
โดย...  
นางอรมน  ทรัพย์ทวีธรรม   

อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  
 

บทบาทการเจรจาการค้า การลงทุน และการค้าบริการของไทย 
ในเวทีโลก และ ASEAN Connectivity 



บทบาทของกระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงพาณิชย์พร้อมให้การสนับสนุนและอ านวยความสะดวกโดยการท างานรว่มกัน 

ลู่ทางการค้าและการลงทุน 

การใช้สิทธิประโยชน์และมาตรการรองรบัผลกระทบ 

การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs 

ความรู้เก่ียวกับข้อตกลงและพันธกรณีของไทย 

ส่งเสริมและควบคุมการค้าภายในประเทศ 
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ปัจจุบันไทยมี FTA 13 ฉบับ (18 ประเทศ) 

7 7 

 = ไทย บังกลาเทศ ภูฏาน  
  ศรีลังกา อินเดีย เนปาล 

  และเมียนมา 
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FTA มีผลบังคับใช้ 
มูลค่าการค้าไทย – คู่เจรจา  
ปี 2561 (ล้านเหรียญสหรัฐ) การเติบโตนับจากมีผลบังคับใช้ 
ส่งออก การค้ารวม ส่งออก การค้ารวม 

ระดับทวิภาคี 

ไทย – อินเดีย 1 ก.ย. 47 7,600 12,464 734.28% 508.96% 

ไทย – ออสเตรเลีย 1 ม.ค. 48 10,778 16,713 239.79% 160.12% 

ไทย – นิวซีแลนด ์ 1 ก.ค. 48 1,667 2,386 219.96% 208.34% 

ไทย – ญี่ปุ่น 1 พ.ย. 50 24,942 60,202 37.66% 29.47% 

ไทย – เปรู 31 ธ.ค. 54 315 450 3.28% -26.32% 

ไทย – ชิล ี 5 พ.ย. 58 779 1,231 27.29% 37.59% 

สินค้า 
(เร่งลด/ 
เลิกภาษี
บางส่วน) 

สินค้า 
บริการ 

สินค้า 
การ
ลงทุน 
สินค้า 
บริการ 
การ
ลงทุน 

สินค้า 
(เร่งลด/ 
เลิกภาษี
บางส่วน) 

สินค้า 
บริการ 
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FTA มีผลบังคับใช้ 
มูลค่าการค้าไทย – คู่เจรจา  
ปี 2561 (ล้านเหรียญสหรัฐ) การเติบโตนับจากมีผลบังคับใช้ 
ส่งออก การค้ารวม ส่งออก การค้ารวม 

ระดับภูมิภาค 
อาเซียน 1 ม.ค. 36 

30 เม.ย. 42 
21 ม.ิย. 42 

68,437 113,934 939.32% 809.68% 

อาเซียน – จีน 20 ก.ค. 48 
1 ก.ค. 50 

15 ก.พ. 53 
30,175 80,136 229.21% 294.29% 

อาเซียน – ญี่ปุ่น 1 ม.ิย. 52 24,942 60,202 58.62% 47.74% 
อาเซียน – เกาหลี 1 ม.ิย. 52 

31 ต.ค. 52 
1 ม.ค. 53 

4,889 13,766 35.43% 17.95% 

อาเซียน – ออสเตรเลีย – 
             นิวซีแลนด์ 

12 มี.ค. 53 12,445 19,099 22.38% 15.14% 

อาเซียน – อินเดีย 1 ม.ค. 53 
1 ก.ค. 58 7,600 12,463 72.96% 87.51% 

บริการ 
การลงทุน 
สินค้า 

สินค้า 

สินค้า 
บริการ/ 
การลงทุน 

สินค้า 
บริการ 
การลงทุน 
(AIA) 

สินค้า 
บริการ 
การลงทุน 

สินค้า 
บริการ 
การลงทุน 
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13 ประเด็นอาเซียน จากพี่นิ่ม อซ. 
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AEC 
2025 

เศรษฐกิจที่มีการรวมตัวและ
เชื่อมโยงในระดับสูง 

มีความสามารถในการแข่งขัน          
มีนวัตกรรม และมีพลวัต 

การส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจ          
และความร่วมมือรายสาขา  

การครอบคลุมทุกภาคส่วน ยืดหยุ่น มุ่งเน้น
ประชาชน มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง  

เป็นส่วนส าคัญของ
ประชาคมโลก 

• ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายและนโยบายการแข่งขัน    
• การมีระบบคุ้มครองผู้บริโภคที่บังคับใช้จริงจัง   
• พัฒนานโยบายทรัพย์สินทางปัญญา  
• ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล ฯลฯ 

แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 

• เปิดเสรีสินค้าโดยลดภาษีสินค้าเพิ่มเติม /ด าเนินการ เพื่อลด
มาตรการที่มิใช่ภาษี 
• ด าเนินมาตรการด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้า 
• ขยายสาขาผลิตภณัฑ์ที่จะปรับประสานมาตรฐาน 
• เปิดเสรีการค้าบริการ การลงทุน และการเงินเพิ่มเติม 

• สร้างความเข้มแข็งให้ MSMEs    

• เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน    
• ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน    

• มุ่งเน้นการรวมกลุ่มรายสาขาต่างๆ ได้แก่ การขนส่ง โทรคมนาคม      
 e-commerce การเงิน พลังงาน อาหาร เกษตร ป่าไม้ ท่องเที่ยว สุขภาพ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ  

• ปรับปรุง FTA อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา 
• ขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความร่วมมือกับ
ประเทศต่างๆ    
• เจรจาความตกลง RCEP 

ทิศทางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2559-2568)  
จะเป็นไปตาม แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พ.ศ. 2568 “AEC Blueprint 2025”  
มุ่งเน้นการด าเนินงานที่ต่อเนื่องจากมาตรการเดิมให้มีประสิทธิภาพ  
เดินหน้ารวมตัวทางเศรษฐกิจทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกมากยิ่งขึ้น  
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ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาค 
(Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 

สถานะล่าสุด 

เป้าหมาย 

FTA Population GDP 

ASEAN 
(10 Countries) 

665 million   
(8.6% of World Population) 

GDP 2.7 trillion US$  
(3.4% of World GDP)  

RCEP 
(16 Countries) 

3,560 million  
(47.7% of World Population)  

GDP 25.1 trillion US$  
(31.7% of World GDP) 

 สรุปได้ 7 บท ได้แก่ มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช กฎระเบียบทางเทคนิค        
พิธีการศุลกากรและการอ านวยความสะดวกทางการค้า   การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ          
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ   วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ
บทบัญญัติเกี่ยวกับสถาบัน จากทั้งหมด 20 บท และ 3 ภาคผนวก  

 ตั้งเป้าให้สรุปผลการเจรจาอย่างมีนัยส าคัญ 
 ในปี 2562 (2019)   
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ความส าคัญของการค้าบริการ 

ความส าคัญของการค้าบริการต่อเศรษฐกิจ 
• คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 – 70 ของ GDP  

ความแตกต่างของสินค้าและบริการ 
• ไม่สามารถจับต้องได้ (intangibility) 
• ไม่สามารถเก็บรักษาได้ (non storability) 
• มีกฎหมายควบคุมที่เข้มข้น (High regulatory intensity) 
• มีความหลากหลายของสาขา (Diversity) 

สถานการณ์ปัจจุบัน 
• มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เช่น การพัฒนาทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร การคมนาคม 
• มีการปรับปรุงกฎหมาย เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักลงทุน และการออกไปให้บริการหรือใช้บริการ 
• มีการขยายการส่งออกสินค้า ที่จ าเป็นต้องพึ่งพาการค้าบริการ อาทิ การคมนาคม ขนส่ง 

10 



การจ าแนกสาขาบริการ 
องค์การการค้าโลก (WTO) ได้จ าแนกประเภทของการค้าบริการ โดยจัดท าเอกสาร 

Services Sectoral Classification List (เอกสาร W120) โดยจ าแนกสาขาบริการออกเป็น 12 
สาขา 160 สาขาย่อย ดังนี้ 

 

บริการการศึกษา บริการสื่อสาร บริการนันทนาการ วัฒนธรรมและกีฬา บริการด้านการเงิน 

บริการธุรกิจ บริการเกี่ยวกับการเดินทางและท่องเที่ยว บริการขนส่ง บริการจัดจ าหน่าย 

บริการสิ่งแวดล้อม บริการสุขภาพและสังคม บริการก่อสร้าง บริการอื่นๆ 

การจ าแนกสาขาบริการ 
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Mode 1:  
การให้บริการข้ามพรมแดน 

ประเทศ A 

Mode 2: 
การบริโภคในต่างประเทศ 

Mode 3: 
การจัดตั้งธุรกิจ 

Mode 4: 
การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา 

ประเทศ B 

Mode of Service Supply 
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ข้อจ ากัด/อุปสรรคต่อการค้าบริการ 

• การจ ากัดจ านวนผู้ให้บริการ 
• การจ ากัดมูลค่าของการให้บริการ 
• การจ ากัดจ านวนการให้บริการ 
• การจ ากัดจ านวนผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดาในสาขานั้น 
• การก าหนดเงื่อนไขรูปแบบขององค์กรที่สามารถเข้ามาให้บริการ 
• การจ ากัดเพดานผู้ที่ถือหุ้นต่างชาติ 

Market 
Access 

• ไม่ได้มีการก าหนดไว้ชัดเจนว่าสมาชิกใช้เงื่อนใดบ้าง แต่เปิดให้สมาชิก
พิจารณาเองให้เหมาะสมกับความต้องการของประเทศ เช่น ก าหนดว่าผู้ให้
บริการที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องมีสัญชาติ (nationality) หรือมีถิ่นพ านัก 
(Residency Requirement) อยู่ในประเทศนั้น จึงจะสามารถให้บริการได้ 

National 
Treatment 
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เงื่อนไขการให้บริการของทุกสาขาบริการ   
- การให้บริการโดยนิติบุคคลต้องเป็นบริษัทจ ากัดที่ 
จดทะเบียนในประเทศไทยเท่านั้น 
โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี ้
• อนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกิน 49% 
• จ านวนผู้ถือหุ้นต่างชาติต้องน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวน
ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว 

ข้อผูกพันการเปิดตลาดของไทย 
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บริการธุรกิจ- บริการกฎหมาย บริการด้านซอฟท์แวร์ บริการโฆษณา 
บริการสื่อสาร-  บริการโทรคมนาคมพื้นฐาน ( โทรศัพท์ โทรพิมพ์ โทร
เลข โทรสาร) บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคม (บริการขาย
อุปกรณ์โทรคมนาคม) 
บริการก่อสร้าง- งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธา 
บริการจัดจ าหน่าย- บริการตัวแทนผู้เป็นนายหน้า  
บริการการศึกษา- โรงเรียนนานาชาติระดับประถมและมัธยมศึกษา 
บริการสิ่งแวดล้อม- บริการด้านน้ าเสีย บริการก าจัดขยะมูลฝอย 

ตัวอย่างการเปิดตลาดบริการของไทยภายใต้ WTO 
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บริการด้านการเงิน-  บริการหลักทรัพย์ บริการจัดการลงทุน บริการ ประกัน
ชีวิต ประกันวินาศภัย และบริการเสริมของการประกันภัย (ไม่รวมบริการ
กองทุนบ านาญ) 
บริการการท่องเที่ยว- บริการโรงแรมและภัตตาหาร บริการตัวแทนท่องเที่ยว
และจัดการท่องเที่ยว 
-บริการนันทนาการ วัฒนธรรมและกีฬา- บริการด้านการกีฬา บริการ
สวนนันทการและชายหาด 
-บริการขนส่ง- บริการขนส่งทางทะล บริการขนส่งทางอากาศ บริการขนส่ง 
-ทางราง 
****ไทยไม่ได้ผูกพันในสาขาบรกิารสุขภาพและสังคมและบริการอื่นๆ*** 
 

ตัวอย่างการเปิดตลาดบริการของไทยภายใต้ WTO (ต่อ) 
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สาขาบริการประกันภัยที่ไทยผูกพัน 

- ประกันชีวิต (CPC 81211) 

- ประกันวินาศภัย (CPC 8129) 

- บริการนายหน้าและตัวแทนประกันภัย (CPC 81401) 

- บริการให้ค าปรึกษาด้านประกันภัย (CPC 81402)  

- บริการการประเมินภัย (CPC 81403) 

- บริการคณิตศาสตร์ประกันภัย (CPC 81404) 
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ไทยกับการเปิดเสรีสาขาบริการประกันภัย 

• ไทยผูกพันเปิดตลาดบรกิารประกันภยัภายใต ้:  
  - WTO (รอบอุรุกวัย)  
  - อาเซียน (WC-FSL/AFAS)  
  - อาเซียน-จีน (ACFTA)  
  - อาเซียน-เกาหลีใต้ (AKFTA)  
  - อาเซียน-ออสเตรเลียและนวิซีแลนด์ (AANZFTA)  
  - อาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP) (รอลงนาม) 
  - ไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) และ  
  - ไทย-ชิลี (TCFTA) 
• ข้อผูกพันการเปิดตลาดสาขาบริการประกันภัยของไทยใน FTAs ต่างๆ ไม่เกินระดับที่ผูกพันภายใต้ 

WTO (รอบอุรุกวัย) ยกเว้นอาเซียน (WC-FSL/AFAS) ที่มีระดับการเปิดตลาดที่สูงกว่า WTO 
 

18 



เงื่อนไขการเปิดตลาดสาขาบริการประกันภัยของไทย 

• ภายใต้ WTO และ FTAs ต่างๆ ก าหนดเงื่อนไขสัดส่วนการถือหุ้นต่างชาติไม่เกินร้อยละ 25 
(ผูกพันต่ ากว่ากฎหมายปัจจุบัน) 

• ภายใต้อาเซียน (AFAS/WCFSL) ผูกพันสัดส่วนต่างชาติตามกฎหมายปัจจุบัน คือ 

 1) ก าหนดเงื่อนไขสัดส่วนการถือหุ้นต่างชาติไม่เกินร้อยละ 25 

 2) เมื่อมีเหตุสมควร คปภ. อาจก าหนดเงื่อนไขสัดส่วนการถือหุ้นต่างชาติได้ถึงร้อยละ 49 

 3) เมื่อมีเหตุอันจะเกิดความเสียหาย หรือเพ่ือสร้างความมั่นคง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
โดยค าแนะน า คปภ. สามารถก าหนดเงื่อนไขสัดส่วนการถือหุ้นต่างชาติได้เกินกว่าร้อยละ 49 ได้ 
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ตัวอย่างตารางการเปดิตลาดในสาขาประกันภัยภายใต้ WTO 
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ตัวอย่างตารางการเปิดตลาดในสาขาประกันภัยภายใต้ WTO 

 

21 



ตัวอย่าง ข้อผูกพันสาขาประกันภัยท่ีอาเซียนเปิดตลาดให้กันภายใต้กรอบความตกลง
ว่าด้วยบริการอาเซียน ชุดที่ 7 

• บรูไน อนุญาตต่างชาตปิระกอบธุรกิจประกนัภัยในรปูแบบบริษัทจดทะเบียนในบรูไน  
สาขาบริษัทต่างประเทศ (branches) หรือ บริษัทลูกต่างชาต ิ(subsidiaries) และต้องได้รับ
อนุญาตจาก Autoriti Monetari Brunei Darussalam และสัดส่วนกรรมการตอ้งมีสัญชาติ
บรูไนกึ่งหนึ่ง  

• กัมพูชา อนุญาตตา่งชาตใิห้บริการประกนัชีวิตข้ามพรมแดนแตต่อ้งมีสัญญากบั 
บริษัทประกันภัยที่ได้รบัใบอนุญาตประกอบกิจการในกมัพูชา รวมถึงอนุญาตตา่งชาติถือหุ้น
ถึงร้อยละ 100 ในบริการสาขาย่อยประกันชีวิตและประกนัวินาศภัย  

• อินโดนีเซีย อนุญาตต่างชาตจิัดตัง้ธุรกิจในรูปแบบส านกังานตัวแทน หรือถือหุ้นไม่เกิน 
ร้อยละ 49 และต้องประกอบธุรกิจในลกัษณะร่วมทุน (Joint Venture)  
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ตัวอย่างข้อผูกพันสาขาประกันภัยที่อาเซียนเปิดตลาดให้กัน 
ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการอาเซียน ชุดที่ 7 

• สปป. ลาว อนุญาตต่างชาติประกอบธุรกิจสาขาย่อยประกันชีวิต ประกันวินาศภัยสาขาประกันภยัต่อ
และประกันภัยช่วง โดยถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 30 และต้องด าเนินธุรกิจในลักษณะร่วมทุน (Joint 
Venture) 

• มาเลเซีย อนุญาตต่างชาติประกอบธุรกิจสาขาย่อยประกันวินาศภัย ในรูปแบบบริษัทประกันภยัและ
รูปแบบตะกาฟุล (Takaful) ระหว่างประเทศ และบริษัทที่อยู่นอกประเทศ จะไม่ได้รับอนุญาตให้บริการ
แก่คนมาเลเซีย ส าหรับสาขาย่อยประกันชีวิต อนุญาตในรูปแบบบริษัทประกันภยัเท่านัน้ และการออก
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบใหม่ต้องได้รับอนุญาต 

• เมียนมา อนุญาตต่างชาติประกอบธุรกิจประเมินภยัและบรกิารคณิตศาสตรป์ระกันภยัถือหุ้นได้ร้อยละ 
100 หรือ ถือหุ้นขั้นต่ าร้อยละ 35 และด าเนินธุรกิจในลักษณะร่วมทุน (Joint Venture) 
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ตัวอย่าง ข้อผูกพันสาขาประกันภัยที่อาเซยีนเปิดตลาดให้กันภายใต้กรอบ
ความตกลงว่าด้วยบริการอาเซียน ชุดที่ 7 

• ฟิลิปปินส์ อนุญาตต่างชาติประกอบธุรกิจประกันชีวิต (แบบสามัญ แบบหมู่ ในอุตสาหกรรม สุขภาพและ
อุบัติเหตุ และแบบเงินได้ประจ า) และประกันวินาศภัย (อัคคีภัย ทางทะเล เบ็ดเตล็ด และประกันภัยค้ า
ประกัน) สาขาประกันภัยต่อและประกันภัยช่วง โดยหุ้นได้ถึงร้อยละ 100 ของธุรกิจที่ตั้งอยู่แล้วในประเทศ
หรือที่จะจัดตั้งใหม่ได้ร้อยละ 100 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและมีข้อก าหนดสัดส่วนกรรมการบริษัทที่เป็น
ต่างชาติ  

• สิงคโปร์ อนุญาตต่างชาติประกอบธุรกิจประกันชีวิต (กรมธรรม์บ านาญแบบชดเชยรายได้จากทุพพลภาพ 
ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ)  
ในรูปแบบบริษัทสาขา (branches) หรือบริษัทลูก (subsidiaries)  
และมีข้อก าหนดให้รวมการลงทุนด้วยเงินประกันจากกองทุนประกันสังคม กองทุนวัยเกษียณและโครงการ
ออมเงินตามที่กฎหมายก าหนด 

• เวียดนาม อนุญาตต่างชาติประกอบธุรกิจประกันภัย ประกันภัยต่อและประกันภัยช่วง ตัวกลางประกันภัย 
บริการที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย โดยหุ้นได้ถึงร้อยละ 100 ในรูปแบบ foreign-invested enterprise และมี
เงื่อนไขตามที่กฎหมายก าหนดและตามหลักการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน 
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กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเสรีบริการประกันภัย 

• พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

• พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

• พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ 2542  
และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
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พระราชบญัญัติประกันชีวิตและพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 

อาทิ 

• จัดตั้งในรูปแบบบริษัทมหาชนจ ากัด 

• ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต/วินาศภัยจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยการ
อนุมัติของคณะรัฐมนตร ี

 1) ก าหนดเงื่อนไขสัดส่วนการถือหุ้นต่างชาติไม่เกินร้อยละ 25 

 2) เมื่อมีเหตุสมควร คปภ.สามารถก าหนดเงื่อนไขสัดส่วนการถือหุ้นต่างชาติได้ถึงร้อยละ 49 

 3) เมื่อมีเหตุอันจะเกิดความเสียหาย หรือเพื่อสร้างความมั่นคง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
โดยค าแนะน า คปภ. สามารถก าหนดเงื่อนไขสัดส่วนการถือหุ้นต่างชาติได้เกินกว่าร้อยละ 49 ได้ 
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ 2542  
และกฎกระทรวงที่เกี่ยวขอ้ง 

อาทิ 

• ก าหนดให้กิจการนายหน้าหรือตัวแทนประกันและธุรกิจบริการอื่น ที่จัดเป็นกิจการที่อยู่ในบัญชี 3 
เป็นธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขัน จะต้องรับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

• แต่ในกรณีธุรกิจบริการอื่น มีกฎกระทรวงให้อ านาจยกเว้นให้ไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจตาม
พระราชบัญญัตินี้ เช่น ในธุรกิจธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัย 
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โอกาสและความท้าทายของธุรกิจประกันภัยของไทย 

• การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะผลักดันให้อุตสาหกรรมประกันภัยน าเทคโนโลยีมาใช้ 
อย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค และให้สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 พัฒนาประสิทธิภาพ 
ในการด าเนินงานและเสริมสร้างโอกาสการท าธุรกิจ 

• การพัฒนาการของเทคโนโลยีจะท าให้เข้าถึงบริการและผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้มากขึ้น ลูกค้าสามารถ
เข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้ผ่านทางช่องทางที่หลากหลายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น บริษัทประกันภัยสามาร
ให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที 

• ยกระดับหน่วยงานก ากับดูแลทั้งในเชิงข้อบทกฎหมายและกระบวนการก ากับดูแลให้มีความทันสมัย 
และสอดรับกับพัฒนาการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค 

• การรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ (Cyber security) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคและขยาย
ธุรกิจประกันภัยให้เติบโตในวงกว้างมากขึ้น 

• การเปิดเสรีธุรกิจประกันภัย จะท าให้มีการพัฒนาด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการ และผู้บริโภค 
มีทางเลือกมากขึ้น 
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สถานการณ์การค้าของไทย 
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สถานการณ์การค้าของไทย 
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สงครามการคา้ระหวา่งสหรฐัฯและจนี 

สหรฐัฯเป็นคูค่า้อนัดบั 3 ของไทย 
มลูคา่การคา้ 43,116 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ  
• ไทยสง่ออกไปสหรัฐฯ 28,016 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ  
• ไทยน าเขา้จากสหรัฐฯ 15,100 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ  
• ไทยไดด้ลุการคา้กบัสหรัฐฯ (12,917 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ) 

สหรฐัฯ เป็นคูค่า้อนัดบั 1 ของจนี 
มลูคา่การคา้รวม 581,000 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ  
• จนีสง่ออกไปสหรัฐฯ 430,000 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ (เป็นอนัดับ 3 จาก
การสง่ออกทัง้หมด หรอื 18.9% ของการสง่ออกทัง้หมด) 

• จนีน าเขา้จากสหรัฐฯ 150,000 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ 
• จนีไดด้ลุการคา้จากสหรัฐฯ มากเป็นอนัดบั 1 (280,000 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ) 

จนีเป็นคูค่า้อนัดบั 1 ของ สหรฐัฯ  
มลูคา่การคา้รวม 640,000 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ  
• สหรัฐฯ สง่ออกไปจนี 130,000 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ (เป็นอนัดับ 3 จากการ
สง่ออกทัง้หมด หรอื 8.3% ของการสง่ออกทัง้หมด) 

• สหรัฐฯ น าเขา้จากจนี 510,000 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ  
• สหรัฐฯ ขาดดลุการคา้กบัจนีมากเป็นอนัดบั 1(3.8 แสนลา้นเหรยีญสหรัฐฯ) 

ขอ้มลูสถติกิารคา้ ณ ปี 2018 
ทีม่า: Global Trade Atlas 

จนีเป็นคูค่า้อนัดบั 1 ของไทย 
มลูคา่การคา้รวม 80,136.4 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 
• ไทยสง่ออกไปจนี 30,175.45 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ  
• ไทยน าเขา้จากจนี 49,960.99 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ  
• ไทยขาดดลุการคา้กบัจนี (19,786 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ) 

ปี 2017 

ปี 2018 
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ภาพรวมการสง่ออกของไทย ในปี 2561 และ 2562 (6 เดอืน) 
หลังจากสถานการณ์ trade war 

 

ไทยสง่ออกเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.7 ในปี 2561 เทยีบกบัปี 2560 

ไทยสง่ออกลดลง 2.6 ปี 2562 (6 เดอืน) เทยีบกบัปี 2561 (6 เดอืน) 

ปี 2561 

สง่ออกไปจนีเพิม่ข ึน้ รอ้ยละ 2.30 

ปี 2562 (6 เดอืน) 

สง่ออกไปจนีลดลง รอ้ยละ 9.7 

ปี 2561 

สง่ออกไปสหรัฐฯ เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 5.40 

ปี 2562 (6 เดอืน) 

สง่ออกไปสหรัฐฯ เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 9.7 
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