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หวัขอ้การบรรยาย 
Agenda 

•ความเขา้ใจเกีย่วกบัความรว่มมอืทางเศรษฐกจิระดบัภมูภิาค          
(Understanding regional economic integration) 

•ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (The ASEAN Economic Community (AEC) ) 

•แผนงานดา้นโลจสิตกิส ์(ASEAN logistics connectivity) 

•ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนตอ่ประเทศไทย 

 (The impact of the AEC on Thailand) 

•สรปุ (Summary) 

  

 



ความเขา้ใจเกีย่วกบัความรว่มมอืทางเศรษฐกจิระดบัภมูภิาค  
(Understanding regional economic integration) :  the Alphabet soup…  

ASEAN 
ACMEC 



 
 

กอ่ตัง้เมือ่วนัที ่8 สงิหาคม 2510 ณ กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยผูแ้ทนระดับรัฐมนตรขีอง 5 ประเทศ คอื 
อนิโดนเีซยี มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์สงิคโปรแ์ละไทย  

 

 

 

 

หนึง่วสิยัทัศน ์หนึง่เอกลกัษณ์ หนึง่ประชาคม 
“One Vision, One Identity, One Community”  

สมาคมประชาชาตแิหง่เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้
(ASEAN :THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS) 

 
 



สมาชกิประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
ASEAN Members 

ประเทศ (ASEAN members) 
วนัทีเ่ขา้รว่ม 
(Timeline) 

1) ไทย (Thailand) 2510 

2) มาเลเซยี (Malaysia) 2510 

3) อนิโดนเีซยี (Indonesia) 2510 

4) ฟิลปิปินส ์(Philippines) 2510 

5) สงิคโปร ์(Singapore) 2510 

6) บรไูน (Brunei) 2527 

7) เวยีดนาม (Vietnam) 2538 

8) ลาว (Lao) 2540 

9) พมา่ (Myanmar) 2540 

10) กมัพชูา (Cambodia) 2542 

5 



ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
The ASEAN Economic Community 
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แผนงานการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

ASEAN Economic Community Blueprint 

การจดัท าแผนแม่บทว่าด้วยการเชื่อมโยงอาเซียน 

Master Plan on ASEAN Connectivity 

Physical, institutional, and people-to-people connectivity   

คมนาคม 

Transport 
ICT 

พลังงาน 

Energy 

การท่องเที่ยว 

Tourism 

วิสัยทศัน์โดยรวม 

Overall Vision 

องค์ประกอบที่
ก่อให้เกิดการเชื่อมโยง 

Key Elements of 

Connectivity 

ปัจจัยที่ส าคัญ 

Key Sectors 

แผนแม่บทเพ่ือให้เกิด
การบรูณาการ 

Umbrella Master 

Plan to Integrate 

Sectoral Initiatives 

การเชื่อมโยงกายภาพ 

Infrastructure 

การเชื่อมโยงด้าน
กฎระเบยีบ 

Trade facilitation 

การเชื่อมโยงระหว่าง
กันของประชาชน 

People’s mobility 

ข้อตกลงการ
ขนส่ง 

Customs 

แผนยุทธศาสตร์ด้าน
การขนส่งอาเซียน 

ASEAN Strategic 

Transport Plan 

แผนแม่บท
เทคโนโลยี 

ASEAN        

ICT        

Master Plan 

แผนความร่วมมือ
ด้านพลังงาน 

ASEAN Plan of 

Action for Energy 

Cooperation 

การจัดตัง้แผนกล
ยุทธด้านการ
ท่องเที่ยวของ

อาเซียน 

ASEAN Tourism 

Strategic Plan 

การจัดตัง้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ณ จุดเดียว 

ASEAN Single 

Window 

แผนแม่บทย่อย 

Sectorial        

Master Plans 



การเปิดเสรดีา้นการคา้ 
Free Flow of goods 

 
 

การเปิดเสรดีา้นการบรกิาร 
Free Flow of services 

การเปิดเสรดีา้นการลงทนุ 
Free Flow of investment 

การเปิดเสรดีา้นเงนิลงทนุ 
Free Flow of capital 

การเปิดเสรดีา้นการ
เคลือ่นยา้ยแรงงานฝีมอื 

Free Flow of skilled labour 

- สาขาบรกิารส าคญั 
(Priority Integration Sectors : PIS) 
  
 

การเปิดเสร ี การอ านวยความสะดวก 

ยกเลกิภาษอีุปสรรคการคา้  ภาษศุีลกากร 
อตัราภาษภีายนอกทีเ่ทา่กนั 
Tariff and NTB elimination Synchronized 
external tariff alignment 

การเขา้ถงึการตลาดอยา่งเต็มที ่ยกเลกิ
ขอ้จ ากัดทางดา้นการบรกิารทกุชนดิ 
Full market access and national treatment 
Remove substantially all restrictions on trade 
in services 

ความตกลงทางดา้นธุรกจิ และการคา้
บรกิารส าหรับนักลงทนุ 
All industries and services incidental to these 
industries for ASEAN investors 

อบรมมาตรฐานทางดา้นแรงงานฝีมอืใหม้ี
มาตรฐานเดยีวกันเดยีวกัน 
Harmonization of standards in education and 
training ; MRA on vocational training 

มาตรฐานการลงทนุ : ความเชือ่มโยงระหวา่ง
อตัราแลกเปล ีย่น และตลาดตราสารหนี ้
Harmonize capital market standards ; facilitate 
market driven efforts to establish exchange and 
debt market linkages 

ความโปร่งใส: นโยบายทีม่ปีระสทิธภิาพ 
การเก็บภาษีซ ้าซอ้น   
Transparency ; streamlined 
Procedures, avoidance of double taxation ; joint 
promotion 

มาตรฐานสนิคา้ และมาตรฐานกดีกันอปุสรรค
ทางเทคนคิตอ่การคา้ 
Customs integration Standards and technical 
barriers to trade 

การลดขอ้จ ากัดในดา้นเงนิลงทนุภายใน
กลุม่อาเซยีน 
Relax capital control measures on intra-
ASEAN portfolio investment 

ลดการกดีกนัทางดา้นแรงงาน 
Remove discrimination in employment 

ทบทวนการด าเนนิงานปีละ 2 ครัง้ เพือ่ใหง้านส าเร็จตามเป้าหมายทีว่างไว ้
Conduct a bi-annual review to monitor the status, progress and 
effectiveness of the PIS roadmaps to ensure timely implementation 

พจิารณามาตรการเฉพาะร่วมกบัภาคเอกชน 
Identify sector-specific projects or initiatives through regular dialogues or 
consultation with stakeholders, particularly the private sector 

- อาหาร การเกษตร ป่าไม ้
(Food, Agriculture and 
Forestry) 

หนึง่ตลาดและหนึง่ฐานการผลติบน 5 ปจัจยัหลกั  
Single Market and Production Base Five core elements 

 
ขอ้ตกลงยอมรับร่วมในดา้นบรกิารวชิาชพี 
MRAs on professional services; professional 
exchange  

 

1) การกอ่ต ัง้ GAP, GAHP, GHP, GMP, HACCP.  

2) การสง่เสรมิมาตรการสขุอนามยัและสขุอนามยัพชื ปรมิาณสารพษิตกคา้งสงูสดุท ีส่ามารถยอมรบัได ้มาตรฐาน
ความปลอดภยั การควบคุมสขุภาพอนามยัของสตัว ์ปรมิาณสารเคมใีนสตัวน์ า้ 
(Harmonise SPS, MRLs, Safety and Standard, animal health control, chemical in aquaculture) 



ตวัอยา่งทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
Example of AEC related agreements 

เขตการคา้เสรอีาเซยีน 

ASEAN  Free Trade Area 
(AFTA) 

ความตกลงดา้นการคา้
บรกิาร  

ASEAN Framework 
Agreement on Services 

(AFAS) 

ความตกลงวา่ดว้ยการลงทนุ  

ASEAN Comprehensive 
Investment Agreement 

(ACIA) 

ASEAN Harmonization 
Tariff Nomenclature 

2007: AHTN2007 

ASEAN Single  

  Window (ASW) 

ความรว่มมอืทางดา้น
อุตสาหกรรม 

ASEAN Industrial 
Cooperation (AICO) 

ความม ัน่คงดา้นอาหาร     
ASEAN Integrated Food 

Security (AIFS) 

ความตกลงยอมรบัรว่ม 
Mutual Recognition 

Agreement (MRA) 

แผนกลยทุธก์ารขนสง่ 
ASEAN Strategic 

Transport Plan 

แผนงานดา้นโลจสิตกิส์

ASEAN Logistics 

Roadmap 

ASEAN Framework  
on the Facilitation of 

Goods in Transit 

การบูรณาการดา้นการเงนิ
และการคลงั  

Financial   

and Monetary  

Integration in ASEAN 

การสรา้งความเชือ่ม ัน่ดา้น
ความม ัน่คงทางพลงังาน 

Ensuring Energy 
Security  
in ASEAN 

การสรา้งความเชือ่ม ัน่ดา้น
ความปลอดภยัใน 

ผลติภณัฑย์า  
Ensuring Safe 

Pharmaceutical 

Products in ASEAN 

ความรว่มมอืระดบัภูมภิาค
ดา้นการคุม้ครองสทิธขิอง

ทรพัยส์นิทางปัญญา           
Regional Cooperation in 

Intellectual Property 

Rights (IPRs) 

Etc. 



 

องคป์ระกอบของระบบโลจสิตกิสใ์นกลุม่ ASEAN 
Components of the ASEAN Logistics System 

 

โครงสรา้ง 
สาธารณูปโภค 
Infrastructure 

ระบบ 
โลจสิตกิส ์
Logistics 
System 

ผูใ้หบ้รกิาร 
Service 

Providers 

กรอบขอ้ตกลง 
Institutional 
Framework 

ผูส้ง่สนิคา้/ผูร้บัสนิคา้ 
Shippers/ 

Consignees 



ประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัโลจสิตกิสใ์นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
AEC logistics related issues 

• การพัฒนาโครงขา่ยการเชือ่มโยงภายในภมูภิาคทางทะเล อากาศ และ
ระบบราง (Intra-ASEAN connectivity has to be improved ;Maritime 

transport, Air transport and Rail transport) 

• จดุผา่นแดนยังเป็นจดุออ่นในระบบโลจสิตกิส ์ 

   (Border crossings still remain the weakest link) 

• ขอ้จ ากัดของโครงขา่ยการเชือ่มโยงของผูใ้หบ้รกิารทางดา้นโลจสิตกิส์

ในอาเซยีน (ASEAN logistics service providers has limited business 

network within ASEAN) 

• ขอ้จ ากัดในการเชือ่มตอ่ในกฎระเบยีบขอ้ตกลงระหวา่งประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน (Institutional connectivity within ASEAN is still poor) 

• การเชือ่มโยงกันในระดับประชาชน (People connectivity could be further 

enhanced) 
 

6 ปจัจยัส าคญัในยทุธศาสตรก์ารเชือ่มโยง... 

There exist 6 key connectivity strategies… 



กลยทุธที ่1: การด าเนนิงานเต็มรูปแบบใน 3 ขอ้ตกลงในระบบการขนสง่ 
Strategy 1:  Fully Implement the Three Framework Agreements on 
Transport Facilitation     
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หลกัการ (Rationale):   
 ขอ้จ ากัดในระบบการขนสง่ (A transport network is only as strong as the weakest link.  The weakest links can 

be found at national borders) 
 สง่เสรมิการเชือ่มโยงในภมูภิาคอาเซยีน โดยเนน้การพัฒนาระบบขนสง่ โดยลดกรณีพพิาททางชายแดน เพือ่น าไปสูก่าร

เป็นตลาดและฐานการผลติรว่มกัน (In order to realize the vision of “single market and production base” as 
envisaged in the AEC Blueprint, ASEAN‟s connectivity should be enhanced through transport facilitation 
initiatives to minimize (eventually eliminate) the frictions at national borders) 

 

การด าเนนิงาน (Key actions): 
 กรอบความตกลงอาเซยีนวา่ดว้ยการอ านวยความสะดวกในการขนสง่สนิคา้ผา่นแดน (ASEAN Framework Agreements 

on the Facilitation of Goods in Transit (AFAFGIT)) 
 การปรับปรงุถนนต ่ากวา่ระดับ 3 ส าหรับเสน้ทางการขนสง่ผา่นแดนตามทีต่กลงในระเบยีบการ(Upgrading of 

“below class 3” sections of Transit Transport Routes (TTR) as agreed in the protocol 1 of AFAFGIT)  
 กรอบความตกลงอาเซยีนเรือ่งการอ านวยความสะดวกการขนสง่สนิคา้ระหวา่งรัฐ (ASEAN Framework Agreements on 

Inter-state Transport (AFAIT)) 
 กรอบความตกลงอาเซยีนเรือ่งการขนสง่ตอ่เนือ่งหลายรปูแบบ (ASEAN Framework Agreements on Multimodal 

Transport (AFAMT)) 
 การตดิตามขัน้ตอนการท างาน เพือ่ใหเ้กดิผลในดา้นของการปฏบิัตงิานอยา่งเต็มรปูแบบ (Monitor the implementation 

process until the full operationalization at the ground level.) 

Text Signed  Responsible of / Discussed in 

Protocol 1 Finalized Yes STOM / TFWG and LTWG 

Protocol 2 Under Reviewing No ASEAN DGs Customs / CPTFWG 

Protocol 3 Finalized Yes STOM / TFWG and LTWG 

Protocol 4 Finalized Yes STOM / TFWG and LTWG 

Protocol 5 Finalized Yes AIRM  

Protocol 6 No text No STOM / TFWG / LTWG 

Protocol 7 Under Reviewing  No ASEAN DGs Customs / CPTFWG 

Protocol 8 Finalized Yes SOM-AMAF 

Protocol 9 Finalized Yes STOM / TFWG and LTWG 

AFAMT Finalized Yes STOM / TFWG / LTWG 

AFAFIST Finalized Yes STOM / TFWG / LTWG 

Progress of AFAFGIT Protocols, AFAMT and AFAFIST 



กลยทุธที ่2: การบรูณาการเสน้ทางถนนสายเอเชยี 
Strategy 2: Establish integrated ASEAN Highway Network     

12 

หลกัการ (Rationales):   
 การคมนาคมทางถนนเป็นรปูแบบการขนสง่ทีส่ าคัญทีส่ดุในเรือ่ง

ความหนาแน่นทางการจราจร (In terms of the traffic volume, 
road transport is the most important mode of 
transportation) 

 การยกระดับเสน้ทางการวิง่สูร่ะดับ 3 หรอืมากกวา่นัน้ และท าการ
ตดิตัง้ป้ายบอกทางในปี 2547 (Implementation of the 
Ministerial Understanding on the Development of the ASEAN 
Highway Network Project (5th ATM, Hanoi, 1999) is behind 
the schedule, which required AMSs to upgrade all 
designated routes to Class 3 or above and to install road 
signs by 2004) 

 

การด าเนนิงาน (Key actions): 
 การปรับปรงุถนนต ่ากวา่ระดับ 3 ใหเ้ป็นระดับ 3 หรอืมากกวา่นัน้ 

ส าหรับเสน้ทางการขนสง่ผา่นแดนตามทีต่กลงในระเบยีบการที ่1   
(Upgrade “below Class 3” sections of Transit Transport 
Routes (TTR), as agreed in the protocol 1 of AFAFGIT, with 
the highest priority to Class 3 or above) 

 การปรับปรงุถนนต ่ากวา่ระดับ 3 บนเสน้ทางถนนสานเอเชยีใหเ้ป็น
ระดับ 3 หรอืมากกวา่นัน้ (Upgrade other “below Class 3” 
sections of the ASEAN Highway Network to Class 3 or 
above) 

 การตดิตัง้ป้ายบอกทางในเสน้ทางทีก่ าหนด (Install road signs to 
all designated routes, with a specific priority on TTR) 

 การปรับปรงุถนนระดับ 2 หรอื 3 ทีม่กีารจราจรทีห่นาแน่นเป็นระดับ 
1 ในปี 2563 (Upgrade “Class 2 or 3” sections with high 
traffic volume to Class 1 (by 2020)) 



กลยทุธที ่3: การเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขันทางทะเล 
Strategy 3: Accomplish the efficient and competitive maritime 
transport system.      

1

3 

หลกัการ (Rationales):   
 การคมนาคมทางทะเลเป็นรปูแบบการขนสง่ทีส่ าคัญทีส่ดุในเรือ่งความหนาแน่นทางการคา้ระหวา่งประเทศ (In 

terms of the traffic volume in international trade, maritime transport is the most important mode of 
transportation) 

 การเพิม่เสน้ทางการขนสง่ทางทะเลบรเิวณหมูเ่กาะตา่งๆ ท าใหเ้กดิความเชือ่มโยงภายในภมูภิาคอาเซยีน (In order 
to enhance intra-ASEAN connectivity, an efficient and competitive shipping routes to connect 
archipelagic regions needs to be established.  This will also contribute to narrow development gaps in 
the archipelagic ASEAN) 

 
การด าเนนิงาน (Key actions): 
 การก าหนดยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการรวมกลุม่สาขาการขนสง่ทางทะเลของอาเซยีนเป็นตลาดเดยีวกัน (Accelerate 

the formulation of the strategy for ASEAN Single Shipping Market) 
 การวางแผน และก าหนดแนวทางศกึษา 47 ทา่เรอื ภายใตค้วามความรว่มมอืของประเทศญีปุ่่ น และเกาหล ี

(Enhance the capacity of 47 designated ports, with the priority set in the studies done and being done 
under the cooperation with Japan and Korea (under MTWG)) 

 
 

 

 การก าหนดเสน้ทางการเดนิเรอืใหส้อดคลอ้งกับความรว่มมอืในอนุ
ภมูภิาค (Establish efficient and reliable shipping routes 
(including RORO) in consistence with the related 
subregional initiatives such as BIMP-EAGA and IMT-GT) 

 การเพิม่ขึน้ของเสน้ทางระหวา่งประเทศทีส่ าคัญ (Emerging 
and/or potentially important international routes:  Penang 
– Belawan, Malacca – Dumai, Davao – Bitung, 
Zamboanga - Sandakan, Muara – nearby ports) 

 การเชือ่มโยงระหวา่งเสน้ทางการวิง่นานาชาต ิภมูภิาค และใน
ประเทศ (Linkages with global and regional trunk routes 
and domestic shipping routes) 

“Ring” Shipping Route 



กลยทุธที ่4: การจัดตัง้ตลาดการบนิร่วมอาเซยีน 
Strategy 4: Establish ASEAN Single Aviation Market (ASAM)  

1

4 

หลกัการ (Rationales):   
 การจัดตัง้ตลาดการบนิรว่มเพือ่ตอบรับการเตบิโตของการขนสง่ทางอากาศ (In view of the rapidly growing 

importance of air transportation as well as the accelerated restructuring of the global aviation market, 
ASEAN needs to strengthen its aviation industry by establishing ASAM) 

 การขนสง่ตน้ทนุต ่า และการทอ่งเทีย่วภายในภมูภิาค กอ่ใหเ้กดิความเชือ่มโยงระหวา่งประชาชน (Low Cost 
Carriers (LCCs) have been rapidly growing ASEAN, and facilitating intra-ASEAN tourism which in turn 
contributing to enhance “people-to-people” connectivity) 

 ก าหนดยทุธศาสตรก์ารบรูณาการในสาขาการบนิภายในปี 2558 (Roadmap for Integration of Air Travel Sector 
(RIATS) already defined the timeline to establish ASAM by 2015) 

การด าเนนิงาน (Key actions): 
 

 การด าเนนิการในกรอบ MAFLAFS ในปี 2554 
(Operationalize the Multilateral Agreement 
on the Full Liberalisation of Air Freight 
Services (MAFLAFS) by 2011) 

 การด าเนนิการในกรอบ MAFLPAS ในปี 2556 
(Operationalize the Multilateral Agreement 
on the Full Liberalisation of Passenger Air 
Services (MAFLPAS) by 2013) 

 การก าหนดยทุธศาสตรเ์พือ่เพิม่ขดี
ความสามารถของ ASAM หลังปี 2558 โดย
ก าหนดระยะเวลาการด าเนนิการในปี 2551 
(Formulate a strategy for further 
upgrading (beyond 5th freedom) of ASAM 
after 2015, by considering the timeline 
proposed in CAPA report on ASAM (2008)) 

 

Freedom of the Air 



กลยทุธที ่5: การเชือ่มโยงเสน้ทางรถไฟสายสงิคโปร ์และคนุหมงิ 
Strategy 5: Accomplish the implementation of Singapore Kunming Rail Link 
(SKRL) project 
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หลกัการ (Rationales):   
 SKRL เป็นกรอบความรว่มมอืทีส่ าคญัในการขนสง่ทาง

อาเซยีน (Singapore Kunming Rail Link (SKRL) has 
been a priority agenda in ASEAN transport 
cooperation, and the political motivation to 
complete SKRL is significantly high) 

 SKRL เป็นเสน้ทางการคมนาคมทางบกทีเ่ป็นมติรกบัสิง่
แลดลอ้ม (SKRL is expected to provide an 
alternative mode of land transportation, which is 
more environmentally friendly than road 
transportation) 

 

การด าเนนิการ (Key actions): 
 การกอ่สรา้งเสน้ทางทีย่ังขาดการเชือ่มตอ่ (Construct 

the missing link sections) 
 Cambodia:  (1) Poipet – Sisophon (48km), (2) Phnom 

Penh – Loc Ninh (254km) 
 Vietnam:  (3-4) Loc Ninh – Ho Chi Minh (129km), 

<2>Mu Dia – Tan Ap – Vung Anh (119km) 
 Myanmar:  (5) Thanbyuzayat – Three Pagoda Pass 

(110km) 
 Thailand:  (6) Three Pagoda Pass to Nam Tok (153km) 
 Lao PDR:  <1>Vientiane – Thakek – Mu Dia (466km) 

 Formulate a strategy for a seamless operation of 
SKRL. 

Singapore Kunming Rail Link 



กลยทุธที ่6: การสรา้งการผสมผสาน และการบรูณาการ ในการขนสง่หลาย
รูปแบบ 
Strategy 6:  Establish harmonized, integrated, and seamless multimodal transport system.     
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หลกัการ (Rationales):   
 การขนสง่ในอาเซยีนมรีปูแบบทีห่ลากหลาย และแตกตา่งกัน (Transport 

cooperation in ASEAN has been formulated and implemented separately by 
modes of transportation) 

 การปรับปรงุกลยทุธยอ่ยใหม้ปีระสทิธภิาพ เพือ่สง่เสรมิการเชือ่มโยงภายในภมูภิาค 
และการเชือ่มโยงพเิศษ (In order to enhance intra- and extra ASEAN 
connectivity, ASEAN needs to streamline the sectoral strategies (as above) 
with reference to the concept of multimodal transport corridors) 

 เนือ่งจากอาเซยีนมคีวามไดเ้ปรยีบในเชงิภมูศิาสตร ์จงึมคีวามรว่มมอืกันเพือ่
กอ่ใหเ้กดิศนูยร์วมการขนสง่ในอาเซยีน (Taking advantage of the strategic 
location, ASEAN can function as a transport hub.  Given the congestion in 
Malacca Strait, an ASEAN-wide strategy to develop the Indochina 
Peninsular as a land bridge is recommended) 

 

การด าเนนิงาน (Key Actions): 
 การศกึษาความเป็นไปไดข้องแนวพืน้ทีก่ารขนสง่ตอ่เนือ่งหลายรปูแบบ (Conduct a 

study on potential multimodal transport corridors to empower parts of 
ASEAN to function as land bridges in global supply routes) 

 การด าเนนิงานในขอบขา่ยของ EWEC (Complete the East West Economic 
Corridor) 
 การกอ่สรา้งเสน้ทางทีย่ังขาดการเชือ่มตอ่ (Construct the missing link in Myanmar) 
 Develop/upgrade terminal ports:   Yangon, Da Nang. 

 Promote the Mekong – India Economic Corridor (MIEC) as a land bridge. 
 Mekong bridge in Neak Loung (National road No.1 in Cambodia). 
 Dawei deep sea port (by 2013). 
 Highway between Kanchanabri and Dawei (by 2013) 

EWEC:  Missing link in Myanmar 

Mekong - India Economic Corridor 



สิง่ทีค่วรรูเ้ก ีย่วกบั AEC 

Information is “needed” to take advantage of AEC 

% 

Remark: สาขาบรกิารส าคญั เชน่ อาเซยีนอเิล็กทรอนกิส ์การขนสง่ทางอากาศ สุขภาพอนามยั การทอ่งเทีย่ว และโลจสิตกิส ์

Priority Sectors are E-ASEAN (ICT), Air Transport, Healthcare, Tourism and Logistics. 

สิง่ทีผู่ป้ระกอบการไทยควรรู ้
What Thai investors need to know  

 

ตน้ทุน 

Cost 

กฏระเบยีบ ขอ้บงัคบั 

Regulation and 
Procedure 

นโยบายรฐับาล 

Government 
Policy and 
Support 

ขอ้จ ากดัภายใน
ส าหรบัตา่งชาต ิ

Internal Barrier 
for Foreigner 

แรงงาน และทกัษะ 

Labor and Skill 

รายได ้และเงนิเดอืน 

Wage and Salary 

สิง่อ านวยความ
สะดวก 

Facilities 

การขนสง่ 

Transportation 

ธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 

Related Industry 

ผูผ้ลติ 

Supplier 

ลกูคา้ 

Customer 

ชอ่งทางการจ าหนา่ย 

Channel of 
Distribution 

การคุม้ครองสทิธ ิ
ทรพัยส์นิทางปญัญา 

Intellectual 
Property Right 

การช าระเงนิ 

Financial and 
Payment 

อืน่ๆ 

Etc. 

การลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศในอาเซยีน 

สาขาบรกิารส าคัญ สาขาอืน่ๆ 



Source: Bryan Cave (Thailand) Co., Ltd. 

มมุมองของธุรกจิตา่งๆ ตอ่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
AEC is „+‟ and „-‟ for different sector. 

มมุมองในแง ่‘-’ (Industries that ‘-’) 

•  อาหาร และสนิคา้เกษตร (Food and 
Agricultural Products) 

•  เส ือ้ผา้ และสิง่ทอ (Garment and Textile) 

•  เครือ่งใชไ้ฟฟ้า (Electric and Electronic) 

•  ผลติภณัฑพ์าสตกิ (Plastics and Plastics’  
Product) 

•  เคมภีณัฑ ์(Chemical and Product) 

มมุมองในแง ่‘+’ (Industries that ‘+’) 

•  รถยนต ์และชิน้สว่นอะไหล ่  
(Automotive and Parts ) 

•  ยาง (Rubber and Rubbers’ Product) 

•  จวิเวอรี ่(Gems and Jewelry) 

•  น า้ตาล (Sugar) 

•  เหล็ก (Steel) 
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แผนงานการเปิดตลาดบรกิารโลจสิตกิสใ์นอาเซยีนปี 2556 
AFAS/ Liberalization of Logistics Services in ASEAN in 2013 

• การบรกิารการขนสง่ (Transport Services) 

– การขนสง่สนิคา้ทางทะเลระหวา่งประเทศ(International Maritime 

Transport) 

– การขนสง่สนิคา้ทางรางระหวา่งประเทศ (International Rail Freight 

Transport) 

– การขนสง่สนิคา้ทางถนนระหวา่งประเทศ (International Road Freight 

Transport) 

– การขนสง่สนิคา้ทางอากาศระหวา่งประเทศ(International Air Freight 

Transport) 

– การบรกิารจัดสง่พัสด ุ(Courier services) 

 

• การบรกิารอืน่ (Non Transport Services) 

– การบรกิารการขนถา่ยสนิคา้ (Maritime Cargo handling services) 

– การบรกิารจัดการจัดเก็บคลังสนิคา้ (Storage & warehousing services) 

– การบรกิารตัวแทนรับจัดการขนสง่สนิคา้ (Freight transport agency 

services) 

– การบรกิารการตรวจสอบดา้นการขนสง่ (Freight inspection services) 

– การบรกิารการบรรจภุัณฑ ์(Packaging services) 

– การบรกิารตัวแทนด าเนนิพธิกีารศลุกากร (Customs clearance) 

2008 

49% 

Foreign  
ownership 

2013 

70% 

Foreign  
ownership 

2011 

51% 

Foreign  
ownership 
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 บรูไน: ใหต้า่งชาตทิ าธรุกจิเดนิเรอืระหวา่งประเทศ ขนถา่ยสนิคา้ ตวัแทนเรอื และ 
Freight Forwarder โดยถอืหุน้ไดไ้มเ่กนิ 49% (Brunei: Allow foreign investors 

to hold shareholder up to 49% in Maritime cargo handling, shipping agency and 
Freight Forwarder) 

 

 กมัพชูา: ใหต้า่งชาตทิ าธรุกจิเดนิเรอืระหวา่งประเทศ และคลงัสนิคา้ โดยถอืหุน้
ไดไ้มเ่กนิ 49% รวมทัง้ตอ้งแตง่ตัง้ใหธ้รุกจิตวัแทนเรอืและ Brokerage ของ
กมัพูชาเป็นส านักงานตวัแทน รวมทัง้ตอ้งขออนุญาตกบั Ministry of Commerce, 
Ministry of Public Works and Transport (Cambodia: Allow foreign investors 

to hold shareholder up to 49% but have to ask permission from Ministry of 
Commerce, Ministry of Public Works and Transport) 

 

 อนิโดนเีซยี ใหต้า่งชาตทิ าธรุกจิเดนิเรอืขนสง่ระหวา่งประเทศโดยถอืหุน้ไดไ้มเ่กนิ 
60% แตต่อ้งด าเนนิการในฐานะเป็นส านักงานตวัแทน รวมทัง้ปฏบิตัติาม
กฎระเบยีบ Regulation of Shipping Law สว่นบรกิารกูซ้ากเรอืและลากจงูเรอืจะ
อนุญาตใหต้า่งชาตถิอืหุน้ไดไ้มเ่กนิ 49% และใหต้า่งชาตริ่วมทนุกับคนอนิโดนเีซยี
ประกอบธรุกจิเดนิเรอืภายในอนิโดนเีซยีไดโ้ดยถอืหุน้ไมเ่กนิ 49% (Indonesia: 

Allow foreign investors to hold shareholder up to 60% but have to perform 
according to Regulation of Shipping Law) 

การเปิดเสรกีารคา้บรกิารดา้นขนสง่ทางทะเล 
และบรกิารเกีย่วเนือ่งใน AFAS 

Liberalization in Maritime and service related to AFAS 
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 มาเลเซยี ใหต้า่งชาตทิ าธุรกจิเดนิเรอืระหวา่งประเทศโดยถอืหุน้ไดไ้มเ่กนิ 49% สว่นกรณี
การจดทะเบยีนเรอืเป็นเรอืมาเลเซยี นัน้ เจา้ของเรอืตอ้งเป็นคนมาเลเซยีและบรษัิททีจั่ดตัง้
ในมาเลเซยี มผีูถ้อืหุน้ขา้งมากเป็นมาเลเซยี และท าธุรกจิสว่นใหญอ่ยูใ่นมาเลเซยี 
(Malaysia: Allow foreign investors to hold shareholder up to 49%, dominate 
the higher share by Malaysian) 

 

 พมา่ คนตา่งชาตทิีเ่ขา้ไปตัง้ธุรกจิขนสง่ทางน ้าระหวา่งประเทศ ขนถา่ยสนิคา้ คลังสนิคา้ 
และ Freight Forwarder จะตอ้งปฏบัิตติามกฎหมาย Foreign Investment Law 1988 
และกฎหมาย Myanmar Companies Act 1914 โดยรัฐบาลพมา่อนุญาตใหค้นตา่งชาตเิขา้
ถอืหุน้ 100% ในธุรกจิ หรอืรว่มทนุกับคนพมา่โดยถอืหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 35% ของทนุ และน า
เงนิสดไปลงทนุขัน้ต ่า 3 แสนเหรยีญสหรัฐฯ  โดยปัจจุบัน พมา่มรีัฐวสิาหกจิเดนิเรอื คอื 
Myanmar Five Star Line (MFSL) ใหบ้รกิารเดนิเรอืชายฝ่ังและระหวา่งประเทศเพือ่ขนสง่
ผูโ้ดยสารและสนิคา้แหง้ (Myanmar: : Allow foreign investors to hold shareholder 
up to 100% but have to regulate its Law) 

 

 ไทย ใหค้นตา่งชาตทิ าธุรกจิขนสง่ทางน ้าระหวา่งประเทศ ขนถา่ยสนิคา้ คลังสนิคา้ และ 
Freight Forwarder โดยถอืหุน้ได ้49% (แตใ่นอนาคตปี 2556 อาจเพิม่สัดสว่นถอืหุน้ได ้
ถงึ 70%) (Thailand: Allow foreign investors to hold shareholder up to 49% in 
Maritime cargo handling, warehouse agency and Freight Forwarder, and 
projected to raise up to 70% in 2013) 

 

การเปิดเสรกีารคา้บรกิารดา้นขนสง่ทางทะเล 
และบรกิารเกีย่วเนือ่งใน AFAS 

Liberalization in Maritime and service related to AFAS 
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 เวยีดนาม ใหค้นตา่งชาตทิ าธรุกจิขนสง่ทางน ้าระหวา่งประเทศ CFS และ 
Customs Broker โดยถอืหุน้ได ้51% (แตจ่ะถอืหุน้ได ้100% ตัง้แตปี่ 2555) 
สว่นกรณีจดทะเบยีนเป็นเรอืชกัธงเวยีดนาม คนตา่งชาตติอ้งร่วมทนุกบัเวยีดนาม 
โดยถอืหุน้ไมเ่กนิ 49% และใหค้นตา่งชาตเิป็นคนประจ าเรอืเวยีดนามไดไ้มเ่กนิ 
1/3 ของคนประจ าเรอืทัง้หมด มนีายเรอืเป็นเวยีดนาม ขณะทีก่รณีการท าธรุกจิ 
Shipping Agency จะใหค้นตา่งชาตริ่วมทนุกบัคนเวยีดนามโดยถอืหุน้ไดไ้มเ่กนิ 
49% 

  (Vietnam: Allow foreign investors to hold shareholder up to 51% in 
Maritime transportation) 

 

การเปิดเสรกีารคา้บรกิารดา้นขนสง่ทางทะเล 
และบรกิารเกีย่วเนือ่งใน AFAS 

Liberalization in Maritime and service related to AFAS 
 



• ผลกระทบเชงิบวกจากการเปิดเสรกีารคา้สนิคา้ในกลุม่อาเซยีน เนือ่งจากเรอื
เป็นสนิคา้ทีเ่กอืบทกุประเทศยกเวน้ภาษี  

 (Positive impact of trade liberalization as Maritime transport is tax-free 
among ASEAN) 

 

• เวทกีารเปิดตลาดการคา้บรกิารเวททีีก่ระทบมาก ไดแ้ก ่อาเซยีน ซึง่จะเปิดเสรี
การเดนิเรอืในอนาคต โดยใหต้า่งชาตถิอืหุน้ไดถ้งึ 70% ท าใหม้โีอกาสกา้วไปท า
ธรุกจิพาณชิยนาว/ีlogistics ในตา่งประเทศ เชน่ พมา่ อนิโดนเีซยี และเวยีดนาม 
ขณะเดยีวกนัก็เปิดใหต้า่งชาตเิขา้ไปลงทนุในไทยและอาเซยีนอืน่ได ้รวมทัง้ม ี
ASEAN Single Shipping Market เพือ่ใหส้อดรับกบั AEC  

 (Liberalization among ASEAN enhances foreign investors to hold 
shareholder up to 70% and also will become ASEAN Single Shipping 
Market in the near future) 

23 

ผลกระทบ 
Impacts 



ผลกระทบของ AEC ตอ่ผูป้ระกอบการในประเทศไทย  
Impact on Thai Entrepreneur  

• โลจสิตกิสเ์ป็นสว่นทีส่ าคญัในสาขาบรกิารส าคญั (Logistics is a priority 
integration sector) 

• งานกอ่สรา้งไมจั่ดอยูใ่นสาขาบรกิารส าคญั (Construction is not a 
priority integration sector) 

• อตุสาหกรรมขา้วไมจั่ดอยูใ่นสาขาบรกิารส าคญัการเกษตร(Rice is not in 
the agro-industry priority integration sector) 

• การคา้เสร ีคอืการเขา้ถงึกลุม่เป้าหมาย และการแขง่ขนัทีม่ากขึน้ 
(Liberalization = More Market Access & Competition) 

• ความตอ้งการของผูป้ระกอบการจะเปลีย่นไป (Ownership requirements 
will change) 

• ตลาดภายในประเทศ vs ตลาดในภมูภิาค (Domestic market vs. 
Regional market) 

• การเปิด AEC ท าใหผู้ป้ระกอบการไทยออกไปแขง่ขนักบัตา่งประเทศมาก
ขึน้ (The AEC forces Thai interest to go outside of Thailand) 

 



กรณีศกึษา 
AEC Case study? 

• ผูป้ระกอบการไทยเริม่ตืน่ตัวกบัการรว่มตัวกนัของ AEC 
(Many firms in Thailand are now aware of the AEC) 

• ผูป้ระกอบการทีพ่รอ้มรับมอืกบั AEC คอืผูป้ระกอบการทีม่ี
การท าตลาดกบัประเทศตา่งๆในอาเซยีนอยูแ่ลว้(Those 
that are ready are those that are already doing 
business in the ASEAN market) 

• ผูป้ระกอบการควรทีจ่ะเนน้ในเรือ่งการแขง่ขนั และความ
เป็นไปไดใ้นเรือ่งศกัยภาพการเตบิโตของตลาด(Focus on 
competitiveness and potential growth area is critical) 

• ผูป้ระกอบการขาดความรูใ้นเรือ่งของขอ้มลู (Lack of 
research information…) 

 

 



การปรับตัวของผูป้ระกอบการไทยภายใต ้AEC 
Thai firm adaptation under AEC 

• คน้หาขอ้มลูในเชงิลกึจากกระทรวงพาณชิย ์(Seek for specific sector 
information…in Thailand most of the data with Ministry of 
Commerce) 

• เชงิรกุ(Active) 

– ศกึษาเชงิลกึถงึศกัยภาพ กฎกตกิา และวธิปีฏบิตัใินการท าธรุกจิใน
ตา่งประเทศ (Study potential, regulation and execution of doing 
overseas business) 

– การตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ (ระดบัองคก์รและลกูคา้) (Satisfy 
customer satisfaction in both B2B and B2C) 

– ความไวว้างใจระหวา่งองคก์รคูค่า้ (Create trust with partner) 

• เชงิรบั (Passive) 

– การพัฒนาสนิคา้ การเจาะตลาด และการพัฒนาตลาด  (Product 
development, market penetration และ market development) 

– คณุภาพสนิคา้และความปลอดภัย (Quality and safety) 

– การพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่ง (Continuous development) 

 

 



“The AEC Supply 

Chain is only as 

strong as its 

weakest link.” 



• 13 Countries 

• 1,654 regions 

• 3,109 nodes 

• 5,099 routes 

– Road: 4,114 

– Sea: 535 

– Air: 332 

– Rail: 118 

 

More than 23,000 

simultaneous 

equations 

 

Road network in IDE/ERIA-GSM 4 

The Geographical Simulation Model V.4 
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Gains in regional GDP (10 years after):  

    All Corridors 
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Source:  ERIA / IDE-JETRO GSM Team. 



สรปุ  
Summary 

• AEC จะกอ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงระดับภมูภาค (The AEC will 
change the landscape in the region) 

• ผลกระทบทีไ่ดรั้บจะแตกตา่งกันทัง้ในแตล่ะประเทศ และ
อตุสาหกรรม (Different impact on different countries & 
industries) 

• ประเทศสงิคโปรจ์ะไดรั้บประโยชนม์ากทีส่ดุ (Singapore will 
benefit the most) 

• ผลกระทบทีไ่ดรั้บในประเทศไทยจะหลากหลาย (In Thailand the 
impact is mixed): 

– เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั (Positive for industries with real 
competitive advantage) 

– อตุสาหกรรมขา้ว และโรงสจีะไดรั้บผลกระทบ (Negative for rice & rice 
mills) 

– โลจสิตกิสไ์ดรั้บผลกระทบไมม่าก (Not so much impact on construction 
logistics) 

 

Key message: 

Time to go outside of the country! 


