ก้าวสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
AEAN Economic Community (AEC)

นายวิทตั วัชโรบล
ผูอ้ าํ นวยการส่วนประสานงานเครือข่าย
วันที% 17 กุมภาพันธ์ 2555
โรงแรมแกรนด์แปซิฟิค ซอฟเฟอรีน รีสอร์ทแอนด์สปา

FTA คืออะไร
ทําไมต้อง FTA

ก่อนอื%น มารูจ้ กั ......การเจรจาการค้
......การเจรจาการค้าโลก
Multilateral
• GATT (2490)
• รอบอุรุกวัย (2538)

WTO (2538) 153 members
รอบโดฮา (2544-2554???)

Regional
• ASEAN (2510)
“AEC” (2558)
ASEAN Plus (10+6++)???
• APEC (2532) 21 members
FTAAP (21+++) ???
• EU (2535) 27 members
• NAFTA (2537) 3 members
• P4 (2549) 4 members
TPP (2555??) 9 members???
• BRICS (5 members) - Economic Cooperation
FTA???
Bilateral
• FTAs - 70 FTAs as of 2533
• Cooperation forum - JC, JTC
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300 FTAs as of 2554

พหุภาคี
WTO

• เสริมสร้างอํานาจ
ต่อรอง
• ขยายตลาด และแหล่ง
วัตถุดิบ
ภูมิภาค
• เสาะหาโอกาสทางการ
ส่งออก
• ยึดตลาดใหม่ ช่วงชิง
โอกาส
• สร้างพันธมิตรทาง
เศรษฐกิจ

APEC, ASEM

ทวิภาคี

การค้าเสรีเป็ นธรรม อย่างค่อยเป็ นค่อยไป และมีแนวคุม้ กัน

• ร่วมสร้างกฎเกณฑ์
ทางการค้า

โลกาภิวัตน์
การแข่ งขัน
การเปลียนแปลง

FTA คืออะไร
† FTA

หรือเขตการค้ าเสรี เป็ นการรวมกลุ่มของประเทศ/
ของประเทศ/กลุ่ ม

ประเทศ มีวัตถุประสงค์เพือ% ลด
ลด//ยกเลิกอุปสรรคการค้าการลงทุน
† ที%ผา่ นมา การจั ดทํา FTA ครอบคลุมเรื%องการลด
งการลด//ยกเลิกภาษี
และมาตรการที%มใิ ช่ภาษี รวมถึงอุปสรรคด้านบริการและการลงทุน
† ปัจจุบัน FTA ได้ ขยายขอบเขตไปถึงเรื%องการกําหนดกฎเกณฑ์
การอํานวยความสะดวก และความร่วมมือต่ างๆในด้ านเศรษฐกิจ
การค้าและการลงทุน

“องค์ประกอบสําคัญของ FTAs
WTO

FTAs

(Rule-making)

(Result-oriented)

กติกาการค้าโลก
Non discrimination (MFN, NT),
Bound rate, Dispute, S&D, RTA

Market Access (MA)
Goods + Services
Other trade-related issues;

6

WTO เป็ นเกณฑ์พ? ืนฐาน

WTO Plus (ต่อยอด MA )
Goods (substantial >90% of tariff
line) + Services + Investment

SPS, TBT, AD/CVD, Safeguard,

WTO Plus + New issues

IPR (TRIPs), Investment (TRIMs),

“21st Century”

Trade facilitation

ประเด็นอื% นๆ ที%ต้องคํานึงถึงในการเจรจา FTA
สังคม

สิ%งแวดล้อม

ลดความยากจน

ฟื8 นฟู ส%ิงแวดล้อม

กระจายรายได้

รักษาสิ%งแวดล้อม

เพิม% การจ้างงาน

ประหยัดพลังงาน

ทําไมต้องทํา FTA
รักษาส่วนแบ่งตลาด /ขยายตลาดสินค้า&บริการที%มศี ักยภาพ
ลดอุปสรรคการค้าและการลงทุน
ขยายการลงทุน
ลดต้นทุน/ หาแหล่งวัตถุดิบ
หาพันธมิตร & เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

โลกการค้าปัจจุบนั -- การรวมกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆ
EFTA

EU
FTAs – 28 countries ; ROK,
EFTA, MX , Middle East,
Nego – 23 countries ; SG,
ML, India, China

China

Japan

10 FTAs – 22 countries ;
SG, NZ, Chile, Peru, HK
Nego – 18 countries ;
AUS, GCC, SACU

13 FTAs – 16 countries ;
India, ASEAN (except CLM)
Nego – 8 countries ; ROK,
AUS, GCC

TPP Trans-Pacific Strategic Economic Partnership
NAFTA
ANDEAN

(US, AUS, NZ, Chile, Peru, SG, ML, BR, VN)

APEC
GCC

BRICS

South Korea

(Brazil, Russia,

India, China, South Africa)
BIMSTEC

8 FTAs – 44 countries ;
SG, India, EU, US, EFTA
Nego – 39 countries ;
AUS, NZ, GCC

US
14 FTAs – 20 countries ;
SG, NAFTA, AUS, Central –
South America, ROK,
Columbia, Panama
Nego - 4 countries ; TPP
(BR, ML, VN, NZ)
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India

Australia

6 FTAs - 16 countries ; SG,
TH, ML, Sri Lanka, ROK
Nego – 55 countries ;
China, Japan, EU, EFTA,
GCC

6 FTAs – 13 countries ;
SG, TH, NZ, US, Chile
Nego – 13 countries ;
ROK, China, Japan,
India, GCC

New Zealand
8 FTAs – 12 countries ;
SG, TH, ML, China, AUS
Nego – 9 countries ;
ROK, India, US, GCC

AEC คืออะไร

ทําไมต้องเป็ น AEC

ASEAN (Association of South East Asian Nations)

อาเซียน : สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
11

ปี 2540
ปี 2540

ปี 2510
ปี 2538

CAMBODIA

ปี 2542
ปี 2510

ปี 2510
11

ปี 2510

ปี 2510
ปี 2527

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
ชุมชนอาเซียน

ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน
(AEC)

ประชาคม
ความมั %นคง
อาเซียน (ASC)

ประชาคม
สังคมวัฒนธรรม
อาเซียน
(ASCC)
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ปี 2558 (2015)
พิมพ์เขียว AEC
(AEC Blueprint)

One Vision
One Identity
One Community

วิวฒ
ั นาการทางเศรษฐกิจของอาเซียน Building Blocs of ASEAN Integration
2510

Bangkok Declaration

2535

CEPT-AFTA

Agreement on the Common Effective
Preferential Tariff Scheme for ASEAN Free Trade Area

2538

AFAS

ASEAN Framework Agreement on Services

2539

AICO

ASEAN Industrial Cooperation Scheme

2541

AIA

2550

ASEAN Charter
ASEAN Community
+ Declaration on AEC Blueprint

2552
2554
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ASEAN

Framework Agreement on the ASEAN Investment Area

ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit

ATIGA ASEAN Trade in Goods Agreement
ACIA ASEAN Comprehensive Investment Agreement

4 เป้าหมายภายใต้ AEC Blueprint

เพื%อประสานกลายเป็ นหนึ%งเดียว คือ อาเซียน
1. การเป็ นตลาดและฐานการผลิตร่วม 2. การสร้างเสริมขีดความสามารถแข่งขัน
เคลื%อนย้ายสินค้าอย่างเสรี
เคลื%อนย้ายบริการอย่างเสรี
เคลื%อนย้ายการลงทุนอย่างเสรี

AEC

เคลื%อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี
เคลื%อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ?น

ปี 2015

3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค
สนับสนุนการพัฒนา SMEs
ลดช่องว่างการพัฒนา IAI
การมีส่วนร่วมภาครัฐ-เอกชน PPE
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นโยบายการแข่งขัน
การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
สิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา
โครงสร้างพื?นฐาน
นโยบายภาษี
e-ASEAN

4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
ปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ
สร้างเครือข่ายการผลิต จําหน่าย
จัดทํา FTA กับประเทศนอกภูมิภาค

1. อาเซียนจะกลายเป็ นตลาดร่วมอย่างสมบูรณ์
สินค้า

ภาษีนาํ เข้าเป็ นศูนย์/อุปสรรคนําเข้า
ระหว่างอาเซียนด้วยกันหมดไป

ตลาด 10 ประเทศรวมเป็ นหนึ%ง

บริการ ทําธุรกิจบริการในอาเซียนได้อย่างเสรี
การลงทุน การลงทุนในอาเซียนทําได้อย่างเสรี
แรงงานฝี มือ การเคลื%อนย้ายแรงงานฝี มือเสรี

เงินทุน การเคลื%อนย้ายเงินทุนอย่างเสรียงิ% ขึ?น
ความร่วมมือ ความมั %นคงด้านอาหาร เกษตร ป่ าไม้
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1.1 ภาษีสินค้า/อุปสรรคนําเข้าจะหมดไป กลายเป็ นตลาดอาเซียน
1. ภาษีนาํ เข้าสินค้า – ต้องเป็ นศูนย์ (ลดเป็ นลําดับตัง( แต่ปี 2536)
- 1 ม.ค. 53 อาเซียน 6 (SG 100%, TH 99.8%, BR 99.2%, PH 99%, IN 98.7%, ML 98.4%)
- 1 ม.ค. 58 อาเซียน 4 (CLMV)

2. อุปสรรคทางการค้าที6มิใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) - ต้องหมดไป
- อาเซียน 5 (1 ม.ค. 53) ฟิ ลิปปิ นส์ (1 ม.ค. 55) CLMV (1 ม.ค. 58)

3. กฎว่าด้วยถิ6นกําเนิดสินค้า (ROOs) – เพิ6มทางเลือกอย่างเท่าเทียม (co-equal)
- RVC (40), CTC, PSRs
4. มาตรฐานร่วม – ให้สอดคล้องกับระบบสากลและระหว่างอาเซียน
- เครื%องใช้ไฟฟ้า ความปลอดภัยทางไฟฟ้า องค์ประกอบด้านแม่เหล็กไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ยาง เภสัชกรรม
(กําลังดําเนินการ - เกษตร ประมง ไม้ ยานยนต์ วัสดุก่อสร้าง เครื%องมือแพทย์ ยาแผนโบราณ อาหารเสริม)

5. พิธีการทางศุลกากรที6ทันสมัย - อํานวยความสะดวกทางการค้า
- ASEAN Single Window, Self-Certification
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1.2 อาเซียนสามารถถือหุน้ ได้ถึง 70
70%
% ในธุรกิจบริการในอาเซี
ารในอาเซียน
ปี 2549
(2006)

ปี 2551
(2008)

49%
49
%

51%
51
%

70%
70%

โลจิสติกส์

49%
49
%

51%
51
%

สาขาอื%นๆ

49%
49
%

51%
51
%

สาขาเร่งรัดการรวมกลุม่
e-ASEAN (โทรคมนาคม-คอมพิวเตอร์)
สุขภาพ/ท่องเที%ยว/การบิน

ปี 2553
(2010)

ปี 2556
(2013)

ปี 2558
(2015)

PIS: Priority Integration Sectors

70%
70%

70%
70%

เป้าหมายการเปิ ดเสรีบริการ = 128 สาขาย่อย
ไทยสามารถขยายธุรกิจบริการในอาเซียนได้ โดยเฉพาะในสาขาที%ไทยมีความเข้มแข็ง เช่น
ท่องเที%ยว โรงแรม ร้านอาหาร สุขภาพ ซ่อมรถ ก่อสร้าง การศึกษา เป็ นต้น รวมทัง? ดึงดูดการ
ลงทุนเข้ามาในประเทศมากขึ? น ในขณะเดียวกัน เป็ นช่องทางให้อาเซียนเข้ามาประกอบธุรกิจ
บริการในไทยได้สะดวกขึ? น เกิดการแข่งขัน ทําให้เอกชนไทยมีโอกาสพัฒนาธุรกิจมากขึ? น
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FLEXIBILITY
สามารถไม่เปิ ดเสรี
ในบางสาขาย่อยได้

1.3 อาเซียนจะกลายเป็ นศูนย์กลางการลงทุนทั %วโลก
FLEXIBILITY
หากยังไม่พร้อมเปิ ดเสรี
สามารถทําข้อสงวนไว้ได้

เปิ ดเสรี
FDI

ส่งเสริม

NT – MFN การลงทุนในอาเซียน
จะเปิ ดเสรีและโปร่งใสมากขึ?น

Portfolio

ACIA
(IGA+AIA)

คุม้ ครอง

บริการ
เกษตร
เกี%ยวเนื%อง
ประมง
เหมืองแร่ ป่ าไม้การผลิต

อํานวย
ความ
สะดวก
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Challenges
(1) นโยบายเชิงรุกเพื%อ
ดึงดูดเงินลงทุนจาก
ต่างประเทศ โดยสร้าง
สภาพแวดล้อมที%เอื? อ
ต่อการลงทุน
(2) นโยบายสนับสนุนให้
มีการลงทุนใน
ต่างประเทศมากขึ? น

ACIA ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ASEAN
Comprehensive Investment Agreement) - ลงนามปี 2552

IGA ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุม้ ครองการลงทุนอาเซียน (ASEAN Agreement for the Promotion and Protection of
Investment/ Investment Guarantee Agreement) - ปี 1987
AIA กรอบความตกลงว่าด้วยเขตการลงทุนอาเซียน (Framework Agreement on the ASEAN Investment Area) - ปี 1998

1.4 อาเซียนได้รบั การอํานวยความสะดวกในการประกอบวิ
นวยความสะดวกในการประกอบวิชาชีพมากขึ?น
MRA
ไม่ได้เป็ น
สาขาวิศวกรรม
การเปิ ด
ตลาด แต่
สาขานักสํารวจ
รวจ**
เป็ นเพียง
MRAs
สาขานักบัญชี*
การอํานวย
ข้อตกลงยอมรับร่วม
ความสะดวก
นักวิชาชีพในอาเซียนสามารถ
ในขั?นตอน
จดทะเบียนหรือขอใบอนุญาต
การขอ
ประกอบวิชาชีพในประเทศ
ใบอนุญาต
อาเซียนอื%นได้ แต่ยงั ต้อง
สาขาแพทย์
สาขาสถาปั ตยกรรม โดยลด
ขั?นตอนการ
ปฏิบตั ติ ามกฏระเบียบภายใน
ตรวจสอบ/
ของประเทศนัน( ๆ
รับรองวุฒิ
การศึกษา
หรือความรู ้
ทางวิชาชีพ
สาขาพยาบาล
สาขาทันตแพทย์
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* ยังเป็ นเพียง Framework หรือ หลักการกว้างๆ โดยต้องมีการเจรจาในรายละเอียดต่อไป

1.5 อาเซียนจะมีการรวมตั
ารรวมตัวของตลาดเงินและตลาดทุนอย่างเป็ นระบบ
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หลักการ

•เปิ ดเสรีบญ
ั ชีทุน (Capital Account) อย่างเป็ น
ขั?นตอนและสอดคล้องกับวาระแห่งชาติ - ความ
พร้อมแต่ละประเทศ
•อนุญาตให้มีมาตรการปกป้องที%เพียงพอ หรือที%
จําเป็ นเพื%อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาค
•ทุกประเทศได้ประโยชน์อย่างทั %วถึงจากการเปิ ดเสรี

เปิ ดเสรีโดย

•ยกเลิกหรือผ่อนคลายข้อจํากัด ตามความเป็ นไปได้และ
เหมาะสม”
•อํานวยความสะดวกการจ่ายชําระเงินและโอนเงิน สําหรับ
ธุรกรรมบัญชีเดินสะพัด (Current Account Transactions)
•สนับสนุนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หรือ
มาตรการริเริ%มต่างๆ ในการส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

1.6 อาเซียนเสริมสร้างความร่
งความร่วมมือรองรับการเปิ ดเสรีในอนาคต
1) อาหาร สร้างความมั %นคงทางอาหารและบรรเทาปั ญหา
เร่งด่วน/ขาดแคลน สร้างระบบและกระบวนการในการควบคุม
คุณภาพอาหาร จัดทําระบบการรับรองให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
2) เกษตร พัฒนาแนวทางปฏิบตั ทิ ี%ดีทางการเกษตร มาตรฐานการ
ผลิต เก็บเกี%ยว และจัดการหลังเก็บเกี%ยว กําหนดระดับปริมาณ
สารพิษตกค้างและเกณฑ์การรับรองสินค้าปศุสตั ว์
3) ป่ าไม้ จัดการทรัพยากรป่ าไม้อย่างยั %งยืนและกําจัดพฤติกรรมที%
ไม่เหมาะสม โดยการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างความเข้มแข็งของการบังคับใช้
กฎหมาย
21

2. อาเซียนจะเป็ นภูมิภาคที6มีความสามารถในการแข่งขันสูง
1) นโยบายการแข่งขัน ผลักดันให้ทุกประเทศมีนโยบายและกฎหมายการแข่งขัน เพือ% สร้าง
วัฒนธรรมของการแข่งขันทางธุรกิจที%ยุติธรรม (ประเทศที%มีกฎหมายแข่งขัน ได้แก่
อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ไทย) จัดตัง? คณะผูเ้ ชี%ยวชาญเพือ% หารือและประสานงาน
2) การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค พัฒนามาตรการด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคควบคู่กบั มาตรการด้าน
เศรษฐกิจ (ประเทศที%มีกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์
สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม ลาว) จัดตัง? คณะกรรมการเพื%อเป็ นศูนย์กลางประสานงานในการ
ปฏิบตั /ิ ตรวจสอบกลไกภายในภูมิภาค
3) สิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา บังคับใช้แผนปฏิบตั กิ ารสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาและแผนงาน
ด้านลิขสิทธิt จัดตั?งระบบการจัดเก็บเอกสารสําหรับการออกแบบ
4) โครงสร้างพื?นฐาน จัดทําแผนยุทธศาสตร์ดา้ นการขนส่งเพื%อสร้างความเชื%อมโยงด้านการขนส่ง
ทุกรูปแบบ (ทางบก ทางอากาศ ทางนํ?า) และอํานวยความสะดวกในการเคลื%อนย้ายสินค้า
จัดทําแผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมความมั %นคงด้านพลังงาน (ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน)
5) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื%อสาร (ICT) จัดทําแผนแม่บทด้าน ICT กําหนดมาตรการเพือ%
อํานวยความสะดวกด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้กรอบความตกลง e-ASEAN
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3. อาเซียนจะเป็ นภูมิภาคที6มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที6เท่าเทียมกัน

SMEs
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• จัดตัง? ศูนย์บริการ SMEs เพื%อเชื%อมโยงระหว่างภูมิภาคและอนุภูมิภาค (2553-2554)
• ให้บริการทางการเงินสําหรับธุรกิจ SMEs ในแต่ละประเทศ (2553-2554)
• จัดทําโครงการส่งเสริมการปฏิบตั ิงานสําหรับเจ้าหน้าที%เพื%อพัฒนาความเชี%ยวชาญ (2555-2556)
• จัดตัง? กองทุนเพื%อการพัฒนา SMEs ในระดับภูมิภาค (2557-2558)

IAI

• จัดทําความคิดริเริ%มในการรวมกลุ่มอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration: IAI) เพื%อ
ลดช่องว่างการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน
• จัดตัง? แวทีความร่วมมือเพื%อการพัฒนา เปิ ดโอกาสให้ประเทศอื%นเข้ามามีส่วนร่วมในการหารือ

PPE

• สนับสนุนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ-เอกชน (Public-Private Sector Engagement:
PPE) ในรูปแบบของการประชุมประจําปี การจัดนิทรรศการ/งานแสดงสินค้า เพื%อปรับปรุงความ
สอดคล้องกัน/ความโปร่งใส เสริมสร้างแรงผลักดันของนโยบายรัฐบาลและกิจกรรมทางธุรกิจ
ระหว่างอุตสาหกรรมสาขาต่างๆ

4. อาเซียนจะเป็ นภูมิภาคที6มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
เป็ นการเปิ ดตลาดใหม่ที%มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างการเข้าถึงตลาด รักษา
ความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน
ดําเนินการ 2 แนวทางคู่ขนาน
(1) รวมกลุม่ ภายในอาเซียน เพื%อเป้าหมายสูงสุด คือ AEC
(2) ขยาย FTAs ของอาเซียน ;

ASEAN Plus (+3 +6) --- TPP ???

ประชากร 3,284 ล้านคน
CEPEA
(ASEAN +6) (50% ของประชากรโลก)

GDP 12,250 พันล้าน US$
(22% ของ GDP โลก )

ประชากร 2,068 ล้านคน
EAFTA
(ASEAN +3) (31% ของประชากรโลก)

GDP 9,901 พันล้าน US$
(18% ของ GDP โลก )

ประชากร 590 ล้านคน
AEC
(ASEAN 10) (9% ของประชากรโลก)

GDP 1,499 พันล้าน US$
(2% ของ GDP โลก )
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อนาคต ???
ASEAN FTAs++
or
ASEAN Hub
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อาเซียนจะต่อยอดจากความตกลงเดิมที%มีอยู่ ???
5 FTAs ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา – ปั จจุบนั
“Living Agreements”
India
China
สินค้า : ลงนาม 29 พ.ย. 47 มีผล 1 ม.ค. 48
บริการ : ลงนาม 14 ม.ค. 50 มีผล 1 ก.ค. 50
ลงทุน : ลงนาม 15 ส.ค. 52 มีผล เม.ย. 53

AEC

สินค้า : ลงนาม 13 ส.ค. 52 มีผล 1 ม.ค. 53
บริการ/ลงทุน : กําลังเจรจา
Australia New Zealand

Japan

AKFTA

สินค้า/บริการ/ลงทุน : ไทยลงนาม 11 เม.ย. 51
สําหรับไทย มีผล 2 มิ.ย. 52

สินค้า/บริการ/ลงทุน : ลงนาม 26 ก.พ. 52
มีผล 1 ม.ค. 53 (ไทยให้สตั ยาบัน 12 มี.ค. 53)

Korea
สินค้า : อาเซียนอื%นลงนาม 28 ส.ค. 49
บริการ : อาเซียนอื%นลงนาม 21 พ.ย. 50
ไทย : บริการ ลงนาม 27 ก.พ. 52 มีผล 1 มิ.ย. 52
สินค้า ลงนาม 27 ก.พ. 52 มีผล 1 ต.ค. 52
ลงทุน: ทุกประเทศ ลงนาม 2 มิ.ย. 52 มีผล 31 ต.ค. 52
25

ผลกระทบจาก AEC

ใครบ้างทีจะได้รับผลกระทบจาก AEC ?
 า
ผูค

เกษตรกร

แรงงาน

นักวิชาชีพ

ผูบ
 ริโภค
นักธุรกิจ

ประชาชน

AEC โอกาส (Opportunities) & ภัยคุกคาม (Threats)

ภาษีนาํ เขาเปนศูนย
อุปสรรคทีม
่ ใ
ิ ชภาษีหมดไป

ตลาด 10 ประเทศรวมเปนหนึง่
ทําธุรกิจบริการ
ในอาเซียนไดอยางเสรี
แรงงานฝมอ
ื เคลือ
่ นยายไดโดยเสรี

ขยายการสงออกเพิม
่ ขึน
้ ไปยังอาเซียน
สามารถนําเขาวัตถุดบ
ิ /กึง่ สําเร็จรูป จากอาเซียน
ทีม
่ ค
ี วามไดเปรียบกวาดานราคา/
นราคา/คุณภาพ
โอกาสสงออกสินคาใหมทเี่ คยมีภาษีสงู
ไปยังตลาดอาเซียน
สินคาประเภทเดียวกันจากอาเซียนเขามาแขง
ตลาดใหญขน
ึ้ : เกิด economy of scale
ตนทุนของคูแ
 ขงก็อาจต่าํ ลงดวย

ไปตัง้ ธุรกิจ หรือขยายบริการในอาเซียนได
ธุรกิจบริการของอาเซียนจะเขามาแขงในไทย
แกปญ
 หาขาดแคลนแรงงานฝมอ
ื

อาจถูกแยงแรงงานฝมอ
ื ถาทีอ
่ น
ื่ มีสงิ่ จูงใจกวา

AEC โอกาส (Opportunities) & ภัยคุกคาม (Threats)
การลงทุนเสรีในอาเซียน
ใช AEC เปนฐานการผลิตรวม

ความรวมมือดาน
การอํานวยความสะดวกทางการคา
FTA อาเซียนกับคูค
 า ตางๆ
ASEAN +1, +3
+3, +6
+6

สามารถยายฐานการผลิตทัง้ หมด/
หมด/บางสวน
ไปยงั อาเซย
ี นอน
่ื ทเ่ี หมาะเปน
 แหลง ผลต
ิ
เพือ
่ เสริมความสามารถแขงขัน
ใช CLMV เปนฐานการสงออกไปนอก
ออกไปนอก AEC
คูแ
 ขงอาเซียนอาจจะเขามาแขงในเขตแดน
เราเพือ
่ มาใชความไดเปรียบ
ของปจจัยการผลิตบางอยาง
ระบบโลจิ
ิ าคสะดวกและถูกลง
ระบบโลจิสติกสในภูมภ
ตนทุนโลจิสติกสของคูแ
 ขงในอาเซียนก็จะ
ลดลงดวย หากเขาดีกวา

ไดเปรียบดานภาษีนาํ เขาเมือ
่ เทียบกับสินคา
ของประเทศคูแ
 ขงอืน
่ ในตลาดคูค
 า เหลานี้

นอกเหนือจากคูแ
 ขง 9 ประเทศอาเซียนแลวยังมีคแ
ู ขง
เพิม
่ จากประเทศ +3 หรือ +6

สิ%งที%จะเกิดขึ?นกับชุมชนท้องถิ%น
ผูป้ ระกอบการ
SMEs

ธุรกิจภูมิปัญญา
ท้องถิ%น
ประชาชน

† สามารถนําเข้าวัตถุดิบจากอาเซียน ภาษี 0%
† มีโอกาสขยายตลาดสินค้าและบริการในอาเซียน
† มีโอกาสสร้างพันธมิตรธุรกิจกับผูป้ ระกอบการในอาเซียน
― คู่แข่งทางธุรกิจในอาเซียนมากขึ?น อาจถูกแย่งตลาดไป

†สามารถนําเข้าวัตถุดิบจากอาเซียน ภาษี 0%
†
%
†มีโอกาสขยายตลาดสินค้าและบริการในอาเซียน
†มีโอกาสสร้างพันธมิตรกับผูป้ ระกอบการในอาเซียน
― ความท้าทายในการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ%นไว้
† มีโอกาสเรียนรูภ้ าษาและวัฒนธรรมในอาเซียนมากขึ?น
† โอกาสเลือกซื?อสินค้า บริการหลากหลาย ราคายุตธิ รรม
― อาจได้รบั ผลกระทบจากสินค้าและบริการที%ไม่ได้
มาตรฐานมากขึ?น

สินค้าที%ไทยได้เปรียบ/
บ/เสียเปรียบ
สินคาทีไ
่ ทยไดเปรียบ

สินคาเกษตรและอุปโภคบริโภค เชน ขาว ธัญพืช
ผลไมสดและแปรรูป อาหาร

สินคาหัตถกรรม เชน ผาไหม ของตกแตงบาน

สินคาอุตสาหกรรม เชน เครื่องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกส
รถยนตและชิน
้ สวน

สินคาทีไ
่ ทยไดเปรียบ
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สินคาที่มข
ี อกังวลวาจะไดรบ
ั ผลกระทบจากการเปด
เสรีการคาในอาเซียน เชน น้ํามันปาลม (มาเลเซีย)
เมล็ดกาแฟ (เวียดนาม)
ดนาม) มะพราว (ฟลิปปนส) และ
ชา (อินโดนีเซีย)

บริการที%ไทยได้เปรียบ/
บ/เสียเปรียบ
บริการทีไ
่ ทยไดเปรียบ

การทองเที่ยว ภาคบริการที่เกีย
่ วกับการทองเที่ยว
อาทิ รานอาหาร และโรงแรม
บริการดานสุขภาพ เชน โรงพยาบาล บริการสปา
นวดแผนไทย

บริการทีไ
่ ทยเสียเปรียบ
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สาขาทีม
่ ข
ี อกังวลวาจะไดรบ
ั ผลกระทบ เชน
โลจิสติกส โทรคมนาคม สาขาทีต
่ องใชเงินลงทุน
และเทคโนโลยีสงู ธุรกิจสถาปนิกขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก

ภาคเอกชนไทยมีความพร้อมแค่ไหน
1. ระดับความรูค้ วามเข้าใจของภาคเอกชนไทย
โดยเฉพาะ SMEs เป็ นกลุม่
• ไม่รู ้ และไม่คิดจะรู ้
ใหญ่ที%ยงั ขาดความพร้อม
• รู ้ แต่ไม่รูเ้ รื%อง เห็นเป็ นเรื%องไกลตัว
และรัฐไม่ควรละเลย
• รู ้ แต่ไม่รูจ้ ะปรับตัวอย่างไร
• รู ้ เห็นเป็ นโอกาส มีการปรับตัวเชิงรุก
ส่วนใหญ่เป็ น

2.
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เราจะตัง? รับอย่างเดียวไม่ได้แล้ว
เอกชนต้องมีการปรับตัวให้รองรับ
การเปลี%ยนแปลงจาก AEC

ผูป้ ระกอบการรายใหญ่
ที%มีความพร้อมทัง?
เงินทุนและบุคลากร

ภาคเอกชนไทยควรเตรียมความพร้อมอย่างไร
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เชิงรุก

• ศึกษา/เสาะหาแหล่งวัตถุดิบที%มีความได้เปรียบด้านราคาและ
คุณภาพ
• ศึกษาความเป็ นไปได้ในการย้ายฐานการผลิต
• สร้างมูลค่าเพิ%มและพัฒนา BRAND Thailand ให้เป็ นที%ยอมรับ
• สร้างพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศอาเซียนอื%น เพือ% ใช้ประโยชน์
จากความได้เปรียบในการแข่งขันของหุน้ ส่วนในพันธมิตร

เชิงรับ

• เรียนรูค้ ่แู ข่ง (จุดอ่อน-จุดแข็ง) ทั?งในประเทศและอาเซียนอื%น
• ศึกษารสนิยมและแนวโน้มความต้องการของผูบ้ ริโภคสินค้าและ
บริการ
• ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสินค้า/การให้บริการ (ต้นทุน
และคุณภาพ)
• ให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร

มาตรการรองรับผลกระทบของภาครัฐ
กองทุนเพื%อปรับโครงสร้างด้าน
การเกษตร

• อยูภ่ ายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• โครงการที$ดาํ เนิ นการแล้ว : กระเทียม โคเนื) อ โคนม ชา ปาล์ม สุกร

กองทุนเพื%อการปรับตัวภาคการผลิตและ • อยูภ่ ายใต้กระทรวงพาณิชย์ ให้การสนับสนุ นด้านวิจยั และพัฒนา
บริการที%ได้รบั ผลกระทบจาก FTA

• โครงการที$ดาํ เนิ นการแล้ว : เครื$องใช้ไฟฟ้ า เครื$องหนัง สมุนไพร ข้าว
ปลาป่ น ส้ม บริการอาหาร ขนส่ง ท่องเที$ยว

แผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ • อยูภ่ ายใต้สาํ นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
• มียุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ 1. ปั จจัยเอื) อต่อธุรกิจ 2. เพิ$มขีดความสามารถ
ขนาดย่อม
การแข่งขัน 3. การเติบโตอย่างสมดุล 4. การเชื$อมโยงกับเศรษฐกิจโลก

แผนพัฒนาการท่องเที%ยวแห่งชาติ
พ.ศ. 2555-2559
โครงการพัฒนาให้ไทยเป็ นศูนย์กลาง
การศึกษาในภูมิภาค
35

• อยูภ่ ายใต้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที$ยวแห่งชาติ
• มียุทธศาสตร์ 5 ด้าน 1. โครงสร้างพื) นฐาน 2. พัฒนา & ฟื) นฟูแหล่ง
ท่องเที$ยว 3. พัฒนาสินค้า บริการ และปั จจัยสนับสนุ น 4. สร้างความเชื$อมัน$
& ส่งเสริมการท่องเที$ยว 5. การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ประชาชน ท้องถิ$น
• อยูภ่ ายใต้สาํ นักงานคณะกรรมการศึกษาขั)นพื) นฐาน (สพฐ.)
• วัตถุประสงค์เพือ$ พัฒนาศักยภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาที$มีความพร้อมให้มี
มาตรฐานระดับสากล และพัฒนาสู่การเป็ นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค

ขอบคุณ

Call Center : 0-2507
2507--7555
www.dtn.go.th
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