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Asia-Pacific Trade and Investment Briefs 
Thailand 

AP: Asia and the Pacific average 

การค้าภาคสินค้า: ในปี 2559 การคา้ภาคสินคา้ของประเทศไทยคิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 79.1 ของการคา้ระหวา่งประเทศทั้งหมด โดยในช่วงปี 2554-2559 
การส่งออกภาคสินคา้ของไทยชะลอตวัร้อยละ 0.65 ในขณะท่ีการส่งออกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคโดยรวมหดตวัร้อยละ 1.7     ส าหรับในปี 2559 
การส่งออกภาคสินคา้ของไทยปรับตวัดีข้ึนเล็กนอ้ย โดยขยายตวัร้อยละ 0.5 ในขณะท่ีภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคโดยรวมการส่งออกภาคสินคา้หดตวัถึงร้อยละ 
4.4 ทั้งน้ีช้ินส่วนและส่วนประกอบอิเลคโทรนิคส์และยานยนตเ์ป็นสินคา้ส่งออกส าคญัของไทย  ในดา้นการน าเขา้ ในช่วงปี 2554-2559 
การน าเขา้ภาคสินคา้ของไทยหดตวัเฉล่ียร้อยละ 3.0ยในปี 2559 การน าเขา้ภาคสินคา้ของไทยหดตวัเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 3.9 
โดยมีสาเหตุมาจากการหดตวัของอุปสงค ์และการลดลงของราคาสินคา้น าเขา้รวมทั้งการน าเขา้ปิโตรเลียม 
การค้าภาคบริการ: ประเทศไทยเป็นผูส่้งออกบริการท่ีส าคญัรายหน่ึงของภูมิภาค โดยบริการการท่องเท่ียวเป็นสินคา้ส่งออกส าคญัของไทย ในช่วงปี 
2554-2559 การส่งออกภาคบริการของไทยเติบโตเฉล่ียร้อยละ 12.1 
ซ่ึงมากกวา่การขยายตวัของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคท่ีมีอตัราการขยายตวัของการส่งออกภาคบริการเติบโตเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 2.7   อยา่งไรก็ตาม 
การส่งออกบริการของไทยไดช้ะลอตวัอยา่งมากในปี 2558 แต่ไดมี้การฟ้ืนตวัในปี 2559 ซ่ึงการส่งออกเติบโตถึงร้อยละ 7.7 
ในขณะท่ีภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคมีอตัราการขยายตวัของการส่งออกเฉล่ียอยูเ่พียงร้อยละ 0.1 ในทางกลบักนัการการชะลอตวัของอุปสงคใ์นประเทศ 
ท าให้การน าเขา้ภาคบริการของไทยยงัคงหดตวัลงร้อยละ 0.8 ในขณะท่ีภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.3       
การค้าในภูมิภาค: ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีส่วนร่วมในเครือข่ายการผลิตและการคา้ในภูมิภาคอยูใ่นระดบัสูง ในปี 2559 
การคา้ส่งออกของไทยไปยงัประเทศต่างๆ ภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคมีสดัส่วนสูงถึงร้อยละ 64.9 โดยมีจีน (ร้อยละ 11) และญ่ีปุ่ น (ร้อยละ 9.6) 
เป็นประเทศคู่คา้ส่งออกหลกั ขณะเดียวกนัการน าเขา้สินคา้ของประเทศไทยร้อยละ 69.2 นั้นมาจากประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ซ่ึงจีน (ร้อยละ 21.6) 
และญ่ีปุ่ น (ร้อยละ 15.8) เป็นประเทศคูค่า้น าเขา้หลกัของประเทศไทย 
การลงทุนตรงระหว่างประเทศ (Foreign Direct Investment) : การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศไดรั้บผลกระทบทางลบจากหลายปัจจยัในปี 2559 
กล่าว คือ การชะลอตวัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเป็นมาอยา่งต่อเน่ือง ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง 
ความกงัวลต่อเสถียรภาพของประเทศไทยภายหลงัการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลท่ี 9 
ซ่ึงท่ีผา่นมาทรงเป็นศูนยร์วมและท่ียดึเหน่ียวของความมัน่คงในประเทศไทย และการชะลอตวัของการลงทุนในภาคต่างๆทัว่โลก 
เป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลให้การลงทุนจากต่างประเทศในไทยนั้นลดตวัลงเป็นอยา่งมากถึงร้อยละ 72.7 ในปี 2559 
ตรงขา้มกบัค่าเฉล่ียของการลงทุนระหวา่งประเทศช่วงปี 2554-2559 ซ่ึงอยูท่ี่อตัราเฉล่ียร้อยละ 2.7 ทั้งน้ีการลงทุนส่วนใหญ่นั้นมาจากประเทศญ่ีปุ่ น 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศจีน ในทางกลบักนัการลงทุนของไทยในต่างประเทศเพ่ิมข้ึนเป็นอยา่งมากถึงร้อยละ 684.1 ในปี 2559 
ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการยา้ยฐานการลงทุนจากประเทศไทยไปยงัประเทศอ่ืนท่ีมีความสามารถในการแข่งขนัสูงกวา่ 
และการออกไปลงทุนยงัต่างประเทศของธุรกิจไทย  

ASIA-PACIFIC TRADE AND INVESTMENT  

REPORT 2017 

Channelling Trade and Investment into Sustainable Development 
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China    21.6%

Japan    15.8%

United States    6.2%

Malaysia    5.6%

Korea, Republic of    3.7%

Other Asia    3.7%

Singapore    3.3%

Indonesia    3.3%

United Arab Emirates    
3.2%

Germany    3.0%

United States    11.4%

China    11.0%

Japan    9.6%

Hong Kong, China    5.3%

Australia    4.8%

Malaysia    4.5%

Viet Nam    4.4%

Singapore    3.8%

Indonesia    3.8%

Philippines    3.0%

25% 20% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15%

Top merchandise markets (2016)

Imports (%)

Exports (%)

Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, c.   7.8%

Electronic integrated circuits; parts thereof.   4.8%

Telephone sets, incl. telephones for cellular networks or fo.   3.3%

Gold, incl. gold plated with platinum, unwrought or not furt.   3.0%

Parts and accessories for tractors, motor vehicles for the t.   3.0%

Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals (e.   1.8%

Articles of iron or steel, n.e.s. (excluding cast articles).   1.7%

Petroleum gas and other gaseous hydrocarbons.   1.7%

Automatic data-processing machines and units thereof; magnet.   1.6%

Powered aircraft "e.g. helicopters and aeroplanes"; spacecra.   1.2%

Motor cars and other motor vehicles principally designed for.   5.4%

Automatic data-processing machines and units thereof; magnet.   4.9%

Electronic integrated circuits; parts thereof.   3.6%

Gold, incl. gold plated with platinum, unwrought or not furt.   3.4%

Parts and accessories for tractors, motor vehicles for the t.   3.2%

Motor vehicles for the transport of goods, incl. chassis wit.   3.0%

Air conditioning machines comprising a motor-driven fan and .   2.3%

Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals (e.   2.2%

Natural rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle and si.   2.1%

Rice.   2.0%

10% 8% 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% 8%

Top merchandise products (2016)
Imports (%) Exports (%)

Imports Exports
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Imports from Asia-Pacific countries Exports to Asia-Pacific countries

Imports from the rest of the world Exports to the rest of the world

Trade within Asia-Pacific and the rest of the world

1,370

9,135

15,493

4,809

5,700

1,554

6,072

10,497
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1,687

13,229
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For the full report, please visit: 

 
For more details, please contact escap-tiid@un.org 
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ภาษนี าเข้า: ภาษีน าเขา้ของไทยยงัคงมีอตัราท่ีสูงกวา่ค่าเฉล่ียของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคโดยรวม ในปี 2558 อตัราภาษีท่ีประกาศใชข้องไทย (MFN Applied 
rate) เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 10.2 และ อตัราภาษีน าเขา้แทจ้ริง (Effective Applied rate) ของไทยอยูท่ี่ร้อยละ 7.7 
ซ่ึงสูงกวา่ค่าเฉล่ียของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 8.5 และ 6.1 ตามล าดบั นอกจากนั้นแลว้ 
อตัราภาษีน าเขา้ของไทยท่ีไดผ้กูพนัไวก้บัองคก์รการคา้โลก (MFN Bound rate) โดยเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 25.3 
ซ่ึงสูงกวา่ค่าเฉล่ียของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคเล็กนอ้ย ส่วนระดบัการผกูพนัภาษีของไทย (Binding Coverage) อยูท่ี่ร้อยละ 76.5 
ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียระดบัภูมิภาคท่ีร้อยละ 86.5    
ค่าใช้จ่ายในการค้า (Trade costs): ค่าใชจ่้ายของไทยในการคา้กบั 4 ประเทศก าลงัพฒันาส าคญัในภูมิภาค (จีน อินเดีย อินโดนีเซีย และรัสเซีย) 
นั้นยงัคงสูงกวา่ค่าใชจ่้ายของสามประเทศเอเชียตะวนั (จีน ญ่ีปุ่ น และเกาหลีใต)้ ท่ีเป็นตน้แบบทางดา้นการคา้ท่ีมีประสิทธิภาพอยูม่ากถึงสองเท่า 
เม่ือเทียบกบัค่าใชจ่้ายทางการคา้ของสามประเทศในยโุรป (เยอรมนั ฝร้ังเศส และสหราชอาจกัร) ในการคา้กบัประเทศก าลงัพฒันาในเอเชีย 
พบวา่ไทยไดเ้ปรียบอยูเ่ล็กนอ้ย โดยมีสาเหตุส าคญัมาจากระยะทางและการรวมกลุ่มในภูมิภาค  
 ข้อตกลงทางการค้า (Trade agreement): ประเทศไทยมีขอ้ตกลงสิทธิพิเศษทางการคา้ (Preferential trade agreement) ท่ีมีผลบงัคบัใชแ้ลว้ 14 ขอ้ตกลง 
ซ่ึงมากกวา่ค่าเฉล่ียของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคซ่ึงอยูท่ี่ 7.7 ขอ้ตกลง  
ขอ้ตกลงสิทธิพิเศษทางการคา้เหล่าน้ีครอบคลุมประเทศคู่คา้ท่ีมีความส าคญัต่อการส่งออกของไทยในอตัราร้อยละ 53.4 
ซ่ึงสูงกวา่ค่าเฉล่ียของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคท่ีร้อยละ 37.5  นอกจากนั้น 
ขอ้ตกลงสิทธิพิเศษทางการคา้เหล่าน้ียงัครอบคลุมประเทศคู่คา้ท่ีมีความส าคญัต่อการน าเขา้ของไทยในอตัราร้อยละ 69.4 
ซ่ึงสูงกวา่ค่าเฉล่ียของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคท่ีร้อยละ 50.3 
 

 

 

Sources: Trade and tariff data were accessed through WITS and IMF direction of trade database. FDI data were accessed through UNCTAD stat. Trade 
costs data were based on the ESCAP-World Bank trade cost database.  
Notes:  Data are based on countries or regions for which data available only (e.g. trade cost data of Japan are missing for 2015). Merchandise trade 
data follow the HS2012 classification. Mirror data are used. Products are defined at the 4-digit level. Tariffs are simple average. Trade costs shown 
are tariff equivalents, calculated as trade-weighted average trade costs of countries or regions with the Asian developing economies (China, India, 
Indonesia and Russian Federation). East Asia-3 comprises China, Japan and the Republic of Korea; European Union-3 comprises Germany, France and 
the United Kingdom. Average growth rate over a period means simple average growth rate.  
Definitions: 1) Other commercial services include: Construction, Insurance and pension services, Financial services, Charges for the use of intellectual, 
Telecommunications & computer, Other business services, Personal & cultural & recreation. Other business services include: Research and 
development services, Professional & management consulting services, Technical & trade-related & other business services. 2) Special Categories 
and Economic Zones include imports from Hong Kong, China and Macao, China. MFN bound tariff is the maximum most-favoured nation (MFN) tariff 
permitted under WTO obligations. MFN applied tariff is the tariff applied to imports among WTO members. The effectively applied rate is the ratio 
of collected import tariff revenue and value of imports. Binding coverage refers to the share of bound tariff lines in the total number of tariff lines.  
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