


Incoterms (International Commercial Terms) หรือ ขอ้ตกลง
การคา้ระหวา่งประเทศ คือเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนดในการส่งมอบสินคา้ ระหวา่งผูซ้ื้อกบั
ผูข้าย ซ่ึงไดรั้บการดูแลและคุม้ครองจากสภาหอการคา้นานาชาติ ซ่ึง Incoterms มี
ความส าคญัมากเพราะสามารถบ่งบอกขอบเขตความรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายและความ
เส่ียงต่างๆ ของผูซ้ื้อกบัผูข้ายได้ ผูน้  าเขา้หรือส่งออกควรท าความเขา้ใจเง่ือนไขการส่ง
มอบสินคา้ไวใ้ห้ดี เพราะตอ้งวางแผนเร่ืองความเส่ียงและภาระการด าเนินการขนส่ง 
เพ่ือให้การน าเขา้ส่งออกเป็นไปไดอ้ยา่งราบร่ืนปราศจากปัญหาตามมา



ทางบริษทัชิปป้ิงจ าเป็นต้องทราบเง่ือนไขข้อตกลงการคา้ระหว่างประเทศเพ่ือท่ีจะน า
ขอ้มูลราคาสินคา้ ค่าระวางขนส่ง และค่าประกันภยั มาใช้ในการท าใบขนสินค้าเพ่ือ
ด าเนินการผ่านพิธีการศุลกากรไดอ้ยา่งถูกตอ้ง หลงัจากท่ีเร่ิมใช้คร้ังแรกในปีค.ศ. 1936 
กฎข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศน้ีมีการปรับปรุงถึง 8 คร้ัง ซ่ึงฉบับล่าสุดคือ 
"Incoterms 2010" ซ่ึงเง่ือนไขท่ีใช้กนับ่อยมี 4 เง่ือนไขคือ FOB, EXW, CIF 
และ CFR แต่ท่ีจริงแลว้ Incoterms ปี 2010 แบ่งออกเป็นทั้งหมด 11 ประเภท ซ่ึงท า
การอธิบายโดยยอ่ดงัต่อไปน้ี



1. EXW (Ex Works) เง่ือนไขน้ี ผูข้ายจดัเตรียมสินคา้เพ่ือส่งมอบให้กบัผู ้
ซ้ือ ณ สถานท่ีของผูข้าย โดยผูซ้ื้อจะตอ้งรับความเส่ียงและค่าใช้จ่ายทั้งหมดใน
การน าสินคา้ออกจากจุดส่งมอบไปยงัปลายทาง
2.FCA (Free Carrier) เง่ือนไขน้ี ผูข้ายรับผิดชอบการด าเนินการและ
ค่าใช้จ่ายในการส่งมอบสินคา้ให้กบัผูท่ี้ท  าการขนส่งซ่ึงจดัเตรียมโดยผูซ้ื้อ ณ 
สถานท่ีของผูข้นส่ง หลงัจากนั้น การขนส่งสินคา้ไปยงัปลายทางและความเส่ียง
ต่างๆจะตกเป็นของผูซ้ื้อ



3. FAS (Free Alongside Ship) เง่ือนไขน้ี ผูข้ายจดัการรับผิดชอบการขนส่งและ
ค่าใชจ่้ายในการน าสินคา้ไปยงักาบเรือ ณ ท่าเรือตน้ทางท่ีระบุไว ้ส่วนค่าใชจ่้ายทั้งหมดตั้งแต่
การน าของข้ึนเรือ การท าพิธีการส่งออก การขนส่งสินคา้ รวมถึงความเส่ียงต่างๆนั้นตกเป็น
ของผูซ้ื้อทนัทีท่ีสินคา้ถูกส่งมอบไปยงักาบเรือ
4. FOB (Free On Board) เง่ือนไขน้ี ผูข้ายจะตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและความ
เส่ียงจนกระทัง่ได้น าสินคา้ข้ามกาบเรือไปบนเรือขนส่งสินค้า ณ ท่าเรือตน้ทางท่ีระบุไว ้
ผูข้ายยงัตอ้งรับภาระท าพิธีการส่งออกดว้ย ส่วนค่าใชจ่้ายการขนส่งสินคา้ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
และความเส่ียงหลงัจากนั้นตกเป็นของผูซ้ื้อ



5. CFR (Cost and Freight) เง่ือนไขน้ี ผูข้ายจะรับภาระส่งมอบสินคา้ขา้ม
กาบเรือไปบนเรือสินค้า และรับผิดชอบในการท าพิธีการส่งออก รวมถึงจ่ายค่า
ระวางขนส่งสินคา้ ส่วนค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่น ค่าประกนัภยัขนส่งสินคา้ และความเส่ียง
หลงัจากสินคา้ผา่นกาบระวางเรือข้ึนไปบนเรือ ตกเป็นของผูซ้ื้อ
6. CIF (Cost, Insurance & Freight) เง่ือนไขน้ี ผูข้ายท าหนา้ท่ีส่งมอบ
สินคา้ขา้มกาบเรือไปบนเรือสินคา้ รวมถึงรับผิดชอบการท าพิธีการส่งออก จ่ายค่า
ระวางเรือ ค่าประกนัภยัขนส่งสินคา้ ไปจนถึงท่าเรือปลายทาง



7. CPT (Carriage Paid To) เง่ือนไขน้ี ผูข้ายจะท าการส่งมอบสินคา้ ให้กบัผู ้
ขนส่ง ท่ีก าหนดโดยผูซ้ื้อ ณ สถานท่ีของผูข้นส่งสินคา้ตน้ทาง ผูข้ายรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการท าพิธีการส่งออก จ่ายค่าระวางขนส่งสินคา้ ขณะท่ีความเส่ียงเป็นของผูซ้ื้อเม่ือ
สินคา้ถูกส่งให้กบัผูข้นส่งท่ีตน้ทาง
8. CIP (Carriage and Insurance Paid To) เง่ือนไขน้ี ผูข้ายรับผิดชอบ
การส่งมอบสินคา้ให้กบัผูข้นส่ง ท่ีก  าหนดโดยผูซ้ื้อ ณ สถานท่ีของผูข้นส่งตน้ทาง และ
ค่าใชจ่้ายในการท าพิธีการส่งออก ค่าระวางขนส่งสินคา้ และค่าประกนัภยัสินคา้ ให้ดว้ย 
แต่ความเส่ียงเป็นของผูซ้ื้อตั้งแต่ส่งมอบสินคา้ให้ผูข้นส่ง



9. DAT (Delivered At Terminal) เง่ือนไขน้ี ผูข้ายท าการส่งมอบสินคา้ 
โดยรับผิดชอบทั้งค่าใชจ่้าย และความเส่ียงทั้งหมดไปจนถึงการขนถ่ายสินคา้ลงจาก
ยานพาหนะไปยงัอาคารขนถ่ายสินคา้ ในท่าเรือหรือปลายทางท่ีระบุไว้
10. DAP (Delivered At Place) เง่ือนไขน้ี ผูข้ายจะตอ้งรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายต่างๆยกเวน้ ภาษี และพิธีการน าเขา้ และรับความเส่ียงทั้งหมดในการขนส่ง
สินคา้ไปยงัสถานท่ีปลายทางท่ีตกลงกนัไว้



11. DDP (Delivered Duty Paid) เง่ือนไขน้ี ผูข้ายท าการส่งมอบสินคา้ไป
จนถึงสถานท่ีปลายทาง โดยผูข้ายรับผิดชอบการท าพิธีการส่งออก จ่ายค่าระวางขนส่ง
สินคา้ ค่าประกนัภยัขนส่งสินคา้ การน าของลงจากเรือ ด าเนินพิธีการน าเขา้ และช าระ
ภาษีน าเขา้แทนผูซ้ื้อ และช าระค่าขนส่งสินคา้ไปยงัสถานท่ีท่ีผูซ้ื้อระบุไวด้ว้ย







เขตการคา้เสรอีาเซยีน - จีน 

(ASEAN - China Free Trade Agreement)



ASEAN - China 
o ไทย ปี 2560 สินค้า 86.08% ลดภาษีเป็นศูนย์แล้ว
o จีน สินค้าลดภาษีเป็น 0 มากกว่า 90%
o การคา้บรกิาร ไทยผูกพนัเปดิตลาดการคา้บริการใหต้า่งชาตถิอืหุ้นได้

ไม่เกิน 51% โดยต้องดาเนินธุรกิจในลักษณะการร่วมทุน (Joint 
Venture) ในบางสาขา ได้แก่ บริการฐานข้อมูล (ไม่รวมถึงการให้
ผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมสาธารณะ) บริการให้เช่าเรือที่ไม่ได้ชักธง
ไทยที่ไมม่ผีู้ดาเนนิการ บริการซอ่มเครื่องใชไ้ฟฟ้าในครวัเรือน, บริการ
ขนส่งผูโ้ดยสารทางทะเลระหว่างประเทศ, บริการกู้ซากเรือและทาให้
เรือใช้การได้



o ความตกลงการลงทุนครอบคลุมการส่งเสริม การอานวยความ
สะดวก รวมทั้งการคุ้มครองการลงทุนยังไม่ครอบคลุมการเปิดเสรี

o สมาชิกอาเซียนจะเจรจาบทลงทุนต่อในประเด็นการเปิดเสรี 
(Liberalization) และการคุ้มครองการลงทุน (Protection) 
ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ Protocol มีผลใช้บังคับ เว้นแต่
สมาชิกจะตกลงร่วมกันไว้ เป็นอย่างอื่น

o ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากร
ศุลกากรส าหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน (๑๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ )

o ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรส าหรับ
ของที่มีถิ่นก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (๑๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐)



ประวตัคิวามเปน็มา
ความตกลงการคา้เสรอีาเซยีน – จีน มีผลใชบ้งัคบั
ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม 2548 โดยมีสินค้าผักและ
ผลไม้เป็นสินค้าน าร่องที่ไทยกับจีนยกเลิกภาษี
น าเข้าแล้วตั้งแต่ปี 2546 และทยอยยกเลิกภาษี
ของสินค้าที่เหลือซึ่งรวมแล้วกว่าร้อยละ 90 ของ
รายการสินค้าทั้งหมด มีอัตราภาษีน าเข้าเป็นศูนย์ 
ตั้งแต่ปี 2553 ทั้งนี้ การยกเลิกภาษีน าเข้าสินค้า
กลุ่มผักและผลไม้ช่วยให้ไทยสามารถส่งออกมัน
ส าปะหลังไปจีนเพิ่มมากขึ้น จากเดิม137 ล้าน
เหรียญสหรฐั ในปี 2545 เป็น 1,634 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ในปี 2559 ขณะที่ไทยน าเข้าผัก/ผลไม้ 
จ าพวก แครอท กะหล่ าปลี แอปเปิ้ล องุ่น จาก
จีนจาก 36 ล้านเหรียญสหรัฐ



• ในปี 2545 เป็น 781ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2559 ในส่วนสินค้าอื่นๆ ที่ไทยได้ประโยชน์
สามารถสง่ออกไปจนีเพิม่มากขึ้น เช่น ยางธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ประมง แผงวงจรไฟฟ้า และ
น้ ามันปิโตรเลียมดิบ เป็นต้น ขณะที่จีนส่งส่วนประกอบและอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ เหล็ก 
เครื่องประดบัเงนิมาไทยเพิม่ขึ้น ส าหรับรถยนต์นั่งไฟฟ้า ทั้งสองประเทศได้ลดภาษีเป็นศูนย์
แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553

• ส าหรับสินค้าที่เหลือ ทั้งสองประเทศจะต้องลดภาษีให้เหลือร้อยละ 0 – 5 ตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2561 โดยสินค้าของฝ่ายไทย เช่น แป้งข้าวสาลี น้ าผลไม้ โพลีเอสเตอร์ ยาง
รถยนต์ รองเทา้กฬีา ของเล่น กระจก ตู้เย็น ตู้แช่ เครื่องรับโทรทัศน์ ไมโครเวฟ แบตเตอรี่ 
เป็นต้น และสินคา้ของฝา่ยจนี เช่น กาแฟ ใบยาสูบ ขนสัตว ์ฝ้าย ยานยนต์ ปลายขา้ว แป้ง
ข้าวเจ้า สับปะรดแปรรูป กระดาษ โพลีเอสเตอร์ กระปุกเกียร์ส าหรับยานยนต์ และถุงลม
นิรภัย เป็นต้น อย่างไรก็ดี ยังคงมีสินค้าบางรายการที่ทั้งไทยและจีนจะยังคงเก็บภาษีสูง
ต่อไป แต่อัตราจะไม่เกินร้อยละ 50 ครอบคลุมสินค้าของฝ่ายไทย เช่น สินค้าเกษตร 23
รายการ ที่มีโควต้าภาษี (เช่น นม ครีม มันฝรั่ง กระเทียม และไหมดิบ เป็นต้น) 



- ลงนาม 29 พ.ย. 47
- เริ่มลดภาษี Early Harvest

(พิกัด 01-08) 1 ม.ค. 47
- ผักผลไม้ (พิกัด 07-08) 1 ต.ค. 46
- สินค้าทั่วไป 20 ก.ค. 48

ทั้งไทยและจนีลดภาษเีปน็ 0 มากกว่า 
90% พิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลงว่าด้วย
การค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่า
ด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีนฉบับ
ที่ 2





การท าเขตการค้าเสรจีะท าใหเ้กดิผลกระทบกบัประเทศ ดังนี้

1) จะกระทบต่ออุตสาหกรรมใหม่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เราเรียกว่าอุตสาหกรรมแรกเริ่ม (Infant 
Industries) คือ อุตสาหกรรมทีย่งัต้องการใหร้ฐับาลปกปอ้งอยูเ่ปน็อตุสาหกรรมทีเ่พิง่เกดิใหมไ่มม่คีวามสามารถ
ในการทีจ่ะไปแขง่ขนัในเวทโีลกอยา่งเพยีงพอ เพราะฉะนัน้ ถ้าหากมกีารจัดท าเขตการค้าเสรี อุตสาหกรรมเหล่านี้
จะถูกกระทบจากสินค้าราคาถูกจากประเทศคู่ตกลงเขตการค้าเสรี และอาจต้องล้มหายไปได้

2) ประเทศทีเ่ปน็คูต่กลงจดัท าการคา้เสรดีว้ย อาจมโีครงสรา้งการสง่ออกสนิคา้เหมอืนกนั จะกลายมา
เป็นแขน่กนัเอง เกิดการสนิคา้ประเภทเดยีวกันมาตตีลาดสนิคา้ในประเทศที่ด้อยกว่า เพราะฉะนั้น โครงสร้างการ
ผลิตประเภทเดียวกันจะท าให้แข่งกันไม่เกื้อหนุนกัน

3) การจดัท าเขตการคา้เสรคีูห่นึ่งจะไปกระตุ้นให้ประเทศอื่นต้องแข่งที่จะจัดท าเขตการค้าเสรีเพิ่มขึ้นมา
ด้วย เพราะฉะนัน้ FTA จะท าใหเ้กดิ FTA มากขึน้ ๆ จะไปสูค่วามขดัแย้งทางการคา้มากขึ้น เพราะว่าการจัดท าเขต
การค้าเสร ีอย่างเชน่ ประเทศ A กับประเทศ B สองประเทศจะได้ประโยชน์ แต่ว่าประเทศนอกกลุ่มประเทศที่ไม่
เป็นสมาชิกเขตการค้าเสรีนั้นจะถูกกีดกัน เรียกว่าเป็นการกีดกันทางการค้า

4) ในการเจรจาจัดท าเขตการค้าเสรีระหว่างกัน ส่วนใหญ่แล้วประเทศที่ใหญ่จะได้เปรียบประเทศเล็กจะ
เสียเปรียบ เพราะว่าจะไม่มีอ านาจในการต่อรอง ต้องระมัดระวังในการที่จะไปเจรจากับประเทศใหญ่ๆ เช่น 
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เป็นต้น



ผลประโยชนข์องสินคา้ขอ้ตกลงFTA
มูลค่าการคา้สินคา้เกษตรของทัง้สองฝา่ยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ท าให้ชาวนาและเกษตรกรของทั้ง

สองฝ่ายมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยสังเกตจากตัวเลขการน าเข้าของมณฑลกวางตุ้งจากประเทศ
อาเซียนในช่วง 7 เดือนแรกปีนี้ มีมูลค่ารวม 700 ล้านเหรีญสรอ. ขยายตัวร้อยละ 34.4 สินค้า
น าเข้าหลักได้แก่

1. น้ ามันปาล์ม ปริมาณการน าเข้า 645,000 ตัน มูลค่ารวม 270 ล้านเหรียญสรอ.
2. ข้าวสาร ปริมาณการน าเข้า 350,000 ตัน มูลค่ารวม 130 ล้านเหรยีญสรอ. (น าเข้าจาก

ไทยมากกว่าร้อยละ 90)
3. แป้งมนัส าปะหลงั ปริมาณการน าเขา้ 110,000 ตัน มูลค่ารวม 29.52 ล้านเหรียญสรอ.
4. มันส าปะหลังอัดเม็ด ปริมาณการน าเข้า 61,000 ตัน มูลค่ารวม 7.28 ล้านเหรียญสรอ.

ประเทศไทยเป็นประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการน า เข้าสินค้า
ของมณฑลกวางตุ้ง โดยในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2549 มณฑลกวางตุ้งมีการน าเข้าสินค้าเกษตร
จากไทย มูลค่ารวม 270 ล้านเหรียญสรอ. ขยายตัวร้อยละ 13.3 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.5
ของมูลค่าการน าเข้ารวมของมณฑลกวางตุ้งจากประเทศอาเซียน



การค้าระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์



ไทย และนิวซแีลนด์มีการลงนามความตกลงฯ ในเดือน
เมษายน 2548 เพื่อให้ความตกลงฯ มีผลใช้บงัคบัใน
วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2548 ซึง่ครอบคลมุทัง้เร่ืองการเปิดตลาดด้านการค้าสินค้า 
บริการ การลงทนุ และความร่วมมือท่ีเกี่ยวข้องกบัการค้า เช่น พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ทรัพย์สินทางปัญญา การจดัซือ้จดัจ้างโดยรัฐ และนโยบายการ
แข่งขนั เป็นต้น

ความเป็นมา



ความตกลง FTA ไทย-ออสเตรเลีย และไทย-นิวซีแลนด ์ถือเป็นความตกลง 
FTA ล าดบัตน้ๆ ของไทยท่ีมีผลใชบ้งัคบัมาตั้งแต่ปี 2548 โดยปัจจุบนั
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนดไ์ดล้ดภาษีสินคา้ทุกรายการให้กบัไทยเหลือศูนย์
แลว้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ส่วนไทยไดล้ดภาษีสินคา้เกือบทั้งหมดให้
ออสเตรเลียและนิวซีแลนดเ์หลือศูนยแ์ลว้เช่นกนั แต่ยงัคงเหลือสินคา้เกษตร
บางรายการ ซ่ึงรวมถึงสินคา้นมและผลิตภณัฑน์มท่ีไทยยงัใชม้าตรการโควตา
ภาษีและมาตรการปกป้องพิเศษ เพื่อให้ภาคการผลิตและอุตสาหกรรมโคนม
ของไทยมีเวลาในการปรับตวั โดยปัจจุบนักลุ่มผลิตภณัฑน์มไทยท่ีเปิดตลาด
ลดภาษีเหลือศูนยแ์ลว้



ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 คือ นมและครีมขน้ไม่หวาน และบตัเตอร์
มิลล์ แต่ยงัคงเหลือสินคา้ท่ีไทยจะตอ้งทยอยเปิดตลาดให้กบัออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด ์ไดแ้ก่ สินคา้นมผงท่ีมีไขมนัเกิน 1.5% (ไม่ใชเ้ล้ียงทารก) 
ผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนผสมของนม หางนม (เวย)์ เนย ไขมนัเนย (AMF)และ
กลุ่มสินคา้เนยแขง็ จะตอ้งไม่มีการจ ากดัโควตาและลดภาษีเป็นศูนย ์ในปี 
2564 และสินคา้นมและครีม เคร่ืองด่ืมประเภทนมปรุงแต่ง นมผงขาดมนั
เนย ท่ีจะตอ้งไม่มีโควตาและลดภาษีเป็นศูนยใ์นปี 2568



การลดภาษีจะครอบคลุมทุกรายการสินคา้ โดยจะเร่ิมลดภาษีตั้งแต่วนัแรกท่ี
ความตกลงมีผลบงัคบัใช้ (1 กรกฎาคม 2548) ดงัน้ี

- ไทย จะลดภาษีเป็นศูนยท์นัทีในวนัท่ีความตกลงมีผลบงัคบัใช้
ประมาณร้อยละ 49 ของมูลค่าการน าเขา้จากนิวซีแลนดใ์นปี 2546 (102.8 ลา้น
เหรียญสหรัฐ) เช่น อาหารปรุงแต่งส าหรับเล้ียงทารก ธญัพืช ไมแ้ละของท า
ดว้ยไม ้ฯลฯ และจะลดภาษีสินคา้เหลือศูนย ์เพิ่มเป็นร้อยละ 57.4 ของมูลค่า
การน าเขา้จากนิวซีแลนดใ์นปี 2546 ภายใน 5 ปี ส่วนสินคา้อ่อนไหวอีก
ประมาณร้อยละ 42.7 ของมูลค่าการน าเขา้จากนิวซีแลนดใ์นปี 2546 จะลด
เหลือศูนยภ์ายใน 7-20 ปี เช่น เน้ือ นมและผลิตภณัฑน์ม เป็นตน้

การค้าสินค้า



- นิวซีแลนด ์จะลดภาษีเป็นศูนยท์นัทีในวนัดงักลา่วประมาณร้อย
ละ 85 ของมูลค่าการน าเขา้จาก
ไทยในปี 2546 (262.8 ลา้นเหรียญสหรัฐ) ซ่ึงรวมถึงสินคา้เกษตรดว้ย ไดแ้ก่ 
สินคา้ทูน่ากระป๋อง ของปรุงแต่งจากธญัพืช กุง้แช่แขง็ ฯลฯ ส่วนท่ีเหลือ
นิวซีแลนดจ์ะลดภาษีเป็นศูนย ์เพ่ิมข้ึนจนถึงมูลค่าร้อยละ 96.7 ของมูลค่าการ
น าเขา้จากไทยในปี 2546 ในอีก 5 ปีถดัไป ส่วนสินคา้ท่ีเหลืออีกร้อยละ 3.3 ซ่ึง
ไดแ้ก่ หมวดส่ิงทอ เส้ือผา้ และรองเทา้ จะเป็นศูนยภ์ายใน 10 ปี ทั้งน้ี 
นิวซีแลนดไ์ม่มีสินคา้ท่ีอยูภ่ายใตม้าตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguard: 
SSG)



ไทยและนิวซีแลนดเ์ห็นพอ้งกนัในการลดค่าใชจ่้ายทางธุรกิจอนัเกิดข้ึนจาก
มาตรฐานและกฎระเบียบท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงภายใตค้วามตกลงการคา้เสรีจะช่วย
ให้เกิดความสอดคลอ้งของกฎระเบียบโดยการเพิ่มความร่วมมือกนัระหวา่งผู ้
วางกฎระเบียบ การยอมและการรับรองระเบียบของผลวเิคราะห์ การสร้างให้
เกิดความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล แกไ้ขกระบวนการทางบริหารไม่ให้มี
ความสลบัซบัซอ้นและมีกลไกในการแกไ้ขปัญหา ซ่ึงส่ิงต่างๆท่ีกล่าวมาน้ีจะท า
ให้เกิดการขยายตวัทางการคา้ของทั้งสองฝ่ายและยงัจะท าให้ CEP เกิด
ประโยชน์สูงสุดโดยการลดอุปสรรคทางดา้นวชิาการและท าให้เกิดความ
คล่องตวัในการด าเนินการทางการคา้ระหวา่งสองประเทศ

อุปสรรคทางการค้า



จากการท่ีไทยและนิวซีแลนดไ์ดด้  าเนินการเปิดการคา้เสรีภายใตก้รอบ
องคก์ารการคา้โลก และการจดัท าความตกลงการคา้เสรีภายใตก้รอบทวิภาคี 
ผลกระทบต่อการคา้สินคา้ภายใตค้วามตกลงการคา้เสรีจะช่วยเก้ือหนุนและ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อทั้งสองประเทศ ซ่ึงเม่ือดูจากขนาดและ
ลกัษณะทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศแลว้คาดวา่ไทยและนิวซีแลนดจ์ะ
ไดว้า่ผลกระทบปานกลางต่อ GDP รวมของแต่ละประเทศ รวมทั้งมี
ประโยชน์อ่ืนซ่ึงเกิดจากการคา้ระหวา่งกนัท่ีเพ่ิมข้ึนและการลดลงของราคา
สินคา้ นอกเหนือจากประโยชน์ท่ีไดก้ลา่วมาในแต่ละภาคอตุสาหกรรมแลว้

ประโยชน์ทางการค้า





สาธารณรัฐเกาหลีเป็นประเทศท่ีสองท่ีเป็นคู่เจรจา
เขตการคา้เสรีกบัอาเซียน โดยในปี2548 อาเซียนและ
สาธารณรัฐเกาหลีไดล้งนามกรอบความตกลงวา่ดว้ย
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอยา่ง ครอบคลุมระหวา่ง
อาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งความตกลงอีก 4
ฉบบัเพ่ือจดัตั้งเขตการคา้เสรีโดยในปี 2552 สาธารณรัฐ
เกาหลีเป็นประเทศคู่คา้ท่ีส าคญัอนัดบัท่ี 5 ของอาเซียน

ความเป็นมา



โดยมีมูลค่าการคา้ระหวา่ง กนัเท่ากบั 74,700 ลา้น
เหรียญสหรัฐ และมูลค่าการลงทุนทางตรงจาก
สาธารณรัฐเกาหลีมายงั อาเซียนเท่ากบั 1,400 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ ในปี 2553 อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี มูลค่า
การคา้ ระหวา่งกนัเท่ากบั 97,294.22 ลา้นเหรียญสหรัฐ
ไดล้งนามเม่ือวนัท่ี27 กมุภาพนัธ์ 2552มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือ
วนัท่ี 1 มกราคม 2553



ไทย ไดล้ดภาษีสินคา้ในกลุ่มสินคา้
ปกติเหลือ 0% ไปแลว้ จ านวน จ านวน 
8,455 รายการ คิดเป็น 88%ของรายการ
สินคา้ทั้งหมด โดยคงเหลือ 12% เป็นกลุ่ม
สินคา้อ่อนไหว 1,155 รายการ อาทิ 
ส่วนประกอบวิทย/ุโทรทศัน์ แผน่เหลก็รีด
ร้อน และส่วนประกอบรถยนต์



เกาหลใีต้ ไดล้ดภาษีสินคา้ในกลุ่มสินคา้
ปกติเหลือ 0% ไปแลว้ จ านวน 11,29 7
รายการคิดเป็น 90.9%ของรายการสินคา้
ทั้งหมด และยงัคงเหลือ 9.1% ในกลุ่มสินค่า
อ่อนไหวท่ียงัไม่มีการลดภาษี 1,130 รายการ 
อาทิ ไมอ้ดั ขา้วโพดหวาน มนัส าปะหลงัแช่
แขง็ และมนัส าปะหลงัอดัเมด็



- สินคา้ส่งออกหลกัส าคญัของไทยไปเกาหลีใต ้
ไดแ้ก่ เคร่ืองซกัผา้และเคร่ืองซกัแหง้ฯ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ ไมแ้ละผลิตภณัฑไ์ม ้เหล็กกลา้
และผลิตภณัฑ ์ยางพารา

- สินคา้น าเขา้ส าคญัของไทยจากเกาหลีใต ้ไดแ้ก่ 
เหลก็ เหลก็กลา้และผลิตภณัฑ ์เคมีภณัฑ ์เคร่ืองจกัร
ไฟฟ้าและส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เคร่ืองบิน 
เคร่ืองร่อน อุปกรณ์การบิน



- รักษาศกัยภาพในการส่งออกไปตลาดเกาหลีใตโ้ดยเฉพาะการ
แข่งขนักบั อาเซียนอ่ืนและประเทศท่ีสามท่ีไดจ้ดัท า FTA กบั
เกาหลีใตแ้ลว้ รวมทั้งยงัเพ่ิมโอกาสส่งออกสินคา้และบริการ
ของไทยท่ีมีศกัยภาพดว้ย ไดแ้ก่ ยางรถยนต ์มอเตอร์ เคร่ืองจกัร
ไฟฟ้า เส้นดา้ย เน้ือปลา น ้ าตาลดิบและกากน ้าตาล เป็นตน้
- รักษาและดึงดูดนกัลงทุนเกาหลีใตแ้ละชาติอ่ืนให้ยา้ยฐานการ
ผลิตและการลงทุนมาไทยมากข้ึน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้
คนไทยไปลงทุน ในเกาหลีใตม้ากยิง่ข้ึน



- เพ่ิมโอกาสในการเจรจาลดอุปสรรคมาตรการท่ีมิใชภ้าษี เช่น 
มาตรการสุขอนามยัและสุขอนามยัพืช (SPS) และอุปสรรคทางเทคนิค
ต่อการคา้ (TBT)
- เป็นการส่งเสริมการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซ่ึง 

AECใหค้วามส าคญัแก่การสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งประเทศนอก
ภาคีเพ่ือตอบสนองต่อกระแสโลกาภิวตัน์ เช่น กรอบความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจกบั ญ่ีปุ่น จีน และเกาหลีใต ้เป็นตน้

- การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจในสาขาท่ีไทยมีความสนใจและมี   
ศกัยภาพจะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขนัใหก้บัสินคา้ไทย



อุปสรรค



เขตการคา้เสรี ไทย-บรูไนFTA Thai-Brunei 



ความเปน็มา

ปัจจุบัน มีประเทศสมาชิกรวม 10 ประเทศ โดย
วตัถุประสงคเ์ร่ิมแรก ของการจดัตั้งอาเซียนนั้นมุ่งไปท่ีการ
สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาค เป็นส าคญั ใน
ระยะต่อมาจึงไดห้นัมาใหค้วามส าคญักบัความร่วมมือในดา้น
เศรษฐกิจระหว่างกนัมากข้ึนเพ่ือส่งเสริมการคา้การลงทุน 
และยกระดบัมาตรฐานความเป็นอยูข่องประชาชนในภูมิภาค
อยา่งไรกดี็ ความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจในระยะเร่ิมตน้ไม่เป็น
รูปธรรมมากนกั จนกระทัง่การประกาศจดัตั้ง เขตการคา้เสรี
อาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) ในปี 2535



ซ่ึงนับเ ป็นจุด เ ร่ิมต้นส าคัญของความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจของอาเซียนท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรมสืบเน่ืองมาจนถึง
ปัจจุบนั และส่งผลต่อเน่ืองให้อาเซียน สามารถด าเนินการขยาย
ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ทั้งเชิงลึกและเชิง
กว้างเพ่ิมเติมหลายข้อตกลงที่ส าคัญ คือ กรอบความตกลง
อาเซียนว่าด้วยการค้าบริการ (ASEAN Framework Agreement
on Services : AFAS) เม่ือปี 2538 และกรอบความตกลงว่าดว้ย
เขตการลงทุนอาเ ซียน (Framework Agreement on ASEAN 
Investment Area : AIA) เ ม่ื อ ปี  2 5 4 1  ต า ม ล า ดั บ 1  ซ่ึ ง
ความกา้วหนา้ของการด าเนินงานตามความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ของสมาชิกอาเซียนส่งผลให้อาเซียนกลายเป็นการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญ่กลุ่มหน่ึงของโลกดว้ย



ข้อตกลงการเปดิเสรกีารคา้สนิคา้ระดบัภมูภิาค

เขตการคา้เสรีอาเซียน เป็นกรอบขอ้ตกลงการเปิดเสรีการค้า
สินคา้ระดบัภูมิภาคท่ีมีความใกลชิ้ดกบัไทยมากท่ีสุด เป็นตลาดส่งออก
ส าคัญอันดับแรกของไทยและยังเป็นตลาดท่ีผู ้ส่งออกได้รับสิทธิ
ประโยชนท์างดา้นภาษีจากขอ้ตกลงการคา้เสรี (Free Trade Agreement :
FTA) สูงท่ีสุดอีก โดยการคา้ระหว่างไทยกบัอาเซียน ปี 2556 มีมูลค่า 
101,055.47 ลา้นเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 21.09 ของมูลค่าการคา้รวม
ของไทย จ าแนกเป็นการส่งออกมูลค่า 59,317.72 ลา้นเหรียญสหรัฐ(คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 25.96 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด) และน าเขา้ 
41,737.75 ลา้นเหรียญสหรัฐ (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.65 ของมูลค่า
การน าเขา้ทั้งหมด) โดยไทยเป็นฝ่ายเกินดุลการคา้กบัอาเซียนประมาณ 
17,579.97ลา้นเหรียญสหรัฐ





การลงทนุของไทยและบรไูน

การลงทุนของบรูไนในไทยที่ส าคัญ คือ การลงทุนระหว่าง Brunei Investment 
Agency (BIA) และกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) ของไทย ซ่ึงไดร่้วมกนั
จดัตั้งกองทุนร่วมลงทุน (Matching Fund) ในช่ือกองทุนไทยทวีทุน 1 มูลค่า 200 ลา้น
เหรียญสหรัฐ ในปี 2546 มีอายกุองทุน 8 ปี จึงหมดอายลุงในปี 2551 และเม่ือวนัท่ี 11 
สิงหาคม 2551 กบข. และ BIA ไดจ้ดัตั้งกองทุนไทยทวีทุน 2 มูลค่า 2,530 ลา้นบาท ซ่ึง
มีอายุกองทุน 10 ปี ส าหรับการลงทุนของไทยในบรูไนมีมูลค่าไม่มากนัก ไดแ้ก่ การ
รับเหมาก่อสร้าง ร้านขายของ ร้านอาหาร และอู่ซ่อมรถ เป็นตน้



ขยายโอกาสด้านการคา้การลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 
เน่ืองจากการยกเลิกมาตรการกีดกนัทางการคา้ทั้งท่ีเป็นภาษีและท่ีมิใช่ภาษี
(Non-tariff Measures : NTMs) ระหวา่งกนั เพ่ือให้ประเทศสมาชิกสามารถใช้
ประโยชน์จาก AFTA ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี และเพ่ิมโอกาสในการสร้างเครือข่ายทาง
ธุรกิจในอาเซียน อนัน าไปสู่การขยายตวัทางเศรษฐกิจของภูมิภาคต่อไป

เพ่ิมโอกาสของผูป้ระกอบการในการใชป้ระโยชน์จากห่วงโซ่อุปทาน
(Supply Chain) ในอาเซียนเพ่ือลดตน้ทุนการผลิต โดยการน าเขา้วตัถุดิบและ
สินคา้ขั้นกลางท่ีใช้ในการผลิตท่ีมีราคาถูกลงจากหลายแหล่งมากข้ึน ซ่ึงถือ
เป็นการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันแก่ผู ้ประกอบการตามหลักการ
ไดเ้ปรียบ

ประโยชน์



อุปสรรค์

จ านวนคู่แข่งและสภาพการแข่งขนัในตลาดเพ่ิมสูงข้ึน เน่ืองจาก
ประเทศอาเซียนท่ีมีโครงสร้างการส่งออกสินคา้คลา้ยคลึงกนัอาจเป็นคู่แข่ง
กบัไทย ผูป้ระกอบการและอุตสาหกรรมบางสาขาจึงไดรั้บผลกระทบอยา่ง
ไม่อาจหลีกเล่ียงได ้ท าให้ตอ้งปรับตวัรองรับการแข่งขนัท่ีเขม้ขน้ข้ึน

การเปิดเสรีบางสาขาบริการซ่ึงเป็นสาขาท่ีมีความอ่อนไหว
เน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบัเสถียรภาพและความมัน่คงภายในประเทศ ท าให้ตอ้ง
ระมดัระวงัเป็นพิเศษ เช่น ภาคการเงิน ซ่ึงไทยยงัไม่เคยเปิดเสรีมาก่อน

การเปิดเสรีด้านการลงทุนบางสาขาท่ีเป็นสาขาอ่อนไหวอาจ
กระทบต่อเศรษฐกิจและความมัน่คงของประเทศ (เช่น การเกษตร ปศุสัตว ์
และการท าประมง เป็นตน้)



ความตกลงการคา้เสร ี(FTA) ไทย-ชลิี

Thailand-Chile Free Trade Agreement



ความเป็นมา

การจดัท าความตกลงการคา้เสรี ไทย-ชิลี เกิดข้ึนจากแนวคิดในการหารือระหวา่งนายกรฐัมนตรีของ

ไทยกบัประธานาธิบดขีองชลิี (H.E. Mr. Ricardo Lagos Escobar) ในการเดนิทางเยอืนไทยอยา่งเป็นทางการ 

เมื่อปี 2546

หลงัจากนัน้ ท ัง้สองฝ่ายไดร้ว่มกนัศึกษาความเป็นไปไดข้องการจดัท าเขตการคา้เสรีระหวา่งไทยกบัชิลี 

(Thailand-Chile Joint Study on the Feasibility of a Free Trade Agreement) และไดส้รุปผลการศึกษา

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2549 การศึกษาครอบคลุมประเด็นการคา้สินคา้ การคา้บริการ การลงทุน และความ

รว่มมือทางเศรษฐกิจ ซึง่ผลการศึกษาของทัง้สองฝ่ายมีความสอดคลอ้งกนั โดยรวมพบวา่ การท าความตกลง

การคา้เสรไีทย-ชิลี จะช่วยใหเ้กิดการขยายการคา้และการลงทุนระหวา่งสองฝ่ายเพ่ิมมากข้ึน โดยสินคา้ส่งออก

ของไทยทีจ่ะมีการขยายตวัมากข้ึน ไดแ้ก่ ยานยนต ์ชิ้นส่วนและส่วนประกอบยานยนต ์ขา้ว สบัปะรด ยางพารา 

ปลาทนู่ากระป๋อง สิง่ทอ เครื่องใชไ้ฟฟ้า และผลิตภณัฑพ์ลาสติก ส าหรบัสินคา้ที่ไทยไม่เคยส่งออกมาก่อนจะมี

การสง่ออกไปชลิีไดม้ากข้ึนหากความตกลง FTAมีผลใชบ้งัคบั ไดแ้ก่ เครือ่งรบัโทรทศันส์ี หน่วยเก็บขอ้มูลของ

เครือ่งประมวลผลขอ้มูลอตัโินมตัิ รถบรรทุกสง่ของ เสื้อคารด์แิกนชนิดท าดว้ยเสน้ใยประดษิฐ ์แจ็คเก็ตหรอืเสื้อ

เบลเซอรท์าดว้ยฝ้าย เหล็กแผ่นรดีรอ้น และกระเบื้องปูพื้นและปูทางเดนิ เป็นตน้



ศกัยภาพของประเทศชลิี

จดุแข็ง

• ชิลีมีทรพัยากรทางธรรมชาติที่ส าคญั เช่น ทองค า 
ทองแดง 

• ด าเนินนโยบายการคา้เสรี ท าใหอ้ตัราภาษีสินคา้
น าเขา้คอ่นขา้งต า่

• ชิลีมีการท า FTAกบัประเทศคู่คา้ที่ส าคญั ท าสินคา้

ส่งออกจากชิลีไปยงัคู่ค่า มีขีดความสามารถในการ

แข่งขนั

• กระบวนการและมาตรการทีเ่กี่ยวกบัการน าเขา้ของชีลี
มีความโปรง่ใสไม่มีขัน้ตอนซบัซอ้น

จดุออ่น

• ปัญหาในการสื่อสาร เน่ืองจากชิลีใชภ้าษาสเปนเป็น
ภาษากลาง ท าให ้การติดต่อท าการค ้าโดยตรง

คอ่นขา้งล าบาก

• เน่ืองจากชิลีมีความร่วมมือทางการคา้กบัคู่คา้ต่าง ๆ 
ท าใหม้ีสินคา้จากประเทศต่าง ๆ เขา้มาแข่งขันใน

ประเทศคอ่นขา้งมาก



ความสมัพนัธใ์นดา้นการคา้และการลงทนุ

ความสมัพนัธท์างการคา้ระหวา่งไทยกบัชิลียงัมีนอ้ยมากโดยในชว่งเวลา 5 ปีทีผ่่านมา (2547-

2551) การคา้ระหวา่งไทยกบัชลิีมีมูลคา่การคา่เฉลี่ยเพียงปีละ 440.9 ลา้นเหรยีญสหรฐั โดยในปี 2551

ชลิีเป็นตลาด สง่ออกอนัดบัที่ 58 ของไทย และเป็นแหล่งน าเขา้อนัดบัที่ 53 ของไทยในขณะทีไ่ทยเป็น

ตลาดสง่ออกใหญ่ อนัดบัที่ 21 ของชลิีและเป็นประเทศทีช่ลิีน าเขา้มากอนัดบัที่ 40 ในดา้นดุลการคา้

ไทยและชลิีผลดักนัเกนิดุล แตใ่นชว่งเวลา 3 ปีทีผ่่านมา (2549-2551) ไทยเป็นฝ่ายเกินดุลการคา้มา

ตลอด



สนิคา้สง่ออกของไทยไปชลิี

สินคา้ส่งออกที่ส าคญัของไทยที่ส่งออกไปชิลี 10 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ รถยนต์

อุปกรณแ์ละ ส่วนประกอบ เครื่องซกัผา้และเครื่องซกัแหง้และส่วนประกอบ อาหาร

ทะเลกระป๋องและแปรรูป ผา้ปักและ ผา้ลูกไมผ้ลิตภณัฑ์ยาง เครื่องจกัรกลและ

ส่วนประกอบของเครื่องจกัร เม็ดพลาสติกผลไมก้ระป๋องและแปร รูป ปูนซีเมนตแ์ละ

ผลิตภณัฑพ์ลาสติกโดยทัง้ 10 รายการมีมูลค่าส่งออกเฉล่ีย (2549-2551) รอ้ยละ 

67.75 ของมูลคา่สง่ออกรวม



สนิคา้ทีไ่ทยน าเขา้จากชลิี

สินคา้น าเขา้ที่ส าคญั ไดแ้ก่ สินแร่โลหะและผลิตภณัฑ์สตัวน์ า้สด/แช่เย็นแช่แข็งแปรรูปและกึ่ง 

ส าเร็จรูป เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ สตัวแ์ละผลิตภณัฑจ์ากสตัว ์ไมซุ้ง ไมแ้ปรรูป เคมีภณัฑ ์

เหล็ก เหล็กกลา้และผลิตภณัฑ ์พืชและผลิตภณัฑจ์ากพืช ผลิตภณัฑเ์วชกรรมและเภสชักรรม ผกั

ผลไมแ้ละของปรุงแตง่ทีท่  าจากผกั ผลไมเ้ป็นตน้ โดยทัง้ 10 รายการมีมูลคา้ส่งออกเฉลี่ย (2549-

2551) รอ้ยละ 96.54 ของ มูลคา้สง่ออกรวม



ประโยชนท์างการคา้

1. เกิดการขยายการคา้ปละการลงทุนระหวา่งสองประเทศมากขึ้น

2. สนิคา้สง่ออกไทยจะมีการขยายมากขึ้น 

3. ส าหรบัสนิคา้ทีไ่ม่เคยสง่ออกมาก่อนจะมีการสง่ออกไปชลิไีดม้ากขึ้น 

4. การคา้และการลง FTA จะชว่ยเพ่ิมมูลคา้การคา้บรกิารและขยายการลงทุนมากขึ้น



ความตกลงการคา้เสรีไทย-อินเดีย
(Thailand - India Free Trade Agreement: TAFTA)



ประวติัความเป็นมา

การค้าไทย-อินเดียในยุคสมัยปัจจุบันมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนตามล าดับ 
โดยเฉพาะนับตั้ งแต่ไทยและอินเดียลงนามความตกลงเขตการค้าเสรี 
(FTA) ระหว่างกนั โดยเร่ิมลดภาษีในกรอบ Early Harvest 
Scheme ส าหรับสินคา้ 83 รายการตั้งแต่ปี 2547 (ภาษีเหลือร้อยละ 0 
ตั้งแต่ปี 2549) รวมถึงความตกลงเขตการคา้เสรีอาเซียน-อินเดียท่ีมีผลตั้งแต่
ปี 2553 อยา่งไรกดี็ การคา้ไทย-อินเดียยงัถือว่ามีโอกาสท่ีขยายตวัไดอี้กมาก 
โดยปัจจุบนั ไทยเป็นคู่คา้ท่ีส าคญัอนัดบั 4 ของอินเดียในอาเซียน รองจาก
สิงคโปร์ อินโดนีเซียและมาเลเซีย



การเปิดเสรีการคา้สินคา้

•อินเดีย ในปี 2549 ขยายตวั 97% เม่ือเทียบกบัปี 2547 ขณะท่ี
การน าเข้าจากอินเดียในปี 2549 เพิ่มขึน้ 41% เม่ือเทียบกับปี 
2547 
•ไทย ไทยส่งออกไปอินเดียขยายตัว 65.9% เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกนัของปี 2549 ขณะท่ีไทยน าเข้าจากอินเดียเพิม่ขึน้ 25.7% 
ส่งผลให้ไทยเกินดลุการค้ากบัอินเดีย 389.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ



ขอ้ผกูพนัทางภาษีของอินเดีย

• 1. ในช่วง 2552-2553 ขณะท่ีทั่วโลกได้รับผลกระทบจากวิกฤติการเงิน ส่งผลให้การ
ส่งออกลดลงหรือตดิลบ แต่เศรษฐกิจของอินเดียก็สามารถเติบโตประมาณร้อยละ 8 โดยมี
ภาคการผลิตเป็นปัจจยัผลกัดนั 

• 2. อินเดียมีประชากร 1.13 พันล้านคน มีประชาชนในวัยแรงงานจ านวน 625 ล้านคน
อินเดีย เ ป็นประเทศหนึ่ ง ในโลกท่ีสามารถส่ งออกแรงงานในสาขาต่างๆ เช่น 
นกัวิทยาศาสตร์ วิศวกร พยาบาลไปท างานทัว่โลก อินเดียมีทรัพยากรแร่ธาตมุากมาย 



ขอ้ผกูพนัทางภาษีของอินเดีย

• 3. ได้เปิดช่องทางให้นกัลงทนุต่างชาติเข้ามาลงทนุในอินเดียเพิ่มขึน้ใน ปี 2549-2550 
บริษัทต่างชาติได้เข้ามาลงทนุในสาขาอสงัหาริมทรัพย์ การก่อสร้างต่างๆ ภาคบริการ 
การคมนาคมสื่อสาร อุปกรณ์ไฟฟ้า เคร่ืองมืออิ เล็กทรอนิกส์ และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
• 4. ปัจจุบนั อินเดียเปิดรับการลงทุนในสาขาต่างๆ อาทิ การผลิตกระแสไฟฟ้า การ
ก่อสร้างถนน การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง ท่าเรือ ระบบโทรคมนาคม การแปรรูป
ผลิตภณัฑ์สินค้าการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ



ขอ้ผกูพนัทางภาษีของไทย
• 1. การใช้จา่ยเพ่ือการอปุโภคบริโภคของเอกชน คาดวา่จะขยายตวัร้อยละ 3.7 เร่งขึน้จากการขยายตวัใน
ปี 2560

• 2. การลงทนุรวม คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.7 โดยการลงทุนภาครัฐ คาดว่าจะขยายตวัในเกณฑ์สูง
ร้อยละ 8.6

• 3. มลูคา่การส่งออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 8.9 และเป็นการปรับเพิ่ม
จากการขยายตวัร้อยละ 6.8 ในการประมาณการครัง้ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับเพ่ิมสมมติฐาน
ราคาและปริมาณการส่งออกสินค้าจากการเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.5 – 2.5 และร้อยละ 4.8 ในการ
ประมาณการครัง้ที่ผ่านมา



การลงทุนไทย-อินเดีย
ปริมาณการค้าการลงทุนที่เพิ่มมากขึน้อย่างต่อเน่ืองนัน้ นอกจากจะมาจากมูลค่าการ

ส่งออกแล้ว ส่วนหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือ การลงทุนโดยตรงจากนักลงทุนในอินเดียที่ เข้ามาลงทุนใน
ประเทศไทย รวมถึงนักลงทุนไทย ที่เข้าไปลงทนุในอินเดีย โดยตัง้แต่ปี 2513 เป็นต้นมา นักลงทุน
อินเดียเข้ามาลงทนุในไทยมากถึง 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ หน่วยงานด้านการลงทนุของ
อินเดียเปิดเผยวา่ นกัลงทนุไทยเข้าไปลงทนุในอินเดียตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั คิดเป็นมลูค่า 65 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ แตข้่อมลูดงักลา่วกลบัตรงกนัข้ามกบัของไทย ที่ระบวุา่ นกัลงทนุไทยเข้าไปลงทนุใน
อินเดียมากถึง 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ



ปัญหาและอุปสรรคการคา้

ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจท่ีมีการติดตามด้วยความวิตกกังวลถึงสภาวะการส่งออกท่ี
ถดถอยลง ท าให้สิ่งหนึ่งท่ีไทยต้องมีการเตรียมพร้อมตัง้รับมือคือ การหาตลาดใหม่เพื่อการ
ส่งออกภายใต้การแข่งขนัท่ีรุนแรงขึน้ รวมถงึตลาดอย่างอินเดียท่ีก าลงัมีภาวะการเจริญเติบโต
สงู เนื่องจากอินเดียเป็นประเทศท่ีมีประชากรกว่าหนึ่งพนัสองร้อยล้านคน จึงเป็นท่ีจบัตามอง
ของกลุ่มคู่ค้ามากขึน้ในปัจจบุนัแม้การค้าระหว่างไทย-อินเดีย ถือว่าไม่ใช่เร่ืองใหม่เพราะไทย
ถือเป็นคู่ค้ากบัอินเดียมาช้านาน



ปัญหาและอุปสรรคการคา้

• ส าหรับประเทศไทยก็ยงัเป็นเพียงการเจรจาทางการค้าท่ีไม่ได้ มีการจดัท าข้อตกลง
ร่วมท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรม แต่ปัจจบุนัได้มีการท าข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่าง
ไทย-อินเดีย ซึง่เร่ิมส่งผลให้การค้าระหว่างไทยกบัอินเดียมีลู่ทางสดใส แม้ว่าใน
กรอบ FTA ไทย-อินเดีย จะสะดดุอยู่ แค่สินค้า Early Harvest 82 รายการ
และยงัไม่มีว่ีแววว่าจะมีการคืบหน้าต่อ ส่วนกรอบ FTA อาเซยีน-อินเดีย ก็ต้องรอ
ผลในวนัท่ี 1 มกราคม 2553 เป็นต้น



ความตกลงการคา้เสรีไทย-ออสเตรเลีย
(Thailand - Australia Free Trade Agreement: TAFTA)



ความตกลงการคา้เสรีไทย-ออสเตรเลีย หรือ Thailand-Australia Free Trade 
Agreement (TAFTA) มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2548 โดยก าหนดให้
ไทยและออสเตรเลียเร่ิมเปิดเสรีการคา้ทั้ งในด้านสินค้า การบริการ และการ
ลงทุน ระหวา่งกนั รวมทั้งร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหาอุปสรรคทางการคา้ท่ีมิใช่ภาษี 
เช่น มาตรการดา้นสุขอนามยัท่ีเขม้งวดของออสเตรเลีย และมาตรการตอบโตก้าร
ทุ่มตลาด และในสาขาต่าง ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกทางการคา้ อาทิ พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ทรัพยสิ์นทางปัญญา การจดัซ้ือจดัจา้งโดยรัฐ และนโยบายการ
แข่งขนั เป็นตน้

ความเป็นมา



ออสเตรเลีย ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 ออสเตรเลียลดภาษีเป็น 0 ไปแล้ว
จ านวน 96.07% ของจ านวนรายการสินคา้ทั้งหมด ส่วนรายการท่ีเหลือ ไดแ้ก่ 
ส่ิงทอและเส้ือผา้ จดัเป็นสินคา้อ่อนไหว ซ่ึงจะลดภาษีเป็น 0 ในปี 2558

ไทย ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 ไทยลดภาษีเป็น 0 ไปแลว้จ านวน 93.28% ของ
จ านวนรายการสินคา้ทั้งหมด ส่วนรายการท่ีเหลือเป็นสินคา้อ่อนไหว เช่น 
สินคา้ปศุสตัว ์(เน้ือววั เน้ือหมู นม เนย) ชา และกาแฟ จะทยอยลดภาษีเป็น 0
ในปี 2558/2563

การเปิดเสรีการค้าสินค้า



ข้อผูกพนัทางภาษขีองออสเตรเลยี

1. สินคา้จ านวน 5,383 รายการ หรือร้อยละ 83.21 ของรายการทั้งหมด ลด
ภาษีเหลือร้อยละ 0 ทนัที ในวนัท่ี 1 ม.ค. 2548
2. สินคา้จ านวน 786 รายการ หรือร้อยละ 12.86 ของรายการทั้งหมด ลด
ภาษีเหลือร้อยละ 0 ภายใน 5 ปี (ปี 2553)
3. สินคา้อ่อนไหว ไดแ้ก่ ส่ิงทอและเส้ือผา้จ านวน 239 รายการ หรือร้อยละ 
3.91 ของรายการทั้งหมด ลดภาษีเหลือร้อยละ 0 ภายใน 10 ปี (ปี 2558)
4. สินคา้ท่ีใชม้าตรการการปกป้องพิเศษ มี 2 รายการ ไดแ้ก่ ทูน่ากระป๋อง 
สัปปะรดแปรรูปและน ้าสับปะรด โดยมาตรการน้ีส้ินสุดเม่ือปี 2551



1. สินคา้จ านวน 2,724 รายการ หรือร้อยละ 49.48 ของรายการทั้งหมด ลดภาษี
เหลือร้อยละ 0 ทนัที ในวนัท่ี 1 ม.ค. 2548
2. สินคา้จ านวน 2,411 รายการ หรือร้อยละ 43.80 ของรายการทั้งหมด ลดภาษี
เหลือร้อยละ 0 ภายใน 5 ปี (ปี 2553)
3. สินคา้อุตสาหกรรมอ่อนไหว จ านวน 295 รายการ เช่น ส่ิงพิมพ ์ลดภาษีเหลือ
ร้อยละ 0 ภายใน 10 ปี (ปี 2558)
4. สินคา้เกษตรอ่อนไหว จ านวน 71 รายการ เช่น เน้ือววั เน้ือหมู นม เนย ชา 
กาแฟ ลดภาษีเหลือร้อยละ 0 ภายใน 10-15 ปี (ปี 2563)

ข้อผูกพนัทางภาษขีองไทย



ในปี 2015 (ม.ค.) ออสเตรเลียมีเงินลงทุนโดยตรงในประเทศไทยลดลงมูลคา่ 
413.51 ลา้นบาท2 ขณะท่ีออสเตรเลียได้รับการอนมุติให้การส่งเสริมการ
ลงทนุจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนใน ปี 2015 (ม.ค.-มิ.ย.) 
จ านวน 6 โครงการ  (มากกว่าช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้าจ านวน 3
โครงการ) มีมูลค่า การลงทุนรวมทั้ งส้ิน 652 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน
หนา้ถึงร้อยละ 413. 4

การลงทนุ ระหว่างไทย - ออสเตรเลีย



3.1  มาตราการดา้นสุขอนามยั (SPS measures) ของออสเตรเลียมีความเขม้งวด
มาก โดยอา้งวา่ เป็นประเทศเกาะ ท าให้สินคา้เกษตรหลายชนิดไม่สามารถเขา้
ไปจ าหน่ายได้

3.2  กฎหมายควบคุมคุณภาพอาหารตาม Australian Food Standard Code ซ่ึง
ก าหนดข้ึนเพ่ือใช้ ในการกกักันและตรวจสอบคุณภาพอาหารน าเขา้มีความ
เขม้งวด โดยแบ่ง ประเภทอาหารเป็นสินคา้ท่ีมีความเส่ียงสูง กลาง และต ่า หาก
พบว่าผูส่้งออกไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด จะส่งสินคา้กลบัหรือท าลาย ทาให้
ตน้ทุนสินคา้สูง

ปัญหาและอปุสรรคการค้า



3.3  ออสเตรเลียใช้เวลาพิจารณาเปิดตลาดสินคา้เกษตรจากไทยนานมาก 
และมกัจะก าหนด มาตราฐานท่ีสูงกว่ามาตราฐานสากล และไม่สามารถ
ปฏิบติัไดห้รือไม่คุม้ทุนในเชิงพาณิชย์

3.4 การใช้มาตราการทางภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด ในกรณีท่ีผูผ้ลิตใน
ประเทศฟ้องร้องต่อรัฐบาลว่าสินค้านั้นน าเข้าท าให้เกิดความเสียหายต่อ
อุตสาหกรรมในประเทศได้

3.5 สินคา้ไทยถูกแย่งตลาดจากจีน และอินโดนีเซีย เน่ืองจากราคาสินคา้ถูก
กวา่ เช่น รองเทา้ เส้ือผา้ส าเร็จรูป และของเด็กเล่นรวมทั้งขา้ว ซ่ึงออสเตรเลีย
สามารถปลูกเองได ้

ปัญหาและอุปสรรคการค้า



ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-ญีปุ่่ น
Janpan – Thailand Economic Partnership Agreement : 
JTEPA



ความเป็นมา

ความตกลงหุน้ส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น (Japan – Thailand Economic Partnership 
Agreement: JTEPA) เป็นความตกลงท่ีครอบคลุมความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจไทย – ญีปุ่่น
แบบรอบดา้น ซ่ึงลงนามโดย อดีตนายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยทุธ์ จุลานนท์ กบั อดีต
นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่น นายชินโซ อาเบะเม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2550 และมีผลใชบ้งัคบั
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2551 ครอบคลุม 19 สาขา ไดแ้ก่

(1) การคา้สินคา้ ครอบคลุมการลดภาษีสินคา้ระหวา่งกนักวา่ร้อยละ 90
(2) กฎวา่ดว้ยถ่ินก าเนิดสินคา้
(3) พธีิการศุลกากร เนน้ความร่วมมือเพือ่อ  านวยความสะดวกใหแ้ก่การคา้ระหวา่ง

กนั
(4) การคา้ไร้กระดาษ เนน้ความร่วมมือ เพือ่พฒันาไปสู่การคา้ไร้กระดาษ



5) การยอมรับร่วมกนั เนน้ใหมี้การยอมรับหน่วยตรวจรับรองมาตรฐานบงัคบั
ส าหรับสินคา้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์

(6) การคา้บริการ ก าหนดกรอบส าหรับการเปิดเสรีการคา้บริการ
(7) การลงทุน ครอบคลุมการเปิดเสรีและการส่งเสริมและคุม้ครองการลงทุน
(8)การเคลื่อนยา้ยของบุคคลธรรมดา ครอบคลุมประเดน็การใหอ้นุญาตเขา้เมืองและ

พ านกัอยูใ่นประเทศชัว่คราว รวมทั้งก าหนดกลไกหารือเก่ียวกบัการยอมรับมาตรฐานอาชีพ
(9) ทรัพยสิ์นทางปัญญา เนน้ใหมี้การคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่งเพยีงพอ มี

ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบติัโดยยดึตามความตกลงวา่ดว้ยสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ี
เก่ียวกบัการคา้ (TRIPS) และกฎหมายของไทยในปัจจุบนั

(10) การจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ เนน้ความร่วมมือดา้นการแลกเปล่ียนขอ้มูล
(11) ความร่วมมือในดา้นเกษตร ป่าไมแ้ละประมง



(12) ความร่วมมือในดา้นความปลอดภยัอาหาร
(13) ความร่วมมือในดา้นการเช่ือมโยงทอ้งถ่ินสู่ทอ้งถ่ิน
(14) ความร่วมมือในดา้นการศึกษาและพฒันาทรัพยากรมนุษย์
(15) ความร่วมมือในดา้นการสร้างเสริมสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ
(16) ความร่วมมือในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
(17) ความร่วมมือในดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม
(18) ความร่วมมือในดา้นวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม และ
(19) ความร่วมมือในดา้นการท่องเท่ียว

19 เร่ืองขา้งตน้ผา่นการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมไทย – ญ่ีปุ่น ทั้ง 19 คณะ โดย
ในส่วนของไทยไดมี้การจดัตั้งคณะอนุกรรมการก ากบัดูแลประเดน็ทั้ง 19 เร่ืองภายใตก้าร
ก ากบัของคณะกรรมการก ากบัการด าเนินการตามความตกลง JTEPA ซ่ึงแต่งตั้งโดย
นายกรัฐมนตรี เพือ่ท าใหก้ ากบัดูแลประเดน็ทั้ง 19 เร่ืองเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและไดรั้บ
ผลประโยชน์มากท่ีสุด



อุปสรรคในการใชสิ้ทธิประโยชนจ์าก JTEPA

(1) ผูป้ระกอบการไม่สามารถขอใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษี
ภายใต้ JTEPA ได้ เน่ืองจากสินคา้ของตนอยูน่อกรายการลดภาษี ซ่ึงเป็นสินคา้ส่งออกของ
ไทยท่ีอยูน่อกรายการลดภาษีชัว่คราวซ่ึงจะตอ้งน ามาเจรจากบัญ่ีปุ่นอีกคร้ังหน่ึง เช่น น ้าตาล
ดิบและอาหารปรุงแต่งอ่ืน ๆ ในขณะท่ีสินคา้ส่งออกของไทยท่ีอยูน่อกรายการลดภาษี
ถาวร เช่น ปลาหมึกกระดองและปลาหมึกกลว้ย ขา้วท่ีสีแลว้ เป็นตน้

(2) สัดส่วนมูลค่าภาษีท่ีประหยดัไดไ้ม่จูงใจมากพอท่ีจะตดัสินใจใชสิ้ทธิประโยชน์
จาก JTEPA

(3) ผูป้ระกอบการไม่เขา้ใจสาระส าคญัของ JTEPA และขาดความกระตือรือร้นใน
การขอใชสิ้ทธิประโยชน์ เช่น ไม่ทราบขั้นตอนและกระบวนการขอใชสิ้ทธิประโยชน์ หรือ
เลือกท่ีจะไม่ด าเนินการขอใชสิ้ทธิประโยชน์หากลูกคา้ชาวญ่ีปุ่นไม่ไดข้อมา



(4) ผูป้ระกอบการไม่สามารถผลิตสินคา้ และจดัท าระบบบญัชีให้สอดคลอ้งตาม
ขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้นกฎว่าดว้ยถ่ินก าเนิดสินคา้หรือตามท่ีความตกลงก าหนดลกัษณะไว้
ได้ เช่น ทูน่ากระป๋อง สับปะรดสด อาหารสุนขัและแมว พรม เคร่ืองนุ่งห่มบางรายการ

(5) ผูป้ระกอบการเห็นวา่กระบวนการขอใชสิ้ทธิประโยชน์ยุง่ยาก และบางคร้ังไม่ได้
รับการอ านวยความสะดวกเท่าท่ีควร เช่น ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยมี
ก าลงัคนไม่เพยีงพอส าหรับติดต่อกบักรมศุลกากรเพือ่ขอรับการสิทธิพเิศษทางภาษี

อุปสรรคในการใชสิ้ทธิประโยชนจ์าก JTEPA



(1) อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั ภายใต้ JTEPA ญี่ปุ่นลดภาษีศุลกากรให้
เหลือร้อยละ 0 – 10 ข้ึนอยูก่บัประเภทของสินคา้ โดยอตัราภาษีภายใต้ JTEPA อยูใ่นระดบัท่ี
ต ่ากวา่ของอตัราภาษีปกติ และไม่มีการก าหนดเพดานปริมาณการน าเขา้ในการใชสิ้ทธิ
ประโยชน์ ผูส่้งออกอญัมณีและเคร่ืองประดบัจากไทยจึงมีการใชสิ้ทธิประโยชน์
จาก JTEPA สูงถึงร้อยละ 95.6

(2) อุตสาหกรรมอาหาร ผูป้ระกอบการใชสิ้ทธิประโยชน์ในการส่งออกอาหารร้อย
ละ 65.6 เน่ืองจาก JTEPA ใหสิ้ทธิพเิศษทางภาษีศุลกากรครอบคลุมสินคา้หลายรายการ
มากกวา่ความตกลงอ่ืน และมีมูลค่าภาษีท่ีสามารถประหยดัไดท่ี้ค่อนขา้งสูง อยา่งไรก็
ดี อุปสรรคท่ีส าคญัในการใชสิ้ทธิประโยชน์จากJTEPA ไดแ้ก่ สินคา้บางรายการไม่ผา่นกฎวา่
ดว้ยถ่ินก าเนิดสินคา้ และมาตรการดา้นความปลอดภยัอาหารของญี่ปุ่นมีความเขม้งวดมาก

การใชป้ระโยชนจ์าก JTEPA แยกรายอุตสาหกรรม



(3) อุตสาหกรรมเคร่ืองหนงัและรองเทา้ อตัราภาษีศุลกากรของญ่ีปุ่นภายใต้ JTEPA ยงั
อยูใ่นระดบัท่ีค่อนขา้งสูง เน่ืองจากสินคา้ส่วนใหญ่ไม่ไดล้ดภาษีในทนัที แต่จะทยอยลดลงใน
ปีท่ี 8 (ปี 2558) เน่ืองจากญ่ีปุ่นยงัใหก้ารคุม้ครองอุตสาหกรรมน้ีอยูใ่นระดบัท่ีสูง ท าให้
ผูป้ระกอบการไทยใชสิ้ทธิประโยชน์ในการส่งออกไปยงัญ่ีปุ่นร้อยละ 34

(4) อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม เป็นอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บประโยชน์
จาก JTEPA มากท่ีสุดอุตสาหกรรมหน่ึง อยา่งไรกต็าม สินคา้บางรายการยงัมีปัญหาในการ
เขา้สู่ตลาดญ่ีปุ่น เช่น พรม ซ่ึงควรมีการเจรจากบัญ่ีปุ่นเพือ่ทบทวนกฎวา่ดว้ยถ่ินก าเนิด
สินคา้ อยา่งไรกดี็ โครงการความร่วมมือดา้นอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มยงัไม่มีการ
ด าเนินการท่ีเป็นรูปธรรมมากนกั โดยฝ่ายไทยและฝ่ายญ่ีปุ่นยงัอยูใ่นระหวา่งการเจรจาใหมี้
การด าเนินการเป็นรูปธรรมมากข้ึน

การใชป้ระโยชนจ์าก JTEPA แยกรายอุตสาหกรรม



(5) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ โดยญี่ปุ่นมีอตัราภาษีศุลกากรท่ีร้อย
ละ 0 ทุกรายการ ในขณะท่ีไทยมีอตัราภาษีศุลกากรในระดบัท่ีต ่าทุกรายการอยู่
แลว้ ดงันั้น การใชสิ้ทธิประโยชน์ดา้นภาษีศุลกากรจาก JTEPA จึงไม่ไดเ้ป็นประเดน็
ส าคญั อยา่งไรกดี็ ไทยสามารถไดป้ระโยชน์จาก JTEPA ในเร่ืองการยอมรับร่วมกนั ในส่วน
ของผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้า

(6) อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ไม่ไดรั้บประโยชน์จาก JTEPA มากนกั เพราะอตัรา
ภาษีศุลกากรของญ่ีปุ่นส่วนใหญ่อยูท่ี่ร้อยละ 0 อยูแ่ลว้ และอตัราภาษีส่งออก
ภายใต้ JTEPA เม่ือเทียบกบัภายใตค้วามตกลงอื่นมีนอ้ยมาก

(7) อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วน ภาคน าเขา้ของไทยไดรั้บประโยชน์
จาก JTEPA มากเน่ืองจากประหยดัภาษีศุลกากรไดถ้ึง 6 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ

การใชป้ระโยชนจ์าก JTEPA แยกรายอุตสาหกรรม



(8) อุตสาหกรรมเหลก็และเหลก็กลา้ ไทยส่งออกเหลก็ไปยงัญ่ีปุ่นในมูลค่าท่ีไม่มาก
นกั และภาษีศุลกากรของญ่ีปุ่นอยูใ่นระดบัร้อยละ 0 อยูแ่ลว้ จึงไม่มีการใชสิ้ทธิประโยชน์
จาก JTEPA ในทางกลบักนั JTEPA ส่งผลใหไ้ทยซ่ึงเป็นตลาดส่งออกท่ีส าคญัเป็น
อนัดบั 3 ของญ่ีปุ่นตอ้งลดภาษีศุลกากรใหแ้ก่ญ่ีปุ่น โดยไทยก าหนดโควตาน าเขา้เพือ่ใหเ้วลา
ปรับตวัแก่ผูป้ระกอบการไทย ทั้งน้ี การน าเขา้เหลก็ของไทยยงัไม่ไดสู้งจนเตม็
โควตา ดงันั้น รัฐบาลจึงยงัไม่มีความจ าเป็นตอ้งขยายโควตาตามท่ีญ่ีปุ่นเรียกร้อง ส าหรับ
โครงการความร่วมมืออุตสาหกรรมเหลก็ไทย – ญี่ปุ่น มีความคืบหนา้บา้งแต่ยงัมีปัญหาใน
บางส่วนเช่น การฝึกอบรวมส่วนใหญ่จ ากดัอยูเ่พยีงบริษทัร่วมทุนกบัญ่ีปุ่นเท่านั้น

การใชป้ระโยชนจ์าก JTEPA แยกรายอุตสาหกรรม



ความตกลงการคา้เสรีไทย-อินเดีย
(Thailand - India Free Trade Agreement: TAFTA)



ประวติัความเป็นมา

การคา้ไทย-อินเดียในยคุสมยัปัจจุบนัมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนตามล าดบั โดยเฉพาะ
นบัตั้งแต่ไทยและอินเดียลงนามความตกลงเขตการคา้เสรี (FTA) ระหวา่งกนั โดยเร่ิม
ลดภาษีในกรอบ Early Harvest Scheme ส าหรับสินคา้ 83 รายการตั้งแต่ปี 
2547 (ภาษีเหลือร้อยละ 0 ตั้งแต่ปี 2549) รวมถึงความตกลงเขตการคา้เสรีอาเซียน-
อินเดียท่ีมีผลตั้งแต่ปี 2553 อยา่งไรก็ดี การคา้ไทย-อินเดียยงัถือวา่มีโอกาสท่ีขยายตวัได้
อีกมาก โดยปัจจุบนั ไทยเป็นคู่คา้ท่ีส าคญัอนัดบั 4 ของอินเดียในอาเซียน รองจาก
สิงคโปร์ อินโดนีเซียและมาเลเซีย



การเปิดเสรีการคา้สินคา้

•อนิเดีย ในปี 2549 ขยายตวั 97% เมื่อเทียบกบัปี 2547 ขณะท่ีการน าเข้าจาก
อินเดียในปี 2549 เพิ่มขึน้ 41% เมื่อเทียบกบัปี 2547 ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 
2550 

•ไทย ไทยสง่ออกไปอินเดียขยายตวั 65.9% เมื่อเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 
2549 ขณะท่ีไทยน าเข้าจากอินเดยีเพิ่มขึน้ 25.7% สง่ผลให้ไทยเกินดลุการค้ากบั
อินเดีย 389.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นสดัสว่นเกือบ 6.8% ของมลูคา่เกินดลุ
การค้าของไทยทัง้หมด 5,716.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 
2550



ขอ้ผกูพนัทางภาษีของอินเดีย

• 1. ในช่วง 2552-2553 ขณะที่ทัว่โลกได้รับผลกระทบจากวิกฤติการเงิน สง่ผลให้การ
สง่ออกลดลงหรือติดลบ แตเ่ศรษฐกิจของอินเดียก็สามารถเตบิโตประมาณร้อยละ 
8 โดยมีภาคการผลติเป็นปัจจยัผลกัดนั สดัสว่นของภาคการผลติของอินเดยีคดิเป็น
ร้อยละ 27 ของเศรษฐกิจ 1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
• 2. อินเดียมีประชากร 1.13 พนัล้านคน มีประชาชนในวยัแรงงานจ านวน 625 ล้านคน 
อินเดียเป็นประเทศหนึง่ในโลกที่สามารถสง่ออกแรงงานในสาขาตา่งๆ เช่น 
นกัวิทยาศาสตร์ วิศวกร พยาบาลไปท างานทัว่โลก อินเดียมีทรัพยากรแร่ธาตุมากมาย 



ขอ้ผกูพนัทางภาษีของอินเดีย

• 3. ได้เปิดช่องทางให้นกัลงทนุตา่งชาตเิข้ามาลงทนุในอินเดียเพ่ิมขึน้อยา่งใน ปี 
2549-2550 บริษัทตา่งชาตไิด้เข้ามาลงทนุในสาขาอสงัหาริมทรัพย์ การก่อสร้าง
ตา่งๆ ภาคบริการ การคมนาคมสือ่สาร อปุกรณ์ไฟฟา้ เคร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
• 4. ปัจจบุนั อินเดียเปิดรับการลงทนุในสาขาตา่งๆ อาทิ การผลติกระแสไฟฟา้ การ
ก่อสร้างถนน การพฒันาระบบคมนาคมขนสง่ ทา่เรือ ระบบโทรคมนาคม การแปร
รูปผลติภณัฑ์สนิค้าการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ



ขอ้ผกูพนัทางภาษีของไทย

• 1. การใช้จ่ายเพื่อการอปุโภคบริโภค การใช้จ่ายเพื่อการอปุโภคบริโภคของเอกชน คาดวา่จะขยายตวั
ร้อยละ 3.7 เร่งขึน้จากการขยายตวัในปี 2560

• 2. การลงทนุรวม คาดวา่จะขยายตวัร้อยละ 4.7 เร่งขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 0.9 ในปี 2560 โดย
การลงทนุภาครัฐ คาดวา่จะขยายตวัในเกณฑ์สงูร้อยละ 8.6 เทียบกบัการลดลงร้อยละ 1.2 ในปี
2560 

• 3. มลูคา่การสง่ออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. คาดวา่จะขยายตวัร้อยละ 8.9 เทียบกบัการ
ขยายตวัร้อยละ 9.7 ในปี 2560 และเป็นการปรับเพิ่มจากการขยายตวัร้อยละ 6.8 ในการประมาณ
การครัง้ท่ีผา่นมา ซึง่เป็นผลมาจากการปรับเพิ่มสมมติฐานราคาและปริมาณการสง่ออกสินค้าจาก
การเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.5 – 2.5 และร้อยละ 4.8 ในการประมาณการครัง้ท่ีผา่นมา



การลงทุนไทย-อินเดีย
ปริมาณการค้าการลงทนุท่ีเพิ่มมากขึน้อย่างตอ่เน่ืองนัน้ นอกจากจะมาจากมลูค่าการสง่ออกแล้ว 
สว่นหนึ่งท่ีเห็นได้ชดัก็คือ การลงทนุโดยตรงจากนกัลงทนุในอินเดียท่ีเข้ามาลงทนุในประเทศไทย 
รวมถึงนกัลงทนุไทย ท่ีเข้าไปลงทนุในอินเดีย โดยตัง้แตปี่ 2513 เป็นต้นมา นกัลงทนุอินเดียเข้า
มาลงทนุในไทยมากถึง 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะท่ี หน่วยงานด้านการลงทนุของอินเดีย
เปิดเผยวา่ นกัลงทนุไทยเข้าไปลงทนุในอินเดียตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั คิดเป็นมลูคา่ 65 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ แตข้่อมลูดงักลา่วกลบัตรงกนัข้ามกบัของไทย ท่ีระบวุา่ นกัลงทุนไทยเข้าไป
ลงทนุในอินเดียมากถึง 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ



ปัญหาและอุปสรรคการคา้
ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่มีการตดิตามด้วยความวติกกงัวลถึงสภาวะการสง่ออกที่ถดถอย
ลง ท าให้สิง่หนึง่ที่ไทยต้องมีการเตรียมพร้อมตัง้รับมอืคอื การหาตลาดใหมเ่พื่อการสง่ออก
ภายใต้การแขง่ขนัท่ีรุนแรงขึน้ รวมถึงตลาดอยา่งอินเดียที่ก าลงัมีภาวะการเจริญเตบิโตสงู 
เนื่องจากอินเดียเป็นประเทศที่มปีระชากรกวา่หนึง่พนัสองร้อยล้านคน จึงเป็นที่จบัตามอง
ของกลุม่คูค้่ามากขึน้ในปัจจบุนัแม้การค้าระหวา่งไทย-อินเดยี ถือวา่ไมใ่ช่เร่ืองใหมเ่พราะ
ไทยถือเป็นคูค้่ากบัอินเดยีมาช้านาน แตค่วามร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าและการ
ลงทนุร่วมระหวา่งทัง้สองประเทศที่ผา่นมาภายใต้กรอบความร่วมมอื ถือเป็นแนวคิดที่มี
การพดูถึงในระยะหลายปีที่ผา่นมา แตท่ัง้หมด



ปัญหาและอุปสรรคการคา้

• ส าหรับประเทศไทยก็ยงัเป็นเพียงการเจรจาทางการค้าที่ไมไ่ด้ มีการจัดท า
ข้อตกลงร่วมที่ชดัเจนเป็นรูปธรรม แต่ปัจจบุนัได้มีการท าข้อตกลงเขตการค้า
เสรีระหวา่งไทย-อินเดยี ซึง่เร่ิมสง่ผลให้การค้าระหวา่งไทยกบัอินเดยีมลีูท่าง
สดใส แม้วา่ในกรอบ FTA ไทย-อินเดีย จะสะดดุอยู ่แคส่นิค้า Early 
Harvest 82 รายการและยงัไมม่ีวี่แวววา่จะมกีารคบืหน้าตอ่ สว่นกรอบ 
FTA อาเซียน-อินเดยี ก็ต้องรอผลในวนัท่ี 1 มกราคม 2553 เป็นต้น



ความตกลงการคา้เสรี ไทย-สหรัฐ
FTA Thailand - USA



ความเป็นมา
ไทยและสหรัฐฯ มีสนธิสัญญาไมตรีและการพาณิชย์ตั้ งแต่ปี 2376 นับถึง
ปัจจุบนัมีทั้งส้ิน 5 ฉบบั ฉบบัปัจจุบนัไดล้งนามเม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2509 
มีขอบเขตความร่วมมือครอบคลุมกวา้งขวางทางดา้นมิตรภาพ การพาณิชย ์
และการเดินเรือ โดยมีการก าหนดให้คนชาติและนิติบุคคลของแต่ละประเทศ
ได้รับการประติบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) โดย
ครอบคลุมธุรกิจบริการทั้งหมด ยกเวน้ธุรกิจ 6 ประเภท ไดแ้ก่ การส่ือสาร การ
ขนส่ง การดูแลทรัพยสิ์นเพื่อประโยชน์ของผูอ้ื่น การธนาคารท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การรับฝากเงิน การคา้ภายในท่ีเก่ียวกบัผลิตผลทางการเกษตรพื้นเมือง และ
การแสวงหาผลประโยชน์จากท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ



ประโยชน์ทางการค้า
ไทย-สหรัฐฯ ยงัไดเ้ร่ิมเจรจา FTA ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งเตรียมการเจรจา ส าหรับการเจรจา FTA
กบัสหรัฐฯ จะอยูใ่นรูปของการขยายการคา้ โอกาสในการส่งออกและการพฒันาเทคโนโลยี 
อยา่งไรกต็าม การท า FTA ยอ่มตอ้งมีทั้งประโยชนแ์ละผลกระทบประโยชนท่ี์ไทยจะไดรั้บ  
- สามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดและการไดเ้ปรียบดุลการคา้กบัสหรัฐฯ ไวต้่อไป 
โดยเฉพาะสินคา้ในสาขาท่ีไทยมีศกัยภาพ เช่น กุง้สดแช่เยน็แช่แขง็ สบัปะรดกระป๋อง อาหาร
แปรรูป ส่ิงทอและเส้ือผา้ เคร่ืองประดบัและอญัมณี   
- มีโอกาสในการขยายตลาดสินคา้ใหม่ๆ เช่น รถยนต์และรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก สินคา้
เกษตรบางรายการท่ีสหรัฐฯ มีการใช้มาตรการกีดกันท่ีไม่ใช่ภาษีและมาตรการอุดหนุน
ค่อนขา้งสูง                     
- มีการลงทุนและเป็นหุน้ส่วนเศรษฐกิจมากข้ึน ในสาขาท่ีไทยมีศกัยภาพแต่ขาดเงินทุน และ
เทคโนโลยี เช่น พลงังาน ยานยนต ์เป็นตน้                            
- สาขาบริการ ท่ีไทยจะไดป้ระโยชน์ เช่น การท่องเท่ียวโดยเฉพาะการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
เป็นฐานครัวไทยสู่โลก ภตัตาคาร สปา และนวดแผนไทย เป็นตน้



อุปสรรคทางการค้า

1.การท่ีสหรัฐฯ ยงัคงอตัราดอกเบ้ียต ่านั้น ท าให้นกัลงทุนหันมาหาผลตอบแทนในภูมิภาคเอเชีย 
(carry trade) โดยเฉพาะในตลาดอสังหาริมทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์ย่างต่อเน่ือง (เพื่อการเก็ง
ก าไร)
2. ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลก ท าให้นกัลงทุนหันไปหาตลาดท่ีมีความปลอดภยัสูง 
(เพื่อลดความเส่ียง)
3. ความตอ้งการท่ีจะเพิ่มการส่งออกของสหรัฐฯ เพื่อเพิ่มการสร้างงานภายในประเทศอย่างมากนั้น 
คาดวา่น่าจะท าใหส้หรัฐฯ หนัมากดดนัประเทศคู่คา้ใหเ้ปิดตลาดต่างๆ มากข้ึน ดงัจะเห็นสัญญาณ
ไดจ้ากการเขา้ร่วมการเจรจา TPP ของสหรัฐฯ
4. ถึงแมก้ารส่งออกของไทยไปยงัสหรัฐฯ จะฟ้ืนตวัอย่างน่าพอใจ แต่ไทยอาจไม่สามารถพึ่งพา
ตลาดส่งออกสหรัฐฯ ไดเ้ช่นเดิมในระยะยาว เน่ืองจากวิกฤตเศรษฐกิจและสภาพตลาดสินเช่ือตึงตวั
ท าใหผู้บ้ริโภคอเมริกนัเร่ิมปรับเปล่ียนพฤติกรรมมาออมมากข้ึน 



กลุ่มสินคา้ท่ีมีโอกาสไดรั้บประโยชน์จากอตัราภาษีท่ีลดลงภายใตข้อ้ตกลง FTA เป็น
อุตสาหกรรมท่ีปัจจุบนัมีอตัราภาษีสูง ซ่ึงถ้าพิจารณาจากอตัราภาษีปกติ และอตัรา
ภาษีพิเศษ แล้ว กลุ่มสินคา้ส่งออกส าคญัของไทยท่ีสหรัฐตั้งอตัราภาษีค่อนข้างสูง 
กลุ่มใหญ่ๆได้แก่สินค้าอาหาร เช่น บางรายการของผลิตภณัฑ์ปลาทูน่าและปลา
ซาร์ดีน ปลาแปรรูป เน้ือสตัวแ์ช่เยน็แช่แขง็และแปรรูป น ้าตาล ผลไม้
สินคา้กลุ่มแฟชัน่ เช่น เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย ผา้ผืน รองเทา้ เคร่ืองหนงั ถุงมือ กระเป๋า 
อญัมณีและเคร่ืองประดับ และกลุ่มอ่ืนๆ เช่น เคร่ืองใช้เดินทาง เคร่ืองแก้วและ
เซรามิค รถยนต์เชิงพาณิชย์ ทั้ ง น้ี โดยรวมแล้วการส่งออกสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรท่ีไม่รวมกุง้และยางพารา (ซ่ึงอตัราภาษีต ่า) มีสัดส่วนต่อการ
ส่งออกโดยรวมไปยงัสหรัฐประมาณร้อยละ 12 ขณะท่ีสินคา้กลุ่มแฟชั่นมีสัดส่วน
มากกวา่ร้อยละ 20 ส าหรับกลุ่มอ่ืนๆมีสดัส่วนการส่งออกไม่สูงนกั

สินค้าที่มีการส่งออกและน าเข้า



การค้าระหว่างไทยสหรัฐ

ไทยสหรัฐฯ เป็นคู่คา้อนัดบัท่ีสามของไทย (รองจากจีนและญ่ีปุ่ น) มูลค่าการคา้ระหว่างกนัในปี 
2559 คิดเป็นกว่า 36.5 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ และเป็นผูล้งทุนต่างชาติใหญ่เป็นล าดบัสองของ
ไทย (รองจากญ่ีปุ่ น) ทั้งน้ี สหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกส าคญัอนัดบั 1 ของไทย มีมูลค่ากว่า 24.4 
พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกท่ีส าคญัได้แก่ คอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
ผลิตภณัฑ์ยาง อญัมณีและเคร่ืองประดบั เป็นตน้ ในขณะท่ีสหรัฐฯ เป็นแหล่งน าเขา้อนัดบัท่ี 3 
ของไทย มีมูลค่ากว่า 12 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ สินคา้น าเขา้ท่ีส าคญัได้แก่ สินคา้ประเภททุน 
(เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองจกัรกล เคร่ืองยนต์) สินค้าส าหรับอุตสาหกรรม (ยาง ปิโตรเลียม 
เคมีภณัฑ์ พลาสติก) และสินค้าบริการ (สิทธิทางปัญญา) ไทยได้ดุลการคา้กบัสหรัฐฯ มาโดย
ตลอด ในปี 2559 ไทยไดดุ้ลการคา้ 12.21 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หมายเหตุ: ขอ้มูลสถิติดุลการคา้
ระหวา่งฐานขอ้มูลของไทยท่ีประมวลโดยกระทรวงพาณิชย์



เขตการค้าเสรีอาเซียน - เปรู

Thai-Peru Free Trade Agreement 



ข้อมูลเบ้ืองต้นประเทศเปรู 

เปรูเป็นประเทศท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ในเขตทวีปอเมริกาใต้ ทิศตะวันตกติดกับ
มหาสมุทรแปซิฟิก ทิศเหนือติดกบัเอกวาดอร์และโคลมัเบีย ทิศตะวนัออกติดกบับราซิลและ
โบลิเวีย และทิศใต้ติดกับชิลี เปรูตั้ งอยู่ก่ึงกลางของ 2 ภูมิภาค คือ กลุ่มประเทศเมอร์โคซูร์
(บราซิล อาร์เจนตินา ปารากวยัและอุรกวยั) และกลุ่มแอนเดียน (โบลิเวีย โคลมัเบีย เอกวาดอร์ 
เวเนซูเอลา และเปรู) ท าให้มีท่ีตั้ งทางภูมิศาสตร์เหมาะสมท่ีสุดแห่งหน่ึงท่ีจะเป็นช่องทาง
กระจายสินคา้ไทยไปยงัตลาดต่างๆในทวปีอเมริกาใต ้ซ่ึงมีประชากรรวมกนัมากกว่า 330 ลา้น
คนและมีรายไดป้ระชาชาติรวมกนักว่า 1,235 พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ การคา้ระหว่างไทยกับ
อเมริกาใตน้ั้นมีศกัยภาพท่ีจะขยายตวัต่อไปอีกมาก เน่ืองจากปัจจุบนัการคา้ระหว่างไทยกับ
อเมริกาใตย้งัมีมูลค่าต ่าเม่ือเทียบกบัการคา้ของไทยกบัภูมิภาคอ่ืนๆของโลก 



ภาพรวมทางเศรษฐกจิ

เปรูก าลงัฟ้ืนตวัจากวกิฤตเศรษฐกิจ เศรษฐกิจในปี 2545เติบโตถึงร้อยละ 5.3 เท่ากบัของไทย แต่
เม่ือเทียบกบัไทยแลว้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของไทยมีเสถียรภาพกวา่ของเปรู อยา่งไรก็ตาม นกั
เศรษฐศาสตร์มองว่าภาวะเศรษฐกิจของเปรูขณะน้ีมีเสถียรภาพดีกว่าประเทศอื่นๆ ในละติน
อเมริกา แมพ้ื้นท่ีของเปรูจะมีขนาดใหญ่กว่าของไทย แต่จ านวนประชากรมีเพียงคร่ึงหน่ึงของ
ไทย แต่รายไดป้ระชาชาติต่อหัวของทั้งสองประเทศใกลเ้คียงกนั โดยภาคบริการเป็นภาคการ
ผลิตท่ีมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของเปรูเป็นอนัดับหน่ึง มีสัดส่วนถึงร้อยละ 64 ของ GDP
รองลงมาคือภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตรตามล าดบั ในขณะท่ีไทยมีสัดส่วนของภาค
บริการและภาคอุตสาหกรรมใกลเ้คียงกนั คือ ประมาณร้อยละ 49 และ 42 ของ GDP 



การค้าสินค้า

เปรูขาดดุลการคา้ระหว่างประเทศมาโดยตลอดยกเวน้ปี 2545 ซ่ึงมีมูลค่าการคา้ 15,065 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ ส าหรับการคา้ระหวา่งไทยกบัเปรูมีมูลค่านอ้ยมาก ระหวา่งปี 2541-2545ไทยกบั
เปรูมีการคา้ต่อกนัรวมมูลค่าเฉล่ียปีละ 76.38 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยไทยเป็นฝ่ายขาดดุลการคา้
มาโดยตลอด ทั้งน้ีการคา้ท่ีชลอตวัระหว่างประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจไดเ้พิ่มข้ึนเป็นล าดบั 
จาก45.8 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2541 เป็น 104.3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2544 แต่ในปี 2545 
การคา้รวมลดลงเหลือ 54.8 ลา้นเหรียญโครงสร้างการผลิตสินคา้ของเปรูมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบั
ของไทย แต่เม่ือพิจารณาถึงสินคา้ท่ีผลิตและส่งออกจะมีความแตกต่างกนั สินคา้เกษตรท่ีเปรู
ผลิตส่วนใหญ่จะใชใ้นการบริโภคในประเทศส่วนท่ีส่งออกเช่น หน่อไมฝ้ร่ัง เป็นสินคา้ท่ีไม่ได้
แข่งขนักบัสินคา้ของไทย ยกเวน้ กาแฟ ส่วนสินคา้ อุตสาหกรรมท่ีเปรูส่งออกจะเป็นวตัถุดิบขั้น
พื้นฐานเสียส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ทองค า ทองแดง สังกะสี และน ้ามนั



สินค้าท่ีไทยน าเขา้จากเปรูส่วนใหญ่เป็นสินค้าวตัถุดิบเพ่ือใช้ในการผลิตสินคา้อุตสาหกรรม 
ได้แก่ ปลาป่น ดีบุก สังกะสี น ้ ามนัปลา ซ่ึงสินคา้เหล่าน้ี เปรูเป็นแหล่งน าเขา้ท่ีส าคญัของไทย 
ขณะเดียวกนัไทยก็เป็นเป็นตลาดส่งออก ดีบุก และ ปลาป่นท่ีส าคญัของเปรู แต่ส าหรับสินคา้
อ่ืนๆ แลว้ ไทยเป็นตลาดท่ีมีความส าคญัไม่มากนกั นอกจากน้ีไทยเร่ิมน าเขา้สินคา้ใหม่ๆจากเปรู 
ได้แก่ น ้ าผลไม ้ผา้ทอด้วยขนสัตว ์ฝ้าย/ดา้ยฝ้าย ผา้ฝ้าย เป็นตน้  สินคา้ท่ีไทยส่งออกไปยงัเปรู
ส่วนใหญ่เป็นสินคา้ส าเร็จรูป ไดแ้ก่ รถปิคอพั ตูเ้ยน็ หลอดไฟฟ้า เคร่ืองซักผา้ คอมพิวเตอร์ และ
วตัถุดิบสินคา้อุตสาหกรรม ไดแ้ก่ เม็ดพลาสติก ดา้ยไยสังเคราะห์ ยางรถ ทั้งน้ีไทยยงัมิใช่แหล่ง
น าเขา้ส าคญัของเปรู



การลงทุน

โอกาสของการลงทุนในเปรูยงัคงเปิดกวา้ง โดยท่ีเปรูเป็นประเทศท่ีอุดมสมบูรณ์ดว้ยทรัพยากรทาง
ธรรมชาตินานาชนิด เช่น แร่ทองแดง เงิน ทองค า น ้ ามนัปิโตรเลียม ทรัพยากรประมง รวมถึงทรัพยากร
การท่องเท่ียวและวฒันธรรม ซ่ึงรัฐบาลเปรูมีนโยบายใหก้ารสนบัสนุนการลงทุนจากต่างชาติ โดยเห็น
ไดจ้ากนโยบายเปิดเสรีการลงทุนซ่ึงใชม้าตั้งแต่ปี 2533 ส่งผลให้เกิดการเคล่ือนยา้ยเงินทุนเสรีระหว่าง
ประเทศ และมีกฎเกณฑก์ารเคล่ือนยา้ยแรงงานท่ีค่อนขา้งยืดหยุ่น มีการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจเสรีซ่ึงให้
สิทธิประโยชน์ทางภาษี นอกจากน้ียงัมีกรอบกฎหมายท่ีให้ความคุม้ครองแก่นกัลงทุนในระดบัท่ีน่า
พอใจ นักลงทุนต่างชาติท่ีส าคญัซ่ึงเขา้มาลงทุนในเปรูในรูปของ Foreign Direct Investment ได้แก่ 
สเปน สหรัฐฯ สหราชอาณาจกัร และเนเธอร์แลนด์ โดยส่วนมากเขา้มาลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ธุรกิจเหมืองแร่ พลงังาน การผลิตสินคา้อุตสาหกรรม และภาค
ธุรกิจการเงิน อย่างไรก็ดีการลงทุนในเปรูยงัคงมีความเส่ียงอยู่มากเน่ืองจากนักลงทุนไทยยงัขาด
ประสบการณ์การลงทุนในภูมิภาคน้ี ทั้งยงัตอ้งแข่งขนักบันกัลงทุนต่างชาติท่ีเขา้มาลงทุนก่อนหนา้น้ี



ไทยมีนโยบายเปิดเสรีในดา้นการลงทุน มีการให้สิทธิประโยชน์ทั้งในดา้นภาษีและไม่ใช่
ภาษีเพ่ือเป็นเคร่ืองจูงใจนักลงทุนต่างชาติมาเป็นเวลากว่า 25 ปีแลว้ ในปัจจุบนันโยบายใน
ดา้นการลงทุนของไทยจะเน้นหนักไปท่ีกลุ่มอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์หลกั 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
อุตสาหกรรมเกษตร ยานยนต์ แฟชั่น อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสารและ
อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมบริการ ทั้งน้ี รัฐบาลยงัส่งเสริมการพฒันาธุรกิจในรูปของ
กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง (cluster development) รวมทั้ งได้ปรับปรุงการให้สิทธิ
ประโยชน์ท่ีเป็นการเฉพาะแก่ผูป้ระกอบการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุน 
(customized incentive package) ปัจจุบนั ไทยและเปรูไดจ้ดัท าความตกลงสองฝ่ายเพื่อ
ส่งเสริมและปกป้องการลงทุนระหว่างกัน ความตกลงเขตการคา้เสรีระหว่างไทยกบัเปรูจะ
ช่วยเปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการไทยสามารถเขา้ไปลงทุนในเปรูโดยจะไดป้ระโยชน์จาก
แหล่งวตัถุดิบราคาถูก



โอกาส ความเป็นไปได้ และผลกระทบต่อประเทศไทย 

เปรูจะเป็นประตูไปสู่ประชาคมแอนเดียนและกลุ่มเมอร์โคซู ซ่ึงมีประชากรรวมกนัถึง 340 ลา้นคน 
ประกอบกบัรายไดต่้อหัวของประชากรเปรูท่ีใกลเ้คียงกับของไทย และสภาพเศรษฐกิจของเปรูท่ี
ปรับตวัดีข้ึนมากเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศในละตินอเมริกาดว้ยกนั ท าใหเ้ปรูเหมาะท่ีจะเป็นฐานใน
การขยายการคา้การลงทุน ประกอบกบัการท่ีสินคา้ท่ีผลิตและส่งออกของเปรูกบัของไทยเป็นสินคา้ท่ี
มีระดับการพฒันาและชนิดสินคา้ท่ีแตกต่างกนั จึงไม่แข่งขนักนัโดยตรงการจัดตั้ งเขตการคา้เสรี
ระหวา่งกนั น่าจะเป็นการส่งเสริมท าใหเ้กิดการขยายตวัทางดา้นการคา้สินคา้เกษตรและอุตสาหกรรม
ของทั้งสองประเทศ แต่ความพยายามท่ีจะขยายการคา้ระหว่างกนัก็ยงัมีอุปสรรค เพราะการท่ีไทยกบั
เปรูมีระยะทางท่ีห่างไกลกนัมากและการคมนาคมขนส่งท่ีไม่สะดวกนกั การท่ีเปรูใชภ้าษาสเปนเป็น
ภาษาราชการ ซ่ึงคนไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถใชภ้าษาน้ี ประกอบกบัความไม่รู้จกักนัเพียงพอ และ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งทั้งสองประเทศยงัมีไม่มาก ท าให้นกัธุรกิจส่วนใหญ่ไม่สนใจท่ีจะติดต่อคา้ขาย
หรือไปลงทุนท่ีเปรูเท่าใดนกั



การค้าระหว่างไทยกบัเปรู การส่งออก 

ไทยส่งออกไปเปรูเพิ่มข้ึนมาโดยตลอด ยกเวน้ในปี 2540-41 การส่งออกสินคา้ไปเปรูลดลง
เน่ืองจากเปรูประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ในปี 2545 ไทยส่งสินคา้ออกไปเปรูมูลค่า 22.5 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ เพิม่ข้ึนจากปีก่อนหนา้ร้อยละ 65.4 ส าหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2546 ส่งออกได ้
9.5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ลดลงร้อยละ 3) สินคา้ส าคญัท่ีส่งออกไปเปรู ไดแ้ก่ รถบรรทุกของ เม็ด
พลาสติก ตูเ้ยน็ หลอดไฟฟ้า ดา้ยไยยาวสังเคราะห์ ยางรถ เคร่ืองซกัผา้ ผา้ทอท าดว้ยฝ้าย ถุงมือยาง 
อุปกรณ์กีฬา เป็นตน้ 4.3.2 การน าเขา้ การน าเขา้จากเปรูมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนตลอดมา ยกเวน้ในปี 
2540-2541 ท่ีประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ แต่ในปี 2545 ไทยน าเขา้สินคา้จากเปรู
มูลค่า 32.3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 64.4 อนัเป็นผลจากการน าเขา้ปลาป่นท่ีลดลงอย่าง
มาก และส่งผลมาถึงปี 2546 ท าให้ในช่วง 6 เดือนแรกมีการน าเขา้เพียง 16.7 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
(ลดลงร้อยละ 5.6) 



เปรียบเทียบอตัราภาษนี าเข้าของเปรูกบัไทย 

สินคา้เกษตรของเปรูส่วนใหญ่มีอตัราภาษีน าเขา้ต ่ากว่าสินคา้เกษตรของไทย อย่างไรก็ตาม
การท่ีเปรูเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอีกร้อยละ 5 และบางสินคา้ถูกเรียกเก็บ Variable 
specific duties จึงท าให้ภาษีท่ีตอ้งเสียจริงมีอตัราใกลเ้คียงกนั ส าหรับสินคา้อุตสาหกรรม 
หากเป็นสินคา้ส าเร็จรูป ไทยจะมีอัตราภาษีท่ีสูงกว่า แต่สินคา้วตัถุดิบ ไทยจะเก็บภาษี
ประมาณร้อยละ1 หรือ 0 ซ่ึงมีอตัราต ่ากวา่เปรูท่ีเกบ็ในอตัราประมาณร้อยละ 4



ปัญหาอุปสรรคทางการค้าระหว่างไทยกบัเปรู 

1. ระยะทางท่ีห่างไกลของทั้งสองประเทศ การเดินทางและการขนส่งตอ้งใชเ้วลานาน และ
เป็นการขนส่งผ่านประเทศท่ีสาม เน่ืองจากไม่มีการเดินเรือขนส่งสินคา้ระหว่างไทยกบัเปรู
โดยตรง ท าให้ค่าระวางการขนส่งสูงและตน้ทุนของสินคา้สูงข้ึนตามไปดว้ย จนไม่จูงใจให้
นกัธุรกิจไทยสนใจตลาดน้ีนกั 
2. เปรูใชภ้าษาสเปนเป็นภาษาราชการ ซ่ึงนักธุรกิจไทยท่ีสามารถใชภ้าษาน้ีในการส่ือสารมี
นอ้ย ประกอบกบัความไม่คุน้เคยกบัภูมิภาคน้ีและมีขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการท าธุรกิจกบัเปรู
ไม่มากนกั นกัธุรกิจส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยใหค้วามสนใจกบัตลาดน้ีเท่าใดนกั



สินค้าส่งออกไทยไปเปรู

1. รถบรรทุกของ 11. อุปกรณ์กีฬา                                                   

2. เคร่ืองซกัผา้ 12. ตาข่ายจบัปลา

3. ตูเ้ยน็ ตูแ้ช่แขง็ 13. อุปกรณ์การแพทย์

4. ผา้ทอท าดว้ยฝ้าย 14. ยางธรรมชาติ

5. ยางนอกชนิดอดัลม 15. โพลิเมอร์ของเอทิลีน
6. หลอดไฟฟ้า 16. ของท่ีใชล้  าเลียงหรือบรรจุสินคา้ 

7. ดา้ยไยยาวสังเคราะห์ 17. เคร่ืองท าน ้าร้อนดว้ยไฟฟ้า

8. ถุงมือยาง 18. ยางใน

9. เมด็พลาสติกโพลิอะซิทลั 19. วตัถุแต่งสีทีเป็นอินทรียส์ังเคราะห์

10. เลนส์แวน่ตา 20. ของอ่ืนๆ ท าดว้ยยางวดัแคไนซ์



สินค้าน าเข้าของไทยจากเปรู

1.แร่สงักะสี 9. สงักะสีออกไซด์และสงักะสีเปอร์ออกไซด์

2. แร่ดีบกุ 10. เศษและของท่ีใช้ไม้ได้ท่ีเป็นอลมูิเนียม 

3. ปลาป่น 11. บอเรต

4. ของอ่ืนๆ ท าด้วยสงักะสี 12. วตัถแุต่งสีท่ีได้จากพืชหรือสตัว์

5. น า้ผลไม้ 13. รัตนชาติและกึง่รัตนชาติ

6. ยา่ฆ่าแมลง ยาปราบศตัรูพืช

7. สงักะสียงัไมข่ึน้รูป

8. ออกไซด์ของโบรอน / กรดโบลิก



การคา้ระหวา่งไทย-เยอรมนั



1.2 ภาคเอกชน 
- หอการคา้ไทย-เยอรมนั  2505 เสาหลกัส าคญัในการส่งเสริม
การคา้ระหวา่งประเทศเพ่ือผลประโยชน์โดยตรงของเยอรมนั 
และ เป็นองคก์รทวภิาคีท่ีมีความเป็นเอกเทศทางการเงิน โดย
หอการคา้เยอรมนั 120 แห่งจาก 80 ประเทศทัว่ โลกท าหนา้ท่ีเป็น
เครือข่ายสนบัสนุนบริษทัต่างๆ ในการจดัตั้งและขยายธุรกิจไป
ทัว่โลก มีสมาชิกประมาณ 40,000 บริษทั   
- กรมส่งเสริมการส่งออกและหา้งสรรพสินคา้ ลงนามในบนัทึก
ความเขา้ใจเพ่ือจดักิจกรรม ส่งเสริมการส่งออกสินคา้ OTOP และ
ผลิตภณัฑ ์SMEs เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2547 ณ กรุงเบอร์ลิน



2. การค้าระหว่างไทย-เยอรมนี 
2.1 การคา้รวม เยอรมนีเป็นคู่คา้อนัดบั 14 ของไทย และเป็นคู่คา้อนัดบั 
1 ของไทยในสหภาพยโุรป ในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา (2553-2555) การคา้
รวมมีมูลค่าเฉล่ีย 8,898.44 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปี 2555 การคา้
รวม มีมูลค่า 9,584.53 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนั
ของปีก่อนหนา้ ร้อยละ 4.9 โดยไทยเป็นฝ่าย ขาดดุลการคา้ 2,366.95 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ



3. สินค้าทีม่ศัีกยภาพในการส่งออกและน าเข้า
3.1 สินคา้ส่งออก ไดแ้ก่ อญัมณีและเคร่ืองประดบั แผงวงจรไฟฟ้า เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ ส่วนประกอบ ผลิตภณัฑย์างรถยนต ์อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ เคร่ืองปรับอากาศและส่วนประกอบ ก๊อก วาวลแ์ละ ส่วนประกอบ 
เคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองจกัรกลและส่วนประกอบของเคร่ือง ไขมนัและน ้ ามนัจากพืช
และสตัว ์
3.2 สินคา้น าเขา้ ไดแ้ก่ เคร่ืองจกัรกลและส่วนประกอบ เคมีภณัฑเ์คร่ืองจกัรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต ์เคร่ืองเพชรพลอย อญัมณี
เงินแท่งและทองค า เคร่ืองมือเคร่ืองใชเ้ก่ียวกบั วทิยาศาสตร์ การแผงวงจรไฟฟ้า 
ผลิตภณัฑเ์วชกรรมและเภสชักรรม เหลก็ เหลก็กลา้และผลิตภณัฑร์ถยนต์นัง่ 



4. ปัญหาและอุปสรรคทางการค้า 
4.1 ปัญหาเศรษฐกิจในสหภาพยโุรปเป็นอุปสรรคดา้นการคา้ท่ีส าคญั
ท่ีสุดในประเทศเยอรมนีในขณะน้ี ปัญหาหน้ีสินของกลุ่มประเทศท่ีใช้
เงินยโูร มีผลท าใหอุ้ปสงคใ์นประเทศเยอรมนีขยายตวัชา้ลง เน่ืองจาก
ผูบ้ริโภคชาว เยอรมนัเกรงวา่ประเทศเยอรมนีจะประสบปัญหาวกิฤติ
เศรษฐกิจเหมือนกบัประเทศใหก้ลุ่มยโูรอ่ืนๆ เช่น ประเทศกรีก สเปน 
โปรตุเกส ฯลฯ ดว้ยเหตุน้ีผูบ้ริโภคชาวเยอรมนัจึงระวงัการใชจ่้ายเพ่ือ
เตรียมตวัรับมือกบัวกิฤติเศรษฐกิจท่ีอาจ เกิดข้ึนได ้
4.2 เยอรมนีมีระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเขม้งวดและรัดกมุมากประกอบกบั
การใชภ้าษาเยอรมนัเพ่ือการส่ือ จึงเป็น ขอ้จ ากดัส าคญัท่ีท าให้
ผูป้ระกอบการไทยด าเนินธุรกิจทางการคา้การลงทุนไม่สะดวก
เท่าท่ีควร



5. โอกาสทางการค้า 
5.1 เยอรมนีเป็นตลาดสินคา้ของขวญั ของช าร่วย และของตกแต่งบา้นท่ีส าคญัของ
ไทย หากผูผ้ลิตไทย สามารถพฒันาการผลิตสินคา้ใหต้รงตามรสนิยมผูบ้ริโภค สร้าง
มาตรฐานการผลิตโดยเฉพาะดา้นท่ีเก่ียวกบัความ ปลอดภยัของผูบ้ริโภค และ
ส่ิงแวดลอ้ม มิใหมี้การปนเป้ือนของสารเคมีอนัตราย ก็จะเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขนั และช่วยใหก้ารส่งออกสินคา้ของไทยกลุ่มน้ีขยายตวัเพ่ิมข้ึน 
5.2 เยอรมนีเป็นผูน้ าดา้นการผลิตสินคา้ใชเ้ทคโนโลยสูีง และใหค้วามส าคญัในเร่ือง
การถนอม ทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาส่ิงแวดลอ้มมาก มีการคิดคน้พฒันาการ
ใชพ้ลงังานธรรมชาติใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด มีการใชพ้ลงังานลมพลงังานจาก
แสงอาทิตย ์และน ้ าเพ่ือการผลิตไฟฟ้าใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม และครัวเรือนต่างๆ


