การบริการสาขาการขนสงทางทะเล (Maritime Transport Services)
1. กิจกรรมสาขาบริการขนสงทางทะเลและบริการที่เกี่ยวของ
การคาบริการในชวงกวาสองทศวรรษที่ผานมามีการเจริญเติบโตคอนขางมากทั้งในดานมูลคา
ตลาด จํานวนผูประกอบการ และประเภทของธุรกิจ และไดกลายเปนภาคเศรษฐกิจที่มีบทบาทสําคัญ
ตอการพัฒนาของประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแลว และประเทศกําลังพัฒนา โดยปจจุบัน
ภาคบริการของประเทศกําลังพัฒนา เชน จีน อินเดีย สิงคโปร ฟลิปปนส และไทย มีสัดสวน ในผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ถึงประมาณรอยละ 40-50 และมีแนวโนมที่จะขยายตัว
มากขึ้น หากไมมีปญหาดานเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่งการเติบโตของภาคบริการบางประเภท
เชน พลังงาน โทรคมนาคม การขนสงและโลจิสติกส ยังมีสวนสนับสนุนและกระตุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมดวย
ทั้งนี้ ภาคบริการในแตละสาขาไดมีการแตกกิจกรรมยอยออกไปอยางหลากหลาย ซึ่งในการเจรจา
ระหวางประเทศจําเปนตองมีความชัดเจนเกี่ยวกับสาขาบริการตางๆ ที่จะเปดตลาดการคาบริการระหวางกัน
ดังนั้นเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันในระหวางประเทศสมาชิกในองคการการคาโลก (World Trade Organization:
WTO) จึงไดแบงประเภทสาขาบริการเปน 12 สาขา ซึ่งในแตละสาขายังจําแนกออกเปนสาขายอยหรือ
กิจกรรมตาง ๆ ลงไปอีกตามเอกสาร W/1201 โดยใหสอดคลองกับที่องคการสหประชาชาติ (United Nations:
UN) กําหนดตาม Provisional Central Product Classification (CPC) ในสวนของบริการขนสงทางทะเล
(Maritime Transport Services) นั้น เปนสาขายอยภายใตสาขาบริการขนสง โดยครอบคลุมกิจกรรมดังตอไปนี้
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ตารางที่ 1: กิจกรรมภายใตสาขาบริการขนสงทางทะเล (Maritime Transport Services)
จําแนกตาม W/120 ของ WTO โดยอางอิงกับ CPC prov ของ UN

CPC
Sub-sectors
CPC 721 (Transport Services by Sea-Going Vessels)
7211 : ขนสงผูโดยสาร
72111 : Passenger
(Passenger
transportation by ferries
transportation)
72119 : Other passenger
transportation
7212 : ขนสงสินคา
(Freight
transportation)

72121 : Transpo tation
of frozen or refrigerated
goods
72122 : Transportation of
bulk liquids or gases
72123 : Transportation of
containereiz d freight
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Descriptions

บริการขนสงผูโดยสารแบบประจําทางหรือไมประจํา
ทางทางทะเล (หรือชายฝง) ดวยเรือเฟอรรี่เดินทะเล
บริการขนสงผูโดยสาร พรอมทั้งสัมภาระ
แบบประจําทางหรือไมประจําทางทางทะเล
(หรือชายฝง) ดวยเรือเดินทะเล
บริการขนสงสินคาแชแข็ง แชเย็น ดวยเรือเดินทะเล
บริการขนสงสินคาเทกองเหลวหรือกาซ
ดวยเรือเดินทะเล
บริการขนสงสินคาบรรจุตคู อนเทนเนอร
ดวยเรือเดินทะเล

องคการการคาโลก (WTO) ไดจัดทําเอกสาร MTN.GNS/W/120 โดยจําแนกบริการออกเปน 12 สาขา ซึ่งเอกสารนี้จําแนก
ประเภทบริการโดยอิงกับ Central Product Classification (CPC) ของสหประชาชาติ และในการเจรจา FTA ของไทยจะใช
การจําแนกประเภทบริการตาม WTO เปนแนวทาง
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CPC
7213 : บริการใหเชาเรือ
พรอมคนประจําเรือ
(Rental services of seagoing vessels with
operator)
7214 : บริการลากจูง
(Towing and pushing
services)

8868 : บริการบํารุงและ
ซอมแซมเรือ
(Maintenance and
repair of vessels)
745** : บริการสนับสนุน
สําหรับการขนสง-เฉพาะทาง
ทะเล (Supporting
services for maritime
transport)

Sub-sectors
72129 : Transportation of
other freight
72130 : Rental services of
sea-going vessels with
operator
72140 : Towing and pushing
services

88680 : Repair services of
other transport equipment
on a fee or contract basis
74510** : Port & waterway
operation services (excl.
cargo handling)
74520** : Pilotage &
berthing services
74530** : Navigation aid
services
74540** : Vessel salvage &
refloating services
74590** : Other supporting
services for water
transportation

Descriptions
บริการขนสงสินคาอื่นๆ ดวยเรือเดินทะเล
บริการเชาและลีสซิ่งเรือกลทุกประเภท พรอมทั้ง
คนประจําเรือ เชน เรือโดยสาร เรือน้ํามัน เรือสินคา เท
กองแหง เรือสินคา เรือดัน และเรือประมง
บริการลากจูงในทะเลและชายฝง โดยไดรับคาจาง
หรือทําตามสัญญา โดยเรือลากจูงจะตองไมเปนเรือ
ที่รับขนสงสินคาหรือผูโ ดยสาร โดยบริการลากจูงนี้
ยังรวมถึงการลากจูงเรือ แทนขุดเจาะน้ํามัน ปนจั่นลอย
น้ํา เรือขุด ทุนผูกเรือ ซากเรือ และเรือที่ยังตอซอม
ไมเสร็จ
บริการบํารุงและซอมแซมเรือ

บริการทาเรือและเสนทางการขนสงทางน้ํา - เปน
บริการทาเรือสินคาและทาเรือโดยสาร โดยไดรับคาจาง
หรือทําตามสัญญา รวมทั้ง การใหบริการและซอมเรือ
เรือทองแบน และการใหบริการแกซุงแพ และบริการ
ลากจูง โดยไมใชเรือลากจูง
บริการนํารองและนําเรือเขาทา – เปนบริการดวยเรือ
ดัน เพื่อใหเรือทุกประเภทสามารถเขาและออกจาก
ทาเรือ และบริการนํารองทั้งในบริเวณทาเรือ
หรือรอบบริเวณนานน้ําอันตราย
บริการเครื่องชวยในการเดินเรือ – เปนบริการ
ประภาคาร ทุนผูกเรือ หลักผูกเรือ เครื่องหมาย
การเดินเรือ และเครื่องชวยในการเดินเรืออื่นๆ
บริการกูซากเรือ – เปนบริการกูซากเรือและสินคา
ในทะเล นานน้ําชายฝง
บริการอื่นๆ ที่สนับสนุนการขนสงทางน้ํา – เปนบริการ
ทําความสะอาด ฆาเชื้อควบคุมและสัตวที่ทําใหเกิด
โรคติดตอในเรือ ขณะเรือจอดเทียบทาหรือจอด
ทอดสมอ โดยไดรับคาจางหรือทําตามสัญญา

การจําแนกการขนสงทางทะเลตาม W/120 นั้น ใชกับขอผูกพันของประเทศสมาชิกที่จัดทํา
ชวงป 2536 (ค.ศ.1993) ขณะที่ขอผูกพันในการเจรจาเปดตลาดการขนสงทางน้ําที่จัดทําภายหลัง (ตั้งแต
ป 2539 หรือ ค.ศ. 1996) โดยเฉพาะประเทศสมาชิก WTO ที่เขาเปนสมาชิกในภายหลัง และขอเสนอ
ในการเจรจารอบโดฮา (DDA offers) ใช “Maritime Model Schedule” หรือ MMS เปนพื้นฐาน
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ซึ่งมีการจําแนกธุรกิจบริการขนสงทางทะเลระหวางประเทศใหมีความละเอียดมากขึ้น โดย MMS จําแนก
ออกเปน 4 ประเภท ไดแก
1) การขนสงทางทะเลระหวางประเทศ (International maritime transport) ไดแก การขนสง
ผูโดยสารและสินคาระหวางทาเรือของ 2 ประเทศ
2) บริการที่มีสวนสนับสนุนการขนสงทางทะเล (Maritime auxiliary services) เชน บริการ
ขนถายสินคา สถานีตูสินคา การเก็บรักษาสินคา คลังสินคา และการดําเนินพิธีศุลกากร
3) การใชและเขาถึงบริการทาเรือ (Access to and use of port services) เชน บริการนํารอง
บริการลากจูงเรือ บริการรับถายน้ําสกปรกจากเรือ และบริการจัดการเรือตางประเทศที่เมืองทา
4) การใชและเขาถึงการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ (Access to and use of multimodal
transport services) เชื่อมโยงกับการขนสงทางถนน ราง อากาศ และทางน้ําภายในประเทศ
ทั้งนี้ประเภทสาขาบริการยอยตามขอ 1) และ 2) จะใกลเคียงกับบริการที่จําแนกประเภท
ไวตาม CPC สาขาบริการยอยตามขอ 3) และ 4) ไมไดเกี่ยวของกับการเปดเสรีโดยตรง แตเปนการรับประกัน
ใหแกผูใหบริการตางชาติที่จะเขาสูตลาดบริการนั้น ๆ ซึ่งจะปรากฏอยูในสวน Additional Commitments
ของตารางขอผูกพัน
การเชื่อมโยงระหวางบริการขนสงทางทะเลกับสาขาบริการอื่น ๆ (sectoral cluster)
บริการอื่น ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับสาขาบริการขนสงทางทะเลที่นอกเหนือไปจากบริการ
สนับสนุน การขนสงทางทะเลและบริการบํารุงซอมแซมเรือ ไดแก
• บริการขนสงโดยเรือที่มิใชเรือเดินทะเล เชน บริการขนสงผูโดยสาร/สินคาทางน้ําภายในประเทศ
และบริการใหเชาเรือที่มิใชเรือเดินทะเล
• บริการยกขนสินคา (Cargo handling services) เชน บริการยกขนสินคาคอนเทนเนอร และ
บริการยกขนสินคาอื่นๆ
• บริการเก็บรักษาและคลังสินคา (Storage and warehousing services) เชน บริการเก็บสินคา
และคลังสินคาแชเย็น บริการเก็บสินคาเทกองเหลวหรือกาซ และบริการเก็บสินคาอื่นๆ
• บริการตัวแทนขนสงสินคา (Freight transport agency services) เชน นายหนาขนสงสินคา
ตัวแทนรับจัดการขนสงสินคา (Freight forwarder)
• บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการขนสง (Other supporting and auxiliary transport
services) เชน บริการขอมูลอัตราคาระวาง บริการตรวจสอบเอกสารคาระวาง บริการจัดเตรียม
เอกสารการขนสง บริการบรรจุหีบหอ ตรวจสอบสินคา และบริการชั่งน้ําหนักและสุมตัวอยางสินคา
• ธุรกิจเกี่ยวกับสินคา เชน ผูผลิต/ผูจําหนายอุปกรณขนสงและชิ้นสวน
• บริการการเงิน เชน การประกันภัยทางทะเล
• อื่น ๆ เชน สถาบันการศึกษาและฝกอบรมพาณิชยนาวี และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ลักษณะธุรกิจ/การใหบริการ

รูปแบบการใหบริการ (Mode of Supply)
• Mode 1 : การคาบริการขามพรมแดน (Cross-border Supply)
• Mode 2 : การบริโภคในตางแดน (Consumption Abroad)
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• Mode 3 : การเขาไปจัดตั้งธุรกิจ (Commercial Presence) เชน ชาวญี่ปุนเขาไปลงทุน เปด
บริษัทใหบริการขนสงในมาเลเซีย
• Mode 4 : การเขาไปใหบริการของบุคคลธรรมดา (Presence of Natural Persons) เชน
กัปตันชาวอเมริกันเขาไปทํางานในสิงคโปร ลูกเรือชาวฟลิปปนสเขาไปทํางานในเรือญี่ปุน

3. ภาพรวมบริการขนสงทางทะเล

กิจการพาณิชยนาวี 2 ซึ่งรวมถึงบริการขนสงทางทะเลนั้น มีความสําคัญตอการขนสงสินคา
และการเดินทางระหวางประเทศตั้งแตอดีตจนปจจุบัน โดยเปรียบเสมือนแกนหลักของโลกาภิวัตนและเปน
หัวใจสําคัญของเครือขายการขนสงระหวางประเทศซึ่งสงเสริมการขยายตัวของหวงโซอุปทาน (Supply
Chains) และการคาระหวางประเทศ โดย UNCTAD ไดกลาวไวในรายงานทบทวนการขนสงทางทะเลฉบับ
ลาสุดป 2560 (Review of Maritime Transport 2017) วา “ประมาณกวารอยละ 80 ของปริมาณ และ
มากกวารอยละ 70 ของมูลคาการคาระหวางประเทศของโลกอาศัยบริการการขนสงทางทะเล” เนื่องจากเปน
รูปแบบการขนสงที่สามารถขนสงสินคาไดคราวละมากๆ ทําใหตนทุน/คาระวางมีราคาต่ํากวาเมื่อเปรียบเทียบ
กับการขนสงในรูปแบบอื่นๆ จึงมีสวนชวยลดคาใชจาย ที่เปนตนทุนในการสงออกสินคา โดย 1 ตูคอนเทนเนอร
สามารถขนสงสินคาไดเทากับรถบรรทุก 8,000 คัน หรือ 40 ตูรถไฟ จึงมีความประหยัดกวาการขนสงทางถนน
7 เทา และประหยัดกวาการขนสงทางราง 3.5 เทา 3 กิจการพาณิชยนาวีจึงมีบทบาทที่สําคัญอยางมากในการ
สนับสนุนการคาระหวางประเทศ สรางความมั่นคง และเปนตัวแปรสําคัญที่ชวยสงเสริมศักยภาพทางการ
แขงขันและประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและ
บริการ รวมทั้งเปนแหลงการจางงาน สนับสนุนใหเกิดการขยายตัวในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ชวยสรางรายได
เปนเงินตราตางประเทศ และสงเสริมใหเกิดการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โครงสรางพื้นฐานและบริการ
ด า นการขนส ง ซึ่ ง รวมถึ งบริ ก ารขนส งทางทะเล จึ ง ถื อ เป น ส ว นหนึ่ ง ภายใต เ ป า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
(Sustainable Development Goals) ภายใตกรอบของสหประชาชาติ (United Nations) ซึ่งผูนําประเทศ
ตางๆ ไดรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (The 2030 Agenda for Sustainable Development)
ในการประชุมสหประชาชาติระดับผูนําเพื่อรับรองวาระการพัฒนาภายหลังป ค.ศ. 2015
แมวาเศรษฐกิจโลกในชวงครึ่งทศวรรษที่ผานมาจะอยูในชวงที่ชะลอตัว โดยมีการขยายตัว
คอนขางนอย แตความตองการบริการขนสงทางทะเลและปริมาณการคาทางทะเลยังคงมีอัตราการเติบโต
ใกลเคียงกับเศรษฐกิจโลกและความตองการในการขนสงสินคาทางทะเล โดยตารางแสดงประเภทและขนาด
ของกองเรือพาณิชยโลก ป 2558-2560 (ตารางที่ 2) แสดงใหเห็นวาระหวางป 2558–2560 ยังคงมีอัตราการ
เติบโตของกองเรือโลกในทิศทางที่เพิ่มขึ้นแมวาจะชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปกอนๆ โดยในป 2560 กองเรือ
พาณิชยของโลกมีขนาดรวม 1,861,852 พันเดทเวทตัน (1000 Deadweight ton) ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปกอน
ประมาณรอยละ 3.15
1

2

2

2

ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521 ไดกําหนดนิยาม “การพาณิชยนาวี” หมายถึง การขนสงทางทะเล
การประกันภัยทางทะเล การเดินเรือ กิจการอูเรือและกิจการทาเรือ และกิจการอยางอื่นที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงหรือเปน
สวนประกอบกับกิจการดังกลาว เชน ผูรับจัดการขนสง การขนสงชายฝง สถานีตูสินคา และการใหเชาเรือ เปนตน
3
“โลจิสติกสกับศักยภาพสมุททานุภาพ (ทางทะเล) ของไทย,” รายงานสายงานเศรษฐกิจและโลจิสติกส ประจําป
2553/2554. สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, หนา 43
4

ตารางที่ 2: ประเภทและขนาดของกองเรือพาณิชยโลก ป 2558 -2560

ประเภทเรือ

ป 2558
สัดสวนตอ
1,000
กองเรือ
เดทเวทตัน
ทั่วโลก (%)

ป 2559
สัดสวนตอ
1,000
กองเรือ
เดทเวทตัน
ทั่วโลก (%)

เรือบรรทุกน้ํามัน
488,308
28.0 503,343
เรือสินคาเทกอง
761,776
43.6 778,890
เรือสินคาทั่วไป
74,158
4.2
75,258
เรือคอนเทนเนอร
228,224
13.1 244,274
เรืออื่นๆ
193,457
11.1 204,886
รวมกองเรือโลก
1,745,922
100.0 1,806,650
ที่มา: UNCTAD Review of Maritime Transport 2017

27.9
43.1
4.2
13.5
11.3
100.0

ป 2560
สัดสวนตอ
1,000
กองเรือ
เดทเวทตัน
ทั่วโลก (%)
534,855
28.7
796,581
42.8
74,823
4.0
245,609
13.2
209,984
11.3
1,861,852
100.0

อัตรา
การ
ขยายตัว
(%)
5.76
2.22
-0.23
0.52
4.55
3.15

ทั้งนี้ ปริมาณการขนสงทางทะเลของโลกไดเพิ่มขึ้นถึงกวา 4 เทา ในชวงราว 4 ทศวรรษ
ที่ผานมา โดยในสวนของ container segment นั้นขยายตัวเร็วกวา GDP โลกถึง 2.5 เทา และบริการในสาขานี้
ไดขยายตัวคอนขางมาก โดยเฉพาะในสวนของสายการเดินเรือ เรือบรรทุกรถยนต เรือทองเที่ยว (cruise)
เรือบรรทุกขนาดใหญ และตูเย็นคอนเทนเนอร คิดเปนประมาณรอยละ 50 ของปริมาณการจราจรในการขนสง
ทางทะเลทั้งหมด สําหรับบริษัทรายยอยสวนใหญจะเปนการใหบริการในประเภทอื่นๆ เชน สินคาแหงเทกอง
การยกขนทั่วไปที่ไมใชคอนเทนเนอร เรือเฟอรรี่ และเรือบรรทุกขนาดเล็ก เปนตน
อย า งไรก็ ดี
กิ จ การพาณิ ช ยนาวี ซึ่ ง รวมถึ ง การขนส ง ทางทะเลต อ งใช เ งิ น ลงทุ น สู ง
และมีระยะเวลาคืนทุนนาน จึงตองเผชิญกับความเสี่ยงในหลายดาน เชน ความเสี่ยงในการดําเนินงาน
ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจและราคาน้ํามันเชื้อเพลิง ขอจํากัดดานกฎเกณฑการคา และมาตรการ
และสิทธิประโยชนที่ไมทัดเทียมกันของแตละประเทศ
แนวโนมการขนสงทางทะเลของโลก
ในชวงกวา 2 ทศวรรษที่ผานมา อุตสาหกรรมการขนสงทางทะเลของโลกไดเปลี่ยนแปลง
ไปอยางมาก มีการนํานวัตกรรมใหมเขามาประยุกตใชในการดําเนินงาน ลดอุปสรรคทางการคา ทยอยเปด
ตลาดการคาและบริการ รวมทั้งเพิ่มการมีสวนรวมของภาคเอกชน 4 ขณะที่ผูประกอบการมีการปรับเปลี่ยน
การดําเนินการทางธุรกิจผานการควบรวมกิจการ ซื้อกิจการ การสรางพันธมิตรการเดินเรือ และการขยาย
บริการไปสูธุรกิจโลจิสติกสที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งการนําเรือขนาดใหญมากขึ้นมาใชในการขนสงเพื่อลดตนทุน
ตอหนวยในการดําเนินงาน (Economy of Scale) โดยขนาดเฉลี่ยของเรือคอนเทนเนอรที่ตอขึ้นใหมเพิ่มขึ้น
ถึงกวารอยละ 130 ในชวงเกือบทศวรรษที่ผานมา
ปจจุบันภาพรวมของอุตสาหกรรมการขนสงทางเรือตองเผชิญกับความไมสมดุลกันระหวาง
อุปทาน (Supply) และอุปสงค (Demand) เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกอยูในภาวะชะลอตัว/ยังไมฟน
ตัวอยางเต็มที่ ความตองการระวางเรือในการนําเขา-สงออกจึงชะลอตัวตามจนเกิดเปนภาวะอุปทานลนตลาด
(Over Supply)5 สงผลให อัตราคาระวางไดมีการปรับลดลงอยางมากเพื่อรักษาสวนแบ งทางการตลาด
3

4
5

วิทยา ยามวง. แผนยุทธศาสตรการพัฒนากองเรือพาณิชยไทย. กระทรวงคมนาคม (กันยายน 2559), หนา 2-10 – 2-11
การทาเรือแหงประเทศไทย. รายงานประจําป 2559, หนา 58-59
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ของผูประกอบการ ซึ่งเปนบริษัทสายเดินเรือไวใหมากที่สุด โดยผูประกอบการตองแบกรับตนทุนคาขนสง
โดยเฉพาะค า น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง เพิ่ ม ขึ้ น และคาดว า ภาวะดั ง กล า วจะมี ผ ลกระทบต อ เนื่ อ งไปอี ก ระยะหนึ่ ง
จากป จจั ย ด า นความเสี่ ย งและความเปลี่ย นแปลงที่เกิดขึ้น ดังกลาวสงผลใหผูป ระกอบการธุรกิจ ทางทะเล
ตองปรับตัวเพื่อความอยูรอดและไดหันมาใหความสําคัญกับการพัฒนาความรวมมือในรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะ
การสรางพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อรวมใชประโยชนจากทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก การรวมแบกรับ
ความเสี่ยงและแบงปนผลประโยชน โดยมีการจัดทําความรวมมือ /การรวมทุนในรูปแบบตางๆ (แบงเปน 7
รูปแบบ ไดแก ชมรมเรือ คอนโซเตียม (Consortium) ความตกลงวาดวยการหารือคาระวาง การเชาและ
แลกเปลี่ยนระวางเรือ พันธมิตรการเดินเรือ (Alliance) การซื้อ-รวมทุนและการควบรวมกิจการ และเครือขาย
ธุรกิจการใหบริการของสายการเดินเรือ 6) โดยแนวคิดการรวมตัวระหวางบริษัทเดินเรือในรูปแบบพันธมิตร
เปนหนึ่งในวิธีที่ไดรับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากผูประกอบการเห็นวาจะชวยใหเกิดการบริหารจัดการที่ดีขึ้น
ลดตนทุนการดําเนินการ ซึ่งเปนการประหยัดตนทุนตอหนวยและเพิ่มความนาเชื่อถือในการใหบริการแกลูกคา
เชน กลุม 2M G6 CKYHE และลาสุดคือบริษัทเดินเรือของญี่ปุนจํานวน 3 ราย ไดแก Mitsui O.S.K. Lines
NYK Line และ K Line ซึ่งถูกกดดันใหเจรจารวมตัวกันเปนพันธมิตรในลักษณะการควบรวมกิจการ
เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะลมละลาย อยางไรก็ตาม ลักษณะการรวมตัวดังกลาวไดสรางความกังวลใหแกผูสงออกวา
จะเปนการลดการแขงขัน และสรางอํานาจการผูกขาดในธุรกิจซึ่งอาจสงผลตอตนทุนการนําเขาสงออกใหสูงขึ้น
ไดในอนาคต
5

ขอผูกพันสาขาการขนสงทางทะเลของประเทศตางๆ ภายใตกรอบ WTO
บริการขนสงทางทะเลระหวางประเทศเปนสาขาบริการที่มีความคืบหนาในการเจรจาเปด
ตลาดภายใตกรอบ WTO คอนขางนอย เนื่องจากสมาชิกสวนใหญไมตองการใหมีขอผูกพันการเปดตลาด
เนื่ อ งจากลั ก ษณะของธุ ร กิ จ มี ก ารควบคุ ม พฤติ ก รรมการแข ง ขั น ด า นราคาและการให บ ริ ก ารผ า นกลไก
การรวมตัวกันของธุรกิจ/ผูประกอบการดังไดกลาวไวขางตนแลว และยังมีความเกี่ยวพันกับบริการหรือกิจกรรม
เกี่ยวเนื่องหลายอยาง ทั้งกิจกรรมการเดินเรือและกิจกรรมบนฝง เชน กิจกรรมการขนสงภายในประเทศ
ทาเรือและคลังสินคา ซึ่งหลายประเทศรวมทั้งไทยยังคงมีขอจํากัดทั้งในการจัดตั้งธุรกิจและการดําเนินงาน
คอนขางมาก

4. ภาพรวมบริการขนสงทางทะเลของไทย

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยพึ่งพิงกับการคาระหวางประเทศอยางมีนัยสําคัญและมี
แนวโน มระยะยาวที่ จ ะยั งเป นไปในลักษณะดังกลาว กอปรกับการที่ประเทศไทยมีที่ตั้งติดชายฝงทะเล
ทั้งดานตะวันออกและตะวันตก (RIMLAND) การขนสงทางทะเลจึงเปนรูปแบบการขนสงที่มีบทบาทสําคัญยิ่ง
และไดรับความนิยมมากที่สุดในการขนสงสินคาระหวางประเทศของไทย เนื่องจากมีความไดเปรียบในการใช
ประโยชนจากสภาพทางภูมิศาสตร มีตนทุนที่ประหยัดที่สุด และสามารถขนสงไดในปริมาณมากในคราว
เดียวกันเมื่อเทียบกับการขนสงประเภทอื่น สงผลใหปริมาณสินคาที่ใชการขนสงทางทะเลระหวางประเทศ
มีสัดสวนมากถึงประมาณรอยละ 90 ของปริมาณการคาระหวางประเทศของไทย ทั้งนี้ รูปแบบการขนสงทาง
ทะเลระหวางประเทศ โดยปกติตองใชเรือขนาดกลางถึงขนาดใหญซึ่งมีผูใหบริการทั้งในลักษณะการขนสงแบบ
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จักรกฤษณ ดวงพัสตรา. บริการขนสงทางน้ําและลอจิสติกสที่เกี่ยวเนื่องของไทย. กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, หนา 31 - 42
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วาจางโดยเรือประจําเสนทาง (Liner) และการขนสงสวนบุคคล/เชาเหมาลํา (Charter)7 หรือเรือจรสําหรับกอง
เรือพาณิชยไทยมีสวนแบงตลาดประมาณรอยละ 10 ของปริมาณสินคาทั้งหมดที่ขนสงทางทะเล โดยเปนการ
ขนสงน้ํามันระหวางไทย-สิงคโปรเปนหลัก รองลงมาคือการขนสงตูคอนเทนเนอรในเสนทางระยะใกล เชน
ไทย-จีน ไทย-สิงคโปร ไทย-มาเลเซีย และไทย-ญี่ปุน เพื่อสงไปยังเรือแมอีกทอดหนึ่ง 8
7

การขนสงสินคาทางน้ําบริเวณเมืองทาชายทะเลของไทย
ปจจุบันมูลคาการคาระหวางประเทศของไทยอยูอันดับตนๆ ในกลุมอาเซียน แตกองเรือ
พาณิชยของไทยกลับมีอัตราการขยายตัวไมทันกับการเติบโตของปริมาณการคาระหวางประเทศที่ขยายตัว
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยกองเรือพาณิชยของไทยยังคงเปนกองเรือขนาดเล็กที่มีขนาดระวางรวมเปนลําดับที่ 6
ในกลุมอาเซียน รองจากสิงคโปร อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส และเวียดนาม โดยสัดสวนการขนสงสินคา
ระหวางประเทศของไทยมีเพียงรอยละ 9 ทําใหการขนสงสินคาระหวางประเทศของไทยตองอาศัยบริการการ
ขนสงจากเรือสินคาตางชาติถึงกวารอยละ 91 โดยสวนใหญเปนสายการเดินเรือของญี่ปุน จีน ไตหวัน และ
สหภาพยุโรป ซึ่งสงผลใหไทยสูญเสียเงินตราตางประเทศเพื่อจายเปนคาระวางแกผูประกอบการตางชาติ
ในจํานวนที่สูงมากในแตละป และสงผลตอการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดคิดเปนมูลคาหลายหมื่นลานบาทตอป
รวมทั้งสงผลตอความมั่นคงและธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับบริการการขนสงทางทะเลของไทยในระยะยาวดวย 9
จะเห็น ได วา เส นทางการขนสงทางทะเลถือเปนปจจัย ที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการ
แขงขันทางการคาระหวางประเทศของไทยในตลาดโลกและเปนเรื่องสําคัญยิ่งตอเสภียรภาพและความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ รวมถึงความมั่งคั่งของประเทศ 10 รัฐบาลไทยไดตระหนักถึงความสําคัญของกรณีดังกลาว โดยที่
ผา นมารั ฐ บาลได มีความพยายามที่ จะให การสงเสริมกิจการขนสงทางทะเลระหวางประเทศและบริการที่
เกี่ยวของมาตั้งแตป 2521 โดยใชมาตรการตางๆ ทางการเงิน การคลัง การลงทุน การจัดทําความตกลงสอง
ฝายดานการขนสงทางทะเล รวมทั้งการออกกฎระเบียบเพื่อเอื้อประโยชนใหผูประกอบการไทยสามารถแขงขัน
ในบริ ก ารสาขานี้ ไ ด ม ากขึ้ น
แต ป รากฏว า ส ว นแบ ง การตลาดในบริ ก ารสาขาการขนส ง ทางทะเล
ของผูประกอบการไทยยังคอนขางคงที่อยูที่ประมาณรอยละ 10 ของปริมาณการขนสงทางทะเลทั้งหมดมาเปน
เวลาหลายปแลว ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายประการ เชน นโยบายสงเสริมกิจการพาณิชยนาวีของรัฐบาลยังอาจ
ไมเพียงพอและขาดความตอเนื่อง กอปรกับผูประกอบการไทยไมมีความพรอมดานเงินลงทุน และไดรับการ
ยอมรับทั้งในดานคุณภาพ ขอบเขต และประสิทธิภาพการบริการจากผูสงสินคานอยกวาผูประกอบการตางชาติ
มาก
ดังนั้น รัฐบาลโดยหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงคมนาคม สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) และกระทรวงการคลัง จึงไดมีการจัดทํานโยบาย
แผนงาน ยุทธศาสตร และโครงการตางๆ ที่เกี่ยวกับการใหสิทธิประโยชนทางดานการเงิน ภาษี การสงเสริม
การลงทุน ในกิจการพาณิชยนาวีเพื่อสงเสริมการพัฒนากองเรือไทยใหมีขนาดใหญขึ้น ทั้งดวยเหตุผลดานความ
มั่นคง ดานเศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนาธุรกิจบริการขนสงทางน้ําใหเจริญกาวหนาเพื่อรองรับและสนับสนุน
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วิทยา ยามวง. แผนยุทธศาสตรการพัฒนากองเรือพาณิชยไทย. กระทรวงคมนาคม (กันยายน 2559), หนา 2-14 – 2-17
จักรกฤษณ ดวงพัสตรา. บริการขนสงทางน้ําและลอจิสติกสที่เกี่ยวเนื่องของไทย. กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, หนา 14
9
สํานักแผนงาน กรมเจาทา. รายงานสถิติการขนสงสินคาทางน้ําบริเวณเมืองทาชายทะเล ป พ.ศ. 2558 ปงบประมาณ 2559.
กรมเจาทา (กันยายน 2559), หนา 4-12, 26 -32
10
“โลจิสติกสกับศักยภาพสมุททานุภาพ (ทางทะเล) ของไทย,” รายงานสายงานเศรษฐกิจและโลจิสติกส ประจําป
2553/2554. สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, หนา 54
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การคาระหวางประเทศของไทย และเพื่อเพิ่ มขีดความสามารถของบุคลากรและผูป ระกอบการในธุรกิ จ
เครือขายที่เกี่ยวเนื่อง โดยในสวนของ สศช. ไดเสนอเรื่องการพัฒนาโลจิสติกสเปนวาระแหงชาติเมื่อปลายป
2546 และเปดโอกาสใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทํา
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสเพื่อผลักดันใหมีการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลเปน
รูปธรรม โดย สศช. ไดมีการจัดทําเอกสารยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทยเปนครั้งแรก
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2548 และตอมาไดมีการมีปรับปรุงเนื้อหาจากกรอบยุทธศาสตรเพื่อใหสอดคลองกับ
ปจจัยทางเศรษฐกิจสังคมทั้งในและระหวางประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติใหความ
เห็นชอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทยมาแลวรวม 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2550 - 2554) ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการขนสง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560)
และฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาใหประเทศไทยมีระบบโลจิสติกสที่ได
มาตรฐานสากลเพื่ อ สนั บ สนุ น ให ไทยก า วไปสู ก ารเป น ศู น ย กลางระบบการขนส ง ทางน้ํ า และโลจิ ส ติ ก ส ที่
เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งศูนยกลางธุรกิจและการคาในภูมิภาคอินโดจีนเพื่อดึงดูดใหมีการใชไทยเปนจุดเชื่อมโยงการ
ขนสงมากขึ้น
ผูประกอบการที่ใหบริการขนสงทางทะเลที่เปนนิติบุคคลไทยรายสําคัญ เชน Thoresen,
Precious Shipping, Ngow Hock, C&P, COTS Shipping, Delta Shipping, Jutha Maritime, Nam
Yuen Shipping, Nathalin, P.I.N.K. Transport and Trading, Phulsawat Navy, Sang Thai Navigation,
Siam Mongkol Marine, Siam Paetra International, T.J. Marine, Thai International Tankers,
Thaioil Marine และ Unithai Line ขณะที่สมาคมการคาของไทยที่ประกอบดวยผูใหบริการเดินเรือ ไดแก
สมาคมเจาของเรือไทย สมาคมเจาของเรือและตัวแทนเรือกรุงเทพ สมาคมเรือไทย และสมาคมนายจางเจาของ
เรือขนสงทางน้ําประเทศไทย 11
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5. ขอผูกพันการเปดตลาดการคาบริการสาขาการขนสงทางทะเลของไทยในเวทีตางๆ

ในปจจุบัน ขอบเขตและระดับขอผูกพันการเปดตลาดการคาบริการของไทยภายใตกรอบ
ความตกลง ดานการคาระหวางประเทศที่มีผลใชบังคับแลว มีจํานวน 9 ความตกลง ไดแก
5.1 องคการการคาโลก (World Trade Organization : WTO)
ความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการ (General Agreement on Trade in Services:
GATS) ภายใตกรอบ WTO เปนความตกลงพหุภาคีที่ใชบังคับกับการคาบริการทุกประเภท โดยสรางหลักเกณฑ
สําหรับการใชบังคับเพื่อใหการคาบริการสามารถขยายตัวไดภายใตเงื่อนไขของความโปรงใสและการเปดเสรี
เปนลําดับ ประเทศไทยในฐานะสมาชิกของ WTO จึงมีพันธกรณีที่ตองเปดตลาดการคาบริการ รวมถึงบริการ
ขนสงทางทะเล (Maritime Transport Services) ซึ่งถือเปนการคาบริการประเภทหนึ่งดวย โดยในสวน
ของไทย มีขอเสนอผูกพัน (Revised Offer) สําหรับบริการขนสงทางทะเลภายใตกรอบ WTO ดังนี้
บริการขนสงทางทะเล: บริการการขนสงผูโดยสารและการขนสงสินคาทางทะเลระหวาง
ประเทศ (ไมรวมการขนสงทางน้ําภายในประเทศ) บริการลากจูง บริการสนับสนุนสําหรับการขนสงทางทะเล
(สิ่งอํานวยความสะดวกบนฝง – จัดการสิ่งปฏิกูล/น้ําที่ปนเปอนน้ํามันจากเรือ บริการกํากับดูแลและจัดการ
บนเรือตางชาติแบบเฉพาะเจาะจง บริการตรวจสภาพเรือและอุปกรณและบริการจัดชั้นเรือเพื่อออกหนังสือ
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สําคัญตางๆ บริการผูรับจัดการขนสงสินคาทางทะเลระหวางประเทศ บริการรับจัดการสินคาทางทะเล
บริการตัวแทนเดินทะเล) รวมถึงบริการที่เกี่ยวของ ไดแก บริการโกดังและคลังสินคาสําหรับการขนสงทางทะเล
สําหรับบริการการขนสงผูโดยสารและการขนสงสินคาทางทะเลระหวางประเทศ (ไมรวม
การขนสงทางน้ําภายในประเทศ) และบริการลากจูงนั้น ไทยไมผูกพันการจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อวัตถุประสงค
ในดําเนินการกองเรือชักธงไทย และผูกพันใหตางชาติเขามาลงทุนถือหุนรวมกับคนไทยไดไมเกินรอยละ 49
และผูถือหุนที่เปนตางชาติตองมีจํานวนไมเกินกึ่งหนึ่งของผูถือหุนทั้งหมด
ในสวนการเขาไปใหบริการของบุคคลธรรมดา (Mode 4) สําหรับบริการขนสงผูโดยสาร
และการขนสงสินคาทางทะเลระหวางประเทศ (ไมรวมการขนสงทางน้ําภายในประเทศ) และบริการลากจูง
ไทยไมผูกพันกรณีของลูกเรือ (Ships’ crews) สําหรับบริการอื่นๆ ไทยเสนอผูกพันตามที่ระบุในขอผูกพัน
ที่ใชเปนการทั่วไป (Horizontal Commitment) กลาวคือเฉพาะกรณีที่เปนการโอนยายบุคลากรภายในบริษัท
ระดับผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ ผูโอนยายตองเปนลูกจางของบริษัทที่อยูนอกประเทศไทย
มาแลวไมต่ํากวา 1 ป กอนวันที่ขออนุญาตเขามาทํางานไทย และตองผานเงื่อนไขความจําเปนทางการจัดการ
ของกรมการจัดหางาน ทั้งนี้ ไทยอนุญาตใหเขามาทํางานได 1 ปและขอตออายุไดอีก 3 ครั้ง แตละครั้งไมเกิน 1
ป
AFAS)

5.2 กรอบความตกลงวาดวยบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services:

การเจรจาเปดตลาดการคาบริการในอาเซียนดําเนินการภายใตกรอบความตกลงวาดว ย
บริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) โดยประเทศสมาชิกเริ่มการเจรจา
เพื่อทยอยเปดตลาดและลดขอจํากัดดานการคาบริการระหวางกันมาตั้งแตป พ.ศ. 2538 โดยในสวน
ของการเจรจาเพื่อเปดเสรีบริการขนสงทางทะเลระหวางประเทศภายใตกรอบ AEC นั้น บริการขนสงสินคา
ทางทะเลระหวางประเทศ (ไมรวมขนสงภายในประเทศ) (International Maritime Freight Transportation
excluding Cabotage: CPC 7212) ถูกจัดเปนหนึ่งใน 11 สาขากิจกรรมภายใตการเจรจาเพื่อเปดเสรีบริการ
สาขาโลจิสติกสที่เกี่ยวของกับการขนสงสินคาของอาเซียน ซึ่งครอบคลุมเฉพาะกิจกรรมบริการโลจิสติกส
ที่เกี่ยวของกับการขนสงสินคา (Freight Logistics & Related Activities) โดยถือเปนหนึ่งในสาขาบริการ
เรงรัดการรวมกลุม (Priority Sector)12 ภายใต AEC Blueprint โดยเปนสาขาที่อาเซียนตกลงกันใหเรงรัดการเปด
เสรีเปนสาขาที่ 5 เนื่องจากเห็นวา เปนสาขาสําคัญที่สามารถอํานวยประโยชนใหแกการคาการลงทุนภายใน
อาเซียนและสงเสริมการเปนตลาดเดียวของอาเซียนไดอยางมีนัยสําคัญ อาเซียนจึงไดกําหนดเปาหมาย
ใหประเทศสมาชิกมีการเปดตลาดในลักษณะที่กวางกวาที่กําหนดไวในความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการ
(GATS) ซึ่งจะถือเปนลักษณะ GATS Plus โดยการลด/เลิกขอจํากัดตอการคาบริการ เชน การอนุญาต
ใหนักลงทุนอาเซียนที่เขามาประกอบธุรกิจ โดยกําหนดสัดสวนการถือหุน และการยกเลิกขอจํากัดการเขาสู
ตลาดอื่นๆ โดยใหพิจารณาทยอยเปดตลาดในระดับที่สูงขึ้นเพื่อใหมีการเปดเสรีในมิติที่ลึกและกวางขึ้น ขณะที่
บริการขนสงทางทะเลระหวางประเทศสาขาอื่นๆ (จําแนกโดยอิงตาม W/120) เชน บริการยกขนสินคาที่ขนสง
ทางทะเล บริการโกดังและคลังสินคา บริการตัวแทนรับจัดการขนสงสินคา และบริการเสริมอื่นๆ จัดอยูในบริการ
สาขาอื่น ๆ ที่เหลือทุกสาขา (Non-Priority Services Sector) ซึ่งจะทยอยเปดใหนักลงทุนอาเซียนถือหุน
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สาขาบริการเรงรัด (Priority Integration Sector: PIS) ตาม AEC Blueprint ไดแก e-ASEAN (โทรคมนาคม และบริการ
คอมพิวเตอร) สุขภาพ ทองเที่ยว และการขนสงทางอากาศ สําหรับสาขาโลจิสติกสจะกําหนดใหนักลงทุนอาเซียนถือหุนไดไม
ต่ํากวา 70% ภายในป พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013)
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ไดรอยละ70 ภายในป พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกอาจยกเวนธุรกิจบริการที่ออนไหว
และคงเงื่อนไข/ขอจํากัดที่จําเปนไวไดบาง ซึ่งจะตองเจรจารายละเอียดแผนการเปดตลาดกันตอไป
ทั้งนี้ ASEAN ไดดําเนินการเจรจามาเปนรอบๆ และไดจัดทําขอผูกพันเปดตลาดมาแลวทั้งสิ้น
รวม 9 ชุด ซึ่งการดําเนินการจัดทําขอผูกพันการเปดตลาดดานบริการแตละชุดจะมีการปรับปรุงขอผูกพัน
โดยลด/ยกเลิกขอจํากัดภายใตหลักการ Progressive Liberalization คือ ทยอยเปดตลาดมากขึ้นแบบคอย
เปนคอยไปเปนรอบ รอบละ 2 ป โดยสมาชิกอาเซียนไดลงนามพิธีสารอนุวัติขอผูกพันเปดตลาดการคาบริการ
ชุดที่ 9 (9th Package) ภายใตกรอบ AFAS แลว เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ Makati City สาธารณรัฐ
ฟลิปปนส ซึ่งพิธีสารฯ และขอผูกพันเปดตลาดการคาบริการชุดที่ 9 มีผลใชบังคับตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2559
ในการนี้ไทยไดผูกพันเปดตลาดเพิ่มเติมตามเปาหมาย 101 สาขา โดยมีสาขาบริการที่ไทยผูกพันภายใตขอ
ผูกพันฯ ชุดที่ 9 เพิ่มเติมจากขอผูกพันฯ ชุดที่ 8 โดยอนุญาตใหอาเซียนเขามาลงทุนจัดตั้งธุรกิจโดยถือหุนไดถึง
รอยละ 70 จํานวนประมาณ 25 สาขายอยซึ่งรวมถึงบริการที่เกี่ยวกับการขนสงทางทะเลดวยซึ่งสงผลให
อาเซี ย นมี ก ารเป ด เสรี ภ าคการค า บริ ก ารเพิ่ ม มากขึ้ น และเป ด เสรี ใ นระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น เป น ประโยชน สํ า หรั บ
ผูประกอบการของไทยที่จะเขาไปลงทุนทําธุรกิจบริการในสาขาตางๆ ในอาเซียนไดเพิ่มมากขึ้น
บริการสาขาการขนสงทางทะเลและบริการเกี่ยวของที่ไทยผูกพันภายใตขอผูกพันการเปดตลาด
บริการของไทยชุดที่ 9 ไดแก
• บริการการขนสงผูโดยสารทางทะเลระหวางประเทศ (CPC 7211) (ไมรวมการขนสงทางน้ํา
ภายในประเทศ) รวมถึงบริการเรือสําราญระหวางประเทศ (ระวางบรรทุกสูงสุดมากกวา
200,000 เดทเวทตัน) (CPC v.1.1: part of 65119)
• บริการการขนสงสินคาทางทะเลระหวางประเทศ (CPC 7212) (ไมรวมการขนสงทางน้ํา
ภายในประเทศ) รวมถึงบริการขนสงสินคาขามมหาสมุทรดวยเรือบรรทุกสินคาที่มีหองเย็น
(CPC v.1.1: part of 65121)
• บริการใหเชาเรือที่ไมไดชักธงไทยพรอมลูกเรือ (CPC 7213)
• บริการบํารุงรักษาและซอมบํารุงเรือขนาดมากกวา 100,000 เดทเวทตัน (part of CPC
8868)
• บริการลากจูง (CPC 7214) และบริการลากจูงเรือในทะเล (CPC v.1.1: part of 65140)
• บริการสนับสนุนสําหรับการขนสงทางทะเล ไดแก บริการสิ่งอํานวยความสะดวกบนฝง –
จัดการสิ่งปฏิกูล/น้ําที่ปนเปอนน้ํามันจากเรือ บริการกํากับดูแลและจัดการบนเรือตางชาติ
แบบเฉพาะเจาะจง บริการจัดชั้นเรือ บริการชวยเหลือกูภัยทางทะเล-ไมรวมในบริเวณทาเรือ
และบริการชวยเหลือกูภัยทางทะเล (CPC v.1.1: part of 67630) เฉพาะที่ระบุไว
• บริการรับจัดการพิธีการทางศุลกากร
• บริการสํารองสําหรับการขนสงในทุกรูปแบบที่เกี่ยวของกับการขนสงทางทะเล เชน บริการ
รับจัดการสินคาทางทะเล (รวมถึงบริการในทาเรือเอกชน) บริการโกดังและคลังสินคาสําหรับ
การขนสงทางทะเล (รวมถึงบริการสําหรับสินคาแชเย็นหรือแชแข็ง (CPC 74210)) บริการ
ผูรับจัดการขนสงสินคาทางทะเลระหวางประเทศ (part of CPC 748) บริการตัวแทนเดิน
ทะเล (part of CPC 748) บริการนายหนาเชาเรือ (part of CPC 748) และบริการนายหนา
จัดหาสินคาสําหรับเรือเชาเหมาลํา (part of CPC 749)
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ในสวนบริการสาขาการขนสงทางทะเลและบริการที่เกี่ยวของขางตนนี้ ไทยผูกพันโดยไมมี
ขอจํากัดใน Mode 1 และ 2 (ยกเวนบริการรับจัดการพิธีการทางศุลกากร บริการผูรับจัดการขนสงสินคา ทาง
ทะเลระหวางประเทศ และบริการตัวแทนเดินทะเลที่ไทยไมผูกพันใน Mode 1)
สําหรับ Mode 3 อนุญาตใหตางชาติถือหุนในสาขาบริการที่เกี่ยวกับการขนสงทางทะเลได
รอยละ 49 หรือรอยละ 70 ดังนี้
รอยละ 49 เชน บริการการขนสงผูโดยสารและสินคาทางทะเลระหวางประเทศ (CPC 7211
และ 7212) (ไมรวมการขนสงทางน้ําภายในประเทศ) โดยไมผูกพันสําหรับการจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อวัตถุประสงค
ดําเนินการกองเรือภายใตธงไทย บริการลากจูงโดยไมผูกพันสําหรับการจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อวัตถุประสงค
ดําเนินการกองเรือภายใตธงไทย บริการสนับสนุนสําหรับการขนสงทางทะเล บริการรับจัดการพิธีการ
ทางศุลกากร บริการโกดังและคลังสินคาสําหรับการขนสงทางทะเล บริการผูรับจัดการขนสงสินคาทางทะเล
ระหวางประเทศ และบริการตัวแทนเดินทะเล
รอยละ 70 สวนใหญเปนสาขาบริการที่ไทยผูกพันเพิ่มเติมภายใตขอผูกพันฯ ชุดที่ 9
โดยอนุญาตใหอาเซียนเขามาลงทุนจัดตั้งธุรกิจโดยถือหุนไดถึงรอยละ 70 เชน บริการเรือสําราญระหวาง
ประเทศ (ซึ่งมีระวางบรรทุกสูงสุดมากกวา 200,000 เดทเวทตัน) บริการขนสงสินคาขามมหาสมุทรดวยเรือ
บรรทุก สินคาหองเย็น บริการใหเชาเรือที่ไมไดชักธงไทยพรอมลูกเรือ บริการบํารุงรักษาและซอมบํารุงเรือ
ขนาดมากกวา 100,000 เดทเวทตัน บริการชวยเหลือกูภัยทางทะเลและกูเรือ บริการลากจูงเรือในทะเล
รวมถึงบริการสํารองสําหรับการขนสงในทุกรูปแบบที่เกี่ยวของกับการขนสงทางทะเล เชน บริการรับจัดการ
สินคา ทางทะเลในทาเรือเอกชน บริการนายหนาเชาเรือ และบริการนายหนาจัดหาสินคาสําหรับเรือเชาเหมา
ลํา
ทั้งนี้ การจัดทําขอผูกพันการเปดตลาดการคาบริการสาขาการขนสงทางทะเลและบริการ
เกี่ยวของที่ผานมา ไทยยังไมมีการดําเนินการใดๆ มากไปกวาที่กฎหมายกําหนด โดยขอผูกพันการเปดตลาด
บริการของไทยในปจจุบันยังเปนการเปดตลาดในกรอบที่กฎหมายปจจุบันอนุญาตไว โดยไมกีดกันการเดินทาง
ไปรับบริการของคนไทย และใหตางชาติเขามาจัดตั้งธุรกิจโดยมีสัดสวนหุนตางชาติตามที่กําหนด ซึ่งในการ
เจรจาโดยทั่วไป ประเทศไทยจะยึดกฎหมายไทยที่มีอยูเปนสําคัญ กลาวคือจะไมเปดเสรีธุรกิจบริการมากไป
กวาที่กําหนดไวในกฎหมาย และหากบริการสาขาใดไมมีกฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะก็จะพิจารณาเปด
ตลาดโดยอิงตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมเปนสําคัญ
ปจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนอยูระหวางดําเนินการเจรจาจัดทําขอผูกพัน เปดตลาดบริการ
ชุดที่ 10 (10th Package) ภายใต AFAS โดยตั้งเปาใหแลวเสร็จภายในป ๒๕๖๑

ACFTA)

5.3 ความตกลงการคาเสรี
(1) ความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN - China Free Trade Agreement :

ไทย ผูกพันใหนักลงทุนตางชาติเขามารวมหุนในธุรกิจบริการขางตนในประเทศไทยในสัดสวน
ไมเกินรอยละ 49 ในบริการสาขาการขนสงทางทะเล เชน การขนสงผูโดยสารและสินคาทางทะเลระหวาง
ประเทศ (CPC 7211 และ 7212) (ไมรวมการขนสงทางน้ําภายในประเทศ) และบริการลากจูง โดยไมผูกพัน
สําหรับการจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อวัตถุประสงคดําเนินการกองเรือภายใตธงไทย บริการตัวแทนเดินทะเล บริการ
รับจัดการพิธีการทางศุลกากร บริการชวยเหลือกูภัยทางทะเล-ไมรวมในบริเวณทาเรือ บริการสนับสนุนสําหรับ
การขนสงทางทะเล บริการโกดังและคลังสินคาสําหรับการขนสงทางทะเล และบริการผูรับจัดการขนสงสินคา
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ทางทะเลระหวางประเทศ สําหรับสาขาบริการที่ผูกพันใหนักลงทุนตางชาติเขามารวมหุนไดในสัดสวน ไมเกิน
รอยละ 51 เชน บริการบํารุงรักษาและซอมบํารุงเรือขนาดมากกวา 100,000 เดทเวทตัน และบริการชวยเหลือ
กูภัยทางทะเล (CPC v.1.1: part of 67630) เฉพาะที่ระบุไว
จีน เปดมากกวา GATS/WTO โดยผูกพันใหนักลงทุนตางชาติเขามารวมหุนในบริการการ
ขนสงทางทะเลบางสาขาในสัดสวนไมเกินรอยละ 49 เชน การขนสงผูโดยสารและสินคาทางทะเลระหวาง
ประเทศ (CPC 7211 และ 7212) และบริการตัวแทนเดินทะเล และอนุญาตใหนักลงทุนตางชาติสามารถ
รวมทุน ในลักษณะ Joint Venture โดยถือหุนขางมากไดในบริการบางสาขา เชน บริการรับจัดการสินคา
ทางทะเล บริการรับจัดการพิธีการทางศุลกากร บริการสถานีตูคอนเทนเนอรและคลังสินคา
(2) ความตกลงการคาเสรีอาเซียน-เกาหลี (ASEAN - Korea Free Trade Agreement :
AKFTA) ความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด (Agreement Establishing the
ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area : AANZFTA) และความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน
(Japan - Thailand Economic Partnership Agreement : JTEPA)
ไทย ผูกพันไมตางจากที่เสนอผูกพันรอบโดฮาใน WTO โดยผูกพันใหนักลงทุนตางชาติ
เข ามาร วมหุ น ในธุ รกิ จ บริการการขนส งทางทะเลบางสาขาในประเทศไทยในสัดสวนไมเกินรอยละ 49
และจํานวนผูถือหุนตางชาติตองนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด (ยกเวน AANZFTA ไมรวมถึง
บริการรับจัดการสินคาทางทะเล และบริการตัวแทนเดินทะเล)
ทั้งนี้ ภายใต AKFTA เกาหลีใตผูกพันใหไทยลงทุนไดรอยละ 100 ในกิจการบริการเชาเรือ
และลากจูงเรือ ขณะที่ภายใต JTEPA ญี่ปุนเปดตลาดใหไทยไปลงทุนในธุรกิจขนสงและโลจิสติกสไดรอยละ
100
(3) ความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย (Thailand - Australia Free Trade
Agreement : TAFTA)
ไทย ผูกพันใหออสเตรเลียลงทุนในธุรกิจมารีนา (ทาเทียบเรือยอรช) ไดสูงสุดรอยละ 60 ตาม
เงื่อนไขที่กําหนด (ตองมีอุปกรณยกเรือ ที่จอดเรือ อูซอมและบํารุงเรือ และตองมีอัตราสวนหนี้สิน ตอสวนของ
เจาของไมเกิน 3 ตอ 1)
ออสเตรเลีย ใหไทยลงทุนไดรอยละ 100 ในกิจการขนสงและโลจิสติกสทุกประเภท รวมถึง
การขนสงทางทะเล ทาเรือและบริการสนับสนุนการขนสงทางทะเล และบริการสํารองสําหรับการขนสงในทุก
รูปแบบที่เกี่ยวของกับการขนสงทางทะเล และอนุญาตใหคนไทยตําแหนงผูบริหาร ผูจัดการ ผูเชี่ยวชาญดานโล
จิสติกส เขาไปทํางานไดตั้งแต 4 – 10 ป
(4) ความตกลงการคาเสรีอาเซียน-อินเดีย (ASEAN – INDIA Free Trade
Agreement: AIFTA) และความตกลงการคาเสรีไทย-ชิลี (Thailand – Chile Free Trade
Agreement: TCFTA)
ไทยไมมีขอผูกพันในสาขาบริการขนสงทางทะเล
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บริการขนสงทางทะเลไทยมีจุดแข็งเนื่องจากเปนประเทศที่มีความชํานาญดานการบริการ
คนประจํ า เรื อ ไทย
ขนส ง แบบประจํ า เส น ทางเฉพาะเส น ทางระยะสั้ น ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออก
มีความไดเปรียบดานคาจางแรงงานที่ต่ํากวาแตมีคุณภาพเทาเทียมกัน ไทยมีความชํานาญดานการใหบริการ
เชาเหมาลําและการเดินเรือจรที่ไมผานเขาประเทศไทย (Cross Trade) รวมทั้งไทยมีฐานการผลิตและสงออก
ที่ใหญมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและตั้งอยูในภูมิศาสตรที่เหมาะสมจึงเปนที่สนใจของนักลงทุน
ตางชาติ
อย างไรก็ ดี จุ ดอ อนของบริการขนสงทางทะเลไทย ไดแก ผูประกอบการไทยมีปญ หา
การขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน จึงไมสามารถแขงขันกับผูใหบริการตางชาติที่เปน MNCs ได บริการ
ไมครอบคลุมเสนทางหลักและระยะไกลโดยเฉพาะเสนทางสายอเมริกาและยุโรป
ขาดการใหบริการ
แบบ Door to Door services และบริการโลจิสติกสแบบครบวงจร เรือไทยมีขนาดเล็ก/อายุมาก/และมีเรือ
คอนเทนเนอรไมพอเพียงกับความตองการ ระบบการบริหารจัดการยังดอยกวาคูแขงตางชาติ ขาดสถาบัน
พัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวของและบุคลากรผูฝกสอนที่มีคุณภาพ ไทยยังผลิตบุคลากรประจําเรือและบุคลากร
ที่จบปริญญาสาขาโลจิสติกสไดไมพอเพียงตอความตองการ บุคลากรขาดความสามารถดานภาษาตางประเทศ
นอกจากนี้ ไทยยั งมี ขอเสี ย เปรี ย บประเทศเพื่อนบานอยางสิงคโปรในเรื่อง “ตน ทุน การดําเนิน ธุร กิจ ”
ซึ่งสิงคโปรมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากวาและเรียกเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคล (Corporate Income Tax) ในอัตราที่ต่ํา
กวาและเปน Single-Tier Tax และมีมาตรการจูงใจทางภาษีที่ดีกวา เชน การยกเวนภาษีสําหรับกําไร
ตามเกณฑที่กําหนด ขณะที่ไทยจัดเก็บภาษีทั้งภาษีเงินไดนิติบุคคลและภาษีหัก ณ ที่จาย (Withholding Tax)
ทั้งนี้ ดวยตลาดการคาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีแนวโนมเติบโตสูงขึ้น รัฐบาลมีนโยบาย
สนับสนุนและสงเสริมการลงทุน เชน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานบริเวณทาเรือ เปนตน สายการเดินเรือ
และธุรกิจโลจิสติกสที่เกี่ยวของของตางชาติตองการแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มขึ้น
รวมทั้งตลาด
การใหบริการเดินเรือระหวางประเทศมีขนาดใหญและไมมีการกีดกันในการใชบริการทาเรือ ลวนเปนปจจัย
สํ า คั ญที่ ส ร า งโอกาสให แก บ ริ การขนส ง ทางทะเลไทย โดยตองคํ านึงความเสี่ ย งที่อาจสงผลตอการพัฒ นา
ขีดความสามารถในการแขงขันของบริการขนสงทางทะเลไทย เชน ผูสงสินคาของไทยนิยมเลือกรูปแบบการคา
ที่ไมเอื้อตอการใชบริการเรือไทย ผูสงสินคานิยมใชบริการโลจิสติกสครบวงจรทําใหผูประกอบการไทยแขงขัน
กับธุรกิจบริการของตางชาติไดยาก กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการเปนเรือไทยยังไมสอดคลองกับกฎระเบียบ
สากล และแรงกดดันจากประเทศตางๆ เพื่อใหเปดตลาดในสาขานี้มากขึ้น
--------------------------------------------------------------

สํานักเจรจาการคาบริการและการลงทุน
สิงหาคม 2561
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