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กฎกติกาการคา้ระหว่างประเทศ
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ประเทศทีอ่ยู่ระหว่างกระบวนการภาคยานุวติั

(Accession) เขา้เป็นสมาชิก WTO อาท ิ

แอลจีเรีย อหิร่าน ภฏูาน เอธโิอเปีย และอรัิก เป็นต้น 

ขอ้มูลพื้ นฐานองคก์ารการคา้โลก (World Trade Organization : WTO)

จํานวนสมาชิก

164 ประเทศ (98% ของการคา้โลก)
ประเทศสมาชิกล่าสดุ : ไลบีเรีย และอฟักานิสถานเข้า

เป็นสมาชิกเม่ือวันที่ 14 และ 29 กรกฎาคม 2559

ไทยเขา้เป็นสมาชิก 1 มกราคม 2538

ผูอํ้านวยการใหญ่ 
(DG WTO)

Dr. Ngozi Okonjo-Iweala (ไนจีเรีย)

วาระดาํรงตาํแหน่ง: มีนาคม 2564 –

สงิหาคม 2568

ที่ตั้ง

นครเจนวีา สมาพนัธรฐัสวิส
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องคก์ารการคา้โลก
(WTO)

วตัถุประสงค์

ส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกจิอย่างครอบคลุมและย่ังยืนภายใต้

ระบบการค้าพหุภาคี (Multilateral Trading System : MTS) 

หนา้ทีห่ลกั

• เวทีเจรจาลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก

• กํากบัดูแลการค้าระหว่างประเทศให้เป็นไปตามกฎเกณฑภ์ายใต้ WTO

• ติดตามนโยบายการคา้ของประเทศสมาชิก (Trade Policy Monitoring)

• เวทีระงบัขอ้พพิาททางการคา้ระหว่างประเทศสมาชิก

• สนบัสนุนการสร้างศักยภาพทางการค้าและความช่วยเหลือทางเทคนิคให้กบั
ประเทศกาํลังพัฒนาและ LDCs

• สรา้งความร่วมมือกบัองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ
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หลักการสาํคัญของ 
GATT / WTO

ความโปร่งใส2

ส่งเสริมการพฒันาและ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ4

ส่งเสริมการแข่งขนั
ทางการคา้อย่างเป็นธรรม3

- ห้ามไม่ให้ประเทศสมาชิกอดุหนุนการผลิตและการส่งออก จนบิดเบือนกลไกตลาด

- สามารถเกบ็ภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดและการอดุหนุนจากสนิค้านาํเข้าได้

- ให้สทิธพิิเศษแก่ประเทศกาํลังพัฒนาในการปฏบิัตติามพันธกรณ ี

(Special and Differential Treatment: S&D)

- ให้โอกาสประเทศพัฒนาแล้วให้สทิธพิิเศษทางศลุกากร (GSP) แก่ประเทศกาํลังพัฒนาได้         

- จัดพิมพ์ เผยแพร่กฎระเบยีบ/มาตรการทางการค้าต่อสาธารณะ

- กลไกตรวจสอบและทบทวนนโยบายการค้าของประเทศสมาชิก 

(Trade Policy Review: TPR)

ให้มกีารรวมกลุ่มทางการค้าเพ่ือลดภาษีระหว่างกนัได้ หากมวัีตถุประสงค์เพ่ือ

ขยายการค้า (No Trade Blocs)

การไม่เลือกปฏิบติั1

กระบวนการยุติ
ขอ้พพิาททางการคา้5

- การปฏบิัตเิยี่ยงชาตทิี่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (Most-Favored-Nation : MFN)

- การปฏบิัตเิยี่ยงคนชาต ิ(National Treatment : NT)

สิทธิพเิศษแก่
ประเทศกาํลงัพฒันา6

- เมื่อเกดิข้อขัดแย้งทางการค้า ให้หารือเพ่ือหาทางยุตข้ิอพิพาท

- หากไม่สามารถหาข้อสรุปได้ ให้นาํเร่ืองเข้าสู่กระบวนการยุตข้ิอพิพาทของ WTO

และดาํเนนิมาตรการตอบโต้ทางการค้าได้ หากไม่ปฏบิัตติามคาํตดัสนิ
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กระบวนการตัดสนิใจใน WTO

“Consensus” 

“No one opposes”

“Single Undertaking” 

“Nothing is agreed until everything is agreed.”
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Multilateral
Agreements

Trade in Goods

Trade in Services 

(GATS)

Trade-Related Aspects 
of Intellectual 

Property Rights 
(TRIPS)

Understanding on Rules 
and Procedures Governing
the Settlement of Disputes

Plurilateral
Agreements

Agreement on Government 

Procurement (GPA)

Agreement on Trade 

in Civil Aircraft

Information Technology 

Agreement (ITA)

ความตกลงภายใต ้WTO
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การประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกสมัยสามัญ 
(Ministerial Conference : MC)

2564256325602558255625542552254825462544254225412539ปี

การประชมุ MC5

ณ เมืองแคนคูน 

เม็กซิโก 

การประชมุ MC7

ณ นครเจนีวา 

สมาพนัธรฐัสวิส

การประชมุ MC9

ณ เมืองบาหลี

อินโดนีเซีย

การประชมุ MC11

ณ กรุงบวัโนสไอเรส

อารเ์จนตินา

การประชมุ MC6

ณ ฮ่องกง

การประชมุ MC8

ณ นครเจนีวา 

สมาพนัธรฐัสวิส

การประชมุ MC10

ณ กรุงไนโรบี

เคนยา

การประชมุ MC12
ณ นครเจนีวา 

สมาพนัธรฐัสวิส 
(เลือ่นอยา่งไม่มกีาํหนด)

การประชมุ MC1

ณ สิงคโปร์

การประชมุ MC2

ณ นครเจนีวา 

สมาพนัธรฐัสวิส

การประชมุ MC3

ณ เมืองซีแอตเทิล

สหรฐัอเมริกา

การประชมุ MC4

ณ กรุงโดฮา

กาตาร์
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จัดทาํกฎระเบียบเพ่ือห้าม

การอุดหนุนใน 3 หัวข้อหลัก 

• การทาํประมง IUU

• การทาํประมงในกลุ่มที่

ทรัพยากรสตัว์นํา้ร่อยหรอและ

ขาดความย่ังยืน (Overfished 

Stocks)

• การทาํประมงที่เกนิศักยภาพ

(Overcapacity) และเกนิขนาด 

(Overfishing)

ความตกลงว่าดว้ย
การอุดหนุนประมง

การหารือของกลุ่มประเทศ

สมาชิกในประเดน็สาํคัญ เช่น

(1) การจัดทาํกฎเกณฑด้์าน

พาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส ์

(2) การจัดทาํวนิัยเพ่ือกาํกบัดูแล

การใช้กฎระเบียบภายในประเทศ

ด้านการค้าบริการ 

(3) การจัดทาํความตกลงว่าด้วย

การอาํนวยความสะดวกทางการ

ลงทุน

(4) การจัดทาํความตกลงว่าด้วย

การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ

การค้าและความย่ังยืน

การหารือหลายฝ่าย 
(Plurilateral) 

การส่งเสริมการเข้าถึงวัคซีน 

ยาและสนิค้าสาํคัญทาง

การแพทย์ในการรับมือกบั

โรคโควิด – 19 อย่างทั่วถึง 

และเทา่เทยีม อาท ิ

การลดอุปสรรคและอาํนวย

ความสะดวกทางการค้า 

การเสริมสร้างความโปร่งใส

ในการใช้บังคับมาตรการ

ทางการค้า รวมถึงความ

ร่วมมือกบัองค์การระหว่าง

ประเทศ อาท ิWHO

การคา้กบัสุขภาพ

การปรับปรุงกลไกของ WTO 
ให้มีประสทิธภิาพ และสอดคล้อง
กบับริบทการค้าระหว่างประเทศ
ในปัจจุบัน ได้แก่ การปรับปรุง
กลไกเจรจากฎเกณฑท์างการค้า 
การเสริมสร้างความโปร่งใสและ
การแจ้งข้อมูลมาตรการทาง
การค้า (notification)
การปรับปรุงกลไกระงับข้อพิพาท
รวมถึงหลักเกณฑเ์กี่ยวกบัการ
ปฏบิัตทิี่เป็นพิเศษและแตกต่าง 
(S&DT)

การปฏิรูป WTO

เจรจาครอบคลุม 3 สาขา

หลัก ได้แก่ 

1. การเปิดตลาด

2. การอุดหนุนภายใน

3. การแข่งขันการส่งออก

เพ่ือผลักดันการปฏริูป

กฎระเบียบการค้าสนิค้า

เกษตรอย่างเป็นธรรม 

และมีความโปร่งใส และ

ส่งเสริมความม่ันคงทาง

อาหารสาํหรับประเทศ

สมาชิก

การเกษตร

ประเด็นหารือสาํคญัเพือ่ใหเ้ป็นผลสรุป MC12
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บทบาทของไทยในเวที WTO

Membership of 

plurilateral agreements

Information 

Technology 

Agreement

Observer to 

the Committee 

on Government 

Procurement

Domestic 

regulation of 

trade in services

E-commerce

Participation in 

joint initiatives

• Asian developing members
• APEC
• ASEAN
• Cairns group
• G-20
• Friends of A-D 

Negotiations (FANs)
• “W52” sponsors

Groups in the 

Negotiations under 

WTO
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WTO เป็นเวทีสรา้งกฎเกณฑก์ารคา้ใหมี้ความเสรี โปร่งใส คาดการณไ์ด้ และ

ส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้ทีเ่ป็นธรรม 

ไทยมีตลาดส่งออกทีห่ลากหลายและมีรายไดม้ากข้ึน จากอุปสรรคทางการคา้

ทั้งทีเ่ป็นภาษีและมิใช่ภาษีทีล่ดลง

WTO เป็นเวทีเจรจาสําคญัสําหรบัเรื่องสินคา้เกษตร โดยเฉพาะใหป้ระเทศอ่ืน

ลดการอุดหนุนภายในสินคา้เกษตรท่ีบดิเบอืนการคา้

ไทยใช ้WTO สรา้งอํานาจต่อรองและปกป้องผลประโยชนท์างการคา้ ผ่านกลไกระงบั
ขอ้พพิาท เช่น

ไทย (ร่วมกบับราซิล และออสเตรเลีย) ฟ้อง EU เรือ่งระบบนํ้าตาล
ไทยฟ้องสหรฐัฯ ต่อมาตรการ C-bond สินคา้กุง้แช่แข็งจากไทย

12



กติกาการคาระหวางประเทศ

การเจรจา FTA ของไทย

การเจรจาการคาบริการภายใต WTO

การเปดตลาดสาขาบริการประกันภยัของไทย

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับบริการประกันภัย

การเจรจาการคาระหวางประเทศยุคใหม

หัวขอการบรรยาย



นยิาม 

“ความตกลงการค้าเสรีหรือเขต

การค้าเสรี คือ การรวมกลุ่ม

เศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายเพือ่ลด

ภาษีศุลกากรระหว่างกนัภายใน

กลุ่มลง ให้เหลือน้อยที่สดุ หรือ

เป็น 0 % และใช้อตัราภาษีปกติที่

สงูกว่ากบัประเทศนอกกลุ่ม”
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1) การจัดทาํ FTA ใหผ้ลคืบหนา้อย่างเป็นรูปธรรมมากกว่าและรวดเร็วกว่าการเปิด

เสรีการค้าในกรอบ WTO

2) การจัดทาํ FTA เป็นการใหส้ิทธิพิเศษทางการคา้และการลงทุนแก่ประเทศทีเ่ขา้

ร่วม  โดยไม่ขดัต่อกฎเกณฑข์อง WTO (หากปฏบิตัติามเงื่อนไขในบทบญัญติัขอ้ 24 

ของ GATT 1994 และ Enabling Clause รวมถงึบทบญัญติัขอ้ 5 ของ GATS) ซ่ึงจะ

ช่วยขยายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ และเป็นแรงกระตุ้นให้ประเทศที่อยู่นอก

กลุ่มเขตการค้าเสรี ให้หันมาพิจารณาจดัทาํเขตการค้าเสรี

3) การเขา้เป็นสมาชิก WTO ของจีน ทําใหป้ระเทศสมาชิก WTO อื่นๆ ตอ้งปรบั

นโยบายและกลยุทธท์างเศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนัและอาํนาจ

ต่อรองทางการค้า และรองรับผลกระทบจากการก้าวเข้ามาของจนี

4) การใช้ FTA เป็นยุทธวิธีในการสรา้งพนัธมิตรด้านเศรษฐกจิและการเมอืง รวมทั้ง

สรา้งฐานขยายการคา้และการลงทุนกบัประเทศหรือกลุ่มประเทศในภมูภิาคอื่นที่อยู่

ห่างไกล

ทําไมประเทศ

ต่างๆ 

ใหค้วามสนใจใน

การจดัทําเขต

การคา้เสรี
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เป้าหมายในการเจรจา FTA
รักษาส่วนแบ่งตลาดของ

สนิค้าไทย

ขยายตลาดสนิค้าและ

บริการที่มีศักยภาพ

เป็นประตูการค้าไปสู่

ประเทศใกล้เคียง

เป็นแหล่งวัตถุดิบให้กบั

อตุสาหกรรมของไทย

เป็นช่องทางในการเจรจา 

แก้ไขปัญหา / อปุสรรค

ทางการค้า

ขยายการลงทุน

ขยายความร่วมมือทาง

เศรษฐกจิ
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การเจรจา FTA ของไทยในปัจจุบนั 

14 ฉบบั 18 ประเทศ 
Present FTA

4 ฉบบั 28 ประเทศ

อาเซียน (การคา้สินคา้/บริการ/ ลงทุน)

อาเซียน - จีน

อาเซียน - ญีปุ่่น

อาเซียน - เกาหลีใต้

อาเซียน – ออสเตรเลีย นวิซีแลนด ์

อาเซียน – อินเดีย

อาเซียน – ฮ่องกง

ไทย - ออสเตรเลีย

ไทย – นวิซีแลนด ์

ไทย - ญีปุ่่น

ไทย - เปรู

ไทย - ชิลี

ไทย - อินเดีย

Future FTA

5 ฉบบั 9 ประเทศ
FTA in pipeline

ความตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาค (RCEP)

ไทย - ปากีสถาน

ไทย - ตุรกี

ไทย - ศรีลงักา

ไทย – สหภาพยุโรป

ไทย - EFTA

ไทย - EAEU

ไทย - สหราชอาณาจกัร

อาเซียน - แคนาดา

BIMSTEC
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ความตกลงการคา้เสรีของไทยในปัจจุบนั

1 มกราคม 2536
ASEAN

TIFTA
1 กนัยายน 2547

TAFTA
1 มกราคม 2548

ACFTA
1 มกราคม 2548

TNZCEP
1 กรกฎาคม 2548

JTEPA
1 พฤศจิกายน 2550

AJCEP
1 มิถุนายน 2552

AIFTA
1 มกราคม 2553

AKFTA
1 มกราคม 2553

12 มีนาคม 2553
AANZFTA

TPCEP
31 ธนัวาคม 2554

TCFTA
5 พฤศจิกายน 2558

11 มิถุนายน 2562
AHKFTA

RCEP
1 มกราคม 2565
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สดัส่วนการคา้ของไทยกบัคู่ FTA

FTA ช่วยลดอปุสรรคทางภาษี เพ่ิมศักยภาพ

ในการแข่งขันให้สนิค้าไทย และช่วยให้มูลค่า

การค้าและการส่งออกของไทยกบัประเทศ

คู่ FTA เพ่ิมขึ้น

หน่วย: ลา้นเหรียญสหรฐัฯ
สดัส่วนมูลค่าการคา้รวมของไทย 

ปี 2564

สดัส่วนการส่งออกของไทย 

ปี 2564

สดัส่วนการนาํเขา้ของไทย 

ปี 2564

36%
64%

มูลค่าการค้ารวมทั้งหมดของไทย
538,774 USD

(17,091,185 ล้านบาท)
อตัราการขยายตวัจาก

ปี 2563 = 23%

มูลค่าการค้ารวมกบั 
18 คู่ค้า FTA

342,050 USD
(10,850,467 ล้านบาท)
อตัราการขยายตวัจาก

ปี 2563 = 24%

62%
38%

มูลค่าส่งออกรวมทั้งหมด

ของไทย 271,174 USD 

(8,542,103 ล้านบาท)

อตัราการขยายตวัจาก

ปี 2563 = 17%

65%
35%

มูลค่านาํเข้าจาก

18 คู่ค้า FTA

175,090 USD 

(5,591,825 ล้านบาท)

อตัราการขยายตวัจาก

ปี 2563 = 30%

มูลค่าส่งออกไป 

18 คู่ค้า FTA

166,960 USD 

(5,258,642 ล้านบาท)

อตัราการขยายตวัจาก

ปี 2563 = 19%

มูลค่านาํเข้ารวมทั้งหมด

ของไทย 267,600 USD 

(8,549,082 ล้านบาท)

อตัราการขยายตวัจาก ปี

2563 = 30% 19



เปรียบเทียบการขยายตวัของการส่งออกและการคา้ประเทศทีไ่ทยมี FTA กบัทีไ่ม่มี FTA

สหรฐัอเมริกา

การเติบโตการส่งออก 146%

การเติบโตการคา้รวม 119%

อินเดีย
การเติบโตการส่งออก 458%

การเติบโตการคา้รวม 432%

สหภาพยุโรป (27)

การเติบโตการส่งออก 66%

การเติบโตการคา้รวม 75%

ออสเตรเลีย

การเติบโตการส่งออก 243%

การเติบโตการคา้รวม 169%

นวิซีแลนด์

การเติบโตการส่งออก 262%

การเติบโตการคา้รวม 251%

อาเซียน

การเติบโตการส่งออก 167%

การเติบโตการคา้รวม 141%

จีน

การเติบโตการส่งออก 306%

การเติบโตการคา้รวม 410%

หมายเหตุ : ใชข้อ้มูลปี 2564 เปรียบเทียบกบัปี 2548 ซ่ึงเป็นปีที่ความตกลง FTA ส่วนใหญ่มีผลบงัคบัใช้

ประเทศที่ไทยมี FTA

ประเทศที่ไทยยงัไม่มี FTA
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การคา้ระหว่างไทย-อาเซียน (ลา้น US$)

TIFTA

ความตกลงการคา้เสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Agreements)

∙ ก่อตั้งเมือ่ปี 2510 (1967) ครบรอบ 54 ปี                             

(เมือ่วนัที ่8 ส.ค. 2564)

∙ จุดประสงคเ์ริม่แรก – สรา้งความมัน่คง เพือ่ตา้นภยัคุกคาม

คอมมิวนสิต์

สินคา้
• สินคา้ลดภาษีเป็น 0% แล้วต้ังแต่
ปี 2553 ยกเว้นเน้ือมะพร้าวแห้ง  
เมล็ดกาแฟ ไม้ตัดดอก และมัน
ฝร่ัง ซ่ึงไทยยังคงอัตราภาษีนาํเข้า 
5%

• ยกเลิกมาตรการโควตาภาษี 
(TRQ) สินค้าเกษตร 23 รายการ 
ที่ ผูกพันกับ WTO แล้วต้ังแต่ ปี 
2553 

• ทั้งน้ี เร่ิมมีผลบังคับใช้ ปี 2535

บริการ
•ปัจจุบัน เปิดให้ผู้ให้บริการอาเซียน
ถือหุ้นได้ 70% ใน 106 สาขาย่อย  
เช่น ก่อสร้าง โรงแรมหรู บริการ
จัดการโรงแรม บริการซ่อมและ
บาํรุงรักษาอุปกรณ์ขนส่ง บริการให้
คาํปรึกษา เป็นต้น 

• ประเทศสมาชิกอาเซียน ยกเว้น 
เมียนมา ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม 
ไ ด้ จั ดทํา ข้ อ ผูกพันฯ ชุดที่ 10 
ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วย
บริการของอาเซียน (AFAS) ตาม
เกณฑเ์ป้าหมายของอาเซียนแล้ว 

ไทยเปิดเสรีให ้นกัลงทุนอาเซียน

ถือหุ้นได้ 49-100% ในสาขา

การผลิต เกษตร ประมง เหมือง

แร่ ป่าไมแ้ละบริการที่เกี่ยวเนื่องกบั 

5 สาขาดงักล่าวภายใตเ้งื่อนไขที่

กําหนด

การลงทุน

ประชากร – 655 ลา้นคน พื้ นที่ - 4.5 ลา้น ตาราง กม.
ศาสนาหลกั - อิสลาม พุทธ คริสต ์และฮินดู
GDP รวม 3.1 ลา้นลา้นเหรียญสหรฐั

สมาชิกผูก่้อตั้งปี 2510

ไทย มาเลเซีย อินโดนเีซีย ฟิลิปปินส ์สิงคโปร์

สมาชิกเพิม่เติม

+ บรูไน ดารุสซาลาม ปี 2527 + เวียดนาม ปี 2538+ 
ลาว ปี 2540 + เมียนมา ปี 2540+ กมัพูชา ปี 2542

ความสําคญั

การคา้รวม การส่งออก การนาํเขา้

ปี 2563 94,624 55,454 39,170

ปี 2564
110,799 
(+17%)

65,015 
(+17%)

45,784 
(+17%)

สินคา้ส่งออกสําคญั สินคา้นาํเขา้สําคญั

การลดภาษีระหว่างกนั

รถยนตแ์ละ

ส่วนประกอบ

เคร่ือง

คอมพวิเตอรแ์ละ

ส่วนประกอบ
อญัมณีและ

เคร่ืองประดบั

เคร่ือง

คอมพวิเตอรแ์ละ

ส่วนประกอบ
นํ้ ามนัดิบ

กา๊ซธรรมชาติ
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ความตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาค
(Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP)

ประชากร

2,252 ลา้นคน

30.2%
ของประชากรโลก

GDP
28.5 ลา้นลา้นเหรียญสหรฐั 

33.6% ของ GDP โลก

มูลค่าการคา้รวม

10.7 ลา้นลา้นเหรียญสหรฐั

30.3%
ของการคา้โลก

RCEP = MEGA TRADE DEAL
เพือ่ขยายมูลค่าทางการคา้และการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก

มูลค่าการคา้รวม

ระหว่างไทย-สมาชิก RCEP

3.11 แสนลา้นเหรียญสหรฐั

57.7% ของการคา้รวมของไทย

FTA ฉบบั ใหญ่ที่สุดในโลก 
สมาชิก 15 ประเทศ (อาเซียน 

10 ประเทศ ญีปุ่่น เกาหลีใต้ จีน 

ออสเตรเลีย นวิซีแลนด)์
22



RCEP : โอกาสการขยายตลาดจากสิทธิพเิศษทางภาษีทีเ่พิม่ข้ึน

คู่เจรจา ยกเลิกภาษีใหไ้ทย  

90.4% – 92.0% ของ

รายการสินคา้

ไทยยกเลิกภาษีสินคา้

ใหคู่้เจรจา

85.2%–91.3% ของ

รายการสินคา้            

สินคา้ของไทยมีโอกาสเขา้สู่ตลาดและ

สามารถแข่งขนัไดม้ากข้ึน

สินคา้ทีไ่ดป้ระโยชนจ์ากการเปิดตลาด

เพิม่เติมใน RCEP โดยเฉพาะจาก 

จีน ญีปุ่่น และเกาหลีใต้

เกาหลีใต้ (413 รายการ): ผลไม้สดหรือแห้ง นํา้

สบัปะรด สนิค้าประมง

ญีปุ่่น (207 รายการ): ผกัผลไม้สด ผกัผลไม้ปรงุ

แต่ง กาแฟคั่ว

จีน (33 รายการ) : สบัปะรดปรงุแต่ง นํา้มะพร้าว 

ช้ินส่วนยานยนต์

แต่ละประเทศมีตารางการลดภาษี

หลายตารางใหก้บัประเทศอ่ืน

อาเซียนได้

ขอ้เสนอการเปิด

ตลาด

ทีดี่ทีสุ่ด
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RCEP : โอกาสขยายห่วงโซ่อุปทานจากการสะสมถิน่กําเนิดสินคา้ในภูมิภาคเพิม่ข้ึน

“โอกาส”
• เพ่ิมช่องทางเลือกในการส่งออก และเลือกใช้

วัตถุดิบ จาก 15 ประเทศสมาชิก

• ลดต้นทุนและความยุ่งยากในการบริหาร

จัดการถิ่นกาํเนิดสนิค้า

กฎถิน่กาํเนดิสินคา้ ทีเ่อ้ือต่อการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่าของภูมิภาค (Reginal value chain)

“ความทา้ทาย”
สนิค้าจากประเทศภาคีกมี็โอกาสได้ถิ่นกาํเนิด

สนิค้าง่ายขึ้น
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RCEP : โอกาสบริการและลงทุนมากข้ึน

o ดา้นกฎระเบยีบ 
 มีการลดหรือยกเลิกกฎระเบียบและมาตรการที่เป็นอุปสรรคทางการค้า

เช่น ลดเวลาผ่านพิธกีารศุลกากรและตรวจปล่อยสนิค้า

 กาํหนดกฎระเบียบที่เป็นมาตรฐานสากล สร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกจิที่โปร่งใส ม่ันคง 

เช่น ทรัพย์สนิทางปัญญา พาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส ์การแข่งขันทางการค้า

o ดา้นการเปิดตลาด 
สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุนในประเทศภาคี RCEP ในสาขาที่ไทยมีศักยภาพ เช่น 

 จีน : บริการด้านสงัคมสาํหรับผู้สงูอายุ

 เกาหลี : เกมสอ์อนไลน์ 

 ออสเตรเลีย : โรงพยาบาล

o ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ 
เปิดตลาดเพ่ือเปิดรับการลงทุนคุณภาพจากต่างชาติในสาขาที่มีความต้องการ เช่น วิจัยและพัฒนา 

บริการป้องป้องสิ่งแวดล้อม การศึกษา ซ่อมบาํรุงช้ินส่วนอากาศยาน/ เรือขนาดใหญ่/ อปุกรณข์นส่ง

ทางราง การผลิตหุ่นยนต์สาํหรับอุตสาหกรรม 25



ผูป้ระกอบการ
o ส่งออกไปตลาด

ที่ใหญ่ขึ้น

o มีทางเลือกในการจัดซ้ือวัตถุดิบ

เพ่ิมขึ้น

o สภาพแวดล้อมทางธุรกจิที่โปร่งใส 

ชัดเจน อาํนวยความสะดวก

ลดต้นทุนและวางแผนธุรกจิได้

o ทางเลือกในการใช้สนิค้าและ

บริการที่หลากหลาย และลด

ต้นทุนในภาคอตุสาหกรรม

เป้าหมายของไทย

SMEs
• ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างประเทศ

สมาชิก

• การค้าออนไลน์

• การเช่ือมโยง SMEs 

กบัห่วงโซ่การผลิตโลก 

เกษตรกร
o มีโอกาสขายสนิค้าได้

เพ่ิมขึ้นจากการเปิดตลาด

เพ่ิมเติม

o เลือกใช้บริการที่

หลากหลายเพ่ือส่งเสริม

การผลิต/การขนส่งสนิค้า

ผูบ้ริโภค
มีทางเลือกในการซ้ือสนิค้าและใช้บริการ 

ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์ 

ข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์ที่ช่วยสร้างความ

ม่ันใจในการใช้พาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์

ประโยชนข์องไทยในการเขา้ร่วม RCEP
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ความทา้ทายของไทยใน RCEP
• ภาพรวม

o สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องของไทยในปัจจุบัน ไม่ต้องแกไ้ข
กฎหมายภายในประเทศเพ่ิมเติมจากที่อยู่ระหว่างดาํเนินการหรือมีนโยบาย
ที่จะดาํเนินการ

o ไม่มีขอ้บทที่ส่งผลกระทบต่อไทยในประเด็นที่เป็นขอ้ห่วงกงัวลของภาค
ประชาสงัคม อาท ิการเข้าถึงยาภายใต้บททรัพย์สินทางปัญญา ยืนยันสทิธิของ
ไทยในการใช้มาตรการบังคับใช้สทิธเิหนือสทิธบัิตรยา (CL) และไม่ต้องเข้าเป็น
ภาคีอนุสญัญา UPOV 1991

• การคา้สินคา้ ผู้ประกอบการมีคู่แข่งทางการตลาดมากขึ้ นจากการที่ไทยเปิดตลาด
เพ่ิมเติมจาก FTA ที่ไทยมีอยู่

• การคา้บริการและการลงทุน ไทยผูกพันการเปิดเสรีภายใต้กฎหมายปัจจุบัน ใน
ระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับอาเซียน โดยคาํนึงถึงความพร้อมในการแข่งขัน
และการดึงดูดการลงทุนในสาขาธุรกจิที่สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ 
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การเจรจาการคา้บริการ

ภายใต ้WTO
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การเจรจาการคาบริการ

ภายใต WTO และ

การเปดตลาดสาขาบริการ

ประกันภัย
+ INSURACE SERVICES
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โครงสราง
ความตกลง 

GATS

ความตกลง
กฎเกณฑแ์ละหลักการที่ต้องถอืปฏบิตัิ

ภาคผนวก

มี 4 เรือ่ง ได้แก่ การเคล่ือนย้ายบุคลากรธรรมดา 
บริการขนส่งทางอากาศ บริการด้านการเงิน 
และบริการด้านการขนส่งทางทะเล 

ขอผูกพัน

ข้อผูกพันของประเทศสมาชิกตามรายสาขาบริการ 
(ข้อผูกพันทั่วไปและข้อผูกพันเฉพาะรายสาขา
บริการ)
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หลักการสําคัญ
ของ GATS

ขอบเขตและ
คํานิยาม

หลักการ
ไมเลือกปฏิบัติ

การเปดเสรอียาง
คอยเปนคอยไป

การเปดตลาด
แบบมีเง่ือนไข

สิทธิในการกําหนด
กฎระเบียบ

ภายในประเทศ
ความโปรงใส
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 Scope and Coverage หลักการไม่เลือกปฏิบัติ (Non Discrimination):    - การประติบัติเยี่ยงคนชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (Most favoured Nation Treatment MFN): การปฏิบัติต่อประเทศสมาชิกหนึ่งเท่าเทียมกับที่ปฏิบัติต่อประเทศสมาชิกอื่นๆ    - การประติบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment NT): การปฏิบัติที่เท่าเทียมกันระหว่างคนชาติและคนต่างชาติ การเปิดตลาดแบบค่อยเป็นค่อยไป (Progressive Liberalization): เปิดตลาดการค้าบริการรายสาขาตามที่ต้องการเปิดตลาด สาขาใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในตารางถือว่าไม่ผูกพันเปิดตลาด การเปิดตลาดแบบมีเงื่อนไข: ประเทศสมาชิกสามารถกำหนดเงื่อนไขด้านการเข้าสู่ตลาด (Market access conditions) และการประติบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment conditions) สิทธิในการกำหนดกฎระเบียบภายในประเทศ: สมาชิกสามารถกำหนดมาตรการเพื่อใช้กำกับดูแลธุรกิจบริการในประเทศ แต่ต้องดำเนินไปในลักษณะที่มีเหตุผล มีหลักเกณฑ์ ไม่ลำเอียง ไม่เลือกปฏิบัติระหว่างคนชาติและคนต่างชาติ และไม่สร้างภาระต่อการค้าบริการโดยไม่จำเป็น ความโปร่งใส (Transparency): หากสมาชิกจะออกมาตรการ กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการค้าบริการ จะต้องเผยเพร่ล่วงหน้า และรายงานให้ WTO ทราบโดยเร็ว



WTO : GATS : การคาบริการ 

Mode 1: (Cross-border Trade in Services)

การใหบ้ริการขา้มพรมแดน

ประเทศ A ประเทศ B

Mode 2: (Consumption Abroad)

การบริโภคในต่างประเทศ

Mode 3: (Commercial Presence)

การจดัตั้งธุรกิจ

Mode 4: (Presence of Natural Persons) 

การใหบ้ริการโดยบุคคลธรรมดา

รูปแบบการคาบริการที่เกี่ยวกับการเปดตลาด
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การค้าบริการระหว่างประเทศแตกต่างจากการค้าสินค้า เนื่องจากการค้าบริการมิใช่เพียงการส่งบริการข้ามพรมแดนจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง แต่บริการสามารถกระทำได้ผ่านรูปแบบต่างๆ โดยองค์การการค้าโลก (World Trade Organisation: WTO) จึงได้กำหนดรูปแบบของการค้าบริการออกเป็น 4 รูปแบบ (4 Modes of Services Supply) ไว้ในความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ (General Agreements on Trade in Services: GATS) ดังนี้Mode 1 การให้บริการข้ามพรมแดน (Cross-border Trade in Services) คือ การที่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ อยู่คนละประเทศ การให้บริการจะถูกส่งผ่านทาง online เช่น การให้บริการการศึกษาออนไลน์ข้ามประเทศMode 2 การบริโภคในต่างประเทศ (Consumption Abroad) คือ การที่ผู้รับบริการ เดินทางเข้าไปรับบริการในประเทศที่ให้บริการ เช่น นักท่องเที่ยวไทย เดินทางไปรับบริการด้านการท่องเที่ยวในประเทศอื่นๆMode 3 การจัดตั้งธุรกิจ (Commercial Presence) คือ การเข้ามาจัดตั้งธุรกิจในประเทศที่จะให้บริการ เช่น บริษัทประกันภัยจากต่างประเทศ เข้ามาจัดตั้งบริษัทในไทยเพื่อให้บริการคนไทยMode 4 การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Presence of Natural Persons) คือ ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลของไทย เดินทางเข้าไปให้บริการในต่างประเทศ เช่น หมอ/พยาบาล เข้าไปให้บริการในประเทศต่างๆการแบ่งรูปแบบการค้าบริการดังกล่าว จะเกี่ยวพันโดยตรงกับการเปิดตลาด เนื่องจากจะต้องเป็นการลด/ยกเลิกอุปสรรคต่อการค้าบริการในแต่ละ Mode of Supply ด้วย เช่น กรณีเงื่อนไขการกำหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ ก็เป็นข้อจำกัดสำหรับ Mode 3 
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http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.clker.com/cliparts/a/5/4/e/11949844622098606321arrow1_sergio_luiz_arauj_01.svg.med.png&imgrefurl=http://www.clker.com/clipart-2242.html&usg=__BC7GjQPtUwv0GLL9-PEr8sztzi4=&h=299&w=288&sz=9&hl=th&start=26&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=uO3tRe-IpuAdwM:&tbnh=116&tbnw=112&prev=/images?q=clip+art+free+arrow&start=20&um=1&hl=th&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1&ei=UX1jTeWdLsKqrAftncS5AQ
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.hittoon.com/450/230658-royalty-free-rf-clipart-illustration-of-a-caucasian-business-man-walking-with-his-hand-out-over-a-green-circle.jpg&imgrefurl=http://www.hittoon.com/clipart/230658-caucasian-business-man-walking-with-his-hand-out-over-a-green-circle&usg=__UFwcieaYZ4dxCpwmfb3etzLj7Ks=&h=470&w=450&sz=47&hl=th&start=82&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=ZZ1yVBzleUtzZM:&tbnh=129&tbnw=124&prev=/images?q=clip+art+free+walking+man&start=80&um=1&hl=th&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1&ei=0X5jTfj3IcbLrQeIuYWxAQ
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.randomclipart.com/clipart/images/cartoon-sandcastle-scene-1069.png&imgrefurl=http://www.randomclipart.com/119-cartoon-sandcastle-scene/&usg=__3v35WNSiHwtLoWbiH0EI8SCQRgs=&h=300&w=300&sz=119&hl=th&start=246&zoom=1&itbs=1&tbnid=l7vY3Xl8uX-OZM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=clip+art+free+beach+cartoon&start=240&hl=th&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1&ei=DLtkTdjUNYnyrQfLl4m6Bg


การจําแนกสาขาบริการ
องคก์ารการคา้โลก (WTO) ได้จาํแนกประเภทของการค้าบริการ โดยจัดทาํเอกสาร 

Services Sectoral Classification List (เอกสาร W120) โดยจาํแนกสาขาบริการออกเป็น 
12 สาขา 160 สาขาย่อย ดังน้ี

บริการการศึกษา บริการสื่อสาร บริการนันทนาการ วัฒนธรรมและกีฬา บริการดานการเงิน

บริการธุรกิจ บริการเก่ียวกับการเดินทางและทองเท่ียว บริการขนสง บริการจัดจําหนาย

บริการสิ่งแวดลอม บริการสุขภาพและสังคม บริการกอสราง

การจําแนกสาขาบริการ

บริการอื่น ๆ

ธนาคาร

ประกันภัย
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ปี 2534 ประเทศสมาชิก WTO จัดทำเอกสาร Services Sectoral Classification List (MTN.GNS/W/120, 10 July 1991) เรียกกันทั่วไปว่าเอกสาร W120 จำแนกประเภทบริการ ออกเป็น 12 สาขา 160 สาขาย่อย ได้แก่บริการธุรกิจบริการสื่อสารบริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องบริการจัดจำหน่ายบริการการศึกษา บริการสิ่งแวดล้อมบริการการเงินบริการสุขภาพและสังคมบริการเกี่ยวกับการเดินทางและการท่องเที่ยวบริการนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬาบริการขนส่งบริการอื่นๆ



การเปดตลาด

สาขาบริการประกันภัยของไทยภายใต WTO

สาขา WTO

A. บริการประกนัชีวิต 25%

B. บริการประกนัวินาศภัย 25%

C. บริการประกนัภัยต่อ 25%

D. บริการเสริมการประกนัภัย

- นายหน้าประกนัภัย 25%

- ให้คาํปรึกษาด้าน

ประกนัภัย

49%

- การประเมินภัย 49%

- คณติศาสตร์ประกนัภัย 49%% = สัดสวนผูถือหุนตางชาติในกิจการ 34
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การเปิดตลาดการค้าบริการ จะมีความเกี่ยวข้องกับสาขาบริการ โดยจะยึดสาขาบริการภายใต้ WTO เป็นหลัก ซึ่งสาขาบริการการเงินและประกันภัยเป็น 1 ใน 12 สาขาบริการที่ได้มีการกำหนดไว้ในสาขาบริการย่อยด้านประกันภัย จะแบ่งออกเป็น 4 หมวดสำคัญ ได้แก่ 1. บริการประกันชีวิต 2. บริการประกันวินาศภัย 3. บริการประกันภัยต่อ และ  4. บริการสนับสนุน/เสริมการประกันภัย ซึ่งรวมถึงนายหน้าประกนภัย การให้คำปรึกษาด้านประกันภัย การประเมินความเสี่ยง เป็นต้น)การเปิดตลาดของไทยในเวทีต่างๆ ยังอยู่ในขอบเขตที่ไม่เกินกฎหมายปัจจุบัน ยกตัวอย่าง การกำหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ ยังคงให้ต่างชาติถือหุ้นได้เพียงร้อยละ 25 ในบริการประกันชีวิต ประกันวินาศภัย และประกันภัยต่อ รวมถึงนายหน้าประกันภัยด้วย สำหรับบริการเสริมอื่นๆ ก็มีการเปิดตลาดให้ต่างชาติถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 49 ซึ่งเท่ากับว่านิติบุคคลนั้น ยังเป็นสัญชาติไทยอยู่ทั้งสิ้น



กติกาการคาระหวางประเทศ

การเจรจา FTA ของไทย

การเจรจาการคาบริการภายใต WTO

การเปดตลาดสาขาบริการประกันภยัของไทย

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับบริการประกันภัย

การเจรจาการคาระหวางประเทศยุคใหม

หัวขอการบรรยาย



การเปดตลาด
สาขาบริการ

ประกันภัยของ
ไทยใน FTA

◦ ไทยผูกพันเปิดตลาดบริการประกนัภัยภายใต้ WTO และ FTA 8 ฉบับ:

- อาเซียน (AFAS) 

- อาเซียน-จีน (ACFTA) 

- อาเซียน-เกาหลีใต้ (AKFTA) 

- อาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (AANZFTA)  (อยู่
ระหว่างการเจรจาปรับปรงุความตกลงฯ)

- อาเซียน-ญ่ีปุ่น (AJCEP)

- ไทย-ญ่ีปุ่น (JTEPA) และ 

- ไทย-ชิลี (TCFTA)

- ความตกลง RCEP

◦ ข้อผูกพันการเปิดตลาดสาขาบริการประกนัภยัของไทยใน FTAs 
ต่าง ๆ ไม่เกินว่ากรอบของกฎหมายปัจจุบนั
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สาขา WTO ASEAN RCEP ACFTA AKFTA AANZ

FTA

AJCEP JTEPA TCFTA

A. บริการประกนัชีวิต 25% 25% 25% 25% 25%                                                     25% 25% 25% 25%

B. บริการประกนัวินาศภัย 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

C. บริการประกนัภัยต่อ 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

D. บริการเสริมการประกนัภัย

- นายหน้าประกนัภัย 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

- ให้คาํปรึกษาด้าน

ประกนัภัย

49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49%

- การประเมินภัย 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49%

- คณติศาสตร์ประกนัภัย 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49%

% = สดัส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติในกจิการ

การเปดตลาดบริการประกันภัยของไทยในเวทีตางๆ
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การเปิดตลาดการค้าบริการ จะมีความเกี่ยวข้องกับสาขาบริการ โดยจะยึดสาขาบริการภายใต้ WTO เป็นหลัก ซึ่งสาขาบริการการเงินและประกันภัยเป็น 1 ใน 12 สาขาบริการที่ได้มีการกำหนดไว้ในสาขาบริการย่อยด้านประกันภัย จะแบ่งออกเป็น 4 หมวดสำคัญ ได้แก่ 1. บริการประกันชีวิต 2. บริการประกันวินาศภัย 3. บริการประกันภัยต่อ และ  4. บริการสนับสนุน/เสริมการประกันภัย ซึ่งรวมถึงนายหน้าประกนภัย การให้คำปรึกษาด้านประกันภัย การประเมินความเสี่ยง เป็นต้น)การเปิดตลาดของไทยในเวทีต่างๆ ยังอยู่ในขอบเขตที่ไม่เกินกฎหมายปัจจุบัน ยกตัวอย่าง การกำหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ ยังคงให้ต่างชาติถือหุ้นได้เพียงร้อยละ 25 ในบริการประกันชีวิต ประกันวินาศภัย และประกันภัยต่อ รวมถึงนายหน้าประกันภัยด้วย สำหรับบริการเสริมอื่นๆ ก็มีการเปิดตลาดให้ต่างชาติถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 49 ซึ่งเท่ากับว่านิติบุคคลนั้น ยังเป็นสัญชาติไทยอยู่ทั้งสิ้น(กรณีสอบถามบางบริษัทที่เป็นสัญชาติอเมริกัน เป็นการใช้สิทธิภายใต้สนธิสัญญาไมตรีไทย-สหรัฐฯ ซึ่งเป็นกรณีพิเศษ โดยไทยได้จำกัดการลงทุนของนักลงทุนสัญชาติอเมริกันไว้เฉพาะด้านการคมนาคม การขนส่ง การดูแลทรัพย์สิน การรับฝากเงิน การใช้ประโยชน์ด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ การเป็นเจ้าของที่ดิน และการค้าสินค้าเกษตรในประเทศ)



สาขาย่อย กมัพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม

ASEAN RCEP ASEAN RCEP ASEAN RCEP ASEAN RCEP

บริการประกนัชีวิต 100% 100% 100% 51% - - (ไม่ผูกพันการประกนั

สขุภาพ)

100%

การอนุญาตจัดตั้งสาขาของ

บริษัทประกนัวินาศภัย

ต่างชาติเป็นไปตาม

กฎระเบียบด้านการรักษา

เสถียรภาพทางเศรษฐกจิ

บริการประกนัวินาศภัย 100% 100% 100% 51% - -

การประกนัภัยต่อและ

ประกนัภัยต่อช่วง

100% 100% 100% 51% เฉพาะกรณทีี่เกดิ
ภัยธรรมชาติ
(สดัส่วนการถือหุ้น
ของต่างชาติขึ้นอยู่
กบัดุลยพินิจของ
คณะกรรมการที่
กาํกบัดูแลเป็นราย
กรณ)ี

-

การบริการสนับสนุนการ
ประกนัภัย 
(รวมถงึนายหน้าและตัวแทน)

100% 100% - - -

บริการที่เกี่ยวเน่ืองกบั
ประกนัภัย อาท ิการให้
คาํปรึกษา การคณติศาสตร์
ประกนัภัย การประเมินความ
เสี่ยง และการบริหารจัดการ
เรียกร้องตามสทิธิ

- - - 51% 100%

เฉพาะบริการประเมินภัย และ

บริการคณติศาสตร์ประกนัภัย

การเปดตลาดบริการประกันภัยของประเทศในอาเซียน
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ตัวอย่างของการเปิดตลาดประกันภัยในประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะ CLMV ซึ่งไทยมีศักยภาพที่จะไปให้บริการได้ โดยจะเห็นว่าทั้งกัมพูชา เวียดนามและ สปป.ลาว มีการเปิดตลาดระดับสูง นักลงทุนไทยสามารถเข้าไปลงทุนได้ถึง 100% อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ และกฎระเบียบภายในประเทศด้วย ในขณะที่เมียนมายังคงมีการเปิดตลาดในสาขาประกันภัยค่อนข้างจำกัด 



สาขาย่อย ฟิลิปปินส์ อินโดนเีซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน

ASEAN RCEP ASEAN RCEP ASEAN RCEP ASEAN RCEP ASEAN / RCEP

บริการประกนัชีวิต 100% 49%

100%

เฉพาะ Direct Insurance 

Company 

100%

(เฉพาะในรูปแบบ

สาขา)

49%

(ยกเว้นนายหน้า

ตัวแทนเปิด 100% 

แต่จาํกดัเฉพาะใน

รูปแบบสาขา)

ไม่ผูกพันสดัส่วนผู้ถือหุ้น

ต่างชาติและมีข้อกาํหนด

ในเร่ืองรูปแบบการจัดตั้ง 

/ ต้องร่วมจัดตั้งกบับริษัท

ท้องถิ่น

บริการประกนัวินาศภัย 100% 49%

การประกนัภัยต่อและการ

ประกนัภัยต่อช่วง

100% 49% 100%

บริการสนับสนุนการ
ประกนัภัย 
(นายหน้าและตัวแทน)

- 49% 100%
ไม่ผูกพัน onshore insurance 

broking

บริการที่เกี่ยวเน่ืองกบั
ประกนัภัย อาท ิการให้
คาํปรึกษา คณติศาสตร์
ประกนัภัย และการ
ประเมินความเสี่ยง

50%
เฉพาะ
คณติศาสตร์
ประกนัภัย / การ
ประเมินภัย

- 100%

(เฉพาะบางรูปแบบของการ

จัดตั้ง เช่น สาขา/ห้างหุ้นส่วน

จาํกดั)

100% 100%

การเปดตลาดบริการประกันภัยของประเทศในอาเซียน (ตอ)
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สำหรับในอาเซียนอื่น จะมีฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ที่เปิดตลาดค่อนข้างสูง แต่ในกรณีของฟิลิปปินส์จะยังมีเงื่อนไขอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติดังกล่าวขึ้นอยู่กับสัดส่วนอำนาจผู้บริหารท้องถิ่นในกิจการที่จะมีสิทธิในการออกเสียงด้วย และสำหรับสิงคโปร์จะเป็นการให้เฉพาะการจัดตั้งในรูปแบบสาขาเท่านั้น



แนวโนมการ
เจรจาเปดตลาด
ในสาขาบริการ
ประกันภัย
ในอนาคต

• เพ่ิมสดัส่วนผู้ถอืหุ้นต่างชาติในกจิการ

• การขยายสาขาบริการให้ครอบคลุม

การเปิดตลาดเพิม่เติมใน Mode 3 (การจดัตั้งธุรกิจ)

• การผูกพันแบบไม่มีข้อจาํกดั เช่น ห้ามตั้งเง่ือนไขการเข้ามา
จัดตั้งภายในประเทศ

• การไม่กาํหนดเง่ือนไข/สดัส่วนการซ้ือประกนัภยัในประเทศ

การเปิดตลาดทีเ่ขม้ขน้ใน Mode 1 (การใหบ้ริการขา้ม
พรมแดน)
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แนวโน้มการเจรจาเปิดตลาดสาขาบริการประกันภัยในอนาคต จะเน้นในรูปแบบทั้ง Mode 3 และ Mode 1 กล่าวคือ�- ประเทศที่มีบริษัทประกันภัยที่เข้มแข็ง ก็ยังคงต้องการเข้ามาจัดตั้งธุรกิจในประเทศปลายทาง (ตลาด) ที่จะให้บริการ โดยเฉพาะเพิ่มสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติในกิจการ หรือการขยายสาขาบริการที่ผูกพันให้ครอบคลุมบริการใหม่ๆ - ในขณะเดียวกัน ก็ต้องการขยายการผูกพันใน Mode 1 เนื่องจากปัจจุบันก็มีการให้บริการข้ามพรมแดน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เข้ามาจำนวนมาก และน่าจะเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว เนื่องจากสามารถเข้าถึงตลาดที่สำคัญได้รวดเร็ว และเป็นการลดต้นทุนการประกอบกิจการจำนวนมาก ประเทศสมาชิกจึงไม่ต้องการให้รัฐบาลของประเทศปลายทาง ออกข้อกำหนด/เงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งผ่านบริการมา เช่น การตั้งเงื่อนไขให้ต้องเข้ามาจัดตั้งธุรกิจก่อน ถึงจะให้บริการได้ หรือการกำหนดเงื่อนไขให้ซื้อประกันภัยภายในประเทศเท่านั้น เป็นต้น



ตัวอยางการเปดตลาด Mode 1 ในสาขาประกันภัยภายใต RCEP

สาขา อินโดนีเซีย มาเลเซีย กัมพูชา สปป. ลาว ไทย เวียดนาม ออสเตรเลีย นิวซีแลนด
จีน/ญ่ีปุน/

เกาหลี

บริการประกันชีวิต         

บริการประกันวินาศภัย         

การประกันภัยตอและ

การประกันภัยตอชวง
   

 (ไมรวม

วินาศภัย)
   

บริการสนับสนุนการ

ประกันภัย 

(นายหนาและตัวแทน)

        

บริการท่ีเก่ียวเน่ือง อาทิ 
การใหคําปรึกษา
คณิตศาสตรประกันภัย 
และการประเมินความ
เสี่ยง
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จะเห็นว่า การเปิดตลาด Mode 1 ยกตัวอย่างภายใต้ RCEP หลายประเทศได้เปิดตลาด M1 ในสาขาบริการประกันชีวิต ประกันวินาศภัย และประกันภัยต่อ/ต่อช่วงไว้ ซึ่งก็เป็นโอกาสของผู้ให้บริการประกันภัยของไทยเช่นกัน ที่จะส่งผ่านบริการของตนออกไปได้ โดยไม่ต้องเข้าไปจัดตั้งภายในประเทศ ซึ่งก็เป็นการลดต้นทุนการดำเนินการต่างๆ ไปมากบรูไน: ไม่ผูกพัน (กำหนดให้ต้องจัดตั้งบริษัทในประเทศ)กัมพูชา: อนุญาตผู้ให้บริการของประเทศภาคีให้บริการข้ามพรมแดนในสาขาการประกันภัยต่อ และบริการที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยที่รวมถึงตัวกลางและนายหน้าประกันภัย ขณะที่ผู้ให้บริการประกันภัยความเสี่ยงจากการขนส่งทางทะเลและอากาศ ขณะที่ผู้ให้บริการสาขาประกันชีวิตจะต้องทำสัญญากับนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัยในกัมพูชาอินโดนีเซีย: อนุญาตเฉพาะผู้ให้บริการประกันภัยต่อ โดยผู้ให้บริการจะต้องได้รับเรทติ้ง BBB จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Standard & Poor’s หรือเทียบเท่าสปป. ลาว: อนุญาตเฉพาะบริการประกันภัยต่อ บริการที่เกี่ยวเนื่องกับประกันภัย อาทิ การให้คำปรึกษา การคณิตศาสตร์ประกันภัย การประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการเรียกร้องตามสิทธิ และบริการประกันภัยการขนส่งระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการขนส่งทางทะเลและทางอากาศและการส่งผ่านสินค้ามาเลเซีย: ผู้ให้บริการประกันสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในมาเลเซียที่รวมถึงเรือและอากาศยานที่จดทะเบียนในมาเลเซีย การรับประกันของบุคคลที่สามจะต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารกลางของมาเลเซีย โดยจะได้รับอนุญาตเมื่อไม่มีผู้ให้บริการรายอื่นในประเทศ ขณะที่การให้บริการนายหน้าประกันภัยโดยตรงและบริการคณิตศาสตร์ประกันภัยจะสามารถทำได้กับผู้ให้บริการในดินแดนสหพันธรัฐลาบวนเท่านั้นเมียนมา: อนุญาตให้บริการประเมินความเสียหาย และบริการคณิตศาสตร์ประกันภัยฟิลิปปินส์: ผู้ให้บริการประกันชีวิตจะต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในฟิลิปปินส์ ผู้ให้บริการประกันภัยยกเว้นบริการขนส่งทางทะเลจะต้องจะต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในฟิลิปปินส์ ผู้ให้บริการประกันต่อจะต้องมีเอเย่นต์ในฟิลิปปินส์สิงคโปร์: อนุญาตให้บริการประกันภัยต่อ และบริการที่เกี่ยวเนื่องกับประกันภัย ได้แก่ การคณิตศาสตร์ประกันภัย การประเมินความเสี่ยง และการให้คำปรึกษาไทย: อนุญาตบริการประกันชีวิต การให้บริการประเมินความเสียหาย ประกันวินาศภัยทางทะเล อากาศ และการผ่านทาง ประกันภัยต่อทางวินาศภัยทุกประเภท และบริการคณิตศาสตร์ประกันภัย เวียดนาม: อนุญาตบริการประกันภัยสำหรับธุรกิจที่มีทุนต่างชาติลงทุน และมีชาวต่างชาติที่ทำงานในเวียดนาม บริการประกันภัยต่อ บริการประกันภัยด้านการขนส่งระหว่างประเทศ ครอบคลุมถึงบริการประกันภัยการขนส่งทางทะเลและทางอากาศ บริการนายหน้าประกันภัยและประกันภัยต่อ บริการให้คำปรึกษา คณิตศาสตร์ประกันภัย การประเมินความเสี่ยง และการระงับข้อพิพาท



การเปิดตลาดการเคล่ือนยา้ยบุคคลธรรมดา (Mode 4)

ประเด็นการเปิดตลาด

• ครอบคลุมเฉพาะผู้ให้บริการหรือแรงงานที่มิใช่
แรงงานระดับล่าง 

• ระยะเวลาอนุญาตพาํนัก

• ประเภทของบุคคลธรรมดา

• การเจรจาไม่รวมประเดน็ด้านวีซ่า (กฎหมายด้าน
การเข้าเมืองยังคงใช้บังคับ) การเข้ามาหางานทาํ
ในประเทศ หรือการเข้ามาพาํนักเป็นการถาวร

• ในส่วนของไทย สอดคล้องกบักฎหมายการจ้าง
งานในประเทศ ทั้งด้านใบอนุญาตทาํงาน และต้อง
ไม่เป็นอาชีพสงวนของคนไทย

ประเภทของบุคคลธรรมดา

• นักธุรกจิ (Business Visitor: BV) เข้ามาเพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการติดต่อหรือเจรจาธุรกจิระยะสั้น

• ผู้โอนย้ายภายในบริษัท (Intra-corporate 
transferee: ICT) เป็นการโอนย้ายผู้บริหาร 
ผู้จัดการ และผู้เช่ียวชาญระหว่างบริษัท (ที่อยู่คน
ละประเทศ)

• ผู้ให้บริการตามสญัญา (Contractual Services 
Supplier: CSS) เป็นการเข้ามาเพ่ือให้บริการตาม
สญัญาจ้าง ซ่ึงผู้ให้บริการน้ันมิได้ให้บริการโดย
อสิระ
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การเปดตลาดการใหบรกิารของบุคคลธรรมดา (Mode 4)
ใหบุคคลธรรมดาของประเทศภาคีเขามาพํานักชั่วคราวและทํางานได ภายใต RCEP

ประเทศ BV ICT Setting-Up CSS สาขาประกันภัยท่ีเปดตลาด

บรูไน - 3 ป ตออายุไดรวมไมเกิน 5 ป - - บริการประกันภัยท้ังหมด

กัมพูชา 90 วัน 2 ป ขยายระยะเวลาไดอีก 3 

ครั้ง ครั้งละ 1 ป รวมแลวไม

เกิน 5 ป

ไมจํากัด 
แตตองผาน

แบบทดสอบความ
จําเปนทาง
เศรษฐกิจ

- บริการประกันชีวิต บริการประกันวินาศภัย

การประกันภัยตอ และบริการท่ีเก่ียวเน่ือง 

อินโดนีเซีย - 3 ป ขยายระยะเวลาได

(เฉพาะผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ 

และท่ีปรึกษา)

- - บริการประกันชีวิต บริการประกันวินาศภัย (ยกเวนบริการขนสง)
การประกันภัยตอ

บริการสนับสนุนการประกันภัยและประกันภัยตอ (นายหนาและตัวแทน) 

ลาว 90 วัน 1 ป ขยายระยะเวลาไดถึง 3 

ป

- - บริการประกันชีวิต บริการประกันวินาศภัย
การประกันภัยตอและการประกันภัยตอชวง

บริการท่ีเก่ียวเน่ือง 

มาเลเซีย - ไมเกิน 5 ป (เฉพาะผูจัดการ

อาวุโส และผูเช่ียวชาญ)

- - บริการประกันชีวิต บริการประกันวินาศภัย
การประกันภัยตอและการประกันภัยตอชวง

บริการสนับสนุนการประกันภัย (นายหนาและตัวแทน)

เมียนมา 70 วัน  ตออายุไดถึง 1 ป - - บริการประเมินความเสียหาย บริการคณิตศาสตรประกันภัย

ฟลิปปนส - 5 ป (เฉพาะงานดานเทคนิค) - บริการประกันชีวิต บริการประกันวินาศภัย

การประกันภัยตอและการประกันภัยตอชวง

บริการท่ีเก่ียวเน่ือง
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การเปดตลาดการใหบรกิารของบุคคลธรรมดา (Mode 4)
ใหบุคคลธรรมดาของประเทศภาคีเขามาพํานักชั่วคราวและทํางานได ภายใต RCEP

ประเทศ BV ICT Setting-Up CSS สาขาประกันภัยท่ีเปดตลาด

สิงคโปร - 3 ป ขยายระยะเวลาได 2 ป - - บริการประกันชีวิต บริการประกันวินาศภัย

บริการสนับสนุนการประกันภัย (นายหนาและตัวแทน)

บริการท่ีเก่ียวเน่ือง

ไทย 90 วัน 1 ป ตออายุ 1 ปได 3 ครั้ง

(เฉพาะผูจัดการอาวุโส 

ผูเช่ียวชาญ และผูชวยดาน

เทคนิค

- - บริการประกันชีวิต บริการประกันวินาศภัย

บริการสนับสนุนการประกันภัย ยกเวนท่ีเก่ียวกับบํานาญ (นายหนาและ

ตัวแทน) และบริการท่ีเก่ียวเน่ือง

เวียดนาม 90 วัน 3 ป ตออายุได 90 วัน - บริการประกันชีวิต บริการประกันวินาศภัย

การประกันภัยตอและการประกันภัยตอชวง

บริการสนับสนุนการประกันภัย (นายหนาและตัวแทน)

บริการท่ีเก่ียวเน่ือง 

จีน 90 วัน 3 ป ตออายุได - - บริการประกันภัยท้ังหมด

เกาหลี 90 วัน 3 ป ตออายุได - 1 ป บริการประกันภัยท้ังหมด

ญ่ีปุน 90 วัน 5 ป ตออายุได - 5 ป บริการประกันภัยท้ังหมด

ออสเตรเลีย 90 วัน 4 ป ตออายุได - - บริการประกันภัยท้ังหมด

นิวซีแลนด 90 วัน 3 ป - - บริการประกันภัยท้ังหมด
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การเปดตลาดการใหบรกิารของบุคคลธรรมดา (Mode 4)
ใหบุคคลธรรมดาของประเทศภาคีเขามาพํานักชั่วคราวและทํางานได

ภายใต ASEAN MNPs Agreement

การอนุญาต

ประเทศ BV ICT CSS

บรูไน - 3 ป ขยายระยะเวลาไดอีก 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ป -

กัมพูชา 90 วัน 2 ป ขยายระยะเวลาไดอีก 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ป 

รวมแลวไมเกิน 5 ป

2 ป

อินโดนีเซีย 60 วัน 2 ป ขยายระยะเวลาไดอีก 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ป -

ลาว 30 วัน 1 เดือน – 1 ป -

มาเลเซีย 90 วัน ไมเกิน 10 ป -

เมียนมา - 1 ป -

ฟลิปปนส 59 วัน 1 ป 1 ป

สิงคโปร - 2 ป ขยายระยะเวลาไดอีก 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ป -

เวียดนาม 90 วัน 3 ป 90 วัน
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กฎระเบียบที่
เก่ียวของกับการ
เปดเสรีบริการ
ประกันภัย
ของไทย

พระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว พ.ศ 2542
และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

พระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม

พระราชบญัญติัประกนัชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
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พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม- พระราชบัญญัติประกันชีวิต ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 - พระราชบัญญัติประกันชีวิต ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม- พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 - พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ 2542 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง-----พ.ร.บ. ประกันชีวิต และพ.ร.บ. ประกันวินาศภัยฯมาตรา 7 พ.ร.บ.ประกันชีวิต (ฉ.2) พ.ศ. 2551 และ มาตรา 6 พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย (ฉ. 2) พ.ศ. 2551 กำหนดให้ธุรกิจประกันภัยต้องจัดตั้งขึ้นในรูปของบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต/วินาศภัยจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี	มาตรา 10 พ.ร.บ.ประกันชีวิต (ฉ.3) พ.ศ. 2558 และ มาตรา 9 พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย (ฉ.3) พ.ศ. 2558 กำหนดให้บริษัทต้องมีจํานวนหุ้นที่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยถืออยู่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจําหน่ายได้แล้วทั้งหมด และต้องมีกรรมการเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมดในกรณีที่มีเหตุสมควร 	คณะกรรมการอาจอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นได้ถึงร้อยละ49 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจําหน่ายได้แล้วทั้งหมด และให้มีกรรมการที่เป็นบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้เกินหนึ่งในสี่ แต่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด 	ในกรณีที่บริษัทมีฐานะหรือการดำเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน หรือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของบริษัทใดหรือเพื่อความมั่นคงของธุรกิจประกันภัย รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจผ่อนผันให้บริษัทมีจำนวนหุ้นหรือกรรมการแตกต่างไปจากที่กำหนดในวรรคสองได้----พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ฯ- พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 กำหนดให้กิจการนายหน้าหรือตัวแทนประกันและธุรกิจบริการอื่น ที่จัดเป็นกิจการที่อยู่ในบัญชี 3 ท้ายพระราชบัญญัติ ซึ่งเป็นธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าว ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว แต่ในกรณีธุรกิจบริการอื่น สามารถออกเป็นกฎกระทรวงได้ เช่น กฎกระทรวงกำหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ซึ่งได้ยกเว้นธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัย โดยไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัตินี้



กฎหมายที่เก่ียวของกับการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย
• พระราชบญัญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542

* ธุรกจิที่ห้ามมิให้ต่างด้าวประกอบกจิการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณชิย์ โดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี

** ธุรกจิที่ห้ามมิให้ต่างด้าวประกอบกจิการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธบิดีกรมพัฒนาธุรกจิการค้า โดยความเหน็ชอบของ

คณะกรรมการการประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว

*** รวมถึงการทาํกจิกรรมนายหน้าหรือตัวแทนธุรกจิประกนัภัย

• อ่ืน ๆ
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พระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของ
คนตางดาว พ.ศ 
2542
และกฎกระทรวงที่
เก่ียวของ

อาทิ

◦ กาํหนดให้กิจการนายหน้าหรือตัวแทนประกันและธุรกิจ
บริการอื่น ที่จัดเป็นกิจการที่อยู่ในบัญชี 3 เป็นธุรกิจที่คน
ไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขัน จึงต้องรับอนุญาตจาก
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว 

◦ แต่ในกรณีธุรกิจบริการอื่น มีกฎกระทรวงฯ ให้อํานาจ
ย ก เ ว้ น ใ ห้ ไ ม่ ต้ อ ง ข อ อ นุ ญ า ต ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ต า ม
พระราชบัญญัติน้ี เช่น ในธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจ
ประกนัวินาศภัย
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การอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว
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กฎระเบียบที่
เก่ียวของภายใต
พระราชบัญญัติ
ประกันชีวิตและ
พระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย

อาทิ

◦ จัดตั้งในรูปแบบบริษัทมหาชนจาํกดั

◦ ไ ด้ รั บ ใบอ นุญาตประกอบธุ รกิ จประกัน ชี วิ ต/ วินาศ ภัยจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี

1) กาํหนดเง่ือนไขสดัส่วนการถือหุ้นต่างชาติไม่เกนิร้อยละ 25

2) เม่ือมีเหตุสมควร คปภ. สามารถกาํหนดเง่ือนไขสัดส่วนการถือ
หุ้นต่างชาติได้ถงึร้อยละ 49

3) เม่ือมีเหตุอันจะเกิดความเสียหาย หรือเพ่ือสร้างความม่ันคง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยคาํแนะนาํ คปภ. สามารถกาํหนด
เง่ือนไขสดัส่วนการถอืหุ้นต่างชาติได้เกนิกว่าร้อยละ 49 ได้

51



กติกาการคาระหวางประเทศ

การเจรจา FTA ของไทย

การเจรจาการคาบริการภายใต WTO

การเปดตลาดสาขาบริการประกันภยัของไทย

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับบริการประกันภัย

การเจรจาการคาระหวางประเทศยุคใหม

หัวขอการบรรยาย



FTA ยุคใหม : ขอบทพื้นฐาน &  ขอบทใหมๆ

ขอบทพื้นฐาน

ขอบทใหม

บทบัญญัติเบื้องตนและคํานิยามทั่วไป
การคาสินคา

กฎถ่ินกําเนิดสินคา
พิธีการศุลกากร

และการอํานวยความสะดวกทางการคา
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช

มาตรฐานอุปสรรคทางการคาดานเทคนิค

การเยียวยาทางการคา
การคาบริการ

การลงทุน
ความรวมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ

บทบัญญัติทั่วไปและขอยกเวน

บทบัญญัติเก่ียวกับสถาบัน

การระงับขอพิพาท
บทบัญญัติสุดทาย

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส / Digital Trade

การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

ทรัพยสินทางปญญา

รัฐวิสาหกิจ

การแขงขันทางการคา

แรงงาน

การพัฒนาธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม

สิ่งแวดลอม

ความโปรงใสและการตอตานคอรรัปชั่น
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Presentation Notes
ปัจจุบันข้อบทในความตกลงทางการค้าจะมีข้อบทที่ครอบคลุมประเด็นอย่างกว้างขวาง อาทิ การเปิดตลาดการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน การเคลื่อนย้ายนักธุรกิจชั่วคราว การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายการแข่งขัน รัฐวิสาหกิจ แรงงาน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้นนั่นอาจหมายถึงความจำเป็นสำหรับไทยในการปรับตัวและยกระดับกฎระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการจัดทำความตกลงการค้าเสรีสมัยใหม่กับประเทศคู่ค้าสำคัญรายอื่นๆ ที่มีมาตรฐานความตกลง FTA สูง อาทิ EU EFTA EAEU และ UK ต่อไปด้วย มิเช่นนั้นในระยะยาวแล้วไทยอาจต้องสูญเสียความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศคู่แข่งอื่นที่มีความพร้อมมากกว่าไปอย่างสิ้นเชิง



ประเด็นสําคัญท่ีปรากฏใน FTA สมัยใหม
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ความตกลง

ทรพัยสิ์นทางปัญญาที่เกีย่วขอ้งกบัยา

UPOV 1991 การจดัซ้ือจดัจา้งโดยรฐั รฐัวิสาหกิจ แรงงาน
Patent Linkage CL Patent 

Term Extension
Data 

Exclusivity

CPTPP        

USMCA

(US–Mexico–Canada 

Agreement)

       

EU – Vietnam        

EU – Singapore        

EFTA        
EAEU        

RCEP        

ASEAN - Canada n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.   



• EU จะเร่ิมใช้มาตรการในปี 2566 (3 ปีแรก จะเป็นช่วงเปล่ียนผ่าน          

และจะเร่ิมบงัคบัใช้อย่างเตม็รปูแบบ ตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2569)

• เร่ิมใช้ในสนิค้า ซีเมนต ์ไฟฟ้า ปุ๋ย เหลก็และเหลก็กล้า และอะลูมเินียม

• มแีนวคดิที่จะใช้ในสหรัฐฯ แคนาดา

• การเคล่ือนย้ายข้อมูลข้ามพรมแดน 

• การไม่กาํหนดให้ต้องจัดตั้งอปุกรณส์ารสนเทศ (เซิร์ฟเวอร์) เพ่ือจัดเกบ็ข้อมูลไว้ใน

ประเทศ 

• การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และความเป็นส่วนตัว 

• การคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์ 

• การไม่เปิดเผยข้อมูล source code

Digital Trade

CBAM

ประเด็นการคา้ใหม่ ๆ 
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การแขงขัน

- สภาพแวดลอม

- การดึงดูดการลงทุน

- กฎระเบียบ

เทคโนโลยี

- รูปแบบผลิตภัณฑ

- รูปแบบธุรกิจ

ความตองการของ
ตลาดและผูบริโภค

- โควิด-19

- สังคมผูสูงอายุ

(Aging Society)

- มาตรฐานส่ิงแวดลอม

และสุขภาพ

- Geo-Politics 

(USA v China / 

Russia v Ukraine)

ความทาทายในปจจุบัน



ทิศทางและอนาคตของอุตสาหกรรมประกันภัย

Cost 
reduction

Aging Society

Advisory

Emerging 
Risk

Resilience

New 
Trends/Technologies
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Presenter
Presentation Notes
ทิศทางและอนาคตของอุตสาหกรรมประกันภัยประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ ดังนี้	1) ธุรกิจประกันภัยต้องลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น บริษัทประกันภัยมีต้นทุนที่สูง การแพร่ระบาดของโรคจะเพิ่มแรงกดดันให้ธุรกิจจะต้องมีการปรับตัวลดต้นทุนลง ซึ่งธุรกิจประกันภัยมีผลกระทบอย่างแน่นอนในการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	2) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ในอนาคตจะมีผู้สูงอายุอีกจำนวนมาก การแพร่ระบาดของโรคโควิด ทำให้ประชาชนตระหนักถึงความเสี่ยงและหันมาให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพมากขึ้น 	3) คนกลาง/ตัวแทนด้านประกันภัย ต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ให้คำปรึกษามากยิ่งขึ้น และมีการปรับใช้ดิจิทัลในการทำงานมากขึ้น	4) การป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ความเสี่ยงต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด ความเสี่ยงจากไซเบอร์และความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจระดับมหภาค	5) ธุรกิจประกันภัยต้องมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น (Resilience) โดยเฉพาะภัยจากความเสี่ยงโรคระบาด ภัยธรรมชาติที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน	การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นการสร้างแรงกดดันต่อเศรษฐกิจประเทศไทยอย่างมาก �เพิ่มข้อจำกัดในการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน ประชาชนตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและนำไปสู่การทำประกันภัยมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ยังจำกัดอยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้สูงไปจนถึงผู้มีรายได้ปานกลางที่มีแนวโน้มในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียมากยิ่งขึ้น คปภ. จึงมีภารกิจสำคัญในการกำกับดูแลด้านการเงินของบริษัทประกันภัยในการหาเครื่องมือในการกำกับดูแลความมั่นคงของบริษัทมากยิ่งขึ้น และต้องขยายบทบาทจากการกำกับไปสู่การส่งเสริมพร้อมทั้งสนับสนุนให้บริษัทประกันภัยนำเทคโนโลยีมาเสนอขายและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการให้ความรู้ความรู้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้นNew Technology5 เทรนด์เทคโนโลยีประกันรถยนต์ยุคใหม่ที่น่าจับตามอง จะมีอะไรเข้มข้นขึ้นบ้าง มาดูกันกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ (E-policy)ถึงแม้ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะหันมาซื้อประกันรถผ่านช่องทางออนไลน์หรือบนเว็บไซต์มากขึ้น แต่ในปัจจุบันผู้เอาประกันภัยยังคงได้รับกรมธรรม์ในรูปแบบชุดกระดาษกันอยู่ไม่น้อย ซึ่งในภายหลังอุตสาหกรรมประกันภัยจะพัฒนาการส่งมอบกรมธรรม์ผ่านอีเมลหรือดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชัน เรียกว่า กรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Policy กันมากขึ้น เพื่อลดขั้นตอนการส่งมอบ และลดการใช้กระดาษที่อาจสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งยังช่วยให้ผู้เอาประกันภัยได้รับกรมธรรม์ที่เร็วขึ้นตลอด 24 ชม. และผู้เอาประกันยังสามารถเก็บเป็นสำเนา (Soft Copy)ได้ในมือถือโดยไม่เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บ และไม่ต้องกลัวหาย รวมถึงความสะดวกสบายในการนำมาใช้เช่นกันการปิดช่องว่างทางการตลาด (Untapped Market Space)ตลาดรถยนต์ในประเทศไทยยังคงคึกคัก ถึงแม้จะมีสถานการณ์ความตึงเครียดของเศรษฐกิจจากพิษโควิด-19 แต่ยอดขายรถยนต์ในประเทศไทยไม่ได้ลดลงอย่างที่คิด กลับพบว่าคนไทยต้องการซื้อรถยนต์มากขึ้นเนื่องจากความกังวลเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางกับรถโดยสาร โดยตัวเลขการซื้อรถยนต์ช่วงครึ่งปีแรก 2564 อยู่ที่ 373,191 คัน เพิ่มขึ้น 13.6% จากยอดขายในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการซื้อประกันรถยนต์อาจเพิ่มสูงขึ้นตามกัน และด้วยเหตุผลที่ว่าคนไทยเริ่มคุ้นชินกับการทำธุรกรรมออนไลน์ จึงเปิดโอกาสให้การซื้อประกันรถออนไลน์เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ในเรื่องของความสะดวกและปลอดภัยจากการสัมผัสเมื่อตลาดรถเติบโตขึ้น ข้อมูลทางการตลาดก็มีมากขึ้น จึงเอื้อประโยชน์ให้บริษัทประกันรถยนต์สามารถทำการตลาดออนไลน์ ค้นหากลุ่มลูกค้าใหม่ และนำเสนอประกันรถยนต์ที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบสำหรับองค์กรที่สามารถตอบสนองอุปทานที่สูงนี้ได้อย่างทันท่วงที เพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้าได้ในระยะยาวประกันที่ปรับเปลี่ยนตามการใช้งาน (Usage Based)เทคโนโลยีที่น่าจับตามองไม่แพ้กันคืออุปกรณ์ Telematic ที่ติดตั้งกับตัวรถยนต์ สามารถเก็บข้อมูลการเดินทางของรถเพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ของลูกค้าแต่ละราย อาทิ ตำแหน่งของรถ ความเร็วในการขับขี่ การเบรก หรือเลี้ยวรถ ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุของลูกค้า เพื่อกำหนดเบี้ยประกันได้อย่างเหมาะสมในแต่ละปี สร้างความเป็นธรรมแก่ลูกค้า และยังสามารถนำข้อมูลการขับขี่ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่ดีขึ้นต่อไปเทคโนโลยี (Open API)บริษัทประกันอาจมีการปรับตัวเป็นแพลตฟอร์มตัวกลางมากขึ้นในอนาคต จากการใช้เทคโนโลยี Open API ในการเชื่อมต่อกลุ่มธุรกิจเข้าด้วยกัน ผ่าน Web Application ช่วยให้องค์กรดึงข้อมูลจากคู่ค้าที่มีแนวโน้มเป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำเสนอโปรโมชัน หรือออกแบบกรมธรรม์ให้สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้บริโภคสนใจ ไลฟ์สไตล์ และความต้องการแบบเฉพาะเจาะจง ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่รวดเร็วมากขึ้นเช่นกัน และเทคโนโลยีนี้ยังเป็นผลดีต่อการทำงานภายในองค์กรด้านการเก็บข้อมูลที่ง่ายขึ้น ช่วยลดกำลังคน และลดความผิดพลาดลงได้อีกด้วยนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)AI (Artificial Intelligence) จะเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมประกันรถยนต์มากขึ้น บริษัทประกันหรือนายหน้าประกันจะต้องตื่นตัวต่อการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค โดยมุ่งพัฒนาระบบ AI มาแทนที่ในบางบทบาทของมนุษย์ในอนาคต เพื่อให้บริการและมอบประสบการณ์ที่ดีกว่า เร็วกว่า ลดข้อผิดพลาดได้มากกว่า และราคาประหยัดกว่า ตอบสนองผู้บริโภคยุคดิจิทัลที่ต้องการความรวดเร็วแบบ Real-time เป็นหลัก
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