างต้น ประกอบกับการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมตามภาพที่  2   

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 5 อุตสาหกรรม ได้แก่  
 
1) อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป  
2) อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน 
3) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก 
4) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
5) อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
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ภาพที่ 2 การจัดกลุ่มอุตสาหกรรมตั้งต้น เพื่อคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 
 
 

3. การค้าการบริการภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรี 
 
ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้จัดท าความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไปแล้วทั้งสิ้น 12 ฉบับ 

ครอบคลุม 16 ประเทศ โดยกรอบความตกลงการค้าเสรีที่ประเทศไทยได้จัดท า มีดังนี้ 
 
 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) 
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 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) 
 ความตกลงการค้าเสรีภายใต้อาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) 
 
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)2 หรือ  

Mode 4 
 

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

 
 ความตกลงการค้าเสรีที่บรรจุบทว่าด้วยการค้าการบริการ:  ความตกลงการค้า

เสรีไทย-ญี่ปุ่น ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-ชิลี ความตกลงการค้าเสรอีาเซียน อาเซียน-จีน 
อาเซียน-เกาหลีใต้ อาเซียน-อินเดีย และอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยมี
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2 
 

                                                           
2 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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 ความตกลงการค้าเสรีที่บรรจุบทว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา :   
ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น ไทย-ออสเตรเลีย ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 
และอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ อย่างไรก็ตาม แม้ว่า ความตกลงอื่นๆ3 อาทิ 
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลี ไทย-นิวซีแลนด์ และไทย-ชิลี  
จะมิได้แยกบทการเคลื่อนย้ายบุคคลากรเป็นการเฉพาะ แต่ก็ได้ผูกพันไว้ในบทการค้า
บริการ โดยรายละเอียดเป็นดังแสดงในตารางที่ 3 

 
 

                                                           
3 ความตกลงอาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลีใต้ และไทย-ชิลี ไม่มีบทว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา แต่ภายใต้ตารางข้อผูกพัน
เฉพาะในบทว่าด้วยการค้าบริการ มีการให้ข้อผูกพันใน Mode 4 ไว ้ 

  ส าหรับกรอบการเจรจาการค้าการบริการของไทย-นิวซีแลนด์ จะไม่พบขอ้บทในประเด็นต่างๆ ตามตาราง แต่มจีดหมายตอบรับ 
(Exchange Letter) ระหว่างไทยกับนวิซีแลนด์ ยนิยอมให้ประเภทบุคคล ธรรมดาบางประเภทเข้าพ านักเป็นการชั่วคราว 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความตกลงการค้าเสรีของอาเซียนและไทยกับคู่เจรจา ในประเด็นที่เก่ียวกับการค้าบริการ (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



 
 

 

 12 

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

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

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความตกลงการค้าเสรีของอาเซียนและไทยกับคู่เจรจา 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 แต่มีจดหมายตอบรับ (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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4. ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมาย และอุตสาหกรรมการบริการ
ที่เกี่ยวข้อง 

 
คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าของแต่ละอุตสาหกรรมเป้าหมาย และห่วงโซ่มูลค่าของ

อุตสาหกรรมจากการศึกษาบริษัทกรณีศึกษา (Best Practice) เพื่อพิจารณาอุตสาหกรรมการบริการ
ที่เกี่ยวข้อง โดยภาพรวมของการบริการย่อยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมาย 
เป็นดังแสดงในภาพที่ 3 
 

ภาพที่ 3 อุตสาหกรรมการบริการในด้านต่างๆ ของไทยในแต่ละอุตสาหกรรมการผลิต 

 
 

โดยห่วงโซ่มูลค่าของแต่ละอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายมีความแตกต่างเล็กน้อย ในราย
กิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง แต่กระบวนการผลิตหลักในห่วงโซ่มูลค่าของแต่ละอุตสาหกรรม  
เป็นดังน้ี 

 
 การวิจัย พัฒนาและการออกแบบ (Research and Development and Design) 
 การจัดหาวัตถุดิบ (Sourcing) 
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 การผลิตและประกอบ (Production and Assembly) 
 การขาย จัดจ าหน่ายและกระจายสินค้า (Sales and Distribution) 
 การตลาดและการสร้งแบรนด์ (Marketing and Branding) 
 การบริการหลังการขาย (After-sales Services) 
 
 

5. ศักยภาพและความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบรกิาร 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต 

 
5.1. ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต 

 
ส าหรับการวิเคราะห์ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม  

การผลิต คณะผู้วิจัยใช้แผนภาพสองมิติเพื่อประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพ โดยแกนนอนของ
แผนภาพจะแสดงถึง จ านวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการบริการแต่ละอุตสาหกรรม และ 
แกนตั้งของแผนภาพจะแสดงถึง ระดับการเปิดเสรีการบริการเฉลี่ยของแต่ละสาขาใน Mode 34  

 
โดยผลการวิเคราะห์ศักยภาพของแต่ละอุตสาหกรรมการบริการโดยรวม เป็นดังน้ี 

  

                                                           
4 ระดับการเปิดเสรีการบริการเฉลี่ยใน Mode 3 หมายถึง ค่าเฉลี่ยทุกสาขาการบริการของสัดสว่นการอนุญาตให้ชาวต่างชาติถือหุน้ได้
สูงสุดในการจัดตั้งธุรกิจของแต่ละกิจกรรมการบริการในแตล่ะสาขาบริการ โดยสัดส่วนการอนุญาตใหต้่างชาติถือหุ้นได้สูงสุด
ดังกล่าวจะถูกก าหนดในตารางข้อผูกพันทั่วไปใต้กรอบ AFAS ฉบับที่ 9 ของไทย 
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ภาพที่ 4 จ านวนผู้ประกอบการของแต่ละอุตสาหกรรมบริการและระดับการเปิดเสรีการ
บริการเฉลี่ย (Mode 3) ภายใต้กรอบ AFAS 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
จากภาพที่ 4 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

ในสาขาต่างๆ สะท้อนผ่านความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนผู้ประกอบการในประเทศไทยในเดือน
มกราคม ปี 2559 และระดับการเปิดเสรีการบริการเฉลี่ยใน Mode 3 ภายใต้กรอบ AFAS  

 
เม่ือพิจารณาถึงระดับการเปิดเสรีการบริการใน Mode 3 จะเห็นได้ว่า อุตสาหกรรม 

การบริการส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังไม่เปิดเสรีการบริการให้ต่างชาติเข้ามาถือหุ้นมากนัก โดยมี
เพียงบางอุตสาหกรรมบริการของไทยเท่านั้น ที่มีระดับการเปิดเสรีการบริการเฉลี่ยที่ร้อยละ 49 หรือ
สูงกว่า ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมบริการจัดหาพนักงาน การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและ
ด้านการตลาด การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต5 การบริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักร และ
การบริการด้านวิศวกรรม 
                                                           
5 ส าหรับสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (Services incidental to manufacturing) จะเป็นสาขาการบริการที่ผูกพันภายใต้
กรอบความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement: ACIA) โดยผูกพันการเปิดเสรี
กิจกรรมการบริการในสาขาการบริการที่เกี่ยข้องกับการผลิตทุกบริการ โดยจ ากัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดที่ร้อยละ 49 
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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 แต่มีระดับการเปิดเสรี 

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 แต่มีระดับการเปิดเสรีการ

บริการเฉลี่ยใน Mode 3 ต่ า ได้แก่ 
 
 อุตสาหกรรมการบริการจัดจ าหน่ายปลีก (Retail Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการจัดจ าหน่ายส่ง (Wholesale Services) 
 
และอุตสาหกรรมการบริการที่มีจ านวนผู้ประกอบการมาก และมีระดับการเปิดเสรีการ

บริการเฉลี่ยใน Mode 3 สูง ได้แก่ 
 
 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 

(Services Incidental to Manufacturing) 
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5.2. ความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่เก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมการผลิต 
 
ในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการในสาขาต่างๆ 

ของไทย คณะผู้วิจัยใช้ดัชนีชี้วัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลเชิงสถิติเพื่อวัดความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการไทยโดยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งประเทศคู่ เจรจาความตกลงการค้าเสรีของไทยและประเทศคู่ภาคีต่างๆ โดยรายละเอียด
ความสามารถทางการแข่งขันของแต่ละอุตสาหกรรมบริการ เป็นดังแสดงในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 

 

การบริการ
วิจัยและ
พัฒนา 

การบริการให้
ค าปรึกษาด้าน
การบริหารและ
การตลาด 

บริการจัดหา
พนักงาน 

การบริการ
วิศวกรรม 

บริการที่
เกี่ยวขอ้งกับ 
การผลิต 

บริการด้าน
สิ่งแวดลอ้ม 

การบริการซ่อม
บ ารุงและติดต้ัง
เครื่องจกัร 

การบริการ
ทดสอบและ
ตรวจสอบ
คุณภาพ 

การบริการ
ประกัน 

วินาศภยั * 

บริการจัด
จ าหนา่ยปลกี

และส่ง 
บริการขนส่ง 

ดัชนีที่ใช้วัด
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน 

รายจ่ายดา้น
การวิจัยและ
พัฒนาของ
บริษัท 

(Company 
Spending on 

R&D) 

ความสามารถใน
การแข่งขันดา้น
การบริการ 

Global Services 
Location Index 

(GSLI) 

ความสามารถใน
การแข่งขันการผลิต 
ดึงดดูและรักษาคน
เก่งท่ัวโลก (Global 

Talent 
Competitiveness 

Index: GTCI) 

ความพร้อม
นักวิทยาศาสตร์
และวิศวกร 

(Availibility of 
Scientists and 

Engineers) 

ความซบัซ้อนของ
กระบวนการ 
การผลิต 

(Production 
Process 

Sophistication) 

ผลการ
ด าเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อม 

Environmental 
Performance 
Index (EPI) 

ความพงึพอใจ
ของลูกคา้ต่อการ
บริการหลังการ
ขาย (Customer 
Service Index 

(CSI)) 

จ านวน
สถาบนัวิจยัทาง
วิทยาศาสตร ์

มูลคา่เบี้ย
ประกันวินาศภัย 
(Non-Life 
Premium 
Volume) 

ความสามารถ
ในการกระจาย
สินคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

(Control of 
International 
Distribution) 

ความสามารถ
ในการแข่งขัน

ทาง 
โลจิสตกิส์ 
(Logistics 

Performance 
Index: LPI) 

อันดับโลกของไทย 45 6 69 54 51 72 2 34 8 42 45 
อันดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศที่ไทยมีความผกูพันการเปดิเสรีบริการด้วย  
ประเทศที่ไทยมี
อันดับเหนือกว่า 
(อันดับโลก) 

เวยีดนาม (87)  
ชิลี         (92)  

ฟิลิปปินส์      (7) 
เวยีดนาม      (9)  
ชิลี           (11) 

เวยีดนาม       (82) 
อินเดีย          (89) 
อินโดนีเซยี     (90) 
กัมพูชา         (96)  

ฟิลิปปินส์  (71) 
เวยีดนาม  (87) 

จีน          (56)  
อินเดีย     (62) 
เวยีดนาม (116) 

ฟิลิปปินส์  (105) 
อินเดีย     (108) 
เวยีดนาม  (127) 
อินโดนีเซยี(129) 

ไต้หวัน        (3) 
ฟิลิปปินส์     (4) 
เวยีดนาม     (4) 
ออสเตรเลีย   (6) 
สหรัฐฯ        (7) 
เม็กซโิก       (8) 
อินโดนีเซยี   (9) 
มาเลเซยี    (10) 

นิวซีแลนด์ (48) 
อินโดนีเซยี (53) 
เวยีดนาม (68) 
ฟิลิปปินส์ (68) 
เปรู (68) 

มาเลเซยี    (9)  
อินโดนีเซยี(10)  
ชิลี          (11) 
ฟิลิปปินส์  (12) 
เวยีดนาม  (13) 

ฟิลิปปินส์ (44) 
อินเดีย (48) 
เวยีดนาม (80) 

ชิลี  (46)  
อินโดนีเซยี (63) 
เวยีดนาม (64)  
เปรู (69)  
ฟิลิปปินส์ (71) 
กัมพูชา (73)  
เมียนมา (113)  
ลาว(152)  

ประเทศทีม่อีันดับ
สูงทีสุ่ดสามอันดับ
แรก (อันดับโลก) 

ญี่ปุ่น (2) 
มาเลเซยี (8) 
สิงคโปร์   (11) 

อินเดีย (1)  
จีน (2)  
มาเลเซยี       (3) 

สิงคโปร์ (2) 
นิวซีแลนด์ (11) 
ออสเตรเลีย     (13)  

ญี่ปุ่น (3) 
มาเลเซยี (9) 
สิงคโปร์     (16) 

ญี่ปุ่น (2)  
สิงคโปร์ (15) 
มาเลเซยี     (23)  

สิงคโปร์ (1) 
ออสเตรเลีย (8) 
ชิลี            (18) 

อินเดีย       (1) 
ไทย          (2) 
ไต้หวัน       (3) 

จีน             (2) 
ญี่ปุ่น          (5) 
อินเดีย        (6) 

จีน (1)  
ญี่ปุ่น (2)  
เกาหลีใต้    (3) 

ญี่ปุ่น (2) 
มาเลเซยี (7) 
เกาหลีใต้  (15) 

สิงคโปร์ (5)  
ญี่ปุ่น (12) 
ออสเตรเลีย(19) 

หมายเหตุ: * อันดับที่ปรากฎในสาขาบริการประกันวินาศภัยนี้ เป็นการจัดอันดับเฉพาะไทยและประเทศที่ไทยมคีวามผูกพันการเปิดเสรีการบริการด้วยเท่านั้น  
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมูล 
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6. ผลกระทบต่อประเทศไทยภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรีของไทย 
 
การเปิดเสรีในกรอบการค้าสินค้าและการเปิดเสรีในกรอบการค้าบริการล้วนส่งผลต่อตลาด

การค้าสินค้าและบริการทั้งในทางตรงและทางอ้อม โดยคณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้น ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญทั้งสิ้น 4 ฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ ผู้ประกอบการผลิต ผู้ให้บริการ 
และผู้บริโภค 

 
6.1. ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อภาครัฐ 

 
จากแนวโน้มการเปิดเสรีการค้าสินค้าและบริการที่สูงขึ้น แนวโน้มดังกล่าวจะส่งผลกระทบ

ต่อภาครัฐ ในหลายแง่มุม โดยภาครัฐจะได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีที่มากขึ้น ผ่านการกระตุ้น
ของผู้ลงทุนและผู้ผลิตในตลาดเพื่อให้ภาครัฐตื่นตัวและมีส่วนช่วยสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของ
ภาคเอกชนให้สูงขึ้น ซึ่งภาครัฐอาจจะพิจารณาการสนับสนุนด้วยการผ่อนคลายกฎระเบียบและ
ข้อบังคับในการท าธุรกิจบางประเภท เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเสรีการค้าสินค้าและบริการ
ที่เปิดเสรีมากขึ้น ดังนั้น ภาครัฐที่เป็นผู้ก าหนดนโยบายให้ประเทศ จ าเป็นต้องลดการกีดกันทาง
การค้าสินค้าและบริการลงให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 

 
อย่างไรก็ตาม ภาครัฐจ าเป็นต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปิดเสรี

การค้าสินค้าในระดับที่สูงขึ้นด้วย เนื่องจากในบางกรณี กลุ่มผู้ประกอบการที่ก าลังพัฒนาศักยภาพ 
หรือมีศักยภาพในการแข่งขันที่ไม่สูงมากนัก อาจไม่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ หรือ
ผู้ประกอบการจากต่างชาติในตลาดภายหลังมีการเปิดเสรีได้ ดังนั้น ภาครัฐจึงอาจพิจารณาควบคุม
การแข่งขันในบางอุตสาหกรรมให้มีความเหมาะสม เพื่อรักษาจ านวนผู้ประกอบการในประเทศให้ยัง
สามารถแข่งขันได้ และลดการครอบง าตลาดโดยผู้ประกอบการรายใหญ่ 

 
6.2. ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้ประกอบการผลิต 

 
หากไทยสามารถเปิดเสรีการบริการของอุตสาหกรรมการบริการที่ เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการผลิตได้มากขึ้น จะส่งผลกระทบเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมการบริการและการผลิ ตใน
หลายมิติ ดังนี ้

 
จากงานวิจัยต่างๆ ในระดับนานาชาติ พบว่า การเปิดเสรีการบริการที่สูงขึ้น (Service 

Liberalization) จะส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตปลายน้ ามีผลิตภาพการผลิตที่สูงมากขึ้น ดังนั้น ใน
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การพิจารณาเปิดเสรีการบริการของไทยให้มีความผูกพันกับความตกลงการค้าและบริการเสรีที่
สูงขึ้น หรือขยายระดับการเปิดเสรีการบริการใน Mode 3 (เพิ่มเพดานสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุด) 
จะส่งผลบวกให้แก่อุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายท้ัง 5 อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดเสรี
กิ จกรรมการบริการในสาขาการบริการที่ เกี่ ยวข้องกับการผลิต  (Services Incidental to 
Manufacturing) โดยในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมดังกล่าวจะมีจ านวนผู้ประกอบการมาก และมี
ศักยภาพในการแข่งขันสูง แต่กิจกรรมการบริการส่วนใหญ่ผูกพันใต้กรอบความตกลง ACIA เพียง
ความตกลงเดียว  

 
ซึ่งหากอุตสาหกรรมบริการท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายมีความสามารถ

ทางการแข่งขันสูง อีกทั้ง อุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าว มีระดับการเปิดเสรีที่ค่อนข้างสูง ก็อาจ
กล่าวได้ว่า ภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าว มีแนวโน้มที่จะขยายตัว หรือ
เรียกได้ว่า ได้รับผลกระทบด้านบวก (ผลประโยชน์) จากการท า FTA ของไทย 

 
6.3. ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้ให้บริการ 

 
ธุรกิจการบริการในประเทศไทยส่วนใหญ่จะจัดตั้งธุรกิจภายใต้กลไกปกติของประเทศไทย 

โดยขออนุญาตจดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมายปกติ มากกว่าการเข้ามาจัดตั้งกิจการโดยใช้สิทธิ
ประโยชน์การเปิดเสรีภาคบริการในกรอบ FTA ซึ่งแนวโน้มการเปิดเสรีภาคบริการในระดับที่สูงขึ้น 
ท าให้คาดได้ว่าการเข้ามาจัดตั้งธุรกิจของต่างชาติภายใต้การใช้สิทธิประโยชน์การเปิดเสรีภาค
บริการในกรอบ FTA จะมีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น แนวโน้มการเปิดเสรีภาคบริการที่สูงขึ้นดังกล่าวจะ
ส่งผลให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมการบริการไทยสูงขึ้น ท าให้ผู้ให้บริการภายในประเทศจะต้อง
เผชิญการแข่งขันที่สูงขึ้นและต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ของโลกการบริการในยุคสมัยใหม่ โดย
สาขาการบริการที่มีความส าคัญและอาจได้รับผลกระทบสูง ได้แก่ การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกและ
ส่ง การบริการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ  

 
อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีการบริการในระดับที่สูงขึ้นจะมีส่วนผลักดันให้เกิดการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานทางด้านการบริการ และการจัดเก็บข้อมูลในสาขาบริการต่างๆ ที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้น 
ภายใต้บริบทการเปิดเสรีที่มากขึ้นและการแข่งขันที่สูงขึ้น จะมีส่วนสนับสนุนให้การพัฒนาการ
จัดเก็บข้อมูลต่างๆ มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมการบริการให้ดียิ่งขึ้น และท าให้ผู้ให้บริการในประเทศมีเครื่องมือในการบริหารจัดการ
การด าเนินธุรกิจท่ีมีคุณภาพมากขึ้น 
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6.4. ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้บริโภค 
 
ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์จากสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นของผู้ประกอบการจากทั้งภาค

การผลิตและบริการ โดยหากมีการเปิดเสรีการค้าบริการในระดับท่ีสูงขึ้นในอนาคต หรือมีการเปิดเสรี
การค้าบริการกับประเทศภาคีอื่นๆ เพิ่มเติม จะส่งผลให้โอกาสในการลงทุนโดยนักลงทุนต่างชาติ
เพิ่มสูงขึ้น เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นของการบริการ เกิดการแข่งขันทางด้านปริมาณและคุณภาพ  
ท าให้สินค้าของแต่ละอุตสาหกรรมการผลิตมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น และมีราคาที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น  

 
อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีการบริการที่มากขึ้น จะน าไปสู่การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทั้งจาก

บริษัทในประเทศและบริษัทจากต่างประเทศ ซึ่งหากนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่เข้ามามีบทบาทใน
การให้บริการสูงมากๆ จนกระทั่งมีบทบาทหรืออิทธิพลเหนือผู้ให้บริการในประเทศ จะท าให้  
ผู้ให้บริการในประเทศเดิมต้องออกจากตลาดไป และถูกทดแทนโดยนักลงทุนต่างชาติ /บริษัท
ต่างชาติรายใหญ่ในที่สุด จากเหตุในกรณีดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดผลบวกจากการแข่งขันในระยะสั้น
เพียงเท่านั้น แต่ไม่ส่งผลดีในระยะยาว เนื่องจากระดับการแข่งขันลดลงไปสู่จุดเดิมหรือต่ ากว่าเดิม
ก่อนที่มีการลงทุนจากบริษัทต่างชาติรายใหญ่เข้ามา ท าให้การเติบโตของอุตสาหกรรมการบริการ
นั้นๆ อาจจะช้าลง ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมการผลิตเช่นเดียวกัน ดังนั้น จากผลกระทบ
ดังกล่าว หากภาครัฐก าหนดนโยบายการแข่งขันที่เป็นธรรม มีคุณภาพ และใช้งานได้จริง จะช่วยให้
เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม ผู้ให้บริการในประเทศขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถด าเนินธุรกิจ
ต่อไปได้ และผู้บริโภคไม่ถูกจ ากัดทางเลือกในการบริโภคสินค้าและบริการให้เผชิญกับการให้บริการ
หรือการขายสินค้าจากบริษัทรายใหญ่เพียงอย่างเดียว 

 
 

7. ข้อเสนอแนะ แนวทางการใช้ประโยชน์และแนวทางการบรรเทาผลกระทบ 
 

7.1. ข้อเสนอแนะต่ออุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมาย 
 

7.1.1. อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 
 
 ทางภาครัฐอาจให้การสนับสนุนแก้ไขปัญหาด้านงานวิจัยที่ไม่ตรงต่อความต้องการ

ของตลาดโดยจัดประชุมรวมกันระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การท าวิจัยและพัฒนาดังกล่าว เพื่อให้เกิดการบูรณาการกัน และเกิดผลงานวิจัยที่
สามารถน าไปใช้ได้จริงในเชิงอุตสาหกรรมมากขึ้น  
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 ภาครัฐให้การสนับสนุนการผลิตอาหารและเกษตรกรรมให้หันมาใช้แรงงานคน
ประกอบกับเครื่องจักร (Automation) มากขึ้น รวมถึงน าบริการด้านสารสนเทศมาใช้
ในการปฏิบัติงานมากขึ้น รวมถึงการจัดอบรมให้กับเกษตรกรถึงประโยชน์จากการใช้
เครื่องจักรกล  

 ภาครัฐอาจสนับสนุนการเปิดเสรีภาคบริการด้านขนส่งกับประเทศที่มีความสามารถ
ทางการแข่งขันด้านโลจิสติกส์สูง รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบการต่างชาติถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการในประเทศ โดยอาจจะส่งเสริมในรูปแบบการให้สิทธิ
ประโยชน์การลงทุนต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าว 

 
7.1.2. อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
 ภาครัฐควรให้การสนับสนุนการผลิตบุคลากร ทั้งวิศวกรและแรงงานที่มีทักษะ โดย

อาจเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการต่างๆ และภาค
การศึกษาเพื่อจัดหลักสูตรการศึกษาและปฏิบัติงานจริงระหว่างการเรียน โดยเม่ือจบ
หลักสูตรแล้ว แรงงานสามารถเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
7.1.3. อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก 

 
 ส่งเสริมระบบทรัพย์สินทางปัญญา หรือการสนับสนุนการสร้างเอกลักษณ์ของ

ผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆ โดยภาครัฐอาจส่งเสริมผ่านการจัดตั้งกองทุนโครงการ
แข่งขันระหว่างผู้ประกอบการในประเทศ หรือผ่านการให้สิทธิพิเศษต่างๆ กับ
ผู้ประกอบการที่สามารถพัฒนาศักยภาพของสินค้าให้มีความก้าวหน้าขึ้น  

 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการต่างๆ และภาค
การศึกษาเพื่อจัดหลักสูตรการศึกษาและปฏิบัติงานจริงระหว่างการเรียน โดยเม่ือจบ
หลักสูตรแล้ว แรงงานสามารถเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ส่งเสริมผู้ประกอบการ โดยการพัฒนาระบบการขนส่งในประเทศให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยเฉพาะการขนส่งระบบราง ซึ่งจะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตของ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก 
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7.1.4. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 ภาครัฐควรให้การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเนื่องจากยังขาดแคลนอยู่มาก โดยอาจ

เป็นลักษณะการจัดตั้งโครงการมอบเงินทุนเพื่อท าการวิจัยและพัฒนาส าหรับ
ผู้ประกอบการที่มีความต้องการดังกล่าว 

 ด้านการขนส่ง ผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ไม่ได้ด าเนินการเอง 
เนื่องจากมีต้นทุนสูง แต่ใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างภายนอกกับบริษัทเอกชนที่ให้บริการ
ด้านโลจิสติกส์โดยตรง ทั้งนี้ ภาครัฐอาจให้การส่งเสริมพัฒนาระบบเครือข่าย  
โลจิสติกส์ภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 
7.1.5. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
 ประเทศไทยยังขาดการพัฒนาด้านการออกแบบ โดยบุคลากรยังมีความเชี่ยวชาญ 

ไม่เพียงพอ การออกแบบยังมีปัญหาด้านการวางแพทเทิร์น (Pattern) ดังนั้น ภาครัฐ
อาจให้การสนับสนุนการผลิตบุคลากรให้ความเชี่ยวชาญมากขึ้นผ่านการสร้าง
หลักสูตรการอบรมอาชีพ  

 ด้านการกระจายสินค้าของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม พบว่า ที่ผ่านมา การ
ให้บริการดังกล่าวในประเทศมีคุณภาพดี โดยเฉพาะการบริการไปรษณีย์ ซึ่งได้รับ
การพัฒนาขึ้นมาก มีการป้องกันสินค้าระหว่างการขนส่งดี ทั้งนี้ ผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่จะด าเนินการเรื่องโลจิสติกส์เอง ยกเว้นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีการจัดจ้างภายนอก  
 

7.2. ข้อเสนอแนะต่ออุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
 

7.2.1. บริการการวิจัยและพัฒนา 
 
การบริการวิจัยและพัฒนาที่มีให้บริการในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการบริการที่ยังไม่

สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้ และยังมีช่องว่างในการพัฒนาความสามารถ
ทางการแข่งขันให้เทียบเท่าประเทศผู้น าในระดับสากล ซึ่งภาคบริการการวิจัยและพัฒนาดังกล่าว 
ยังต้องอาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็น การสนับสนุนด้านเงินทุน หรือด้านบุคลากร
ให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตต่างๆ ไปจนถึง การสนับสนุนให้มีการลงทุนด้านวิจัยและ
พัฒนาจากต่างชาติ โดยอาจส่งเสริมผ่านการให้สิทธิพิเศษการลงทุนต่างๆ แก่นักทุนต่างชาติที่มีการ
ท าวิจัยและพัฒนาดังกล่าว รวมทั้งอาจพิจารณาการเปิดเสรีการบริการวิจัยและพัฒนาในสาขานี้
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เพิ่มเติม เพื่อรับการลงทุนการบริการจากต่างชาติจากประเทศคู่ภาคีที่มีศักยภาพในสาขานี้เพิ่มเติม 
อาทิ ญี่ปุ่น มาเลเซีย และสิงคโปร์ เป็นต้น 

  
7.2.2. บริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและการตลาด 

 
การบริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและการตลาดเป็นการบริการท่ีไทยมีความสามารถ

ทางการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง โดยสะท้อนจากการเป็นแหล่ ง Outsourcing การบริการ ทั้งนี้   
การบริการดังกล่าวของไทย ยังสามารถพัฒนาศักยภาพต่อยอดไปได้อีก โดยภาครัฐอาจให้การสนับสนุน
การพัฒนาทักษะด้านภาษาและความสามารถทางด้าน IT ให้แก่ผู้ให้บริการดังกล่าว ผ่านช่องทาง 
การจัดอบรม หรือผ่านการจัดตั้งโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยได้  

 
7.2.3. บริการจัดหาพนักงาน 

 
ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการจัดหาพนักงานที่ค่อนข้างสูงเม่ือ

เปรียบเทียบกันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แต่ในระดับโลก ยังมีช่องว่างให้ไทยพัฒนาอีกมากในเรื่อง
ของการบริการจัดหาพนักงาน โดยเฉพาะในประเด็นของทักษะวิชาชีพแรงงานขั้นกลาง และการ
ดึงดูดแรงงานฝีมือเข้ามาท างานในประเทศของไทยที่ยังพัฒนาได้อีกมาก โดยภาครัฐอาจให้การ
สนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการดังกล่าว โดยเฉพาะในมิติของการดึงดูดแรงงานที่มี
ทักษะความสามารถกลางไปจนถึงสูง ซึ่งอาจสามารถพัฒนาและปรับปรุงได้ผ่ านการเปิดรับการ
ลงทุนการบริการจากต่างชาติจากประเทศคู่ภาคีให้มากขึ้น และเรียนรู้จากประเทศคู่ภาคีที่สนใจ
ลงทุนและมีความสามารถในการบริการนี้สูง เช่น สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย เป็นต้น 

 
7.2.4. บริการด้านวิศวกรรม 

 
ในประเทศไทยยังไม่มีผู้ประกอบการภาคบริการที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้าน

วิศวกรรมเป็นการเฉพาะ อีกทั้ง ความต้องการใช้บริการด้านวิศวกรรมเป็นการเฉพาะยังอยู่ใน
วงจ ากัด เนื่องจากผู้ประกอบการผลิตยังไม่เห็นความส าคัญของการใช้บริการด้านวิศวกรรมเป็นการ
เฉพาะเท่าที่ควร อย่างไรก็ดี ในอนาคต ไทยอาจมีความต้องการใช้บริการวิศวกรรมเป็นการเฉพาะ
มากขึ้น ซึ่งภาครัฐอาจเตรียมพร้อมเม่ือเริ่มมีความต้องการ โดยการส่งเสริมการผลิตบุคลากรด้าน
วิศวกรรมเป็นการเฉพาะ ซึ่งอาจเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการที่มี
ความต้องการในภาคบริการดังกล่าว และภาคการศึกษาเพื่อจัดหลักสูตรการศึกษาและปฏิบัติงาน
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จริงระหว่างการเรียน โดยเม่ือจบหลักสูตรแล้ว แรงงานสามารถเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
7.2.5. บริการที่เก่ียวข้องกับการผลิต 

 
การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ถึงแม้ว่าจะมีผู้ประกอบการจ านวนมาก แต่ผู้ประกอบการ

ผลิตส่วนใหญ่ในเกือบทุกอุตสาหกรรมการผลิตกล่าวว่า แรงงานในสาขาการบริการดังกล่าวยังขาด
แคลน โดยเฉพาะแรงงานฝีมือที่มีทักษะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการผลิตยังขาดแคลนอยู่มาก ดังนั้น ภาครัฐอาจให้การสนับสนุนด้านการพัฒนา
บุคลากร การศึกษา รวมถึงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรต่างๆ ให้แก่
ผู้ประกอบการ โดยอาจเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการต่างๆ และภาค
การศึกษา 

 
7.2.6. บริการด้านสิ่งแวดล้อม 

 
เม่ือพิจารณาความสามารถทางการแข่งขันด้านการบริการสิ่งแวดล้อมของไทย จะเห็นได้ว่า 

ยังมีช่องว่างอีกมากที่ไทยสามารถพัฒนาการบริการให้เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการให้บริการด้าน
สิ่งแวดล้อมของไทยยังมีราคาแพง แต่ไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าที่ควร ดังนั้น ภาครัฐอาจออก
มาตรการหรือมีกฎหมายกฎระเบียบที่จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการผลิตเห็นความส าคัญของ
ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้เกิดความต้องการการใช้บริการด้าน
สิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว ยังส่งผลในแง่ของการพัฒนามาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมไทยที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในระยะยาว ทั้งในแง่การพัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อม
ในประเทศ ในแง่การส่งออกที่จะได้รับการยอมรับจากประเทศที่ให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงในแง่การจัดท าความตกลงการค้าเสรีของไทยอีกด้วย 

 
7.2.7. บริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

 
ในประเด็นด้านการบริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ประเทศไทยเป็น

ประเทศที่มีความสามารถทางการแข่งขันสูง อย่างไรก็ดี แม้ว่าจ านวนผู้ให้บริการในประเทศที่
เพียงพอ แต่ยังขาดแรงงานฝีมือที่มีทักษะเฉพาะ และยังมีคุณภาพการให้บริการที่ยังไม่น่าพึงพอใจ 
ดังนั้น ภาครัฐอาจให้การสนับสนุนด้านบุคลากร โดยอาจเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน ผู้ประกอบการต่างๆ และภาคการศึกษาเพื่อจัดหลักสูตรการศึกษาและปฏิบัติงานจริง
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ระหว่างการเรียน โดยเม่ือจบหลักสูตรแล้ว แรงงานสามารถเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
7.2.8. บริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ 

 
ในประเด็นด้านการบริการตรวจสอบและทดสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ ประเทศไทย

ยังมีความสามารถทางการแข่งขันค่อนข้างน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ โดยประเทศไทย  
ยังมีจ านวนผู้ให้บริการที่จ ากัดมาก และยังไม่ได้รับการยอมรับในคุณภาพการบริการเท่าที่ควร ส่งผล
ให้ผู้ประกอบการผลิตต้องใช้บริการทดสอบฯ ที่เปิดให้บริการในต่างประเทศมากกว่าในประเทศ 
ดังนั้น ภาครัฐอาจให้การสนับสนุนการการลงทุนในสาขาบริการนี้ในประเทศมากเพิ่มขึ้น โดยเน้นให้
มีคุณภาพและมาตรการการให้บริการที่เทียบเท่าระดับสากล 

 
7.2.9. บริการการประกันวินาศภัย 

 
ในภาพรวม ความสามารถในการแข่งขันในการบริการประกันวินาศภัยของไทยยังคงด้อย

กว่าประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยเฉพาะในด้านบุคลากร  
ผู้ให้บริการการประกันวินาศภัย ดังนั้น ภาครัฐอาจให้การสนับสนุนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันวินาศภัยซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญของการพัฒนาการให้บริการใน
สาขานี้ รวมถึงการปรับปรุง/พัฒนากฎระเบียบการก ากับดูแลในด้านการให้บริการการประกันวินาศ
ภัยให้เหมาะสม โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้บริโภคจากการให้บริการดังกล่าวมากขึ้น เพื่อเป็นการ
พัฒนาการให้บริการการประกันวินาศภัยในประเทศให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งอาจเทียบเคียงการคุ้มครองการ
ประกันดังกล่าวจากการศึกษากฎระเบียบจากประเทศที่พัฒนาแล้ว 

 
7.2.10. บริการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง 

 
ประเทศไทยจะมีความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง  

ด้อยกว่าประเทศอื่นๆ ดังนั้น ภาครัฐควรมีการส่งเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในการแข่งขัน 
ผ่านการอบรมและให้ความรู้ความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีร่วมกับการกระจายสินค้า หรือ
ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง หรือการจัดรูปแบบร้านค้าให้ทันสมัย โดยอาจ
เผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางการอบรม หรือสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ เนื่องจาก ปัจจุบันวิถี
การใช้ชีวิตของคนในเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ไม่ว่าจะเป็นความนิยมซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ ร้านค้าสะดวกซื้อ และร้านมินิมาร์ท มากขึ้น แนวโน้มการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์
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มากขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการรายย่อยและโชห่วยจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว 

 
7.2.11. 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 โดยส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยี
มาใช้ร่วมกับการขนส่งด้วย เช่น การพัฒนาระบบการตรวจสอบสถานะการขนส่งพัสดุ การพัฒนา
ระบบการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การขนส่งอาหารสดที่ต้องรักษาอุณหภูมิ
ของสินค้า เป็นต้น นอกจากนี้ ภาครัฐควรให้การสนับสนุนการพัฒนาการขนส่งให้มีประสิทธิภาพและ
มีคุณภาพมากขึ้น โดยให้มีมาตรฐานการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว มีความน่าเชื่อถือ และมีต้นทุนที่ต่ า  

 
7.3. แนวทางการใช้ประโยชน์ 

 
แนวทางการใช้ประโยชน์ในภาพรวมในระยะสั้น ประกอบไปด้วยมาตรการดังน้ี 
 
 สนับสนุนให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าท่ีมีมาตรฐานระดับสากล 
 ส่งเสริมการเชื่อมโยงในการท างานระหว่างกัน 
 สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในการแข่งขัน ผ่านการสร้างมูลค่าเพิ่ม และ

ลดต้นทุนการผลิต 
 สนับสนุนให้มีการใช้สิทธิประโยชน์ FTA แก่ผู้ประกอบการ 
 ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
 สนับสนุนการเข้าถึงเงินทุนของผู้ประกอบการในประเทศ 
 พัฒนาระบบการท างานภายในบริษัทของภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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 สร้างและบริหารบุคลากรที่มีทักษะความสามารถสูงในองค์กร 
 สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ 
 ส่งเสริมการเข้าซ้ือและควบรวมกิจการ และการท ากิจการร่วมค้าอย่างเหมาะสม 

 
ในส่วนมาตรการระยะยาว สรุปมาตรการได้ดังน้ี 
 
 สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้า การวิเคราะห์ตลาดโลก และ

ท าการตลาดในต่างประเทศ 
 ผลักดันการเปิดเสรีการบริการท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิต 
 ผลักดันการจัดเก็บข้อมูลสถิติการบริการ 
 

7.4. แนวทางการบรรเทาผลกระทบ 
 
แนวทางการบรรเทาผลกระทบในภาพรวมในระยะสั้น ประกอบไปด้วยมาตรการดังน้ี 
 
 ลดต้นทุนในการเข้าถึงเทคโนโลยีและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ 
 ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับการให้บริการ 
 จัดอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องการเปิดเสรีภาคการบริการ 
 ส่งเสริมกลยุทธ์ทางการตลาดแบบ Blue Ocean/แบบ Niche 
 พัฒนาการให้บริการที่ครบวงจร 
 
ในส่วนมาตรการระยะยาว สรุปมาตรการได้ดังน้ี 
 
 สร้างและบริหารช่องทางการค้า 
 พัฒนาและปรับปรุงกฎระเบียบในประเทศ โดยเน้นให้เอื้ออ านวยต่อการประกอบ

ธุรกิจของผู้ประกอบการ 
 สนับสนุนการพัฒนาการออกแบบวิจัยและพัฒนา และพัฒนาการสร้างนวัตกรรมใหม่ 
 ส่งเสริมเรื่องการพัฒนาบุคลากรหรือการศึกษา 
 

7.5. ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ 
 
ส าหรับข้อเสนอแนะต่อภาครัฐสามารถสรุปได้ดังนี้ 
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 สนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมการบริการและการผลิตในระดับที่สูงขึ้น 
สนับสนุนการประสานการท างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน  

 ปรับปรุงกฎหมายที่จ ากัดการลงทุนและท าธุรกิจโดยชาวต่างชาติ ให้มีความทันสมัย
และเหมาะสมกับบริบทการลงทุนเสรีมากยิ่งขึ้น  

 สนับสนุนการเจรจาเชิงรุก โดยอาจพิจารณาเปิดเสรีการบริการให้ครอบคลุมทุกภาค
บริการที่จ าเป็นตามล าดับความส าคัญของสาขาการบริการ ได้แก่ สาขาการบริการที่
เกี่ยวข้องกับการผลิต สาขาการบริการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง สาขาการบริการ
วิจัยและพัฒนา สาขาการบริกขนส่ง สาขาการบริการการทดสอบและตรวจสอบ
คุณภาพวัตถุดิบ สาขาการบริการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ สาขาการบริการ
ด้านสิ่งแวดล้อม สาขาการบริการการประกันวินาศภัย สาขาการบริการด้านวิศวกรรม 
สาขาการบริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและการตลาด และสาขาการบริการ
จัดหาพนักงาน ตามล าดับ รวมท้ัง ด าเนินการภายในเพื่อรองรับการเจรจา  

 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีส าหรับพัฒนาการผลิตและการบริการให้มากขึ้น และ
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงการบริการและการผลิตให้มากขึ้น  

 พัฒนาระดับการให้บริการของผู้ประกอบการภาคธุรกิจ อย่ างมีคุณภาพและ 
มีประสิทธิภาพ และอ านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนสามารถ
ประกอบธุรกิจได้ราบร่ืนข้ึน  

 ส่งเสริมการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  
 

7.6. ข้อเสนอแนะต่อภาคเอกชน 
 
ส าหรับข้อเสนอแนะต่อภาคเอกชนสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
 พัฒนาองค์กรจากภายใน  
 สนับสนุนกลยุทธ์ทางการตลาดแบบ Blue Ocean/ Niche Market  
 สร้างและบริหารบุคลากรที่มีความสามารถสูง (Talent Management)  
 การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในห่วงโซ่มูลค่า หรือคู่แข่ง

ทางการค้าการบริการ  
 ควบรวมกิจการ และกิจการร่วมค้า (Merger & Acquisition and Joint-Venture)  
 ขยายการให้บริการครบวงจร  
 สร้างและควบคุมช่องทางการค้า  
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Executive Summary 
 
 
Thailand Office of Industrial Economics, in cooperation with Bolliger & Company 

(Thailand) Limited, is conducting a policy research titled “Study of Linkage Strategy between 
Thai Manufacturing & Manufacturing Related Services Industries under the Liberalization 
Regime”. The main objective of this study is to enhance competitiveness of Thai 
manufacturing related services (MRS) industries under the circumstances of services 
liberalization in free trade agreements (FTAs). The objectives of the study are to analyze 
potential and competitiveness of Thai MRS industries and to assess positive and negative 
effects of stakeholders in Thailand. This study provides useful information for manufacturing 
and manufacturing related services industries to be ready for higher level of trade, services 
liberalization, and industrial development.  

 
 

1. Overview of Services Industry 
 
Under the General Agreement on Trade in Services (GATS), Services can be traded 

internationally in 4 different ways (four modes of supply) which are. 
 
 Mode 1: Cross-Border Supply  
 Mode 2: Consumption Abroad  
 Mode 3: Commercial Presence  
 Mode 4: Movement of Natural Persons 
 
For purposes of structuring the GATS, WTO members have generally used a 

classification system comprise of 12 core services sectors (called MTN.GNS/w/120) 
  
 Sector 1 Business Services 
 Sector 2 Telecommunication Services 
 Sector 3  Construction and Related Engineering Services 
 Sector 4  Distribution Services 
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 Sector 5 Education Services 
 Sector 6 Environmental Services 
 Sector 7 Financial Services 
 Sector 8 Health Related and Social Services 
 Sector 9 Tourism and Travel Related Services 
 Sector 10 Recreational, Cultural, and Sporting Services 
 Sector 11 Transportation Services 
 Sector 12 Other Services not Included elsewhere 

 
To identify services related to manufacturing industry, Shih Smiling Curve 6  

(shown in Figure 1) is used in this study along with other literature reviews. 
 

Figure 1: Shih Smiling Curve 

 
                                                           
6 Shih Smiling Curve is the concept of value-adding potentials of different components of the value chain. It was first 

proposed by Stan Shih, the founder of Acer, in 1992. According to Shih’s observation, in any industry, both ends of the 
value chain command higher values added to the product than the middle part of the value chain. These parts are 
Research and Development and Client Management and After Sales Service 
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Shih Smiling Curve displays the different components of the value chain in any 
production process which the chart illustrates the relation between a Y-axis for value-added 
and an X-axis for value chain (stage of production). Smiling curve is used broadly for value 
chain analysis, since it can identify specific production activities that create high value added. 

 
Using the Shih Smiling Curve, literature reviews and expert interviews, this study 

has identified 5 main core services sectors related to manufacturing industries. 
 
 Sector 1 Business Services 
 Sector 4 Distribution Services 
 Sector 6 Environmental Services 
 Sector 7 Financial Services 
 Sector 11 Transportation Services 

 
 
2. Methodology in Manufacturing Industries for In-depth Analysis 

 
The factors and indicators to be considered when determining manufacturing 

industries for in-depth analysis can be displayed in table 1. 
  
Table 1: Factors and Indicators for Manufacturing Industry Selection 

Considered factors Indicators 

Competitiveness in the global industry The proportion of Thailand’s export value to global 
export value 

The importance of the industry to the export sector of the country Thailand’s export value 

The importance of the industry to the domestic consumers Domestic sales 

Tax liberalization level under the FTA The difference between FTA tariff rates and MFN rates 
in each industry 

FTA Utilization of each industry  Export: Export value utilization from the FTA*  
Import: Import value utilization from the FTA 

The size of the stakeholders in the industry Number of entrepreneurs 

Employment of the industry Number of Industry’s Employment 
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Considered factors Indicators 

Manufacturing and Services Industry Linkage  Input-output Table 

Note: * Zero MFN rates do not take into calculation. 
Source: Bolliger & Company (Thailand) 

 
According to the factors above and industry grouping (as shown in Figure 2), 5 

industries has been identified as target industries for this study.  
 

1) Food Processing Industry  
2) Automotive Industry 
3) Petrochemicals, Plastic and Plastic Products Industry 
4) Electrical and Electronics Industry 
5) Textile and Garment Industry 

 
Figure 2: Industry Grouping for Industry Selection 
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3. Trade in Services in FTAs’ Context 
 
Currently, Thailand has signed 12 Free Trade Agreements (FTAs) covered 16 

country members. These 12 FTAs are:  
 
 Thailand-India Free Trade Agreement: TIFTA 
 Thailand-Peru Free Trade Agreement: TPFTA 
 Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership: TNZCEP 
 Thailand-Australia Free Trade Area: TAFTA 
 Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA 
 Thailand-Chile Free Trade Area: TCFTA 
 ASEAN-India Free Trade Area: AIFTA 
 ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement: AANZFTA 
 ASEAN-Korea Free Trade Area: AKFTA 
 ASEAN-Japan Closer Economic Partnership: AJCEP 
 ASEAN-China Free Trade Area: ACFTA 
 ASEAN Free Trade Agreement on Services: AFTA 
 
Under this study, services agreements under the above FTAs can be separated into 

2 main parts.  
 

1) Trade in Services  (Mode 1 – 3)  
2) Movement of Natural Persons: MNP7 (Mode 4) 

 
There are few FTAs that contain Trade in Services chapter and Movement of Natural 

Persons chapter. These FTAs are:  
 

                                                           
7 Movement of Natural Persons (MNP) Agreement is made for facilitating the temporary movement of persons who related 

to trade, provide service, and investment between dialogue partners. The most important point about the MNP 
Agreement is that it only deals with the temporary movement of persons pursuant to mode 4 of the ASEAN Framework 
Agreement on Services (AFAS). This agreement was approved by the ASEAN Economic Ministers’ (AEM) Meeting in 
Cambodia on November 21st, 2012. 



 

 

 

36  

 

 

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

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

 

 FTAs that contain trade in services chapter: Thailand-Japan, Thailand-
Australia, Thailand-Chile, ASEAN, ASEAN-China, ASEAN-Korea, ASEAN-
India, and ASEAN-Australia-New Zealand.  
 
Table 2 shows FTAs comparative analysis on trade in services.  
 

 FTAs that contain movement of natural persons chapter: Thailand-Japan, 
Thailand-Australia, ASEAN, and ASEAN-Australia-New Zealand. Although 
ASEAN-China, ASEAN-Korea, Thailand-New Zealand, and Thailand-Chile 
FTAs8 are not contain MNP chapter, there are commitment of mode 4 in trade 
in services chapter. 
 
Table 3 shows FTAs comparative analysis on movement of natural persons.  

 
 

                                                           
8 There is no movement of natural person article in ASEAN-China, ASEAN-Korea, and Thailand-Chile FTAs, however, in 

specific commitment schedule of trade in services, there is a commitment in mode 4 
   For Thailand-New Zealand FTA, there is no article about MNPs, but there is an exchange letter between Thailand and 

New Zealand that allows natural persons to get the grant of temporary entry 
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Table 2: FTAs Comparative Analysis on Trade in Services 

Main Features 
ASEAN 

FTA 
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 

Positive 
List 

Positive 
List 

Positive 
List 

Under 
negotiation* 

Positive List Positive List 
Under 

negotiation* 
Under 

negotiation* 
Positive List 

Positive 
List 

Under 
negotiation

* 

Positive 
List 

Most-Favored-
Nation (MFN) 

Treatment 
✗** ✗ ✗ - 

✓ 
(Consultation 

MFN) 
✗ - - 

✓ 
(Consultation 

MFN) 
✗ - ✗ 

Market Access ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ - - ✓ ✓ - ✓ 

National 
Treatment (NT) ✓ ✓ ✓ 

- 
✓ ✓ - - ✓ ✓ - ✓ 

Mutual 
Recognition ✓ ✓ ✓ 

- 
✓ ✓ - - ✓ ✓ - ✓ 

Review of 
Commitments ✓ 

✓ 
Review 
within a 

year 

✓ 
Review 
within a 

year 

- 
✓ 

Review within 
3 years 

✓ 
Review 
within a 

year, after 
that review 

every 2 
years 

- - 
✓ 

Review within 
5 year 

✓ 
Review 
within 3 
years 

- 

✓ 
Review 
within 3 
years 

Note: * Trade in services in ASEAN-Japan, Thailand-India, Thailand-Peru, and Thailand-New Zealand FTAs are under negotiation, they are expected to be the positive list approach. 
** Refer to GATS  

✓ = There is a commitment in main features  

✗ = There is no commitment in main features 
Source: Bolliger & Company (Thailand) latest accessed on January 22, 2016
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Table 3: FTAs Comparative Analysis on Movement of Natural Persons 

Main Features 
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 ✗ ✗ - ✗ ✗ - - ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 

Grant of Temporary Entry ✓ ✓ - ✓ ✗ - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Committee on Temporary 
Entry ✗ ✓ - ✗ ✗ - - ✓ ✗ ✗ ✗ ✓ 

Transparency in 
Development and 
Application of Regulations  

✓ ✓ - ✓ ✗ - - ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ 

Consultations and Dispute 
Settlement ✓ ✓ - ✓ ✗ - - ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ 

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

Intra-corporate 
Transferees ✓ ✓ - ✓ ✗ - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Contractual 
Service Supplier ✗ ✓ - ✗ ✗ - - ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ 

Note:   * There is no movement of natural person article in ASEAN-China, ASEAN-Korea, and Thailand-Chile FTAs, however, in specific commitment schedule of trade in services, there is a commitment 
in mode 4  
 ** For Thailand-New Zealand FTAs, there is no article about MNPs, but there is an exchange letter between Thailand and New Zealand that allows natural persons to get the grant of temporary 
entry  
 *** In Business Visitors Intra-corporate Transferees and Contractual Service Supplier parts, this study considers only Thailand’s obligation in horizontal commitment 

Source: Bolliger & Company (Thailand) latest accessed on January 22, 2016 
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4. Value Chain of Targeted Manufacturing Industry and Related Services Industry 
 
This study has identified the value chain of targeted industries, using best practice 

case studies of top firms in each industry together with many expert in-depth interviews to 
summarize sub-services sectors that are related to manufacturing industries as shown in 
Figure 3. 

 
Figure 3: Manufacturing Related Services of Targeted Manufacturing Industries 

 
 
Major activities in value chain of each manufacturing industry are shown below. 
 
 Research and Development and Design 
 Sourcing Materials 
 Production and Assembly 
 Sales and Distribution 
 Marketing and Branding 
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 After-sales Services 
 

5. Potential and Competitiveness of Manufacturing Related Services  
 

5.1. Potential of Manufacturing Related Services 
 
To identified potential of manufacturing related services, two-dimensional chart in 

Figure 4 is used in this study where the X-axis represents number of firms in January 20169

and Y-axis represents an average FTA services liberalisation (AFAS) level in mode 310  
 

Figure 4: The Average Level of Liberalisation for Services in Mode 3 under the 9th 
AFAS and Number of firms (January 2016) 

 
Source: Bolliger & Company (Thailand) 
                                                           
9  Department of Business Development 
10 Average FTA services liberalisation level in mode 3 = a proportion of average maximum foreign equity participation of  

each services activity of each services sectors. Maximum foreign equity participation of each activity is determined in the 
Thailand’s horizontal commitment section of the 9th AFAS 
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As seen from Figure 4, the potential of each manufacturing related services is 
reflected by a relationship between numbers of firms in January 2016 and represents the 
average level of liberalisation for services in mode 3. 

 
Considering the level of liberalisation for services in mode 3, most of services 

industries in Thailand are yet to be liberalized. There are some services industries that have 
average maximum level of foreign equity participation at 49 percent or higher. These services 
industries are; placement and supply services of personnel, marketing and management 
consulting services, services incidental to manufacturing11, maintenance and repair services, 
and engineering services.    

 
Services industries that have low number of firms and low average level of 

liberalisation for services in mode 3 are; 
 
 Environmental Services 
 Insurance Services 
 R&D Services 
 Technical Testing and Analysis Services 
 Transportation Services 
 
Meanwhile services industries that have low number of firms but high average level 

of liberalisation for services in mode 3 are; 
 
 Placement and Supply Services of Personnel 
 Marketing and Management Consulting Services 
 Maintenance and Repair Services 
 Engineering Services 

 
 

                                                           
11 Services incidental to manufacturing is a services sector that binding under ASEAN Comprehensive Investment 

Agreement (ACIA) which determine maximum level of foreign equity participation at 49 percent. 
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Moreover services industries that have high number of firms but low average level 
of liberalisation for services in mode 3 are; 

 
 Retail Services 
 Wholesale Services 

 
And, services industry that has high number of firms and high average level of 

liberalisation for services in mode 3 is; 
 
 Services Incidental to Manufacturing 

 
5.2. Competitiveness of Manufacturing Related Services 

 
In order to analyze Thailand’s competitiveness of manufacturing related services 

industries, the authors use various related indicators and statistics to measure 
competitiveness of each services industries for comparison with foreign countries, especially 
FTA partner countries. The details of competitiveness analysis are shown in Table 4. 
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Table 4:  Competitiveness Level of Manufacturing Related Services 

 

R&D 
Services 

Marketing and 
Management 
Consulting 
Services 

Placement and 
Supply 

Services of 
Personnel 

Engineering 
Services 

Services 
incidental to 

manufacturing 

Environmental 
Services 

Maintenance 
and Repair 
Services 

Technical 
Testing and 

Analysis 
Services 

Insurance 
services * 

Wholesale 
and Retail 
Services 

Transportation 
Services 

Competitiveness 
Indicators 

Company 
Spending 
on R&D 

Global Services 
Location Index 

(GSLI) 

Global Talent 
Competitiveness 

Index (GTCI) 

Availability 
of Scientists 

and 
Engineers 

Production 
Process 

Sophistication 

Environmental 
Performance 
Index (EPI) 

Customer 
Service Index 

(CSI) 

Numbers of 
Science 
Institutes 

Non-Life 
Premium 
Volume 

Control of 
International 
Distribution 

Logistics 
Performance 
Index (LPI) 

Thailand’s World Rank  45 6 69 54 51 72 2 34 8 42 45 
Competitiveness Rankings of countries that has a binding FTAs obligation on services with Thailand 
Countries with lower 
rank than Thailand’s 
rank (World Rank) 

Vietnam  
(87)  
Chile    (92)  

Philippines  (7) 
Vietnam     (9) 
Chile        (11) 

Vietnam        (82)  
India            (89) 
Indonesia      (90) 
Cambodia     (96)  

Philippines 
(71)  
Vietnam    
(87) 

China       (56) 
India        (62) 
Vietnam  (116) 

Philippines  (105)  
India         (108) 
Vietnam     (127) 
Indonesia   (129) 

Taiwan         (3) 
Philippines    (4) 
Vietnam       (4) 
Australia       (6) 
USA            (7) 
Mexico         (8) 
Indonesia     (9) 
Malaysia     (10) 

New Zealand (48) 
Indonesia      (53) 
Vietnam        (68) 
Philippines    (68) 
Peru            (68) 

Malaysia (9)  
Indonesia(10)  
Chile      (11) 
Philippines 
(12)  
Vietnam    
(13) 

Philippines (44)  
India       (48)  
Vietnam   (80) 

Chile         (46) 
Indonesia   (63) 
Vietnam     (64) 
Peru          (69) 
Philippines  (71) 
Cambodia   (73) 
Myanmar   (113) 
Laos         (152)  

Countries with the top 
three highest ranks 
(World Rank) 

Japan (2) 
Malaysia (8) 
Singapore 
(11) 

India (1)  
China (2)  
Malaysia        (3) 

Singapore (2)  
New Zealand (11) 
Australia        (13)  

Japan (3) 
Malaysia (9) 
Singapore(16) 

Japan (2) 
Singapore (15) 
Malaysia    (23)  

Singapore (1) 
Australia (8)  
Chile           (18) 

India         (1) 
Thailand    (2) 
Taiwan      (3) 

China        (2) 
Japan        (5) 
India          (6) 

China (1)  
Japan (2) 
Korea    (3) 

Japan (2) 
Malaysia (7) 
Korea     (15) 

Singapore (5)  
Japan (12) 
Australia      (19) 

Note: * Ranking of insurance services is measured among countries with binding FTAs in services with Thailand  
Source: Bolliger & Company (Thailand) compiled from various sources 
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6. Impact of FTAs on Thailand 
 
Trade liberalization in goods and services has affected the market directly and 

indirectly. This study analyzes the effects that may occur on four key stakeholders, including 
public sector, manufacturing firms, service providers and consumers. 

 
6.1. Impact on Public Sector 

 
The trend of greater trade liberalization has affected on the public sector through 

the activities of investors and manufacturers. The public sector may consider supporting the 
relaxation of the rules and regulations on doing business in order to comply with the 
liberalization of trade in goods and services and to support the need to reduce trade barriers. 

 
However, the public sector needs to consider the risks that may arise from the 

liberalization of trade in goods and services. Since SMEs may not be able to compete with 
the major operators or large MNCs. Therefore, the public sector should maintain the number 
of operators in the country to be competitive and reducing market dominance by the major 
operators. 

 
6.2. Impact on Manufacturing Firms 

 
The openness of manufacturing-related services liberalization should have positive 

impact on Thai manufacturing and service industries as follows. 
 
Numerous studies have shown that the higher level of liberalization will result in 

the higher productivity in downstream industries. Therefore, the greater trade liberalization 
level in Mode 3 should positively affected the five targeted industries, especially the 
liberalisation in services incidental to manufacturing. 

 
If the service industries are highly competitive with relatively high degree of 

liberalization, it can be expected that service-related industries are likely to grow or have 
positively affected from the FTAs.  
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6.3. Impact on Service Providers 
 
Most services providers in Thailand register under regular channel (Business 

Registration Act, B.E.2499 (1956)) rather than using FTA. A high level of liberalisation 
towards services can lead to more foreign firms and also higher competition in the market. 
The local services providers may face more competition and need to adapt new strategies. 
Examples of services sectors that might have high impact are wholesale and retail services 
and distribution services. 

 
However, there are benefits from services liberalization. Permitting foreign firms to 

compete in services market is a powerful potential channel for technology diffusion. It can 
improve overall business efficiency through technological progress and innovation. The 
service liberalization can also lead to better services infrastructure and improve services 
data collection. 

 
6.4. Impact on Consumers 

 
Consumers will benefit from the increased competition of enterprises from all 

sectors of production and services. The higher level of liberalization could lead to more 
investment from foreign enterprises which creates the rising competition of services. The 
results can bring more abundant commodities at lower price, more attentive services and 
newer formats which increase general benefit of consumers. The entry of foreign enterprises 
can also generate huge effect to promote the domestic market competition, but can also 
reduce the players from intense competition.  

 
However, the liberalization of services could lead to more intense competition from 

both domestic and foreign companies. If foreign investors have a major role in the market, 
it could drive other service providers to leave the market. Such case will result in a positive 
effect of competition in the short term only but not beneficial in the long run. Hence, the 
public sector must prudentially set a competitiveness policy that fair enough to create 
friendly market environment in tandem with supportive domestic growth condition. 
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7. Policy Recommendations , Utilization and Remedy Measures 
 

7.1. Recommendations for the Target Industries 
 

7.1.1. Food Processing Industry 
 
 Support R&D that does not meet the needs of the market by organizing 

meetings between entrepreneurs and organizations related to R&D. 
 Encourage agriculture and food producers to turn manual labor to machines 

(automation), including bringing more IT to utilize and providing training to 
farmers. 

 Promote the liberalization of transport services with highly competitive 
countries, including encourage technology transfer. It may be in the form of 
promoting the benefits of investment under the terms of the technology 
transfer. 

 
7.1.2. Automotive Industry 
 
 Provide support to train skilled personnel such as engineers and skilled 

workers. This could be a partnership between the public sector, private sector 
and academic institutions to offer classes and practices during the course. 

 
7.1.3. Petrochemicals, Plastic and Plastic Products Industry 
 
 Enhance intellectual property rights or support the GI for plastic products 

through funding. This could be in the form of the competition among domestic 
enterprises or through privileges to entrepreneurs who can develop products 
that are more advanced. 

 Promote cooperation between the public, private sectors and academic 
institutions to offer practical and theoretical understanding of the industry. By 
the end of the course, students can access to the labor market and the 
industry has become more efficient. 



 

 

 

 47 

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

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

 

 Develop the transport system in the country to be more efficient especially the 
rail transit system since this can help reduce the cost of production. 

 
7.1.4. Electrical and Electronics Industry 
 
 Provide support to R&D by the establishment of a grant program to fund R&D 

for enterprises that have such requirements. 
 Promote infrastructure for logistics services such as the development of 

network to be more efficient. 
 

7.1.5. Textile and Garment Industry 
 
 Support development in the field of design which could be the form of career 

training. 
 Maintain the good quality of distribution services such as postal services. 
 

7.2. Recommendations for Service Related Manufacturing 
 

7.2.1. R&D Services 
 
Research and development services that are offered in Thailand do not meet the 

needs of the market. There are also gaps in the development of competitiveness compare 
to the leading countries in the world. The R&D sector requires support from the public sector 
in terms of funding, human resources. It can be promoted through investment incentives to 
firms that invest in R&D. 

 
7.2.2. Management and Marketing Services 

 
Management and marketing services have relatively high competitiveness. Such 

services of Thailand can continue to develop further. The public sector may provide support 
for the development of language skills, and the ability of IT through training or through the 
establishment of capacity development project. 
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7.2.3. Recruitment Services 
 
Thailand's competitiveness in recruitment services is relatively high compared to 

the Asia Pacific region. But on a global scale, Thailand still has room to develop especially 
on the issue of professional skills, intermediate labor and attracting skilled workers to work 
in Thailand. The public sector could provide support in the development of such services 
especially in terms of attracting a skilled workforce. This can be developed and enhanced 
through exposure to the investment from partner FTA countries such as Singapore, New 
Zealand and Australia. 

 
7.2.4. Engineering Services 

 
In this service sector, there is no operator that specializes in providing engineering 

services as the skilled-labor is limited. The public sector could support through a partnership 
between public sector, private sector and academic institutions to offer classes and practices 
during the course. 

 
7.2.5. Manufacturing-related Services 

 
Although there are many entrepreneurs, workers in such services are still lacking 

especially the skilled workforce that has the skills and ability to use technology or equipment to 
improve production. The public sector could support human resource development through 
education and training. 

 
7.2.6. Environmental Services 

 
There are gaps that Thailand can improve environmental services since environmental 

services are expensive and not as effective as it could be. So, the public sector can enhance 
the quality of the services through improving legal or regulatory measures to encourage 
manufacturers to realize the importance of environmental issues. This will result in the need for 
higher environmental services and also the development of environmental standards. 
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7.2.7. Maintenance and installation of machinery and equipment Services 
 
Thailand has comparatively high competitiveness in maintenance and installation 

of machinery and equipment services. The number of service providers in the country is 
sufficient, but there is the lack of skilled workers and the quality of services. The public 
sector could provide support through the training and education program. 

 
7.2.8. Testing and Quality Assurance Services 

 
Thailand has a relatively less competitiveness compared to other countries. There 

are a very limited number of providers and the quality is not as expected. As a result, 
manufacturers have to use the services abroad. The public sector may provide support for 
investment in this services by increasing the lab and training personnel to be at international 
standard. 

 
7.2.9. Insurance Services 

 
The overall competitiveness of insurance services of Thailand is still behind other 

countries especially in insurance providers. The public sector can provide support in the 
development of human resources including improvement and development in regulations 
governing the provision of insurance services particularly the consumer. This may be 
compared to insurance coverage from the developed countries. 

 
7.2.10. Wholesale and Retail Services 

 
Thailand's competitiveness in the wholesale and retail services is quite low. The 

public sector can enhance competitiveness through training and increasing the use of IT. 
The knowledge dissemination can be done through formal training or media channels since 
the current lifestyle of people in the city has changed to online channel. 
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7.2.11. Transportation, Warehousing and Packaging Services 
 

The competitiveness level in this services is in the middle to high range which shows 
the high potential for Thailand to develop such services. There are opportunities to play a 
leading role from strategic location of the country and good infrastructure. However, the costs 
of the services are quite high. The public sector should support the development of transport 
operators by promoting the use of technology such as checking the status of shipment, 
transportation of fresh food to maintain the temperature. There are rooms to develop efficiency 
and greater quality with reliability at lower cost. 

 
7.3. Utilization Measures 

 
Short-run measures comprise of: 
 
 Encourage entrepreneurs to produce products at international standard 
 Promote the collaboration between organizations 
 Support the potential entrepreneurs through the added value creation and 

reduce production costs 
 Support the FTA utilization 
 Promote foreign investment in manufacturing related to service industries 
 Support access to finance 
 Develop work process within the organization 
 Create and manage high skilled workers  
 Create business partner 
 Promote the acquisition and merger 

 
Long-run measures comprise of: 
 
 Support the research and development of innovative products 
 Encourage the liberalization of services 
 Develop service statistics. 
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7.4. Remedy Measures 
 
Short-run measures comprise of: 
 
 Reduce the cost of access to technology and information 
 Promote the use of IT 
 Training knowledge about the liberalization of the services sector 
 Promote marketing strategy Blue Ocean / Niche Market 
 Develop comprehensive full services 
 
Long-run measures comprise of: 
 
 Create and manage commercial channels 
 Develop and update the rules and regulations to enhance ease of doing 

business 
 Support the R&D and innovation 
 Promote the development of personnel and education 

 
7.5. Recommendations to Public Sector 

 
 Support for better linkage between manufacturing and services industries and 

also the cooperation support between government agencies/organizations.  
 Reviewing laws and regulation with the primary objectives to liberalize trade 

and investment in such sectors, and facilitating trade procedures  
 
 Supporting proactive negotiation stance and prepare the appropriate remedy 

measures 
 Improving efficiency of production and services through IT  
 Enhancing level of business sophistication through the support from the public 

sector 
 Encouraging talent development and management  
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7.6. Recommendations to Private Sector 
 
 Internally developing organization   
 Supporting blue ocean/ niche market strategy  
 Encouraging talent management  
 Creating strategic alliance  
 Considering Merger & Acquisition and Joint-Venture (M&A and JV)  
 Supporting one stop service  
 Establishing and controlling trade channel  
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บทสรุปผู้บริหาร 
(Executive Summary) 

 
 
 
 

โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและ 
อุตสาหกรรมบริการของไทย ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 

 
 
 
 

เสนอต่อ 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 
 
 
 

โดย 

บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
 
 
 
 

กรกฎาคม 2559 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 
โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรม

บริการของไทย ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ เป็นโครงการที่จัดท าขึ้น โดย
ความร่วมมือระหว่างส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และบริษัท โบลลิเกอร์ 
แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ภาพรวมของอุตสาหกรรม
บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (Manufacturing Related Services: MRS) ภายใต้บริบทความตกลง
การค้าเสรีของไทย เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม 
บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของไทย และเพื่อประเมินผลกระทบด้านบวกและด้านลบภายใต้บริบท
ความตกลงการค้าเสรีที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศไทย ซึ่งมีความจ าเป็นและมี
ความส าคัญอย่างยิ่ง โดยการศึกษานี้จะช่วยให้ประเทศไทยมีข้อมูลในการเตรียมความพร้อมให้แก่
อุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ในประเด็นเรื่องการเปิดเสรี
การค้าและการบริการที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เพื่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยได้อย่างเหมาะสม  

 
 

1. ภาพรวมของอุตสาหกรรมบริการ 
 
องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ได้แบ่งรูปแบบการให้บริการ

ออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ 
 
 Mode 1: การบริการข้ามพรมแดน (Cross-Border)  
 Mode 2: การบริโภคในต่างประเทศ (Consumption Abroad)  
 Mode 3: การจัดตั้งธุรกิจ (Commercial Presence)  
 Mode 4: การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Movement of Natural Persons)  
 
นอกจากนี้ ในกรอบการเจรจาการค้าเสรี ภายใต้หัวข้อกรอบการเจรจาการเปิดตลาดบริการ 

(The General Agreement on Trade in Services: GATS) ได้มีการจ าแนกสาขาบริการโดยยึดตาม
การจ าแนกผลิตภัณฑ์รวม (Central Product Classification: CPC) ออกเป็น 12 ประเภท ได้แก่ 

 
 สาขาที่ 1 บริการทางธุรกิจ (Business Services) 
 สาขาที่ 2 บริการสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication Services) 
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 สาขาที่ 3  บริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง (Construction and Related 
Engineering Services) 

 สาขาที่ 4  บริการจัดจ าหน่าย (Distribution Services) 
 สาขาที่ 5 บริการด้านการศึกษา (Education Services) 
 สาขาที่ 6 บริการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Services) 
 สาขาที่ 7 บริการด้านการเงิน (Financial Services) 
 สาขาที่ 8 บริการที่เกี่ยวกับสุขภาพและสังคม  (Health Related and Social Services)  
 สาขาที่ 9 บริการท่องเที่ยวและการเดินทางที่เกี่ยวเนื่อง (Tourism and Travel 

Related Services) 
 สาขาที่ 10 บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา (Recreational, Cultural, 

and Sporting Services) 
 สาขาที่ 11 บริการด้านการขนส่ง (Transportation Services) 
 สาขาที่ 12 สาขาบริการด้านอื่นๆ (Other Services not Included elsewhere) 
 

 ภาคอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต 
 
 ในการพิจารณาว่า อุตสาหกรรมการบริการใดเป็นอุตสาหกรรมการบริการที่มีความเกี่ยวข้อง

กับอุตสาหกรรมการผลิตนั้น Shih Smiling Curve1 จะเป็นแนวคิดหลักในการพิจารณาและวิเคราะห์
โครงสร้างการผลิตและการบริการในแต่ละอุตสาหกรรม ประกอบกับผลการศึกษาวิจัยในเรื่องของ
อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตจากหน่วยงานและองค์กรที่น่าเชื่อถือ 
เพื่ อระบุอุตสาหกรรมการบริการที่ เกี่ ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตอย่างแท้จริงต่อไป  
 

โดย Shih Smiling Curve จะเป็นดังแสดงในภาพที่ 1 
  

                                                           
1 Shih Smiling Curve คิดค้นโดย Stan Shih ในปี 2535 (1992) ตามการวิเคราะห์ของ Shih ซึ่งพบว่า ในกระบวนการผลิตสินค้าใดๆ 
กระบวนการในห่วงโซ่มูลค่าที่ให้มูลค่าเพิ่ม (Value Added) มากที่สุดจะอยู่ในช่วงแรกเริ่มและในช่วงท้ายสุดของกระบวนการผลิต 
นั่นคือการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และการจัดการลูกค้ารวมถึงบริการหลังการขาย (Client Management 
and After-Sales Service) 
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ภาพที่ 1 Shih Smiling Curve 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
ส าหรับ Shih Smiling Curve แล้ว ถือเป็นแผนภาพที่แสดงห่วงโซ่มูลค่าในกระบวนการ

ผลิตสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่ง โดยสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่มูลค่าของ
สินค้าใดๆ (แกนตั้ง) และขั้นตอนในแต่ละขั้นของห่วงโซ่มูลค่า (แกนนอน) และถูกใช้เป็นเครื่องมือใน
การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน/ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากช่วยให้สามารถ
แสดงภาพรวมของห่วงโซ่การผลิตภายในอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจนตลอดทั้งห่วงโซ่ รวมไปถึงระบุ
ชี้ชัดในกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรม ซึ่งสามารถน าผลการวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้
ส าหรับการระบุอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตสินค้า รวมไป
ถึงส าหรับการจัดท าแนวทางการพัฒนาหรือยกระดับขีดความสามารถในอุตสาหกรรมต่อไปใน
อนาคต 

 
จากการวิเคราะห์อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตตามแนวคิด

ของ Shih Smiling Curve ประกอบกับผลการศึกษาวิจัยต่างๆ คณะผู้วิจัยสามารถสรุปสาขาของการ
บริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต ได้ดังนี้ 
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 สาขาที่ 1 การบริการทางธุรกิจ (Business 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 าแนกกิจกรรมการบริการโดยยึดตามการจ าแนก
ผลิตภัณฑ์รวมที่ทางองค์การสหประชาชาติ (United Nation: UN) ได้บัญญัติไว ้เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล
ประกอบเพิ่มเติมจาก W120 ภายใต้ WTO เพื่อให้ครอบคลุมกิจกรรมภายใต้สาขาการบริการมากขึ้น  

 
 

2. การคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อการวิเคราะห์เชิงลึก 
 
การคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมายมีปัจจัยท่ีน ามาพิจารณาดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 เครื่องมือในการคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ประเด็นที่พิจารณา ดัชนีชี้วัด 

ความสามารถทางการแขง่ขันในตลาดโลกของ
อุตสาหกรรม 

สัดส่วนมูลค่าการส่งออกของไทยเทียบกับการส่งออกของ
โลกทั้งหมด 

ระดับความส าคญัของอุตสาหกรรมต่อภาคการ
ส่งออกของประเทศ  

มูลค่าการส่งออกของไทย 

ระดับความส าคญัของอุตสาหกรรมต่อการ
บริโภคในประเทศ 

มูลค่าการจ าหน่ายในประเทศ 

ระดับการเปิดเสรีด้านภาษีจากการท า FTA ผลต่างของระดับอตัราภาษี FTA กับ MFN ของ
อุตสาหกรรม 

การใช้สิทธิประโยชน์ FTA (FTA Utilization) 
ของอุตสาหกรรม 

ด้านส่งออก: มูลค่าการส่งออกที่ขอใช้สิทธิประโยชน์ FTA 
 จะไมม่ีการน าสินค้าที่มีอตัราภาษี MFN=0 มา
ประกอบการพิจารณา 
ด้านน าเข้า: มูลค่าการน าเข้าภายใต้สิทธิ FTA ของไทย 
(FTA Utilization)  
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ประเด็นที่พิจารณา ดัชนีชี้วัด 

ขนาดของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียระดับผู้ประกอบการ
ของอุตสาหกรรม 

จ านวนผู้ประกอบการ 

ขนาดของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียระดับการจ้างงาน
ของอุตสาหกรรม 

จ านวนการจ้างงาน 

ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมการผลิตกับภาค
บริการ 

ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (I-O Table) 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
เม่ือพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ข้างต้น ประกอบกับการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมตามภาพที่  2   

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 5 อุตสาหกรรม ได้แก่  
 
1) อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป  
2) อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน 
3) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก 
4) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
5) อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
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ภาพที่ 2 การจัดกลุ่มอุตสาหกรรมตั้งต้น เพื่อคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 
 
 

3. การค้าการบริการภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรี 
 
ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้จัดท าความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไปแล้วทั้งสิ้น 12 ฉบับ 

ครอบคลุม 16 ประเทศ โดยกรอบความตกลงการค้าเสรีที่ประเทศไทยได้จัดท า มีดังนี้ 
 
 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) 
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 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) 
 ความตกลงการค้าเสรีภายใต้อาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) 
 
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)2 หรือ  

Mode 4 
 

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

 
 ความตกลงการค้าเสรีที่บรรจุบทว่าด้วยการค้าการบริการ:  ความตกลงการค้า

เสรีไทย-ญี่ปุ่น ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-ชิลี ความตกลงการค้าเสรอีาเซียน อาเซียน-จีน 
อาเซียน-เกาหลีใต้ อาเซียน-อินเดีย และอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยมี
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2 
 

                                                           
2 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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 ความตกลงการค้าเสรีที่บรรจุบทว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา :   
ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น ไทย-ออสเตรเลีย ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 
และอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ อย่างไรก็ตาม แม้ว่า ความตกลงอื่นๆ3 อาทิ 
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลี ไทย-นิวซีแลนด์ และไทย-ชิลี  
จะมิได้แยกบทการเคลื่อนย้ายบุคคลากรเป็นการเฉพาะ แต่ก็ได้ผูกพันไว้ในบทการค้า
บริการ โดยรายละเอียดเป็นดังแสดงในตารางที่ 3 

 
 

                                                           
3 ความตกลงอาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลีใต้ และไทย-ชิลี ไม่มีบทว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา แต่ภายใต้ตารางข้อผูกพัน
เฉพาะในบทว่าด้วยการค้าบริการ มีการให้ข้อผูกพันใน Mode 4 ไว ้ 

  ส าหรับกรอบการเจรจาการค้าการบริการของไทย-นิวซีแลนด์ จะไม่พบขอ้บทในประเด็นต่างๆ ตามตาราง แต่มจีดหมายตอบรับ 
(Exchange Letter) ระหว่างไทยกับนวิซีแลนด์ ยนิยอมให้ประเภทบุคคล ธรรมดาบางประเภทเข้าพ านักเป็นการชั่วคราว 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความตกลงการค้าเสรีของอาเซียนและไทยกับคู่เจรจา ในประเด็นที่เก่ียวกับการค้าบริการ (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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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความตกลงการค้าเสรีของอาเซียนและไทยกับคู่เจรจา 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 แต่มีจดหมายตอบรับ (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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4. ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมาย และอุตสาหกรรมการบริการ
ที่เกี่ยวข้อง 

 
คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าของแต่ละอุตสาหกรรมเป้าหมาย และห่วงโซ่มูลค่าของ

อุตสาหกรรมจากการศึกษาบริษัทกรณีศึกษา (Best Practice) เพื่อพิจารณาอุตสาหกรรมการบริการ
ที่เกี่ยวข้อง โดยภาพรวมของการบริการย่อยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมาย 
เป็นดังแสดงในภาพที่ 3 
 

ภาพที่ 3 อุตสาหกรรมการบริการในด้านต่างๆ ของไทยในแต่ละอุตสาหกรรมการผลิต 

 
 

โดยห่วงโซ่มูลค่าของแต่ละอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายมีความแตกต่างเล็กน้อย ในราย
กิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง แต่กระบวนการผลิตหลักในห่วงโซ่มูลค่าของแต่ละอุตสาหกรรม  
เป็นดังน้ี 

 
 การวิจัย พัฒนาและการออกแบบ (Research and Development and Design) 
 การจัดหาวัตถุดิบ (Sourcing) 
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 การผลิตและประกอบ (Production and Assembly) 
 การขาย จัดจ าหน่ายและกระจายสินค้า (Sales and Distribution) 
 การตลาดและการสร้งแบรนด์ (Marketing and Branding) 
 การบริการหลังการขาย (After-sales Services) 
 
 

5. ศักยภาพและความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบรกิาร 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต 

 
5.1. ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต 

 
ส าหรับการวิเคราะห์ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม  

การผลิต คณะผู้วิจัยใช้แผนภาพสองมิติเพื่อประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพ โดยแกนนอนของ
แผนภาพจะแสดงถึง จ านวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการบริการแต่ละอุตสาหกรรม และ 
แกนตั้งของแผนภาพจะแสดงถึง ระดับการเปิดเสรีการบริการเฉลี่ยของแต่ละสาขาใน Mode 34  

 
โดยผลการวิเคราะห์ศักยภาพของแต่ละอุตสาหกรรมการบริการโดยรวม เป็นดังน้ี 

  

                                                           
4 ระดับการเปิดเสรีการบริการเฉลี่ยใน Mode 3 หมายถึง ค่าเฉลี่ยทุกสาขาการบริการของสัดสว่นการอนุญาตให้ชาวต่างชาติถือหุน้ได้
สูงสุดในการจัดตั้งธุรกิจของแต่ละกิจกรรมการบริการในแตล่ะสาขาบริการ โดยสัดส่วนการอนุญาตใหต้่างชาติถือหุ้นได้สูงสุด
ดังกล่าวจะถูกก าหนดในตารางข้อผูกพันทั่วไปใต้กรอบ AFAS ฉบับที่ 9 ของไทย 
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ภาพที่ 4 จ านวนผู้ประกอบการของแต่ละอุตสาหกรรมบริการและระดับการเปิดเสรีการ
บริการเฉลี่ย (Mode 3) ภายใต้กรอบ AFAS 

 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
จากภาพที่ 4 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

ในสาขาต่างๆ สะท้อนผ่านความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนผู้ประกอบการในประเทศไทยในเดือน
มกราคม ปี 2559 และระดับการเปิดเสรีการบริการเฉลี่ยใน Mode 3 ภายใต้กรอบ AFAS  

 
เม่ือพิจารณาถึงระดับการเปิดเสรีการบริการใน Mode 3 จะเห็นได้ว่า อุตสาหกรรม 

การบริการส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังไม่เปิดเสรีการบริการให้ต่างชาติเข้ามาถือหุ้นมากนัก โดยมี
เพียงบางอุตสาหกรรมบริการของไทยเท่านั้น ที่มีระดับการเปิดเสรีการบริการเฉลี่ยที่ร้อยละ 49 หรือ
สูงกว่า ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมบริการจัดหาพนักงาน การบริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและ
ด้านการตลาด การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต5 การบริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักร และ
การบริการด้านวิศวกรรม 
                                                           
5 ส าหรับสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (Services incidental to manufacturing) จะเป็นสาขาการบริการที่ผูกพันภายใต้
กรอบความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement: ACIA) โดยผูกพันการเปิดเสรี
กิจกรรมการบริการในสาขาการบริการที่เกี่ยข้องกับการผลิตทุกบริการ โดยจ ากัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดที่ร้อยละ 49 
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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 แต่มีระดับการเปิดเสรี 

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 แต่มีระดับการเปิดเสรีการ

บริการเฉลี่ยใน Mode 3 ต่ า ได้แก่ 
 
 อุตสาหกรรมการบริการจัดจ าหน่ายปลีก (Retail Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการจัดจ าหน่ายส่ง (Wholesale Services) 
 
และอุตสาหกรรมการบริการที่มีจ านวนผู้ประกอบการมาก และมีระดับการเปิดเสรีการ

บริการเฉลี่ยใน Mode 3 สูง ได้แก่ 
 
 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 

(Services Incidental to Manufacturing) 
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5.2. ความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่เก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมการผลิต 
 
ในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการในสาขาต่างๆ 

ของไทย คณะผู้วิจัยใช้ดัชนีชี้วัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลเชิงสถิติเพื่อวัดความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการไทยโดยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งประเทศคู่ เจรจาความตกลงการค้าเสรีของไทยและประเทศคู่ภาคีต่างๆ โดยรายละเอียด
ความสามารถทางการแข่งขันของแต่ละอุตสาหกรรมบริการ เป็นดังแสดงในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 

 

การบริการ
วิจัยและ
พัฒนา 

การบริการให้
ค าปรึกษาด้าน
การบริหารและ
การตลาด 

บริการจัดหา
พนักงาน 

การบริการ
วิศวกรรม 

บริการที่
เกี่ยวขอ้งกับ 
การผลิต 

บริการด้าน
สิ่งแวดลอ้ม 

การบริการซ่อม
บ ารุงและติดต้ัง
เครื่องจกัร 

การบริการ
ทดสอบและ
ตรวจสอบ
คุณภาพ 

การบริการ
ประกัน 

วินาศภยั * 

บริการจัด
จ าหนา่ยปลกี

และส่ง 
บริการขนส่ง 

ดัชนีที่ใช้วัด
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน 

รายจ่ายดา้น
การวิจัยและ
พัฒนาของ
บริษัท 

(Company 
Spending on 

R&D) 

ความสามารถใน
การแข่งขันดา้น
การบริการ 

Global Services 
Location Index 

(GSLI) 

ความสามารถใน
การแข่งขันการผลิต 
ดึงดดูและรักษาคน
เก่งท่ัวโลก (Global 

Talent 
Competitiveness 

Index: GTCI) 

ความพร้อม
นักวิทยาศาสตร์
และวิศวกร 

(Availibility of 
Scientists and 

Engineers) 

ความซบัซ้อนของ
กระบวนการ 
การผลิต 

(Production 
Process 

Sophistication) 

ผลการ
ด าเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อม 

Environmental 
Performance 
Index (EPI) 

ความพงึพอใจ
ของลูกคา้ต่อการ
บริการหลังการ
ขาย (Customer 
Service Index 

(CSI)) 

จ านวน
สถาบนัวิจยัทาง
วิทยาศาสตร ์

มูลคา่เบี้ย
ประกันวินาศภัย 
(Non-Life 
Premium 
Volume) 

ความสามารถ
ในการกระจาย
สินคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

(Control of 
International 
Distribution) 

ความสามารถ
ในการแข่งขัน

ทาง 
โลจิสตกิส์ 
(Logistics 

Performance 
Index: LPI) 

อันดับโลกของไทย 45 6 69 54 51 72 2 34 8 42 45 
อันดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศที่ไทยมีความผกูพันการเปดิเสรีบริการด้วย  
ประเทศที่ไทยมี
อันดับเหนือกว่า 
(อันดับโลก) 

เวยีดนาม (87)  
ชิลี         (92)  

ฟิลิปปินส์      (7) 
เวยีดนาม      (9)  
ชิลี           (11) 

เวยีดนาม       (82) 
อินเดีย          (89) 
อินโดนีเซยี     (90) 
กัมพูชา         (96)  

ฟิลิปปินส์  (71) 
เวยีดนาม  (87) 

จีน          (56)  
อินเดีย     (62) 
เวยีดนาม (116) 

ฟิลิปปินส์  (105) 
อินเดีย     (108) 
เวยีดนาม  (127) 
อินโดนีเซยี(129) 

ไต้หวัน        (3) 
ฟิลิปปินส์     (4) 
เวยีดนาม     (4) 
ออสเตรเลีย   (6) 
สหรัฐฯ        (7) 
เม็กซโิก       (8) 
อินโดนีเซยี   (9) 
มาเลเซยี    (10) 

นิวซีแลนด์ (48) 
อินโดนีเซยี (53) 
เวยีดนาม (68) 
ฟิลิปปินส์ (68) 
เปรู (68) 

มาเลเซยี    (9)  
อินโดนีเซยี(10)  
ชิลี          (11) 
ฟิลิปปินส์  (12) 
เวยีดนาม  (13) 

ฟิลิปปินส์ (44) 
อินเดีย (48) 
เวยีดนาม (80) 

ชิลี  (46)  
อินโดนีเซยี (63) 
เวยีดนาม (64)  
เปรู (69)  
ฟิลิปปินส์ (71) 
กัมพูชา (73)  
เมียนมา (113)  
ลาว(152)  

ประเทศทีม่อีันดับ
สูงทีสุ่ดสามอันดับ
แรก (อันดับโลก) 

ญี่ปุ่น (2) 
มาเลเซยี (8) 
สิงคโปร์   (11) 

อินเดีย (1)  
จีน (2)  
มาเลเซยี       (3) 

สิงคโปร์ (2) 
นิวซีแลนด์ (11) 
ออสเตรเลีย     (13)  

ญี่ปุ่น (3) 
มาเลเซยี (9) 
สิงคโปร์     (16) 

ญี่ปุ่น (2)  
สิงคโปร์ (15) 
มาเลเซยี     (23)  

สิงคโปร์ (1) 
ออสเตรเลีย (8) 
ชิลี            (18) 

อินเดีย       (1) 
ไทย          (2) 
ไต้หวัน       (3) 

จีน             (2) 
ญี่ปุ่น          (5) 
อินเดีย        (6) 

จีน (1)  
ญี่ปุ่น (2)  
เกาหลีใต้    (3) 

ญี่ปุ่น (2) 
มาเลเซยี (7) 
เกาหลีใต้  (15) 

สิงคโปร์ (5)  
ญี่ปุ่น (12) 
ออสเตรเลีย(19) 

หมายเหตุ: * อันดับที่ปรากฎในสาขาบริการประกันวินาศภัยนี้ เป็นการจัดอันดับเฉพาะไทยและประเทศที่ไทยมคีวามผูกพันการเปิดเสรีการบริการด้วยเท่านั้น  
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมูล 
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6. ผลกระทบต่อประเทศไทยภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรีของไทย 
 
การเปิดเสรีในกรอบการค้าสินค้าและการเปิดเสรีในกรอบการค้าบริการล้วนส่งผลต่อตลาด

การค้าสินค้าและบริการทั้งในทางตรงและทางอ้อม โดยคณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้น ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญทั้งสิ้น 4 ฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ ผู้ประกอบการผลิต ผู้ให้บริการ 
และผู้บริโภค 

 
6.1. ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อภาครัฐ 

 
จากแนวโน้มการเปิดเสรีการค้าสินค้าและบริการที่สูงขึ้น แนวโน้มดังกล่าวจะส่งผลกระทบ

ต่อภาครัฐ ในหลายแง่มุม โดยภาครัฐจะได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีที่มากขึ้น ผ่านการกระตุ้น
ของผู้ลงทุนและผู้ผลิตในตลาดเพื่อให้ภาครัฐตื่นตัวและมีส่วนช่วยสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของ
ภาคเอกชนให้สูงขึ้น ซึ่งภาครัฐอาจจะพิจารณาการสนับสนุนด้วยการผ่อนคลายกฎระเบียบและ
ข้อบังคับในการท าธุรกิจบางประเภท เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเสรีการค้าสินค้าและบริการ
ที่เปิดเสรีมากขึ้น ดังนั้น ภาครัฐที่เป็นผู้ก าหนดนโยบายให้ประเทศ จ าเป็นต้องลดการกีดกันทาง
การค้าสินค้าและบริการลงให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 

 
อย่างไรก็ตาม ภาครัฐจ าเป็นต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปิดเสรี

การค้าสินค้าในระดับที่สูงขึ้นด้วย เนื่องจากในบางกรณี กลุ่มผู้ประกอบการที่ก าลังพัฒนาศักยภาพ 
หรือมีศักยภาพในการแข่งขันที่ไม่สูงมากนัก อาจไม่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ หรือ
ผู้ประกอบการจากต่างชาติในตลาดภายหลังมีการเปิดเสรีได้ ดังนั้น ภาครัฐจึงอาจพิจารณาควบคุม
การแข่งขันในบางอุตสาหกรรมให้มีความเหมาะสม เพื่อรักษาจ านวนผู้ประกอบการในประเทศให้ยัง
สามารถแข่งขันได้ และลดการครอบง าตลาดโดยผู้ประกอบการรายใหญ่ 

 
6.2. ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้ประกอบการผลิต 

 
หากไทยสามารถเปิดเสรีการบริการของอุตสาหกรรมการบริการที่ เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการผลิตได้มากขึ้น จะส่งผลกระทบเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมการบริการและการผลิ ตใน
หลายมิติ ดังนี ้

 
จากงานวิจัยต่างๆ ในระดับนานาชาติ พบว่า การเปิดเสรีการบริการที่สูงขึ้น (Service 

Liberalization) จะส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตปลายน้ ามีผลิตภาพการผลิตที่สูงมากขึ้น ดังนั้น ใน
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การพิจารณาเปิดเสรีการบริการของไทยให้มีความผูกพันกับความตกลงการค้าและบริการเสรีที่
สูงขึ้น หรือขยายระดับการเปิดเสรีการบริการใน Mode 3 (เพิ่มเพดานสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุด) 
จะส่งผลบวกให้แก่อุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายท้ัง 5 อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดเสรี
กิ จกรรมการบริการในสาขาการบริการที่ เกี่ ยวข้องกับการผลิต  (Services Incidental to 
Manufacturing) โดยในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมดังกล่าวจะมีจ านวนผู้ประกอบการมาก และมี
ศักยภาพในการแข่งขันสูง แต่กิจกรรมการบริการส่วนใหญ่ผูกพันใต้กรอบความตกลง ACIA เพียง
ความตกลงเดียว  

 
ซึ่งหากอุตสาหกรรมบริการท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายมีความสามารถ

ทางการแข่งขันสูง อีกทั้ง อุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าว มีระดับการเปิดเสรีที่ค่อนข้างสูง ก็อาจ
กล่าวได้ว่า ภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าว มีแนวโน้มที่จะขยายตัว หรือ
เรียกได้ว่า ได้รับผลกระทบด้านบวก (ผลประโยชน์) จากการท า FTA ของไทย 

 
6.3. ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้ให้บริการ 

 
ธุรกิจการบริการในประเทศไทยส่วนใหญ่จะจัดตั้งธุรกิจภายใต้กลไกปกติของประเทศไทย 

โดยขออนุญาตจดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมายปกติ มากกว่าการเข้ามาจัดตั้งกิจการโดยใช้สิทธิ
ประโยชน์การเปิดเสรีภาคบริการในกรอบ FTA ซึ่งแนวโน้มการเปิดเสรีภาคบริการในระดับที่สูงขึ้น 
ท าให้คาดได้ว่าการเข้ามาจัดตั้งธุรกิจของต่างชาติภายใต้การใช้สิทธิประโยชน์การเปิดเสรีภาค
บริการในกรอบ FTA จะมีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น แนวโน้มการเปิดเสรีภาคบริการที่สูงขึ้นดังกล่าวจะ
ส่งผลให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมการบริการไทยสูงขึ้น ท าให้ผู้ให้บริการภายในประเทศจะต้อง
เผชิญการแข่งขันที่สูงขึ้นและต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ของโลกการบริการในยุคสมัยใหม่ โดย
สาขาการบริการที่มีความส าคัญและอาจได้รับผลกระทบสูง ได้แก่ การบริการการจัดจ าหน่ายปลีกและ
ส่ง การบริการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ  

 
อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีการบริการในระดับที่สูงขึ้นจะมีส่วนผลักดันให้เกิดการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานทางด้านการบริการ และการจัดเก็บข้อมูลในสาขาบริการต่างๆ ที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้น 
ภายใต้บริบทการเปิดเสรีที่มากขึ้นและการแข่งขันที่สูงขึ้น จะมีส่วนสนับสนุนให้การพัฒนาการ
จัดเก็บข้อมูลต่างๆ มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมการบริการให้ดียิ่งขึ้น และท าให้ผู้ให้บริการในประเทศมีเครื่องมือในการบริหารจัดการ
การด าเนินธุรกิจท่ีมีคุณภาพมากขึ้น 
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6.4. ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้บริโภค 
 
ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์จากสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นของผู้ประกอบการจากทั้งภาค

การผลิตและบริการ โดยหากมีการเปิดเสรีการค้าบริการในระดับท่ีสูงขึ้นในอนาคต หรือมีการเปิดเสรี
การค้าบริการกับประเทศภาคีอื่นๆ เพิ่มเติม จะส่งผลให้โอกาสในการลงทุนโดยนักลงทุนต่างชาติ
เพิ่มสูงขึ้น เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นของการบริการ เกิดการแข่งขันทางด้านปริมาณและคุณภาพ  
ท าให้สินค้าของแต่ละอุตสาหกรรมการผลิตมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น และมีราคาที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น  

 
อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีการบริการที่มากขึ้น จะน าไปสู่การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทั้งจาก

บริษัทในประเทศและบริษัทจากต่างประเทศ ซึ่งหากนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่เข้ามามีบทบาทใน
การให้บริการสูงมากๆ จนกระทั่งมีบทบาทหรืออิทธิพลเหนือผู้ให้บริการในประเทศ จะท าให้  
ผู้ให้บริการในประเทศเดิมต้องออกจากตลาดไป และถูกทดแทนโดยนักลงทุนต่างชาติ /บริษัท
ต่างชาติรายใหญ่ในที่สุด จากเหตุในกรณีดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดผลบวกจากการแข่งขันในระยะสั้น
เพียงเท่านั้น แต่ไม่ส่งผลดีในระยะยาว เนื่องจากระดับการแข่งขันลดลงไปสู่จุดเดิมหรือต่ ากว่าเดิม
ก่อนที่มีการลงทุนจากบริษัทต่างชาติรายใหญ่เข้ามา ท าให้การเติบโตของอุตสาหกรรมการบริการ
นั้นๆ อาจจะช้าลง ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมการผลิตเช่นเดียวกัน ดังนั้น จากผลกระทบ
ดังกล่าว หากภาครัฐก าหนดนโยบายการแข่งขันที่เป็นธรรม มีคุณภาพ และใช้งานได้จริง จะช่วยให้
เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม ผู้ให้บริการในประเทศขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถด าเนินธุรกิจ
ต่อไปได้ และผู้บริโภคไม่ถูกจ ากัดทางเลือกในการบริโภคสินค้าและบริการให้เผชิญกับการให้บริการ
หรือการขายสินค้าจากบริษัทรายใหญ่เพียงอย่างเดียว 

 
 

7. ข้อเสนอแนะ แนวทางการใช้ประโยชน์และแนวทางการบรรเทาผลกระทบ 
 

7.1. ข้อเสนอแนะต่ออุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมาย 
 

7.1.1. อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 
 
 ทางภาครัฐอาจให้การสนับสนุนแก้ไขปัญหาด้านงานวิจัยที่ไม่ตรงต่อความต้องการ

ของตลาดโดยจัดประชุมรวมกันระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การท าวิจัยและพัฒนาดังกล่าว เพื่อให้เกิดการบูรณาการกัน และเกิดผลงานวิจัยที่
สามารถน าไปใช้ได้จริงในเชิงอุตสาหกรรมมากขึ้น  
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 ภาครัฐให้การสนับสนุนการผลิตอาหารและเกษตรกรรมให้หันมาใช้แรงงานคน
ประกอบกับเครื่องจักร (Automation) มากขึ้น รวมถึงน าบริการด้านสารสนเทศมาใช้
ในการปฏิบัติงานมากขึ้น รวมถึงการจัดอบรมให้กับเกษตรกรถึงประโยชน์จากการใช้
เครื่องจักรกล  

 ภาครัฐอาจสนับสนุนการเปิดเสรีภาคบริการด้านขนส่งกับประเทศที่มีความสามารถ
ทางการแข่งขันด้านโลจิสติกส์สูง รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบการต่างชาติถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการในประเทศ โดยอาจจะส่งเสริมในรูปแบบการให้สิทธิ
ประโยชน์การลงทุนต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าว 

 
7.1.2. อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
 ภาครัฐควรให้การสนับสนุนการผลิตบุคลากร ทั้งวิศวกรและแรงงานที่มีทักษะ โดย

อาจเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการต่างๆ และภาค
การศึกษาเพื่อจัดหลักสูตรการศึกษาและปฏิบัติงานจริงระหว่างการเรียน โดยเม่ือจบ
หลักสูตรแล้ว แรงงานสามารถเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
7.1.3. อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก 

 
 ส่งเสริมระบบทรัพย์สินทางปัญญา หรือการสนับสนุนการสร้างเอกลักษณ์ของ

ผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆ โดยภาครัฐอาจส่งเสริมผ่านการจัดตั้งกองทุนโครงการ
แข่งขันระหว่างผู้ประกอบการในประเทศ หรือผ่านการให้สิทธิพิเศษต่างๆ กับ
ผู้ประกอบการที่สามารถพัฒนาศักยภาพของสินค้าให้มีความก้าวหน้าขึ้น  

 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการต่างๆ และภาค
การศึกษาเพื่อจัดหลักสูตรการศึกษาและปฏิบัติงานจริงระหว่างการเรียน โดยเม่ือจบ
หลักสูตรแล้ว แรงงานสามารถเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ส่งเสริมผู้ประกอบการ โดยการพัฒนาระบบการขนส่งในประเทศให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยเฉพาะการขนส่งระบบราง ซึ่งจะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตของ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก 
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7.1.4. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 ภาครัฐควรให้การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเนื่องจากยังขาดแคลนอยู่มาก โดยอาจ

เป็นลักษณะการจัดตั้งโครงการมอบเงินทุนเพื่อท าการวิจัยและพัฒนาส าหรับ
ผู้ประกอบการที่มีความต้องการดังกล่าว 

 ด้านการขนส่ง ผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ไม่ได้ด าเนินการเอง 
เนื่องจากมีต้นทุนสูง แต่ใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างภายนอกกับบริษัทเอกชนที่ให้บริการ
ด้านโลจิสติกส์โดยตรง ทั้งนี้ ภาครัฐอาจให้การส่งเสริมพัฒนาระบบเครือข่าย  
โลจิสติกส์ภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 
7.1.5. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
 ประเทศไทยยังขาดการพัฒนาด้านการออกแบบ โดยบุคลากรยังมีความเชี่ยวชาญ 

ไม่เพียงพอ การออกแบบยังมีปัญหาด้านการวางแพทเทิร์น (Pattern) ดังนั้น ภาครัฐ
อาจให้การสนับสนุนการผลิตบุคลากรให้ความเชี่ยวชาญมากขึ้นผ่านการสร้าง
หลักสูตรการอบรมอาชีพ  

 ด้านการกระจายสินค้าของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม พบว่า ที่ผ่านมา การ
ให้บริการดังกล่าวในประเทศมีคุณภาพดี โดยเฉพาะการบริการไปรษณีย์ ซึ่งได้รับ
การพัฒนาขึ้นมาก มีการป้องกันสินค้าระหว่างการขนส่งดี ทั้งนี้ ผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่จะด าเนินการเรื่องโลจิสติกส์เอง ยกเว้นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีการจัดจ้างภายนอก  
 

7.2. ข้อเสนอแนะต่ออุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
 

7.2.1. บริการการวิจัยและพัฒนา 
 
การบริการวิจัยและพัฒนาที่มีให้บริการในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการบริการที่ยังไม่

สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้ และยังมีช่องว่างในการพัฒนาความสามารถ
ทางการแข่งขันให้เทียบเท่าประเทศผู้น าในระดับสากล ซึ่งภาคบริการการวิจัยและพัฒนาดังกล่าว 
ยังต้องอาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็น การสนับสนุนด้านเงินทุน หรือด้านบุคลากร
ให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตต่างๆ ไปจนถึง การสนับสนุนให้มีการลงทุนด้านวิจัยและ
พัฒนาจากต่างชาติ โดยอาจส่งเสริมผ่านการให้สิทธิพิเศษการลงทุนต่างๆ แก่นักทุนต่างชาติที่มีการ
ท าวิจัยและพัฒนาดังกล่าว รวมทั้งอาจพิจารณาการเปิดเสรีการบริการวิจัยและพัฒนาในสาขานี้
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เพิ่มเติม เพื่อรับการลงทุนการบริการจากต่างชาติจากประเทศคู่ภาคีที่มีศักยภาพในสาขานี้เพิ่มเติม 
อาทิ ญี่ปุ่น มาเลเซีย และสิงคโปร์ เป็นต้น 

  
7.2.2. บริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและการตลาด 

 
การบริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและการตลาดเป็นการบริการท่ีไทยมีความสามารถ

ทางการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง โดยสะท้อนจากการเป็นแหล่ ง Outsourcing การบริการ ทั้งนี้   
การบริการดังกล่าวของไทย ยังสามารถพัฒนาศักยภาพต่อยอดไปได้อีก โดยภาครัฐอาจให้การสนับสนุน
การพัฒนาทักษะด้านภาษาและความสามารถทางด้าน IT ให้แก่ผู้ให้บริการดังกล่าว ผ่านช่องทาง 
การจัดอบรม หรือผ่านการจัดตั้งโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยได้  

 
7.2.3. บริการจัดหาพนักงาน 

 
ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการจัดหาพนักงานที่ค่อนข้างสูงเม่ือ

เปรียบเทียบกันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แต่ในระดับโลก ยังมีช่องว่างให้ไทยพัฒนาอีกมากในเรื่อง
ของการบริการจัดหาพนักงาน โดยเฉพาะในประเด็นของทักษะวิชาชีพแรงงานขั้นกลาง และการ
ดึงดูดแรงงานฝีมือเข้ามาท างานในประเทศของไทยที่ยังพัฒนาได้อีกมาก โดยภาครัฐอาจให้การ
สนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการดังกล่าว โดยเฉพาะในมิติของการดึงดูดแรงงานที่มี
ทักษะความสามารถกลางไปจนถึงสูง ซึ่งอาจสามารถพัฒนาและปรับปรุงได้ผ่ านการเปิดรับการ
ลงทุนการบริการจากต่างชาติจากประเทศคู่ภาคีให้มากขึ้น และเรียนรู้จากประเทศคู่ภาคีที่สนใจ
ลงทุนและมีความสามารถในการบริการนี้สูง เช่น สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย เป็นต้น 

 
7.2.4. บริการด้านวิศวกรรม 

 
ในประเทศไทยยังไม่มีผู้ประกอบการภาคบริการที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้าน

วิศวกรรมเป็นการเฉพาะ อีกทั้ง ความต้องการใช้บริการด้านวิศวกรรมเป็นการเฉพาะยังอยู่ใน
วงจ ากัด เนื่องจากผู้ประกอบการผลิตยังไม่เห็นความส าคัญของการใช้บริการด้านวิศวกรรมเป็นการ
เฉพาะเท่าที่ควร อย่างไรก็ดี ในอนาคต ไทยอาจมีความต้องการใช้บริการวิศวกรรมเป็นการเฉพาะ
มากขึ้น ซึ่งภาครัฐอาจเตรียมพร้อมเม่ือเริ่มมีความต้องการ โดยการส่งเสริมการผลิตบุคลากรด้าน
วิศวกรรมเป็นการเฉพาะ ซึ่งอาจเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการที่มี
ความต้องการในภาคบริการดังกล่าว และภาคการศึกษาเพื่อจัดหลักสูตรการศึกษาและปฏิบัติงาน
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จริงระหว่างการเรียน โดยเม่ือจบหลักสูตรแล้ว แรงงานสามารถเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
7.2.5. บริการที่เก่ียวข้องกับการผลิต 

 
การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ถึงแม้ว่าจะมีผู้ประกอบการจ านวนมาก แต่ผู้ประกอบการ

ผลิตส่วนใหญ่ในเกือบทุกอุตสาหกรรมการผลิตกล่าวว่า แรงงานในสาขาการบริการดังกล่าวยังขาด
แคลน โดยเฉพาะแรงงานฝีมือที่มีทักษะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการผลิตยังขาดแคลนอยู่มาก ดังนั้น ภาครัฐอาจให้การสนับสนุนด้านการพัฒนา
บุคลากร การศึกษา รวมถึงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรต่างๆ ให้แก่
ผู้ประกอบการ โดยอาจเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการต่างๆ และภาค
การศึกษา 

 
7.2.6. บริการด้านสิ่งแวดล้อม 

 
เม่ือพิจารณาความสามารถทางการแข่งขันด้านการบริการสิ่งแวดล้อมของไทย จะเห็นได้ว่า 

ยังมีช่องว่างอีกมากที่ไทยสามารถพัฒนาการบริการให้เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการให้บริการด้าน
สิ่งแวดล้อมของไทยยังมีราคาแพง แต่ไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าที่ควร ดังนั้น ภาครัฐอาจออก
มาตรการหรือมีกฎหมายกฎระเบียบที่จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการผลิตเห็นความส าคัญของ
ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้เกิดความต้องการการใช้บริการด้าน
สิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว ยังส่งผลในแง่ของการพัฒนามาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมไทยที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในระยะยาว ทั้งในแง่การพัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อม
ในประเทศ ในแง่การส่งออกที่จะได้รับการยอมรับจากประเทศที่ให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงในแง่การจัดท าความตกลงการค้าเสรีของไทยอีกด้วย 

 
7.2.7. บริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

 
ในประเด็นด้านการบริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ประเทศไทยเป็น

ประเทศที่มีความสามารถทางการแข่งขันสูง อย่างไรก็ดี แม้ว่าจ านวนผู้ให้บริการในประเทศที่
เพียงพอ แต่ยังขาดแรงงานฝีมือที่มีทักษะเฉพาะ และยังมีคุณภาพการให้บริการที่ยังไม่น่าพึงพอใจ 
ดังนั้น ภาครัฐอาจให้การสนับสนุนด้านบุคลากร โดยอาจเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน ผู้ประกอบการต่างๆ และภาคการศึกษาเพื่อจัดหลักสูตรการศึกษาและปฏิบัติงานจริง
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ระหว่างการเรียน โดยเม่ือจบหลักสูตรแล้ว แรงงานสามารถเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
7.2.8. บริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ 

 
ในประเด็นด้านการบริการตรวจสอบและทดสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ ประเทศไทย

ยังมีความสามารถทางการแข่งขันค่อนข้างน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ โดยประเทศไทย  
ยังมีจ านวนผู้ให้บริการที่จ ากัดมาก และยังไม่ได้รับการยอมรับในคุณภาพการบริการเท่าที่ควร ส่งผล
ให้ผู้ประกอบการผลิตต้องใช้บริการทดสอบฯ ที่เปิดให้บริการในต่างประเทศมากกว่าในประเทศ 
ดังนั้น ภาครัฐอาจให้การสนับสนุนการการลงทุนในสาขาบริการนี้ในประเทศมากเพิ่มขึ้น โดยเน้นให้
มีคุณภาพและมาตรการการให้บริการที่เทียบเท่าระดับสากล 

 
7.2.9. บริการการประกันวินาศภัย 

 
ในภาพรวม ความสามารถในการแข่งขันในการบริการประกันวินาศภัยของไทยยังคงด้อย

กว่าประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยเฉพาะในด้านบุคลากร  
ผู้ให้บริการการประกันวินาศภัย ดังนั้น ภาครัฐอาจให้การสนับสนุนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันวินาศภัยซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญของการพัฒนาการให้บริการใน
สาขานี้ รวมถึงการปรับปรุง/พัฒนากฎระเบียบการก ากับดูแลในด้านการให้บริการการประกันวินาศ
ภัยให้เหมาะสม โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้บริโภคจากการให้บริการดังกล่าวมากขึ้น เพื่อเป็นการ
พัฒนาการให้บริการการประกันวินาศภัยในประเทศให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งอาจเทียบเคียงการคุ้มครองการ
ประกันดังกล่าวจากการศึกษากฎระเบียบจากประเทศที่พัฒนาแล้ว 

 
7.2.10. บริการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง 

 
ประเทศไทยจะมีความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง  

ด้อยกว่าประเทศอื่นๆ ดังนั้น ภาครัฐควรมีการส่งเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในการแข่งขัน 
ผ่านการอบรมและให้ความรู้ความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีร่วมกับการกระจายสินค้า หรือ
ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง หรือการจัดรูปแบบร้านค้าให้ทันสมัย โดยอาจ
เผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางการอบรม หรือสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ เนื่องจาก ปัจจุบันวิถี
การใช้ชีวิตของคนในเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ไม่ว่าจะเป็นความนิยมซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ ร้านค้าสะดวกซื้อ และร้านมินิมาร์ท มากขึ้น แนวโน้มการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์
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มากขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการรายย่อยและโชห่วยจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว 

 
7.2.11. 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 โดยส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยี
มาใช้ร่วมกับการขนส่งด้วย เช่น การพัฒนาระบบการตรวจสอบสถานะการขนส่งพัสดุ การพัฒนา
ระบบการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การขนส่งอาหารสดที่ต้องรักษาอุณหภูมิ
ของสินค้า เป็นต้น นอกจากนี้ ภาครัฐควรให้การสนับสนุนการพัฒนาการขนส่งให้มีประสิทธิภาพและ
มีคุณภาพมากขึ้น โดยให้มีมาตรฐานการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว มีความน่าเชื่อถือ และมีต้นทุนที่ต่ า  

 
7.3. แนวทางการใช้ประโยชน์ 

 
แนวทางการใช้ประโยชน์ในภาพรวมในระยะสั้น ประกอบไปด้วยมาตรการดังน้ี 
 
 สนับสนุนให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าท่ีมีมาตรฐานระดับสากล 
 ส่งเสริมการเชื่อมโยงในการท างานระหว่างกัน 
 สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในการแข่งขัน ผ่านการสร้างมูลค่าเพิ่ม และ

ลดต้นทุนการผลิต 
 สนับสนุนให้มีการใช้สิทธิประโยชน์ FTA แก่ผู้ประกอบการ 
 ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
 สนับสนุนการเข้าถึงเงินทุนของผู้ประกอบการในประเทศ 
 พัฒนาระบบการท างานภายในบริษัทของภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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 สร้างและบริหารบุคลากรที่มีทักษะความสามารถสูงในองค์กร 
 สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ 
 ส่งเสริมการเข้าซ้ือและควบรวมกิจการ และการท ากิจการร่วมค้าอย่างเหมาะสม 

 
ในส่วนมาตรการระยะยาว สรุปมาตรการได้ดังน้ี 
 
 สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้า การวิเคราะห์ตลาดโลก และ

ท าการตลาดในต่างประเทศ 
 ผลักดันการเปิดเสรีการบริการท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิต 
 ผลักดันการจัดเก็บข้อมูลสถิติการบริการ 
 

7.4. แนวทางการบรรเทาผลกระทบ 
 
แนวทางการบรรเทาผลกระทบในภาพรวมในระยะสั้น ประกอบไปด้วยมาตรการดังน้ี 
 
 ลดต้นทุนในการเข้าถึงเทคโนโลยีและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ 
 ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับการให้บริการ 
 จัดอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องการเปิดเสรีภาคการบริการ 
 ส่งเสริมกลยุทธ์ทางการตลาดแบบ Blue Ocean/แบบ Niche 
 พัฒนาการให้บริการที่ครบวงจร 
 
ในส่วนมาตรการระยะยาว สรุปมาตรการได้ดังน้ี 
 
 สร้างและบริหารช่องทางการค้า 
 พัฒนาและปรับปรุงกฎระเบียบในประเทศ โดยเน้นให้เอื้ออ านวยต่อการประกอบ

ธุรกิจของผู้ประกอบการ 
 สนับสนุนการพัฒนาการออกแบบวิจัยและพัฒนา และพัฒนาการสร้างนวัตกรรมใหม่ 
 ส่งเสริมเรื่องการพัฒนาบุคลากรหรือการศึกษา 
 

7.5. ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ 
 
ส าหรับข้อเสนอแนะต่อภาครัฐสามารถสรุปได้ดังนี้ 



 

 

 

 29 

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

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

 

 สนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมการบริการและการผลิตในระดับที่สูงขึ้น 
สนับสนุนการประสานการท างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน  

 ปรับปรุงกฎหมายที่จ ากัดการลงทุนและท าธุรกิจโดยชาวต่างชาติ ให้มีความทันสมัย
และเหมาะสมกับบริบทการลงทุนเสรีมากยิ่งขึ้น  

 สนับสนุนการเจรจาเชิงรุก โดยอาจพิจารณาเปิดเสรีการบริการให้ครอบคลุมทุกภาค
บริการที่จ าเป็นตามล าดับความส าคัญของสาขาการบริการ ได้แก่ สาขาการบริการที่
เกี่ยวข้องกับการผลิต สาขาการบริการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง สาขาการบริการ
วิจัยและพัฒนา สาขาการบริกขนส่ง สาขาการบริการการทดสอบและตรวจสอบ
คุณภาพวัตถุดิบ สาขาการบริการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ สาขาการบริการ
ด้านสิ่งแวดล้อม สาขาการบริการการประกันวินาศภัย สาขาการบริการด้านวิศวกรรม 
สาขาการบริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและการตลาด และสาขาการบริการ
จัดหาพนักงาน ตามล าดับ รวมท้ัง ด าเนินการภายในเพื่อรองรับการเจรจา  

 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีส าหรับพัฒนาการผลิตและการบริการให้มากขึ้น และ
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงการบริการและการผลิตให้มากขึ้น  

 พัฒนาระดับการให้บริการของผู้ประกอบการภาคธุรกิจ อย่ างมีคุณภาพและ 
มีประสิทธิภาพ และอ านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนสามารถ
ประกอบธุรกิจได้ราบร่ืนข้ึน  

 ส่งเสริมการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  
 

7.6. ข้อเสนอแนะต่อภาคเอกชน 
 
ส าหรับข้อเสนอแนะต่อภาคเอกชนสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
 พัฒนาองค์กรจากภายใน  
 สนับสนุนกลยุทธ์ทางการตลาดแบบ Blue Ocean/ Niche Market  
 สร้างและบริหารบุคลากรที่มีความสามารถสูง (Talent Management)  
 การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในห่วงโซ่มูลค่า หรือคู่แข่ง

ทางการค้าการบริการ  
 ควบรวมกิจการ และกิจการร่วมค้า (Merger & Acquisition and Joint-Venture)  
 ขยายการให้บริการครบวงจร  
 สร้างและควบคุมช่องทางการค้า  
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Executive Summary 
 
 
Thailand Office of Industrial Economics, in cooperation with Bolliger & Company 

(Thailand) Limited, is conducting a policy research titled “Study of Linkage Strategy between 
Thai Manufacturing & Manufacturing Related Services Industries under the Liberalization 
Regime”. The main objective of this study is to enhance competitiveness of Thai 
manufacturing related services (MRS) industries under the circumstances of services 
liberalization in free trade agreements (FTAs). The objectives of the study are to analyze 
potential and competitiveness of Thai MRS industries and to assess positive and negative 
effects of stakeholders in Thailand. This study provides useful information for manufacturing 
and manufacturing related services industries to be ready for higher level of trade, services 
liberalization, and industrial development.  

 
 

1. Overview of Services Industry 
 
Under the General Agreement on Trade in Services (GATS), Services can be traded 

internationally in 4 different ways (four modes of supply) which are. 
 
 Mode 1: Cross-Border Supply  
 Mode 2: Consumption Abroad  
 Mode 3: Commercial Presence  
 Mode 4: Movement of Natural Persons 
 
For purposes of structuring the GATS, WTO members have generally used a 

classification system comprise of 12 core services sectors (called MTN.GNS/w/120) 
  
 Sector 1 Business Services 
 Sector 2 Telecommunication Services 
 Sector 3  Construction and Related Engineering Services 
 Sector 4  Distribution Services 
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 Sector 5 Education Services 
 Sector 6 Environmental Services 
 Sector 7 Financial Services 
 Sector 8 Health Related and Social Services 
 Sector 9 Tourism and Travel Related Services 
 Sector 10 Recreational, Cultural, and Sporting Services 
 Sector 11 Transportation Services 
 Sector 12 Other Services not Included elsewhere 

 
To identify services related to manufacturing industry, Shih Smiling Curve 6  

(shown in Figure 1) is used in this study along with other literature reviews. 
 

Figure 1: Shih Smiling Curve 

 
                                                           
6 Shih Smiling Curve is the concept of value-adding potentials of different components of the value chain. It was first 

proposed by Stan Shih, the founder of Acer, in 1992. According to Shih’s observation, in any industry, both ends of the 
value chain command higher values added to the product than the middle part of the value chain. These parts are 
Research and Development and Client Management and After Sales Service 
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Shih Smiling Curve displays the different components of the value chain in any 
production process which the chart illustrates the relation between a Y-axis for value-added 
and an X-axis for value chain (stage of production). Smiling curve is used broadly for value 
chain analysis, since it can identify specific production activities that create high value added. 

 
Using the Shih Smiling Curve, literature reviews and expert interviews, this study 

has identified 5 main core services sectors related to manufacturing industries. 
 
 Sector 1 Business Services 
 Sector 4 Distribution Services 
 Sector 6 Environmental Services 
 Sector 7 Financial Services 
 Sector 11 Transportation Services 

 
 
2. Methodology in Manufacturing Industries for In-depth Analysis 

 
The factors and indicators to be considered when determining manufacturing 

industries for in-depth analysis can be displayed in table 1. 
  
Table 1: Factors and Indicators for Manufacturing Industry Selection 

Considered factors Indicators 

Competitiveness in the global industry The proportion of Thailand’s export value to global 
export value 

The importance of the industry to the export sector of the country Thailand’s export value 

The importance of the industry to the domestic consumers Domestic sales 

Tax liberalization level under the FTA The difference between FTA tariff rates and MFN rates 
in each industry 

FTA Utilization of each industry  Export: Export value utilization from the FTA*  
Import: Import value utilization from the FTA 

The size of the stakeholders in the industry Number of entrepreneurs 

Employment of the industry Number of Industry’s Employment 
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Considered factors Indicators 

Manufacturing and Services Industry Linkage  Input-output Table 

Note: * Zero MFN rates do not take into calculation. 
Source: Bolliger & Company (Thailand) 

 
According to the factors above and industry grouping (as shown in Figure 2), 5 

industries has been identified as target industries for this study.  
 

1) Food Processing Industry  
2) Automotive Industry 
3) Petrochemicals, Plastic and Plastic Products Industry 
4) Electrical and Electronics Industry 
5) Textile and Garment Industry 

 
Figure 2: Industry Grouping for Industry Selection 
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3. Trade in Services in FTAs’ Context 
 
Currently, Thailand has signed 12 Free Trade Agreements (FTAs) covered 16 

country members. These 12 FTAs are:  
 
 Thailand-India Free Trade Agreement: TIFTA 
 Thailand-Peru Free Trade Agreement: TPFTA 
 Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership: TNZCEP 
 Thailand-Australia Free Trade Area: TAFTA 
 Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA 
 Thailand-Chile Free Trade Area: TCFTA 
 ASEAN-India Free Trade Area: AIFTA 
 ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement: AANZFTA 
 ASEAN-Korea Free Trade Area: AKFTA 
 ASEAN-Japan Closer Economic Partnership: AJCEP 
 ASEAN-China Free Trade Area: ACFTA 
 ASEAN Free Trade Agreement on Services: AFTA 
 
Under this study, services agreements under the above FTAs can be separated into 

2 main parts.  
 

1) Trade in Services  (Mode 1 – 3)  
2) Movement of Natural Persons: MNP7 (Mode 4) 

 
There are few FTAs that contain Trade in Services chapter and Movement of Natural 

Persons chapter. These FTAs are:  
 

                                                           
7 Movement of Natural Persons (MNP) Agreement is made for facilitating the temporary movement of persons who related 

to trade, provide service, and investment between dialogue partners. The most important point about the MNP 
Agreement is that it only deals with the temporary movement of persons pursuant to mode 4 of the ASEAN Framework 
Agreement on Services (AFAS). This agreement was approved by the ASEAN Economic Ministers’ (AEM) Meeting in 
Cambodia on November 21st, 2012. 
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 FTAs that contain trade in services chapter: Thailand-Japan, Thailand-
Australia, Thailand-Chile, ASEAN, ASEAN-China, ASEAN-Korea, ASEAN-
India, and ASEAN-Australia-New Zealand.  
 
Table 2 shows FTAs comparative analysis on trade in services.  
 

 FTAs that contain movement of natural persons chapter: Thailand-Japan, 
Thailand-Australia, ASEAN, and ASEAN-Australia-New Zealand. Although 
ASEAN-China, ASEAN-Korea, Thailand-New Zealand, and Thailand-Chile 
FTAs8 are not contain MNP chapter, there are commitment of mode 4 in trade 
in services chapter. 
 
Table 3 shows FTAs comparative analysis on movement of natural persons.  

 
 

                                                           
8 There is no movement of natural person article in ASEAN-China, ASEAN-Korea, and Thailand-Chile FTAs, however, in 

specific commitment schedule of trade in services, there is a commitment in mode 4 
   For Thailand-New Zealand FTA, there is no article about MNPs, but there is an exchange letter between Thailand and 

New Zealand that allows natural persons to get the grant of temporary entry 
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Table 2: FTAs Comparative Analysis on Trade in Services 

Main Features 
ASEAN 

FTA 
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 

Positive 
List 

Positive 
List 

Positive 
List 

Under 
negotiation* 

Positive List Positive List 
Under 

negotiation* 
Under 

negotiation* 
Positive List 

Positive 
List 

Under 
negotiation

* 

Positive 
List 

Most-Favored-
Nation (MFN) 

Treatment 
✗** ✗ ✗ - 

✓ 
(Consultation 

MFN) 
✗ - - 

✓ 
(Consultation 

MFN) 
✗ - ✗ 

Market Access ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ - - ✓ ✓ - ✓ 

National 
Treatment (NT) ✓ ✓ ✓ 

- 
✓ ✓ - - ✓ ✓ - ✓ 

Mutual 
Recognition ✓ ✓ ✓ 

- 
✓ ✓ - - ✓ ✓ - ✓ 

Review of 
Commitments ✓ 

✓ 
Review 
within a 

year 

✓ 
Review 
within a 

year 

- 
✓ 

Review within 
3 years 

✓ 
Review 
within a 

year, after 
that review 

every 2 
years 

- - 
✓ 

Review within 
5 year 

✓ 
Review 
within 3 
years 

- 

✓ 
Review 
within 3 
years 

Note: * Trade in services in ASEAN-Japan, Thailand-India, Thailand-Peru, and Thailand-New Zealand FTAs are under negotiation, they are expected to be the positive list approach. 
** Refer to GATS  

✓ = There is a commitment in main features  

✗ = There is no commitment in main features 
Source: Bolliger & Company (Thailand) latest accessed on January 22, 2016
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Table 3: FTAs Comparative Analysis on Movement of Natural Persons 

Main Features 
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 ✗ ✗ - ✗ ✗ - - ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 

Grant of Temporary Entry ✓ ✓ - ✓ ✗ - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Committee on Temporary 
Entry ✗ ✓ - ✗ ✗ - - ✓ ✗ ✗ ✗ ✓ 

Transparency in 
Development and 
Application of Regulations  

✓ ✓ - ✓ ✗ - - ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ 

Consultations and Dispute 
Settlement ✓ ✓ - ✓ ✗ - - ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ 

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

Intra-corporate 
Transferees ✓ ✓ - ✓ ✗ - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Contractual 
Service Supplier ✗ ✓ - ✗ ✗ - - ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ 

Note:   * There is no movement of natural person article in ASEAN-China, ASEAN-Korea, and Thailand-Chile FTAs, however, in specific commitment schedule of trade in services, there is a commitment 
in mode 4  
 ** For Thailand-New Zealand FTAs, there is no article about MNPs, but there is an exchange letter between Thailand and New Zealand that allows natural persons to get the grant of temporary 
entry  
 *** In Business Visitors Intra-corporate Transferees and Contractual Service Supplier parts, this study considers only Thailand’s obligation in horizontal commitment 

Source: Bolliger & Company (Thailand) latest accessed on January 22, 2016 



 

 

 

 39 

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

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

 

4. Value Chain of Targeted Manufacturing Industry and Related Services Industry 
 
This study has identified the value chain of targeted industries, using best practice 

case studies of top firms in each industry together with many expert in-depth interviews to 
summarize sub-services sectors that are related to manufacturing industries as shown in 
Figure 3. 

 
Figure 3: Manufacturing Related Services of Targeted Manufacturing Industries 

 
 
Major activities in value chain of each manufacturing industry are shown below. 
 
 Research and Development and Design 
 Sourcing Materials 
 Production and Assembly 
 Sales and Distribution 
 Marketing and Branding 
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 After-sales Services 
 

5. Potential and Competitiveness of Manufacturing Related Services  
 

5.1. Potential of Manufacturing Related Services 
 
To identified potential of manufacturing related services, two-dimensional chart in 

Figure 4 is used in this study where the X-axis represents number of firms in January 20169

and Y-axis represents an average FTA services liberalisation (AFAS) level in mode 310  
 

Figure 4: The Average Level of Liberalisation for Services in Mode 3 under the 9th 
AFAS and Number of firms (January 2016) 

 
Source: Bolliger & Company (Thailand) 
                                                           
9  Department of Business Development 
10 Average FTA services liberalisation level in mode 3 = a proportion of average maximum foreign equity participation of  

each services activity of each services sectors. Maximum foreign equity participation of each activity is determined in the 
Thailand’s horizontal commitment section of the 9th AFAS 
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As seen from Figure 4, the potential of each manufacturing related services is 
reflected by a relationship between numbers of firms in January 2016 and represents the 
average level of liberalisation for services in mode 3. 

 
Considering the level of liberalisation for services in mode 3, most of services 

industries in Thailand are yet to be liberalized. There are some services industries that have 
average maximum level of foreign equity participation at 49 percent or higher. These services 
industries are; placement and supply services of personnel, marketing and management 
consulting services, services incidental to manufacturing11, maintenance and repair services, 
and engineering services.    

 
Services industries that have low number of firms and low average level of 

liberalisation for services in mode 3 are; 
 
 Environmental Services 
 Insurance Services 
 R&D Services 
 Technical Testing and Analysis Services 
 Transportation Services 
 
Meanwhile services industries that have low number of firms but high average level 

of liberalisation for services in mode 3 are; 
 
 Placement and Supply Services of Personnel 
 Marketing and Management Consulting Services 
 Maintenance and Repair Services 
 Engineering Services 

 
 

                                                           
11 Services incidental to manufacturing is a services sector that binding under ASEAN Comprehensive Investment 

Agreement (ACIA) which determine maximum level of foreign equity participation at 49 percent. 
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Moreover services industries that have high number of firms but low average level 
of liberalisation for services in mode 3 are; 

 
 Retail Services 
 Wholesale Services 

 
And, services industry that has high number of firms and high average level of 

liberalisation for services in mode 3 is; 
 
 Services Incidental to Manufacturing 

 
5.2. Competitiveness of Manufacturing Related Services 

 
In order to analyze Thailand’s competitiveness of manufacturing related services 

industries, the authors use various related indicators and statistics to measure 
competitiveness of each services industries for comparison with foreign countries, especially 
FTA partner countries. The details of competitiveness analysis are shown in Table 4. 
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Table 4:  Competitiveness Level of Manufacturing Related Services 

 

R&D 
Services 

Marketing and 
Management 
Consulting 
Services 

Placement and 
Supply 

Services of 
Personnel 

Engineering 
Services 

Services 
incidental to 

manufacturing 

Environmental 
Services 

Maintenance 
and Repair 
Services 

Technical 
Testing and 

Analysis 
Services 

Insurance 
services * 

Wholesale 
and Retail 
Services 

Transportation 
Services 

Competitiveness 
Indicators 

Company 
Spending 
on R&D 

Global Services 
Location Index 

(GSLI) 

Global Talent 
Competitiveness 

Index (GTCI) 

Availability 
of Scientists 

and 
Engineers 

Production 
Process 

Sophistication 

Environmental 
Performance 
Index (EPI) 

Customer 
Service Index 

(CSI) 

Numbers of 
Science 
Institutes 

Non-Life 
Premium 
Volume 

Control of 
International 
Distribution 

Logistics 
Performance 
Index (LPI) 

Thailand’s World Rank  45 6 69 54 51 72 2 34 8 42 45 
Competitiveness Rankings of countries that has a binding FTAs obligation on services with Thailand 
Countries with lower 
rank than Thailand’s 
rank (World Rank) 

Vietnam  
(87)  
Chile    (92)  

Philippines  (7) 
Vietnam     (9) 
Chile        (11) 

Vietnam        (82)  
India            (89) 
Indonesia      (90) 
Cambodia     (96)  

Philippines 
(71)  
Vietnam    
(87) 

China       (56) 
India        (62) 
Vietnam  (116) 

Philippines  (105)  
India         (108) 
Vietnam     (127) 
Indonesia   (129) 

Taiwan         (3) 
Philippines    (4) 
Vietnam       (4) 
Australia       (6) 
USA            (7) 
Mexico         (8) 
Indonesia     (9) 
Malaysia     (10) 

New Zealand (48) 
Indonesia      (53) 
Vietnam        (68) 
Philippines    (68) 
Peru            (68) 

Malaysia (9)  
Indonesia(10)  
Chile      (11) 
Philippines 
(12)  
Vietnam    
(13) 

Philippines (44)  
India       (48)  
Vietnam   (80) 

Chile         (46) 
Indonesia   (63) 
Vietnam     (64) 
Peru          (69) 
Philippines  (71) 
Cambodia   (73) 
Myanmar   (113) 
Laos         (152)  

Countries with the top 
three highest ranks 
(World Rank) 

Japan (2) 
Malaysia (8) 
Singapore 
(11) 

India (1)  
China (2)  
Malaysia        (3) 

Singapore (2)  
New Zealand (11) 
Australia        (13)  

Japan (3) 
Malaysia (9) 
Singapore(16) 

Japan (2) 
Singapore (15) 
Malaysia    (23)  

Singapore (1) 
Australia (8)  
Chile           (18) 

India         (1) 
Thailand    (2) 
Taiwan      (3) 

China        (2) 
Japan        (5) 
India          (6) 

China (1)  
Japan (2) 
Korea    (3) 

Japan (2) 
Malaysia (7) 
Korea     (15) 

Singapore (5)  
Japan (12) 
Australia      (19) 

Note: * Ranking of insurance services is measured among countries with binding FTAs in services with Thailand  
Source: Bolliger & Company (Thailand) compiled from various sources 
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6. Impact of FTAs on Thailand 
 
Trade liberalization in goods and services has affected the market directly and 

indirectly. This study analyzes the effects that may occur on four key stakeholders, including 
public sector, manufacturing firms, service providers and consumers. 

 
6.1. Impact on Public Sector 

 
The trend of greater trade liberalization has affected on the public sector through 

the activities of investors and manufacturers. The public sector may consider supporting the 
relaxation of the rules and regulations on doing business in order to comply with the 
liberalization of trade in goods and services and to support the need to reduce trade barriers. 

 
However, the public sector needs to consider the risks that may arise from the 

liberalization of trade in goods and services. Since SMEs may not be able to compete with 
the major operators or large MNCs. Therefore, the public sector should maintain the number 
of operators in the country to be competitive and reducing market dominance by the major 
operators. 

 
6.2. Impact on Manufacturing Firms 

 
The openness of manufacturing-related services liberalization should have positive 

impact on Thai manufacturing and service industries as follows. 
 
Numerous studies have shown that the higher level of liberalization will result in 

the higher productivity in downstream industries. Therefore, the greater trade liberalization 
level in Mode 3 should positively affected the five targeted industries, especially the 
liberalisation in services incidental to manufacturing. 

 
If the service industries are highly competitive with relatively high degree of 

liberalization, it can be expected that service-related industries are likely to grow or have 
positively affected from the FTAs.  
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6.3. Impact on Service Providers 
 
Most services providers in Thailand register under regular channel (Business 

Registration Act, B.E.2499 (1956)) rather than using FTA. A high level of liberalisation 
towards services can lead to more foreign firms and also higher competition in the market. 
The local services providers may face more competition and need to adapt new strategies. 
Examples of services sectors that might have high impact are wholesale and retail services 
and distribution services. 

 
However, there are benefits from services liberalization. Permitting foreign firms to 

compete in services market is a powerful potential channel for technology diffusion. It can 
improve overall business efficiency through technological progress and innovation. The 
service liberalization can also lead to better services infrastructure and improve services 
data collection. 

 
6.4. Impact on Consumers 

 
Consumers will benefit from the increased competition of enterprises from all 

sectors of production and services. The higher level of liberalization could lead to more 
investment from foreign enterprises which creates the rising competition of services. The 
results can bring more abundant commodities at lower price, more attentive services and 
newer formats which increase general benefit of consumers. The entry of foreign enterprises 
can also generate huge effect to promote the domestic market competition, but can also 
reduce the players from intense competition.  

 
However, the liberalization of services could lead to more intense competition from 

both domestic and foreign companies. If foreign investors have a major role in the market, 
it could drive other service providers to leave the market. Such case will result in a positive 
effect of competition in the short term only but not beneficial in the long run. Hence, the 
public sector must prudentially set a competitiveness policy that fair enough to create 
friendly market environment in tandem with supportive domestic growth condition. 
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7. Policy Recommendations , Utilization and Remedy Measures 
 

7.1. Recommendations for the Target Industries 
 

7.1.1. Food Processing Industry 
 
 Support R&D that does not meet the needs of the market by organizing 

meetings between entrepreneurs and organizations related to R&D. 
 Encourage agriculture and food producers to turn manual labor to machines 

(automation), including bringing more IT to utilize and providing training to 
farmers. 

 Promote the liberalization of transport services with highly competitive 
countries, including encourage technology transfer. It may be in the form of 
promoting the benefits of investment under the terms of the technology 
transfer. 

 
7.1.2. Automotive Industry 
 
 Provide support to train skilled personnel such as engineers and skilled 

workers. This could be a partnership between the public sector, private sector 
and academic institutions to offer classes and practices during the course. 

 
7.1.3. Petrochemicals, Plastic and Plastic Products Industry 
 
 Enhance intellectual property rights or support the GI for plastic products 

through funding. This could be in the form of the competition among domestic 
enterprises or through privileges to entrepreneurs who can develop products 
that are more advanced. 

 Promote cooperation between the public, private sectors and academic 
institutions to offer practical and theoretical understanding of the industry. By 
the end of the course, students can access to the labor market and the 
industry has become more efficient. 
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 Develop the transport system in the country to be more efficient especially the 
rail transit system since this can help reduce the cost of production. 

 
7.1.4. Electrical and Electronics Industry 
 
 Provide support to R&D by the establishment of a grant program to fund R&D 

for enterprises that have such requirements. 
 Promote infrastructure for logistics services such as the development of 

network to be more efficient. 
 

7.1.5. Textile and Garment Industry 
 
 Support development in the field of design which could be the form of career 

training. 
 Maintain the good quality of distribution services such as postal services. 
 

7.2. Recommendations for Service Related Manufacturing 
 

7.2.1. R&D Services 
 
Research and development services that are offered in Thailand do not meet the 

needs of the market. There are also gaps in the development of competitiveness compare 
to the leading countries in the world. The R&D sector requires support from the public sector 
in terms of funding, human resources. It can be promoted through investment incentives to 
firms that invest in R&D. 

 
7.2.2. Management and Marketing Services 

 
Management and marketing services have relatively high competitiveness. Such 

services of Thailand can continue to develop further. The public sector may provide support 
for the development of language skills, and the ability of IT through training or through the 
establishment of capacity development project. 
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7.2.3. Recruitment Services 
 
Thailand's competitiveness in recruitment services is relatively high compared to 

the Asia Pacific region. But on a global scale, Thailand still has room to develop especially 
on the issue of professional skills, intermediate labor and attracting skilled workers to work 
in Thailand. The public sector could provide support in the development of such services 
especially in terms of attracting a skilled workforce. This can be developed and enhanced 
through exposure to the investment from partner FTA countries such as Singapore, New 
Zealand and Australia. 

 
7.2.4. Engineering Services 

 
In this service sector, there is no operator that specializes in providing engineering 

services as the skilled-labor is limited. The public sector could support through a partnership 
between public sector, private sector and academic institutions to offer classes and practices 
during the course. 

 
7.2.5. Manufacturing-related Services 

 
Although there are many entrepreneurs, workers in such services are still lacking 

especially the skilled workforce that has the skills and ability to use technology or equipment to 
improve production. The public sector could support human resource development through 
education and training. 

 
7.2.6. Environmental Services 

 
There are gaps that Thailand can improve environmental services since environmental 

services are expensive and not as effective as it could be. So, the public sector can enhance 
the quality of the services through improving legal or regulatory measures to encourage 
manufacturers to realize the importance of environmental issues. This will result in the need for 
higher environmental services and also the development of environmental standards. 
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7.2.7. Maintenance and installation of machinery and equipment Services 
 
Thailand has comparatively high competitiveness in maintenance and installation 

of machinery and equipment services. The number of service providers in the country is 
sufficient, but there is the lack of skilled workers and the quality of services. The public 
sector could provide support through the training and education program. 

 
7.2.8. Testing and Quality Assurance Services 

 
Thailand has a relatively less competitiveness compared to other countries. There 

are a very limited number of providers and the quality is not as expected. As a result, 
manufacturers have to use the services abroad. The public sector may provide support for 
investment in this services by increasing the lab and training personnel to be at international 
standard. 

 
7.2.9. Insurance Services 

 
The overall competitiveness of insurance services of Thailand is still behind other 

countries especially in insurance providers. The public sector can provide support in the 
development of human resources including improvement and development in regulations 
governing the provision of insurance services particularly the consumer. This may be 
compared to insurance coverage from the developed countries. 

 
7.2.10. Wholesale and Retail Services 

 
Thailand's competitiveness in the wholesale and retail services is quite low. The 

public sector can enhance competitiveness through training and increasing the use of IT. 
The knowledge dissemination can be done through formal training or media channels since 
the current lifestyle of people in the city has changed to online channel. 
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7.2.11. Transportation, Warehousing and Packaging Services 
 

The competitiveness level in this services is in the middle to high range which shows 
the high potential for Thailand to develop such services. There are opportunities to play a 
leading role from strategic location of the country and good infrastructure. However, the costs 
of the services are quite high. The public sector should support the development of transport 
operators by promoting the use of technology such as checking the status of shipment, 
transportation of fresh food to maintain the temperature. There are rooms to develop efficiency 
and greater quality with reliability at lower cost. 

 
7.3. Utilization Measures 

 
Short-run measures comprise of: 
 
 Encourage entrepreneurs to produce products at international standard 
 Promote the collaboration between organizations 
 Support the potential entrepreneurs through the added value creation and 

reduce production costs 
 Support the FTA utilization 
 Promote foreign investment in manufacturing related to service industries 
 Support access to finance 
 Develop work process within the organization 
 Create and manage high skilled workers  
 Create business partner 
 Promote the acquisition and merger 

 
Long-run measures comprise of: 
 
 Support the research and development of innovative products 
 Encourage the liberalization of services 
 Develop service statistics. 
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7.4. Remedy Measures 
 
Short-run measures comprise of: 
 
 Reduce the cost of access to technology and information 
 Promote the use of IT 
 Training knowledge about the liberalization of the services sector 
 Promote marketing strategy Blue Ocean / Niche Market 
 Develop comprehensive full services 
 
Long-run measures comprise of: 
 
 Create and manage commercial channels 
 Develop and update the rules and regulations to enhance ease of doing 

business 
 Support the R&D and innovation 
 Promote the development of personnel and education 

 
7.5. Recommendations to Public Sector 

 
 Support for better linkage between manufacturing and services industries and 

also the cooperation support between government agencies/organizations.  
 Reviewing laws and regulation with the primary objectives to liberalize trade 

and investment in such sectors, and facilitating trade procedures  
 
 Supporting proactive negotiation stance and prepare the appropriate remedy 

measures 
 Improving efficiency of production and services through IT  
 Enhancing level of business sophistication through the support from the public 

sector 
 Encouraging talent development and management  
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7.6. Recommendations to Private Sector 
 
 Internally developing organization   
 Supporting blue ocean/ niche market strategy  
 Encouraging talent management  
 Creating strategic alliance  
 Considering Merger & Acquisition and Joint-Venture (M&A and JV)  
 Supporting one stop service  
 Establishing and controlling trade channel  
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