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บทสรุปผูบริหาร
โครงการศึกษายุทธศาสตรการจัดทํา FTA ของไทย มีวัตถุประสงคเพื่อทําการศึกษาวา มีประเทศใด
ในโลกที่ไทยควรจะเจรจาจัดทํา FTA? และหากจะเจรจาจัดทํา FTA กับประเทศดังกลาว จะกําหนดยุทธศาสตร
อยางไร? อยางไรก็ตาม เนื่องจากรัฐบาลไดมีการเจรจาจัดทํา FTA กับบางประเทศไปกอนหนานี้แลว
และบางประเทศก็กําลังอยูในระหวางเจรจาฯ ดังนั้น สาระที่นําเสนอในรายงานฉบับนีจ้ ึงจําแนกประเทศที่ได
ทําการคัดเลือกตามเกณฑที่กําหนดไวออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่หนึ่ง เปนประเทศที่ไทยไดมีการเจรจา
จัด FTA แลวหรืออยูในระหวางเจรจาจัดทํา FTA ซึ่งเทากับเปนการพิสูจนใหเห็นวา (1) รัฐบาลไดทํา
การคัดเลือกประเทศดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาวิจัยนี้หรือไม (2) ในกรณีที่ FTAs มีผลบังคับใช
แลวและสงผลกระทบตอไทยจะมีการพิจารณาทบทวนถึงผลกระทบและมาตรการรองรับเพื่อเปนบทเรียน
ตอไป (3) ในกรณีที่เปนประเทศที่อยูในระหวางการเจรจาฯ ก็จะเสนอแนะ/กําหนดทาทีในการเจรจาฯ
กลุมที่สอง เปนประเทศที่พจิ ารณาแลวเห็นวาไทยนาจะเจรจาจัดทํา FTA หากประเทศดังกลาวมีนโยบายที่จะ
ทํา FTA (กับไทย) พรอมทั้งเสนอแนวทางที่เปนยุทธศาสตรในการปูทางไปสูการเจรจาจัดทํา FTAs
เกณฑที่กําหนดในการคัดเลือกจาก 180 ประเทศทั่วโลก ประกอบดวย ขนาดเศรษฐกิจและ
การคา ตําแหนงที่ตั้งที่เปนประตู/ทางผาน และผูนํากลุม ทรัพยากรธรรมชาติ และ นโยบายเปดประเทศ
ผลการศึกษาปรากฎวามีประเทศที่เขาขายนาจะทํา FTA กับไทย มีดังนี้ อเมริกาเหนือ (สหรัฐฯ แคนาดา
และเม็กซิโก) อเมริกาใต (บราซิล อารเจนตินา และ ชิลี) ยุโรปตะวันตก (สหภาพยุโรป 15 ประเทศ
และ กลุม EFTA) ยุโรปตะวันออก (รัสเซีย และ ยูเครน) แอฟริกา (แอฟริกาใต และอียิปต) ตะวันออก
กลาง (ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส การตา และ บาหเรน) เอเซียและแปซิฟก (จีน อินเดีย
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ญี่ปุน เกาหลี สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส เวียดนาม และมาเลเซีย)
ซึ่งพบวา ประเทศที่ไทยเจรจาจัดทํา FTA แลว และอยูในระหวางเจรจาจัดทํา FTA (กลุมที่หนึ่ง) เกือบ
ทั้งหมด (ตัวเอน) ตรงกับผลลัพธที่ไดจากการศึกษายกเวนเปรูเพียงประเทศเดียว กลุมที่สอง ไดแก
ประเทศที่เหลือทั้งหมดจากที่ไดนําเสนอแลวขางตน ซึ่งจัดไดวาเปนประเทศที่นาสนใจที่ไทยนาจะ
เจรจาจัดทํา FTA โดยไดทําการศึกษาเพิ่มเติมในสวนที่จะชี้ใหเห็นถึงนัยที่เปน Preferential Treatment
ไดแก อุปสรรคทางการคา (TB และ NTB) การลงทุน และความรวมมือในดานตางๆ รวมทั้งสอบถาม
ความเห็นของภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศที่มีศักยภาพเหลานี้ (บางประเทศ) เพื่อใชประกอบใน
การจัดทําแนวทางยุทธศาสตร FTAs และจัดลําดับความสําคัญในการเจรจาจัดทํา FTAs กับประเทศ
ดังกลาวตอไป
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ในกลุมที่หนึ่ง ซึ่งจําแนกไดเปน (1) FTAs ที่ไดมีการลงนามและมีผลในทางปฏิบัติแลว (ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด จีน และอินเดีย) (2) FTAs ที่ไดมีการลงนามแลวแตยังไมมผี ลในทางปฏิบัติ (เปรู และบาหเรน)
และ (3) FTAs ที่กําลังอยูในระหวางการเจรจา (ญี่ปุน สหรัฐฯ EFTA และ BIMST-EC) จะเปนการนําเสนอ
บทเรียน/อุทธาหรณ ดังนี้
บทเรียน และมาตรการรองรับผลกระทบจากการจัดทํา FTAs
การเจรจาจัดทํา FTAs เปนเครื่องมือการเปดเสรีดานการคาและการลงทุนที่หลายประเทศตางก็
ชิงไหวชิงพริบในการดําเนินการในทุกภูมิภาคและขามภูมิภาคของโลกตั้งแตยุโรป อเมริกาเหนือจรดอเมริกาใต
เอเชีย-แปซิฟก ตะวันออกกลางจรดแอฟริกาเหนือ-ใต โดยเปาประสงคของ FTA สวนใหญมุงไปทีก่ ารจับ
ขั้วทั้งทางดานการเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศควบคูกัน ในสวนของการจัดทํา FTA ของไทยที่
ดําเนินการไปแลวนั้น สามารถจัดจําแนกไดเปน (1) FTA ที่ทยอยจัดทําเปนรายสาขา ไดแก การจัดทํา
Early Harvest กับจีนและอินเดีย หลังจากนั้นจึงมาเจรจากันในสวนที่เหลือ (2) FTA ที่มีผลบังคับใชกับ
สินคาทุกรายการที่อยูนอกรายการขอยกเวน ไดแก AFTA (3) FTA ที่จัดทําแบบเบ็ดเสร็จ ไดแก FTAs
ที่ไทยทํากับออสเตรเลีย นิวซีแลนด และสหรัฐอเมริกา (4) FTA ที่จดั ทําในขอบเขตจํากัด ไดแก FTAs ที่
ไทยทํากับญี่ปนุ บาหเรน และเปรู โดย FTAs มีสวนสําคัญในการขยายตลาดการคาการลงทุน (Demand Side)
ซึ่งมีสวนสําคัญในการขับเคลื่อน/กระตุนใหเกิดการปรับโครงสรางการผลิตในประเทศเพื่อยกระดับขีด
ความสามารถในการแขงขันในสาขาตางๆซึ่งรวมไปถึงการปรับลดอัตราภาษีศุลกากร พิธีการศุลกากร การ
กําหนดคุณภาพและมาตรฐานสินคาใหเปนสากล (Supply Side) นอกจากนี้ การเจรจาจัดทํา FTA ยังเปน
ตัวเรง (Catalyst) ใหทุกภาคสวนไดตระหนักถึงความเสีย่ ง (ภัยคุกคาม) และโอกาสที่เกี่ยวของกับประเด็น
ทางการคาใหมๆที่เกิดจากการเจรจาจัดทํา FTAs เชน ทรัพยสินทางปญญา การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ การ
ลงทุน และ กฎระเบียบใหมๆในการกํากับดูแลการแขงขัน
การเจรจาจัดทํา FTAs ของไทยกับประเทศตางๆ นับถึงในปจจุบัน (กุมภาพันธ 2549) พอจะ
ประมวลสาระสําคัญพรอมทั้งขอเสนอแนะในการกําหนดทาที/จุดยืนในการเจรจารวมถึงมาตรการรองรับ
ผลกระทบที่ (จะ) ตามมา ดังนี้
ประเด็นแรก: จุดยืน/ทาทีในการเจรจากับสหรัฐฯ โดยเฉพาะประเด็นทีอ่ อนไหว ไดแก
1) การเจรจาดานทรัพยสินทางปญญา ไทยควรระมัดระวังในการรับขอตกลงใดๆ ที่เปน
TRIPS Plus โดยเฉพาะการเจรจาที่เกีย่ วของกับการคุมครองและการบังคับใชกฎหมาย (Enforcement)
1

1

TRIPS หมายถึง Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)
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ควรจักตองดําเนินไปในลักษณะที่เปนการรักษาสมดุลการพัฒนาระบบทรัพยสินทางปญญาของไทย
โดยเฉพาะการเจรจาดานทรัพยสินทางปญญาดานเวชภัณฑซึ่งตองคํานึงถึงผลกระทบตอการเขาถึงยา-ราคายา
และไมควรเปดชองใหมกี ารผูกขาดตลาดเวชภัณฑเกินความจําเปน และในสวนที่เกีย่ วของกับการคุมครอง
ทรัพยากรทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นตองมีการจัดสรรผลประโยชนที่ไทยพึงมีพึงไดที่เปนธรรม
2) การลงทุน การเจรจาควรใหความสําคัญกับรายละเอียดดานขอปลีกยอยในการตีความหมาย
ในขอบทในกฎหมายตางๆ เชน นิยามการลงทุน การริบทรัพย ขอจํากัด ขอบเขต และเงื่อนไขตางๆ ในการให
การคุมครองการลงทุน และรักษาไวซึ่งอํานาจในการใชมาตรการตางๆของหนวยงานกํากับดูแล อาทิ ธนาคาร
แหงประเทศไทยในการควบคุมการไหลเขาออกของเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ
3) สาขาบริการ เชน สาขาการขนสงและโลจิสติกส การเจรจาควรคํานึงถึงชองวางของขีด
ความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการรายยอยจํานวนมากในประเทศเทียบกับตางประเทศ ดังนั้น
เพื่อลดผลกระทบดานลบจากการเปดเสรี เชน แนวโนมการผูกขาดตลาดโดยผูประกอบการตางชาติ จึงควร
เปดเสรีโดยใหสิทธิประโยชนแกผูประกอบการทุกชาติที่เขาเกณอยางเทาเทียมกัน (MFN) และชะลอเปด
เสรีในสาขาที่มีผูประกอบการรายยอยเปนจํานวนมาก ในขณะเดียวกันก็ตองเรงจัดทํา Roadmap ใหธุรกิจ
รายยอยเหลานีไ้ ดมีโอกาสในการปรับตัว และเตรียมการบังคับใชกฎหมายแขงขันทางการคาไวใหพรอม
4) สาขาบริการการเงิน การเปดเสรีเปนสิ่งจําเปนและตองหาจุดสมดุลที่สอดรับกับการปรับตัว/
สภาพสถาบันการเงินในประเทศ ซึ่งตองสรางกรอบเวลาและเปาหมายในการควบรวม/ปรับตัวใหเขมแข็ง
และมีความชัดเจนเปนทีย่ อมรับได ทั้งนี้ การเปดเสรีการเงินควรดําเนินไปในลักษณะที่เปนการลดความ
เสี่ยง ความออนไหวและความผันผวนจากตลาดการเงินระหวางประเทศที่อาจจะมีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศใหมากที่สุด เชน การควบคุมการดําเนินกิจกรรมของ Hedge Fund การคํานึงถึงผลกระทบตอชองวาง
การออมและการลงทุนในประเทศ การสรางกฎระเบียบและกฎหมายไทยใหสอดคลองกับสถาบันการเงิน
ระหวางประเทศ การมีพื้นที่ (Room) ใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจดําเนินกิจการทีม่ ีวัตถุประสงคเพื่อการ
พัฒนาประเทศ นอกจากนี้ ไทยควรเตรียมความพรอมในดานการกํากับดูแล เชน การบังคับใชกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการเงินของประเทศ และการพัฒนามาตรฐานการกํากับดูแลสถาบันทางการเงิน
ประเด็นที่สอง: การเจรจาสินคาอุตสาหกรรม ไทยจําเปนตองกําหนดจุดยืนในการเปดเสรีแบบ
คอยเปนคอยไป ควบคูไปกับการใชมาตรการเสริม เชน การกําหนดโควตา และ Safeguard รองรับการเปดตลาด
โดยการเจรจาควรตองสอดรับกับมาตรการปรับโครงสรางอุตสาหกรรม และการลดอัตราภาษีนําเขาก็ควร
จะนําไปสูอัตราภาษีที่บรรจบกับอัตรา MFN ในทายที่สุด นอกจากนี้ การเจรจาเปดเสรีภาคอุตสาหกรรมควรทํา
จากมุมมอง (Global) Value Chain ที่จะกอใหเกิดการลงทุน(รวม) และการเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อใหการเปด
เสรีเกิดประโยชนสูงสุดตอภาพรวมการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะยาว
โครงการศึกษายุทธศาสตรการทํา FTA ของไทย
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ประเด็นที่สาม: การเจรจาสินคาเกษตรที่ออ นไหวที่คาดวาจะสงผลกระทบตอภาคการเกษตรของ
ไทย คือ โคเนื้อ และโคนม ซึ่งมีความชัดเจนวาคูแขงจากออสเตรเลีย นิวซีแลนด และสหรัฐฯ มีขีด
ความสามารถในการแขงขันสูงกวาผูผลิตไทย ตอกรณีดังกลาว มีความเห็นวา ภาครัฐจักตองดําเนิน
มาตรการทั้งในดานการพัฒนาคุณภาพสินคาและศักยภาพผูผลิตภายในรวมถึงการใชประโยชนจากความ
แข็งแรงของอุตสาหกรรมของประเทศคูเจรจามาสรางความรวมมือในลักษณะที่กอประโยชนตอการพัฒนา
โคเนื้อ และโคนม ของไทย สวนการเจรจาสินคาเกษตรรายการอื่นๆทีไ่ ทยมีความพรอมในการเปดเสรีนั้น
การเจรจาฯตองทําควบคูไปกับการสงเสริมการทําตลาดอยางจริงจังหลังจาก FTA มีผลใชบังคับ และตอง
ติดตาม ขจัด ปดเปาอุปสรรคตางๆในการเขาสูตลาดของคูคา FTAs โดยเฉพาะ อุปสรรคที่มิใชภาษี เชน
มาตรการดานสุขอนามัย สําหรับการเจรจาสินคาเกษตร 22 รายการที่ไทยใหการคุมครองภายใต WTO นั้น
การศึกษาในชัน้ นี้ พบวา ศักยภาพของสินคาเกษตรแตละรายการ มีทั้งที่แขงขันไดและแขงไมได ดังนั้น มี
ความจําเปนที่จักตองดําเนินการจัดทําแผนเสริมสรางขีดความสามารถสําหรับสินคาเหลานี้เพื่อทยอยลด
การเบี่ยงเบนตลาดในประเทศตามศักยภาพของแตละสินคา โดยหนวยงานของรัฐตองรวมมือในการบริหาร
จัดการในลักษณะที่เปน Network/ Chain/ Cluster ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับลักษณะ/ประเภทสินคาเกษตร โดยมุงเนน
ในดาน Supply Management การสรางมูลคา (Value Creation) การพัฒนาระบบ Logistics การขนสง
และ Outlets เพื่อพัฒนาสินคาเกษตรเหลานี้ใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เปนสากล โดยตองขึ้นทะเบียน
เกษตรกรและติดตามประเมินผลการปรับตัว/ปรับโครงสรางโดยมีแผนงานที่ชัดเจน
สําหรับการประเมินผลกระทบการจัดทํา FTA พบวา ในภาพรวมไทยเกินดุลการคากับอินเดีย และ
นิวซีแลนด ในกรณีอินเดีย การสงออกสินคาที่อยูในรายการลดภาษีซึ่งเปนผลโดยตรงจาก FTA มีการ
ขยายตัวเพิ่มขึน้ ในขณทีไ่ ทยขาดดุลการคากับออสเตรเลีย และจีนในภาพรวม แตถาพิจารณาในรายสินคา
แลว การขาดดุลกับออสเตรเลียไมไดเปนผลกระทบจาก FTA เพราะการนําเขาที่มสี ัดสวนมากเปนพิเศษ
เปนการนําเขาน้ํามันดิบ และทองคํา ซึ่งอัตราภาษีนําเขาเปนศูนยอยูแลว สวนการคากับจีนนัน้ หากมอง
เฉพาะสินคาทีเ่ ปนผลจาก FTA คือ สินคาในหมวด 07-08 ที่ลดอัตราภาษีตั้งแตตุลาคม 2546 พบวา ไทย
เกินดุล อยางไรก็ตาม หากประเมินผลกระทบแยกตามรายสินคา หรือตามภาคการผลิตแลวพบวา สินคาที่
ไดรับผลกระทบดานลบจากการเปดเสรี คือ กลุมผลไมพืชผักเมืองหนาว และโคเนื้อ โคนม ซึ่งรัฐบาล
จําเปนตองมีมาตรการชวยเหลือผูผลิตกลุมนี้
นอกจากนี้ ยังไดวิเคราะหสถานะการแขงขัน จุดแข็ง จุดออนของสินคาและบริการราย
สาขาของไทย โดยใช วิ ธี ก ารเปรี ย บเที ย บดั ช นี ค วามได เ ปรี ย บเชิ ง เปรี ย บเที ย บที่ ป รากฏ (Revealed
Comparative Advantage: RCA) พบวา เมื่อนําสินคาที่ไทยมีจุดแข็งในตลาดโลกไปเทียบกับประเทศที่ไทย
ไดจัดทํา/เจรจา FTA ชี้ใหเห็นเพิ่มเติมวา สินคาไทยดังกลาว มีบางรายการที่ไทยก็เสียเปรียบ บางรายการ
ไทยก็ไดเปรียบ ขณะเดียวกัน สินคาที่ไทยมีจุดออนในตลาดโลก ก็มีทั้งรายการสินคาที่ไทยไดเปรียบและ
เสียเปรียบกับบางประเทศที่ไทยจัดทํา FTA ดวย เชนเดียวกัน ดังนั้น ยุทธศาสตรในการจัดทํา FTA ของ
โครงการศึกษายุทธศาสตรการทํา FTA ของไทย
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แตละประเทศ จึงขึ้นอยูกับวาจะเจรจาโดยใชสินคาที่ไทยมีจุดแข็งและไดเปรียบกับประเทศนั้นๆ ในการ
เพิ่มผลประโยชนจากการจัดทํา FTA ทดแทนสินคาที่ไทยมีจุดออนและเสียเปรียบ ไดมาก/นอย แคไหน
และอยางไร อยางไรก็ดี อยางนอยที่สุด การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ของแตละสินคา ก็นาจะเปนเครื่องมือ
ที่ชวยใหการทํา FTA สามารถขยายปริมาณการคาระหวางกันไดมากขึ้น สินคาบางรายที่ไทยเสียเปรียบ
และตองนําเขาอยูแลว ก็อาจจะนําเขาไดเพิ่มขึ้นในราคาที่ถูกลง จากการไดสิทธิพิเศษจาก FTA และสินคา
บางรายการก็เปนสินคาที่เสริมซึ่งกันและกันในการขยายการคา-การลงทุนในลักษณะเครือขาย เชน การ
เปนแหลงวัตถุดิบ หรือเปนแหลงผลิตเพื่อสงออกตอไดอีกดวย กลาวอีกนัยหนึ่งคือ นอกเหนือจากการได
ประโยชน จ ากการส ง ออกสิ น ค า ที่ ไ ทยได เ ปรี ย บแล ว ก็ อ าจจะได ป ระโยชน จ ากการนํ า เข า หรื อ การ
Sourcing สินคาที่ไทยเสียเปรียบไดดวย ขณะเดียวกันก็ตองพิจารณาสินคาที่ไทยมีจุดออน และแขงขันยาก
ในตลาดโลก เพื่อปรับตัวรองรับผลกระทบ โดยเฉพาะการปรับโครงสรางการผลิตในประเทศไปพรอมกัน
สาขาบริการทีพ่ บวาเปนจุดแข็งของไทย ไดแก สาขาการทองเที่ยว ซึง่ มีบริการเกี่ยวเนื่องกับการ
ทองเที่ยวมากมาย นับตั้งแตนกั ทองเที่ยวยางเทากาวแรกเขามาและกาวสุดทายที่ออกจากไทย เชน รานอาหาร
โรงแรม สปา เปนตน สาขาการขนสง โดยเฉพาะการขนสงผูโดยสาร สวนสาขาบริการที่ไทยมีจุดออน
ไดแก บริการดานประกันภัย บริการดานลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และใบอนุญาต ที่ไทยขาดดุลการคาในแตละป
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ สวนหนึ่งเนื่องมาจากวาไทยมีการรับธุรกิจแฟรนไชสมาจากตางประเทศ มากกวาที่
จะมีการขยายธุรกิจแฟรนไชสไปยังตางประเทศเปนสําคัญ และอีกสวนหนึ่งเปนผลมาจากระบบทรัพยสิน
ทางปญญาของไทยที่ยังไมเขมแข็งเพียงพอ สําหรับบริการดานการกอสราง และบริการดานการสือ่ สาร แม
จะมีแนวโนมดี แตก็เปนสาขาบริการที่พึงระมัดระวังที่อาจจะมีคูแขงแซงหนาไดทุกเมื่อ เนื่องจากวาแนวโนม
รายรับเพิม่ ขึ้น พรอมๆ กับแนวโนมรายจายที่เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะ ดาน R&D จึงตองมีเงินทุนสูง (สายปานยาว)
จากการศึกษาเปรียบเทียบผลดี-ผลเสียของการจัดทํา FTA ของไทยกับประเทศและกลุมประเทศ
ตางๆ ไดแก ออสเตรเลีย นิวซีแลนด จีน อินเดีย เปรู สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน บาหเรน EFTA และ BIMST-EC
โดยวิเคราะหในประเด็นการเขาถึงตลาด (Market Access) ในดานของการคาสินคา/บริการ และการลงทุน
และระบบ/กฏเกณฑ (Regime) ทรัพยสินทางปญญาและกติกาการแขงขันในสวนที่เปนสาระสําคัญของ
ความตกลง/การเจรจาแลว สรุปไดวาการจัดทํา FTA ของไทยกับกลุมประเทศตางๆ ในภาพรวม มีผลดี (+)
ซึ่งในที่นี้หมายถึง การที่สามารถใช FTA เปนปจจัยสนับสนุนการสงออกและการลงทุนเพิ่มขึ้นได และมี
ผลเสีย (-) หมายถึง FTA สงผลใหความสามารถในการแขงขันของไทยลดลง ซึ่งจําเปนตองเตรียมการ
รองรับผลกระทบดวยการปรับโครงสรางการผลิตในประเทศ นอกจากนี้ ยังอาจมีทั้งผลดีและผลเสีย (±)
ซึ่งก็คือในสาขาเดียวกัน บางรายการก็ไดประโยชนจาก FTA บางรายการก็เสียประโยชน แตโดยรวมแลว
ผลดีและผลเสียพอๆ กัน สําหรับในกรณีนี้ สามารถอาศัยเครือขายในลักษณะหวงโซโลก (Global Supply/Value
Chain) เพื่อการเขาสูตลาดเฉพาะที่แตละประเทศมีความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ (Niche Market)
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สรุปคือ ผลกระทบจากการทํา FTAs สําหรับแตละประเทศไมเหมือนกัน แตโดยรวมแลว FTAs
เปนตัวเรงใหเกิดการปรับตัวสําหรับสินคาและบริการที่ไทยมีจุดออน ขณะเดียวกันก็สงเสริมใหเกิดปริมาณ
การคา การลงทุนเพิ่มขึ้นในสินคาและบริการที่ไทยมีจุดแข็ง และเปนการใชประโยชน/เกื้อหนุนซึ่งกันและ
กันในประเทศคูเจรจาหนึ่งๆ ไดในระดับหนึ่ง
นอกจากนี้ จากการศึกษารายประเทศเพื่อจัดลําดับความสําคัญของประเทศที่ไทยจักไดประโยชน
จากการจัดทํา FTA โดยพิจารณาจาก 2 หลักเกณฑ คือ ความดึงดูดใจในการคาการลงทุนระหวางกัน
(Attractiveness Criteria) ซึ่งวิเคราะหจากโครงสรางเศรษฐกิจ การเปนประตูหรือผูนําในภูมภิ าค และ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงนโยบายเศรษฐกิจ ของแตละประเทศแลว พบวา ประเทศที่มีความดึงดูดในการ
ทําการคา การลงทุนกับไทยในอันดับสูงมาก (เกรด A) ไดแก จีน อินเดีย ออสเตรเลีย สหรัฐฯ ญี่ปุน และ
BIMST-EC ขณะที่ประเทศที่มีความดึงดูดในอันดับมาก (เกรด B+) ไดแก EFTA สวนประเทศที่มีความ
ดึงดูดในลําดับปานกลาง (เกรด C+) ไดแก เปรู และนิวซีแลนด และประเทศที่มีความดึงดูดนอย (เกรด C)
ไดแก บาหเรน
เมื่อเพิ่มหลักเกณฑ การวิเคราะหอุปสรรคทางการคาของแตละประเทศ (Trade Barriers) ซึ่งเปน
หัวใจสําคัญของการจัดทํา FTA ที่ตองมีการเจรจาแลกเปลี่ยนสิทธิประโยชนระหวางกัน หากอุปสรรค
ทางการคาในปจจุบันนอยอยูแลว การใช FTA เปนชองทาง/กลไกในการขยายการคา การลงทุน ก็อาจจะ
ไมจําเปน
หรือ
อาจจะทําใหตองสูญเสียทั้งเวลาและทรัพยากรบุคคลในการเจรจาตอรองโดยได
ผลตอบแทนไมคุมคา การศึกษาในที่นี้ จึงใหความสําคัญกับการวิเคราะหปญหาอุปสรรคของการคา โดย
อาศัยดัชนีการวัดอุปสรรคทางการคา ของ IMF เปนเกณฑในการจัดลําดับอุปสรรคทางการคาในงานศึกษา
นี้ พบวา ประเทศ/กลุมประเทศที่มีอุปสรรคทางการคาสูง คือ อินเดีย และ BIMST-EC สวนประเทศที่มี
อุปสรรคทางการคาระดับปานกลาง ไดแก จีน ขณะที่ประเทศที่มีอุปสรรคทางการคาระดับต่ํา และต่ํามาก
ไดแก สหรัฐฯ ญี่ปุน EFTA และ บาหเรน เปรู ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ตามลําดับ
ทั้งนี้ จากการพิจารณาเกณฑหลักทั้ง 2 เกณฑ ประกอบกัน สรุปไดวาประเทศที่มีลําดับความสําคัญ
อันดับแรก ในการจัดทํา FTA คือ ประเทศอินเดีย และ BIMST-EC รองลงมาเปนอันดับสอง คือ ประเทศ
จีน สหรัฐฯ และญี่ปุน อันดับสาม คือ ออสเตรเลีย และ EFTA สวนอันดับสุดทาย ลําดับหา คือ บาหเรน
เปรู และนิวซีแลนด
อยางไรก็ดี การเจรจาจัดทํา FTA จะมีความยากงายเพียงใด สวนหนึ่งยอมขึ้นอยู
กับสถานะความรวมมือดานการคา/การลงทุนระหวางกัน ซึ่งจากการศึกษานี้ไดนําระดับความรวมมือดาน
การคา การลงทุนระหวางกัน (Investment & Cooperation) มาวิเคราะหรวมกับ 2 หลักเกณฑขางตน พบวา
ประเทศที่ไทยไดมีการจัดทํา FTA แลว และอยูระหวางเจรจาจัดทํา FTAs สวนใหญมีความรวมมือกันใน
ระดับปานกลาง-มาก ยกเวน บาหเรน และเปรูที่อยูใ นระดับต่ํา ซึ่งการพิจารณาองคประกอบดานความ
รวมมือดานการคา/การลงทุน จะเปนประโยชนตอการพิจารณาวา ประเทศใดที่มีศกั ยภาพที่ไทยนาจะเจรจา
โครงการศึกษายุทธศาสตรการทํา FTA ของไทย
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ทํา FTA ในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อชั่งน้ําหนักในการกําหนดแนวยุทธศาสตรสําหรับบางประเทศซึ่งแมวามี
ศักยภาพ และมีลําดับตามเกณฑที่ไดพิจารณาแลววาอยูใ นระดับสูง แตหากความรวมมือ/ความเขาใจในการ
เรียนรูซึ่งกันและกันยังต่ํา ก็ตองใชเวลาและความพยายามอยางมากในการเจรจาจัดทํา FTA ดังนัน้ อาจ
จําเปนตองใหความสําคัญกับประเทศที่มคี วามสัมพันธ/ความรวมมืออันดีกับไทยกอน ( ตาราง ก.)
ตาราง ก.: เปรียบเทียบศักยภาพของประเทศที่ไดมีการลงนามและอยูร ะหวางเจรจา FTA กับไทย
Signed FTAs

Negotiating FTAs
สหรัฐฯ

ญี่ปุน

BIMSTEC

EFTA

Australia

North
America

East
Asia

Asia

Europe

A

B

A

A

A&B

A&B

.....

.....

.....

☆

.....

.....

.....

Rich

Rich

Rich

Poor

Rich

Poor

Rich

Moderate

>10th in
the
region

>10th in
the
region

>10th in
the
region

Top 1 -5
in region

Top 1 -5
in region

Top 1st5th in
region

Top
1st-5th
in
region

>10th in
the
region

Top 1st5th in
region

C

A

A

C+

A

C+

A

A

A

B+

Criterion 2: Trade
Barriers

Very
Low (1)

Moderate
(5)

High (7)

Very
Low (2)

Very Low
(1)

Very Low
(1)

Low (4)

Low
(4)

High (7)

Low (4)

Priority Score

5

2

1

5

3

5

2

2

1

3

Investment&
Cooperation

Low

High

Moderate

Low

Moderate

Moderate

High

High

Moderate

High

ประเทศ

บาหเรน

จีน

อินเดีย

เปรู

Location

Middle
East

East
Asia

South
Asia

South
America

Australia

<B

A

A

B

☆

☆

☆

Rich

Rich

Policies

Top 1st5th in
region

Criterion 1:
Attractiveness

Economy &
Trade
Gateways/Leader
Natural
Resources

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด

st th

st th

หมายเหตุ: A = มาก, B = ปานกลาง, C = ต่ํา
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กลุมที่สอง: ประเทศที่มีศักยภาพในการเจรจาจัดทํา FTA กับไทยในอนาคต
จากการวิเคราะหประเทศทีม่ ีศักยภาพในการเจรจาจัดทํา FTA กับไทยในอนาคต ในทํานอง
เดียวกันกับกลุม แรก พบวาประเทศที่มีความดึงดูดใจในการทําการคา การลงทุนกับไทย ในอนาคต ใน
อันดับแรก (เกรด A) ไดแก แอฟริกาใต บราซิล อารเจนตินา เม็กซิโก EU และรัสเซีย สวนประเทศที่มี
ความดึงดูดในการทําการคา การลงทุน รองลงมาในอันดับที่สอง (เกรด B+) ไดแก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
แคนาดา ชิลี และซาอุดิอาระเบีย อันดับทีส่ าม (เกรด B) ไดแก อียิปต และเกาหลีใต ขณะที่ประเทศที่มี
ความดึงดูดในการทําการคาการลงทุน อันดับที่สี่ และหา ในกลุมประเทศที่มีศักยภาพเหลานี้ คือ ยูเครน
(เกรด C+) และกาตาร (เกรด C) และเมื่อพิจารณาเกณฑเรื่องอุปสรรคทางการคา ก็พบวา ประเทศที่มี
อุปสรรคทางการคาอยูในระดับกลาง ไดแก แอฟริกาใต บราซิล อารเจนตินา เม็กซิโก รัสเซีย และเกาหลีใต
สวนประเทศที่มีอุปสรรคทางการคาในระดับต่ํา ไดแก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส อียิปต แคนาดา EU ยูเครน
ซาอุดิอาระเบีย และกาตาร และประเทศทีม่ ีอุปสรรคทางการคาในระดับต่ํามาก ไดแก ชิลี
เมื่อนําอุปสรรคทางดานการคามาพิจาณรารวมกับเกณฑแรก พบวา ประเทศที่ไทยนาจะมีการ
จัดทํา FTA เปนลําดับตนๆ (อันดับ 2) คือ แอฟริกาใต บารซิล อารเจนตินา เม็กซิโก EU รัสเซีย
ซาอุดิอาระเบีย และเกาหลีใต รองลงมา (อันดับ 3) คือ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และ แคนาดา ถัดมา (อันดับ
ที่ 4 และ 5) คือ อียิปต ชิลี และ ยูเครน กาตาร ตามลําดับ อยางไรก็ดี เมื่อนําความรวมมือดานการคาการ
ลงทุนที่เปนอยูในปจจุบันของประเทศเหลานี้มาพิจารณารวม ก็พบวา สวนใหญความรวมมือยังอยูใน
ระดับต่ํา ยกเวนประเทศเกาหลีใต ที่ความรวมมืออยูในระดับสูง และแคนาดา กับ EU อยูในระดับปาน
กลาง ซึ่งเปนปจจัยชีใ้ หเห็นวา นอกเหนือจากศักยภาพและความจําเปนในการขจัดอุปสรรคการคา ระหวาง
กันแลว ยุทธศาสตรในการจัดทํา FTA จําเปนตองคํานึงถึงระดับความรวมมือที่เปนอยูในปจจุบัน
ประกอบดวย เพื่อพิจารณาถึงความเปนไปได หรือความยาก/งาย ในการเจรจาจัดทํา FTA ซึ่งจากการศึกษา
นี้ สรุปไดวาบางประเทศ เชน ซาอุดิอาระเบีย แมวาลําดับความสําคัญในการจัดทํา FTA จะอยูในลําดับสูง
คือ อันดับที่ 2 แตปญหาดานความรวมมือ/ความสัมพันธระหวางกันที่อยูในระดับต่ํายอมเปนอุปสรรค
สําคัญในการเจรจา FTA ขณะเดียวกัน ประเทศอียิปต แมวาอยูที่ลําดับ 4 แตจากการสํารวจความคิดเห็นทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในประเทศอียิปต มีความกระตือรือรนที่จะทํา FTA กับไทยมากเปนพิเศษ ซึ่งปจจัย
เหลานี้จะเปนตัวตัดสินวาในที่สุดแลว ไทยควรมียุทธศาสตรในการจัดทํา FTA กับประเทศเหลานี้อยางไร
โดยในงานศึกษานี้ เสนอแนะเปน 2 ระดับ คือ เริ่มจากการพยายามสรางความรู ความเขาใจระหวาง
ประเทศ และเสริมสรางความสัมพันธทางการคา การลงทุนใหเพิ่มขึน้ แลวจึงพัฒนาไปสูการเจรจาเพื่อ
จัดทํา FTA ในลําดับตอไป (ตาราง ข.)

โครงการศึกษายุทธศาสตรการทํา FTA ของไทย
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ตาราง ข. : ประเทศที่มีศักยภาพในการทํา FTA กับไทย
Potential FTA Partners
Country

United
Arab
Emirates

South Africa

Egypt

Canada

Brazil

Argentina

Chile

Mexico

Location

Middle
East

South Africa

North
Africa

North
America

South
America

South America

South
America

North
America

Economy & Trade
(Percentile)

60%-80%

80%-100%

60%-80%

80%-100%

80%-100%

80%-100%

60%-80%

80%-100%

Gateway/Leader

☆

☆

☆

.....

☆

☆

☆

☆

Natural Resources

Rich

Rich

Moderate

Rich

Rich

Rich

Rich

Rich

Policies

Top 1st-5th
in region

Top 1st-5th in
region

>10th in the
region

Top 1st-5th
in region

>10th in
the region

>10th in the
region

Top 1st-5th
in region

>10th in
the region

Criterion 1:
Attractiveness

B+

A

B

B+

A

A

B+

A

Criterion 2: Trade
Barriers

Low

Moderate (5)

Low (4)

Low (4)

Moderate
(5)

Moderate (5)

Very Low
(1)

Moderate
(6)

Priority Score

3

2

4

3

2

2

4

2

Investment&
Cooperation

Low

Low

Low

Moderate

Low

Low

Low

Low

ตาราง ข. (ตอ): ประเทศที่มีศักยภาพในการทํา FTA กับไทย
Potential FTA partners
Country/ Region

European
Union

Russia

Ukraine

Saudi Arabia

Qatar

South Korea

Location

Western Europe

Eastern Europe

Eastern Europe

Middle East

Middle East

East Asia

Economy & Trade
(Percentile)

60%-100%

80%-100%

60%-80%

80%-100%

<60%

80%-100%

Gateway/Leader

☆

☆

.....

.....

☆

.....

Natural Resources

Moderate

Rich

Rich

Rich

Rich

Poor

โครงการศึกษายุทธศาสตรการทํา FTA ของไทย
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Potential FTA partners
Country/ Region

European
Union

Russia

Ukraine

Saudi Arabia

Qatar

South Korea

Policies

Top 1st-5th in
region

>10th in the
region

Top 6th-10th in
region

Top 6th-10th in region

Top 6th-10th
in region

Top 6th-10th
in region

Criterion 1:
Attractiveness

A

A

C+

B+

C

B

Criterion 2: Trade
Barriers

Low (4)

Moderate (5)

Low (4)

Low (4)

Low

Moderate

Priority Score

2

2

5

2

5

2

Investment&
Cooperation

Moderate

Low

Low

Low

Low

High

ขอคิดเห็นเชิงนโยบาย/ยุทธศาสตร FTA
ยุทธศาสตรรองรับผลกระทบสําหรับ FTA ที่ดําเนินการแลว
จากผลการศึกษาสรุปไดวา แนวทางในการปรับตัวของภาคธุรกิจไทยในภาพรวมนั้น จําเปนตอง
ปรับกลไกทั้งทางดาน Demand Side (การขยายตลาดโดยมี FTA เปนเครื่องมือ) ใหสอดรับกับทางดาน
Supply Side (การปรับตัว/ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ-ธุรกิจ-สังคมในทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขัน) ดังนั้น การมีหนวยงานกลาง (สยค.)ที่มีอํานาจทําหนาที่ในการทําให
องคประกอบทางดาน Demand Side และ องคประกอบทางดาน Supply Side ปรับตัวใหเขาหากันไดอยาง
สมดุลเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนนับเปนภารกิจที่เรงดวน เนื่องจากลักษณะการปรับตัวทางดาน Supply มีความ
ยุงยากมากกวาและกินเวลามากกวาทางดาน Demand และยังตองทํางานใหสอดประสานกับหนวยงาน
ตางๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พรอมทั้งติดตามประเมินผล/แกไขปญหาอุปสรรคตางๆใหลุลวงภายใต
เวลาอันจํากัด
สําหรับสินคาและบริการที่มีขีดความสามารถในการแขงขันหรือยังมีศักยภาพในการแขงขันตอง
เรงผลักดันใหเติบโตและเขมแข็งตอไปได สวนสินคาและบริการที่ไมมีความไดเปรียบในการแขงขัน
จําเปนตองปรับตัว/ปรับเปลี่ยนใหสอดรับกับชวงเวลาที่ไดมีการผอนปรนผลกระทบในกรอบเวลาที่ไดตก
ลงไวกับประเทศคูเจรจา FTA นอกจากนี้ การเจรจา FTA ยังจําเปนตองพิจารณาประเด็นทางการคาที่
เกี่ยวของกับการผลิตสินคาและบริการในแตละประเภทใหไดรับผลกระทบดานลบนอยที่สุด อาทิ การให
การคุมครองและการปราบปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญาที่เขมงวด อาจมีสวนปดกั้นการเสริมสราง
โครงการศึกษายุทธศาสตรการทํา FTA ของไทย
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นวัตกรรมใหมๆและเปนการเพิ่มตนทุนในการผลิตสินคาและบริการ แตในอีกมุมมองหนึ่งก็เปนการปูน
บําเหน็จรางวัลใหแกผูสรางสรรคนวัตกรรมใหเก็บเกี่ยวผลประโยชนไดภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
การศึกษานีไ้ ดเสนอกลยุทธการปรับตัวในกรณีที่ผลกระทบ FTA อาจมีทั้งบวกและลบ (เชน
อุตสาหกรรมเหล็ก) ในกรณีที่ผลกระทบจากFTA เปนลบ (เชน อุตสาหกรรมโคนม และโคเนื้อ) และใน
กรณีที่ผลกระทบจากFTA เปนบวก (เชน การทองเที่ยว ครัวไทย/รานอาหารไทย Chef & Spa) ควรจะมอง
ในเชิง Global Value Chain Approach เพื่อใหการปรับตัวและพัฒนาธุรกิจไทยเปนไปในแนวทางที่
สอดคลองกับสภาพการณในตลาดโลกเพื่อที่จะกอใหเกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันอยาง
ยั่งยืนในระยะยาว
ยุทธศาสตรสําหรับประเทศที่มีศักยภาพในการจัดทํา FTA ในอนาคต
สําหรับยุทธศาสตรการเจรจาจัดทํา FTAs กับประเทศที่มศี ักยภาพในอนาคต ควรเปดชองทางใหมี
การเจรจาจัดทํา FTA กับประเทศที่ไดทาํ การคัดเลือกไวแลว และมีความกระตือรือรนที่จะทํา FTA กับไทย
ตามลําดับความสําคัญที่กลาวถึงขางตน โดยเริ่มตนจากการที่ภาครัฐบาลและภาคเอกชนไทยประสานสัมพันธ
ดานการคา-การลงทุนกับภาครัฐบาลและภาคเอกชนของประเทศเปาหมายที่มีศักยภาพในการจัดทํา FTA
ในลําดับตนๆ (เชน แอฟริกาใต อียิปต เปนตน) โดยพยายามใชประโยชนขอมูล/สารสนเทศการเปดตลาด
การคาการลงทุนตามชองทางตางๆใหเต็มที่ เพื่อถางทางไปสูการเจรจาจัดทํา FTA ในที่สุด ซึ่งเปนแนวทาง
ที่ควรเรงดําเนินการอยางยิ่งสําหรับตลาดสงออกใหมๆ ของไทย

โครงการศึกษายุทธศาสตรการทํา FTA ของไทย

0-11

สารบัญ

สารบัญ

บทที่ 1: บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 วัตถุประสงค
1.3 ขอบเขตของโครงการ
1.4 การบริหารโครงการ
1.5 ระยะเวลาโครงการฯ และแผนการดําเนินงาน
1.6 ผลที่คาดวาจะไดรับ
บทที่ 2: บทเรียน และมาตรการรองรับผลกระทบจากการจัดทํา FTA
สวนที่ 1: สถานการณความเคลื่อนไหวการจัดทําความตกลงการคาเสรีของประเทศตางๆ ในโลก
1.1 บทนํา
1.2 ทิศทางและลักษณะ FTAs/RTAs ที่สําคัญ
1.3 แรงขับเคลื่อนและผลลัพธจากการทํา FTAs/RTAs

หนา
1-1
1-1
1-2
1-2
1-4
1-5
1-6
2-1
2-1
2-1
2-2
2-7

สวนที่ 2: บทเรียนการจัดทํา FTAs ของไทย
2.1. สถาปตยกรรม FTAs
2.2 ทาทีในการเจรจา FTAs และมาตรการรองรับผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น

2-7
2-7
2-10

สวนที่ 3: ผลกระทบจาก FTAs ที่เกิดขึ้นแลว และสถานะการแขงขันของไทยในปจจุบัน
3.1 ผลกระทบของ FTAs ที่มีตอเศรษฐกิจการคาของไทย
3.2 สถานะการแขงขัน จุดแข็ง จุดออนของสินคาและบริการรายสาขาที่สําคัญของไทย

2-27
2-27
2-32

สวนที่ 4: สรุปผลดี/ผลเสียของ FTAs กับประเทศ และกลุมประเทศคูเจรจา

2-38

สารบัญ

สารบัญ (ตอ)
หนา
บทที่ 3: หลักเกณฑในการคัดเลือกประเทศ และสินคาในการจัดทํา FTA
ขั้นตอนที่ 1: การคัดเลือกประเทศคูเจรจา FTA กับไทย

3-1
3-1

BOX 1: หลักเกณฑขนาดเศรษฐกิจและมูลคาการคา

3-2

BOX 2: หลักเกณฑการเปนประตูการคาสูภูมิภาค/ผูนําในภูมภิ าค

3-3

BOX 3: หลักเกณฑทรัพยากรธรรมชาติ

3-5

BOX 4: หลักเกณฑนโยบาย/การเมืองในประเทศ

3-6

สรุปการคัดเลือกประเทศที่มศี ักยภาพในการทํา FTA กับไทย

3-7

ขั้นตอนที่ 2: การคัดเลือกคูเจรจา FTA: สิทธิประโยชนทจี่ ะไดรับจากการทํา FTA

3-11

ขั้นตอนที่ 3: การคัดเลือกสินคา/บริการ

3-12

ขั้นตอนที่ 4: การวิเคราะหยุทธศาสตรการจัดทํา FTA รายประเทศและรายสินคา

3-15

บทที่ 4: กรณีศึกษาประเทศที่มีศักยภาพในการจัดทํา FTAs ในอนาคต

4-1

4.1 อเมริกาเหนือ
• แคนาดา

4-1/1

• เม็กซิโก

4-5/1

4.2 อเมริกาใต
• บราซิล

4-2/1

• อารเจนตินา

4-3/1

• ชิลี

4-4/1

4.3 ยุโรปตะวันตก
• สหภาพยุโรป

4-6/1

• EFTA

4-7/1

สารบัญ

สารบัญ (ตอ)
หนา
4.4 ยุโรปตะวันออก
• รัสเซีย

4-8/1

• ยูเครน

4-9/1

4.5 แอฟริกา
• แอฟริกาใต

4-10/1

• อียิปต

4-11/1

4.6 ตะวันออกกลาง
• ซาอุดิอาระเบีย

4-12/1

• สหรัฐอาหรับเอมิเรตส

4-13/1

• กาตาร

4-14/1

• คูเวต

( n.a. )

4-15/1

4.7 เอเชียตะวันออก
• เกาหลีใต

4-16/1

บทที่ 5: ยุทธศาสตรการจัดทํา FTA ของไทย

5-1

บทที่ 6: บทสรุปและขอคิดเห็นเชิงนโยบาย

6-1

สารบัญ

สารบัญตาราาง
ตารางที่ 2.1: สถานะการแขงขันวัดจาก RCA รายประเทศ
ตารางที่ 2.2: รายรับ-รายจายสาขาบริการ
ตารางที่ 2.3: สรุปผลดี-ผลเสียของการจัดทํา FTA รายประเทศ/กลุมประเทศ
ตารางที่ 3.1: ดัชนีชี้วดั ขนาดเศรษฐกิจ การคา และประชากร
ตารางที่ 3.2: ประเทศที่ไดรบั คัดเลือกตามเกณฑแบงตามภูมิภาค
ตารางที่ 3.3: ดัชนีชี้วดั ประตูการคาสูภูมิภาค/ผูนําในภูมภิ าค
ตารางที่ 3.4: ประเทศในแตละภูมิภาคที่ผานการคัดเลือกตามหลักเกณฑ 3
ตารางที่ 3.5: ประเทศที่ผานหลักเกณฑในแตละภูมภิ าค
ตารางที่ 3.6: การคัดเลือกประเทศที่มีศักยภาพในการทํา FTA กับไทย
ตารางที่ 4-1.1: กฎระเบียบดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
ตารางที่ 4-2.1: มูลคาการสงออก นําเขา และดุลการคาระหวางบราซิลกับโลกป 2543-2547
ตารางที่ 4-2.2: ตลาดสงออกและแหลงนําเขาที่สําคัญของบราซิลป 2547
ตารางที่ 4-2.3: การคารวมไทย-บราซิล (ป 2540-2548)
ตารางที่ 4-2.4: โครงสรางสินคาสงออกจากไทยไปบราซิล (ป 2543 -2548)
ตารางที่ 4-2.5: สินคานําเขาของไทยจากบราซิล (ป 2543-2548)
ตารางที่ 4-3.1: มูลคาการสงออก นําเขา และดุลการคาระหวางอารเจนตินากับโลกป 2543-2547
ตารางที่ 4-3.2: ตลาดสงออกและนําเขาที่สาํ คัญของอารเจนตินาป 2547
ตารางที่ 4-3.3: ภาพรวมการคาไทย-อารเจนตินา
ตารางที่ 4-3.4: สินคาสงออกของไทยไปอารเจนตินา
ตารางที่ 4-3.5: สินคานําเขาของไทยจากอารเจนตินา
ตารางที่ 4-4.1: ภาพรวมการคาของชิลีกับโลก
ตารางที่ 4-4.2: สินคาสงออกและนําเขาทีส่ ําคัญของชิลี ป 2548 (ม.ค.-เม.ย.)
ตารางที่ 4-4.3: ตลาดสงออกและนําเขาที่สาํ คัญของชิลี ป 2548 (ม.ค.-เม.ย.)
ตารางที่ 4-4.4: สถิติการคาระหวางไทย-ชิลี
ตารางที่ 4-4.5: สถิติการสงสินคาออกของไทยไปชิลี
ตารางที่ 4-4.6: สถิติการนําเขาสินคาของชิลีมายังไทย

หนา
2-34
2-37
2-39
3-2
3-2
3-3
3-5
3-7
3-8
4-1/8
4-2/3
4-2/4
4-2/5
4-2/6
4-2/7
4-3/3
4-3/4
4-3/5
4-3/6
4-3/7
4-4/3
4-4/3
4-4/4
4-4/5
4-4/6
4-4/7

สารบัญ

สารบัญตาราง (ตอ)
หนา
4-5/3
4-5/3
4-5/4
4-5/6
4-5/7
4-5/8
4-6/2
4-6/3
4-6/5
4-6/6
4-6/8
4-6/16
4-6/16
4-6/17
4-6/17
4-7/2
4-7/4
4-9/6
4-9/8
4-9/9

ตารางที่ 4-5.1: ภาพรวมการคาระหวางเม็กซิโกกับโลก (2544-2547)
ตารางที่ 4-5.2: สินคาสงออกและนําเขาทีส่ ําคัญของเม็กซิโก ป 2547
ตารางที่ 4.-5.3: ตลาดสงออกและนําเขาทีส่ ําคัญของเม็กซิโก ป 2547
ตารางที่ 4-5.4: ภาพรวมการคา ไทย-เม็กซิโก ป 2541-2548
ตารางที่ 4-5.5: สินคาสงออกจากไทยไปเม็กซิโก
ตารางที่ 4-5.6: สินคานําเขาของไทยจากเม็กซิโก
ตารางที่ 4-6.1: ตัวชี้วดั ตางๆ ของประเทศสมาชิก EU
ตารางที่ 4-6.2: สัดสวน GDP ของประเทศตางๆ ในโลกป 2004
ตารางที่ 4-6.3: สัดสวนการคาสินคา และการคาบริการโลกป 2004
ตารางที่ 4-6.4: คูคาสําคัญของ EU ในป 2004
ตารางที่ 4-6.5: FDI Inflows and Outflows 2001-2002 ของประเทศสมาชิก EU
ตารางที่ 4-6.6: มูลคา การนําเขาของ EU จาก ตลาดโลก (EUR MM)
ตารางที่ 4-6.7: มูลคา การนําเขาของ EU จาก ประเทศไทย (EUR MM)
ตารางที่ 4-6.8: มูลคา การสงออก จาก EU ไปยัง ตลาดโลก (EUR MM)
ตารางที่ 4-6.9: มูลคา การสงออก จาก EU ไปยัง ประเทศไทย (EUR MM)
ตารางที่ 4-7.1: เครื่องชี้วัดทีส่ ําคัญของประเทศสมาชิก EFTA ป 2004
ตารางที่ 4-7.2 : สินคาสงออกและนําเขาทีส่ ําคัญของประเทศในกลุม EFTA
ตารางที่ 4-9.1: สิทธิประโยชนของนักลงทุนในแตละเขตเศรษฐกิจ
ตารางที่ 4-9.2: โครงสรางอัตราภาษีนําเขาของยูเครน
ตารางที่ 4-9.3: การขอใบอนุญาตสงออกนําเขา กับหนวยงานที่เกีย่ วของ
ตารางที่ 4-12.1: ซาอุดิอาระเบียและประเทศผูผลิตและสงออกน้ํามันดิบ
รายใหญของโลกในป 2548
4-12/3
ตารางที่ 4-12.2: ระดับความซับซอนในพิธีการศุลกากรของซาอุดิอาระเบีย
4-12/10
ตารางที่ 4-12.3: ขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจอันลาชาของซาอุดิอาระเบีย
4-12/11
ตารางที่ 4-12.4: มาตรวัดประชากรและอัตราการวางงานของซาอุดิอาระเบีย
4-12/14
ตารางที่ 4-13.1: ขอมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
4-13/2
ตารางที่ 4-13.2: ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสจําแนกเปนรายสาขา 4-13/2
ตารางที่ 4-13.3: รอยละของมูลคานําเขาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสจําแนกรายประเทศ ป 2547 4-13/4

สารบัญ

สารบัญตาราง (ตอ)
หนา
ตารางที่ 4-13.4: รอยละของมูลคาสงออกของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสแยกตามประเทศ ในป 2547 4-13/5
ตารางที่ 4-13.5: มูลคาสงออก นําเขา และดุลการคาระหวางสหรัฐอาหรับเอมิเรตสกับไทย
ระหวางป 2544-2547
4-13/6
ตารางที่ 4-14.1: มูลคานําเขา สงออกและดุลการคาระหวางไทยกับกาตาร ป 2002-2005
4-14/3
ตารางที่ 4-14.2: ดุลการคาระหวางไทยกับกาตาร (ไมรวมน้ํามันดิบ)
4-14/3
ตารางที่ 4-14.3: มูลคาสงออกของไทยไปกาตารจําแนกเปนรายสินคา ป 2003-2005
4-14/4
ตารางที่ 4-15.1: เงื่อนไขการลงทุนจากตางประเทศของเกาหลีใต
4-15/3
ตารางที่ 4-15.2: โครงสรางภาษีศุลกากรของเกาหลีใตในป 2002
4-15/8
ตารางที่ 5.1: ความดึงดูดของประเทศที่ทํา FTAs แลว
5-2
ตารางที่ 5.2: ความดึงดูดของประเทศที่อยูใ นระหวางการเจรจา FTAs
5-2
ตารางที่ 5.3: ความดึงดูดของประเทศที่มีศกั ยภาพที่ไทยนาจะทํา FTA (ก)
5-3
ตารางที่ 5.4: ความดึงดูดของประเทศที่มีศกั ยภาพในการทํา FTA (ข)
5-3
ตารางที่ 5.5: วิธีการคํานวณ Trade Restrictiveness Index ของ IMF
5-4
ตารางที่ 5.6: อุปสรรคทางการคาของประเทศที่ลงนาม FTAs ไปแลว
5-5
ตารางที่ 5.7: อุปสรรคทางการคาของประเทศที่อยูในระหวางเจรจา FTAs
5-6
ตารางที่ 5.8: อุปสรรคทางการคาของประเทศที่มีศักยภาพที่ไทยนาจะทํา FTA
5-6
ตารางที่ 5.9: อุปสรรคทางการคาของประเทศที่มีศักยภาพที่ไทยนาจะทํา FTA
5-7
ตารางที่ 5.10: วิธีจัดลําดับความสําคัญ
5-7
ตารางที่ 5.11: Priority Score ของแตละประเทศที่ไดลงนาม FTA แลว กําลังเจรจา FTA
และที่มีศักยภาพซึ่งไทยนาจะทํา FTA
5-8
ตารางที่ 5.12: ยุทธศาสตรการจัดทํา FTAs ของไทย
5-9

สารบัญ

สารบัญรูปภาพ
หนา
รูปภาพที่
รูปภาพที่
รูปภาพที่
รูปภาพที่
รูปภาพที่

1.1:
1.2:
1.3:
3.1:
3.2:
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
ภายใตกระแสโลกาภิวั ตน ที่ก ารคา (สิ นคาและบริการ) และการเคลื่ อนยายทุนและแรงงาน
ระหวางประเทศมีการเปดเสรีมากขึ้น เศรษฐกิจของแตละประเทศเกิดการรวมกลุม/รวมตัวกันยิ่งขึ้นเปน
ลําดับ 1 ทั้ง ในระดับทวิภ าคีแ ละภู มิ ภาค ด วยการจัดทําความตกลงการค า เสรีแ พรขยายอย างรวดเร็ว
ปรากฏการณดังกลาวสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการคา และการลงทุนในภูมิภาคตางๆ อยาง
กวางขวางและรวดเร็ว ขณะเดียวกันการแขงขันทางการคาระหวางประเทศก็ทวีความรุนแรงมากขึ้น
ทําใหการขยายตัวทางการคาของไทยในตลาดเดิม และการเขาสูตลาดใหมๆในตางประเทศทําไดยากขึ้น
แมวาไทยอาจสูญเสียศักยภาพการแขงขันในสินคาบางรายการ แตในขณะเดียวกันก็มีโอกาสที่จะขยาย
การสงออกสินคาบางรายการไดเพิ่มขึ้น
การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล า วส ง ผลให ไ ทยต อ งดํ า เนิ น การเตรี ย มความพร อ ม เพื่ อ คงไว ซึ่ ง ขี ด
ความสามารถการแขงขันในตลาดตางประเทศ แมวาปจจุบันประเทศไทยไดเจรจาจัดทําความตกลง
การค าเสรี กับหลายประเทศ และกลุ มประเทศตางๆ ไดแ ก ออสเตรเลีย นิว ซีแลนด จีน อิ นเดีย เปรู
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน บาหเรน EFTA และ BIMST-EC แตยังขาดการศึกษาวิเคราะหเชิงยุทธศาสตร
เกี่ยวกับภาพรวมของการเปดเสรีทางการคาของไทยกับประเทศที่กําลังเจรจาและกับประเทศในทวีปตางๆ
เชน ละตินอเมริกา อเมริกาเหนือ รัสเซีย ยุโรป แอฟริกา เปนตน และขาดการประสานงานกับหนวยงาน
ราชการและภาคเอกชนที่อาจหรือจะไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคาอยางมีระบบและตอเนื่อง
จึงจําเปนตองมีการศึกษายุทธศาสตรการจัดทําความตกลงการคาเสรีของไทยเพื่อทราบถึงผลกระทบและ
แนวทางการปรับตัวใหประเทศไดรับประโยชนสูงสุด

1

โลกาภิวัตน (Globalization) มีองคประกอบอยางนอย 5 สวนที่เกี่ยวของกัน คือ (1) แนวโนมที่บริษัทจักตองคิด วางแผน ดําเนินงาน และลงทุน
เพื่ออนาคตโดยคํานึงถึงตลาดและโอกาสทั่วโลกที่เปดกวางมากขึ้น (2) ความสะดวกและราคาที่ถูกลงในการสื่อสารระหวางประเทศ โดยเฉพาะ
อินเตอรเน็ตที่แพรหลายมากขึ้น (3) แนวโนมที่นําไปสูการรวมตัวทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ ลดความสําคัญของพรมแดนทางการเมือง
แนวโนมดังกลาวนี้สวนหนึ่งไดรับแรงกระตุนจากแนวโนมใน 2 ขอ ที่กลาวถึงขางตน แตที่มีพลังมากก็เห็นจะเปนนโยบายการเปดเสรีการคา
และการลงทุน (4) นัยสําคัญของประเด็นและปญหาที่ขยายวงกวางออกไปนอกเขตพรมแดนของประเทศมีเพิ่มมากขึ้นอยางเห็นไดชัด และสงผล
ใหมีการขับเคลื่อนเพื่อตอกรกับปญหาดังกลาวผานการดําเนินการประสานความรวมมือระหวางประเทศในรูปแบบตางๆ และ (5) แนวโนมที่มุง
ไปสูแบบอยางที่เปนหนึ่งเดียว (Uniformity) กลาวคือ การที่รัฐแตละรัฐปรับกฎหมายของตนใหสอดรับกับสนธิสัญญา/ความตกลงระหวาง
ประเทศไมวาจะเปนในดานขนบธรรมเนียม มาตรฐาน กฎกติกาและการปฏิบัติ ที่นิยามและบังคับใชโดยคํานึงถึงภูมิภาคหรือทัง้ โลกมากกวาทีจ่ ะ
เปนเพียงแคภายในขอบเขตแหงรัฐ
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1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่ อศึ ก ษาสถานการณ ก ารจัด ทํา ความตกลงการค า เสรี ข องประเทศต า งๆ ในแต ล ะ
ภู มิภ าค ผลกระทบที่ มี ตอไทย จุดแข็ง-จุดออนของสิ นคาและบริ การรายสาขาของไทย
และประเด็นอื่นๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทํายุทธศาสตรความตกลงการคาเสรี
และมีจุดยืนรายสาขาและรายประเด็นที่ชัดเจน
1.2.2 เพื่อรวบรวมขอมูลการศึกษาวิจัยที่เปนประโยชน สามารถนํามาใชเปนแนวทางศึกษาพัฒนา
ตอยอดองคความรูเดิม วิเคราะหสถานการณไดอยางตอเนื่อง และปรับตัวไดทันทวงที
1.2.3 เพื่ อ ให ก ารจั ด ทํ า ความตกลงการค า เสรี เ ป น ประโยชน โ ดยรวมต อ ประเทศ และ
ใชประกอบการกําหนดทิศทางการดําเนินนโยบายการคาเสรีในอนาคต
1.3 ขอบเขตของโครงการ
1.3.1 ศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ ความเคลื่อนไหว การจัดทําความตกลงการคาเสรีของ
ประเทศตางๆ ที่เกิดขึ้นในแตละภูมิภาคที่เปนประเทศคูคาที่สําคัญ หรือเปนคูคาที่มี
ศักยภาพของไทย และผลกระทบที่มีตอเศรษฐกิจการคาของประเทศไทย โดยวางกรอบ
แนวทางในการวิเคราะหตามรูปภาพที่ 1.1
1.3.2 ศึกษา วิเคราะห สถานะการแขงขัน จุดออน-จุดแข็งของสินคาและบริการรายสาขา โดย
คํานึงถึงการทํา FTA ระหวางไทยกับประเทศตางๆ ทั้งที่เกิดขึ้นแลวและที่กําลังจะเกิดขึ้น
ตามมา (Across FTAs) รวมทั้งประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวของกับ FTAs โดยตองคํานึงถึง
ผลกระทบที่ (จะ) เกิดขึ้นกับทุกสาขาการผลิตที่เกี่ยวของ (Across Sectors) เพื่อใชเปน
แนวทางในการกําหนดจุดยืน และยุทธศาสตรการเปดเสรีที่เปนประโยชนโดยรวมของ
ประเทศ
1.3.3 สัมภาษณผูประกอบการในแตละสาขาและในประเด็นที่เกี่ยวของกับ FTAs รวมทั้ง
สํา รวจข อมู ลทั้ง ในประเทศ และตา งประเทศ เพื่อใช เ ป น ข อมูลประกอบการศึ ก ษา
วิเคราะหในขอ 1.3.2 และใชประกอบในการกําหนดทิศทางการจัดทําความตกลงการคา
เสรีของไทย
1.3.4 ศึกษาเปรียบเทียบผลดี-ผลเสียของการจัดทําความตกลงการคาเสรีของไทยกับประเทศ
และกลุมประเทศตางๆ ไดแก ออสเตรเลีย นิวซีแลนด จีน อินเดีย เปรู สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุน บาหเรน EFTA และ BIMST-EC
1.3.5 ศึกษา วิเคราะหและติดตามความคืบหนาการเจรจาจัดทําเขตการคาเสรีของไทยกับ
ประเทศและกลุมประเทศตางๆ
1.3.6 กําหนดยุทธศาสตรความตกลงการคาเสรีของไทยในอนาคต โดยเสนอแนะแนวทางการ
จัดทํา FTA ของไทยกับประเทศที่กํ าลังเจรจา และประเทศในภูมิ ภาคตางๆ ในเชิง
ยุทธศาสตร และแนวทางการเจรจาที่เปนประโยชนโดยรวมของประเทศ
1.3.7 เสนอแนะแนวทางการปรับตัวดานตางๆ และกลยุทธการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของไทย ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดโลก
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รูปภาพที่ 1.1: กรอบการศึกษายุทธศาสตรการคาระหวางประเทศ
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1.4

การบริหารโครงการ
การบริหารจัดการโครงการปรากฏตามรูปภาพที่ 1.2
รูปภาพที่ 1.2: การบริหารจัดการโครงการฯ
คณะเจรจา
การคา

คณะกรรมการกํากับโครงการฯ
(สวค. และ ผูแทนของกระทรวงพาณิชย)

ผูจัดการโครงการ

รายสาขา (สินคาและบริการ) ตองทํา Across FTAs
รายประเด็นในแตละ FTA ตองทํา Across Sectors

จีน
อินเดีย

ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด

บาหเรน
เปรู

สหรัฐฯ
ญี่ปุน
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1.5

ระยะเวลาโครงการฯและแผนการดําเนินงาน
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการศึกษายุทธศาสตรการทํา FTA ของไทยมีกําหนด 4 เดือน
โดยมีแผนการดําเนินงานปรากฏดังรูปภาพที่ 1.3
รูปภาพที่ 1.3: แผนการดําเนินงานโครงการฯ
กิจกรรม

เดือนที่ 4
เดือนที่ 1
เดือนที่ 2
เดือนที่ 3
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

1. จัดทีมบริหารโครงการ
2. ประชุมวางแผนการทํางาน
3. เก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงสําคัญทั้งในและ
นอกประเทศ
4. ติดตามความคืบหนาในการจัดทํา FTAs
5. กําหนดประเด็นการเจรจาการคาที่สําคัญใน FTAs
6. กําหนดสินคา/บริการที่สําคัญที่ตองนําไปใชใน
การเจรจา FTAs
7. ติดตามและวิเคราะหสถานการณในขอ 4 5 และ
6 อยางตอเนื่องเพื่อปรับ/จัดลําดับความสําคัญใน
การศึกษาใหเหมาะสมกับสภาพการณที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและสงผลกระทบตอไทย
8. จัดประชุมระดมสมอง 2 ครั้ง1/
1
2
9. เสนอประเด็นทางออก/ทาทีที่สําคัญในการเจรจา
FTAs
10. จัดทํายุทธศาสตรเพื่อปรับโครงสรางรายสาขา
11. จัดทํารายงานเบื้องตน
12. จัดทํา Progress Report
13. จัดทํารายงานรางฉบับสมบูรณ
14. จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ
1/
ครั้งที่ 1: เรื่อง “บทเรียน FTA สูอนาคต FTA” วันที่ 18 ตุลาคม 2548
ครั้งที่ 2: เรื่อง “ศักยภาพของประเทศที่จะทํา FTA กับไทยในอนาคต” วันที่ 10 พฤศจิกายน 2548
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1.6

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.6.1 ผลการศึกษาเชิงลึกสถานการณการจัดทําความตกลงการคาเสรีของประเทศตางๆ และ
ผลกระทบที่มีตอไทย รวมทั้งสถานะการแขงขันสินคาและบริการ และประเด็นอื่นๆ
และจุดยืนในแตละประเด็น
1.6.2 ยุทธศาสตรการจัดทําความตกลงการคาเสรีของไทยในอนาคต และแนวทางการปรับตัว
และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของไทย
1.6.3 การนําผลการศึกษาวิเคราะหไปใชเปนขอมูลกําหนดแนวทางการจัดทําความตกลง
การคาเสรีของไทยกับประเทศคูคาในเชิงยุทธศาสตร
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บทที่ 2
บทเรียน และมาตรการรองรับผลกระทบจากการจัดทํา FTAs
สาระสําคัญในบทนี้ประกอบดวย 4 สวน คือ สวนที่ 1 เปนการประมวลสถานการณความเคลื่อนไหว
การจัดทําความตกลงการคาเสรีของประเทศตางๆที่เกิดขึน้ ในโลก สวนที่ 2 เปนการศึกษาทบทวนประสบการณ
การจัดทํา FTA ที่ผานมาของไทย รวมถึงการวิเคราะหเพื่อเสนอแนวทางในการกําหนดทาทีเจรจา โดยการนําเสนอ
ประกอบดวย 2 หัวขอหลัก คือ 1) สถาปตยกรรม FTA เปนการพิจารณาถึงพัฒนาการลาสุดในการจัดทํา
FTA ของไทย เพื่อใหทราบสถานะปจจุบันของการจัดทํา FTA และวิเคราะหถึงรูปแบบ กระบวนการ
และความสําคัญของการจัดทํา FTA ที่ผานมา ในบริบทของระบบการคาของไทย 2) ทาทีในการเจรจา
FTAs และมาตรการรองรับผลกระทบ เปนการวิเคราะหทาทีและจุดยืนในการเจรจากับหลายประเทศที่
ไทยไดมกี ารทํา FTA แลว หรืออยูระหวางการเจรจา โดยในสวนของประเทศที่ลงนามขอตกลงแลว ได
วิเคราะหและเสนอมาตรการรองรับผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับสินคาเกษตร อุตสาหกรรม และ
บริการของไทย สวนที่ 3 เปนการศึกษาผลกระทบการจัดทํา FTAs ของไทยกับประเทศ/กลุมประเทศที่มี
การจัดทํา FTAs แลวเปนรายประเทศ และศึกษาสถานะการแขงขัน จุดออน จุดแข็งของสินคาและบริการราย
สาขาที่สําคัญของไทย สวนที่ 4 เปนบทสรุปในเชิงเปรียบเทียบผลดี/ผลเสียของ FTA กับประเทศ/กลุมประเทศ
คูเจรจา ซึ่งทั้ง 4 สวน เปนการศึกษาวิเคราะห เพื่อเปนบทเรียนและใชเปนแนวทางในการจัดทํา FTA กับ
ประเทศที่มีศักยภาพอืน่ ๆ ตอไปในอนาคต

สวนที่ 1: สถานการณความเคลื่อนไหว การจัดทําความตกลงการคาเสรีของประเทศตางๆ ในโลก
1.1 บทนํา
ภาวการณทางเศรษฐกิจเปนเพียงองคประกอบหนึ่งของการกําหนดยุทธศาสตรการจัดทําความตกลง
การคาเสรีทั้งในระดับทวิภาคี และระดับภูมิภาค (Free Trade Agreement: FTA และ Regional Trade
Agreement: RTA) อันซับซอน ซึ่งรวมไปถึงการกําหนดเปาหมายนโยบายตางประเทศในขอบเขตที่
กวางขวาง ทั้งในดานการเมืองและความมั่นคง แนวคิดในการสงเสริมการคาเสรีในลักษณะของการใหสิทธิ
พิเศษ (Preferential Treatment) นี้ อาจชวยใหประเทศกําลังพัฒนาดําเนินการปฏิรูปภายในประเทศ และเปด
ตลาดใหมีการแขงขันมากขึ้น จึงเทากับวาเปนการปูทางในการเขารวมเปนสวนหนึ่งของเศรษฐกิจโลก
ในการเจรจาจัดทํา FTA ทั้งในสวนของประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา มีการใหสิทธิ
ประโยชนในระดับที่แตกตางกัน ทั้งนี้ การเจรจา FTAs/RFAs อาจเกี่ยวโยงกับนโยบายดานตางๆทีไ่ มได
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อยูในกรอบ MTNs (Multilateral Trade Negotiations) จึงทําใหประเทศกําลังพัฒนาตกอยูใ นสภาพที่
ออนแอกวาเมือ่ เจรจาภายใตกรอบ MTNs ดังนั้น การทํา FTAs/RTAs จึงอาจดูเสมือนวามีสวนกัดเซาะ
ความโปรงใสและความสัมพันธดานการคาระหวางประเทศภายใตกรอบ Multilateral Trading System
(MTS) ซึ่งเปนเสาหลักของ WTO สภาพการณเชนนี้ ในทายที่สุด อาจเบี่ยงเบนรูปแบบการคาการลงทุน
ระหวางประเทศ ทําใหความสนใจในการเจรจาในระบบพหุภาคีลดลง ภาพ/ภูมิทัศนของ FTAs/RTAs จึง
เปนที่สนใจโดยเฉพาะในหัวขอตอไปนี้
1. ทิศทางและลักษณะการทํา FTAs/RTAs ทั้งที่มีผลบังคับใชแลว ลงนามแลว หรือกําลังการเจรจา
2. แรงขับเคลื่อนและผลลัพธของ FTAs/RTAs ของประเทศตางๆ รวมถึงผลกระทบตอประเทศที่สาม
และระบบการคาพหุภาคี
3. กลไกการคาโลกที่สลับซับซอนมากขึ้นเนื่องจาก FTAs/RTAs โดยเฉพาะเมื่อคํานึงถึงกฎวาดวย
แหลงกําเนิดสินคา ความสัมพันธแบบทวิภาคี และความพยายามในการอรรถาธิบายวา RTAs จะ
นําไปสู MTS ไดดีที่สุดอยางไร
อยางไรก็ตาม ความสําคัญคง ไมไดอยูทจี่ ํานวน RTAs แตอยูที่ สัดสวน RTAs ตอปริมาณการคาโลก
เชน ในกรณีของกลุม NAFTA มีการนําเขามูลคามากถึงรอยละ 9 ของการนําเขาทั้งหมดของโลกในป
2545 ในขณะที่มูลคาการสงออกสินคาภายในกลุม NAFTA (Intra-NAFTA Merchandise Export)
มีมูลคารอยละ 10 ของมูลคาการสงออกทั้งโลก

1.2 ทิศทางและลักษณะ FTAs/RTAs ที่สําคัญ
FTAs/RTAs จัดไดวา เปนหัวใจสําคัญของนโยบายการคาเสรี ซึ่งในหลายกรณีไดสรางระบบการคาที่
มีกฎระเบียบเพิ่มมากกวาระบบพหุภาคีภายใตกรอบของ WTO ทั้งนี้ ความตกลงที่เปนการใหสิทธิพิเศษ
ตางตอบแทนระหวางประเทศที่พัฒนาแลวกําลังเพิ่มขึ้น ในขณะทีส่ ิทธิพิเศษไมตางตอบแทน (Nonreciprocal) ที่ประเทศพัฒนาแลวมอบใหประเทศกําลังพัฒนากลับลดลง ความตกลงในรูปแบบการใหสิทธิ
พิเศษระหวางประเทศกําลังพัฒนา จึงมีความสําคัญสําหรับประเทศเหลานี้เพิ่มขึ้นเรือ่ ยๆ แตความตกลงนี้
จะมีสวนทําให South-South Trading เขมแข็งขึ้นมาไดอยางไร
พลวัตรของ FTA/RTA แสดงใหเห็นถึงรูปแบบทั่วไปของการขยายและการควบรวม และในดาน
หนึ่งก็เปนประจักษพยานวาการทํา FTA/RTA นั้นไดแพรหลายขามภูมิภาคในสัดสวนที่คอนขางสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับการทํา FTAs/RTAs ที่เกิดขึ้นทั้งหมด แตในอีกดานหนึ่ง ประเทศตางๆก็ยังเดินหนาขยาย
เขตการคาระดับภูมิภาคหรือทวีปตอไป
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นับถึง มกราคม 2548 มี 312 RTAs ที่ไดแจงตอ GATT/ WTO โดยในจํานวนดังกลาวนี้มีผลใช
บังคับแลว 170 RTAs ในขณะที่อกี 65 RTAs ประมาณการวากําลังอยูร ะหวางเจรจา ซึ่ง RTAs เกา/เดิมอาจ
ถูกแทนที่ดวย RTAs ใหม ที่มีลักษณะลึกและกวางกวา RTAs เดิม/เกา ทั้งนี้ ใน 131 RTAs ที่ไดแจงตอ
WTO และมีผลบังคับใชในปจจุบันนัน้ 109 RTAs มีความมุงมั่นที่จะกาวตอไปเปนเขตการคาเสรี (Free-Trade
Areas) โดยอีก 11 RTAs มีเปาหมายทีจ่ ะเปน Custom Unions ในขณะที่อกี 11 RTAs เปนความตกลงในขอบเขต
การคาเสรีเพียงบางสวน (Partial Agreement) โดยมีวัตถุประสงคที่จะนําไปสู FTAs เต็มรูปแบบตอไป
FTA มีจุดเดนกวา Custom Union ตรงที่สรุปรวบรัดไดเร็วกวา และตองการการประสานดาน
นโยบายระหวางฝายตางๆที่เกี่ยวของในระดับที่ต่ํากวา ทั้งนี้ เพราะในกรณี FTA แตละฝายยังคงรักษา
นโยบายการคาของตนเองไวกบั ประเทศที่สามได ในขณะทีท่ ุกประเทศใน Custom Union จําเปนตองจัดตั้ง
กําแพงศุลกากรรวมกัน ทําใหนโยบายการคานอกกลุมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งหมายถึงการสูญเสีย
อธิปไตยในระดับที่สูงกวาการทํา FTA
FTA เกี่ยวของกับยุทธศาสตรการเขาสูตลาดโดยตรงโดยไมจํากัดทีต่ ั้งทางภูมิศาสตร ตรงขามกับ
Custom Union ที่ที่ตั้งทางภูมิศาสตรมีความสําคัญสําหรับการกําหนดเปาหมายทางการเมืองและเศรษฐกิจ
รวมกัน ในทางกลับกัน ความตกลง FTA เพียงบางสวน (Partial Agreement) เปนการจํากัดความครอบคลุมดาน
สินคา/บริการ แนวทางปฏิบัติยังไมชัดเจน ทําใหความตกลงในลักษณะดังกลาวไมไดรับความสนใจจาก
ประเทศตางๆรวมถึงประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งมีพันธะที่จะตองเปดเสรีการคาแบบเบ็ดเสร็จ (Comprehensive)
เมื่อมีการทํา RTAs คาบเกีย่ วกัน และมีเครือขายของ RTAs ทั้งภายในและระหวางภูมิภาค/อนุภมู ิภาค
รูปแบบในการจัดทํา/จัดผัง RTAs จึงมีความหลากหลายและซับซอนมากยิ่งขึ้น
พัฒนาการที่คาดวาจะเกิดขึน้ ใน 5 ป ขางหนา เปนการเกิดรูปแบบความตกลงใหม กลาวคือ
RTAs จะเกิดขึน้ ทั้งภายในและระหวางภูมิภาคคาบเกี่ยวกัน เชน ความตกลง EC-MERCOSUR, EC-GCC
และ EFTA-SACU เปนตน สวนที่เหลือเปน RTAs ระหวางประเทศคูค าในภูมภิ าคตามปกติ อาทิ ANZ,
NAFTA, EC, EFTA และ CEFTA ซึ่งสะทอนการเติบโตของการควบรวม และความสัมพันธทางการคาที่
จัดตั้งขึ้น
อยางไรก็ตาม เมื่อแตละประเทศจัดทํา RTAs จนครบแลว ก็จะมองหาหุนสวนทีเ่ ปน Preferential
ตอๆไปอีก ทั้งนี้ RTAs มีขอบเขตและความลึกแตกตางกันไปในดานสิทธิพิเศษทางภาษีสําหรับสินคา/บริการ
และบางครั้งมีการกําหนดกฎระเบียบทางการคาไวอยางกวางขวาง ภายใต Enabling Clause ของ WTO
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แมวา FTAs และ Custom Unions อยูภ ายใตกฎหมายของ GATT มาตรา XXIV และ/หรือ GATS
มาตรา V แตความตกลงที่ผานมามักมีกรอบที่กวางกวาของ WTO เชน ดานการลงทุน การแขงขันทาง
การคา ทรัพยสินทางปญญา สิ่งแวดลอมและแรงงาน ซึ่งประเทศพัฒนาแลวเปนผูวางกรอบใหประเทศ
กําลังพัฒนาปฏิบัติตาม ตัวอยางเชน Singapore Issues (Trade Facilitation, Investment, Government
Procurement and Competition)ไดรับการปฏิเสธในการประชุม WTO Ministerial Conference ที่แคนคูน
เมื่อ 10-14 กันยายน 2546 แตไดมีการนํามาบรรจุไวใน RTAs จึงจัดไดวาเปน WTO Plus Agreements
ทั้งนี้ การแพรหลายของ RTAs และ การพัฒนาในและขามภูมิภาคมีทมี่ าจาก
(1) ความไมแนนอนเกี่ยวกับชะตากรรมของการเจรจาในรอบอุรุกวัย (2529-2537) และความ
ลมเหลวในการเจรจารอบโดฮา (2544- 2547) ทําใหหลายประเทศทํา Preferential Deals
(2) การขยายตัวของ EU RTA Network โดยรวมประเทศสมาชิกใหมจากยุโรปกลางและตะวันออก
(3) กรณี ของสหรั ฐ ฯ ที่ มัก ใชความตกลงในการใหสิทธิพิ เ ศษ เปน ที่ถ กเถี ยงกัน วาจะทํ า ให เ กิด
Domino Effect กับการตัดสินใจของประเทศอื่นๆในการมุงจัดทํา RTAs มากขึ้น
(4) นโยบายภูมิภาคนิยมที่ดําเนินการโดยประเทศตางๆ เชน ชิลี เม็กซิโก และสิงคโปร ไดมีสวนทํา
ใหประเทศเหลานี้พยายามเรงรัดความสัมพันธแบบใหสิทธิพิเศษกับประเทศคูคาหลัก
(5) การลมสลายของประเทศกลุม บริวารสหภาพโซเวียตไดนาํ ไปสูคลัสเตอรใหมของ RTAs ระหวาง
Transition Economies กับกลุม EU และ EFTA และระหวาง Transition Economies ดวยกันเอง
(6) การกัดกรอนกฎเกณฑแบบตางตอบแทนของความตกลงแบบใหสิทธิพิเศษ กลาวคือ การเปด
เสรีการคาแบบเบ็ดเสร็จ (Comprehensive Trade Liberalization) ตรงกันขามกับ Non-reciprocal
System of Preferences ภายใตกรอบ Generalized System of Preferences (GSP) และเปนความ
ริเริ่มจากฝายใดฝายหนึ่ง (Unilateral Initiatives)
(7) การทํา FTA ระหวางประเทศพัฒนาแลวกับประเทศกําลังพัฒนา จักตองเผชิญกับความทาทายในชวง
หัวเลี้ยวหัวตอ จาก Non-reciprocal Trade Preference ไปสู Trade Liberalization บนพืน้ ฐานของ
ประโยชนรวมกันภายใต Reciprocal RTAs ตัวอยางนี้ ไดแก Economic Partnership Agreement
(EPA) ที่ EU ทํากับ Africa, Caribbean and Pacific (ACP) และนํามาใชแทนที่ Non-reciprocal
Preferences (Cotonou Agreement)
• ยุโรป
(1) เมื่อ 1 พฤษภาคม 2547 EU ไดขยายเปน 25 ประเทศ มีประชากร 455 ลานคน และมูลคาการคาคิด
เปนรอยละ 18 ของการคาโลก
(2) สมาชิกกลุม EU และ EFTA ไดขยายเครือขายของความตกลงดานสิทธิพิเศษซึ่งกันและกัน
(3) EU อยูในระหวางเจรจา FTAs กับกลุม GCC (Gulf Cooperation Council) และ MERCOSUR

2-4

บทเรียน และมาตรการรองรับ....

(4) EU แสดงเจตจํานงวาจะไมเจรจา RTAs เพิ่มเติมในรอบโดฮา แตก็ตองการผูกสัมพันธการคากับ
ASEAN ซึ่งยังไมมีการแถลงวาจะเจรจา FTAs เมื่อไร ในขณะที่ EFTA ทํา FTA กับสิงคโปรไป
เมื่อป 2546 แลวจึงมาเจรจาตอกับไทย เกาหลี แคนาดา และกลุม SACU
• อเมริกา
(1) Free Trade Area of the Americas (FTAA) มุงทํา FTA ทั้งทวีป แตมีความกาวหนานอย และ
บราซิลเปนตัวจักรสําคัญ
(2) สหรัฐฯเปลี่ยนทาที่จากลังเลมาเปนรุก โดยไดทํา FTA กับสิงคโปร ชิลี จอรแดน ในป 2546 และ
ลงนามกับออสเตรเลียและโมรอคโคในป 2547 ปจจุบันกําลังเจรจา FTA กับไทย ปานามา กลุม
GCC, SACU และ Andean Community (โคลัมเบีย เอกวาดอร และเปรู) โดยเปรูเปนประเทศ
เดียวในกลุม Andean Community ที่สามารถสรุปผลการเจรจากับสหรัฐฯ นอกจากนี้ สหรัฐฯ
กําลังพิจารณาเจรจากับเกาหลีใตและมาเลเซีย
• เอเชีย-แปซิฟก
(1) สิงคโปรลงนาม FTA กับจอรแดนแลว และไดเจรจา FTA ตอไปกับเกาหลี คูเวต กาตาร ปานามา
และเปรู และกําลังพิจารณาเจรจากับบาหเรน อียิปต และศรีลังกา
(2) ญี่ปุนไดทํา FTA กับเม็กซิโก มาเลเซีย และฟลิปปนส และกําลังสํารวจความเปนไปไดที่จะทํา
FTA ตอกับชิลี แตเริ่มเจรจากับเกาหลีและไทยแลว
(3) เกาหลี นอกจากเจรจากับญี่ปุนและสิงคโปรแลว ยังไดขอสรุปในการทํา FTA กับชิลี และกําลังจะทํา
FTA ตอกับ ASEAN
(4) ไทยทํา FTA กับออสเตรเลีย นิวซีแลนด จีน (ในกรอบ ASEAN) และอินเดียแลว นอกจากนี้ ไดลงนาม
กรอบความตกลงฯ กับบาหเรนและเปรู และอยูระหวางเจรจาทํา FTA กับญี่ปุน สหรัฐฯ และ EFTA
(5) จีนทํา FTA กับ ASEAN และกําลังเดินหนาตอที่จะทํา FTA กับ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และชิลี
นอกเหนือจากนั้น ยังไดลงนามกรอบความตกลงรวมมือกับ GCC เพื่อปูทางไปสูการเจรจา FTA ตอไป
(6) ASEAN+3 กําลังหารือเพื่อมุงไปสูการเปน East Asian Community (EAC)
(7) ออสเตรเลียและนิวซีแลนดกําลังเจรจากับ ASEAN เพื่อกรุยทางไปสูการจัดทํา FTA ตอไป
• เอเชียใต
(1) SAARC (South Asian Association of Regional Cooperation: Bangladesh, Bhutan, India, Maldives,
Nepal, Pakistan, and Sri Lanka) ไดลงนาม South Asian Free Trade Agreement (SAFTA) และ
กรอบความตกลง BIMSTEC (Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka, Thailand – Economic
Cooperation)
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(2) อินเดียมุงทํา RTA แตไดบรรลุขอตกลง FTA กับไทย และกําลังเจรจาที่จะทํากับ ASEAN
เพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังไดลงนาม Partial Scope Agreement กับ MERCOSUR เพื่อกรุยทางไปสู
การจัดทํา FTA และกําลังพิจารณาทํา FTA ตอกับชิลี GCC และ SACU
• แอฟริกา
(1) แอฟริกาเหนือและตะวันออกกลางกําลังผูกสัมพันธทางดานเศรษฐกิจและการเมืองกับ EU ผาน
การเจรจาและปฏิบัติของ Euro-Mediterranean Partnership Agreements โดยจอรแดน อียิปต โม
รอคโค และตูนีเซีย ไดลงนาม Agadir Agreement เมื่อไมนานมานี้ ซึ่งมีพันธกรณีวาจะทํา FTA
กันภายในป 2549
(2) Arab Free Trade Area มุงจัดตั้ง FTA ระหวาง 18 ประเทศจาก Arab League (22 ประเทศ) ภายในป 2551
(3) โมรอคโค ไดทํา FTA กับสหรัฐฯ จอรแดน และบาหเรน
(4) จอรแดนลงนาม FTA กับสิงคโปรแลว
(5) กลุม GCC กําลังเจรจา FTA กับ EU และกําลังจะทํา FTA กับ อินเดียและจีน
(6) Sub-Saharan Africa มีหลายกลุมที่จะจัดตั้ง FTA หรือ Custom Union
(7) ในสวนของแอฟริกาใต นอกจากไดทํา FTA กับ EU แลว ยังจะทํา FTA กับจีน และคิดที่จะเจรจา
กับอินเดีย สหรัฐฯ SACU, EFTA และ MERCOSUR
(8) Africa-wide Integration Initiatives มีแผนการที่จะมุงไปสูการเปน African Economic Community
และ African Economic and Monetary Union ภายในป 2571
• เอเชียกลาง
(1) ประเทศในภูมภิ าคกําลังรวมตัวกันจัดทํา RTA
เปนที่นาสังเกตวา เมื่อจํานวน RTA เพิ่มมากขึ้น มีสัญญาณบงชี้ใหเห็นถึงการรวมกันของความ
ตกลงฯที่มีอยู สงผลใหมีการรวมกลุมทางการคาที่ใหญขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก อาทิเชน EU ขยายสมาชิก
เพิ่มขึ้นเปนครัง้ ที่ 5 จากเริ่มแรก 6 ประเทศเปน 25 ประเทศ ลาตินอเมริกาก็เปนอีกตัวอยางหนึ่ง ในขณะที่
เอเชียตะวันออกเฉียงใตขยายกรอบ ASEAN เปน ASEAN+3 และ East Asian Community (EAC) และ
สานความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับอินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด
รูปแบบการคาโลกในปจจุบนั ยังไมไดชี้ชดั วาจะเกิด Trade Blocks ที่จะพัฒนาไปสูการจัดตั้งปอม
ปราการ (Fortress) กางกั้นการคาระหวางประเทศ ในทางกลับกัน ระบบการคาโลกดังกลาวอาจสะทอน
กลับไปที่ศักยภาพของกลไกการคาแบบพหุภาคี และมีผลดีตอบางประเทศที่ถูกทิ้งไวนอกขั้วทางการคาที่ได
กลาวถึง
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1.3 แรงขับเคลื่อนและผลลัพธจากการทํา FTAs/RTAs
ปจจัยดานเศรษฐกิจ การเมือง และความมัน่ คงสงผลใหมีการจัดทํา RTA ซึ่งขยายตลาดการคาให
ใหญขึ้น และกระตุนใหเกิดการแขงขันดวยการเปดเสรีในหลายๆดาน ประเทศตางๆไดถูกดึงเขามารวม
กระบวนการ RTA มากขึ้น ดวยจุดประสงคเพื่อปองกันตัวเองและการคงไวซึ่งโอกาสในการเขาสูตลาด
ในระหวางทีก่ ารเปดเสรีในระบบพหุพาคียงั ไมบังเกิดผล กลาวไดวา RTA เปนเครื่องมือในการสงเสริม
การรวมตัวทางเศรษฐกิจในเชิงลึกมากกวากรอบของ WTO เชน ในประเด็นของการลงทุน การแขงขัน
สิ่งแวดลอม และแรงงาน
สําหรับประเทศเล็ก RTA เปรียบเสมือนเครื่องมือในการตั้งรับ แต RTA ก็มีประโยชนตอ
ประเทศใหญๆเชนกัน โดยเปนเกราะปกปองรักษาระดับ FDI และกลไกในการเขาสูตลาดประเทศพัฒนา
แลวโดยเฉพาะสําหรับประเทศที่มีตนทุนแรงงานต่ํา ดังเชน เม็กซิโก ในกรณี NAFTA สวนประเทศกําลัง
พัฒนาอื่นๆ ตางทิ้งระบบ GSP หันมาทํา Reciprocal RTAs กับประเทศพัฒนาแลวแทน ทั้งนี้เพื่อความมั่นคง
ในการเขาสูตลาดซึ่งเปน Dual Locking Function กลาวคือ (1) Locking out Competition และ (2) Locking
in Investment
สําหรับการเลือกหุนสวน RTA นั้น อยูบนฐานของความกังวลดานเศรษฐกิจและการเมืองวา
หากประเทศนัน้ ๆตกขบวนดังกลาวแลว จะมีผลกระทบตอเศรษฐกิจการคาการลงทุนอยางไร แรง
สนับสนุนของ RTA จึงมักอางถึงผลประโยชนจากการประหยัดตอขนาด การแขงขัน และสิ่งดึงดูดการ
ลงทุนจากตางประเทศ หรืออาจกลาวไดวา RTA เปน Second Best Solution

สวนที่ 2: บทเรียนการจัดทํา FTAs ของไทย
2.1 สถาปตยกรรม FTA
2.1.1 พัฒนาการลาสุดในการจัดทํา FTA ของไทย หากพิจารณาการจัดทํา FTA ของไทย จะ
พบวา ไทยมีการจัดทํา FTA กับหลายประเทศ/กลุมประเทศ แตระยะเวลาในการเริ่มตนและขั้นตอนการเจรจา
มีระยะเวลาสิน้ สุดแตกตางกัน ทําใหในทีน่ ี้สามารถจําแนกพัฒนาการของการจัดทํา FTAs ตามระยะเวลา
ที่มุงเนนผลในทางปฏิบัติไดเปน 3 กลุมหลัก ดังนี้
(1) FTAs ที่มีผลในทางปฏิบัติแลว
• AFTA: ขอตกลงมีผลบังคับใชตั้งแตป 2536 โดยมีสินคามากกวารอยละ 60 ที่ปลอด
ภาษีศุลกากร
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• จีน: อัตราภาษีเปนศูนยภายในป 2553 แตในสวนของ Early Harvest Scheme (07-08)
อัตราภาษีเปนศูนยตั้งแต 1 ตุลาคม 2546
• อินเดีย: อัตราภาษีเปนศูนยในป 2553 เชนกัน ในขณะที่ Early Harvest Scheme (82
รายการ) มีผลบังคับใชตั้งแต 1 กันยายน 2547 และจะเปนศูนยภายใน 1 กันยายน 2549
• ออสเตรเลีย: อัตราภาษีเปนศูนยภายในป 2558 แตรอยละ 49 ของรายการสินคาฝายไทย และ
รอยละ 83 ของรายการสินคาฝายออสเตรเลีย ปลอดภาษีศุลกากรตั้งแตมกราคม 2548
• นิวซีแลนด: ความตกลงฯมีผลบังคับใชตงั้ แต 1 กรกฎาคม 2548 โดยตัง้ เปาหมายใหอัตราภาษี
เปนศูนยภายในป 2558
(2) ลงนาม FTA แลว
• บาหเรน: สําหรับสินคา 626 รายการใน Early Harvest Scheme อัตราภาษีควรเปนศูนย
ถึงรอยละ 3 ภายใน 1 มกราคม 2548 แตยังไมมีผลบังคับใช เนื่องจากยังไมไดมีการ
แลกเปลี่ยน Notice of Fulfillment
(3) FTAs ที่อยูในระหวางการเจรจา
• สหรัฐฯ: มีประเด็นสําคัญในเรื่องภาคบริการ แรงงาน สิ่งแวดลอม การเยียวยาทางการคา
และทรัพยสินทางปญญา
• ญี่ปุน: คาดวาจะสามารถลงนามความตกลงไดในเดือนเมษายน 2549 และนาจะมีผล
บังคับใชภายใน 1 ตุลาคม 2549
• เปรู: คาดวาจะแลวเสร็จภายในป 2548 แตประเด็นเรื่องสินคาเกษตร เชน ขาว ไก
น้ําตาล และกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา ยังเปนหัวขอที่ถกเถียงกันอยู
• EFTA (นอรเวย ไอซแลนด สวิสเซอรแลนด และ ลิกเตนสไตน): วางเปาหมายวาจะ
สามารถสรุปผลการเจรจาและลงนามความตกลงไดในเดือนมิถุนายน 2549 นี้

2.1.2 รูปแบบสถาปตยกรรม FTA
(1) การออกแบบทางความคิด หากพิจารณาแนวคิดในการจัดทํา FTA จะพบวา มีหลายรูปแบบ ทั้งที่
ทยอยทํา และทําแบบเบ็ดเสร็จ สําหรับ FTA ที่ไทยไดมีการจัดทําแลว หรืออยูระหวางการเจรจา สรุปได
วามีรูปแบบตางๆ ดังนี้
♦ FTA ที่ทยอยจัดทําเปนรายสาขา (Early Harvest)ไดแก
o จีน: เริ่มตั้งแตตุลาคม 2546 ในรายการผักและผลไม (HS 07-08)
o อินเดีย: เริ่มตั้งแตกันยายน 2547 ในสินคา 82 รายการ
♦ FTA ที่ใชกับสินคาทุกรายการนอกรายการการขอยกเวน (Exclusive List) ไดแก
o AFTA เริ่มตั้งแตป 2536
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♦ FTA ที่จัดทําแบบเบ็ดเสร็จโดยผูกไวกับเวลาและเงื่อนไขอื่นๆตามความจําเปน ไดแก
o ออสเตรเลีย: เริ่มตั้งแต มกราคม 2548
o นิวซีแลนด: เริ่มตั้งแต กรกฎาคม 2548
o สหรัฐฯ: อยูระหวางการเจรจา
♦ FTA ที่จัดทําในขอบเขตจํากัด (ความตกลงการเปนหุนสวน)ไดแก
o ญี่ปุน: ใกลไดขอสรุปแลว
o เปรูและบาหเรน: ยังไมมีผลในทางปฏิบัติ เนื่องจากยังมีบางประเด็นที่ตกลงกันไมได
(2) กระบวนการทางสถาปตยกรรม เมื่อมีการกําหนดรูปแบบในการจัดทํา FTA ตาม (1) แลว ในทาง
ปฏิบัติจะตองมีกระบวนการที่จะนําไปสูขอยุติของการเจรจา และมีการลงนามความตกลง รวมถึงการมี
ผลในทางปฏิบัติ ตลอดจนการกําหนดมาตรการรองรับผลกระทบอยางเปนขั้นเปนตอน ดังนี้
 การกําหนดวัตถุประสงคโดยคณะกรรมการรวมระหวางกระทรวงที่เกี่ยวของ
o ขยายตลาดเฉพาะเจาะจงเปนรายสาขา
o มุงใหเศรษฐกิจโดยรวมประสบผลสําเร็จในทุกรายการสินคา/บริการ
o สงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจของไทย (รายสาขา: ปฏิรูประบบ/
โครงสรางแบบเบ็ดเสร็จ)
o สงเสริมการเปนหุนสวนความสัมพันธทางเศรษฐกิจหรือการเขาสูตลาด โดยเปน
การเปดตลาดการคาในขอบเขตจํากัด
 วิธีการเจรจา
o แตงตั้งทีมงานเจรจาเปนรายประเทศ
o ใหปลัดกระทรวงพาณิชยเปนแกนกลางในการประสานงานการจัดทํา FTAs
o มอบหมายใหคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ (กนศ.) กํากับดูแล
ในเชิงนโยบาย
 การดําเนินการในทางปฏิบตั ิ
o กระจายความรับผิดชอบแกแตละกระทรวงที่ไดรับมอบหมาย
o ใหกลไกการไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนแบบเฉพาะกิจ (ad hoc)
 การจัดการผลกระทบ
o มีการศึกษาผลกระทบ FTAs และแนวทางในการกําหนดมาตรการรองรับ
o สรางความรูความเขาใจแกสาธารณะ
o ปรับโครงสรางเศรษฐกิจรายสาขา/ธุรกิจและจัดสรรเงินกองทุนบรรเทาผลกระทบ
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2.1.3 FTAs ในระบบการคาของไทย
(1) ระบบการคาระหวางประเทศ
• โครงสรางอัตราภาษีศุลกากร และพิธีการศุลกากรที่ยังพัฒนาไปไมถงึ ขั้น Uniform
o การปฏิบัติในกรอบ AFTA ซึ่งเปนแรงกดดันใหมุงไปสู Uniformity
• การจัดทําขอกําหนดดานคุณภาพ และมาตรฐานสินคาใหเปนสากล/ทันสมัย
o ระบบการตรวจปลอย/กักกันโรค เชนในกรณีออสเตรเลียและนิวซีแลนด
o มาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพ เชนในกรณีจีนและอินเดีย
(2) ระบบการแขงขันทางการคา
• การปฏิรูปเทาที่จําเปนเปนรายสาขา
o โคนมและโคเนื้อ เชนในกรณีออสเตรเลียและนิวซีแลนด
o บริการทางการเงิน เชนในกรณีสหรัฐฯ
o ฯลฯ
• การปฏิรูปการคาและประเด็นทางการคาขามพรมแดน (สวนใหญเปนกรณีของสหรัฐฯ)
o สิทธิทรัพยสินทางปญญา (IPR)
o การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
o การลงทุน
o ฯลฯ

2.2 ทาทีในการเจรจา FTAs และมาตรการรองรับผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
การศึกษาในสวนนี้ เนนการวิเคราะหผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากความตกลง FTA ระหวางไทย
กับประเทศที่กาํ ลังอยูในระหวางการเจรจา อาทิ สหรัฐอเมริกา เปนสําคัญ โดยจะนําเสนอแนวทางที่เปน
จุดยืน/ทาทีในการเจรจา และมาตรการรองรับผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น ขณะเดียวกัน สําหรับบาง
ประเทศที่ไดมกี ารลงนามความตกลง FTA ทั้งที่มีผลในทางปฏิบัติแลว หรือกําลังจะมีผลในอนาคตอันใกล จะ
มีการเสนอจุดยืน/ทาทีในหลักการเปนภาคเศรษฐกิจรายสาขา (ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม) โดยในสวน
ที่คาดวานาจะเกิดผลกระทบเชิงลบนั้น จะมีการระบุมาตรการรองรับผลกระทบ เพื่อเปนแนวทางในการเตรียม
ความพรอม/ปรับตัวรองรับสถานการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

2.2.1 การเจรจากับสหรัฐอเมริกา
2.2.1.1 จุดยืน/ทาทีในการเจรจา
(1) การเจรจาในกรณีสิทธิในทรัพยสนิ ทางปญญา (IPR)
o หากผลลัพธออกมาในรูป TRIPS Plus ตองชี้ใหเห็นวาจะสงผลกระทบดานลบตอเศรษฐกิจ
สังคมไทยมากกวาดานบวก
o พลังประชาคมไทยตองแสดงบทบาทในการสื่อสารใหประเทศคูเจรจาไดรบั รูถึงผลกระทบ
ดานสังคม ซึ่งอาจมีสว นทําใหการเจรจามีความยืดหยุน ตามสมควร
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o ฝายสหรัฐฯแสดงจุดยืนที่ไมสอดรับกับระบบและระดับการพัฒนา IP ของไทย โดยเฉพาะใน
ประเด็นการคุมครองและปราบปรามการลวงละเมิด IP แตในความเปนจริง การยกระดับ
มาตรฐาน IP ยิ่งสูงขึ้นเทาใดก็ยิ่งเปนการปดกั้นการพัฒนาระบบ IP ไทยใหเจริญกาวหนา รัฐ
จึงตองสรางกลไกในการพัฒนาและปรับ Innovation, Protection/Registration, Commercialization
และ Enforcement ของไทยใหสมดุลกับระดับการพัฒนา IP ของประเทศ
o การเจรจายืดระยะเวลาในการรับความตกลง IPR ในแตละประเด็นที่ไทยยังไมพรอม/
เสียเปรียบใหทอดยาวออกไปใหมากที่สุดเปนสิ่งจําเปน เพื่อใหไทยไดมีเวลาและโอกาส
ในการปรับตัวและเตรียมความพรอมในการรองรับผลกระทบที่จะตามมา แตทั้งนี้ ไทย
ตองมีมาตรการรองรับทีเ่ ปน Action Plan อยางชัดเจน พรอมทั้งติดตามประเมินผลเพื่อ
ปรับปรุงแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และใชเปนหลักฐานในการ
เจรจาตอรองในครั้งตอไป
o การเจรจาตอรองในการที่จะเขาหรือไมเขาเปนภาคี PCT และ UPOV ตองชั่งน้ําหนัก
ระหวางความพรอมของไทยในการที่จะเก็บเกีย่ วประโยชนกับตนทุนที่ไทยตองแบกรับ
ตลอดจนการนําประเด็นดังกลาวไปผูกมัดไวกับการเจรจา FTA
o การคุมครองสิ่งประดิษฐเกินเลยไปกวาสิทธิบัตรที่ใชอยูในปจจุบัน จึงไมสมควรอยางยิ่ง
เนื่องจากกฎหมายของไทยไดมีการปรับใหสอดรับกับ TRIPS แลว

(2) IPR ดานเวชภัณฑ
- กรณีไมมกี ารยืดหยุนในการเจรจา
• หากตองการรักษาผลประโยชนดานสาธารณสุขของชาติ
ก็ไมควรนําประเด็นเกีย่ วกับ
เวชภัณฑขนึ้ โตะเจรจาแลกเปลี่ยนกับสินคา/บริการดานอืน่ ๆ
• รัฐไมควรโอนออนผอนปรนบทบัญญัติใดๆที่เปน TRIP Plus เนื่องจากกฎระเบียบของ
ไทยที่ถือปฏิบัติอยูในปจจุบัน ก็อนุญาตใหยาที่มีสิทธิบัตรเก็บเกี่ยวผลประโยชนไดนาน
พอสมควรแลว (13.4-18.8 ป)
• หากไทยเปดรับขอเรียกรองใดๆที่เกินเลยและมีสวนทําใหตองแกไขตัวบทกฎหมายใน
ประเทศ กฎหมายดังกลาวตองไมเลือกปฏิบัติกับประเทศหนึ่งประเทศใดเปนการเฉพาะ
• ไทยจะไมรับบทบัญญัติวาดวยการคุมครองการทดสอบยา
- กรณีมีความยืดหยุนในการเจรจา
• ไทยจะตอรองเรื่องการขยายระยะเวลายาที่มีสิทธิบัตรที่จําหนายในตลาดประเทศไทยใหสั้น
ที่สุด
• การชดเชยระยะเวลาความลาชาในการไดมาซึ่งสิทธิบัตรนั้น ใหพิจารณาเปนกรณีๆไป
เมื่อพบวามีความเสียหายเกิดขึ้นจริง
• มาตรการบังคับใชสิทธิและการนําเขาซอนยังเปนสิ่งจําเปนสําหรับประเทศไทยในกรณี
ฉุกเฉิน จึงจําตองสงวนไวเพื่อการแกไขปญหาสาธารณสุขของชาติ โดยเฉพาะการที่
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ไทยทํา FTA กับอินเดียซึ่งมีความกาวหนาในดานเภสัชภัณฑ จะมีผลทําใหไทยสามารถ
นําเขายาราคาถูกจากอินเดียไดโดยไมถูกปดกั้น
• การเชื่อมโยงการขึ้นทะเบียนยาและสิทธิบตั รยา ตองดําเนินการอยางรัดกุมเพื่อปองกัน
ไมใหนําไปใชในทางที่ผิดวัตถุประสงค
• หลักการของ TRIPS จะถูกคงไวในทางปฏิบัติ

(3) ดานการลงทุน
o การนิยามคําวา “การลงทุน” เปนปญหา ตองระมัดระวังวาครอบคลุมในเรื่องใดบาง
o เงินกูระยะสั้น ไมควรนับเปนสวนหนึ่งในนิยาม “การลงทุน”
o ธนาคารแหงประเทศไทยตองคงความสามารถในการใชมาตรการควบคุมการไหลเขาออกของเงิ น ทุ น ได ใ นกรณี ที่ พ บว า จะก อ ให เ กิ ด ป ญ หาด า นดุ ล ชํ า ระเงิ น (B-O-P
Safeguard) และในการควบคุมกํากับดูแลสถาบันการเงินในเรื่องปจจัยเสี่ยงตางๆ
o ไทยยังจําเปนตองมีการสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหความคุมครองโครงการลงทุนขนาด
ใหญ/ที่สําคัญของประเทศ
o ไทยจะกําหนดใหมีการจดทะเบียนรายชื่อบริษัทที่สามารถใชสิทธิ์การลงทุนไดในบางสาขาที่
กําหนด
o ไทยต อ งกํ า หนดรายละเอีย ดเกี่ ย วกั บ ประเภทของมาตรการที่ ไ ด รับ การยกเว น จาก
บทบัญญัติวาดวยเรื่องการเวนคืน (Appropriation)

(4) สาขาบริการ
o ในสาขาบริการ เชน การใหบริการไปรษณียดวน (Express Delivery Services: EDS)
และการสื่อสาร ที่ผูประกอบการสหรัฐฯ มีแนวโนมผูกขาด ควรเปดแบบ MFN
o ไทยควรพัฒนาศักยภาพในการกํากับบรรษัทขามชาติและการบังคับใชกฎหมายแขงขัน
ทางการคาของไทยอยางจริงจังและใหทันการณ
o ไทยตองมีการเจรจาในรายละเอียดเกี่ยวกับการอุดหนุนภาคบริการใหมีความชัดเจนวาทํา
ได/ไมไดในขอบเขตใดและอยางไร
o กฎกติ ก าการกํ า กั บ ดู แ ลควรมี ค วามโปร ง ใสมากขึ้ น ไม เ ลื อ กปฏิ บั ติ แ ละคุ ม ครอง
ผูประกอบการทุกชาติแบบ MFN
o การพัฒนาระบบการอุดหนุนบริการสาธารณูปโภคตองมีความชัดเจนและโปรงใส อาทิ
หลักการพิจารณาในการอุดหนุนต่ําสุดโดยรัฐบาล
o ในการถายโอนเงินนั้นไทยตองมี B-O-P safeguard

(5) สาขาการขนสงและโลจิสติกส
o ไทยควรเปดเสรีธุรกิจบริการในกรณีที่การใหบริการดังกลาวยังมีคุณภาพต่ําและ/หรือ
อัตราคาบริการสูงเกินควร
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o รั ฐ ต อ งชะลอการเป ด เสรี ใ นสาขาบริ ก ารที่ ส ง ผลกระทบต อ ความอยู ร อดของ
ผูประกอบการรายยอยจํานวนมาก เชน บริการขนสงสินคาดวยรถบรรทุก เพื่อใหมีเวลา
ในการปรับตัว
o การจัดทํา Roadmap เปนแนวทางใหธุรกิจปรับตัวสอดรับกับตารางเวลาและพันธกรณี
ในการเปดเสรีโดยตองพิจารณา Niche Market ของผูประกอบการไทยในอนาคตในแต
ละสาขาบริการ
o การเจรจาควรมีความชัดเจนเกี่ยวกับกรอบความครอบคลุมของขอผูกพันในการเปดเสรี
เชน นิยามของ “Other Items” ในการเจรจาเปดเสรี EDS และ Substantial Business
Operation
o ไทยควรบังคับใชกฎหมายการแขงขันทางการคาอยางจริงจังเพื่อคุมครองผูประกอบการ
รายยอยและผูประกอบการไทยที่มีอํานาจตลาดนอยกวาบรรษัทขามชาติ โดยเฉพาะใน
การทําสัญญา Franchise
o รัฐตองเสริมสรางกลไกความเขมแข็งของภาคเอกชนโดยการควบรวมกิจการเพื่อสราง
อํานาจตอรองในเชิงธุรกิจ

(6) สาขาการบริการการเงิน
• การเปดเสรีจะตองคอยเปนคอยไป ควบคูกับมาตรการเตรียมความพรอมของสถาบัน
การเงินที่เกี่ยวของ
• การออกแบบระบบการเงินจําเปนตองพิจารณาถึงสถานการณที่สอดรับกันอยางเหมาะสม
ในแตละขั้นตอนของการเปดเสรี
• การอํานวยความสะดวกในการควบรวมสถาบันการเงินในประเทศ ยังคงมีความจําเปน
เนื่องจากขนาดสถาบันการเงินมีความสําคัญตอการใหบริการ ดวยเหตุนี้ การเปดเสรี
ภาคการเงินในขณะที่สถาบันการเงินไทยยังไมเขมแข็งจึงเปนอันตรายตอกระบวนการ
ควบรวม และการพัฒนาระบบการเงินโดยรวมซึ่งยังเปราะบาง รัฐบาลอาจจําเปนตอง
เขาแทรกแซงเพื่อคุมครองผูฝากเงิน จึงดูเสมือนวาเปนการถอยหลังใหกับกระบวนการ
เปดเสรี ดังนั้น การมีสถาบันการเงินหลายแหงในประเทศไทยอาจนําไปสูการแขงขันที่
ไมเปนผลดีและสงผลใหเกิดฟองสบูในราคาสินทรัพย ทางการไทยตองกําหนด
ตารางเวลาใหโอกาสสถาบันการเงินในประเทศมีการควบรวม
• บทบาทสถาบันการเงินระหวางประเทศในชวงวิกฤตการณทางการเงินป 2540 ชี้ใหเห็นวา
สถาบั น การเงิ น ต า งประเทศอาจถอนตั ว ออกอย า งรวดเร็ ว หากไม ส ามารถสร า ง
ผลตอบแทนไดเพียงพอ พฤติกรรม “Cut and Run” มีสวนทําใหวิกฤตการณทางการเงิน
ขยายวงกว า งออกไปมากขึ้ น ยิ่ ง ไปกว า นั้ น สํ า นั ก งานใหญ ข องสถาบั น การเงิ น
ตางประเทศหลายแหงจํากัดความรับผิดชอบในการดําเนินงานของสาขาผาน “Ring
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•

•

•

•

•

Fencing” การปฏิบัติดังกลาวมีนัยสําคัญที่จํากัดความรับผิดชอบของสํานักงานใหญใน
กรณีที่สาขาเกิดความเสียหาย
ผลกระทบดานลบที่เกิดจากการเคลื่อนยายเงินทุนเสรีมีความออนไหวมากขึ้นในตลาด
การเงินระหวางประเทศ และจากการเก็งกําไรและการดําเนินกิจกรรมของ Hedge Fund
ซึ่งลดเสถียรภาพทางการเงินไดโดยงาย และสงผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจที่แทจริง จึง
เปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหผูออกกฎระเบียบของสหรัฐฯไมกํากับกิจกรรมการดําเนินงาน
ของ Hedge Fund นอกประเทศสหรัฐฯ และปลอยใหเปนหนาที่ของไทยที่จะตองออก
และใชมาตรการปองกันในยามจําเปนได
ผลกระทบตอการเปดเสรีบัญชีทุนตอการออมในประเทศของไทยเกี่ ยวพันกับการ
จัดการชองวางการออม-การลงทุนในประเทศ ซึ่งเปนการใหหลักประกันถึงการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะเมื่อเริ่มขาดดุลบัญชีเดินสะพัด การเปดเสรีราย
สาขา (เชน การจัดการสินทรัพย การประกันชีวิต และธนาคาร) ซึ่งเปนพื้นฐานสําหรับ
การสรางการออมระดับชาติ จําเปนตองการดําเนินการอยางระมัดระวัง
ผลกระทบที่มีตอโครงสรางการถือครองทางการเงินแตกตางกันตามคํานิยามสถาบัน
การเงินและโครงสรางสถาบันการเงิน หรือการจัดระบบ/รูปแบบหนวยลงทุน/การถือ
หุนซึ่งมีความแตกตางกันไปในแตละประเทศ ดังนั้น จึงตองสรางหลักประกันวาระบบ
กฎระเบียบ/กฎหมายของไทยมีความชัดเจนในการที่จะออกกฎระเบียบดานโครงสราง
สถาบันการเงินไทยใหมีความหลากหลายสอดคลองกับสถาบันการเงินระหวางประเทศ
โดยจัดใหมีการคุมครองสาธารณะและปรับระดับสนามแขงขันกับผูแขงขันในประเทศ
ดว ยเหตุ นี้ ไทยยังจํ า เปน ตองทําความเขา ใจถึงโครงสรางและขอบเขตของสถาบัน
การเงินที่นิยามโดยกฎหมายสหรัฐฯ
บทบาทของสถาบันการเงินเฉพาะกิจในประเทศกําลังพัฒนาเชนไทย ยังมีความจําเปนที่
ตองคงไวเพื่อวัตถุประสงคในการพัฒนา ดังนั้น ประเทศไทยตองทําความเขาใจใน
ขอบเขตระหวางบทบาทและการทําหนาที่ของสถาบันเหลานี้ในบริบทของสหรัฐฯ
(ยกตัวอยางเชน US Exim Bank, Fannie Mae, และสถาบันประกันสินเชื่อ) เปรียบเทียบ
กับสถาบันการเงินเอกชนเหลานั้น
กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทในภาคการเงินทั้งระหวางรัฐกับนักลงทุน และรัฐกับรัฐ
ภายใตสภาวการณใดๆก็ตาม รวมทั้งแผนผัง/ขั้นตอนในการดําเนินงาน เปนสิ่งจําเปน
ตอการปรับความเขาใจของทั้งสองฝายในการทํางานของกลไกเหลานั้น

2-14

บทเรียน และมาตรการรองรับ....

2.2.1.2 มาตรการรองรับผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นจาก FTA ไทย-สหรัฐฯ
จากการพิจารณาผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการจัดทํา FTA กับสหรัฐฯ ขางตน เพื่อเปน
การเตรียมความพรอมรองรับผลกระทบในประเด็นตางๆเหลานั้น ควรมีมาตรการรองรับในสวนที่สําคัญ
ในแตละประเด็นดังตอไปนี้
(1) มาตรการรองรับดานทรัพยสินทางปญญา (IP): ใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา
ในระดับที่เหมาะสมกับประเภทของทรัพยสินทางปญญาของไทย โดยกําหนดมาตรการดาน IP จําแนก
ตามประเภท IP ไดดังนี้
(1.1) IP ที่เกี่ยวของกับปจจัยพื้นฐาน เชน สิทธิบัตรยา
• กําหนดเงื่อนไขในการตรวจที่เขมงวด
• กําหนดบทบัญญัติที่สงเสริมการแขงขัน
• กําหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีทางเลือก
• เสริมสรางระบบกฎหมายการแขงขันทางการคาใหมีประสิทธิผล
(1.2) IP ที่เปนปจจัยการผลิต เชน สิทธิบัตรซอฟตแวร
• ไมใหการคุมครองการประดิษฐที่ต่ําและครอบคลุมกวางเกินไป
• ใหสิทธิผูกขาดในระดับที่เหมาะสม
• ปรับระดับการคุมครองใหสูงขึ้นตามระดับการพัฒนา IP รายสาขา
• กําหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีทางเลือก
• สงเสริม Reverse Engineering และ Creative Imitation
(1.3) IP ที่เกี่ยวกับสินคาอุปโภค-บริโภค เชน ลิขสิทธิ์ภาพยนตร
• ใหการคุมครอง IP แบบเขมงวดโดยเฉพาะในสาขาที่มีความเขมแข็งดาน IP
เชน บันเทิง อาหารแปรรูปบางอยาง เปนตน
• เจรจาการคาเพือ่ คุมครอง IP ของคนไทย เชน เครื่องหมายการคา ตรา/ยี่หอ เปนตน
(1.4) IP ที่เกี่ยวกับการเรียนรูของประชาชน เชน แบบเรียน
• คุมครองแบบเขมงวด ยกเวนในดานการศึกษา
• สงเสริมการลงทุนของรัฐในการพัฒนาเทคโนโลยี
(1.5) IP ที่เกี่ยวของกับเวชภัณฑ
• ปรับปรุงฐานขอมูลสิทธิบัตรของกรมทรัพยสินทางปญญา และฐานขอมูล
สิทธิบัตรยาของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาใหทันสมัย สะดวกใน
การสืบคน
• กําหนดมาตรการบังคับใหผปู ระกอบการแจงขอมูลและสถานะสิทธิบัตร
• ใหมีผูเชี่ยวชาญดานเภสัชศาสตรรวมพิจารณาคําขอสิทธิบัตรที่เกี่ยวของกับยา
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(2) มาตรการรองรับดานการลงทุน
• ปรับปรุง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองใหมีกระบวนการและขั้นตอนที่
ชัดเจนและโปรงใสมากขึ้น
o พิจารณาผลบวกและผลลบในขอบเขตและรายละเอียดของผูลงทุนตางประเทศที่
ไดรับสิทธิ์ใหรัดกุม โดยเฉพาะการกําหนดนิยาม “ผูลงทุน” วาหมายถึงผูมีสัญชาติ
อเมริกัน หรือเปนเพียงผูที่ประกอบการอยางมีนัยสําคัญในสหรัฐฯ ก็ไดสิทธิ์แลว
o จํากัดขอบเขต "การลงทุนที่ไดรับการคุมครอง" นิยามการลงทุนในกิจการที่ไดรับ
การคุ ม ครองให ส อดรั บ กั บ ขี ด ความสามารถขององค ก รในการกํ า กั บ ดู แ ลการ
ไหลเวียนของเงินลงทุนโดยเฉพาะเงินลงทุนระยะสั้น (และรูปแบบอื่นๆ) ที่เคยบั่น
ทอนเสถียรภาพทางการเงินของประเทศมาแลว
o จํากัดขอบเขตการใหการคุมครองการลงทุน FTA โดยมีขอหามไมใหกําหนด
เงื่อนไขการบังคับใชวัตถุดิบภายในประเทศ การควบคุมการสงผลกําไรและเงินตรา
ออกนอกประเทศ การถายทอดเทคโนโลยีในการอนุญาตใหลงทุน การใชมาตรการ
ที่เทียบเทาการริบทรัพยกิจการที่เปนของนักลงทุนสหรัฐฯ และโอนกิจการมาเปน
ของรัฐ การดําเนินการที่ขัดตอบทบัญญัติภายใต FTA ดังกลาวจึงเสี่ยงตอการถูก
ฟองรองเรียกคาเสียหายจากนักลงทุนเอกชนตางชาติได ดังนั้น รัฐบาลจําเปนตอง
กําหนดมาตรการปองกันและแกไขในกรณีที่เปนปญหาดานความมั่นคง ความ
ปลอดภัยของสาธารณะ สาธารณสุขและผลกระทบอื่นๆ ตอสังคมในวงกวางได
ดวยการสงวนสิทธบางประเด็นในดานการคุมครองการลงทุน
o กําหนดนิ ยามของมาตรการที่เทียบเทากับการริบทรัพย ใ หชั ดเจน "มาตรการที่
เทียบเทากับการริบทรัพย” หรือการริบทรัพยทางออมที่ใชในการวินิจฉัยกรณี
พิพาทนั้น ขึ้นอยูกับการตัดสินหรือดุลยพินิจของคณะอนุญาโตตุลาการในแตละ
กรณี เนื่องจากยังไมมีการบัญญัติ/นิยามไวอยางชัดเจน ดังนั้น เพื่อปองกันปญหา
ดังกลาว ประเทศไทยจึงควรกําหนดใหมีการบัญญัติความหมายและขอบเขตของ
การริบทรัพยไวใหชัดเจนใน FTA ดังเชน The United States Model BIT ใน FTA
ที่สหรัฐฯ ทํากับชิลี ออสเตรเลีย และกลุมประเทศอเมริกากลาง
o กําหนดใหมีมาตรการในการจํากัดการโอนเงิน หาก FTA กําหนดใหการลงทุน
ไมครอบคลุมเงินกูระยะสั้น ก็อาจไมจําเปนตองมี BOP Safeguards แตหาก
ครอบคลุมเงินกูระยะสั้นระหวางประเทศ ก็อาจสงผลกระทบตอเสถียรภาพดุลชําระ
เงินของประเทศได
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o แก ไ ขกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ ให ผู ป ระกอบการไทยได รั บ สิ ท ธิ์ ที่ เ ท า เที ย มกั บ
ผูประกอบการสหรัฐฯ FTA ที่สหรัฐฯ ทํากับประเทศคูเจรจาใหความคุมครอง
เฉพาะผูประกอบการสหรัฐฯ เทานั้น แตไมไดคุมครองผูประกอบการของประเทศ
คูสัญญา ดังนั้น ประเทศไทยจําเปนตองแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน กฎหมายการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมใหสอดคลองกับมาตรฐานภายใต FTA เพื่อปองกัน
การให สิ ท ธิ แ ก ผู ป ระกอบการสหรั ฐ ฯ เหนื อ กว า ผู ป ระกอบการไทย และ
ผูประกอบการชาติอื่น อาทิ การกําหนดใหหนวยงานกํากับดูแลมีหนาที่ตองให
เหตุ ผ ลเมื่ อ ปฏิ เ สธการให ใ บอนุ ญ าตแก ผู ป ระกอบการทุ ก ราย ไม จํ า กั ด เฉพาะ
ผูประกอบการสหรัฐฯ รวมทั้งการปรับปรุงแกไขกฎหมายแขงขันทางการคาเพื่อ
ปองกันพฤติกรรมการผูกขาดที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ ตองคํานึงถึง FTA ที่ไทยทํากับ
ประเทศอื่นๆดวย (ภาคผนวกที่ 2 แสดงนัยเกี่ยวกับประเด็นนี้ในกรณี FTA ไทยญี่ปุน)
o เจรจาเพื่อขอวีซาสําหรับแรงงานไทยในการประกอบอาชีพที่สหรัฐฯ สหรัฐฯจํากัด
คนตางชาติที่จะเขาไปใหบริการในประเทศของตนโดยอนุญาตใหใชวีซาประเภท
E1 และ E2 เพื่อเขาไปดูแลการคาและการลงทุนของตนในสหรัฐฯ (ตาม Treaty of
Amity and Economic Relation) แตไมอนุญาตใหลูกจางและพนักงานเขาไป
ประกอบอาชีพในกิจการดังกลาวได สงผลใหผูประกอบการไทยพลาดโอกาสใน
การแขงขันกับผูประกอบการภายในประเทศสหรัฐฯ อีกทั้งผูประกอบการขนาด
กลางและขนาดย อ มของไทยมี ข อ จํ า กั ด ด า นเงิ น ทุ น แต มี ข อ ได เ ปรี ย บด า น
ความสามารถพิเศษของบุคลากร จากการไมไดรับความสะดวกดังกลาวนี้ กระทรวง
ตางประเทศจึงควรเจรจาขอ Country Quota เปนกรณีพิเศษแบบสิงคโปร ซึ่งตอง
ผาน Congress และอาจตองใช Lobbyist เปนกรณีพิเศษ
o สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่จะไดรับผลกระทบจากการเปดเสรี
การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถกระทําไดโดยไมขัดกับ
FTA ดังนั้น จึงควรใหการสนับสนุนวิสาหกิจฯ ที่อาจไดรับผลกระทบจากการเปด
เสรีโดยเฉพาะในบางสาขาธุรกิจที่กําลังประสบปญหาในปจจุบัน เชน ปญหาการ
กูยืมเงินของผูประกอบการรายยอยในสาขาบริการขนสงสินคาโดยรถบรรทุก และ
ปญหาการขาดแคลนบุคลากรในธุรกิจบริการรับจัดสงสินคาระหวางประเทศ
o ปรับปรุง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง/บริหารราชการใหมีกระบวนการ
และขั้นตอนที่ชัดเจนและโปรงใสมากขึ้น การใชอํานาจทางปกครองของหนวยงาน
ราชการไทยภายหลัง FTA มีผลบังคับใช จักตองมีการออกกฎกติกาทางปกครอง
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และการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียแสดงความคิดเห็นในกระบวนการปฏิบัติ
หนาที่ทางปกครองของหนวยงานของรัฐ
o ทบทวนกฎ กติกา ที่ใหอํานาจหนวยงานรัฐในการกํากับดูแลธุรกิจแตละประเภทให
มีความชัดเจนมากขึ้น กฎระเบียบตางๆที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลธุรกิจทุก
ประเภทควรมีการทบทวนและปรับปรุงใหชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะหนวยงานที่มี
อํ า นาจทางกฎหมาย (ส ว นกลาง ส ว นภู มิ ภ าค และส ว นท อ งถิ่ น ) ในการออก
ใบอนุญาต

(3) มาตรการรองรับดานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
การปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ จําเปนตองเตรียมการตางๆ รวมทั้งปรับปรุงแกไข
กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติของหนวยงานรัฐ เพื่อลดความเสี่ยงจากการผูกขาดโดยผูประกอบการ
ตางชาติ และลดผลกระทบตอผูประกอบการในประเทศ
• การปรับปรุงกฎระเบียบ และแนวทางปฏิบตั ิของหนวยงานรัฐ
ระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 และกฎหมายตางๆที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐควรไดรับ
การปรับปรุงแกไข ซึ่งในขณะนี้ ไดมีการยก รางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ...... โดย
สาระสําคัญของรางระเบียบดังกลาว กําหนดไววา
o หลักการในการดําเนินการเกีย่ วกับการพัสดุ ใหกําหนดไวในรางระเบียบ
o รายละเอียดของหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ ใหกําหนดไวในรางประกาศคณะกรรมการ
วาดวยการพัสดุ (กวพ.)
ดังนั้น สาระสําคัญที่ควรจะพิจารณาปรับปรุงในรางระเบียบกระทรวงการคลังฯ มีดังนี้
- ตองสามารถใชบังคับกับสวนราชการทองถิ่นและหนวยงานรัฐวิสาหกิจไดดวย ซึ่งจะทําให
ประเทศไทยมี ร ะเบี ย บด า นการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ที่ มี ค วามโปร ง ใสและเป น ธรรม
และเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
- ควรยกเลิกสิทธิพิเศษสําหรับองคการเภสัชกรรมและโรงงานเภสัชกรรมทหาร
- ยกเลิกขอกําหนดเรื่องการสนับสนุนสินคาไทยหรือกิจการของคนไทย ตลอดจนการจางที่
ปรึกษาไทย ในโครงการที่มีมูลคาเกินกวาที่กําหนด แลวเปลี่ยนไปใชแนวทางการสนับสนุน
ซัพพลายเออรขนาดกลางและขนาดยอมแทน
- กําหนดใหหนวยงานรัฐจัดซื้อจัดจางดวยการประกวดราคาเปนวิธีหลัก โดยจํากัดเงื่อนไขใน
การจัดซื้อจัดจางดวยวิธีพิเศษใหรัดกุมขึ้น และใหหนวยงานรัฐจัดทํารายงานชี้แจงเหตุผลการ
เลือกใชวิธีพิเศษอยางละเอียด
- ใหมีการเผยแพรขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางทั้งหมด ยกเวนขอมูลที่เปนความลับทาง
การคาและขอมูลที่อาจมีผลตอการแขงขันอยางเปนธรรม

2-18

บทเรียน และมาตรการรองรับ....

- ปรับปรุงแกไขเรื่องการกําหนดเงื่อนไขทางเทคนิค โดยกําหนดใหระบุเงื่อนไขทางเทคนิคใน
เชิงประสิทธิภาพมากกวาในเชิงการออกแบบหรือการบรรยายคุณลักษณะ หามอางอิง
มาตรฐานที่มีผลกีดกันการแขงขัน และหามไมใหหนวยงานรัฐเสาะหาหรือยอมรับคําแนะนํา
ในการกําหนดเงื่อนไขดานเทคนิคจากบริษัทที่มีสวนไดเสียในการจัดซื้อจัดจาง ยกเวนการให
ขอคิดเห็นที่เปดเผยตอสาธารณะอยางเสมอภาคในวงกวาง
- กําหนดใหมีกลไกและกระบวนการสืบสวนที่เปนอิสระจากหนวยงานที่จัดซื้อจัดจาง ในกรณี
ที่ มี เ รื่อ งร อ งเรี ย น เช น การตั้ ง คณะอนุ ก รรมการสื บ สวนที่ เ ป น อิ ส ระจากหน ว ยงานที่ ถู ก
รองเรียน และกําหนดแนวทางปฏิบัติในการรองเรียนใหชัดเจน รวมทั้งเปดเผยขอมูลผลการ
พิจารณาเรื่องรองเรียนแกสาธารณชน
- แกไขกฎหมายวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานรัฐ โดยมุงสรางแรงจูงใจ
ให ผูเสนอราคาที่ ได รับความเสีย หายรองเรียนตอ ป.ป.ช. ในกรณีที่มีการกระทําที่ขัด กับ
กฎหมาย เชน ผูที่ใหพยานหลักฐานควรมีสวนแบงในเงินคาปรับจากผูกระทําผิด
• การลดความเสี่ยงจากการผูกขาดโดยผูประกอบการตางชาติ
ในกรณีของสินคาหรือบริการบางรายการ ซึ่งมีผูประกอบการตางชาติรายใหญไมกี่รายครอบงํา
ตลาดอยู เชน อากาศยาน หรือสินคาที่ใชเทคโนโลยีระดับสูง การเปดเสรีตลาดจัดซื้อจัดจางในกรอบทวิ
ภาคีจะทําใหเกิดความเสี่ยงในการผูกขาดจากผูประกอบการของประเทศภาคี เนื่องจากปดกั้นการแขงขัน
จากผูประกอบการจากประเทศอื่น ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการผูกขาดโดยผูประกอบการตางชาติ
รัฐบาลควรมีมาตรการเปดเสรีตลาด ดังนี้
- เลือกเปดเสรีตลาดจัดซื้อจัดจางใหแกผูประกอบการตางชาติโดยทั่วไปแทนการเปดเสรีแบบ
ทวิภาคี เพื่อลดความเสี่ยงของการที่ผูประกอบการจากบางชาติจะเขามาผูกขาดตลาดไทย กีด
กันการแขงขันอยางเปนธรรม และลดความสามารถของรัฐในการประหยัดงบประมาณการ
จัดซื้อจัดจาง
- บังคับใชกฎหมายแขงขันทางการคาใหมีประสิทธิผล เพื่อปฏิรูปใหระบบเศรษฐกิจไทยเอื้อตอ
การแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม
• การลดผลกระทบตอผูป ระกอบการในประเทศ
การเปดเสรีตลาดการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐจะชวยใหรัฐสามารถประหยัดคาใชจายในการ
จัดซื้อจัดจาง และสงเสริมการปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ ใหมีความโปรงใสและเปนธรรม
อยางไรก็ตาม การเปดใหมีการแขงขันจากตางประเทศอาจสงผลกระทบในดานลบตอผูประกอบการใน
ประเทศ ซึ่งเปนซัพพลายเออรใหแกหนวยงานของรัฐในปจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบดานลบที่จะ
เกิดขึ้น โดยเฉพาะผลตอผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม ตลอดจนผูดอยโอกาสกลุมตางๆ จึง
ควรมีมาตรการดังนี้
- เปลี่ยนแนวทางจากการใหสิทธิพิเศษโดยยึดสัญชาติผูประกอบการไปสูการใหสิทธิพิเศษโดยยึด
ตามขนาดของธุรกิ จ และยกเวนการจั ดซื้อจัดจางที่มีวั ตถุประสงคทางสังคม ที่มุ งชวยเหลือ
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ผูดอยโอกาสกลุมตางๆ ออกจากการแขงขันจากตางประเทศ แนวทางดังกลาวไมขัดกับความตก
ลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของ และประเทศตางๆ รวมทั้งสหรัฐฯ ก็ใชหลักเกณฑนี้อยูในปจจุบัน
- ใหความชวยเหลือในดานเทคนิคและการฝกอบรมแกผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
ตลอดจนผูดอยโอกาสกลุมตางๆ ในการเขารวมในตลาดการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ
- กระจายอํานาจทางการคลังไปสูทองถิ่น ซึ่งจะชวยใหขนาดของโครงการจัดซื้อจัดจางเล็กลง
และไมอยูภายใตการแขงขันจากตางประเทศ อยางไรก็ตาม ควรมีมาตรฐานเกี่ยวกับระเบียบ
และกลไกการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางรวมกัน

(4) มาตรการรองรับดานการคาบริการ
• เรงบังคับใชกฎหมายการแขงขันทางการคา ซึ่งมีผลมาตั้งแตปพ.ศ. 2542 แตยังไมไดนํามาบังคับ
ใชในทางปฏิบัติเทาที่ควร ทั้งๆที่เนื้อหาในกฎหมายนี้สง เสริมใหเกิดการคาที่เปนธรรม และไม
เลือกปฏิบัติระหวางบริษัทตางชาติกับบริษทั ไทย
• ทบทวนกฎ/กติกาการกํากับดูแลภายในประเทศ โดยเฉพาะในสวนของการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
เพื่อใหมีความชัดเจนและโปรงใสยิ่งขึ้น
• ทบทวน พ.ร.บ. ทุนวิสาหกิจในสวนที่เกี่ยวกับการใหสทิ ธิพิเศษแกรัฐวิสาหกิจที่แปรสภาพเปน
บริษัทจํากัด ใหสอดคลองกับขอผูกพัน รวมทั้งปรับหลักการและวิธีการในการจัดหาบริการทาง
สังคม เพื่อมิใหภาระดังกลาวตกอยูกับรัฐวิสาหกิจที่จะมีการแปรสภาพ
• เปดเสรีภาคบริการตามหลัก MFN ใหแกผปู ระกอบการชาติอื่นในธุรกิจที่มีผูประกอบการนอยราย
การปองกันการผูกขาดตลาดของผูประกอบการสหรัฐฯอีกวิธีหนึ่ง คือ การจัดทําความตกลงการคา
เสรีกับประเทศคูคาหลักทุกประเทศพรอมกัน หรือเปรียบเสมือนการใหสิทธิพิเศษตามหลักการ
ประติบัติเยีย่ งชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (MFN) สิ่งที่ประเทศไทยควรเรงดําเนินการคือการ
เจรจาเพื่อจัดทําความตกลงการคาเสรีกับสหภาพยุโรป มากกวาการเจรจากับประเทศเล็กๆที่มี
ปริมาณการคานอย ซึ่งไมสามารถคานอํานาจการผูกขาดตลาดของประเทศขนาดใหญได ธุรกิจที่
เสี่ยงตอการผูกขาดสวนใหญเปนธุรกิจทีต่ องใชเงินลงทุนสูง เชน โทรคมนาคม ธนาคาร การ
ขนสงสินคาและพัสดุภณ
ั ฑระหวางประเทศ เปนตน
• แก ไ ขกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ ให ผู ป ระกอบการชาติ อื่ น ได รั บ สิ ท ธิ ที่ เ ท า เที ย มกั บ สหรั ฐ ฯ
เนื่ อ งจากความตกลงทวิ ภ าคี ที่ ส หรั ฐ ฯจั ด ทํ า กั บ ประเทศคู เ จรจาให ค วามคุ ม ครองเฉพาะ
ผู ป ระกอบการสหรั ฐ ฯเท า นั้ น แต ไ ม ไ ด คุ ม ครองผู ป ระกอบการภายในประเทศ กล า วคื อ
ผูประกอบการสหรัฐฯอาจไดรับสิทธิการคุมครองมากกวาผูประกอบการไทยในการแขงขันใน
ประเทศไทย ดั ง นั้ น ประเทศไทยจํ า เป น ต อ งแก ไ ขกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น กฎหมายการ
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ประกอบกิจการโทรคมนาคมใหสอดคลองกับมาตรฐานภายใตความตกลงทวิภาคี เพื่อปองกัน
การใหสิทธิแกผูประกอบการสหรัฐฯเหนือกวาผูประกอบการไทยและผูประกอบการชาติอื่นๆ
• ศึกษานโยบายการอุดหนุนของรัฐบาลสหรัฐฯที่มีตอสาขาบริการตางๆ ภายใตความตกลงการคา
เสรีแบบทวิภาคีของสหรัฐฯไมมีขอหามในเรื่องการอุดหนุนของภาครัฐ กลาวคือ รัฐบาลสหรัฐฯ
สามารถใหการอุดหนุนแกนักลงทุนของประเทศตนในการเขามาประกอบกิจการในสาขาบริการ
ต า งๆ ในประเทศไทยภายใต ค วามตกลงฯ ได ซึ่ ง อาจส ง ผลให บ ริ ษั ท ไทยโดยเฉพาะ
ผูประกอบการรายยอยที่มีขอจํากัดทางการเงินและเทคโนโลยี ไมสามารถแขงขันไดหากไมได
รับการอุด หนุ น จากรั ฐ บาลไทยเชน เดี ย วกับบริษัท ในสหรัฐ ฯ ดั งนั้น รั ฐบาลไทยควรศึก ษา
รายละเอีย ดเกี่ ย วกั บ การอุ ด หนุ น ภาคบริก ารของรัฐ บาลสหรั ฐ ฯ เพื่อ ประเมิน ศั ก ยภาพของ
บริษัทเอกชนสหรัฐฯที่จะเขามาแขงขันกับบริษัทไทย รวมทั้งประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
ซึ่งจะชวยใหรัฐบาลสามารถกําหนดมาตรการหรือนโยบายเพื่อสนับสนุนหรือใหการอุดหนุน
บริษัทเอกชนไทยไดทันการณ
• การเรงบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะกฎหมายที่จะมีสวนชวยสงเสริมการควบคุมดูแล
ธุรกรรมทางการเงินใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชน พระราชบัญญัติสถาบันการเงินฉบับใหม
พระราชบัญญัติสถาบันประกันเงินฝาก พระราชบัญญัติประกันชีวิต พระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับ E-Commerce และการทําธุรกรรมตราสารอนุพันธ เปนตน
นอกจากนั้น การบังคับใชกฎหมายเหลานี้ ยังมีสวนชวยเพิ่มความชัดเจนในการปฏิรูประบบ
สถาบันการเงิน เชน การกําหนดมาตรการสงเสริมในการควบรวมกิจการของสถาบันการเงิน
ภายใตกรอบแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ทั้งนี้การเรงบังคับใชกฎหมายเหลานี้จะชวยใหทั้ง
หนวยงานรัฐบาลที่เกี่ยวของและผูประกอบการ มีเวลาปรับตัวและสรางความคุนเคยกับกฎกติกา
ใหม สงผลใหระบบการควบคุมดูแลและจัดการธุรกิจการเงินมีประสิทธิภาพเพียงพอเพื่อรองรับ
การแขงขันที่รุนแรงขึ้นจากการเปดเสรี
• การพัฒนามาตรฐานการกํากับดูแลสถาบันการเงิน (Prudential Regulations) ใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากลมากขึ้น เชน การปรับเขาสูระบบการกํากับสถาบันการเงินแบบ Risk-based
Supervision ตามมาตรฐาน Basle II สําหรับธนาคาร และตามระบบที่คลายคลึงกันสําหรับธุรกิจ
หลักทรัพยและประกันภัย เพื่อชวยลดความเสี่ยงตอเสถียรภาพทางการเงินที่อาจเกิดจากการ
เปลี่ยนพฤติกรรมของสถาบันการเงินไปในทางที่กลาเสี่ยงยิ่งขึ้น หลังจากการเปดเสรีดังกลาวใน
ขางตน สําหรับธุรกิจหลักทรัพย ทางการควรพิจารณาการเปดโอกาสใหบริษัทในไทยสามารถ
ทําธุรกรรมทางหลักทรัพยและการเงินที่หลากหลายมากขึ้น ควบคูไปกับมาตรการคุมครองนัก
ลงทุนที่ชัดเจนดวย ในสวนของธุรกิจประกันภัยนั้น ทางกรมการประกันภัยไดมีการตั้งเปาหมาย
ปฏิบัติการเพื่อคุมครองผูบริโภคมากขึ้นอยูแลว อยางไรก็ตาม ควรปรับเปลี่ยนมาตรการจัดการ
บริษัทประกันภัยที่ลมเหลว และเปดโอกาสใหมีการแขงขันไดหลากหลายขึ้น ทั้งนี้ การปรับเขา
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สูมาตรฐานสากลนั้นควรทําอยางระมัดระวังและคอยเปนคอยไป โดยคํานึงถึงความเหมาะสมตอ
ระบบเศรษฐกิ จ การเงิ น ของประเทศไทยเป น หลั ก เพื่ อ ไม ส ร า งภาระที่ เ กิ น จํ า เป น แก
ผูประกอบการและภาครัฐ
• การพิจารณาปรับเปลี่ยนกฎเกณฑที่อาจไมเอื้ออํานวยตอการพัฒนาสถาบันการเงินในระยะยาว ที่
ผานมาทางภาครัฐไดมีกฎขอบังคับหลายประการ ที่อาจบิดเบือนกลไกตลาดและทําใหสถาบัน
การเงินไทยมีสวนเสียเปรียบในการแขงขันกับสถาบันการเงินตางประเทศ เชน กฎเกณฑในการ
เปด-ปดสาขาในถิ่นทุรกันดาร กฎเกณฑในการทําธุรกรรมและผลิตภัณฑทางการเงิน และการ
ใชนโยบายเพื่อสังคมผานธนาคารพาณิชยไทย ดังนั้น ควรมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนใหมีความ
ยืดหยุนและเหมาะสมกับสภาพปจจุบันมากขึ้น เพื่อใหสถาบันการเงินไทยมีเสรีในการประกอบ
ธุรกรรมทางการเงิน รวมทั้งสรางการเรียนรูและสะสมประสบการณ (Learning by Doing) ซึ่ง
อาจชวยเสริมสรางการแขงขันบนพื้นฐานที่เทาเทียมกันมากขึ้น (More Leveled Playing Field)
เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการแขงขันที่รุนแรงขึ้นจากการเปดการคาเสรี โดยกอนเปดเสรี
ควรกระตุ น ให บ ริ ษั ท ไทยเรี ย นรู เ กี่ ย วกั บ หลั ก ทรั พ ย ใ นรู ป แบบต า งๆและกระตุ น ให เ กิ ด
ความคุนเคยกับตลาดตางประเทศมากขึ้น โดยเปดโอกาสใหบริษัทในไทยสามารถทําธุรกรรมที่
หลากหลายมากขึ้นทั้งในและนอกประเทศ
• การลดจํานวนผู เลนในตลาด (Consolidation) ขนาดของผูประกอบการในภาคบริการทาง
การเงินเปนสิ่งสําคัญที่สงผลตอตนทุนการดําเนินการ ดังนั้น การเพิ่มขนาดของบริษัทประกัน
ดวยการลดจํานวนและควบรวมจึงเปนกาวที่จําเปนเพื่อเตรียมความพรอมในการแขงขันของ
ผูประกอบการไทย ทั้งนี้ ในสวนของธุรกิจประกันภัย กรมการประกันภัยไดมีมาตรการที่จะเพิ่ม
ขนาดของทุนจดทะเบียนชําระแลวขั้นต่ําของบริษัทประกันวินาศภัยจาก 30 ลานบาท เปน 300
ลานบาทสําหรับบริษัทใหม แตยังไมมีผลบังคับใชสําหรับบริษัทในปจจุบัน ทางดานสถาบัน
การเงิน นั้น ธนาคารแห งประเทศไทยไดแ สดงทาทีสนั บสนุ นแล วภายใต แ ผนพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินไทย สวนทางบริษัทหลักทรัพยนั้น กลต.ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของความ
มั่นคงทางฐานะการเงิน และการพัฒนางานวิจัยของการวิเคราะหหลักทรัพย แตยังมิไดมีการ
ริเริ่มอยางเปนทางการในการสนับสนุนการควบรวมกิจการ อยางไรก็ตาม ควรมีการสงเสริมและ
เพิ่มแรงจูงใจ เชน การลดหยอนภาษี ซึ่งเปนสิ่งจําเปนในการผลักดันใหกระบวนการนี้ลุลวงไปได
เร็วขึ้นเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการเปดเสรี
• การใหความรูในการวางแผนการเงิน เชน การกระจายรูปแบบการลงทุนระหวางเงินฝาก กองทุน
รวม ประกันภัย หลักทรัพย ฯลฯ การบริหารหนี้สินสวนบุคคล และการสงเสริมวินัยทางการเงิน
เปนตน
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2.2.2 สินคาอุตสาหกรรม: จุดยืน/ทาทีในการเจรจา
(1) หลักการ: การเจรจา FTA ในกลุมสินคาอุตสาหกรรม กับประเทศใดๆ ที่กําลังดําเนินการใน
ขั้นตอนตอไป ควรกําหนดทาทีการเจรจาในทํานองเดียวกับที่เจรจากับประเทศญี่ปุน กลาวคือ ทยอยเปด
ตลาด โดยเปดในรายการสินคาที่ไทยสามารถแขงขันไดกอน ขณะที่สินคาที่ไทยแขงขันไมได หรือไม
แนใจวาจะสามารถแขงขันได ตองตอรองโดยมีการเจรจาเพิ่มเติมหลังจากที่ไดมีการลงนามในความตกลง
ดั ง กล า วแล ว โดยการเจรจาถั ด จากนี้ ไ ปจั ก ต อ งมี ข อ แลกเปลี่ ย น หรื อ เงื่ อ นไขที่ พ อจะยอมรั บ ได
ขณะเดียวกันก็จําเปนตองศึกษาหาแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของรายการสินคาที่
จะทําการเปดตลาดเพิ่มเติมวา ไทยมีการนําเขาจากประเทศอื่นๆที่ไทยจะทํา/หรือมีแผนที่จะทํา FTA
หรือไม ในปริมาณมากนอยเพียงใด แลวกําหนดเปนโควตา และ/หรือทยอยทําแผนลดอัตราภาษีให
ชัดเจน ควบคูไปกับกําหนดมาตรการรองรับ/ปรับโครงสรางอุตสาหกรรมดังกลาว ทั้งนี้ ยังจําเปนตอง
คํานึงถึงการเปดตลาดในลักษณะ MFN สําหรับสินคาบางรายการที่มีการเปดใหกับประเทศอื่นๆแลวดวย
เนื่องจากในทายที่สุดแลว การทํา FTAs หากดําเนินไปในทิศทางที่ถูกตอง ก็จะตองมาบรรจบกัน
(Converge) ที่ MFN
(2) ทาทีการเจรจาดานสินคาอุตสาหกรรมกับประเทศอื่นๆ ที่จะจัดทํา FTA
o
กรณีสินคาที่ไทยผลิตไมเพียงพอในประเทศ และมีการนําเขาจากประเทศคูเจรจา
อยูแลว ใหกําหนดโควตานําเขาจากประเทศคูเจรจา ตามปริมาณโควตาที่กําหนด โดยใชฐานขอมูลปริมาณ
การนําเขาจากประเทศคูเจรจาในชวง 3- 5 ปลาสุดเปนเกณฑ และมีลําดับการเจรจาตอรองลดหลั่นกัน
ตามลําดับ (ระยะเวลา และสัดสวนการเปดตลาด ขึ้นอยูกับการเจรจาในแตละรายการสินคา) เชน
- กําหนดโควตานําเขาเทากับรอยละ 25 ของคาเฉลี่ยปริมาณการนําเขาในชวง 3-5 ป
ลาสุดที่ใชเปนฐานในการคํานวณ สําหรับการลดอัตราภาษีเปน 0 ในทันที และเพิ่มโควตานําเขาเปนรอย
ละ 50 และ100 ของคาเฉลี่ยปริมาณนําเขาใน 3-5 ปที่ใชเปนฐาน สําหรับกรณีการลดอัตราภาษีเปน 0
ภายใน 5 ป และ 10 ป ตามลําดับ และเปดเสรีภายใน 15 ป
- กําหนดโควตานําเขารอยละ 50 ของคาเฉลี่ยปริมาณนําเขาในชวง 3-5 ปลาสุดที่ใช
เปนฐานในการคํานวณ สําหรับการลดอัตราภาษีเปน 0 ในทันที และเพิ่มโควตานําเขา เปนรอยละ 100
ของคาเฉลี่ยปริมาณนําเขาใน 5 ปที่ใชเปนฐาน สําหรับกรณีการลดอัตราภาษีเปน 0 ภายใน 5 ป และเปด
เสรีภายใน 10 ป
- กําหนดโควตานําเขารอยละ 50 ของคาเฉลี่ยของปริมาณนําเขาในชวง 3-5 ปลาสุดที่
ใชเปนฐานในการคํานวณ สําหรับการลดอัตราภาษีเปน 0 ในทันที และเปดเสรีภายใน 5 ป เปนตน
o กรณีสินคาที่เปน Value Chain กับประเทศคูเจรจา ควรใชโอกาสในการเจรจาตอรอง
ที่เปนเงื่อนไข โดยยืนยันที่จะตองมีกรอบระยะเวลาในการเปดเสรี ภายใตความตกลงที่ไทยควรจะไดรับ
ความรวมมือหรือไดรับประโยชนรวมกันในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือมากกวาใน Value Chain ไมวา
จะเปนการถายทอดเทคโนโลยี หรือการรวมมือในลักษณะของการนําเขาวัตถุดิบมาผลิตในอุตสาหกรรม
ที่มีลักษณะเปน Complementary กันได เพื่อใหมีการพัฒนาอุตสาหกรรมในลักษณะเชื่อมโยง และพึ่งพา
2-23

บทเรียน และมาตรการรองรับ....

อาศัยซึ่งกันและกัน ดังนั้น การเจรจาจัดทํา FTA นอกจากคํานึงถึงเรื่องการลดอัตราภาษีและลดอุปสรรค
ที่เปน Non-tariff Barriers แลว ยังตองคํานึงถึงโอกาสในการลงทุนของประเทศคูเจรจาทั้งสองฝายที่จะ
เกิดขึ้นตามมาดวย ตัวอยางที่เห็นเดนชัดก็คือ อุตสาหกรรมเหล็ก/ผลิตภัณฑเหล็กที่ไทยมีการทํา FTA ใน
สาขานี้กับ ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุน และอินเดีย ดังนั้น ไทยตองฉกฉวยโอกาสนี้ในการเจรจาเพื่อประโยชน
ในการเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจในสวนที่ไทยมีศักยภาพโดยไมจําเปนตองลงทุนผลิตผลิตภัณฑเหล็กตลอด
หวงโซอุปทานในประเทศไทย หรือ ใชยุทธศาสตร Global Value Chain Approach

2.2.3 สินคาเกษตรและปศุสัตว: แนวทางเจรจา และมาตรการรองรับ/ปรับตัว
o

o
o

o
o
o
o
o
o
o

(1) อุตสาหกรรมโคเนื้อ
การเจรจา FTA โคเนื้อกับอินเดีย ตองพิจารณามาตรฐานสุขอนามัยมาก โดยเฉพาะโรคปาก
เปอย เทาเปอย และโรคอื่นๆ ที่ยังไมมีในไทย เพื่อปองกันการระบาดของโรค รวมทั้งปญหา
การลักลอบนําเขาโคมีชีวิตจากอินเดียผานทางพมา
การเจรจากับสหรัฐฯ นอกจากตองเขมงวดกับปญหาโรควัวบาแลว ไทยควรสงเสริมดาน
ความรวมมือดานการพัฒนาตลาดเนื้อโคคุณภาพกับสหรัฐฯ ซึ่งมีพัฒนาการมากกวาไทย
กรณีประเทศที่ไทยไดทํา FTA ดานการเปดตลาดเนื้อโคแลวคือ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด
รัฐบาลตองเรงปฏิบัติตามแนวทางรองรับผลกระทบดานลบภายใน 15 ป นับจากป 2548
อยางจริงจัง
แนวทางรองรับและพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อระยะยาวตองจัดตั้งคณะกรรมการกิจการโคเนื้อ
แหงชาติ เพื่อจัดเครือขายการผลิตใหเชื่อมตอถึงกันอยางเปนระบบ
การขึ้นทะเบียนฟารมและผูเลี้ยงโคเนื้อ เพื่อนําไปสูฟารมมาตรฐาน
ปรับปรุงบํารุงพันธุโคเนื้อใหเติบโตเร็ว และตรงตามความตองการของตลาด
สงเสริม/สนับสนุนในการพัฒนาอาหารหยาบโปรตีนสูง เพื่อลดตนทุนการผลิต
พัฒนาระบบตลาดเนื้อโคใหเปนไปตามกลไกตลาดมากขึ้น
พัฒนาโรงฆาสัตวใหมีมาตรฐานถูกสุขลักษณะเปนที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล
สรางมูลคาเพิ่มในการแปรรูปเนื้อ การชําแหละเปนชิ้นสวนตางๆ

(2) อุตสาหกรรมโคนม
o การเจรจา FTA ดานผลิตภัณฑนมกับสหรัฐฯโดยเนนการสงเสริมดานความรวมมือในการ
พัฒนาผลิตภัณฑนมกับสหรัฐฯ
และความรวมมือในการพัฒนาพันธุโคนมที่เหมาะกับ
ภูมิอากาศของไทย
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o การเจรจา FTA
กับ อิน เดี ย ในประเด็ น มาตรฐานสุ ข อนามั ย ผลิ ตภั ณ ฑ น มโดยให
ความสําคัญเชนเดียวกับโคเนื้อ/เนื้อโค อยางไรก็ตาม อินเดียผลิตนมโคเพื่อการบริโภคใน
ประเทศเปนหลัก และคุณภาพน้ํานมยังต่ํากวาไทย
o FTA ที่ไทยทํากับออสเตรเลียและนิวซีแลนดสงผลใหไทยทยอยเปดตลาดนม ภาครัฐตอง
เรงดําเนินมาตรการรองรับผลกระทบภายใน 15 ป นับจากป 2548 อยางจริงจัง
o กระตุนอุปสงค โดยรณรงคใหคนไทยดื่มนมสด/นมพรอมดื่ม ที่ทํามาจากน้ํานมดิบ ที่ผลิต
ในประเทศที่ไดคุณภาพและมาตรฐานสากล
o จัดระบบการจัดสรรนมโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ
o ผ อ นปรนกฎระเบี ย บให เ อื้ อ ต อ เกษตรกรสามารถบริ ห ารต น ทุ น การผลิ ต ให ล ดลงได
ในทันที เชน การนําเขาปจจัยการผลิตที่สําคัญ การขนสงอาหารหยาบ และการจัดเก็บภาษี
เงินไดที่ยังไมหักคาใชจายในอัตรากาวหนา เปนตน
o ปรับปรุงบํารุงพันธุโคนม อาหารหยาบ และใชอาหารขนเทาที่จําเปน
o กําหนดกฎเกณฑและจัดระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในประเทศ เพื่อ
บริหารจัดการในดานอุปทานใหสอดรับกับดานอุปสงค
o ในระยะยาว ควรปรับราคารับซื้อนมดิบที่ 12.50 บาท/ก.ก. โดยกําหนดสูตรราคาใหอิงกับ
ราคาในตลาดโลก โดยคอยๆ ปรับตัวหรือมีความยืดหยุนและในที่สุดเคลื่อนไหวตาม
กลไกตลาด ดังนั้น หากเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตลงได และเมื่อราคานมใน
ตลาดโลกอยูในชวงขาลง ผูผลิตที่มีตนทุนต่ําเทานั้นที่จะยืนหยัดอยูได
o รวมมือกับประเทศที่เปนผูนําคือ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ในการพัฒนาอุตสาหกรรม
นมไทยใหขยายตลาดในประเทศและตลาดประเทศใกลเคียงในภูมิภาคได
(3) หมวดสินคาเกษตร
การเจรจาสินคาเกษตรในกรอบ FTA ควรสอดคลองกับกรอบ WTO ที่ประเทศตางๆ ตองลดการ
อุดหนุนในรูปแบบตางๆ (Amber Box Î Blue Box Î Green Box) ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
อยางไรก็ตาม การเจรจา FTA ทั้งหมดยังไมไดพุงเปามาที่ประเด็นการลดการอุดหนุน แตมุงไปทีก่ ารลด
อัตราภาษี และ Non-tariff Barrier ซึ่งยังไมเปนการเพียงพอ
สําหรับสินคาเกษตรที่มีศักยภาพของไทยทัง้ ขาว มันสําปะหลัง ผลไมเมืองรอน เชน มังคุด มะมวง
ทุเรียน ลําไยแหง มะพราวออน เปนตน ควรสงเสริมการทําตลาดอยางจริงจังภายหลังการทําความตกลง
FTA อยางไรก็ดี ปญหาที่เกิดขึ้นในการทํา FTA สินคาเกษตรคือ ไมมกี ารทําตลาดภายหลังสินคาเกษตร
มีอัตราภาษีลดลงแลว เชน ที่อินเดีย มีเพียงมังคุดและมะมวงที่ขยายตัว ขณะที่ทุเรียนและสินคารายการอื่น
ยังไมมีความเคลื่อนไหวของการสงออก ทั้งๆ ที่อัตราภาษีลดลงรอยละ 50 แลว เปนตน
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ในสวนของการกําหนดโควตานําเขาและวิธีการจัดสรรโควตาใหแกผูนําเขาสําหรับสินคาเกษตร 22 รายการ
ภายใตขอผูกพัน WTO โดยมีการผูกเงื่อนไขใหผูนําเขาจักตองรับซื้อสินคาเกษตรดังกลาวในประเทศนั้น
จําเปนตองมีการทบทวนและปลดปลอยสินคาเหลานี้ตามที่ไดวิเคราะหและนําเสนอไวในเบื้องตนแลว
เพื่อลดการเบี่ยงเบนตลาดในประเทศ และเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาเหลานี้ให
สอดรับกับสถานการณที่เปลีย่ นไป ทั้งนี้ รายการสินคาเกษตรในกลุม 22 รายการ มีทงั้ แขงไดและแขงไมได
การเจรจาเปดตลาดสินคาในรายการเหลานี้ จึงตองพิจารณาเปนรายการๆ ไป ดังนี้
• รายการสินคาที่มีศักยภาพแขงขันไดแก มะพราวออน ขาว น้ํามันถัว่ เหลือง ลําไยแหง
ขาวโพดเลี้ยงสัตว เปนตน
• รายการสินคาที่มี Niche Market ไดแก น้ํามันมะพราว เสนไหมดิบพันธุพื้นเมือง
พริกไทย กระเทียมสด เปนตน
• รายการสินคาทีร่ ัฐอุดหนุนแบบ Welfare ไดแกหอมหัวใหญ ถั่วเหลือง กระเทียมอุตสาหกรรม
• การใชมาตรการแทรกแซงในแตละรายการสินคาตองพิจารณาถึงขอกําหนดของ WTO
ทั้ง Amber Box (การอุดหนุนที่บิดเบือนการผลิต-ตลาด) Blue Box (การอุดหนุนเพื่อ
จํากัดการผลิต) และ Green Box (การอุดหนุนที่ไมบดิ เบือนตลาด) หรือ De mininis
(กําหนดวงเงินอุดหนุนไดระดับหนึ่ง) ใหเหมาะสม
• ควรมีคณะทํางานพิจารณารายการสินคาเกษตรทั้ง 22 รายการดังกลาววา ควรไดรับการ
สนับสนุนจากรัฐในรูปแบบใดและมูลคาเทาไร เพื่อวางแผนเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
สนับสนุนจาก Amber Box Î Blue Box Î Green Box หรือ De mininis โดยมีการ
กําหนดเพดานและระยะเวลาที่ชัดเจนเพือ่ ใหสอดคลองกับแผนการจัดทํา FTA และ MFN
• ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อจัดระบบและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินคาเกษตรให
ตรงกับความตองการของตลาดโดยบริหาร Supply Management และ Traceability
• มุงเนนมาตรการการจัดการฟารมตามแนวทาง Good Agriculture Practice (GAP) และ
Good Manufacturing Practice (GMP) อยางเปนระบบใน Supply Chain
• สงเสริมการสรางมูลคา (Value Creation) ใหกับผลผลิตทางการเกษตรทีแ่ ขงขันได หรือ
รายการที่พัฒนาพันธุแลวแขงได โดยเนนทั้ง Pre-Harvesting & Post-Harvesting
Technology การพัฒนาพันธุ การแปรรูปเปนผลิตภัณฑที่หลากหลาย แปลกใหม ได
คุณภาพและมาตรฐาน ตลอดหวงโซอุปทาน
• จัดระบบ Logistics การขนสง และ Outlets ในการระบายสินคาเกษตรตามฤดูกาลที่ลน
ตลาด (การกระจายสินคา และการแปรรูปสินคา)
• ใช NTBs โดยเฉพาะมาตรการดานสุขอนามัยกับสินคาเกษตรนําเขาที่ต่ํากวามาตรฐาน
และมีมาตรการปองกันการนําเขา/การลักลอบนําเขาสินคาเกษตรจากเพื่อนบานมาสวม
สิทธิ์เปนสินคาไทยเพื่อแสวงหาประโยชนจากมาตรการชวยเหลือของรัฐบาล
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• สงเสริม/พัฒนาใหเกิด Cluster สินคา/กลุมสินคา เพื่อใหเกิดความรวมมือดานวิทยาการ
ทุน การขนสง และโครงสรางพื้นฐาน ที่สงผลไปถึงการเพิ่มอํานาจตอรองทั้งในและ
ตางประเทศ

สวนที่ 3: ผลกระทบของการจัดทํา FTA ของไทยกับประเทศคูเจรจา และสถานะการแขงขัน
ในปจจุบัน
ในสวนนี้ เปนการวิเคราะหผลกระทบจากการจัดทํา FTA ของไทยกับประเทศคูเจรจาที่เกิดขึ้น
แลวในทางปฏิบัติ และวิเคราะหสถานะการแขงขันในเศรษฐกิจรายสาขาของไทยในปจจุบัน ดังนี้

3.1 ผลกระทบของการจัดทํา FTAs ตอเศรษฐกิจการคาของไทย
เนื่องจากการจัดทํา FTA ของไทย ที่มีผลแลวในทางปฏิบัติ มีเพียงประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด จีน
และอินเดีย การวิเคราะหผลกระทบในที่นี้ จึงเปนการวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงจากการจัดทําเขต
การคาเสรีไทยกับประเทศตางๆ เหลานั้น ในชวง 10 เดือนแรกของป 2548 เปนหลัก (สําหรับผลกระทบ
กับประเทศทีก่ ําลังอยูระหวางเจรจา และยังไมมีผลในทางปฏิบัติ ไดมีการประเมินผลกระทบทีค่ าดวาจะ
เกิดขึ้นไวในเชิงภาพรวมในสวนที่ 2 เรือ่ งจุดยืน/ทาทีการเจรจาและมาตรการรองรับผลกระทบ) ทั้งนี้
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก FTA จริงๆ รายประเทศ มีดังนี้
• FTA ไทย – ออสเตรเลีย
ผลกระทบภาพรวม
 เขตการคาเสรีไทยกับออสเตรเลียเริ่มเมื่อ 1 มกราคม 2548 โดยสัดสวนการคาไทย-ออสเตรเลีย
เทากับรอยละ 2.86 ของการคาไทยทั้งหมดกับตางประเทศ ในชวง 10 เดือนแรกของป 2548
 ในชวง 10 เดือนแรกของป 2548 หลังทํา FTA มูลคาการคาระหวาง 2 ประเทศเพิ่มขึ้นรอยละ 45.4
สูงกวาคาเฉลี่ยการคาระหวางกันกอนหนาการทํา FTA ในชวง 3 ปที่ผานมาที่เพิ่มขึ้นรอยละ 20
 ไทยสงออกสินคาไปออสเตรเลียรวม 2,638 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 29.3 แตนําเขาสินคา
จากออสเตรเลียรวม 2,811 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 64.5 ทําใหไทยขาดดุลการคาแก
ออสเตรเลีย 173 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในชวง 10 เดือนแรกป 2548 แตหากหักการนําเขาน้ํามันดิบ
และทองคํา ไทยเกินดุล 1,132.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ
o

การนําเขาทองคําและน้ํามันดิบมีสัดสวนรอยละ 46.4 ของการนําเขารวมของไทยจาก
ออสเตรเลีย การนําเขาดังกลาวทําใหไทยขาดดุลการคา แตไมไดเกี่ยวของกับการทํา
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FTA ไทย-ออสเตรเลีย เนื่องจากอัตราภาษีการนําเขาทองคําและน้ํามันดิบเทากับรอยละ
0 อยูแลว ไมวามีหรือไมมี FTA




การนําเขาน้ํามันดิบจากออสเตรเลียเพิ่มสัดสวนจากรอยละ 8.5 ป 2547 เปนรอยละ 16.5
ในชวง 10 เดือนแรกป 2548 ทําใหไทยนําเขาน้าํ มันดิบจากออสเตรเลียเพิ่มขึน้ 300.2%
การนําเขาทองคําจากออสเตรเลียเพิ่มจากสัดสวนรอยละ 22.7 ในป 2547 เปนรอยละ
29.9 ในชวง 10 เดือนแรกของป 2548 ทําใหการนําเขาทองคําจากออสเตรเลีย
ขยายตัว 151.5%

ผลกระทบรายสินคา
 สินคาไทยที่คาดวาจะไดรับผลทางบวกจาก FTA และผลการสงออกจริงขยายตัว (%เหรียญสหรัฐฯ)








รถยนต อุปกรณ และสวนประกอบเพิ่ม 69.7% (2547: 22.1%)
เหล็กและผลิตภัณฑเพิ่ม 100.1% (2547: +21.8%)
อาหารทะเลกระปองและแปรรูปโต 16.4% (2547: +14.7%)
เครื่องรับวิทยุโทรทัศนและสวนประกอบโต 45.2% (2547: -8.3%)
ผลไมกระปองและแปรรูปขยายตัว 12.2% (2547: -5.7%)
ยางและผลิตภัณฑโต 25.5% (2547: +12.0%)
เสื้อผาสําเร็จรูปเพิ่ม 6.4% (2547: +19.6%)

 สินคาไทยที่คาดวาจะไดรับผลทางบวกจาก FTA แตผลการสงออกจริงกลับหดตัว (% เหรียญสหรัฐฯ)





เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบลดลง 4.4% (2547: +51.7%)
เม็ดพลาสติกบางประเภท เชน โพรพิลีนลดลง 69.7% ไวนิลคลอไรดลดลง 57.2%
อัญมณีและเครื่องประดับหดตัว 42.0% (2547: +13.9%)
ตูเย็น ตูแ ชแข็งและสวนประกอบลดลง 0.9% (2547: 66.7%)

 สินคาไทยที่คาดวาจะไดรับผลทางลบจาก FTA และผลการนําเขาจริงเพิ่มขึน้ (% เหรียญสหรัฐฯ)






นมและผลิตภัณฑเพิ่ม 22.9% (2547: +16.0%)
ผลไมและของปรุงแตงจากผลไมเพิ่มขึ้น 55.1% (2547: +25.6%)
สวนประกอบและอุปกรณยานยนตเพิ่ม 70.6% (2547: +31.3%)
ยารักษาโรคเพิม่ 25.3% (2547: +17.5%)
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเพิ่ม 45.8% (2547: -8.1%)
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อลูมิเนียมและผลิตภัณฑโต 44.0% (2547: +15.6%)
เนื้อสัตวสําหรับการบริโภคโต 41.4% (2547: +72.7%)

• FTA ไทย – จีน
ผลกระทบภาพรวม
•

FTA ไทยกับจีน ทําในกรอบของอาเซียนกับจีน เริ่มจากหมวดสินคา 01-08 เมื่อ 1 ตุลาคม 2546
สวนกรอบสินคารวมเริ่มเมื่อ 20 กรกฎาคม 2548 โดยสัดสวนการคาไทย-จีนเทากับรอยละ 8.7 ของ
การคาไทยทั้งหมดกับตางประเทศ

•

ในชวง 10 เดือนแรกของป 2548 มูลคาการคาระหวางสองประเทศเพิ่มขึ้นรอยละ 34.3 ใกลเคียง
กับคาเฉลี่ยการคาระหวางกันกอนหนาการทํา FTA ในชวง 3 ปที่ผานมาที่เพิ่มขึ้นรอยละ 32.5
ทั้งนี้ ภาพการเพิ่มขึ้นของการคาระหวางประเทศหลังทํา FTA ยังไมชัดเจนนัก อาจเนื่องมาจาก
การเปดเสรีในภาพใหญเพิ่งเริ่มขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมของป 2548

•

ไทยสงออกสินคาไปจีนมูลคารวม 7,412.9 ลานเหรียญสหรัฐ ขยายตัวรอยละ 29.0 แตนําเขา
สินคาจากจีน 9,167.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 38.8 ทําใหไทยขาดดุลการคากับจีน
1,754.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในชวง 10 เดือนแรกของป 2548

•

รอยละ 86 ของการนําเขาสินคาจีนของไทย มาจากการนําเขาสินคาทุนและสินคาขั้นกลาง ที่
สําคัญ ไดแก เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบที่ขยายตัวรอยละ 38.1 และมีมูลคารวม 1,712.9
ลานเหรียญสหรัฐฯ เหล็กและเหล็กกลาเพิ่มขึ้นรอยละ 166.6 และมีมลู คารวม 939.5 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ตามดวยคอมพิวเตอรและสวนประกอบที่เพิ่มขึ้นรอยละ 39.5 สวนเครือ่ งจักรกลและ
เคมีภัณฑโตรอยละ 48.9 และ 37.4 ตามลําดับ

•

ไทยจะขาดดุลการคากับจีนมากกวานี้หรือไม หลังเปดเสรีเต็มรูปแบบภายใตกรอบอาเซียน-จีน?
คําตอบคือ ผล FTA จะทําใหเกิด Trade Creation เพิ่มขึ้นไดอีก ขณะเดียวกันก็จะมี Trade
Diversion ดวย กลาวคือ แมมีการนําเขาจากจีนมากขึ้นหลังจากทํา FTA ในกรอบอาเซียน-จีน
แตการนําเขาสินคาทุนและสินคาขั้นกลางจากประเทศอื่นๆอาจลดลง
ผลตอดุลการคาใน
ภาพรวมทั้งหมดจึงอาจเปนบวกหรือลบก็ได ในขณะเดียวกัน การนําเขาสินคาทุนและสินคาขั้น
กลางบางประเภท เปนการนําเขาเพื่อใชผลิตและสงออกสินคาขั้นปลายตอไป
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•

ผลของ FTA ไทย- จีน ในหมวด 01 -08






FTA หมวด 01-08 ที่อัตราภาษีเปนรอยละ 0 ตั้งแตเดือนตุลาคม 2546 ผลจาก
FTA ในชวง 10 เดือนแรกของป 2548 ไทยเกินดุล 9,355 ลานบาท โดยเกือบ
ทั้งหมดเปนการเกินดุลในหมวด 07-08 ผักและผลไมรวม 9,247.1 ลานบาท
การสงออกผักและผลไมไทยไปจีนขยายตัวรอยละ 34.5 ขณะที่การสงออกผัก
และผลไมไทยไปทั่วโลกลดลงรอยละ 2.3 ในชวง 10 เดือนแรกของป 2548
สินคาที่คาดวาจะไดรับผลทางลบจาก FTA ในหมวด 07-08 คือ ผักและผลไม
เมืองหนาวของไทย โดย ในชวงครึ่งแรกของป 2548 ไทยนําเขาจากจีนเพิ่มขึ้น
รอยละ 19.9

• FTA ไทย – อินเดีย
ผลกระทบภาพรวม
 FTA ไทย-อินเดีย เริ่มทําในกรอบสินคา 82 รายการ เมื่อ 1 กันยายน 2547 โดยในชวง 10 เดือน
ของป 2548 สัดสวนการคาไทย-อินเดียมีเพียงรอยละ 1.2 ของการคาไทยทั้งหมดกับทัว่ โลก
 ไทยสงออกสินคาไปอินเดียรวมมูลคา 1,228.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 63.2 จากป
กอนหนา และนําเขาสินคาจากอินเดียมูลคา 1,075.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ รอยละ 9.1 ทําให
ไทยเกินดุลการคาอินเดีย 152.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในชวง 10 เดือนแรกของป 2548 (สวนหนึ่ง
เปนผลมาจาก FTA) ทั้งที่ในชวง 10 เดือนแรกของป 2547 ไทยขาดดุลการคาอินเดียอยู 233.7
ลานเหรียญสหรัฐฯ
 การทํา FTA ใน EHS ระหวางไทยกับอินเดีย หรือกลุมสินคา 82 รายการนั้น ครอบคลุมทั้งสินคา
เกษตรและอุตสาหกรรม โดยมีการทยอยลดอัตราภาษีจาก MFN Applied Rates ในแตละป เริ่ม
จากปแรกลดลง 50% ปถัดมาลดลง 75% และปสุดทายลดลง 100% โดยเริ่มตั้งแตวนั ที่ 1 กันยายน
2547 จนกระทัง่ วันที่ 1 กันยายน 2549 อัตราภาษีในกลุมนี้จะเปน 0%
 ผล FTA ในชวง 10 เดือนแรกของป 2548 ทําใหไทยเกินดุลการคาจากอินเดียในกลุม 82 รายการ
206.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมากจากในชวงเดียวกันของปกอนทีไ่ ทยเกินดุลอินเดียในสินคา
กลุมนี้เพียง 56.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ
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ผลกระทบรายสินคา (ในชวงครึ่งแรกของป 2548)
o

o

o

o

o

o

การสงออกเฉพาะกลุม 82 รายการที่ทํา FTA โตถึงรอยละ 154.2 โดยมาจากการสงออก
สินคารายการสําคัญ ไดแก เม็ดพลาสติกขยายตัวรอยละ 174.6 เหล็กและผลิตภัณฑโต
รอยละ 93.9 เครื่องยนตเพิ่มรอยละ 244.5 เครื่องรับวิทยุโทรทัศนโตรอยละ 140.4 และ
เครื่องจักรกลเพิ่มรอยละ 162.9 เปนตน
จากการที่มูลคาการสงออกสินคาไทยไปอินเดียในกลุม 82 รายการขยายตัวกวา 1.5 เทา
ทําใหสัดสวนการสงออกสินคากลุมนี้ของไทยไปอินเดียเพิ่มจากรอยละ 1.33 เปนรอย
ละ 2.62 ของการสงออกสินคารวมของไทย
การนําเขาสินคาของไทยจากอินเดียในกลุม 82 รายการลดลงรอยละ 16.6 ทําใหสัดสวน
การนําเขาสินคาในกลุมนี้ของไทยจากอินเดียลดลงจากรอยละ 1.1 เหลือรอยละ 0.77
ของการนําเขาสินคารวมของไทย
สินคา 82 รายการที่ไทยสงออกไปทั่วโลกโตรอยละ 28.4 สูงกวาการสงออกสินคาทั้งหมดที่
เพิ่มรอยละ 12.5 แสดงวา สินคากลุม 82 รายการเปนสินคาสงออกที่มีศักยภาพสูงอยู
แลว
ผล FTA ทําใหการสงออกสินคาใน 82 รายการของไทยไปอินเดียขยายตัวดี (% ของเหรียญสหรัฐฯ)
 กลุมผลไมสงออกที่ขยายตัวคือ มังคุดโต 133% และมะมวงเพิ่ม 36%
 เม็ดพลาสติกเพิ่ม 174.6%
 เหล็ก และผลิตภัณฑโต 93.9%
 เครื่องยนตสันดาปภายในแบบลูกสูบและสวนประกอบเพิม
่ 244.5%
 เครื่องรับวิทยุโทรทัศนและสวนประกอบเพิ่ม 140.4%
 เครื่องจักรกลและสวนประกอบขยายตัว 162.9%
 อัญมณีและเครื่องประดับเพิม
่ 39.6%
 ผลิตภัณฑอลูมิเนียมโต 166.7%
 เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบเพิ่ม 110.5%
มีสินคาในกลุม 82 รายการที่อัตราภาษีลดลงรอยละ 50 แลว แตยังไมมีการสงออกไปอินเดีย
เชน ทุเรียน ซึ่งอาจจะยังไมมกี ารทําตลาดทําใหสินคาไมเปนที่รูจักในตลาดอินเดีย รวมทั้ง
รายการสินคาอุตสาหกรรมมากกวา 10 รายการที่อยูในกลุม 82 รายการ แตยังไมมีการ
สงออกไปอินเดีย
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• FTA ไทย – นิวซีแลนด
ผลกระทบภาพรวม
 FTA ไทย-นิวซีแลนด เริ่มทําเมื่อ 1 กรกฎาคม 2548 โดยในชวง 10 เดือนแรกของป
2548 การคาไทย–นิวซีแลนด มีสดั สวนเพียงรอยละ 0.33 ของการคาไทยทั้งหมดกับทั่ว
โลก
 ในชวง 10 เดือนของป 2548 ไทยสงออกสินคารวมไปนิวซีแลนด 426.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ
ขยายตัวรอยละ 65.9 จากปกอนหนา และนําเขาสินคาจากนิวซีแลนดรวม 204.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ
เพิ่มขึ้นรอยละ 7.0 ทําใหไทยเกินดุลการคาทั้งหมด 222 ลานเหรียญสหรัฐฯ
 ผลของ FTA ไทยกับนิวซีแลนดในชวง 4 เดือนแรก หรือในชวงเดือนกรกฎาคมถึง
เดือนตุลาคมของป 2548 คือ ไทยสงออกสินคารวม 193.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวจาก
ชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 60.3 และนําเขาสินคารวม 83.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
รอยละ 13.3 ทําใหไทยเกินดุลการคาจากนิวซีแลนด 109.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
จากในชวงเดียวกันของปกอน 63 ลานเหรียญสหรัฐฯ

3.2 สถานะการแขงขัน จุดแข็ง จุดออนของสินคาและบริการรายสาขาของไทย
การศึกษาในสวนนี้ เปนการวิเคราะหสถานะการแขงขัน จุดออน จุดแข็งของสินคาและบริการ
รายสาขาของไทย โดยหลักเกณฑในการวัดสถานะการแขงขันของรายการสินคาสงออกสําคัญในที่นี้ ใช
วิธีการเปรียบเทียบดัชนีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage:
RCA) ในการสงออกสินคาสําคัญของไทยในตลาดโลก กับการสงออกสินคาชนิดเดียวกันของประเทศคู
จัดทํา/เจรจา FTA ของไทย 1 ในตลาดโลก (รายละเอียดตามตารางที่ 2.1) ทําใหทราบสถานะของรายการ
สินคาสงออกสําคัญของไทยที่จะนําไปสูการกําหนดยุทธศาสตรในการจัดทํา FTA ในอนาคตไดชัดเจน
ขึ้น นอกจากนี้ ไดมีการวิเคราะหแนวโนมของการสงออกและนําเขาในสาขาบริการ เพื่อชี้ใหเห็นถึง
สถานะการแขงขันของภาคบริการของไทยในภาพรวม

1

แหลงที่มาของขอมูล จาก International Trade Center ของ UNSD
RCA = สัดสวนของการสงออกสินคา X ของประเทศ Y ตอสินคาสงออกของประเทศ Y ทั้งหมด/ สัดสวนของสินคาสงออก X

สินคาสงออกของโลกทั้งหมด
RCA> 1 แสดงวาประเทศนั้นมีความเชีย่ วชาญ หรือมีจดุ แข็งในสินคานั้น ซึ่งหาก RCA ของสินคาสงออกของประเทศใดมากกวาก็
สินคาสงออกของประเทศนั้นมีความสามารถในการแขงขันมากกวา
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3.2.1 ดัชนีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) ของสินคาสงออกสําคัญ
จากการวัดสถานะความสามารถในการแขงขัน หรือความเชี่ยวชาญ (Specialization) ของสินคา
ไทย โดยใช RCA ตามตารางที่ 2.1 พบวา สินคาสงออกที่ไทยมีจุดแข็ง เนื่องจากมีคา RCA อยูในระดับที่
มากกวา 1 ที่สําคัญ ไดแก อาหารสด (RCA = 2.33) ไอที และอิเล็กทรอนิกส (RCA = 2.11) อาหารแปร
รูป (RCA = 1.71) เสื้อผาสําเร็จรูป (RCA = 1.56) สวนประกอบอิเล็กทรอนิกส (RCA = 1.55) และ
ผลิตภัณฑหนัง (RCA = 1.40) ขณะที่สินคาสงออกที่ไทยมีจุดออน เนื่องจากมีคา RCA อยูในระดับต่ํากวา
1 ที่สําคัญ ไดแก สินแร (RCA = 0.36) อุปกรณขนสง (RCA = 0.37) อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน (RCA =
0.60) เครื่องจักรกลที่ไมใชอิเล็กทรอนิกส (RCA = 0.62) เคมีภัณฑ (RCA = 0.65) ผลิตภัณฑไม (RCA =
0.66) และสิ่งทอ (RCA = 0.79)
อยางไรก็ดี หากพิจารณาสินคาที่ไทยมีจุดแข็ง วัดจากการที่มีคา RCA มากกวา 1 เทียบกับ
ประเทศคูตกลง/เจรจา FTA กับไทย พบวา
• สินคาอาหารสด ไทยมีสถานะการแขงขันต่ํากวาประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด และเปรู
• สินคาไอที และอิเล็กทรอนิกส ไทยมีสถานะการแขงขันต่ํากวาจีน
• สินคาอาหารแปรรูป ไทยมีสถานะการแขงขันต่ํากวาออสเตรเลีย นิวซีแลนด และเปรู
• สินคาเสื้อผาสําเร็จรูป ไทยมีสถานะการแขงขันต่ํากวา จีน อินเดีย บาหเรน และเปรู
• สินคาสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส ไทยมีสถานะการแขงขันต่ํากวา ญี่ปุน
• สินคาผลิตภัณฑเครื่องหนัง ไทยมีสถานะการแขงขันต่ํากวา จีน และอินเดีย
ขณะที่เมื่อพิจารณาสินคาที่ไทยมีจุดออน วัดจากการที่มีคา RCA นอยกวา 1 เทียบกับประเทศคู
ตกลง/เจรจา FTA กับไทย พบวา
• รายการสินคาสินแรไทยมีสถานะการแขงขันสูงกวา จีน นิวซีแลนด และสหรัฐอเมริกา
• สินคาอุปกรณขนสง ไทยมีสถานะการแขงขันสูงกวา จีน และนิวซีแลนด
• สินคาอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน ไทยมีสถานะการแขงขันต่ํากวาทุกประเทศ
• สินคาเครื่องจักรไมใชอิเล็กทรอนิกส ไทยมีสถานะการแขงขันสูงกวาทุกประเทศ ยกเวนญี่ปุน
และสหรัฐอเมริกา
• สิ น ค า เคมี ภั ณ ฑ ไทยมี ส ถานะการแข ง ขั น สู ง กว า ทุ ก ประเทศ ยกเว น อิ น เดี ย ญี่ ปุ น และ
สหรัฐอเมริกา
• ผลิตภัณฑไม ไทยมีสถานะการแขงขันสูงกวาทุกประเทศ ยกเวนออสเตรเลีย นิวซีแลนด และ
สหรัฐอเมริกา
• สินคาสิ่งทอ ไทยมีสถานะการแขงขันสูงกวาทุกประเทศ ยกเวน บาหเรน จีน และอินเดีย

2-33

บทเรียน และมาตรการรองรับ....

ตารางที่ 2.1 สถานะการแขงขันวัดจาก RCA รายประเทศ 2
สินคา
TH AUS BH CN IN JP
อาหารสด
2.33 4.08 0.12 0.68 2.23 N.A.
ไอทีและอิเล็กทรอนิกส
2.11 0.23 0.12 2.43 0.10 1.20
อาหารแปรรูป
1.71 2.00 0.20 0.47 0.76 N.A.
เสื้อผาสําเร็จรูป
1.56 N.A. 2.15 3.46 3.09 N.A
สวนประกอบอิเล็กทรอนิกส
1.55 0.18 N.A. 1.04 0.23 1.64
ผลิตภัณฑเครื่องหนัง
1.40 0.49 N.A. 3.34 2.18 N.A.
สิ่งทอ
0.79 0.20 1.37 2.39 4.27 0.55
ผลิตภัณฑไม
0.66 0.67 0.25 0.43 0.17 0.19
เคมีภัณฑ
0.65 0.48 0.57 0.42 1.06 0.87
เครื่องจักรกรไมใชอิเล็กทรอนิกส
0.62 0.36 0.10 0.52 0.37 1.71
อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน
0.60 1.25 3.51 0.96 1.36 0.99
อุปกรณขนสง
0.37 0.47 N.A. 0.27 0.23 2.03
สินแร
0.36 3.41 4.35 0.28 2.03 N.A.

NZ
7.07
0.15
5.84
0.31
0.34
1.15
0.54
3.45
0.58
0.38
0.81
0.25
0.18

PE
2.52
N.A.
4.13
2.81
N.A.
N.A.
0.68
0.58
0.35
0.06
2.86
N.A.
2.56

US
1.52
0.92
0.75
0.23
1.33
N.A
0.61
0.93
1.18
1.38
0.63
1.22
0.35

ที่มา: ITC 2004, Calculations based on COMTRADE of UNSD

อนึ่ง สรุปสถานะการแขงขันในแตละรายการสินคา ไดดังนี้
• สินคาที่ไทยมีจุดแข็ง (RCA>1)
(1) อาหารสด และอาหารแปรรูป
- ไทยไดเปรียบบาหเรน จีน อินเดีย และสหรัฐฯ
- ไทยเสียเปรียบออสเตรเลีย นิวซีแลนด และเปรู
(2) ไอที และอิเล็กทรอนิกส
- ไทยไดเปรียบออสเตรเลีย บาหเรน อินเดีย ญี่ปุน นิวซีแลนด และ
สหรัฐฯ
- ไทยเสียเปรียบจีน
(3) สวนประกอบอิเล็กทรอนิกส
- ไทยไดเปรียบออสเตรเลีย จีน อินเดีย นิวซีแลนด และสหรัฐฯ
- ไทยเสียเปรียบญี่ปุน
(4) เสื้อผาสําเร็จรูป
- ไทยไดเปรียบนิวซีแลนดและสหรัฐฯ
- ไทยเสียเปรียบบาหเรน จีน อินเดีย และเปรู
2

TH – ไทย, AUS – ออสเตรเลีย, BH – บาหเรน, CN- จีน, IN-อินเดีย, JP- ญี่ปุน, NZ-นิวซีแลนด, PE-เปรู,
US-สหรัฐอเมริกา
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(5) ผลิตภัณฑเครื่องหนัง
- ไทยไดเปรียบออสเตรเลียและนิวซีแลนด
- ไทยเสียเปรียบจีนและอินเดีย
• สินคาที่ไทยมีจุดออน (RCA< 1)
(6) สินแร
- ไทยไดเปรียบจีน นิวซีแลนด และสหรัฐฯ
- ไทยเสียเปรียบออสเตรเลีย บาหเรน อินเดีย และเปรู
(7) อุปกรณการขนสง
- ไทยไดเปรียบจีน อินเดีย และนิวซีแลนด
- ไทยเสียเปรียบออสเตรเลีย ญี่ปุน และสหรัฐฯ
(8) อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน
- ไทยไมไดเปรียบประเทศใดๆ
- ไทยเสียเปรียบออสเตรเลีย บาหเรน จีน อินเดีย ญี่ปุน นิวซีแลนด
สหรัฐฯ และเปรู
(9) เครื่องจักรไมใชอิเล็กทรอนิกส
- ไทยไดเปรียบออสเตรเลีย บาหเรน จีน อินเดีย นิวซีแลนด และ
เปรู
- ไทยเสียเปรียบญี่ปุนและสหรัฐฯ
(10) เคมีภัณฑ
- ไทยไดเปรียบออสเตรเลีย บาหเรน จีน นิวซีแลนด และเปรู
- ไทยเสียเปรียบอินเดีย ญี่ปุน และสหรัฐฯ
(11) ผลิตภัณฑไม
- ไทยไดเปรียบบาหเรน จีน อินเดีย ญี่ปุน และเปรู
- ไทยเสียเปรียบออสเตรเลีย นิวซีแลนด และสหรัฐฯ
(12) สิ่งทอ
- ไทยไดเปรียบออสเตรเลีย ญี่ปุน นิวซีแลนด สหรัฐอเมริกา และ
เปรู
- ไทยเสียเปรียบบาหเรน จีน และอินเดีย
โดยสรุป จะเห็นไดวา สําหรับสินคาที่ไทยมีจุดแข็งในตลาดโลก เมื่อเทียบกับประเทศที่ได
จัดทํา/เจรจา FTA แลว สินคาบางรายการไทยก็เสียเปรียบ บางรายการไทยก็ไดเปรียบ ขณะเดียวกัน
สินคาที่ไทยมีจุดออนในตลาดโลก ก็มีทั้งรายการสินคาที่ไทยไดเปรียบและเสียเปรียบกับบางประเทศ
เชนเดียวกัน ดังนั้น ยุทธศาสตรในการจัดทํา FTA ของแตละประเทศ จึงขึ้นอยูกับวาจะใชสินคาที่ไทยมี
จุดแข็งและไดเปรียบกับประเทศนั้นๆ ในการเพิ่มผลประโยชนจากการจัดทํา FTA ทดแทนผลกระทบตอ
รายการสินคาที่ไทยมีจุดออนและเสียเปรียบไดมากนอยเพียงใด อยางไรก็ดี อยางนอยที่สุด การวิเคราะห
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จุดแข็ง จุดออน ของแตละสินคา ก็นาจะเปนเครื่องมือที่ชวยใหการทํา FTA สามารถขยายปริมาณการคา
ระหวางกันไดมากขึ้น บางสินคาที่ไทยเสียเปรียบ และตองนําเขาอยูแลว ก็อาจจะนําเขาไดเพิ่มขึ้นในราคา
ที่ถูกลง จากการไดสิทธิพิเศษจาก FTA และสินคาบางรายการก็สามารถเปนสินคาที่รวมมือในการขยาย
การคา-การลงทุนในลักษณะเครือขาย เชน การเปนแหลงวัตถุดิบ หรือเปนแหลงผลิตเพื่อสงออกตอไดอกี
ดวย กลาวอีกนัยหนึ่งคือ นอกเหนือจากการไดประโยชนจากการสงออกสินคาที่ไทยไดเปรียบแลว ก็
อาจจะไดประโยชนจากการนําเขา หรือการ Sourcing สินคาที่ไทยเสียเปรียบไดดวย ขณะเดียวกันก็ตอง
พิจารณาสินคาที่ไทยมีจุดออน และแขงขันยากในตลาดโลก เพื่อปรับตัวรองรับผลกระทบ โดยเฉพาะการ
ปรับโครงสรางการผลิตภายในประเทศ
3.2.2 แนวโนม/ศักยภาพดานการคาภาคบริการของไทย
ไทยมีสัดสวนมูลคาการคาภาคบริการ (รายรับ+รายจาย) ในป 2547 คิดเปนประมาณรอยละ 15
ของภาคการคาทั้งหมด (การคาสินคา+การคาบริการ) โดยมูลคาการสงออกภาคบริการ (รายรับภาค
บริการ) อยูที่ประมาณ 7.6 แสนลานบาท และมูลคาการนําเขาภาคบริการ (รายจายภาคบริการ) อยูที่ประมาณ
5.5 แสนลานบาท ไทยจึงเกินดุลบริการมาโดยตลอด ซึ่งในป 2547 ไทยเกินดุลภาคบริการประมาณ 2.1
แสนลานบาท โดยรายรับภาคบริการเพิ่มขึ้นรอยละ 17.1 ขณะที่รายจายเพิ่มขึ้นรอยละ 24.5 รายจายภาค
บริการที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สงู กวารายรับสงผลใหไทยเกินดุลบริการนอยลง
ทั้งนี้ หากพิจารณาในสาขาภาคบริการที่ทํารายไดใหไทยมากเปนอันดับแรก (สัดสวนตอรายรับ
ภาคบริการทั้งหมด) คือ บริการดานการทองเที่ยว (สัดสวนรอยละ 52.8) และเปนสาขาที่ไทยไดดุล
บริการมาโดยตลอด เฉลี่ยกวา 2 แสนลานบาทตอป ขณะที่สาขาที่ทํารายไดใหไทยมากเปนลําดับสอง คือ
บริการดานการขนสง (สัดสวนรอยละ 22.9) ซึ่งไทยไดดุลบริการมาโดยตลอดเชนกัน เฉลี่ยกวา 7 หมื่น
ลานบาทตอป และมีขอสังเกตวา รายรับบริการดานการสื่อสารมีแนวโนมเติบโตเพิ่มขึ้นกวารอยละ 10
ทุกป ในชวง 3 ปที่ผานมา (2545-2547) ทําใหสัดสวนในภาคบริการเพิ่มขึ้นจากรอยละ 0.8 ในป 2545
เปน 1.1 ในป 2547
สวนสาขาบริการที่ไทยขาดดุลมากเปนลําดับตนๆ และขาดดุลมาโดยตลอด ไดแก บริการดาน
คาลิขสิทธิ์และคาธรรมเนียมใบอนุญาต ซึ่งขาดดุลเพิ่มขึ้นอยางตอเนือ่ ง และขาดดุลประมาณกวา 5 หมื่น
ลานบาทตอป และบริการดานการประกันภัย ซึ่งขาดดุลประมาณ 1 หมื่นลานบาทตอป ขณะเดียวกันมี
ขอสังเกตวาบริการดานการกอสรางนั้น แมวาไทยจะไดดุลมาอยางตอเนื่อง แตนับตัง้ แตป 2545 เปนตน
มา ดุลภาคการกอสรางลดลงมากอยางตอเนื่องโดยตลอด จากมูลคาการเกินดุลกวา 8,000 ลานบาท ในป
2544 เหลือเพียงประมาณ 200 ลานบาทในป 2547 นอกจากนั้น มีขอสังเกตวา สาขาบริการดานอื่นๆ ที่ไม
ระบุประเภท มีสัดสวนตอรายจายภาคบริการคอนขางสูง (กวารอยละ 30) และขาดดุลมาโดยตลอด
(รายละเอียดตามตารางที่ 2.2)
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ตารางที่ 2.2 รายรับ-รายจายสาขาบริการ
หนวย: ลานบาท

สาขาบริการ
รายรับรวม
รายจายรวม
ดุลบริการรวม
1. ดุลบริการขนสง
- รายรับ
- รายจาย
2. ดุลบริการทองเที่ยว
- รายรับ
- รายจาย
3. ดุลบริการภาครัฐ
- รายรับ
- รายจาย
4. ดุลบริการการสื่อสาร
- รายรับ
- รายจาย
5. ดุลบริการการกอสราง
- รายรับ
- รายจาย
6. ดุลบริการลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/ใบอนุญาต
- รายรับ
- รายจาย
7. ดุลบริการดานประกันภัย
- รายรับ
- รายจาย
8. ดุลบริการอื่นๆ
- รายรับ
- รายจาย

2543
556,341
370,403
185,938
85,132
131,118
45,986
188,112
299,536
111,424
-1,952
3,310
5,262
3,819
5,419
1,600
5,060
9,280
4,220
-27,972
336
28,308
-3,837
3,248
7,085
-62,424
104,094
166,518

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย
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2544
578,220
380,030
198,190
74,666
135,805
61,139
183,827
313,999
130,172
-1,878
4,110
5,988
-1,620
4,847
6,467
8,273
13,119
4,846
-36,114
393
36,507
-4,886
3,896
8,782
-24,078
102,051
126,129

2545
661,341
445,993
215,348
79,253
140,205
60,952
197,944
339,658
141,714
-2,705
3,727
6,432
1,840
5,561
3,721
7,425
10,514
3,089
-47,110
317
47,427
-10,624
3,960
14,584
-10,675
157,399
168,074

2546
653,450
444,700
208,750
70,682
144,908
74,226
203,851
324,733
120,882
-2,727
4,311
7,038
-1,318
6,157
7,475
1,442
7,797
6,355
-52,421
313
52,734
-10,273
5,549
15,822
-486
159,682
160,168

2547
765,066
553,751
211,315
76,904
175,019
98,115
221,892
403,578
181,686
-2,365
4,361
6,726
2,375
8,098
5,723
238
9,502
9,264
-63,158
574
63,732
-8,820
5,444
14,264
-15,751
158,490
174,241
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โดยสรุปแลว ไทยถือไดวามีจุดแข็งในสาขาการทองเที่ยว ซึ่งมีบริการเกี่ยวเนื่อง เชน รานอาหาร
โรงแรม สปา เปนตน หรืออาจรวมถึงสาขาการขนสง โดยเฉพาะการขนสงผูโดยสาร ซึ่งไทยไดดุล
บริการดานนีก้ วา 8 หมื่นลานบาทตอป รายรับคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 15 ของรายรับภาคบริการ
ทั้งหมด สวนสาขาบริการที่ไทยมีจดุ ออน ไดแก บริการดานลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและใบอนุญาตที่ไทยขาด
ดุลเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สวนหนึ่งเปนเพราะไทยรับธุรกิจแฟรนไชสมาจากตางประเทศ มากกวาที่จะมี
การขยายธุรกิจแฟรนไชสไทยไปยังตางประเทศ และอีกสวนหนึ่งมาจากระบบทรัพยสินทางปญญาของ
ไทยที่ยังไมเขมแข็งเพียงพอ นอกจากนี้ในบริการดานประกันภัย ไทยก็มีการขาดดุลอยางตอเนือ่ ง และ
เปนสาขาบริการหนึ่งที่นับไดวาไทยยังมีจดุ ออนอยู สําหรับบริการดานการกอสราง และบริการดานการ
สื่อสาร แมจะมีแนวโนมดี แตยังเปนสาขาบริการที่ไทยพึงระมัดระวังคูแขงแซงหนา เนื่องจากวาทั้ง
รายรับและรายจายมีแนวโนมเพิ่มขึ้น

สวนที่ 4: สรุป: ผลดี ผลเสีย ของการจัดทํา FTAs ของไทยกับประเทศตางๆ
จากการศึกษาเปรียบเทียบผลดี-ผลเสียของการจัดทํา FTA ของไทยกับประเทศและกลุมประเทศ
ตางๆ ไดแก ออสเตรเลีย นิวซีแลนด จีน อินเดีย เปรู สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน บาหเรน กลุม EFTA และ
BIMST-EC โดยวิเคราะหในเรื่องของการเขาถึงตลาด (Market Access) การคาสินคา/บริการ การลงทุน
และเรื่องที่เกีย่ วของกับกฎเกณฑ (Regime) ในประเด็นสําคัญหลักๆ ของความตกลง/การเจรจา สรุปไดวา
การจัดทํา FTA ของไทยกับกลุมประเทศตางๆ ในภาพรวม มีผลดี (+) ซึ่งในที่นหี้ มายถึง การที่สามารถใช
FTA เปนปจจัยสนับสนุนการสงออกและการลงทุนเพิ่มขึ้นได แตก็มผี ลเสีย (-) ในบางสาขาที่ FTA
สงผลใหความสามารถในการแขงขันของไทยลดลง จึงจําเปนตองเตรียมการรองรับผลกระทบดวยการ
ปรับโครงสรางการผลิตในประเทศ นอกจากนี้ ยังมีสวนที่อาจจะมีทงั้ ผลดีและผลเสีย (±) ซึ่งหมายถึง
กรณีที่ในสาขาเดียวกัน บางรายการสินคา/บริการไดประโยชนจาก FTA แตบางรายการกลับเสีย
ประโยชน ทําใหโดยรวมแลวผลดีและผลเสียใกลเคียงกัน จึงจําเปนตองเสริมสรางเครือขายในลักษณะ
หวงโซอุปทานของโลก (Global Supply Chain) เพื่อนําไปสูตลาดเฉพาะที่แตละประเทศมีความเชี่ยวชาญ
เปนพิเศษ (Niche Market) ดังนี้
ตารางที่ 2.3 สรุปผลดี-ผลเสีย ของการจัดทํา FTA รายประเทศ/กลุมประเทศ
ประเทศ
ออสเตรเลีย

สินคา
เกษตร –
อุตสาหกรรม +

บริการ
การเงิน –
ทองเที่ยว +
บริการอื่นๆ +

การลงทุน
การลงทุน
โดยตรง (FDI)
+

ประเด็นสําคัญ
IPR อยูในกรอบ

+>-

TRIPs
ROO ยืดหยุน

บาหเรน
จีน

รวม

เปนประตูสู
ตะวันออกกลาง
เกษตร ±

+

การลงทุน
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ประเทศ

อินเดีย

สินคา
อุตสาหกรรม ±
(ตามกรอบ

บริการ
(กรอบ

การลงทุน
โดยตรง (FDI)

ประเด็นสําคัญ
(ตามกรอบ

ASEAN)

+

ASEAN)

ASEAN)
เกษตร –

+

การลงทุน
โดยตรง (FDI)

IPR +
ROO เขมงวดมาก

+> -

IPR อยูในกรอบ
TRIPs
ROO คอนขาง

±

อุตสาหกรรม ±

รวม

+

ญี่ปุน

นิวซีแลนด

เกษตร +
อุตสาหกรรม –
เกษตร –
อุตสาหกรรม +

การเงิน –
ทองเที่ยว +
บริการอื่นๆ ±

การลงทุน
โดยตรง (FDI)

การเงิน ±
ทองเที่ยว +
บริการอื่นๆ +

การลงทุน
โดยตรง (FDI)

+

+

เขมงวด
IPR อยูในกรอบ
TRIPs
ROO ยืดหยุน

เปรู
สหรัฐฯ

เปนประตูสู
อเมริกาใต
เกษตร +
อุตสาหกรรม ±

การเงิน –
ทองเที่ยว +
บริการอื่นๆ +

การลงทุน
IPR และสิทธิบัตรยา
โดยตรง (FDI) เปนTRIPs Plus
+
ROO คอนขาง
เขมงวด

±

เพิ่มความ
เขมแข็งในกลุม
ความรวมมือ
เพิ่มความ
เขมแข็งในกลุม
ความรวมมือ

BIMST-EC

EFTA

รวม

+>-

±

+

+

±

±

จากผลการศึกษาขางตน จักเห็นไดวาผลกระทบจากการทํา FTA สําหรับแตละประเทศแตกตาง
กัน แตโดยรวมแลว FTA เปนตัวเรงใหเกิดการปรับตัวสําหรับสินคาและบริการที่ไทยมีจดุ ออน
ขณะเดียวกันก็สงเสริมใหเกิดปริมาณการคาการลงทุนเพิ่มขึ้นในสินคาและบริการทีไ่ ทยมีจดุ แข็ง และ
เปนการใชประโยชน/เกื้อหนุนซึ่งกันและกันระหวางประเทศคูเจรจานัน้ ๆ อยางไรก็ดี การจัดทํา FTAs
จะเปนประโยชนมากที่สุดก็ตอเมื่อมีการเตรียมการและจัดทํายุทธศาสตร FTA ที่เหมาะสมกับแตละ
ประเทศ ดังนัน้ แนวทางในการจัดทํา FTA ตอไปในอนาคต จึงจําเปนตองมีการศึกษาแนวทางการจัดทํา
FTA นับตั้งแตการคัดเลือกประเทศในการจัดทํา FTA การวิเคราะหรายสินคา/บริการ และประเด็นในการ
เจรจา FTA เพื่อกําหนดเปนแนวทาง/จุดยืน รวมทั้งยุทธศาสตรในการจัดทํา FTA ที่เหมาะสม โดย
กอใหเกิดความเสี่ยงนอยที่สดุ
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บทที่ 3
หลักเกณฑในการคัดเลือกประเทศ และสินคาในการจัดทํา FTAs
หลักเกณฑที่นาํ มาใชในการวิเคราะหเพื่อคัดเลือกประเทศและสินคาที่ไทยมีศักยภาพ ในการจัดทํา FTAs
กับประเทศตางๆ มี 4 ขั้นตอนกวางๆ ดังนี้
¾ ขั้นตอนที่ 1: การคัดเลือกประเทศคูเจรจา FTA กับไทย
¾ ขัน้ ตอนที่ 2: การพิจารณา/วิเคราะหสิทธิประโยชนและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นจากการทํา FTA
กับประเทศตางๆ
¾ ขั้นตอนที่ 3: การวิเคราะหสนิ คา/บริการในแตละประเทศคูเจรจา
¾ ขั้นตอนที่ 4: การวิเคราะหยทุ ธศาสตรการจัดทํา FTA รายประเทศและรายสินคา

ขั้นตอนที่ 1: การคัดเลือกประเทศคูเจรจา FTA กับไทย
หลักเกณฑในการคัดเลือกประเทศที่มีศักยภาพในการจัดทํา FTA กับไทย ประกอบดวย 4 เกณฑหลัก
(รูปภาพที่ 3.1) คือ
1) ขนาดเศรษฐกิจ และมูลคาการคา (รวมถึงคูคา-คูแขง)
2) การเปนประตูสูภูมิภาค และการเปนผูนําในภูมภิ าค
3) ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณคาเพียงพอตอการคา การลงทุน
4) นโยบายเศรษฐกิจ/สถานการณการเมืองที่เอื้อตอการคา การลงทุน
ทั้งนี้ ไดมีการวิเคราะหเพื่อคัดเลือกประเทศที่มีศักยภาพในการจัดทํา FTA ตามรายละเอียดใน
แตละเกณฑ หรือในแตละ Box ตางๆ ตามรูปภาพที่ 3.1 ดังนี้
รูปภาพที่ 3.1: หลักเกณฑการคัดเลือกประเทศที่มีศักยภาพในการจัดทํา FTA
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BOX 1: หลักเกณฑขนาดเศรษฐกิจและมูลคาการคา 1
ดัชนีชี้วดั และการกําหนดน้ําหนักตัวแปร (ตารางที่ 3.1) โดยใหลําดับความสําคัญแก ขนาดเศรษฐกิจ
ขนาดการคา ขนาดประชากร และการคากับไทย ตามลําดับ
ตารางที่ 3.1: ดัชนีชี้วัดขนาดเศรษฐกิจ การคา และประชากร
ดัชนี
น้ําหนัก
สัดสวนขนาดเศรษฐกิจเทียบกับทั้งโลก
0.50
สัดสวนการคาเทียบกับทั้งโลก
0.25
สัดสวนประชากรเทียบกับทัง้ โลก
0.20
สัดสวนมูลคาการคากับไทยตอการคารวมของไทย
0.05
Composite Index
1.00
การคัดเลือกประเทศจาก 180 ประเทศทั่วโลก พิจารณาจากคา Composite Index โดยใชเกณฑ
Percentile ดังนี้
• เกรด A: กําหนดคา percentile ที่ 80 ขึ้นไป
• เกรด B: กําหนดคา percentile ระหวาง 60 - 80
ผลการคัดเลือกตามเกณฑ ปรากฎวามีประเทศที่ไดรับคัดเลือก แบงตามภูมภิ าค ไดดงั นี้ (ตารางที่ 3.2)
ตารางที่ 3.2: ประเทศที่ไดรับคัดเลือกตามเกณฑแบงตามภูมิภาค
GRADE
A

North America
US, CANADA

B

1

Latin America
BRAZIL,
MEXICO,
ARGENTINA
COLUMBIA,
CHILE, PERU,
VENEZUELA

Western Europe
E/C Europe + CIS
GERMANY, UK, FRANCE, RUSSIA, TURKEY, POLAND
ITALY, SPAIN, NETHERLAND,
BELGIUM, SWEDEN,
AUSTRIA, SWITZERLAND
GREECE, PORTUGAL,
UKRAINE, CZECH
DENMARK, FINLAND,
REPUBLIC, ROMANIA,
ISRAEL, IRELAND
HUNGARY, KAZAKHSTAN,
SLOVAK, UZBEKISTAN,
BELARUS

ขอมูลที่ใชเปนป 2004
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GRADE
A

Africa
SOUTH AFRICA,
NIGERIA

Middle East
Eastern Asia
South Asia
AUS & NZ
IRAN,
INDIA,
AUSTRALIA
CHINA, JAPAN, INDONESIA,
SAUDI KOREA, TAIWAN, HONG KONG, PAKISTAN,
ARABIA
SINGAPORE, PHILIPPINES, BANGLADESH
MALAYSIA, VIETNAM
SRI LANKA
EGYPT, ALGERIA,
UAE,
MYANMAR
NEW
B
ZEALAND
MOROCCO, SUDAN, SYRIA,
CONGO, TANZANIA, YEMEN
TUNISIA, ETHIOPIA,
KENYA, UGANDA
ที่มา: สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
หมายเหตุ: ตัวหนา หมายถึง กําลังเจรจา FTA กับไทย
ขีดเสนใต หมายถึง ทํา FTA / AFTA แลว

BOX 2: หลักเกณฑการเปนประตูการคาสูภูมิภาค/ผูนําในภูมิภาค
การพิจารณา Gateway/Leaders ของประเทศในภูมภิ าคตางๆ ใชดัชนีที่สําคัญ 3 ประการ ไดแก
Logistics, Exports และ Government Role รายละเอียดปรากฎในตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.3: ดัชนีชี้วัดประตูการคาสูภ ูมภิ าค/ผูนําในภูมิภาค

Area

Country
Russia

Europe

The
Netherlands
China
Singapore

Asia

Hong Kong
India
Thailand

Gateway
Logistics*/**
Exports**
1,194 merchant
$134.4 bill. (Germany, Italy,
ships, 577 airports
Netherlands, China, US, Ukraine)
558 merchant ship, $253.2 bill. (Germany, Belgium,
20 airports
UK, France, Italy, US)
1,649 merchant ship, $436.1 bill. (US, HK, Japan,
383 airports
S. Korea)
923 merchant ship,
10 airports
837 merchant ships,
4 airports
299 merchant ships,
234 airports

$142.4 bill. (Malaysia, US, HK,
Japan, China, Taiwan, S. Korea)
$225.9 bill. (China, US, Japan)

386 merchant ship,
65 airports

$75.99 bill. (US, Japan,
Singapore, HK, China, Malaysia)

$57.24 bill. (US, UK, HK,
Germany, China)
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Government Role***
Structural reform to raise
business & investor confidence
Open economy & stable
industrial relation
High subsidies & hybrid with
strong political controls and
market influence
Open economy & corruption free
Free market & re-exports
Government controls reduced on
foreign trade & investment, and
privatization of domestic outputs
Free-enterprise economy &
foreign investment
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Area

Country
S. Africa

Africa

North
America

Middle
East

Government Role***
Conservative & liberalizing trade

Egypt

77 merchant ship, 72 $8.76 bill. (US, Italy, UK, France) New privatization & customs
airports
reform and exchange rate
manipulation

Israel

17 merchant ships,
28 airports

$29.32 bill. (US, Belgium, HK,
UK)

Substantial government
participation

US

486 merchant ships,
5,128 airports

$714.5 bill. (Canada, Mexico,
Japan, UK)

Free & open economy

57 merchant ships,
233 airports

$164.8 bill. (US, Canada, Spain)

Argentina

150 merchant ships,
698 airports
26 merchant ships,
144 airports

$73.28 bill. (US, Netherlands,
Germany, China)
$29.57 bill. (Brazil, Chile, US,
Spain, China, Netherlands)

Free market economy with a mix
of modern & outdated industry and
agriculture & dominated by private
sector
Floated exchange rate & tight
fiscal policy
Managed floated exchange rate

Chile

47 merchant ships,
71 airports

$20.44 bill. (US, Japan, China,
Mexico, Italy, UK)

UAE

56 merchant ships,
22 airports

$56.73 bill. (Japan, S. Korea,
Iran)

8 merchant ships, 3
airports
22 merchant ships, 2
airports

$6.492 bill. (US, India, Saudi
Arabia)
$12.36 bill. (Japan, S. Korea,
Singapore, US)

Mexico

Brazil
South
America

Logistics*/**
2 merchant ships,
144 airports

Gateway
Exports**
$36.77 bill. (UK, US, Germany,
Japan, Italy)

Bahrain

Qatar

Market-oriented economy &
strong financial institutions & sound
policy
Increased spending on job
creation and infrastructure &
greater private involvement
Multinational firms with
businesses in the gulf
Open economy & increased
spending to improve
infrastructure- tangible and
intangible

ที่มา: สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
หมายเหตุ: * Number of paved airports and number of merchant ships weighting 1,000 GRT or over
** 2004 data, major importers in parenthesis. The gateway country must have a sound logistics system.
It should be export-oriented economy (some with high re-export value).
*** Moreover, government should play more supportive role in facilitating cross-border trade and
investment by, for example, improving national infrastructure, encouraging private sector
involvement, providing sound investment incentives, more financial facilitation.
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BOX 3: หลักเกณฑทรัพยากรธรรมชาติ
ไทยเปนประเทศที่มีขนาดคอนขางเล็ก ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในพื้นที่จึงมีอยูอยางจํากัด
นอกจากนี้ ทรัพยากรตางๆ ที่มีอยูยังไมเพียงตอความตองการในการผลิตสินคาและบริการภายในประเทศ
ไทยจึงตองมีการนําเขาทรัพยากรธรรมชาติจากตางประเทศเปนจํานวนมาก เพื่อใหไทยสามารถใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณของประเทศที่รวมจัดทําความตกลง ไทยควรพิจารณา
คัดเลืกประเทศโดยผานหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
1. ปริมาณการผลิตแรธาตุ แหลงแรธาตุที่เปนที่ตองการหรือใชเปนวัตถุดิบในการผลิต เชน
ทองคํา แรพลังงาน โลหะประเภทตางๆ เปนตน
2. ความหลากหลายของแรธาตุที่มีอยูในพื้นที่
3. ปริมาณการผลิต/แหลงสํารองแรธาตุ 2 ซึ่งมีนัยสําคัญ
ประเทศที่ผานการคัดเลือกจากหลักเกณฑทั้ง 3 หลักเกณฑอยูในตารางที่ 3.4
ตารางที่ 3.4: ประเทศในแตละภูมิภาคที่ผา นการคัดเลือกตามหลักเกณฑ 3 3
North America

USA, Canada

Latin America

Argentina (Gold,
Petroleum),
Brazil, Chile
(Copper, Gold),
Mexico, Peru
(Gold, Copper),
Venezuela
(Pertoleum)

Western Europe E/C Europe + CIS

EU

Africa

Middle East

Asia Pacific

Algeria (Crude
Petroleum),
Iran (Petroleum),
Angola (Crude
Iraq (Petroleum),
Pretroleum),
Kuwait
Botswana
(Petroleum),
Australia, China,
(Diamond),
Oman
Kazakhstan,
ASEAN, India,
Congo
(Petroleum),
Russia, Ukraine,
Papua New
(Diamond), Egypt
Qatar
Uzbekistan (Gold)
Guinea (Gold)
(Crude Petroleum
(Petroleum),
(1%)) Ghana
Saudi Arabia
(Gold), Mali
(Petroleum), UAE
(Gold), South
(Petroleum)
Africa, Tanzania
(Gold)

ที่มา: U.S. Geological Survey (2002), U.S. Department of Interior

2

ขอมูลปริมาณการผลิตหรือแหลงสํารองแรธาตุเปนการสํารวจของ U.S. Geological Survey , U.S. Department of Interior ป 2002
แรธาตุที่มีปริมาณการผลิตหรือมีแหลงแรธาตุที่มีนัยสําคัญของประเทศในภูมิภาคนั้นๆ จะระบุในวงเล็บตามทายชือ่ ประเทศ สวน ประเทศ
ที่มีแรธาตุหลากหลายชนิดและมีการผลิตหรือแหลงแรธาตุที่มีนัยสําคัญจะไมระบุชนิดของแรธาตุในที่นี้

3
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BOX 4: หลักเกณฑนโยบาย/การเมืองในประเทศ
การคัดเลือกในหลักเกณฑนี้ พิจารณาจากดัชนีความมีอิสรภาพทางเศรษฐกิจ (Index of Economic
Freedom)4 ซึ่งวัดระดับการแทรกแซงของภาครัฐ (Government Interference) ในระบบเศรษฐกิจของแตละ
ประเทศ
ดัชนีความมีอิสรภาพทางเศรษฐกิจวัดระดับการแทรกแซงของรัฐโดยพิจารณาจาก 10 ปจจัย 5
ดังตอไปนี้
1. นโยบายการคา (Trade Policy) Î มาตรการทางการคาตางๆ เชน ภาษีและมาตรการที่ไมใชภาษี
(Tariff and Non-Tariff Barrier)
2. ภาระการคลังของรัฐ (Fiscal Burden of Government) Î อัตราภาษี และสัดสวนการใชจาย
ของรัฐตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
3. การแทรกแซงของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ (Government Intervention in the Economy)
Î สัดสวนการบริโภคของรัฐตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ การเปนเจาของธุรกิจ
และอุตสาหกรรมตางๆ ของรัฐ สัดสวนรายไดของรัฐที่มาจากรัฐวิสาหกิจหรือสินทรัพยที่รัฐ
เปนเจาของ ผลผลิตที่มาจากภาครัฐ
4. นโยบายการเงิน (Monetary Policy) Î อัตราเงินเฟอเฉลี่ยของประเทศ
5. การไหลเวียนของเงินทุนและการลงทุนจากตางประเทศ (Capital Flows and Foreign
Investment) Î การจํากัดการเปนเจาของธุรกิจและที่ดินในประเทศ การควบคุมธุรกรรม
ขอจํากัดซึ่งควบคุมการเคลื่อนยายเงินทุนฯลฯ
6. การธนาคารและการเงิน (Banking and Finance) Î กฏเกณฑตางๆ ที่จํากัดการทําธุรกรรม
ของสถาบันการเงินตางชาติ เชน การควบคุมการปลอยสินเชื่อ ฯลฯ
7. ระดับคาแรงและราคา (Wages and Prices) Î อัตราคาแรงขั้นต่ํา การแทรกแซงราคาของภาครัฐ ฯลฯ
8. สิทธิทรัพยสิน (Property Rights) Î ความเปนอิสระจากอิทธิพลของภาครัฐ ฯลฯ
9. กฏเกณฑ (Regulation) Î กฏเกณฑการจัดตั้งธุรกิจ ฯลฯ
10. ตลาดนอกระบบ (Informal Market) Î ยาเสพติด อาวุธ แรงงานผิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิ
ทรัพยสินทางปญญา
เมื่อพิจารณาจาก 10 ปจจัยขางตน ทําใหสามารถคัดเลือกประเทศที่มีแนวในการเปดรับการจัดทํา FTA
ในแตละภูมิภาคไดตามตารางที่ 3.5

4
5

The Heritage Foundation (2005)
พิจารณาโดยใหน้ําหนักปจจัยแตละปจจัยเทากัน
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ตารางที่ 3.5: ประเทศที่ผานหลักเกณฑ ในแตละภูมิภาค
North America

Top 1-5 USA, Canada

Top 6-10

Latin America Western Europe
Chile, El
Salvador, The
Bahamas,
Barbados,
Trinidad and
Tobago
Uruguay,
Belize, Bolivia,
Panama, Costa
Rica

EU, EFTA

E/C Europe +
CIS

Africa

Armenia,
Bulgaria,
Albania,
Macedonia,
Croatia*

Botswana,
Madagascar,
South Africa,
Cape Verde,
Mauritius

Hong Kong,
Bahrain, Israel,
New Zealand,
UAE, Kuwait,
Australia,
Jordan
Taiwan, Japan,

Maldova*,
BosniaHerzegovnia*,
Ukraine*,
Georgia*

Mauritania,
Senegal*,
Uganda*,
Swaziland*,
Namibia*

Oman, Saudi
Arabia*,
Lebanon*,
Qatar*

Middle East

Asia Pacific

South Korea,
ASEAN 5,
Mongolia,
Cambodia,
Srilanka*

ที่มา: The Heritage Foundation (2005)
หมายเหตุ: * หมายถึง ประเทศที่มีคาดัชนีต่ํากวาไทย แตอยูใน Top 10 ของภูมิภาค

สรุปการคัดเลือกประเทศที่มีศักยภาพในการทํา FTA กับไทย
การวิเคราะหขอ มูลของประเทศตางๆ ในแตละภูมภิ าค ตามเกณฑตั้งแต BOX 1 ถึง BOX 4 โดย
ใหใชเกณฑใน BOX 1 และ BOX 2 เปนปจจัยหลักในการพิจารณา และใชเกณฑใน BOX 3 และ BOX 4
เปนปจจัยสนับสนุน (สรุปเกณฑในการคัดเลือกประเทศที่มีศักยภาพ ตาม Box 1-4 ดังตารางที่ 3.6)
สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกประเทศในขั้นตอนสุดทาย พบวา ประเทศที่มีศักยภาพในการทํา FTA
กับไทย แบงตามภูมิภาค ไดดังนี้
•
•
•
•
•
•
•

อเมริกาเหนือ: แคนาดา และเม็กซิโก
อเมริกาใต: บราซิล อารเจนตินา และชิลี
ยุโรปตะวันตก: ประเทศในกลุม EU และสวิสเซอรแลนดในกลุม EFTA
ยุโรปตะวันออก: รัสเซีย และยูเครน
แอฟริกา: แอฟริกาใต และอียปิ ต
ตะวันออกกลาง: ซาอุดิอาระเบีย ยูเออี และกาตาร
เอเชียตะวันออก: เกาหลีใต
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ตารางที่ 3.6 การคัดเลือกประเทศที่มีศักยภาพในการทํา FTA กับไทย

1

2

3

4

BOX
Economies &
Trades (RGDP,
Population,
Exports,
Imports)
Gateways
(Logistics,
Investment
Base, Leader of
the Group)
Resources
(Natural &
Man-made)
Trade
partners&
Competitors

การคัดเลือกประเทศที่มี Potentials ในการทํา FTA กับ ไทย
E/C
North
Latin
Western Europe +
Africa
America America Europe
CIS

5 Politics

Middle
East

Asia

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ที่มา: สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

นอกจากนี้ ยังมีประเทศที่มีศกั ยภาพในการทํา FTA กับไทย ในลําดับรองลงมา ไดแก
1.
2.
3.
4.
5.

คาซักสถาน
อุสเบกิสถาน
แอลจีเรีย
โมร็อคโค
คองโก

6.
7.
8.
9.
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รูปภาพที่ 3.2: ประเทศที่ไทยทํา FTA แลว (รวมที่กําลังอยูระหวางเจรจา)
และประเทศที่มีศักยภาพในการจัดทํา FTA ในอนาคต

ที่มา: สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

จากผลสรุปการพิจารณาคัดเลือกประเทศทีม่ ีศักยภาพในการทํา FTA กับไทย สามารถนํามาสรุป
เปนกราฟไดดงั รูปภาพที่ 3.3 ซึ่งแสดงความสัมพันธระหวางอันดับของประเทศตามเกณฑการคัดเลือก
และรายไดเฉลี่ยตอหัวของประเทศนั้นๆ เห็นไดวา ประเทศที่ไทยนาจะทํา FTA ดวย มีทั้งประเทศที่อยูใน
กลุมประเทศทีม่ ีรายไดตอหัวใกลเคียงกับไทย และประเทศที่ร่ํารวย
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รูปภาพที่ 3.3: ประเทศเปาหมายในการทํา FTA ของไทย จําแนกตามรายไดตอหัว

เมื่อนําประเทศตางๆ ที่ผานเกณฑการคัดเลือกในการเปนคูเจรจา FTA กับไทย และประเทศอื่นๆ
ที่เปนคูคาสําคัญของไทยมาคํานวณหาความสามารถในการแขงขันของสินคาสงออกโดยรวมของประเทศ
โดยใช Revealed Comparative Advantage Index (RCA) แลวนํา RCA ของประเทศตางๆ มาหาความสัมพันธ
ในโครงสรางสินคาสงออกกับสินคาไทย โดยใชวิธีหาสหสัมพันธแบบ Spearman’s Rank Correlation
ระหวาง RCA ของไทยกับประเทศตางๆ จะทําใหได RCA Rank Correlation ซึ่งจะมีคาอยูระหวาง -1 กับ 1
ซึ่งตีความไดวา
 หากลําดับของ RCA ของสินคาตรงกันมากเกือบทุกรายการ คา correlation จะเขาใกล 1
กลาวในเบื้องตนไดวา ประเทศดังกลาวเปนคูแขงในสินคาสงออกกับสินคาไทย
 หากลําดับของ RCA ของสินคาตรงขามกันมากเกือบทุกรายการ คา correlation จะเขา
ใกล -1 กลาวในเบื้องตนไดวา ประเทศดังกลาวเปนคูคาในสินคาสงออกกับสินคาไทย
 หากลําดับของ RCA ของสินคาไมมีความสัมพันธกัน คา correlation จะเขาใกล 0 แสดง
วา โครงสรางสินคาสงออกของประเทศดังกลาวไมไดแขงขันกับไทยเลย
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เมื่อนําคา RCA Rank Correlation ดังกลาว มาดูความสัมพันธกับรายไดเฉลี่ยตอหัวของประเทศ
จะไดรูปกราฟดังรูปภาพที่ 3.4 ซึ่งจากกราฟจะเห็นไดวาประเทศที่ร่ํารวย เชน สหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุน ออสเตรเลีย
แคนาดา และสิงคโปร เปนประเทศคูคาของไทย ขณะทีจ่ ีน และอินเดีย เปนประเทศคูแขงในสินคาสงออก
ของไทย อยางไรก็ตาม การพิจารณาในการทํา FTA จําเปนตองมองถึงทิศทางในอนาคตที่สองประเทศ
ดังกลาวเปนตลาดการคาและการลงทุนขนาดใหญ และเปน Global Value Chain ที่สําคัญในหลาย
อุตสาหกรรมของโลก ซึ่งไทยก็เปนสวนหนึ่งของหวงโซการผลิตดังกลาว จึงไมสามารถละเลยได
รูปภาพที่ 3.4: ประเทศเปาหมายในการทํา FTA ของไทย กับความเปนคูคา-คูแขงของไทย

¾ ขั้นตอนที่ 2: การพิจารณา/วิเคราะหสิทธิประโยชนและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นจาก

การทํา FTA
นอกเหนือจากการพิจารณาศักยภาพของแตละประเทศแลว การพิจารณาคัดเลือกประเทศคูเจรจา
FTA จําเปนตองคํานึงถึง กรอบการพิจารณาในประโยชน และอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นจากการจัดทํา FTA
โดยไดกําหนดเกณฑในการพิจารณาที่สําคัญไดแก
 ระดับอัตราภาษีนําเขา (Tariff Barriers) ที่อาจจะเปนอุปสรรคตอการคา/การลงทุน
 อุปสรรค/ขอกีดกันทางการคาที่เปนมาตรการที่มิใชภาษี (Non-Tariff Barriers)
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 กฎระเบียบทางการคาและการลงทุน (Rules and Regulations)
 ความรวมมืออื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นไดจากการทํา FTA (Cooperation)
ทั้งนี้ การพิจารณาเกณฑตางๆ ดังกลาว จะนําไปสูการกําหนดยุทธศาสตรในการเจรจารายสินคา
และบริการ รวมถึงการกําหนดยุทธศาสตรเพื่อสงเสริม/สนับสนุนกรณีที่คาดวาจะเกิดผลกระทบดานบวก
และยุทธศาสตรที่บรรเทาผลกระทบที่คาดวาจะเปนดานลบ (รูปภาพที่ 3.5)
รูปภาพที่ 3.5: กรอบการพิจารณาประโยชนและอุปสรรคของแตละประเทศคูเจรจา FTA

ที่มา: สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

¾ ขั้นตอนที่ 3: การวิเคราะหสินคา/บริการในแตละประเทศคูเจรจา
เมื่อไดพิจารณาคัดเลือกประเทศที่มีศักยภาพในการจัดทํา FTA กับไทยแลว จึงนําไปสูการ
พิจารณาสินคา/บริการที่ไทยยังมีโอกาสในการสงออกไปยังประเทศที่ตองการทํา FTA อยูมาก ซึ่งการทํา
FTA จะชวยสงเสริมใหสินคาที่มีชองทางในการสงออก สามารถสงออกไดมากขึ้น การคํานวณสินคาที่มี
ชองทาง หรือมี Potentials ปรากฎในรูปภาพที่ 3.6
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รูปภาพที่ 3.6: ตัวอยางการคํานวณศักยภาพสินคาแตละรายการ

The calculation of Static Potential Gap of products
Potential Gap (PG):
If (3)> (2); PG = (2) - (1)

Product

(1)
Thailand's exports to
PP

AND

If (3) < (2); PG = (3) - (1)

(2)
PP's imports from the
world

(3)
Thailand's exports to
the world

Potential Gap
(mil. $)

A

10

1,000

2,000

990

B

20

2,000

500

480

ที่มา: สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
หมายเหตุ: PP = Potential FTA Partner

นอกจากนี้ ไดมกี ารศึกษาตําแหนงของสินคาไทย (Product positioning) ในประเทศเปาหมาย
ในเชิง STATIC APPROACH โดยใช International Trade Center –ITC- model เพื่อดูสินคาไทยรายการ
ตางๆ วามีลักษณะเปน6 Product Champion, Underachievers, Losers in Declining Market หรือ Achievers in
Adversity (รูปภาพที่ 3.7) ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการทําการสงเสริม/ชวยเหลือสินคาดังกลาวใหไดรับ
ประโยชนจากการทํา FTA และสามารถแขงขันในตลาดเปาหมายได โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้
1) ประเทศที่ไดรบั การคัดเลือกมีความตองการสินคา/บริการใดสูงหรือต่ําจากไทย โดยวิเคราะห
จากอัตราการนําเขาสินคานั้นๆ จากไทย เทียบกับอัตราการนําเขาในสินคานั้นจากตลาดโลก
2) การเปลี่ยนแปลงของสัดสวนการสงออกสินคานั้นของไทยในประเทศเปาหมาย
ผลการวิเคราะหรายการสินคาไทยในประเทศเปาหมาย หรือการทํา Mapping Thailand’s Product
Portfolio มีรายละเอียดปรากฎใน ภาคผนวก ก.

6

นิยามของ Product Champion, Underachievers, Losers in Declining Market หรือ Achievers in Adversity อยูใน
ภาคผนวก ง.
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รูปภาพที่ 3.7: Mapping Thailand’s Product Portfolio (Static Approach)

ที่มา: สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

นอกจากนี้ จําเปนตองวิเคราะหแนวโนมของสินคาไทยในตลาดเปาหมายในอนาคต หรือการ
วิเคราะหในเชิง DYNAMIC APPROACH ที่ตองคํานึงถึงคูแขง คูคา และการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแขงขันของอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลก (รูปภาพที่ 3.8)
รูปภาพที่ 3.8: ปจจัยการวิเคราะหเชิง Dynamic Approach
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ขั้นตอนที่ 4: การวิเคราะหยุทธศาสตรการจัดทํา FTA รายประเทศและรายสินคา
ในขั้นตอนนี้เปนการกําหนดแนวทางในการวิเคราะหเพื่อจัดทํายุทธศาสตร FTA รายประเทศ
และรายสินคา (รูปภาพที่ 3.9) โดยในการวิเคราะหแตละประเทศคูเจรจาจะมีขั้นตอนในการทํางาน ดังนี้
รูปภาพที่ 3.9: แนวทางวิเคราะหเพื่อจัดทํายุทธศาสตร FTA รายประเทศและรายสินคา
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บทที่ 4
ประเทศที่มีศักยภาพในการทํา FTA กับไทย
จากการคัดเลือกประเทศที่มีศกั ยภาพในการทํา FTA กับไทย ในบทที่ 3 จาก 180 ประเทศ พบวา
ประเทศที่มีศักยภาพสูงตามเกณฑที่ตั้งไว และนาจะเปนประโยชนในการทํา FTA ในลําดับตนๆ มีทั้งสิ้น
13 ประเทศ ไดแก แคนาดา บราซิล อารเจนตินา ชิลี เม็กซิโก สวิสเซอรแลนด รัสเซีย ยูเครน
แอฟริกาใต อียิปต สหรัฐอาหรับเอมิเรสต กาตาร และเกาหลีใต และอีก 2 กลุมเศรษฐกิจ ไดแก สหภาพยุโรป
(EU) และ EFTA อยางไรก็ดี แมวาผลการคัดเลือกประเทศในบทที่ 3 เปนปจจัยบงชี้วาประเทศที่ผาน
เกณฑคัดเลือกเหลานี้มีศักยภาพในการทํา FTA กับไทย แตเนื่องจากการคาการลงทุนของไทยกับแต
ละประเทศมีความแตกตางกันตามลักษณะเศรษฐกิจ สภาพแวดลอมดานการคา/การลงทุน รวมถึง
สถานะการแขงขัน/ศักยภาพของสินคาและบริการของประเทศเหลานั้น การศึกษาในที่นี้จึงจําเปนตอง
มีการวิเคราะหเชิงลึกในแตละประเทศ เพื่อนําไปสูการกําหนดยุทธศาสตรการจัดทํา FTA และ/หรือ
ความรวมมือดานการคาการลงทุนที่คาดวานาจะมีขึ้นไดในอนาคตตามระดับความสําคัญ และความ
จําเปนที่แตกตางกันไป โดยการศึกษารายประเทศ มีรายละเอียดการวิเคราะหประกอบดวย
I.
ภาพรวมทัว่ ไป เปนการวิเคราะหถึงโครงสรางทางเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนระหวาง
ประเทศ และการคากับประเทศไทย เพื่อใหทราบสถานะปจจุบันโดยรวมทางเศรษฐกิจ การคาและการ
ลงทุนของประเทศที่ทําการศึกษา
II. กฎระเบียบ/มาตรการการคา/การลงทุนที่สําคัญ เปนการศึกษารวบรวมขอมูลดานกฎระเบียบ/
มาตรการการคา/การลงทุนที่สําคัญของประเทศที่ทําการศึกษา เพื่อวิเคราะหวามีกฎระเบียบ/มาตรการการคา/
การลงทุนใดทีน่ าจะเอื้อ หรือเปนอุปสรรคตอการคาการลงทุนกับไทย
III. ความรวมมือและความตกลงดานการคาและการลงทุนระหวางประเทศที่สําคัญ เปนการศึกษา
รวบรวมขอมูลสถานะความรวมมือและความตกลงดานการคา/การลงทุนระหวางประเทศที่สําคัญ
ของประเทศที่ทําการศึกษา เพื่อชี้ใหเห็นถึงเครือขาย หรือคูแขงที่สําคัญในการทําการคา/การลงทุนของประเทศ
ที่ทําการศึกษากับประเทศไทย
IV. การวิเคราะหศกั ยภาพของประเทศ (SWOT Analysis) เปนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน
โอกาส และอุปสรรคของประเทศที่ทําการศึกษา เพื่อใหเห็นชองทางในการขยายโอกาสทางการคาและ
การลงทุนของประเทศไทยในประเทศที่ทําการศึกษา
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V. การวิเคราะหสถานะการแขงขันของสินคาและบริการรายสาขา เปนการวิเคราะหศักยภาพ
ของสินคาและบริการของไทยกับประเทศทีท่ ําการศึกษา เพื่อใหไทยสามารถวางตําแหนงของสินคาและ
บริการที่จักขยายตลาดไดเหมาะสม ขณะเดียวกันก็จกั ไดเตรียมการรองรับสําหรับกรณีสินคาและบริการ
ที่อาจไดรับผลกระทบ
ยุทธศาสตรการทํา FTA และ/หรือแนวทางความรวมมือกับประเทศทีท่ ําการศึกษา จาก
การวิเคราะหใน I. ถึง V. จักนําไปสูแนวทางในการจัดทํายุทธศาสตร FTA และ/หรือแนวทางความรวมมือ
กับแตละประเทศ ตามรายละเอียดรายประเทศ ดังตอไปนี้
VI.
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1. แคนาดา
I. ภาพรวมทั่วไป: เศรษฐกิจ การคา การลงทุน
แคนาดา มีพื้นที่ขนาดใหญเปนอันดับ 2 ของโลก เมืองหลวงคือ กรุงออตตาวา (Ottawa)
และมีเมืองสําคัญอีก 7 เมืองไดแกโตรอนโต (Toronto) มอนทรีล (Montreal) แวนคูเวอร
(Vancouver) ควิเบก ซิต้ี (Quebec City) แฮลิแฟกซ (Halifax) วินนิเปก (Winnipeg) เอ็ดมันตัน
(Edmonton) มีประชากร 32.14 ลานคน ภาษา ที่ใชไดแก อังกฤษและฝรั่งเศส ระบอบการเมือง ใช
ระบอบ ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา (Parliamentary Democracy) ระบบการปกครอง เปนแบบ
สมาพันธรัฐ (Confederation) แบงเขตการปกครองออกเปน 10 มณฑล (Provinces) และ 3 เขต
ปกครองพิเศษ (Territories) โดยแตละมณฑลมีนายกรัฐมนตรี (Premier) เปนหัวหนาฝายบริหาร
รูปภาพที่ 4.1: แผนที่ประเทศแคนาดา

ที่มา: เวปไซตประเทศ แคนาดา กระทรวงการตางประเทศ

ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ ไดแก กาซธรรมชาติ ทองคํา ถานหิน เหล็ก นิเกิ้ล โปแตซ
ยูเรเนียมและสังกะสี รวมทั้งปาไม สังคมของแคนาดาเปนสังคมที่มีสวนผสมของชนชาติตางๆ
มากมาย โดยในป 2005 ชนชาติที่อพยพเขามาตั้งถิ่นฐานมาก คือคนจากเอเชีย (จีน อินเดีย
ปากีสถาน ฟลิปปนส อิหราน) ซึ่งเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 59.5 ของคนเขาเมืองเพื่อตั้งถิ่นฐานใน
แคนาดา
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1.1 โครงสรางทางเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ของแคนาดาในป 2005 มีมูลคา 994 พันลานดอลลารสหรัฐฯ
โดยมูลคาการสงออกและนําเขาคิดเปนรอยละ45 และ 40 ของ GDP ตามลําดับ ประเทศคูคาสําคัญคือ
สหรัฐฯ ในขณะที่ ธนาคารเปนภาคธุรกิจที่มีขนาดใหญที่สุดซึ่งคิดเปนรอยละ 60 ของ ผลิตภัณฑมวล
รวมในประเทศ (GDP) ทั้งนี้แคนาดามีธนาคารชั้นนําถึง 6 แหง ที่ตดิ อันดับหนึ่งใน 100 ธนาคารชั้นนํา
ของโลก ซึ่งมีสาขาอยูกวา 60 ประเทศทั่งโลกรวมถึงธนาคาร Nova Scotia ที่มีสาขาอยูในไทยดวย
นอกจากนี้ แคนาดายังเปนประเทศที่มีความกาวหนาดานเทคโนโลยีอยางมาก โดยเฉพาะในดาน
คอมพิวเตอรและโทรคมนาคม อุตสาหกรรมที่สําคัญของแคนาดา ไดแก อุตสาหกรรมปาไม ยานยนต
อิเล็กทรอนิกสและไฟฟา การสื่อสารและคมนาคม เหมืองแรและพลังงาน
1.2.ภาพรวมการคาระหวางประเทศ
การคาแคนาดากับโลก
แคนาดาเปนหนึ่งประเทศสมาชิกในกลุมจี 8 ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง
อันเปนผลมาจากมาตรการการคาที่เสรีและมีความโปรงใส แคนาดาเปนประเทศทีพ่ ึ่งพิงการคาตางประเทศ
เปนหลัก โดยมีประเทศคูคาหลักคือสหรัฐฯ นอกจากนี้ความตกลง North American Free Trade
Agreement (NAFTA) ยังมีสวนชวยเสริมสรางมูลคาการคาระหวางสองประเทศใหมากยิ่งขึ้น
สินคาสงออกสําคัญของแคนาดาที่สําคัญ ไดแก สินแร เครื่องยนต รถยนต กระดาษ ไมเนื้อออน
พลังงานปโตรเลียม กาซธรรมชาติ ไฟฟา อลูมิเนียม อุปกรณสื่อสาร ชิ้นสวนอากาศยาน และระบบ
คอมพิวเตอร สวนสินคานําเขาสําคัญ ไดแก เครื่องจักร น้ํามันดิบ เคมีภัณฑ เครื่องยนต สินคาอุปโภคบริโภค
และอาหาร ประเทศคูคาที่สําคัญ ไดแก สหรัฐฯ จีน ญี่ปุน สหราชอาณาจักร เม็กซิโก และเยอรมนี
การคากับไทย
การคารวมระหวางแคนาดากับไทยในชวง 5 ปที่ผานมา (ป 2000-2004) มีมูลคาเฉลี่ยปละ
ประมาณ 1,269.4 ลานดอลลารสหรัฐฯ และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป โดยในป 2004 มีมูลคาการคา
รวม 1,558.8 ลานดอลลารสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 17.6 โดยไทยเปนฝายเกินดุลการคากับ
แคนาดามาโดยตลอด
ดานการสงออกในป 2004 สินคาไทยสงออกไปแคนาดาคิดเปนมูลคาทั้งสิ้น 1,060.8 ลานดอลลาร
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปกอนหนา รอยละ 13.12 โดยมีสินคาสงออกที่สําคัญไดแก อาหารกระปองและ
แปรรูป เครื่องรับวิทยุโทรทัศนและสวนประกอบ เหล็ก/เหล็กกลาและผลิตภัณฑ เสื้อผาสําเร็จรูป
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แผงสวิทซและแผงควบคุมกระแสไฟฟา กุงสดแชเย็น แชแข็ง เฟอรนิเจอรและชิ้นสวน เครื่องคอมพิวเตอร
อุปกรณและสวนประกอบ ขาว และผลไมกระปองสําเร็จรูป
การนําเขา ในป 2004 ไทยนําเขาสินคาและบริการจากแคนาดาคิดเปนมูลคารวม 498.0 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปกอนหนา รอยละ 28.55 โดยสินคานําเขาที่สําคัญในป 2547 ไดแก เยื่อ
กระดาษและเศษกระดาษ เครือ่ งจักรไฟฟาและสวนประกอบ ปุย ธัญพืชและธัญพืชสําเร็จรูป แผงวงจรไฟฟา
เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรม เมล็ดพันธุพืช สินแรโลหะอื่น ๆ และเศษโลหะ เคมีภัณฑ เครื่องเพชร
พลอย/อัญมณี/เงินแทงและทองคํา
การลงทุนระหวางไทยกับแคนาดา
การลงทุนของแคนาดาในไทยมีไมมากนัก ระหวางป 1985-2003 โครงการที่ไดรับการสงเสริม
การลงทุนและดําเนินการแลว มีจํานวน 37 โครงการ มูลคาการลงทุน 27,249 ลานบาท โดยสวนใหญเปน
กิจการขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งเงินลงทุนไมเกิน 100 ลานบาท และมีพนักงานเฉลี่ยประมาณ 200 คนตอ
โครงการ จากสถิติการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศทีไ่ ดรับการอนุมตั ิสงเสริมจาก BOI โครงการจาก
แคนาดาที่ไดรบั การอนุมัติในป 2004 มีจํานวนทั้งสิ้น 5 โครงการ คิดเปนมูลคาการลงทุน 147 ลานบาท
การเปดตลาดไก แคนาดาเปดตลาดไกปรุงสุกจากไทยแลว โดยมี 6 โรงงานจาก 5 บริษัทที่
ไดรับอนุญาต และชวงปลายป 2002 เจาหนาที่จากแคนาดาไดเดินทางมาตรวจโรงงานเพิ่มเติม อยางไรก็ตาม
การสงออกไกตมสุกไปยังแคนาดามีนอยมาก เนื่องจากเปนสินคาที่มีโควตาภาษี สวนไกแชแข็ง การ
ขอเปด ตลาดยั ง ไม มีค วามคื บ หน า เนื่อ งจากมาตรฐานที่แ คนาดากํา หนดเป น สิ่ ง ที่ทํา ได ย ากในทาง
ปฏิบัติและตองใชตนทุนสูง
ภาพรวมการลงทุนของแคนาดากับประเทศตางๆในโลก
แคนาดาเปด รั บ การลงทุน จากตา งชาติใ นเกือบทุก กิจ การยกเว น กิจ การที่มี ผ ลกระทบตอ
วัฒนธรรม การเงิน การขนสง และบริการดานโทรคมนาคม นอกจากนี้ ยังมีกิจการประเภทอื่นๆ ที่
หามการลงทุนหรือจํากัดการลงทุนจากตางชาติ ไดแก การประมง ซึ่งกิจการดังกลาวอนุญาตเฉพาะ
ชาวแคนาดาเทานั้น การขนสงทางอากาศ ซึ่งอนุญาตใหตางชาติถือหุนไดไมเกินรอยละ 25 การผลิต
และการจําหนายหนังสือ การกระจายเสียง (ตางชาติถือหุน ไดไมเกินรอยละ 20 ของหุนที่มีสิทธิ์ออกเสียง)
บริการดานการเงิน (มีขอจํากัดดานการถือหุนซึ่งแตกตางตามขนาดของสถาบันการเงิน และขึ้นอยู
กับ แตล ะเมื อ ง) โทรคมนาคม (จํากัด การถื อหุน ของตา งชาติไ ม เ กิ น รอยละ 46.7) อยา งไรก็ตาม
เพื่อใหเปนไปตามตามขอตกลงเอเปค แคนาดาจะตองเปดเสรีการคาและการลงทุนภายในป 2010
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รัฐบาลแคนาดาไดปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนใหมีความสะดวกและเอื้ออํานวยตอการ ลงทุน
ของตางชาติตลอดเวลา เชนการใหสิทธิประโยชนเพื่อชักจูงการลงทุนจากตางชาติ รวมถึงสิทธิประโยชน
ตอการลงทุนในกิจการการวิจัยและพัฒนา ซึ่งถือเปนกิจการเปาหมายหลักของรัฐบาล พรอมทั้งปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐานและยกระดับเทคโนโลยีเพื่อรองรับกับความตองการของตางชาติ นอกจากนี้ แรงงาน
แคนาดายังจัดเปนแรงงานมีความรูความสามารถและมีประสิทธิภาพ สงผลใหอัตราการยายงานในประเทศมี
อัตราที่ต่ํา สหรัฐฯเปนประเทศที่เขาไปลงทุนในแคนาดาเปนอันดับหนึ่ง โดยลงทุนในกิจการที่ใช
ทรัพยากรธรรมชาติเปนหลัก ไดแก กิจการพลังงานและเหมืองแร กิจการที่นกั ลงทุนตางชาติใหความ
สนใจ ไดแก กิจการดานการเงินและประกันภัย กิจการพลังงาน อยางไรก็ตาม มีแนวโนมวากิจการใน
อุตสาหกรรมอื่นๆเริ่มที่จะมีการลงทุนโดยตรงจากตางชาติในแคนาดาเพิ่มขึ้น เชน การผลิตชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส การสื่อสาร และเคมีภณ
ั ฑ เปนตน การเขาของหลายบริษัทเปนลักษณะของการควบและ
รวมกิจการ (M&A) เชน ในกิจการน้ํามัน และเหมืองแร สวนการลงทุนโดยตรงของแคนาดาในตางประเทศจะ
ลงทุนมากที่สุดในสหรัฐฯ
การลงทุนในตางประเทศโดยมากจะมุงเนนไปที่สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ปุนเปนหลักโดยมี
แนวโนมมีแนวโนมที่จะขยายการลงทุนออกไปตางประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะประเทศในกลุม
สหภาพยุโรป กิจการที่แคนาดาใหความสนใจ ไดแก กิจการพลังงาน โลหะ การเงินและประกันภัย เปนที่
นาสังเกตวา ปจจุบันแนวโนมการลงทุนของแคนาดาในตางประเทศเริ่มปลี่ยนจากการลงทุนในกิจการที่
ใชทรัพยากรธรรมชาติเปนหลักไปสูการลงทุนในการผลิตเครื่องจักรกล การขนสง การเงินและการ
ประกันภัย ภาคบริการและการคาปลีก
II. กฏระเบียบดานการคาการลงทุนที่เกี่ยวของ
2.1 ระบบภาษีนําเขา ( Tariff)
อัตราภาษีของประเทศแคนาดาจัดวาอยูในเกณฑที่ต่ํากวามาตรฐาน คือประมาณรอยละ 90
ของสินคาที่นําเขาแคนาดาเปนสินคาปลอดภาษี สําหรับการคาระหวางประเทศที่มีมูลคาสูงมาก เชน
สินคาบางชนิดที่แคนาดาซื้อขายกับสหรัฐฯก็จะใชมาตรฐาน Preferential Tariff Arrangement เปน
ตัวกําหนด ถึงแมวาอัตราภาษีเฉลี่ยของแคนาดาอยูที่ประมาณรอยละ 4 แตมีสินคาอุตสาหกรรมบาง
รายการมีอัตราภาษีคอนขางสูง เชน เครื่องนุงหม ซึ่งมีอัตราภาษีอยูที่รอยละ 9.8 เครื่องหนัง และยาง
รอยละ 5.7 และ 5.2 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม รัฐบาลแคนนาดาไดมีการพยายามลดอัตราภาษีสินคา
กลุมดังกลาวลง ดังจะเห็นไดจากในป 1995-2000 แคนาดาไดลดอัตราภาษีเฉลีย่ ที่ใชกับเสื้อผาเครื่องนุง หม
ลงจากรอยละ 18 เปนรอยละ 10 สําหรับอุตสาหกรรมที่แคนาดาใหการคุมครองซึ่ง ไดแก ธุรกิจเดินเรือและ
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การขนสงทางน้ํา อัตราภาษีอยูในระดับคอนขางสูงที่ประมาณรอยละ 25 สวนอุตสาหกรรมอาหาร
อัตราภาษีอยูที่รอยละ 15 ไดแก เครื่องดื่มแอลกอฮอลล
นอกจากนี้ แคนาดายังมีมาตรการสําหรับประเทศที่กําลังพัฒนาโดยเฉพาะซึ่งไดแก General
Preferential Tariff (GPT) หมายถึงการใหสิทธิพิเศษทางภาษีแกประเทศกําลังพัฒนา มาตรการ
ดังกลาวเริ่มตนในป 1974 และตออายุมาจนถึงปจจุบันซึ่งครอบคลุมถึงการขยายรายสินคาปลอด
ภาษีใหกับประเทศที่ดอยพัฒนา (Least-Developed Country) โดยมีการจํากัดโควตาการนําเขาสินคา
บางรายการ เชน สินคาจําพวกสัตวปกและไข นอกจากนี้แคนาดาไดมีการดําเนินมาตรการเพื่อที่จะ
บรรลุขอตกลง Bogor โดยลดพิกัดอัตราภาษีซึ่งรวมถึง
- การลดอัตราภาษีของสินคานําเขาที่มีน้ําหนักเกินและถึงจุดที่ตองเรียกเก็บภาษีจากรอยละ 1.3
ในป 1996 เปนรอยละ 0.9 ในป 2001
- งดการจัดเก็บภาษีสําหรับเวชภัณฑ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของความตกลงการคาของ WTO
- ลดการจัดเก็บภาษีทุกชนิดทีอ่ ยูภายใต the WTO Information Technology Agreement
- ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีใหงายตอการปฏิบัติ
- ลดการจัดเก็บภาษีนอกเหนือจากที่ตกลงกันไวใน Uruguay Round
- เมื่ออัตราภาษีของสินคาลดลงต่ํากวารอยละ 2 ใหยกเลิกการจัดเก็บภาษีในสินคานัน้ ๆ
- กําจัดและยกเลิกการจัดเก็บภาษีและการจํากัดโควตาสําหรับประเทศกําลังพัฒนา
Tariff
Band

Agriculture

Fish
Product

Petroleum

46.7

Wood
and
Paper
62.5

Textile
and
Clothing
30.4

Leather
and
Rubber
34.5

0
percent
>0≤5
>5≤10
>10≤15
>15≤20
>20

53.6

86

15.3
21.6
7.4
0.9
1.3

13.1
0.9
0
0
0

26.7
26.7
0
0
0

18.9
1702
0.6
0.8
0

2.4
17.3
9
40.8
0

23.2
21.1
6.8
14.4
0

Metals

55.8

Chemical
and
Photographic
47

24.2
18.9
1.1
0
0

14.3
38.6
0
0.1
0

Transportation
Equipment

Electric
Machinery

Mineral
product

Other
manufacturer

Average

41.2

Nonelectric
Machinery
70.9

55.7

72.7

50.4

54.4

2.9
44.1
5
2.1
4.6

7.1
22
0
0
0

18.1
26
0.2
0
0

6.9
17.7
0.9
1.8
0

22.2
21.9
3.3
2.2
0

15
22.6
2.6
4.8
0.5

ที่มา: APEC

2.2 มาตรการกีดกันที่ไมใชภาษี Non-tariff Barriers
 มาตรการการโตตอบการทุมตลาดและการอุดหนุน (Anti-dumping Duty)
ประเด็นทีเ่ กี่ยวกับการเรื่องมาตรการโตตอบการทุมตลาดและการอุดหนุนของประเทศผูสงออก
ไดถูกกําหนดไวในพระราชบัญญัติ Special Import Measures Act (SIMA) โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้
จัดตั้งขึ้นเพื่อปกปองอุตสาหกรรมของแคนาดาจากความเสียหายทีเ่ กิดจากการทุมตลาด และการอุดหนุน
ของประเทศผูสงออก ทั้งนี้หนวยงาน The Canada Border Services Agency (CBSA) และ คณะกรรมการ
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The Canadian International Trade Tribunal ซึ่งทํางานแยกจากกันอยางอิสระเปนผูรับผิดชอบในกรณีที่มี
การทุมตลาดหรือการใหความชวยเหลือของประเทศผูสงออกสินคาเขามายังแคนาดา จนเปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายตออุตสาหกรรมในประเทศของแคนาดา
ในกรณีที่มีการสงสัยวามีการทุมตลาดหรือการอุดหนุนจากประเทศผูส งออก ผูผลิตของแคนาดา
สามารถทําเรื่องรองเรียนถึงหนวยงาน CBSA หรืออาจรองเรียนผานสมาคมผูผลิตสินคานั้นๆ หลังจาก
ไดรับเอกสารการรองเรียนแลว หนวยงาน CBSA จะทําการประเมินและตรวจสอบขอรองเรียนตลอดจน
ขอท็จจริงตางๆ โดยการรองเรียนตองไดรับเสียงสนับสนุนจากผูผลิตตางๆในอุตสาหกรรมนั้นไมนอย
กวารอยละ 25 ของการผลิตของแคนาดาและการรองเรียนนี้จะตองมีเสียงสนับสนุนมากกวาเสียงคัดคาน
จากผูผลิตในอุตสาหกรรมนัน้ ๆ
กระบวนการสอบสวนเริ่มจาก CBSA ทําการสงแบบสอบถามไปยังผูนําเขาและผูสง ออกตางๆ
และหากพบวาขอกลาวหาดังกลาวเปนผลมาจากการสนับสนุนของประเทศผูสงออก รัฐบาลของประเทศ
นั้นๆก็จําตองเขามาเกี่ยวของดวย
ทันทีที่ CBSA ตัดสินใจทําการสอบสวนขอเรียกรองดังกลาว CBSA ตองทําการสงสําเนาขอ
เรียกรองไปยัง The Canadian International Trade Tribunal ผูซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการใตสวน และทํา
ประชาพิจารณจากฝายตางๆที่เกี่ยวของ เชน ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออกของประเทศที่ถูกกลาวหาวามีการ
ทุมตลาดหรือการอุดหนุน โดยกระบวนการใตสวนจะใชเวลาทั้งสิ้นประมาณ 7 เดือน หลังจาก CBSA
เริ่มทําการสอบสวนจนกระทั่งคณะกรรมการ The Canadian International Trade Tribunal มีมติขั้น
สุดทายเกีย่ วกับความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้การทํางานของคณะกรรมการทั้งสองฝายมีอิสระตอกันและ
การทํางานของทั้งสองฝายใชกรอบระยะเวลาการปฏิบัติการเหมือนกัน หากการสอบสวนเบื้องตนพบวา
มีการทุมหรืออุดหนุนตลาดจากประเทศผูน ําเขาจริง คณะกรรมการจะทําการประเมินถึงผลกระทบและ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมแคนาดา หากไมพบความเสียหายก็จะจบการะบวนการไตสวน
ทั้งหมด
ในกรณีที่ CBSA พบในเบื้องตนวามีการทุมตลาดหรือการอุดหนุนจากประเทศผูส งออกและ
คณะกรรมการ The Canadian International Trade Tribunal พบวาอุตสาหกรรมไดรับผลกระทบหรือ
ความเสียหายจริง CBSA สามารถกําหนดอัตราภาษีนําเขาเปนการชั่วคราวซึ่ง โดยปกติจะมีระยะเวลา
ประมาณ 3 เดือน การกระทําดังกลาวเปนการกระทําเพื่อปกปองผูผลิตสินคาของแคนาดาจนกวา
คณะกรรมการจะตัดสินใจครัง้ สุดทายวามีการทุมตลาดหรือการอุดหนุนจากประเทศผูส งออกสินคาจริง
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หรือไม หากคณะกรรมการยืน่ ผลการตัดสินและความเสียหายตอ The Canadian Industry แลว CBSA จะ
ใชมาตรการภาษีเพื่อโตตอบการทุมตลาดและการโตตอบการอุดหนุน
เนื่องจากอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศแคนาดาเปนอุตสาหกรรมที่มีการเปดเสรีทางการคา
คอนขางสูง ดังนั้น รัฐบาลแคนาดาจึงนํา Anti-dumping Measure มาใชคุมครองอุตสาหกรรมนี้ สําหรับ
เหล็กไทยที่สงไปแตนาดา Canadian International Trade Tribunal (CCRA) ไดดําเนินการไตสวน และ
เรียกเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดจากไทยรวม 2 รายการ คือ ทอเหล็ก (Carbon Steel Welded Pipe) และ
เหล็กแผนรีดรอน (Hot Rolled Carbon Steel Plate) ซึ่งจากการเรียกเก็บ AD ดังกลาวทําใหไมมีการ
สงออกทอเหล็กของไทยไปยังแคนาดาตั้งแตป 1996 เปนตนมา
 ความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา (The Agreement on Technical Barriers to
Trade: TBT) และ ความตกลงวาดวยการบังคับใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (The
Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS)
ความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา (TBT) และ ความตกลงวาดวยการบังคับใช
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) เปนความพยายามทีจ่ ะลดอุปสรรคทางการคาระหวาง
ประเทศ สมาชิก WTO
ในป 2003 คณะกรรมการมาตการดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของแคนาดานําหลักการ
ปฎิบัติเปนกรณีพิเศษและการปฎิบัติที่แตกตาง (Special & differential Treatment; S&D) เพื่อใหเกิด
ความโปรงใสมากขึ้น ในป 2004 คณะกรรมการฯใหความสําคัญตอการนํามาตรการดังกลาวมาใชกับ
ประเทศกําลังพัฒนารวมทั้งไทยดวย
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ตารางที่ 4-1.1: กฎระเบียบดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช หนวยงานที่รับผิดชอบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอบเขต
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ
กฎหมายทึ่เกี่ยวของ
สินคาอุปโภคบริโภค
Industry Canada, Health Canada Consumer Packaging and Labeling Act
and Regulation, Hazardous Products Ac
Precious Metals Marking Act and
Regulations, Textile Labeling Act and
Textile Labeling and advertising
Regulations
อาหาร
Canadian Food Inspection
Food and Drugs Act and regulation and
Agency, Health Canada
other statutes ( e.g., Canada agricultura
Products Act, Consumer Packing and
Labeling Act, Feeds Act, the Fertilizer
Act, Fish Inspection Act, Food and Dru
Act, Meat inspection Act, Seeds Act)
complemented by provincial legislation
เภสัชกรรม
Health Canada
Food and Drugs Act and regulation,
National Narcotic, control Act and
Regulation
ที่มา: Government of Canada, 2005

มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชมีหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลเฉพาะดานเชน หากมีการ
เรียกรองประเด็นเกีย่ วของกับผลิตภัณฑอาหาร หนวยงาน The Canadian food inspection Agency สังกัด
Health Canada ก็จะมีหนาทีใ่ นการรับผิดชอบตรวจสอบมาตรฐานภายใตกฎหมายและพระราชบัญญัติ
ตางๆ อยางไรก็ตาม ขอบังคับและมาตรฐานของแตละมณฑลอาจแตกตางกันออกไป ดังนั้นในกรณีที่เกิด
ขอพิพาทขึ้น คณะกรรมการประสานงานรวมของมณฑลตางๆ หรือ Intergovernmental Affair and Trade
(IGAT) ก็จะประสานงานเพือ่ ลดผลกระทบจากความตางเหลานี้
 กฎระเบียบวาดวยแหลงกําเนิดสินคา (Rules of Origin)
สาระสําคัญของกฎระเบียบวาดวยแหลงกําเนิดสินคา
แคนาดาใชกฎระเบียบวาดวยแหลงกําเนิดสินคาเปนกฎเกณฑทางการคาระหวาง
ประเทศที่ใชตดั สินวาสินคาแตละประเภทมีแหลงกําเนิดมาจากประเทศใด ซึ่งสินคาที่ไดจาก
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แหลงกําเนิดตองมีใบรับรองกําเนิด Origin Conferred (Certificate of Origin: C/O) ขณะที่
กฎระเบียบวาดวยแหลงกําเนิดสินคาเริ่มมีความสําคัญมากขึ้น
เมื่อมีการแขงขันทางการคา
ระหวางประเทศที่รุนแรงมากขึ้น
ทําใหรูปแบบการผลิตสินคาเปลี่ยนแปลงจากการผลิตใน
ประเทศเดียวเปนสินคาที่ตองผานการผลิตจากประเทศหนึ่งสูอีกประเทศ สินคาที่ถูกผลิตจาก
ผูผลิตและสงออกตองมี “สัญชาติ” เพื่อประโยชนของผูผ ลิต ดวยเหตุดังกลาวกฎระเบียบวาดวย
แหลงกําเนิดสินคาจึงมีความสําคัญมากขึ้นตามลําดับ
ประโยชนของกฎระเบียบวาดวยแหลงกําเนิดสินคาในการคาระหวางประเทศ

ชวยใหอุตสาหกรรมของแคนาดาหันมาใชวัตถุดิบภายในประเทศมากขึ้น
เพื่อใหสอดคลองตามกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา ซึ่งจะสงผลดีตอการสงออกและดุลการคา
ของแคนาดาโดยรวม

เปดโอกาสใหผูประกอบการพิจารณายายฐานการผลิตไปประเทศอื่นๆ
ที่
ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีตางๆได

สินคาอุตสาหกรรมของแคนาดาจะไดเปรียบตลาดโลกมากขึ้นเนื่องจากไดรับ
รองแหลงกําเนิดสินคาตามหลักเกณฑการแบงกลุมสินคาสําหรับสินคาที่กําเนิด หรือใชวัตถุดบิ
ในประเทศทั้งหมด (Wholly Obtain: WO)

ชวยแกปญหาทางดานการคาอื่นๆในภาพรวม เชน ปญหาการบิดเบือนของ
กลไกตลาดหรือการคาระหวางประเทศ และปญหาโครงสรางดานการลงทุนเปนตน
เกณฑการพิจารณากฎระเบียบวาดวยแหลงกําเนิดสินคา
เนื่องจากรัฐบาลแคนาดามีการทําขอตกลงทางการคาและการลงทุนกับประเทศสมาชิก
ทั้งในระดับทวิภาคี ไตรภาคี และพหุภาคี ดังนั้นกฎระเบียบวาดวยแหลงกําเนิดสินคาก็จะมี
ประเด็นปลีกยอยที่อาจแตกตางกัน อยางไรก็ตาม รายละเอียดของกฎระเบียบวาดวยแหลงกําเนิด
สินคาที่แคนาดาทําไวกับประเทศคูคาจะอยูภายใตกฎเกณฑ และไมขัดแยงกับกฎระเบียบของ
องคการการคาโลก หากจะกลาวถึงเกณฑการพิจารณากฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาของแคนาดา
ที่เกี่ยวของกับประเทศตางๆนั้น อาจกลาวไดวามีหมวดหมูที่สําคัญ ซึ่งแยกตามกรอบการเจรจา
การคาระหวางประเทศแคนาดากับประเทศคูคาคือ
1. เกณฑภายใตกรอบขององคกรการคาโลก
ภายใตกรอบองคกรการคาโลก เปนกฎที่ไมมีการใหสิทธิพิเศษทางการคา (NonPreferential Rule of Origin) โดยมีหลักเกณฑหลักๆ ไดแก Wholly Obtain หรือ WO หมายถึง
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สินคาที่ใชวัตถุดิบในประเทศทั้งหมด และ Substantial Transformation หรือ ST เปนสินคาที่
ผลิตโดยใชวัตถุดิบนําเขา
วัตถุดิบดังกลาวจะตองผานกระบวนการแปรรูปอยางมีนัยสําคัญ
(Substantial Transformation) จึงจะถือวาเปนสินคาที่มีแหลงกําเนิดในประเทศนั้นๆ ซึ่งการแปร
สภาพอยางเพียงพอนั้น สามารถพิจารณาไดโดยใชการเปลี่ยนพิกดั ศุลกากร) Change in Tariff
Classification) เปนเกณฑในการพิจารณา
2. เกณฑภายใตกรอบการตกลง FTA ระหวางแคนาดากับประเทศคูคาตางๆ
เกณฑภายใตกรอบการตกลง FTA ระหวางแคนาดากับประเทศคูคาตางๆ มีรูปแบบ
ตางกันออกไปขึ้นกับความตกลงระหวางกันเปนสําคัญ ปจจุบันเกณฑที่ผลบังคับใชแลวมีหลาย
ประเทศ เชน แคนาดา คอสตาริกา ชิลี อิสราเอล และประเทศสมาชิกในกลุม NAFTA เปนตน
อยางก็ตาม หลักเกณฑการพิจารณาจาก Local content นั้นคอนขางมีปญหายุงยาก เนื่องจากแต
ละประเทศมีมาตรฐานในการคํานวณแตกตางกัน ซึ่งมักไมคอยเปดเผยสูตรการคํานวณ ทําให
กฎระเบียบวาดวยแหลงกําเนิดสินคา มีความหลากหลายเนื่องจากไมมีสูตรกลาง ดังนั้น ใน
อนาคตจึงจะมีการนําเกณฑ Substantial Transformation มาใชมากขึ้น เนื่องจากเปนเกณฑที่มี
ความโปรงใส และไดรับการยอมรับจากองคกรการคาโลก แตเนือ่ งจากความลาเหลวในการ
เจรจาที่เมืองแคนคูน ทําใหคาดวาการเจรจาเรื่องแหลงกําเนิดสินคานี้คงตองใชเวลาอีกพอสมควร
III. ความรวมมือและความตกลงดานการคาระหวางประเทศที่สําคัญของแคนาดา
3.1 ความรวมมือระดับทวิภาคี (Bilateral): ที่มีการจัดทํา FTA แลว
• Chile : The Canada-Chile Free Trade Agreement ( CCFTA) มีผลบังคับใชในเดือน
กรกฎาคม 1997 ซึ่งตามความตกลงดังกลาวใหมกี ารลดภาษีเปนศูนยใหหมดในวันที่ 1
มกราคม 2003
• Costa Rica: The Canada-Costa Rica Free Trade Agreement มีผลบังคับใชในป 2002 ซึ่ง
กําหนดใหมีการลดภาษีสินคาอุตสาหกรรมเกือบทุกรายการทันที สินคาที่เหลือตกลงลด
ภาษีเปน 0 ภายในระยะเวลา 7-14 ป
• Israel : Canada-Israel Free Trade Agreement ( CIFTA) ความตกลงนี้เนนทีส่ ินคา
เกษตร-อาหาร (Agri-Food) มีผลบังคับใชในเดือน พฤษจิกายน 1997 ตอมาในป 1999 ได
มีการขยายขอบเขตสินคาที่ลดภาษีจนเกือบหมด ยกเวนสินคาในหมวด Dairy Product ไข
และสัตวปก
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3.2 ความรวมมือระดับภูมภิ าค (Regional): ที่มีการจัดทํา RTA แลว
• North American Free Trade Agreement (NAFTA) ประกอบดวย แคนาดา สหรัฐฯ
และเม็กซิโก
3.3 ความรวมมือระดับทวิภาคี (Bilateral): ที่กําลังอยูระหวางเจรจา FTA
• Korea : Canada-Korea Free Trade Agreement เริ่มเจรจาตั้งแต พฤศจิกายน 2005
เนื่องจากแคนาดาเห็นวา เกาหลีใตสามารถเปนประตูในการขยายสินคาของแคนาดาสู
เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
• Singapore : Canada-Singapore Free Trade Agreement เริ่มเจรจาตั้งแต ตุลาคม 2001
โดยเจรจา 2 รอบแรกในป 2003 และในป 2004 ไดมีการเจรจาเพิ่มทั้งหมด 3 รอบโดยรอบ
สุดทายจัดขึน้ ระหวางเดือนกันยายน-ตุลาคม 2004 จนถึงปจจุบันผลการเจรจายังไมได
ขอสรุป
3.4 ความรวมมือระดับภูมภิ าค (Regional): ที่กําลังเจรจา RTA
• Free Trade Area of The Americas (FTAA) : ประกอบดวยกลุม NAFTA กับประเทศที่
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยในอเมริกากลาง และอเมริกาใต ตลอดจนประเทศใน
ทะเลแคริเบียน ประเทศเหลานี้ตกลงเจรจาการคาเสรีระหวางกันเนื่องจาก 1 ใน 3 ของ
เศรษฐกิจโลกปจจุบัน มาจากกลุมประเทศเหลานี้
• Canada-Central America Four Free Trade Agreement Negotiation: เปนความ
รวมมือกันระหวาง Canada , El Salvador, Guatemala, Honduras, and Nicaragua ( CA4)
ลาสุด ไดมีการเจรจาหารือกันระหวางแคนาดาและกลุมประเทศดังกลาวซึ่งจัดเปนรอบที่
10 ในเดือนกุมภาพันธ 2004
• Canada-European Free Trade Association : (EFTA) ในเดือนตุลาคม 1998 แคนาดา
ไดมีการเจรจาความรวมมือทางการคาระหวางประเทศในกลุม EFTA (Iceland, Norway,
Switzerland and Liechtenstein) ซึ่งการเจรจาครั้งลาสุดถูกจัดขึ้นในป 2000 โดยสงวน
สินคาภาคเกษตรและรายการที่มีผลกระทบตอวัฒนธรรมไวเจรจาในรอบหลัง
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IV. การวิเคราะหศักยภาพของประเทศแคนาดา
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

จุดแข็ง
แคนาดาเปนประเทศในกลุมจี 8 ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมี
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ในป 2005 อยูในอันดับที่ 11 ของโลก
ในป 2005 แคนาดามีการคาระหวางประเทศสูงเปนอันดับที่ 9 ของโลกคิดเปนมูลคาสูง
ถึง 517,760 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือประมาณรอยละ 3.43 ของมูลคาการคาโลก
แคนาดาเปดรับการลงทุนจากตางชาติ และมีความกาวหนาดานเทคโนโลยีอยางมาก
โดยเฉพาะอยางยิ่งดาน คอมพิวเตอรและโทรคมนาคม
แรงงานแคนาดามีความรูและมีประสิทธิภาพ และอัตราการยายงานต่ํามาก
รัฐบาลแคนาดาไดปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนใหมีความสะดวกและเอื้ออํานวยตอ
การลงทุนของตางชาติ และไดมีการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน พรอมทั้งมีการยกระดับ
เทคโนโลยีเพือ่ รองรับกับความตองการของตางชาติ
จุดออน
เศรษฐกิจและการคาสวนใหญยังพึ่งพาสหรัฐฯเปนหลัก
โอกาส
ในชวง 2-3 ปที่ผานมาสัดสวนการนําเขาสินคาเกษตรของแคนาดาจากสหรัฐฯมีมลู คา
ลดลงจึงเปนโอกาสดีที่ไทยจะเขาไปมีสว นแบงในตลาดนี้
มูลคาการคาของแคนาดากับประเทศที่อยูนอกกลุม Organization for Economic Cooperation and Development ( OECD) ยังอยูในระดับต่ํา
มูลคาการนําเขาสินคาของแคนาดาจากญี่ปุนลดลงในชวงปทีผานมา
แคนาดายังไมไดตกลงทําความตกลงการคาระหวางประเทศกับประเทศใดในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
ไทยสามารถใชแคนาดาเปนประตูสูการสงออกไปในประเทศที่แคนาดาเปนสมาชิกอยู
เชน กลุม NAFTA , FTAA เปนตน
สินคาของทั้งสองประเทศมีความแตกตางทําใหมีชองทางในการทําการคาไดมากขึ้น
อุปสรรค
แคนาดามีแนวโนมที่จะพึ่งพาตัวเองมากขึน้ ซึ่งเห็นไดมลู คาการคากับตางประเทศที่
ถึงแมจะมีมูลคาเพิ่มขึ้นแต เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนตอ ผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ ( GDP) กลับมีสัดสวนลดลง
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• เนื่องจากแคนาดาเปนหนึ่งในสมาชิกของ NAFTA ซึ่งประกอบดวย แคนาดา
สหรัฐอเมริกา และแม็กซิโก ฉะนั้นถึงแมวา แคนาดา จะลดการนําเขาสินคาเกษตรจาก
สหรัฐอเมริกาแตก็เปนไปไดวาแคนาดาจะเลือกนําเขาจากแม็กซิโกแทน ซึ่งสงผลให
การสงออกสินคาจากประเทศไทยสูแคนาดามีความยากมากขึ้น
• จีน แม็กซิโก และ อินเดีย เปนประเทศทีแ่ คนาดาใหความสนใจในการเขาไปเพิ่มการคา
การลงทุนระหวางประเทศ เนื่องจาก ทั้ง สามประเทศดังกลาวเปนประเทศ กําลังพัฒนา
ที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ซึ่งอาจทําใหแคนาดาใหความสําคัญกับประเทศ
ไทยในระดับรองลงมา
V. การวิเคราะหสถานะการแขงขันของสินคาและบริการไทยในตลาด แคนาดา
1) สินคาเกษตรที่ไทยมีศกั ยภาพในตลาดแคนาดา ไดแก
รายการสินคา
ปลา และสัตวน้ําที่ไมมีกระดูกสันหลังอื่น
พืชผัก รวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภค
ผลไมลูกนัทที่บริโภค เปลือกผลไมจําพวกสม
หรือเปลือกแตง
ชา กาแฟ
ของปรุงแตงจากเนื้อสัตว ปลา หรือสัตวนา้ํ ที่ไม
มีกระดูกสันหลังอื่นๆ
ของปรุงแตงจากธัญพืช แปง นม หรือ
ผลิตภัณฑอาหารจําพวกเพสทรี
ของปรุงแตงทําจากพืชผักผลไม ลูกนัท หรือ
สวนอื่นของพืช
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พิกัดสินคา
HS03
HS07
HS08
HS09
HS16
HS19
HS20

แคนาดา

2) สินคาอุตสาหกรรมที่ไทยไดประโยชน
2.1) กลุม Product Champion คือกลุมสินคาที่ไทยแขงขันไดดี
สินคา
กลุมพลาสติกและของทําดวยพลาสติก

พิกัดสินคา
HS390210 HS390760 HS392321 HS392410
HS392690
เครื่องแตงกายและของที่ใชประกอบกับเครื่อง HS620342 HS620452 HS620462 HS620630
แตงกายที่ไมไดถักแบบนิต หรือแบบโครเชต
HS621210
ผลิตภัณฑเซรามิก
HS690890 HS691010 HS691110 HS691200
เครื่องปฏิกรณ บอยลเลอร เครื่องจักร
HS841510 HS841582 HS841583 HS841869
เครื่องใชกล
HS847160 HS847170 HS847180 HS848180
เครื่องจักรไฟฟา เครื่องอุปกรณไฟฟา และ
HS850110 HS851721 HS851790 HS851999
สวนประกอบของเครื่องจักร ฯลฯ
HS852812 HS852821 HS854389
เฟอรนิเจอร เครื่องเตียง ฟูก ฐานฟูก เบาะและสิ่ง HS940161 HS940350 HS940360 HS940490
ตกแตงยัดไสที่คลายกัน
สินคากลุมดังกลาวเปนสินคาที่แคนาดานําเขาจากตางประเทศในปริมาณที่สูง
โดยเฉพาะ กลุมสินคาประเภทเครื่องจักรกล อุปกรณไฟฟา ซึ่งเปนสินคานําเขาเปนอันดับหนึ่งของ
ประเทศ เปนที่นาสังเกตวา การนําเขาสินคาประเภท เครื่องนุงหม เครื่องใชอุปโภคบริโภค ตลอดจน
เฟอรนิเจอรและของตกแตงของแคนาดาไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในชวงปที่ผานมา โดยคิดเปนสัดสวน
รอยละ 13 ของการนําเขาสินคา (Merchandise) ทั้งหมด ดังนั้น รัฐบาลควรใหความสนใจและสงเสริม
การสงออกในอุตสาหกรรมดังกลาว เพราะเปนสินคาทีป่ ระเทศไทยมีความถนัด และสัดสวนการสงออก
สินคาเหลานี้ยงั ต่ําอยูมาก (Underachievers) เมื่อเทียบกับขนาดตลาด
2.2) กลุมสินคาที่แขงขันไดแตยงั สงออกนอยและสัดสวนตลาดต่าํ มาก (Underachievers)
ไดแก
สินคา
พลาสติกและของที่ทําดวยพลาสติก
โลหะสามัญชนิดอื่นๆ เชอรเมต และของทีท่ ํา
ดวยของดังกลาว
ของเบ็ดเตล็ดทําดวยโลหะสามัญ
อากาศยาน ยานอวกาศ และสวนประกอบของ
ยานดังกลาว

พิกัดสินคา
HS390410 HS390740 HS392020
HS851220 HS852540 HS852990 HS853931
HS854441 HS854451
HS870829 HS870870
HS940190 HS940390
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2.3) กลุมสินคาที่ความสามารถในการแขงขันลดลง (Losers) เชน สินคาในกลุม
สินคา
เครื่องแตงกายและของที่ใชประกอบกับเครื่อง
แตงกายที่ไมไดถัดแบบนิตหรือแบบโครเชต
ของที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา
เครื่องปฏิกรณ บอยลเลอร เครื่องจักร เครื่องใช
กล และสวนประกอบของเครื่องจักรดังกลาว
เครื่องจักรไฟฟา เครื่องอุปกรณไฟฟา และ
สวนประกอบของเครื่องจักรดังกลาว ฯลฯ

พิกัดสินคา
HS630139 HS620343 HS620463 HS620520
HS730890 HS732393 HS732690
HS841391 HS841451 HS841459 HS841480
HS841899 HS842952 HS847150 HS848210
HS851650 HS852110 HS852190 HS852520
HS852721 HS853224 HS853650 HS853690
HS853710 HS854212 HS854213 HS854230
HS854240 HS854250 HS854290 HS854430
HS940169 HS940340 HS940320

เฟอรนิเจอร เครื่องเตียง ฟูก ฐานรองฟูก เบาะและ
สิ่งตกแตงยัดไส ฯลฯ
ของเลน ของเลนเกม และของใชที่จําเปนในการ HS950390 HS950510 HS950670
เลนกีฬา ฯลฯ

ปจจุบันไทยเริ่มสูญเสียศักยภาพการแขงขันในสินคาเหลานี้ เนื่องจากสินคากลุมดังกลาว
ลวนเปนสินคานําเขาอันดับตนของแคนาดา และเปนสินคาที่ไทยสามารถยกระดับขีดความสามารถใน
การแขงขันไดไมยาก หากไดรับการสงเสริมอยางจริงจัง ดังนั้น รัฐบาลควรหามาตรการเรงดวนในการที่
จะดึงจุดเดนของสินคาไทยใหเปนที่ประจักษ และยอมรับในตลาดสากล ทั้งนี้ เพื่อใหสินคาไทยสามารถ
แขงขันไดในตางประเทศ และเพื่อรักษาตลาดในประเทศแคนาดา ตลอดจนประเทศใกลเคียง
2.4) กลุมสินคาที่ไทยมีความสามารถในการแขงขัน ขณะที่ตลาดหดตัว (Achiever in
Adversity)
สินคา
เครื่องปฏิกรณ บอยลเลอร เครื่องจักร เครื่องใช
กล และสวนประกอบของเครื่องจักรดังกลาว
เครื่องจักรไฟฟา เครื่องอุปกรณไฟฟา และ
สวนประกอบของเครื่องจักร เครื่องบันทึกเสียง
และเครื่องถอดเสียง

พิกัดสินคา
HS841590 HS847190 HS847330
HS850440 HS851711 HS851730 HS851780
HS851829 HS852530 HS853120 HS853400
HS853641 HS854129 HS854140 HS854160
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เนื่องจากความตองการ และขนาดตลาดของกลุมสินคาประเภทนี้มีขนาดลดลง ดังนัน้ จึงควรมี
การมองหาตลาดใหม หรือสรางความตองการใหมใหกลุมผูบริโภค เชน ดัดแปลงผลิตภัณฑใหมีความ
แตกตาง ตลอดจนเพิ่มประโยชนใชสอยใหมากขึ้น เพื่อเปนการสรางจุดเดน เอกลักษณทแี่ ตกตาง ใหกับ
สินคาไทย
3) บริการที่คาดวาไทยจะไดประโยชน
ดานการทองเที่ยว
แคนาดาเปนแหลงนักทองเทีย่ วที่สําคัญในอเมริกาเหนือรองจาก
สหรัฐฯ ในป 2004 มีนักทองเที่ยวแคนาดาเดินทางมาเทีย่ วประเทศไทยประมาณ 120,000 คน ระยะเวลา
พํานักในประเทศไทยเฉลี่ยประมาณ 12 วัน และมีคาใชจายเฉลี่ยตอคนตอวันในประเทศไทยประมาณ 65
ดอลลารสหรัฐ ซึ่งหากมีการเปดการคาเสรีระหวางไทยกับแคนาดาแลวนั้น นักทองเทีย่ วแคนาดาจะให
ความสนใจกับประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
ผลกระทบตอภาคการผลิตในประเทศไทย
• สินคาเกษตรกรรม
สินคาเกษตรกรรมที่แคนาดามีศักยภาพในตลาดไทย
มีทั้งสิ้นประมาณ 29 รายการ โดย สินคาสวนใหญจดั อยูใ นพิกัด 03 (ปลา และสัตวน้ําที่ไมมีกระดูกสัน
หลังอื่น ๆ) ทั้งนี้จากการวิเคราะหเปรียบเทียบกับรายการสินคาเกษตรที่ไทยเปดตลาดตาม WTO (สินคาที่
ไทยปกปอง) 23 รายการ แลวพบวา มี 2 รายการที่ตรงกันอันไดแก หัวมันฝรั่ง และ เมล็ดถั่วเหลือง
ดังนั้น จึงควรเรงหามาตรการมารองรับปญหาที่อาจตามมาหากมีการเปดเสรีการคา
• สินคาอุตสาหกรรม
สินคาอุตสาหกรรมที่แคนาดามีศักยภาพในตลาดไทย ไดแก
สินคา
พลาสติกและของที่ทําดวยพลาสติก
ของที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา
เครื่องปฏิกรณ บอลยเลอร เครื่องจักร เครื่องใช
กล และสวนประกอบของเครื่องดังกลาว

เครื่องจักรไฟฟา เครื่องอุปกรณไฟฟา และ

พิกัดสินคา
HS390110 HS390190 HS390210 HS390690
HS390730 HS391990 HS392690
HS730890 HS731815 HS732690
HS840710 HS841191 HS841370 HS841861
HS843149 HS843880 HS847141 HS847149
HS847150 HS847160 HS847170 HS847180
HS847190 HS847329 HS847330 HS847710
HS847989 HS847330 HS847710 HS847989
HS848071 HS848079 HS848180 HS848280
HS850440 HS850450 HS851719 HS851730
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สินคา
สวนประกอบของเครื่องดังกลาว เครื่อง
บันทึกเสียงและเครื่องถอดเสียง ฯลฯ
อุปกรณและเครื่องอุปกรณทใี่ ชในการทัศน
ศาสตร การถายรูป การถายทําภาพยนตร ฯลฯ

พิกัดสินคา
HS851750 HS851790 HS851840 HS852520
HS852990 HS853400 HS853710 HS854213
HS854230 HS854240 HS854389 HS854890
HS901890 HS902780 HS903039 HS903180

VI. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะแนวทางความรวมมือระหวางประเทศ
แคนาดามีความเจริญกาวหนาในหลายดาน โดยเฉพาะดานเทคโนโลยีการสื่อสาร การบริการ
ดานการเงิน ระบบการศึกษา ซึ่งลวนเปนสิง่ ที่ไทยยังตองการการพัฒนาอยางมาก ขอดีของไทยในการ
ทําเขตการคาเสรีกับแคนาดาคือ ปจจุบันอัตราภาษีนําเขาสินคาบางชนิด เชน เสื้อผาเครื่องนุงหมยังอยู
ในเกณฑที่สูง คือประมาณรอยละ 9 ซึ่งสินคาดังกลาวเปนสินคาสงออกหลักของไทยดังนัน้ หากมีการ
ลดภาษีกจ็ ะชวยใหไทยสงออกสินคาดังกลาวไดมากขึ้น
ปจจุบันแคนาดายังไมไดทําความตกลงทางการคาใดกับประเทศในกลุมเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต และแคนาดากําลังอยูระหวางการมองหาคูคาที่มีศักยภาพในภูมภิ าคนี้ ไทยจึงควรใชโอกาสดังกลาว
พิจารณาความเปนไปไดในการรวมกันทําความตกลงทางการคากับแคนาดากอนทีแ่ คนาดาจะตกลงทํา
ความรวมมือทางการคากับประเทศอื่นในภูมิภาคนี้
นอกจากนี้
แคนาดาและไทยตางเปนสมาชิกของความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟค
(APEC) ที่มีศักยภาพ ตลอดจนความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบในสาขาเศรษฐกิจที่สามารถสนับสนุนและ
เกื้อกูลตออุตสาหกรรม และการบริโภคของทั้งสองฝายได โดยเฉพาะอยางยิ่ง อุตสาหกรรมเกษตรและ
ประมงแปรรูป สินคาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปโตรเคมี และเครื่องใชไฟฟา เปนตน จึงเห็นควรเชิญชวน
ใหแคนาดา มารวมลงทุนกับไทย เพื่อแสวงประโยชนจาก การขยายตลาดการสงออกไปยังประเทศ
อาเซียน และอินโดจีนอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การไดรับสิทธิประโยชนดานการเรงลดภาษี และการ
ขยายการเปดเสรีดานการลงทุนของอาเซียน
สําหรับสินคาที่มีปญหาดานมาตรฐานหรือสุขอนามัยเห็นควรใหมกี ารพิจารณาเพื่อจัดทํา
ความตกลงยอมรับรวมกัน (Mutual Recognition Agreement: MRA) เพื่อสงเสริมและอํานวยความ
สะดวกใหมีการขยายการคาระหวางกันมากยิ่งขึ้น
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มูลคาการคาระหวางประเทศของไทยกับแคนาดาตลอดชวงเวลาที่ผานมาจะเพิ่มสูงขึ้นโดย
ตลอด และหากพิจารณาศักยภาพของทั้งประเทศไทยและแคนาดาจะพบวาโอกาสของการเติบโตทาง
การคาระหวางประเทศนั้นยังคงมีสูง ดังนั้นหากตองการทีจ่ ะเพิ่มมูลคาการคาระหวางประเทศใหสูงขึ้น
เต็มศักยภาพ ทั้ง 2 ประเทศควรรวมกันหารือสรางความรวมมือทางเศรษฐกิจอันจะนําไปสูก ารลด
มาตรการกีดกันทางการคา และอุปสรรคอื่น ๆเพื่อประโยชนสูงสุดของทั้ง สองประเทศตอไป
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สหพันธสาธารณรัฐบราซิล

2. สหพันธสาธารณรัฐบราซิล (Federative Republic of Brazil)
I. ภาพรวมทั่วไป: เศรษฐกิจ การคา การลงทุน
บราซิลตั้งอยูทางตะวันออกของทวีปอเมริกาใตโดยมีอาณาเขตติดกับทุกประเทศในทวีป
อเมริกาใต ยกเวนชิลีและเอกวาดอร มีขนาดพื้นที่ประมาณ 8,511,965 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญที่สุด
ในทวีปและใหญเปนอันดับ 5 ของโลก ภูมิประเทศ ทางตอนเหนือสวนใหญเปนพืน้ ที่ราบและพืน้ ดินต่ํา
เปนคลื่น บางแหงของประเทศเปนทุงกวาง เนินเขา ภูเขา และแนวชายฝง (รูปภาพที่4-2.1)
รูปภาพที่ 4-2.1: แผนที่ประเทศบราซิล

ที่มา: CIA The World Factbook
1.1 โครงสรางทางเศรษฐกิจ
ในป 2547 บราซิลมีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) อยูที่รอย
ละ 4.9 และนับวาเติบโตมากกวาในชวงป 2539-2547 เนื่องจากดุลการชําระเงินปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการปรับตัวในดุลการคากับตางประเทศ อัตราการวางงานในป 2547 ปรับตัวลดลงจากป 2546
จากรอยละ 12.3 เปน รอยละ 11.5 อยางไรก็ตาม อัตราเงินเฟอของบราซิลยังอยูในระดับที่คอนขางสูงที่
รอยละ 7.6 ในป 2547
สาขาที่มีอัตราการเติบโตสูงในป 2547 ไดแก ภาคการคา (Commerce) ภาคการผลิต
สินคา และภาคการกอสราง ซึ่งเติบโตรอยละ 7.9 7.7 และ 5.7 ตามลําดับ สําหรับสาขาการทําเหมืองแรมี
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การขยายตัวลดลงเล็กนอยทีร่ อยละ 0.7 จากที่เคยขยายตัวอยางตอเนื่องตั้งแตป 2539 เนื่องจาก บราซิลมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ ไดแก น้ํามันปโตรเลียม บอกไซท ทองคํา แรเหล็ก และเปนผูสงออกแรและ
ผลิตภัณฑเหล็กรายใหญรายหนึ่งของโลก
ในป 2546 บราซิลมีสัดสวนของภาคบริการรอยละ 53.73 ซึ่งประกอบดวยบริการทาง
สังคมรอยละ 24.81 บริการการเงินและธุรกิจและอสังหาริมทรัพยรอยละ 16.30 การสื่อสารและการ
ขนสงรอยละ 5.32 และภาคการคา+ธุรกิจรานอาหาร+โรงแรม สวนภาคการผลิตนั้นมีสัดสวนประมาณ
รอยละ 46.11 โดยแบงเปนภาคการผลิตสินคารอยละ 22.92 ภาคการเกษตร+ประมง+ปาไมรอยละ 9.38
ภาคการกอสรางรอยละ 6.86 และภาคการผลิตอื่นๆ รอยละ 6.84 (รูปภาพที่ 4-2.2)
รูปภาพที่ 4-2.2: โครงสรางผลผลิตมวลรวมภายในประเทศของบราซิล ป 2546
Community, social and
personal services
24.81%

Others
0.16%

Agriculture, hunting,
forestry and fishing
9.38% Mining and quarrying
3.73%
Manufacturing
22.92%

Finance, insurance, real
estate and business
services
Transport, storage and
16.30%
communications
5.32%

Wholesale and retail
trade, restaurants and
hotels
7.30%

Electricity, gas and
water
Construction
3.23%
6.86%

ที่มา: Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean 2004

1.2 ภาพรวมดานการคา
1.2.1 การคาระหวางบราซิลกับโลก
มูลคาการคาระหวางบราซิลกับโลกมีแนวโนมลดลงในชวงป 2543-2547 โดยลดลง
อยางตอเนื่องจาก 141,292 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2543 เหลือ 98,052 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2546 และ
ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเล็กนอยในป 2547 อยูที่ 104,100 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยรวมแลว แมวาบราซิลขาด
ดุลการคาในป 2543 ที่ 1,970 ลานดอลลารสหรัฐฯ และในป 2544 ที่ 2417 ลานดอลลารสหรัฐฯ ดุลการคาของ
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บราซิลมีการปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตป 2545 เปนตนมา ในป 2547 บราซิลมีดุลการคาเกินดุลอยูที่
17,717 ลานดอลลารสหรัฐฯ
ตารางที่ 4-2.1: มูลคาการสงออก นําเขา และดุลการคาระหวางบราซิลกับโลกป 2543-2547

-1,970

Imports +
Exports
141,292

5.1

-2,417

148,820

67,019

-8.4

9,757

124,282

-28.3

56,986

-15.0

15,920

98,052

5.2

60,909

6.9

17,717

104,100

Year

Imports

% change

Exports

2543

71,631

2544

75,619

5.6

73,202

2545

57,263

-24.3

2546

41,066

2547
43,192
ที่มา: EUROSTAT

% change

69,661

Balance

การสงออกของบราซิลมีการปรับตัวขึ้นๆและลงๆ ในชวงป 2543-2547 มูลคาการ
สงออกลดลงมากในป 2546 รอยละ 15 จากปกอนหนา อยูที่ 56,986 ลานดอลลารสหรัฐฯ แตมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึน้ เล็กนอยในป 2547 อยูที่ 60,909 ลานดอลลารสหรัฐฯ ตลาดสงออกสําคัญ ไดแก สหภาพ
ยุโรป สหรัฐฯจีน อารเจนตินา และเม็กซิโก
สินคาสงออกที่สําคัญของบราซิล ไดแก อุปกรณและเครื่องจักรในการขนสง ถั่วเหลือง
กาแฟ เคมีภณ
ั ฑ เครื่องจักรกลและอุปกรณ อุปกรณไฟฟา น้ําตาล บุหรี่และใบยาสูบ แรโลหะ ไมและ
ผลิตภัณฑ กระดาษและเยือ่ กระดาษ เนือ้ สัตว ผลิตภัณฑปโตรเลียม รองเทาและเครื่องหนัง สิ่งทอ
ผลิตภัณฑโลหะ และน้ําสม
มูลคาการนําเขาลดลงคอนขางมากและลดลงอยางตอเนื่องในชวงป 2545 และ 2546 โดย
ลดลงรอยละ 24.3 และ 28.3 ตามลําดับ ในป 2547 มูลคาการนําเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 5.2 อยูที่ 43,192 ลาน
ดอลลารสหรัฐฯ
สินคานําเขาที่สําคัญ ไดแก อุปกรณและเครื่องจักรกลและเครื่องยนต อุปกรณไฟฟา
และเครื่องยนต อุปกรณไฟฟาและอุปกรณสําหรับการติดตอสื่อสาร น้ํามันเชื้อเพลิง รถยนตและอุปกรณ
เคมีภัณฑ ธัญพืช ผลิตภัณฑโลหะ ผลิตภัณฑยา ปุย และยาจํากัดศัตรูพืช เครื่องบิน ผาผืนและเสนดาย
น้ํามันและวัตถุดิบที่ใชในภาคการผลิต แหลงนําเขาสําคัญ ไดแก สหภาพยุโรป สหรัฐฯ อารเจนตินา จีน
และ ญี่ปุน
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ตารางที่ 4-2.2: ตลาดสงออกและแหลงนําเขาที่สําคัญของบราซิลป 2547
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ที่มา: Direction of Trade Statistics 2004, IMF
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World
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1.2.2 ภาพรวมดานการลงทุน
บราซิลมีมูลคาการไหลเขาและไหลออกของเงินลงทุนจากตางประเทศ (Foreign Direct
Investment) มากที่สุดในกลุมประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ในป 2547 บราซิลมีเงินลงทุนไหล
เขาจากตางประเทศ 18.2 พันลานดอลลารสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 10.1 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2546
สวนเงินลงทุนไหลออกไปตางประเทศในป 2547 อยูที่ 9.5 พันลานดอลลารสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 249 ลาน
ดอลลารสหรัฐฯ ในป 2546 การขยายการลงทุนไปตางประเทศของบราซิลในป 2547 มีแนวโนมไปใน
ทิศทางเดียวกับการขยายตัวของ FDI ในภูมิภาคลาตินอเมริกา โดยเฉพาะการลงทุนในภาคเหมืองแร ซี่ง
ไดรับการกระตุนจากการขยายตัวของเศรษฐกิจจีน
เงินลงทุนไหลเขามาในภาคบริการของบราซิลมีสัดสวนลดลงจากรอยละ 80.2 ในชวงป
2539-2543 เหลือเพียงรอยละ 52.9 ในชวงป 2544-2547 โดยการลงทุนภายในภาคการผลิตกลับมามี
ความสําคัญขึ้น เนื่องจากในชวงที่ผานมา การลงทุนในภาคบริการสามารถดึงดูด FDI ไดมากจากนโยบาย
การแปรรูป (Privatizations) ตางๆ เชน ในภาคโทรคมนาคม และไฟฟา เมื่อกระบวนการแปรรูปเสร็จสิ้น
ลง ภาคการผลิตจึงกลับมาเปนภาคที่นักลงทุนใหความสนใจ
ภาคธุรกิจที่ดึงดูด FDI ไดแก ธุรกิจเหมืองแร (non-oil mining) อุตสาหกรรมรถยนต
เหล็ก อาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนตซึ่งมีการลงทุนขนาดใหญ และในป 2547
ธุรกิจใหมที่ไดรับความสนใจ คือ อุตสาหกรรมการผลิตเอธานอล
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1.2.3 การคาระหวางบราซิลกับไทย
ไทยกับบราซิลมีมูลคาทางการคารวมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องนับตั้งแตป 2542 โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในป 2546 มูลคาการคาขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 62.7 สวนในป 2547 และ 2548 การขยายตัวของมูลคา
ปรับตัวลดลงอยูที่รอยละ 39.13 และ 29.12 ตามลําดับ ในป 2548 บราซิลเปนประเทศคูคาที่มีมูลคาการคา
ระหวางกันมากเปนอันดับที่ 28 ของไทย มีมูลคาสูงที่สุดเปนอันดับ 1 ในกลุมประเทศอเมริกาใต อยางไรก็ตาม
การคาระหวางไทยกับบราซิล มีสัดสวนการคาเพียงรอยละ 0.67 ของมูลคาการคาของไทยทั้งหมด ในภาพรวม
ดานดุลการคานั้น ไทยขาดดุลการคากับบราซิลตั้งแตป 2540 อยางตอเนื่อง โดยในชวง 2542-2548 ไทยเปนฝาย
ขาดดุลการคาบราซิลเปนมูลคา 146.4 75.6 103.7 202.8 258.3 419.1 และ 622.0 ลานดอลลารสหรัฐฯ ตามลําดับ
โดยเฉพาะอยางป 2547 และ 2548 ไทยขาดดุลการคาเพิ่มขึ้นรอยละ 62.25 และ 48.41 (ตารางที่ 4-2.3)
ตารางที่ 4-2.3: การคารวมไทย-บราซิล (ป 2540-2548)
มูลคา: ลานดอลลารสหรัฐฯ

ป
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548

มูลคาการคารวม

สงออก

นําเขา

ดุลการคา

มูลคา

สัดสวน

%Δ

มูลคา

%Δ

มูลคา

%Δ

มูลคา

678.6
305.6
339.4
434.2
426.7
525.9
855.8
1,190.7
1,537.4

0.56
0.32
0.31
0.33
0.34
0.4
0.55
0.62
0.67

7.9254.9711.06
27.93
-1.73
23.25
62.73
39.13
29.12

191.2
151.3
96.5
179.3
161.5
161.6
298.7
385.8
457.7

14.08
-20.87
-36.22
85.80
-9.93
0.06
84.84
29.16
18.64

487.4
154.3
242.9
254.9
265.2
364.3
557
804.9
1,079.7

-14.42
-68.34
57.42
4.94
4.04
37.37
52.90
44.51
34.14

-296.2
-3.0
-146.4
-75.6
-103.7
-202.8
-258.3
-419.1
-622.0

หมายเหตุ: สัดสวน = การคาสองฝายตอการคารวมของไทยทั้งหมด
% Δ = % การเปลี่ยนแปลง
ที่มา: กรมศุลกากร กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ และสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

การสงออกในป 2548 ไทยสงออกสินคาไปบราซิลมีมูลคา 457.7 ลานดอลลารสหรัฐฯ
คิดเปนสัดสวนรอยละ.041 ของมูลคาการสงออกของไทยทั้งหมด เพิม่ ขึ้นจากป 2548 รอยละ 18.64 ในป
2546 การสงออกของไทยปรับตัวเพิ่มสูงถึงรอยละ 84.84 เนื่องจากบราซิลนําเขาขาวจากไทยจากที่ไมเคย
นําเขามากอน และมีอัตราการขยายตัวสินคานําเขาในกลุมเครื่องยนตสันดาปภายในแบบลูกสูบ และ
สวนประกอบ ปูนซิเมนต แผงวงจรไฟฟา และเปนทีน่ า สังเกตวาปูนซิเมนต เปนสินคาที่ไทยเริ่มมีการ
สงออกในป 2544 (ตารางที่ 4-2.4)
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สินคาที่ไทยสงออกมาก ไดแก ยางพารา แผงวงจรไฟฟา ผลิตภัณฑยาง รถยนต อุปกรณ
และสวนประกอบ เครื่องยนตสันดาปภายในแบบลูกสูบและสวนประกอบ ผลิตภัณฑยาง ดายและเสนใย
ประดิษฐเครื่องรับวิทยุโทรทัศนและสวนประกอบแผงวงจรไฟฟา เครื่องใชไฟฟาและสวนประกอบอื่นๆ
เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ เครื่องวีดีโอ เครื่องเสียงอุปกรณและสวนประกอบ
ตารางที่ 4-2.4: โครงสรางสินคาสงออกจากไทยไปบราซิล (ป 2543 -2548)
มูลคา :ลานดอลลารสหรัฐฯ
รายการ
1. ยางพารา
2. รถยนต อุปกรณ
และสวนประกอบ
เครื่องยนต
3. สันดาปภายใน
แบบลูกสูบและ
สวนประกอบ
4. ผลิตภัณฑยาง
5. ดายและเสนใย
ประดิษฐ
เครื่องรับวิทยุ
6. โทรทัศนและ
สวนประกอบ
7. แผงวงจรไฟฟา

มูลคา : ลานเหรียญสหรัฐฯ
อัตราการขยายตัว : รอยละ
สัดสวน : รอยละ
2544 2545 2546 2547 2548 2545 2546 2547 2548 2544 2545 2546 2547 2548
25.1 37.2 64.8 96.3 117.3 48.21
4.8

2.0

10 รายการ

อื่นๆ

6.25 345.10 137.00 -6.88

.9 10.8 31.4 33.0 -55.00 1,100.00 190.74

15.0 19.1 23.5 26.2 26.9 27.33

23.04 11.49

3.16

7.60 13.95 10.95

5.10

1.24

.56

3.62

8.14

7.21

2.67

9.29 11.82

7.87

6.79

5.88

3.9

4.3 12.7 26.4

8.33

10.26 195.35 107.87

2.23

2.41

1.44

3.29

5.77

3.1

2.2

3.7 16.2 18.6 -29.03

68.18 337.84 14.81

1.92

1.36

1.24

4.20

4.06

2.6

6.3 36.3 10.0 17.8 142.31 476.19 -72.45 78.00

1.61

3.90 12.15

2.59

3.89

3.3

8.9 10.0 17.5 17.86 169.70 12.36 75.00

1.73

2.04

2.98

2.59

3.82

8.3

8.3

9.2 14.2 -25.89

.00 10.84 54.35

6.93

5.14

2.78

2.38

3.10

6.7

3.8

7.6 11.7 -30.93

-43.28 100.00 53.95

6.01

4.15

1.27

1.97

2.56

79.9 92.9 187.3 273.2 333.6 16.27 101.61 45.86 22.11 49.47 57.49 62.71 70.81 72.89
81.6 68.7 111.4 112.6 124.1 -15.81

มูลคารวม

2.97

3.6

เครื่องใชไฟฟา
8. และสวนประกอบ 2.8
อื่น ๆ
9. เครื่องปรับอากาศ 11.2
และสวนประกอบ
เครื่องวีดีโอ
10. เครื่องเสียง
9.7
อุปกรณและ
สวนประกอบ
รวม

5.1 22.7 53.8 50.1

74.19 48.61 21.81 15.54 23.02 21.69 24.96 25.63

161.5 161.6 298.7 385.8 457.7

.06

62.15

1.08 10.21 50.53 42.51 37.29 29.19 27.11

84.84 29.16 18.64 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

หมายเหตุ: สัดสวน = มูลคาการสงออกรายสินคาไปบราซิลตอมูลคาการออกไปบราซิลทั้งหมด
% Δ = % การเปลี่ยนแปลง
ที่มา: Internet Menucom กระทรวงพาณิชย

มูลคาการนําเขาจากบราซิลเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตป 2542 โดยในป 2548 ไทยนําเขา
สินคาจากบราซิลเปนอันดับที่23 ของไทย โดยมีมูลคาการนําเขาอยูที่ 557 ลานดอลลารสหรัฐฯ คิดเปน
สัดสวนรอยละ 0.91 ของมูลคาการนําเขาทั้งหมดของไทย เพิ่มขึ้นจากป 2547 รอยละ 34.14 สินคาที่
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นําเขาไทยนําเขามาก ไดแก พืชและผลิตภัณฑจากพืชเหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑสินแรโลหะอื่น ๆ
เศษโลหะและผลิตภัณฑเครื่องจักรกลและสวนประกอบดายและเสนใยสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว
สวนประกอบและอุปกรณ ยานยนตไมซุง ไมแปรรูปและผลิตภัณฑแรและผลิตภัณฑจากแรเครื่องเพชร
พลอย อัญมณี เงินแทงและทองคํา (ตารางที่ 4-2.5)
ตารางที่ 4-2.5: สินคานําเขาของไทยจากบราซิล (ป 2543-2548)
รายการ

มูลคา : ลานเหรียญสหรัฐฯ
2544 2545 2546 2547 2548

อัตราการขยายตัว : รอยละ
สัดสวน : รอยละ
2545 2546 2547 2548 2544 2545 2546 2547 2548

พืชและ
1. ผลิตภัณฑจาก
84.2 115.3 189.1 324.3 434.7 36.94 64.01 71.50
พืช
เหล็ก เหล็กกลา
2.
94.2 165.9 212.4 290.7 382.5 76.11 28.03 36.86
และผลิตภัณฑ
สินแรโลหะอื่น ๆ
3. เศษโลหะและ
12.7 2.5
.9 40.7 70.6 -80.31 -64.00 4,422.22
ผลิตภัณฑ
เครื่องจักรกล
4. และ
8.7 7.7 19.7 17.7 34.6 -11.49 155.84 -10.15
สวนประกอบ
5. ดายและเสนใย
สัตวและ
6. ผลิตภัณฑจาก
สัตว
สวนประกอบ
7. และอุปกรณ
ยานยนต
ไมซุง ไมแปรรูป
8.
และผลิตภัณฑ
แรและ
9. ผลิตภัณฑจาก
แร
เครื่องเพชร
พลอย อัญมณี
10.
เงินแทงและ
ทองคํา
รวม

10.4

6.5

7.7 34.7

4.79

.69

.16

5.06

6.54

95.48

3.28

2.11

3.53

2.20

3.20

23.8 -37.50 18.46 350.65 -31.41

3.92

1.78

1.38

4.31

2.20

6.7

6.0 11.4 12.6

18.5 -10.45 90.00

10.53 46.83

2.53

1.65

2.05

1.57

1.71

6.2

5.8 11.0 17.1

18.0 -6.45 89.66

55.45

5.26

2.34

1.59

1.97

2.12

1.67

9.3 10.3 15.4 11.8

15.2 10.75 49.51

-23.38 28.81

3.51

2.83

2.76

1.47

1.41

2.8

11.9 225.00 27.47

11.21 -7.75

1.06

2.50

2.08

1.60

1.10

11.5 23.17 -39.60

-32.79 180.49

3.09

2.77

1.09

.51

1.07

9.1 11.6 12.9

8.2 10.1

6.1

4.1

21.9 24.9 72.0 38.3

มูลคารวม

31.58 35.52 45.54 38.11 36.12 35.43
73.46

10 รายการ 243.3 339.4 485.3 766.6 1,021.2 39.50 42.99

อื่นๆ

34.04 31.75 31.65 33.93 40.29 40.26

58.5 13.70 189.16

265.2 364.3 557.3 804.9 1,079.7 37.37 52.98

57.96 33.21 91.74 93.16 87.08 95.24 94.58
-46.81 52.74

8.26

6.84 12.92

4.76

44.43 34.14 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

หมายเหตุ: สัดสวน = มูลคาการนําเขารายสินคาจากบราซิลตอมูลคาการนําเขาจากบราซิลทั้งหมด
%Δ = %การเปลี่ยนแปลง
ที่มา: Internet Menucom กระทรวงพาณิชย

ระยะทางที่หางไกลของทั้งสองประเทศ และการขนสงที่ตองผานประเทศที่สาม ทําให
ตนทุนของสินคาสูงขึ้น ประกอบกับตองใชภาษาโปรตุเกสในการติดตอ จึงเปนอุปสรรคในการคา
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อยางไรก็ตาม หลังจากประสบปญหาภาวะเศรษฐกิจ บราซิลลดการนําเขาจากสหรัฐฯและยุโรป และหัน
มาสนใจแหลงนําเขาในเอเชีย ซึ่งมีสินคาที่คลายคลึงกับแหลงนําเขาเดิมแตมีราคาต่ํากวา ดังนั้น จึงเปน
โอกาสอันดีของไทยที่จะขยายการคากับบราซิล
II. กฎระเบียบดานการคาและการลงทุนที่เกี่ยวของ
2.1 กฎระเบียบดานการคา
บราซิลเขารวมเปนสมาชิกในกลุมตลาดรวมตอนใต (Southern Common Market
MERCOSUR) ซึ่งประกอบดวย บราซิล อาเจนตินา ปารากวัยและ อุรุกวัย โดยมีการลงนามในสัญญา
MERCOSUR เมื่อป 2533 โดยเปนการรวมกลุมในรูปแบบสหภาพศุลกากร (Customs Union) มี
วัตถุประสงคสําคัญ คือ การขยายตลาดการคาและการลงทุนใหกวางขวาง การเพิ่มอํานาจการตอรองของ
ประเทศสมาชิก การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
กับคูคา โดยใชอัตราภาษีศุลกากรรวมกัน (Common External Tariff)
MERCOSUR ยังมีจุดมุงหมายหลักใหทั้งสี่ประเทศมีการคาเสรีระหวางกัน กําจัด
อุปสรรคดานการคาทั้งดานภาษี และมิใชภาษี ปจจุบัน ชิลี ไดทําความตกลงการคาเสรีกับ MERCOSUR
ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแต 1 ตุลาคม พ .ศ .2539 และโบลิเวีย ไดลงนามในความตกลงการคาเสรีกับ
MERCOSUR เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2539 โดยความตกลงดังกลาวจะครอบคลุมสินคาทุกประเภท
ภายในป 2549
บราซิลใชอัตราภาษีศุลกากร (Tariff Ranges and Charges) เชนเดียวกับประเทศสมาชิก
MERCOSUR อื่นๆ โดยสวนใหญจะมีอัตราภาษีศุลกากรตั้งแตรอยละ 0-35 นอกจากนี้ จะมีภาษีหรือ
คาธรรมเนียมที่เกี่ยวของอื่นๆ และคาใชจายในการออกของหรือสินคาตางๆ อีกเปนจํานวนมาก
ระบบภาษีศุลกากรของประเทศบราซิลเปนลักษณะ Ad Volarem คิดจากมูลคา C.I.F.
โดยบราซิลใหอัตราภาษีปกติ (MFN rate) กับประเทศคูคา โดยหนวยงานทําหนาที่กําหนด เปลี่ยนแปลง
และอนุมัติอัตราภาษีศุลกากรของบราซิล คือ The Chamber of Foreign Trade (CAMEX)
2.2 มาตรการดานการลงทุน
กฎหมายบราซิลอนุญาตใหคนตางชาติสามารถถือหุนไดรอยละ 100 และยังสามารถมี
สวนรวมในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การรับสัมปทานรัฐ การประมูลจัดซื้อจัดจาง ในทุกภาคอุตสาหกรรม
และสาธารณูปโภคพื้นฐาน แตสําหรับกิจการพลังงานนิวเคลียร สาธารณสุข อสังหาริมทรัพยในชนบท
สายการบินภายใน และการถือหุนในสถาบันการเงินและบริษัทประกัน การลงทุนของตางชาติอนุญาตให
ในขอบเขตจํากัด
ในการจัดตั้งบริษัท
หากเปนการซื้อหุนในบรรษัทมหาชนและหางหุนสวนจํากัด
กฎหมายบราซิลกําหนดใหตองจดทะเบียนกับคณะกรรมการการคาในรัฐที่สํานักงานใหญของบริษัท
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ตั้งอยูหรือประสงคจะตั้งอยู ในกรณีบริษัทตางชาติประสงคจะเปดสาขาใหม จะตองไดรับอนุญาตเปน
พิเศษจากรัฐบาล
การถือครองที่ดินหรือสิ่งกอสรางในบราซิล คนตางชาติและบริษัทตางชาติสามารถซื้อ
หรือไดมาซึ่งที่ดินหรือสิ่งกอสรางได ยกเวนในบางกรณีที่อสังหาริมทรัพยนั้นตัง้ อยูบริเวณชายฝงหรือ
ชายแดนหรือเขตที่กระทบตอความมั่นคงแหงชาติ โดยคนตางชาติที่มีถิ่นที่พักถาวรในบราซิลสามารถถือ
ครองที่ดินในชนบทไดไมเกินที่กําหนดไว ซึ่งจะกําหนดจากแหลงที่ตั้งของที่ดิน ลักษณะพิเศษทาง
เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมของภูมิภาค ตลอดจนประเภทของเกษตรกรรมในบริเวณนัน้
ในสวนของการสงผลกําไรกลับประเทศ รัฐบาลบราซิลอนุญาตใหนักลงทุนตางชาติ
สามารถโอนเงินทุน ผลกําไรและเงินปนผล ตลอดจนการนําเงินดังกลาวมาลงทุนใหม ทั้งนี้ โดยไดรับ
ยกเวนจากการจัดเก็บภาษีเงินไดในบราซิล (ซึ่งปกติจะเรียกเก็บรอยละ 15 ของเงินได) แตตองจดทะเบียน
กับธนาคารแหงชาติบราซิลกอน
III. ความรวมมือและความตกลงดานการคาระหวางประเทศที่สําคัญของบราซิล
บราซิลเปนสมาชิกที่มีบทบาทสําคัญในกลุมของ MERCOSUR และ ALADI (Latin
American Integration Association) โดยในปจจุบัน MERCOSUR อยูในระหวางการการเจรจาจัดทํา FTA
กับสหภาพยุโรป และอินเดีย สวน ALADI นั้นเปนความรวมมือระหวางประเทศทีใ่ หญที่สุดในภูมิภาค
ลาตินอเมริกาที่ใหสิทธิพิเศษทางดานภาษี ความรวมมือกันในภูมภิ าค และความรวมมือระหวางประเทศ
สมาชิกดวยกันเอง ALADI มีสมาชิกทั้งหมด 12 ประเทศ ประกอบดวย อารเจนตินา โบลิเวีย บราซิล ชิลี
โคลัมเบีย คิวบา เม็กซิโก เอกวาดอร ปารากวัย อุรุกวัย เวเนซุเอลา และ เปรู
สําหรับความรวมมือในระดับภูมิภาค บราซิลยังมีสวนริเริ่มในการจัดทํา FTA ในกรอบ
IBSA ซึ่งเปน ระหวางอินเดีย บราซิลและแอฟริกาใต และยังมีบทบาทสําคัญในการตกลงจัดทํา FTAA
(Free Trade Areas of America)
IV. วิเคราะหศักยภาพของบราซิล
จุดแข็ง
• บราซิลมีทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ ไดแก น้ํามันปโตรเลียม บอกไซท ทองคํา และแรเหล็ก) และ
เปนผูสงออกแรและผลิตภัณฑเหล็กรายใหญรายหนึ่งของโลก
• เปนตลาดที่คอนขางใหญ เนือ่ งจากจํานวนประชากรที่สูงถึง 186 ลานคน (อันดับ 5 ของโลก 1)
• ขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 12 ของโลก 2
1
2

http://www.acdi-cida.gc.ca/cidaweb/webcountry.nsf/VLUDocEn/Brazil-Overview
US Commercial Service Guide to Brazil 2005
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• บราซิลมีบทบาทเปนผูนําในกลุม MERCOSUR ทั้งทางดานการผลิต การสงออก นําเขาสินคา
และบริการ
• บราซิลเปนฐานการผลิตสินคาอุตสาหกรรมหลายชนิด เชน อุตสาหกรรมยานยนต เครื่องสําอาง
เหล็กและเหล็กกลา
จุดออน
• คาครองชีพในประเทศบราซิลคอนขางสูง 3
• อัตราการวางงานเฉลี่ยอยูที่รอ ยละ 10.64 (พฤศจิกายน 2547)
• ภาษาโปรตุเกสเปนภาษากลางที่ใชในการติดตอธุรกิจ ดังนั้น ผูประกอบการไทยที่ตอ งการทํา
การคากับบราซิลจําเปนตองมีความรูภาษาโปรตุเกส จัดหาลามเพื่อการสื่อสาร หรือจัดจางเอเยน
เปนตัวกลางในการเจรจา
• กฎเกณฑและมาตรฐานการนําเขาของบราซิลคอนขางจะซับซอนเนื่องจากหนวยงานแตละมี
มาตรฐานที่แตกตางกันทั้งในระดับสาธารณรัฐและระดับรัฐ
โอกาส
• ปริมาณการคาระหวางประเทศทั้งสองประเทศยังคงนอย เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการคา
โดยรวมของทัง้ สองประเทศ ดังนั้น จึงเปนไปดที่อาจขยายการคาในสวนของสินคาไทยที่มี
ศักยภาพไดคอนขางมาก
• การที่บราซิลมีบทบาทสําคัญในความตกลงและความรวมมือตางๆ ในทวีปอเมริกาใต เชน
MERCOSUR และ ALADI การเจรจาทําการคากับบราซิลอาจเปนการเปดประตูไปสูก ารทํา
การคากับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคได
อุปสรรค
• ระยะทางที่หางไกลระหวางสองประเทศ ทําใหตนทุนในการขนสงคอนขางสูง
• ยังไมมีชองทางการขนสงโดยตรงระหวางไทยและบราซิล ทําใหการคาระหวางสองประเทศมี
ตนทุนในดานนี้สูง
• อัตราภาษีในการนําเขาสินคาในบราซิลคอนขางสูง และมีการเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีเฉพาะ ใน
อัตราที่คอนขางสูง สงผลสินคาเขามีราคาแพง

3
4
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V. การวิเคราะหสถานะการแขงขันของสินคาและบริการรายสาขา
1) อัตราภาษีเฉลี่ย
ในป 2545 บราซิลมีอัตราภาษีเฉลี่ยของสินคาเกษตรกรรม อยูที่รอยละ 11.7 และ 35.5
สําหรับ Applied Rate และ Bound Rate ตามลําดับ สําหรับสินคาอุตสาหกรรม (Non-agricultural Goods)
บราซิลมีอัตราภาษีเฉลี่ยรอยละ 14.1 และรอยละ 30.8 สําหรับ Applied Rate และ Bound Rate ตามลําดับ
เมื่อเปรียบเทียบอัตราภาษี พบวา บราซิลมีการปกปองสินคาอุตสาหกรรมสูงกวาสินคาเกษตรกรรม ซึ่ง
สอดคลองกับสัดสวนการผลิตสินคาอุตสาหกรรมภายในประเทศซึ่งสูงกวาการผลิตสินคาเกษตร
2) มาตรการทีม่ ิใชภาษี
Import Restriction
รัฐบาลบราซิลไดมีการยกเลิกรายชื่อสินคาหามนําเขา สินคาที่มีขอจํากัดหรือหามนําเขา
(Restricted and Prohibited Products) หลายรายการ เพื่อใหสอดคลองตามกฎและเงือ่ นไขของแกตต หรือ
WTO อยางไรก็ตาม ยังมีการหามนําเขาสินคาบางประเภท เชน เรือสําราญที่มีมูลคาเกิน 3,500 ดอลลาร
สหรัฐฯ5 สินคาที่มีขอจํากัดในการนําเขา ไดแก เครื่องยนตที่ใชแลว รถยนต เสื้อผา และสินคาอุปโภค
และบริโภคบางรายการ เวนแตสินคาบางรายการที่นําเขามาในเขต Manaus Free Trade Zone โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อการผลิต (to produce) เพื่อประกอบ (to assembly) หรือเพื่อสงออกตอ (to re-export) ไป
ยังที่อื่น
การหามนําเขาสินคาของบราซิลมีจุดประสงคเพื่อคุมครองสุขภาพและความเปนอยูของ
ผูบริโภค หรือคงไวพืชพันธุ สัตว และสิ่งแวดลอมโดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่พึงจะเกิดขึ้น
-

ใบอนุญาตนําเขา (Import Licensing)
ผูนําเขาบราซิลไมวาจะเปนประเทศในกลุม MERCOSUR หรือประเทศใดก็ตาม ตอง
ลงทะเบียนกับ The Secretariat of Foreign Trade (SECEX) 6 เพื่อที่จะจัดเขาระบบ SISCOMEX ซึ่งเปน
ระบบขอมูลการคา โดยผูนําเขาตองลงขอมูลจําเปนกอนการนําสินคาเขาประเทศ ซึ่งขอมูลที่ตองการใน
การลงทะเบียนทําใหการนําเขาคอนขางจะยุงยาก นอกจากนี้ ผูนําเขายังตองมีเงินทุนขั้นต่ํา (Minimum
Capital Requirement) เพื่อที่จะนําเขาอีกดวย

5

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย
6
SECEX คือ หนวยงานที่รับผิดชอบดานการคาตางประเทศของบราซิล
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การอนุญาตใหนําเขามีสองแบบ คือ การอนุญาตใหนาํ เขาแบบอัตโนมัติและการนําเขา
แบบตองขออนุญาตจากหนวยงานที่รับผิดชอบกอน สินคาที่ตองขออนุญาตนําเขา เชน รถยนตหรือ
เครื่องจักรใชแลว เสื้อผาใชแลว ยาฆาแมลง ฯลฯ 7
- พิธีการและการปฏิบัติงานศุลกากร (Customs Procedures)
(1) ระเบียบการนําเขา
การขออนุญาตนําเขาจะตองมีแคตาล็อคแสดงรายการสินคาที่ตองการจะนําเขาพรอม
กับใบแสดงราคาสินคา (Price List) เวนแตรายการสินคาที่ไดบรรจุอยูในบัญชีรายการของ SECEX หาก
ไมมีเอกสารทั้งสองดังกลาว ผูสงออกสินคาไปยังบราซิลจะตองมีเอกสาร Notarized Statement พรอมกับ
ใบ Pro forma Invoice ซึ่งแสดงราคาของสินคาที่ตองการนําเขาบราซิล
ใบอนุญาตการนําเขาของสินคาทุกรายการจะมีการระบุ และกําหนดเวลาที่นําเขาไว
อยางชัดเจน โดยปกติแลว ใหเวลาไมเกินกําหนด 60 วัน หลังจากวันที่อนุญาตใหนาํ เขา เวนแตสนิ คาบาง
ประเภทที่ผูนําเขาตองการนําเขาตามเวลาที่ Order ของลูกคา ทั้งนี้ เพื่อขึ้นทะเบียนบัญชีไวใน Import
Declaration ของศุลกากรบราซิล
(2) การจัดเตรียมเอกสาร (Documentation)
เอกสารการนําเขาทั้งหมดจะตองยื่นและขออนุญาตนําเขากับ SECEX ซึ่งเปนหนวย
ควบคุมการนําเขาของบราซิล และจะมีสํานักงานสาขาตัง้ อยูตามเมืองตางๆ ในแตละรัฐของบราซิล ซึ่ง
เอกสารการนําเขา จะตองประกอบดวย
(2.1) ใบ Commercial Invoice ที่แสดงใหเห็นถึงแหลงกําเนิดของสินคา
(2.2) Bill of Lading หรือ Airway Bill
(3) Inspection or Sanitary Certificates ตามความจําเปนของแตละสินคา ดังเชน
a. สินคาและระเบียบปฏิบัติที่จาํ เปนที่จะตองมีการดําเนินการกอนการนําเขาทุกครั้ง
โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานที่เกีย่ วของ คือ SECEX เสียกอน เชน สินคาที่อยูภ ายใต
ระบบโควตา สินคาใชแลว เปนตน
b. การยื่นเอกสารเพื่อการนําเขา
บราซิลไดนําเอาระบบ Foreign Trade Integrated System มาใชในกิจกรรมของศุลกากร
เพื่ออํานวยความสะดวกในดานการคาระหวางประเทศ ทั้งในดานการนําเขาและสงออก โดยเรียกเปน
ภาษาทองถิ่นวา SISCOMEX
7

สามารถดูเพิ่มเติมไดที่ www.mdic.gov.br/comext/decex/consolidaimp/anuenteslinaoauto.pdf
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ผูนําเขาจะเปนผูยื่นตอหนวยงานที่เกีย่ วของ คือ SECEX จากนัน้ หนวยงานดังกลาว ก็
จะเปนผูพจิ ารณาออกใบอนุญาตในการนําเขา (Import License)
- Contingency Measure
อุตสาหกรรมภายในประเทศสามารถรองขอใหมีการสืบสวน Anti Dumping (AD) หรือ
Countervailing Duty (CVD) หรือหนวยงาน SECEX สามารถไตสวนโดยไมมีการรองเรียนได อยางไรก็ตาม
ไมมีการไตสวนโดยไมมกี ารรองเรียนมาตั้งแตป 2543 The Department of Commercial Defense (DECOM)
เปนหนวยงานรับผิดชอบตรวจสอบคําขอที่มาจาก SECEX หรือหนวยงานเอกชน หรือทบทวน มาตรการ AD
CVD หรือ Safeguard เพื่อนําเสนอหรือคัดคานคําขอในการสืบสวนหรือทบทวนตอไป
ในเดือนมิถุนายนป 2547 บราซิล มี AD ทั้งหมด 48 กรณีที่มีผลบังคับใช โดยมีการแจง
การไตสวน AD ในชวงป 2543-2546 ถึง 37 กรณี และชวงครึ่งปแรกของป 2547 6 กรณี และมีการใช
มาตรการตอบโตเพียง 24 กรณีและ 2 กรณี ตามลําดับ อุตสาหกรรมที่มีการไตสวนมาก ไดแก
อุตสาหกรรมเคมีและเหล็ก ตามดวย อุตสาหกรรมเกษตร สินคาทุน สินคาขั้นกลางและสิ่งทอ
สําหรับ CVD นั้น นับตั้งแตป 2000 เปนตนมา บราซิลมีการสืบสวนกรณี CVD เพียง 2
กรณีเทานัน้ โดยเปนกรณีของ Polyethene Terephtalae Films (PET Films) และ Stainless Steel Bars ของ
อินเดีย โดยหลังจากการสืบสวน ไมมีการใชมาตรการ CVD ในการตอบโตแตอยางใด
• Technical Barriers to Trade (TBT)
กฎเกณฑและมาตรฐานการนําเขาของบราซิลคอนขางจะซับซอนเนือ่ งจากแตละ
หนวยงานมีมาตรฐานที่แตกตางกันทั้งในระดับสาธารณรัฐและระดับรัฐ โดยแตละหนวยงานมีขนั้ ตอน
ภายในและไมมีขั้นตอนที่ใชรวมกันระหวางหนวยงาน รวมถึงขอมูล เอกสารและสิ่งที่จําตองใชในการ
ปฏิบัติตามกฏเกณฑการนําเขาของแตละสินคาก็มีความแตกตางกัน
มาตรฐานทางดานอื่นๆ (Other Technical Standards) เชน สินคาที่เกีย่ วของกับยาและ
สินคาเครื่องสําอาง (Cosmetics) จะตองผานการรับรองจากหองทดลองที่ไดรับอนุญาตอยางเปนทางการ
จากกระทรวงสาธารณสุขของบราซิล จึงจะสามารถจัดจําหนายเปนการทั่วไปได โดยปกติบราซิลจะ
ยอมรับมาตรฐานสินคาที่มีใบรับรองมาจากประเทศสหรัฐฯและยุโรป สินคาที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
จะตองไดรับอนุญาตจาก Brazilian Environment Protection Agency (IBAMA) สินคาเครื่องใชไฟฟา
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และสินคาที่เกีย่ วของกับความปลอดภัยจะตองไดรับอนุญาตจาก INMETRO (Brazilian Metrology and
Norm Institute) และสําหรับสินคาทางดานอาหารจะตองไดรับอนุญาตจาก Ministry of Agriculture and
Food Supply (MAA) เปนตน
- Labeling, Marking and Packaging
เงื่อนไขการนําเขาสําหรับตัวสินคา ตามกฎหมายการคุม ครองลูกคาภายในประเทศ
(Brazilian Customer Protection Code) ไดกําหนดใหสนิ คาที่จะตองนําเขาและจัดจําหนายไปยังผูบ ริโภค
จะตองมีการปดฉลากอยางถูกตองชัดเจน ระบุถึงคุณภาพ สวนผสมหรือสวนประกอบ ราคา การ
รับประกัน ระยะเวลาการใชงานและอายุเวลาของตัวสินคา ประมาณ ขนาดบรรจุ แหลงกําเนิด ความเสี่ยง
ทางดานสุขอนามัยและขอมูลอื่นๆที่จะเปนประโยชนตอผูบริโภค สินคาที่นาํ เขาจะตองมีคาํ แปลภาษา
โปรตุเกส เพื่อความเขาใจของผูบริโภคทองถิ่น บราซิลใชหนวยวัดเปนระบบ Metric System หรืออาจ
สามารถเปรียบเทียบได การบรรจุหีบหอและขนสงจะตองมีหมายเลขและเครื่องหมายกํากับ แหลงที่มา
ทาเรือที่ตัวสินคาจะไปถึง ทัง้ นี้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบของเจาหนาที่ ตามที่ระบุไวในใบ Bill
of Lading
- มาตรการสุขอนามัย (Sanitary and Phytosanitary Standard หรือ SPS)
หนวยงานทําหนาทีใ่ นการจัดการกฎเกณฑการนําเขา
สงออก
และสินคา
ภายในประเทศที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของสัตว พืชพันธุและสุขภาพของคน คือ Secretariat of
Agricultural Protection (SDA) ภายใต The Ministry of Agriculture and Supply (MAPA) โดยรับผิดชอบ
ในการคุมครองสัตวและพืช สินคาที่มาจากสัตวและเครื่องดื่มตางๆ ยารักษาสัตว ยาฆาแมลง และ
สวนประกอบอื่นๆ ผลิตภัณฑจาก Lab และอื่นๆที่เห็นชอบจากองคการระหวางประเทศ ในชวงป 25432546 บราซิลไดยื่น SPS 47 กรณี
สินคาที่นําเขาจะไดรับการตรวจสอบที่ทา โดยบราซิลยอมรับใบรับรองจากตางประเทศ
ในกรณีที่มีความตกลงระหวางกัน โดยสินคาทุกประเภทที่มาจากสัตวตอ งลงทะเบียนกับ Animal Origin
Products Inspection Department (DIPOA) ที่ MAPA นอกจากนี้ ผูนําเขาหรือผูผลิตเครื่องอุปโภคบริโภค
ตองขอใบอนุญาตในระดับรัฐและระดับชุมชนเพิ่มเติมดวย สินคาสําเร็จรูปบางประเภทตองลงทะเบียน
กับ ANVISA สวนสินคาอื่นๆ ทําเพียงแคแจงไปยัง ANVISA
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3) สินคาเกษตรที่คาดวาไทยไดประโยชน
สินคาเกษตรกรรมของไทยที่มีศักยภาพในตลาดบราซิล รวมตั้งแตหมวด 01 -20 แบงตามกลุมสินคามี
ดังตอไปนี้
สินคา
พิกัดสินคา
ปลา สัตวน้ําจําพวกครัสตาเซีย โมลลุสก และสัตว HS030110 HS030379 HS030420 HS030490
น้ําที่ไมมีกระดุดสันหลังอื่นๆ
HS030569
ตนไมและพืชอื่นๆ ที่มีชีวิต หัว ราก ดอกไม
HS060290
และใบไมทใี่ ชประดับ
ธัญพืช
HS100620 HS100630
ผลิตภัณฑของอุตสาหกรรมโมสีเมล็ดธัญพืช
HS110814
เมล็ดพืชและผลไม ที่มีน้ํามัน เมล็ดธัญพืช
HS120710 HS120991
ของปรุงแตงจากเนื้อสัตว ปลา หรือสัตวนา้ํ
HS160413 HS160414 HS160420 HS160520
จําพวกครัสตาซัย โมลลุสก หรือสัตวน้ําทีไ่ มมี HS160590
กระดูกสันหลังอื่นๆ
น้ําตาลและขนมทําจากน้ําตาล
HS170490
โกโกและของปรุงแตงที่จําจากโกโก
HS180500
ของปรุงแตงทําจากพืชผัก ผลไม ลูกนัตหรือ
HS200580 HS200590 HS200820
สวนอื่นของพืช
4) สินคาอุตสาหกรรมที่คาดวาไทยไดประโยชน
ในการพิจารณาสินคาอุตสาหกรรมไทยทีค่ าดวาจะไดประโยชนจากการทํา FTA จะ
พิจารณาตั้งแตพิกัด 21 -99 และแบงเปน 4 กลุมสินคา ตามแบบจําลอง ITC ของ UNTAD/WTO ซึ่งการ
ทํา FTA ซึ่งคาดวา การทํา FTA จะชวยการขยายตัวของการสงออกสินคาทั้ง 4 กลุมได
4.1) รายการสินคาที่แขงขันไดดี (Product Champion)
หมายถึง สินคาของไทยที่สงออกไปประเทศบราซิล โดยมีอัตราการเติบโต สูงกวา
อัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยของการนําเขาสินคาชนิดนั้นของบราซิลจากทั่วโลก และ สินคาดังกลาวของ
ไทยในตลาดบราซิลมีสัดสวนตลาดที่เพิ่มขึ้น ไดแกสินคาในกลุมตอไปนี้
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สินคา
พลาสติกและของที่ทําดวยพลาสติก
ยางและของทําดวยยาง
ใยยาวประดิษฐ
เครื่องแตงกายและของที่ใชประกอบที่ไมไดถัก
แบบนิตหรือแบบโครเชต
รองเทา สนับแขงและของทีค่ ลสยกัน รวมทั้ง
สวนประกอบ
ของที่ทําดวยเหล็กและเหล็กกลา
เครื่องปฏิกรณ บอยเลอร เครื่องจักร เครื่องใชกล
และสวนประกอบ
เครื่องจักรไฟฟา เครื่องอุปกรณไฟฟา และ
สวนประกอบ เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องภอด
เสียง ฯลฯ
ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหือราง
รถราง สวนประกอบอุปกรณประกอบ

พิกัดสินคา
HS390120 HS390210 HS390330 HS390710
HS392690
HS400129 HS401519 HS401693 HS401699
HS540243
HS620343
HS640299 HS640411
HS731815 HS731816
HS841430 HS841582 HS841590 HS841869
HS847160 HS847330 HS848210 HS848390
HS850110 HS851790 HS853321 HS853340
HS853400 HS853650 HS854110 HS854129
HS854250 HS854389 HS854441 HS854449
HS854451
HS870899

4.2) รายการสินคาที่แขงขันได แตยังสงออกนอย และสัดสวนตลาดต่ํามาก (Underachieves)
หมายถึง สินคาของไทยที่สงออกไปประเทศบราซิล โดยมีอัตราการเติบโต สูงกวา
อัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยของการนําเขาสินคาชนิดนั้นของบราซิลจากทั่วโลก แต สินคาดังกลาวของไทย
ในตลาดบราซิลมีสัดสวนตลาดที่ต่ํากวารอยละ 1 ไดแกสนิ คาในกลุมตอไปนี
สินคา
พลาสติกและของที่ทําดวยพลาสติก
ยางและของทําดวยยาง
เครื่องปฏิกรณ บอยเลอร เครื่องจักร เครื่องใชกล
และสวนประกอบ
เครื่องจักรไฟฟา เครื่องอุปกรณไฟฟา และ
สวนประกอบ ฯลฯ
ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางไฟหรือราง
รถราง สวนประกอบและอุปกรณประกอบ

พิกัดสินคา
HS390690 HS392042
HS400950
HS841459 HS841510 HS848310
HS851220 HS852540 HS852910
HS878039
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4.3) รายการสินคาที่ความสามารถในการแขงขันลดลง (Losers)
หมายถึง สินคาของไทยที่สงออกไปประเทศบราซิล โดยมีอัตราการเติบโต ต่ํากวา
อัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยของการนําเขาสินคาชนิดนั้นของบราซิลจากทั่วโลก และ สินคาดังกลาวของ
ไทยในตลาดบราซิลมีสัดสวนตลาดที่ลดลง ไดแกสินคาในกลุมตอไปนี้
สินคา
พิกัดสินคา
กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร HS230990
อาหารที่จัดทําไวสําหรับเลี้ยงสัตว
สิ่งสกัดที่ใชฟองกหนังหรือยอมสี
HS320412 HS320416
พลาสติกและของที่ทําดวยพลาสติก
HS390230 HS390410 HS390730 HS390760
HS392010 HS392330
ยางและของทําดวยยาง
HS401110
เครื่องหนัง เครือ่ งอานและเครือ่ งเทียมลาก
HS420212
เครื่องใชสําหรับเดินทาง
ใยยาวประดิษฐ
HS540233 HS540242 HS540752
ของที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา
HS731210
อะลูมิเนียมและของทําดวยอะลูมิเนียม
HS761699
เครื่องปฏิกรณ บอยเลอร เครื่องจักร เครื่องใชกล HS841899 HS841950 HS842139 HS846693
และสวนประกอบ
HS847990 HS848180 HS848340
เครื่องจักรไฟฟา เครื่องอุปกรณไฟฟา และ
HS850152 HS850431 HS851829 HS851890
สวนประกอบ เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องถอด HS852290 HS852520 HS852721 HS852990
เสียง ฯลฯ
HS853222 HS853224 HS853641 HS853690
HS853931 HS854011 HS854121 HS854140
HS854213 HS854230 HS854240
ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางไฟหรือราง
HS870870 HS871419
รถราง
อุปกรณและเครื่องอุปกรณทใี่ ชในการทัศน
HS900912 HS900990 HS901380 HS901839
ศาสตร
HS302690 HS902990 HS903289
ของเลน ของเลนเกม และของใชที่จําเปนในการ HS950390
เลนกีฬา
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4.4) รายการสินคาที่มีความสามารถในการแขงขัน ขณะที่ตลาดหดตัว (Achievers in adversity)
หมายถึง สินคาของไทยที่สงออกไปประเทศบราซิล โดยมีอัตราการเติบโต เปนบวก
แมวา อัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยของการนําเขาสินคาชนิดนั้นของบราซิลจากทั่วโลกจะ ติดลบ (หรือ
ลดลง) และ สินคาชนิดนัน้ ของไทยในตลาดบราซิลมีสัดสวนตลาดที่เพิม่ ขึ้น ไดแกสินคาในกลุมตอไปนี้
สินคา
พิกัดสินคา
พลาสติกและของที่ทําดวยพลาสติก
HS392390
ยางและของทําดวยยาง
HS401120
หนังสือที่พิมพเปนเลม หนังสือพิมพ รูปภาพ
HS490199
และผลิตภัณฑอื่นๆของอุตสาหกรรมการพิมพ
ใยยาวประดิษฐ
HS540761
หนังสือที่พิมพเปนเลม หนังสือพิมพ รูปภาพ
HS550320
และผลิตภัณฑอื่นๆของอุตสาหกรรมการพิมพ
เครื่องปฏิกรณ บอยเลอร เครื่องจักร เครื่องใชกล HS840991 HS841490 HS842199 HS847170
และสวนประกอบ
HS847180
เครื่องจักรไฟฟา เครื่องอุปกรณไฟฟา และ
HS850300 HS850440 HS850450 HS851750
สวนประกอบ เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องถอด HS853649 HS854091 HS854160 HS854212
เสียง
ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือราง HS870810 HS870829
รถราง สวนประกอบและอุปกรณประกอบ
อุปกรณและเครื่องอุปกรณทใี่ ชในการทัศน
HS901890
ศาสตร
5) บริการและการลงทุนที่คาดวาไทยไดประโยชน
ภาคบริการที่คาดวาไทยจะไดประโยชนจากการทํา FTA กับบราซิล ไดแก ภาคบริการ
สาขาโรงแรม สปา รานอาหารไทย และภาคธุรกิจกอสราง โดยสาขาบริการเหลานี้เปนสาขาบริการที่ไทย
มีความสามารถในการแขงขัน และสาขาตางๆ เหลานี้มีการฟนตัวและขยายตัวคอนขางสูงในป 2547
นักทองเที่ยวมีจํานวนเพิ่มขึ้น อยางไรก็ดี เนื่องจากบราซิลมีทรัพยากรธรรมชาติเปนจํานวนมาก ดังนัน้
ไทยอาจไดประโยชนจากการลงทุนสํารวจในอุตสาหกรรมปโตรเลียม
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6) ผลกระทบตอภาคการผลิตในประทศไทย
6.1) สินคาเกษตรกรรม
สินคาเกษตรของบราซิลที่มีศักยภาพในการสงออกมายังไทย ไดแก สินคาใน
สินคา
พิกัดสินคา
ปลา สัตวน้ําจําพวกครัสตาเซีย โมลลุสก และ
HS030341
สัตวน้ําที่ไมมกี ระดูกสันหนังอื่นๆ
ผลไมและลูกนัตที่บริโภคได เปลือกผลไม
HS080610 HS080810
จําพวกสมหรือเปลือกแตง
เมล็ดพืชและผลไม ที่มีน้ํามัน เมล็ดธัญพืช
HS120100 HS120999
ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ําเลี้ยง(แซบ) และสิ่งสกัด HS130220
อื่นๆจากพืช
ไขมันและน้ํามันที่ไดจากสัตวพรือพืช และผิต HS152110
ภัณฑที่แยกได
ของปรุงแตงทําจากพืชผัก ผลไม ลูกนัตหรือ
HS200911 HS200960
สวนอื่นของพืช
บราซิลเปนผูสงออกถั่วเหลืองรายใหญรายหนึ่งของโลก ประกอบกับถัว่ เหลืองเปนหนึ่ง
สินคาเกษตร 2- รายการและเปนสินคาออนไหวทีไ่ ทยไดขอยกเวนไวกบั WTO การทํา FTA อาจสงผล
กระทบตอเกษตรกรผูปลูกถั่วเหลืองได
6.2) สินคาอุตสาหกรรม
สินคาอุตสาหกรรมที่บราซิลมีความสามารถในการแขงขัน ไดแก สินคาใน
สินคา
พิกัดสินคา
กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร HS230400 HS230990
อาหารที่จัดทําไวสําหรับเลี้ยงสัตว
ยาสูบและผลิตภัณฑที่ใชแทนยาสูบ
HS240120
เกลือ กํามะถัน ดิน และหิน วัตถุจําพวก
HS251612 HS252400
ปลาสเตอร ปูนขาว และซีเมนต
เคมีภัณฑอินทรีย
HS290122
ผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม
HS300490
สิ่งสกัดที่ใชฟอกหนังหรือยอมสี
HS320417
เครื่องหอม เครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแตงสําหรับ HS330210
ประทินรางกาย หรือประเทืองโฉม
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สินคา
สบู สารอินทรียที่เปนตัวลดแรงตึงผิว สิ่งปรุง
แตงที่ใชซักลาง สิ่งปรุงแตงที่ใชหลอลื่น
ของที่ใชในการถายรูปหรือถานภาพยนตร
เคมีภัณฑเบ็ดเตล็ด
พลาสติกและของที่ทําดวยพลาสติก
ยางและของทําดวยยาง
หนังดิบ (นอกจาก Fur) และหนังฟอก
ไมและขอทําดวยไม ถานไม
กระดาษและกระดาษแข็ง จองทําดวยเยื่อ
กระดาษหรือทําดวยกระดาษหรือกระดาษแข็ง
ฝาย
ไขมุกธรรมชาติหรือไขมุกเลีย้ ง รัตนชาติหรือกึง
รัตนชาติ โลหะมีคา
เหล็กและเหล็กกลา

พิกัดสินคา
HS340213
HS370320
HS380810 HS380820 HS380830
HS390940 HS391910 HS392690
HS400219 HS400270 HS401110
HS410422 HS410429 HS410431 HS410439
HS440710 HS440729 HS440799 HS440890
HS480252
HS520100
HS710310 HS710399 HS711319

HS720221 HS720711 HS720712 HS720720
HS720838 HS720839 HS721012 HS721050
HS721913 HS721914
ของที่ทําดวยเหล็กและเหล็กกลา
HS730410
เครื่องปฏิกรณ บอยเลอร เครื่องจักร เครื่องใชกล HS840991 HS840999 HS841370 HS841391
และสวนประกอบ
HS841430 HS841480 HS841490 HS842481
HS844180 HS845011 HS845530 HS847720
HS847989 HS848180
เครื่องจักรไฟฟา เครื่องอุปกรณไฟฟา และ
HS850140
สวนประกอบ เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องถอด
เสียง ฯลฯ

VI. ยุทธศาสตรการทํา FTA และ/แนวทางความรวมมือกับบราซิล
ไทยยังมีความสัมพันธกับบราซิลในทางการคาและการลงทุนยังนอยอยู ดังนั้น
ยุทธศาสตรในการนําไปสูการจัดทํา FTA ระหวางสองประเทศควรรวมตนดวยการเสริมสรางสราง
ความสัมพันธระหวางประเทศในระดับรัฐบาลทั้งทางดานเศรษฐกิจและการเมือง เชน ความรวมมือดาน
การลงทุน ความตกลงรวมกันในดานมาตรฐานสุขอนามัยและมาตรฐานอุตสาหกรรม
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นอกจากนี้ รัฐบาลสามารถสงเสริมความรวมมือในภาคเอกชนโดยการจัดตั้งคณะกรรมการ
รวม (Joint Committees) ระหวางไทยและบราซิล เพื่อสงเสริมความเขาใจกันในภาคเอกชน และรวมกันจัด
ทําการศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) ในการจัดทํา FTA และผลกระทบที่ตามมาจากการทํา FTA
ระหวางทั้งสองประเทศตอไป
การเจรจา FTA คาดวานาจะไดประโยชนทั้งสองฝาย เนื่องจาก สินคานําเขาที่บราซิลมี
ศักยภาพในการนําเขามายังไทย เปนสินคาวัตถุดิบชนิดตางๆ เชน เหล็กและเหล็กกลา และแรธาตุ
ธรรมชาติอื่นๆ ที่ไทยนํามาใชเปนวัตถุในการผลิต และสินคาที่สงจากไทยไปบราซิลสวนมากเปนสินคา
ขั้นกลางซึ่งนําไปใชในการผลิต อุปกรณเครื่องใชไฟฟา และรถยนต เปนตน
ความรวมทางดานการลงทุน อาจเปนการรวมกันลงทุนหรือขยายการลงทุนระหวางสอง
ประเทศ เนื่องจากบราซิลมีอุตสาหกรรมยานยนตทใี่ หญตดิ อันดับโลก การรวมลงทุนระหวางกันอาจชวย
สงเสริมการขยายโอกาสในการคาระหวางกัน เชน สวนประกอบรถยนต นอกจากนี้ ดวยจํานวน
ประชากรที่มากเปนอันดับ 5 ของโลก และการเปนแหลงทองเที่ยวของทวีปอเมริกา บราซิลจึงเปนแหลง
ลงทุนที่นาสนใจสําหรับ ผูประกอบการธุรกิจการทองเทีย่ วของไทย
เนื่องจาก บราซิลเปนสมาชิกกลุม MERCOSUR ซึ่งเปนความรวมมือในรูปแบบ
Common Market ดังนั้น การจัดทํา FTA ไทย-บราซิลคาดวาจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
MERCOSUR กอน อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ตองไดรบั ความเห็นชอบจาก MERCOSUR ไทยอาจใช
บราซิลซึ่งเปนประเทศที่มีบทบาทสําคัญในกลุมดังกลาว เชื่อมโยงไปสูการทํา FTA กับประเทศสมาชิก
ของกลุม MERCOSUR ในอนาคต
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3. อารเจนตินา
I. ภาพรวมทั่วไป: เศรษฐกิจ การคา การลงทุน
อารเจนตินาตัง้ อยูทางใตของทวีปอเมริกาใต มีพรมแดนติดกับชิลี ปารากวัย โบลิเวีย อุรุกวัย และ
มหาสมุทรแอตแลนติก มีพนื้ ที่ 2,766,890 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5 เทาของประเทศไทย มีขนาด
ใหญเปนอันดับ 2 ในอเมริกาใต รองจากบราซิล และมีขนาดใหญเปนอันดับ 8 ของโลก เมืองหลวงของ
อารเจนตินาคือ กรุงบัวโนสไอเรส (Buenos Aires) ในป 2547 อารเจนตืนามีประชากรโดยรวมประมาณ
39,144,756 ลานคน
รูปภาพที่ 4-3.1: แผนทีป่ ระเทศอารเจนตินา

ที่มา: CIA The World Factbook
1.1 โครงสรางทางเศรษฐกิจ
อารเจนตินามีผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ประมาณ 127.6 พันลานดอลลาร
สหรัฐฯ ในป 2546 ซึ่งเพิ่มจากป 2545 รอยละ 8.7 และเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในป 2547 ที่รอยละ 9.0 โดย
เปนอัตราการเติบโตที่สูงที่สุดในชวง 2539-2547 ที่ผานมา โดยสาขาที่มีการเติบโตสูงในชวงป 25462547 ไดแก ภาคการผลิตสินคา การกอสราง การขนสงและการสื่อสาร และภาคการคา รานอาหารและ
โรงแรม โดยมีอัตราการเติบโตในป 2547 สูงถึงรอยละ 11.9 29.4 12.4 และ 13.4 ตามลําดับ
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ในป 2546 โครงสรางเศรษฐกิจของอารเจนตินาประกอบดวยภาคการผลิตและภาค
บริการ โดยมีสัดสวนประมาณรอยละ 43.97 และ 51.03 ตามลําดับ โดยภาคการผลิตสินคามีสัดสวนมาก
เปนอันดับ 1 (รอยละ 22.49) รองลงมาเปนภาคการบริการทางสังคม (รอยละ 15.05) ภาคบริการทาง
การเงิน+อสังหาริมทรัพย (รอยละ 14.86) และภาคบริการการคา+รานอาหาร+โรงแรม (รอยละ 13.15)
ตามลําดับ
รูปภาพที่ 4-3.2: โครงสรางผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของอารเจนตินาป 2546
Community, social and
personal services
15.05%

Finance, insurance, real
estate and business
services
14.86%
Transport, storage and
communications
7.97%

Agriculture, hunting,
forestry and fishing
10.33%
Mining and quarrying
5.46%

Others
6.00%

Manufacturing
22.49%

Wholesale and retail
trade, restaurants and
hotels
13.15%

Electricity, gas and
water
Construction
1.63%
3.07%

ที่มา: Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean 2004

1.2 ภาพรวมดานการคา
1.2.1 การคาระหวางอารเจนตินากับโลก
อารเจนตินามีมูลคาการคากับโลกลดลงอยางตอเนื่องจาก 60,248 ลานดอลลารสหรัฐฯ
ในป 2543 มาอยูที่ 33,689 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2546 แตมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอยในป 2547 อยู
ที่ 34,657 ลานดอลลารสหรัฐฯ (ตารางที่ 4-3.1)
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ตารางที่ 4-3.1: มูลคาการสงออก นําเขา และดุลการคาระหวางอารเจนตินากับโลกป 2543-2547
Year

Imports

2543
29,375
2544
25,056
2545
9,987
2546
10,700
2547
11,875
ที่มา: EUROSTAT

% change

Exports

-14.7
-60.1
7.1
11.0

30,873
33,066
28,660
22,988
22,782

% change

Balance

7.1
-13.3
-19.8
-0.9

1,498
8,011
18,673
12,288
10,907

Imports
+ Exports
60,248
58,122
38,647
33,689
34,657

ในป 2544 อารเจนตินามีมลู คาการสงออกอยูที่ 33,066 ลานดอลลารสหรัฐฯ ปรับตัว
เพิ่มขึ้นรอยละ 7.10 จากป 2543 และปรับตัวลดลงอยางตอเนื่องในชวงป 2545-2547 โดยมูลคาการ
สงออกปรับตัวลดลงรอยละ 13.33 19.8 และ 0.9 ตามลําดับ โดยมูลคาการสงออกอยูที่ 28,660 22,988
และ 22,782 ลานดอลลารสหรัฐฯ ตามลําดับ (ตารางที่ 4-3.1) สินคาสงออกที่สําคัญของอารเจนตินา
ไดแก น้ํามันถั่วเหลือง ผลิตภัณฑปโตรเลียม ยานพาหนะ ถั่วเหลือง ขาวโพด แปง กากถั่วเหลือง ปศุสัตว/
เนื้อ และผลิตภัณฑอาหาร สวนแหลงนําเขาสําคัญ ไดแก บราซิล สหภาพยุโรป สหรัฐฯ (ตารางที่ 4-3.2)
อารเจนตินานําเขาสินคาลดลงอยางมากในชวงป 2545-2547 โดยเฉพาะอยางยิ่งในป
2544-2545 มูลคาการนําเขาลดลงจากปกอนหนาถึงรอยละ 14.7 และ 60.1 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม มูลคา
การนําเขามีการปรับตัวเพิ่มขึน้ ในป 2546 และ 2547 รอยละ 7.1 และ 11.0 ตามลําดับ โดยในป 2547
มูลคาการนําเขาอยูที่ 11,875 ลานดอลลารสหรัฐฯ สินคานําเขาสําคัญ ไดแก เครื่องจักรและอุปกรณ
ยานพาหนะ เคมีภัณฑ ผลิตภัณฑโลหะ พลาสติก ฝายที่ยังไมหวี เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องเก็บเกีย่ วและ
เครื่องสีขาว รถแทร็กเตอร รถกระบะ สวนประกอบและอะไหลยนต ตลาดสงออกสําคัญ ไดแก สหภาพ
ยุโรป บราซิล ชิลี สหรัฐฯ (ตารางที่ 4-3.2)
ดุลการคาของอารเจนตินาปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ เนื่องจาก การนําเขาที่ลดลงคอนขางสูง
เมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาการสงออกในชวงป 2545-2547 โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในป 2545 ดุลการคาของ
อารเจนตินาเพิม่ ขึ้นถึงรอยละ 133.1 อยูที่ 18,673 ลานดอลลารสหรัฐฯ แมวาดุลการคาปรับตัวลดลงรอย
ละ 34.19 และ 11.24 ในป 2546-2547 ตามลําดับ (ตารางที่ 4-3.1) การขยายตัวของการสงออกของ
อารเจนตินาเปนผลพวงจากการลดคาเงินเปโซ ซึ่งทําใหดลุ การคาอารเจนตินาปรับตัวดีขึ้น
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ตารางที่ 4-3.2: ตลาดสงออกและนําเขาที่สําคัญของอารเจนตินาป 2547
Import Partners Mil US
World
11,875
1
Brazil
3,234
2
EU
3,050
3
USA
2,394
4
China
556
5
Chile
318
6
Japan
310
7
Paraguay
203
8
Mexico
164
9
Korea
146
10
Switzerland
142
ที่มา: Direction of Trade statistics 2004, IMF

%
100.0
27.2
25.7
20.2
4.7
2.7
2.6
1.7
1.4
1.2
1.2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Export Partners
World
EU
Brazil
Chile
USA
China
Mexico
India
Uruguay
Egypt
Paraguay

Mil US
22,782
4,653
3,775
2,492
2,328
1,946
645
452
440
362
360

%
100.0
20.4
16.6
10.9
10.2
8.5
2.8
2.0
1.9
1.6
1.6

1.2.2 ภาพรวมดานการลงทุน
อารเจนตินามีเงินลงทุนไหลเขา/ (เปนประเทศผูรับการลงทุนระหวางประเทศ)เปน
อันดับสี่ในลาตินอเมริการองจาก บราซิล เม็กซิโก และชิลี โดยในป 2004 มีเงินลงทุนไหลเขาประมาณ
4.1 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ในขณะเดียวกัน มีเงินลงทุนไหลออกประมาณ 300 ลานดอลลารสหรัฐฯ
หรือมากเปนอันดับ 5 รองจาก บราซิล เม็กซิโก ชิลี และปานามา
สหรัฐฯและสเปนเปนผูลงทุนรายใหญในอารเจนตินา โดยการลงทุนของสหรัฐฯเนน
ไปที่สาขาการเงิน ธุรกิจเกษตร พลังงาน ปโตรเคมี อาหารแปรรูป เครื่องใชครัวเรือน และยานยนต โดย
ประเทศอื่นๆ ที่เขามาลงทุนในอันดับรองลงมาไดแก ชิลี อิตาลี ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมนี แคนาดา และ
ญี่ปุน
สาขาการลงทุนระหวางประเทศที่สําคัญในอารเจนตินาเปนการลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน การทําเหมืองแร ทั้งในสาขาน้ํามันและกาซธรรมชาติและการทําเหมืองแรใน
สาขาอื่นๆ การเกษตรเพื่อการสงออก และอุตสาหกรรมยานยนต
การขยายตัวการสงออกสินคาเกษตรในตลาดโลก โดยเฉพาะความตองการถั่วเหลือง
จากจีน เปนปจจัยหนึ่งที่ชวยกระตุนการขยายตัวของการลงทุนในอารเจนตินา เนื่องจากบริษัทขามชาติ
ตางเห็นชองทางกําไรจากการเติบโตของการสงออกในสินคาเกษตรดังกลาวซึ่งอารเจนตินามีศักยภาพใน
การผลิตสูงมาก
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การลงทุนจากตางประเทศมีความสําคัญในภาคอุตสาหกรรมยานยนตของอารเจนตินา
ซึ่งในป 2004 อยูในภาวะขยายตัวทั้งทางดานการผลิตและการสงออก โดยผูผลิตรถยนตมีแผนที่จะขยาย
การลงทุนในอารเจนตินา โดยเปนการลงทุนเพื่อการสงออก Compact Car
แรงงานในอารเจนตินาเปนแรงงานที่มีทักษะคอนขางดี เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศใน
ลาติ น อเมริ ก า ภายหลั ง การลดค า เงิ น เปโซในป 2545 ทํ าให แ รงงานมีร าคามี ร าคาถู ก ในรู ป เงิ น ตรา
ตางประเทศ เชน ดอลลารสหรัฐฯ
1.2.3 การคาระหวางอารเจนตินากับไทย
มูลคาการคาระหวางไทยกับอารเจนตินามีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ยกเวนป
2545 ที่มีมูลค าลดลงอยางมากจากป 2544 จากมูลคาสงออกที่ลดลงถึงรอยละ 80 สาเหตุ เพราะ
วิกฤตการณดานการเงินในอารเจนตินาเอง ในป 2548 อารเจนตินาเปนคูคาที่มีมูลคาการคาระหวางกัน
มากเปนอันดับที่ 39 ของไทย มูลคาการคาระหวางไทยกับอารเจนตินา มีสัดสวนรอยละ 0.3 ของมูลคา
การคาของไทยทั้งหมด โดยมีมูลคาอยูที่ 656.4 ลานดอลลารสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากป 2545 รอยละ 43.9 ใน
ภาพรวมแลว ไทยขาดดุลการคากับอารเจนตินาตั้งแตป 2542 เปนตนมา และมีแนวโนมสูงขึ้นทุกป โดย
ในชวงป 2541-2548 ไทยเปนฝายขาดดุลการคาอารเจนตินาเปนมูลคา 80.3 130.9 140.2 300.3 332.8
454.4 262.8 และ 115.0 ลานดอลลารสหรัฐฯ ตามลําดับ (ตารางที่ 4-3.3)
ตารางที่ 4-3.3: ภาพรวมการคา ไทย-อารเจนตินา
มูลคา: ลานดอลลารสหรัฐฯ

ป

การคารวม
มูลคา สัดสวน %Δ

สงออก
มูลคา
%Δ

นําเขา
มูลคา

%Δ

ดุลการคา

2541

246

0.3

-2.23

82.8

7.95

163.2

-6.69

-80.3

2542

296.2

0.3

20.41

82.7

-0.12

213.6

30.88

-130.9

2543

311.9

0.2

5.3

85.9

3.87

226.1

5.85

-140.2

2544

456.2

0.4

46.26

78

-9.2

378.2

67.27

-300.3

2545

363.5

0.3

-20.32

15.4

-80.26

348.1

-7.96

-332.8

2546

535.2
456.0

0.3
0.2

47.24
-14.8

40.4
96.6

-7.96
139.1

494.8
359.4

42.12
-27.4

-454.4
-262.8

2547

656.4
0.3
43.9
270.7
180.2
385.7
7.3
2548
หมายเหตุ: สัดสวน = การคาสองฝายตอการคารวมของไทยทั้งหมด
% Δ = % การเปลี่ยนแปลง
ที่มา : กรมศุลกากร กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ และสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
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ในป 2548 ไทยสงออกสินคาไปอารเจนตินามีมูลคา 270.7 ลานดอลลารสหรัฐฯ คิดเปน
สั ด ส ว นร อ ยละ 0.2 ของมู ล ค า การส ง ออกของไทยทั้ ง หมด เพิ่ ม ขึ้ น จากป 2547 ร อ ยละ 180.2โดย
อารเจนตินาเพิ่มการนําเขาสินคาเกือบทุกรายการจากไทย แตสินคาที่มีอัตราการขยายตัวจากป 2548 สูง
มากที่สุดตามลําดับ ไดแก เครื่องยนตสันดาปภายในแบบลูกสูบและสวนประกอบ เครื่องจักรกลและ
สวนประกอบของเครื่องจักรกลรถยนต อุปกรณและสวนประกอบ เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ
ผลิตภัณฑยาง เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรและชิ้นสวน เปนตน(ตารางที่ 4-3.4)
ตารางที่ 4-3.4: สินคาสงออกของไทยไปอารเจนตินา
รายการ

1.

2.
3.
4.

มูลคา : ลานเหรียญสหรัฐฯ อัตราการขยายตัว : รอยละ
สัดสวน : รอยละ
2544 2545 2546 2547 2548 2545 2546
2547 2548 2544 2545 2546 2547 2548

เครื่องยนต
สันดาปภายใน
.1
แบบลูกสูบและ
สวนประกอบ
เครื่องจักรกลและ
.9
สวนประกอบของ
เครื่องจักรกล
รถยนต อุปกรณ
13.9
และสวนประกอบ
เครื่องปรับอากาศ
6.4
และสวนประกอบ

5. ผลิตภัณฑยาง

เครื่องใชไฟฟา
10. และสวนประกอบ
อื่น ๆ
รวม

10 รายการ

.1 6.4 47.3

100.00

6,300.00 639.06

.13

.00

.25

6.63 17.47

50.00 358.33 683.64

1.15

5.19

2.97

5.69 15.92

.3 6.5 42.9 -99.28 200.00 2,066.67 560.00 17.82

.65

.74

6.73 15.85

.8 1.2 5.5 43.1 -11.11
.1

-

.3 6.1 15.4 37.9 -95.31 1,933.33 152.46 146.10

3.7 1.9 4.3 5.3 13.6 -48.65 126.32

อาหารทะเล
6. กระปองและแปร 13.2
รูป
เหล็ก เหล็กกลา
7.
.2
และผลิตภัณฑ
เฟอรนิเจอรและ
8.
1.0
ชิ้นสวน
9. ยางพารา

.0

.5 8.9 12.3 12.7 -96.21 1,680.00
.3 2.5 12.3

-

.0

.0

-

.7

1.7 2.8 5.8 6.7
.1

100.00
6.7
100.00

.0

.1

.4 6.1

6.6 64.71 107.14
5.2

23.26 156.60
38.20

857.14

15.52 -1.49

.00 300.00 1,425.00 -14.75

1.95 15.10 15.94 14.00

4.74 12.34 10.64

3.25 16.92

733.33 392.00
-

8.21

5.49

5.02

3.25 22.03 12.73

4.69

.26

.00

.74

2.59

4.54

1.28

.00

.00

.72

2.48

2.18 18.18 14.36

6.94

2.44

6.31

1.92

.13

.65

.99

41.2 6.5 27.3 67.5 228.3 -84.22 320.00 147.25 238.22 52.82 42.21 67.57 69.88 84.34

อื่นๆ

36.8 8.9 13.1 29.1 42.3 -75.82

มูลคารวม

78.0 15.4 40.4 96.6 270.7 -80.26 162.34 139.11 180.23 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

47.19 122.14 45.70 47.18 57.79 32.43 30.12 15.66

หมายเหตุ: สัดสวน = มูลคาการสงออกรายสินคาไปอารเจนตินาตอมูลคาการออกไปอารเจนตินาทั้งหมด
% Δ = % การเปลี่ยนแปลง
ที่มา: Internet Menucom กระทรวงพาณิชย
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ในป 2548 ไทยนําเขาสินคาจากอารเจนตินาเปนอันดับที่ 32 ของไทย โดยมีมูลคา 358.7
ลานดอลลารสหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.33 ของมูลคาการนําเขาทั้งหมดของไทย มูลคาเพิ่มขึ้นจาก
ป 2547 เพียงรอยละ 7.32 โดยมีสินคาสําคัญที่ไทยนําเขาจากอารเจนตินาเพิ่มขึ้นมากไดแก พืชและ
ผลิตภัณฑจากพืช สัตวและผลิตภัณฑจากสัตว ผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสัชกรรม ดายและเสนใย และ
สินแรโลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ (ตารางที่ 4-3.5)
ตารางที่ 4-3.5: สินคานําเขาของไทยจากอารเจนตินา
รายการ

มูลคา : ลานเหรียญสหรัฐฯ
อัตราการขยายตัว : รอยละ
สัดสวน : รอยละ
2544 2545 2546 2547 2548 2545 2546 2547 2548 2544 2545 2546 2547 2548

พืชและ
1. ผลิตภัณฑจาก 316.8 296.5 437.9 289.6 318.5 -6.41 47.69
พืช
สัตวและ
2. ผลิตภัณฑจาก 16.8 17.7 25.8 31.8 41.2 5.36 45.76
สัตว
ผลิตภัณฑเวช
3. กรรมและเภสัช
1.5 2.7 2.3 3.0 3.6 80.00 -14.81
กรรม
4. เคมีภัณฑ
5. ดายและเสนใย
6. นมและ
ผลิตภัณฑนม
7. ผลิตภัณฑโลหะ
ผัก ผลไมและ
8. ของปรุงแตงที่
ทําจากผัก
ผลไม
สินแรโลหะอื่น ๆ
9. เศษโลหะและ
ผลิตภัณฑ
สัตวนา้ํ สด แช
10. เย็น แชแข็ง
แปรรูปและกึ่ง
สําเร็จรูป
รวม

มูลคารวม

9.98 83.77 85.18 88.50 80.58 82.58

23.26 29.56

4.44

5.08

5.21

8.85 10.68

30.43 20.00

.40

.78

.46

.83

.93

38.71 -16.28

.90

.86

.63

1.20

.93

460.00

2.72

.43

.00

.14

.73

.21

.20

.08

1.59

.67

36.36 -46.67

1.30

1.78

.67

1.25

.62

3.4

3.0

3.1

4.3

3.6 -11.76

3.33

10.3

1.5

.0

.5

2.8 -85.44

100.00

.8

.7

.4

5.7

2.6 -12.50 -42.86 1,325.00 -54.39

4.9

6.2

3.3

4.5

2.4 26.53 -46.77

.0

.0

.1

2.1

2.0

2,000.00 -4.76

.00

.00

.02

.58

.52

.4

2.0

.2

1.0

1.4 400.00 -90.00 400.00 40.00

.11

.57

.04

.28

.36

1.98

3.73

2.51

2.95

.34

7.5 13.0 12.4 10.6

-

-

1.3 73.33 -4.62

10 รายการ 362.4 343.1 485.6 353.1 379.5 -5.33 41.53

อื่นๆ

-33.87

15.8

5.0

9.2

6.3

6.3 -68.35 84.00

378.2 348.1 494.8 359.4 385.7 -7.96 42.14

-

-14.52 -87.74
-27.29

7.48 95.82 98.56 98.14 98.25 98.39

-31.52 -1.59
-27.36

4.18

1.44

1.86

1.61

7.32 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

หมายเหตุ: สัดสวน = มูลคาการนําเขารายสินคาจากอารเจนตินาตอมูลคาการนําเขาจากอารเจนตินาทั้งหมด
% Δ = % การเปลี่ยนแปลง
ที่มา : Internet Menucom กระทรวงพาณิชย
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ปญหาและอุปสรรคทางการคาที่สําคัญระหวางไทยและอารเจนตินา ไดแก ระยะทาง
ระหวางไทยกับอารเจนตินาอยูหางไกลกับไทยมาก ประกอบกับไมมีเที่ยวบินที่บินตรงจากไทยไปยัง
อารเจนตินา ทําใหการเดินทางและการขนสงสินคาตองเสียคาใชจายและเวลามาก มีการกําหนดใหผูนํา
เขาตองขออนุมัติกอนทุกครั้งกอนที่จะมีการนําเขาสินคาประเภทสิ่งทอทุกประเภท โดยเฉพาะผาฝาย
เส น ด า ย และเส น ใยสั ง เคราะห และอาจจะใช ม าตราการที่ ค ล า ยคลึ ง กั น กั บ สิ น ค า ประเภทอื่ น เช น
เครื่องจักรกลทางการเกษตร และเครื่องใชในครัวเรือน
II. กฎระเบียบดานการคาและการลงทุนที่เกี่ยวของ
1) กฎระเบียบดานการคา
อารเจนตินาเปนสมาชิกในกลุมตลาดรวมตอนใต (Southern Common Market
MERCOSUR) ซึ่งประกอบดวย บราซิล อาเจนตินา ปารากวัยและ อุรุกวัย โดยมีการลงนามในสัญญา
MERCOSUR เมื่อป 2533 โดยเปนการรวมกลุมในรูปแบบสหภาพศุลกากร (Customs Union) มี
วัตถุประสงคสําคัญ คือ การขยายตลาดการคาและการลงทุนใหกวางขวาง การเพิ่มอํานาจการตอรองของ
ประเทศสมาชิก การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
กับคูคา โดยใชอัตราภาษีศุลกากรรวมกัน (Common External Tariff) นอกจากนี้ MERCOSUR ยังมี
จุดมุงหมายหลักใหทั้งสี่ประเทศมีการคาเสรีระหวางกัน กําจัดอุปสรรคดานการคาทั้งดานภาษีศลุ กากร
และมิใชศุลกากร ปจจุบัน อารเจนตินาไดทําขอตกลงการคาเสรีกับ MERCOSUR ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแต
1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 และโบลิเวีย ไดลงนามในขอตกลงการคาเสรีกับ MERCOSUR เมื่อวันที่ 17
ธันวาคม พ.ศ. 2539 โดยความตกลงดังกลาวจะครอบคลุมสินคาทุกประเภทภายในป 2551
ในชวงป 2533-2542 อารเจนตินาไดยกเลิกมาตรการตางๆที่ไมใชภาษี ภาษีเฉพาะ และ
มาตรการทางภาษีและการอนุญาตการนําเขา ซึ่งทําใหอารเจนตินกลายเปนหนึ่งประเทศทีเ่ ปดเสรีมากที่สุด1
2) มาตรการดานการลงทุน
การลงทุนในอารเจนตินาอยูภ ายใตกฎหมาย (Decree) 1853/1993 ซึ่งเปดรับการลงทุน
จากตางประเทศ เชน นักลงทุนชาวตางชาติสามารถเขามาลงทุนไดอยางเสรี การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ
(National Treatment) ในการจัดตั้งหรือเขาครอบครองธุรกิจ 2 และ มาตรการดึงดูดการลงทุนตางๆ
นอกจากนี้ ยังไมมีขอผูกมัดในการลงทุนกับ นักลงทุนตางชาติ เชน การถายโอนเทคโนโลยี เปนตน
ภายหลังการเขาเปนสมาชิกขององคการการคาโลก อารเจนตินาไดแจงใหทราบถึง
มาตรการการลงทุน 3 ที่ขัดแยงกับ Trade Related Investment Measures (TRIMS) ซึ่งองคการการคาโลก
ใหการผอนผันในการปรับมาตรการดังกลาวไดถึงป 2002 แตภายหลังตองทําการยืดเวลาไปจนถึงป 2003

1
2

มาตรการสวนใหญมาจากสาขายานยนต US Commercial Service Guide to Argentina 2005
ยกเวนการลงทุนใน Cultural Goods เชน Media and Internet companies โดยกําหนดสัดสวนนักลงทุนตางชาติไวที่รอยละ 30

3
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และในปจจุบนั แมวาจะเลยกําหนดดังกลาว อารเจนตินายังใชคงมาตรการซึ่งขัดกันอยู นอกจากนี้
อารเจนตินายังคงจํากัดการลงทุนใน Media Enterprises ไวที่รอยละ 30
III. ความรวมมือและความตกลงดานการคาระหวางประเทศที่สําคัญของอารเจนตินา
ความรวมมือดานการคาที่สําคัญของอารเจนตินาคลายคลึงกับบราซิล คือ การเปน
สมาชิกที่มีบทบาทสําคัญในกลุมของ MERCOSUR และ ALADI (Latin American Integration
Association) โดยในปจจุบนั MERCOSUR อยูในระหวางการการเจรจาจัดทํา FTA กับสหภาพยุโรป
และอินเดีย สวน ALADI นั้นเปนความรวมมือระหวางประเทศทีใ่ หญที่สุดในลาตินอเมริกาทีใ่ หสิทธิ
พิเศษทางดานภาษี และความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกดวยกันเอง ALADI มีสมาชิกทั้งหมด 12
ประเทศ ประกอบดวย อารเจนตินา โบลิเวีย บราซิล ชิลี โคลัมเบีย คิวบา เม็กซิโก เอกวาดอร ปารากวัย
อุรุกวัย เปรู และ เวเนซุเอลา

•
•

•
•
•
•
•
•
•

IV. การวิเคราะหศักยภาพของอารเจนตินา
จุดแข็ง
อารเจนตินามีทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญตางๆ เชน ทองคํา สังกะสี น้าํ มันและกาซธรรมชาติ
สินคามีความสามารถในการแขงขันคอนขางสูงโดยเปรียบเทียบ เนื่องจากการเปลี่ยนระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนเปนระบบตลาด
จุดออน
อัตราเงินเฟอยังคอนขางสูง โดยในป 2546-2548 มีอัตราเงินเฟออยูที่รอยละ 3.7 6.1 และ 12.3
ตามลําดับ
ปญหาในการสื่อสาร เนื่องจากอารเจนตินาใชภาษาสเปนเปนภาษากลาง และสินคานําเขาและ
ใบ Invoice จําเปนตองมีภาษาสเปนกํากับ
พิธีการศุลกากรคอนขางสลับซับซอน
โอกาส
การคาระหวางไทยกับอารเจนตินายังมีมูลคาคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการของทั้ง
สองประเทศ
จาก Decree 1853/1993 เปดโอกาสใหนักลงทุนชาวตางชาติสามารถเขามาลงทุนไดอยางเสรี
อุปสรรค
ระยะทางที่หางไกลระหวางสองประเทศ ทําใหตนทุนในการขนสงคอนขางสูง
ยังไมมีชองทางการขนสงโดยตรงระหวางไทยกับอารเจนตินา ทําใหการทําการคาระหวางสอง
ประเทศไมสะดวกเทาที่ควรจะเปน
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• อารเจนตินามีอัตราภาษีเฉลีย่ รวมสินคาทั้งหมดรอยละ 14.2 และมีการเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี
เฉพาะ ในอัตราที่คอนขางสูง สงผลสินคาเขามีราคาแพง
• การทํา FTA ระหวางไทย-อารเจนตินา คาดวาจะตองผานความเห็นชอบจาก MERCOSUR
V. การวิเคราะหสถานะการแขงขันของสินคาและบริการรายสาขา
1) อัตราภาษีเฉลี่ย
ในป 2546 อารเจนตินามีอัตราภาษีนําเขาเฉลี่ยที่คิดจากมูลคา C.I.F.โดยรวมรอยละ 31.9 และ
14.2 สําหรับ Bound Rate และ Applied Rate ตามลําดับ โดย Bound Rate เฉลี่ยสําหรับสินคาเกษตรและ
อุตสาหกรรมอยูที่รอยละ 32.6 และ 31.8 แตอัตรา Applied Rate อยูที่รอยละ 10.3 และ 14.8 ตามลําดับ
อารเจนตินามีการจัดเก็บภาษีเฉพาะขั้นต่ํา (Minimum Specific Tariff) สําหรับสินคาบาง
ประเภท เชน สิ่งทอ รองเทาบางประเภท และของเด็กเลน จนถึงป 2550
2) มาตรการทีม่ ิใชภาษี
• ใบอนุญาตนําเขา (Import Licensing)
การอนุญาตใหนําเขามีสองแบบ คือ การอนุญาตใหนําเขาแบบอัตโนมัติและการนําเขาแบบ
ตองขออนุญาตจากหนวยงาน โดยหนวยงานที่ทําหนาทีอ่ อกใบอนุญาตให คือ National Registry of
Importers and Exporters
สินคาที่ตองขออนุญาตนําเขาตางๆ ไดแก สิ่งทอ ตูเย็น เครื่องซัก ผา และสินคาที่นําเขาได
อัตโนมัติ เชน รองเทา แตตอ งนําสงพรอมกับเอกสารขอมูลเกี่ยวกับตัวสินคาดวย
• พิธีการศุลกากร (Customs Procedures)
แมวาอารเจนตินาปฏิบัติตามความตกลง WTO ในสวนของพิธีการศุลกากร อารเจนตินา
ยังมีกลไกที่คอยดูแลสินคานําเขาซึ่งมีลักษณะคลายกับการออกใบอนุญาตนําเขาสินคา ซึ่งกลไกดังกลาว
เปนอุปสรรคทางการคาของ 1 ใน 5 ของสินคานําเขาตางๆ เชน สิ่งทอ ของเลน และรองเทา 4 นอกจากนี้
ผูนําเขาจําเปนตองมีใบรับรองแหลงกําเนิดของวัตถุที่ใชเปนสวนประกอบของสินคานําเขาดวย
นอกจากนี้ใบ Commercial Invoices ตองระบุเปนภาษาสเปน
• Labeling, Marking and Packaging
ฉลากสินคาตองเปนภาษาสเปน และอาจมีภาษาอื่นกํากับคูกันไปดวยได
3) สินคาเกษตรที่คาดวาไทยไดประโยชน
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สินคาเกษตรกรรมของไทยที่มีศักยภาพในตลาดอารเจนตินา รวมตั้งแตหมวด 01 -20
แบงตามกลุมสินคามีดังตอไปนี้
สินคา
พิกัดสินคา
สัตวน้ําจําพวกครัสตาเซีย โมลลุสก และสัตวน้ําที่ HS030551
ไมมีกระดูกสันหลังอื่นๆ
ผลิตภัณฑของอุตสาหกรรมโมสีเมล็ดธัญพืช
HS110814
เมล็ดพืชและผลไม ที่มีน้ํามัน เมล็ดธัญพืช
HS120991 HS120999
ของปรุงแตงจากเนื้อสัตว ปลา หรือสัตวนา้ํ
HS160411 HS160413 HS160414 HS160415
จําพวกครัสตาเซีย โมลลุสก ฯลฯ
HS160420 HS160520
น้ําตาลและขนมทําจากน้ําตาล
HS170490
ของปรุงแตงทําจากพืชผัก ผลไม ลูกนัตหรือ
HS200580 HS200600 HS200820 HS200892
สวนอื่นของพืช
HS200940
4) สินคาอุตสาหกรรมที่คาดวาไทยไดประโยชน
ในการพิจารณาสินคาอุตสาหกรรมไทยทีค่ าดวาจะไดประโยชนจากการทํา FTA จะ
พิจารณาตั้งแตพิกัด 21 -99 และแบงเปน 4 กลุมสินคา ตามแบบจําลอง ITC ของ UNTAD/WTO ซึ่งการ
ทํา FTA ซึ่งคาดวา การทํา FTA จะชวยการขยายตัวของการสงออกสินคาทั้ง 4 กลุมได
4.1) รายการสินคาที่แขงขันไดดี (Product Champion)
เปนสินคาของไทยที่สงออกไปอารเจนตินา โดยมีอัตราการเติบโต สูงกวา อัตราการ
เติบโตโดยเฉลีย่ ของการนําเขาสินคาชนิดนัน้ ของอารเจนตินาจากทัว่ โลก และ สินคาดังกลาวของไทยใน
ตลาดอารเจนตินามีสัดสวนตลาดที่เพิ่มขึน้ ไดแก สินคาในกลุมตอไปนี้
สินคา
พิกัดสินคา
สิ่งสกัดที่ใชฟอกหนังหรือยอมสี
HS320412
เคมีภัณฑเบ็ดเตล็ด
HS382490
พลาสติกและของที่ทําดวยพลาสติก
HS390120 HS392690
ยางและของทําดวยยาง
HS400122 HS401029 HS401519 HS401699
เครื่องหนัง เครื่องอานและเครื่องเทียมลาก
HS420292
เครื่องใชสําหรับเดินทาง
ใยยาวประดิษฐ
HS540233 HS540752 HS540761
รองเทา สนับแขงและของทีค่ ลายกัน รวมทั้ง
HS640299 HS640399
สวนประกอบ
เครื่องปฏิกรณ บอยเลอร เครื่องจักร เครื่องใชกล HS841370 HS841430 HS841861 HS847160
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สินคา

พิกัดสินคา
และสวนประกอบ
HS847180 HS847330
เครื่องจักรไฟฟา เครื่องอุปกรณไฟฟา และ
HS851719 HS852313 HS852721 HS853931
สวนประกอบ เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องถอด HS854389
เสียง
4.2) รายการสินคาที่แขงขันได แตยังสงออกนอย และสัดสวนตลาดต่าํ มาก (Underachieves)
เปนสินคาไทยที่สงออกไปอารเจนตินา โดยมีอัตราการเติบโต สูงกวา อัตราการเติบโต
โดยเฉลี่ยของการนําเขาสินคาชนิดนั้นของอารเจนตินาจากทั่วโลก แต สินคาดังกลาวของไทยในตลาด
อารเจนตินามีสัดสวนตลาดที่ต่ํากวารอยละ 1 ไดแก สินคาในกลุมตอไปนี้
สินคา
พิกัดสินคา
เครื่องปฏิกรณ บอยเลอร เครื่องจักร เครื่องใชกล HS841360 HS847190
และสวนประกอบ
ยานบก นอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือราง HS870829
รถ สวนประกอบและอุปกรณประกอบ
4.3) รายการสินคาที่ความสามารถในการแขงขันลดลง (Losers)
เปนสินคาไทยที่สงออกไปอารเจนตินา โดยมีอัตราการเติบโต ต่ํากวา อัตราการเติบโต
โดยเฉลี่ยของการนําเขาสินคาชนิดนั้นของอารเจนตินาจากทั่วโลก และ สินคาดังกลาวของไทยในตลาด
อารเจนตินามีสัดสวนตลาดที่ลดลง ไดแก สินคาในกลุมตอไปนี้
สินคา
พิกัดสินคา
พลาสติกและของที่ทําดวยพลาสติก
HS390760
ยางและของทําดวยยาง
HS401110
รองเทา สนับแขงและของทีค่ ลายกัน รวมทั้ง
HS640411
สวนประกอบ
เครื่องปฏิกรณ บอยเลอร เครื่องจักร เครื่องกล HS841459 HS841583 HS841590 HS847150
และสวนประกอบ
HS847170
เครื่องจักรไฟฟา เครื่องอุปกรณไฟฟา และ
HS850440 HS850710 HS851750 HS852290
สวนประกอบ ฯลฯ
HS852990 HS854213 HS854230
ยานบก นอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือราง HS870421
รถราง วนประกอบและอุปกรณประกอบ
ของเลน ของเลนเกม และของใชที่จําเปนในการ HS950390
เลนกีฬา
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4.4)รายการสินคาที่มีความสามารถในการแขงขัน ขณะที่ตลาดหดตัว (Achievers in Adversity)
เปนสินคาไทยที่สงออกไปอารเจนตินา โดยมีอัตราการเติบโต เปนบวก แมวา อัตราการ
เติบโตโดยเฉลีย่ ของการนําเขาสินคาชนิดนัน้ ของอารเจนตินาจากทัว่ โลกจะ ติดลบ (หรือลดลง) และ
สินคาชนิดนั้นของไทยในตลาดอารเจนตินามีสัดสวนตลาดที่เพิ่มขึ้น ไดแก สินคาในกลุมตอไปนี้
สินคา
พิกัดสินคา
หนังสือที่พิมพเปนเลม หนังสือพิมพ รูปภาพ
HS490199
และผลิตภัณฑอื่นๆของอุตสาหกรรมพิมพ
เครื่องปฏิกรณ บอยเลอร เครื่องจักร เครื่องใชกล HS841480 HS848071
และสวนประกอบ
5) บริการและการลงทุนที่คาดวาไทยไดประโยชน
ภาคบริการที่คาดวาไทยจะไดประโยชน ไดแก ธุรกิจโรงแรม สปา รานอาหารไทย และ
ภาคธุรกิจกอสราง ซึ่งเปนสาขาธุรกิจที่ไทยมีศักยภาพและเปนหนึง่ ในหลายสาขาที่มีการขยายตัวมาก
ที่สุดในอารเจนตินาในชวงป 2546-2547 โดยในป 2547 อยูที่รอยละ 29.4 และ 12.4 ตามลําดับ นอกจากนี้
เนื่องจากอารเจนตินามีทรัพยากรธรรมชาติเปนจํานวน ผูประกอบการไทยอาจไดประโยชนจากการขอ
สัมปทานในการใชทรัพยากรตางๆ เชน น้ํามันดิบและกาซธรรมชาติ
6) ผลกระทบตอภาคการผลิตของไทย
6.1) สินคาเกษตรกรรม
สินคาเกษตรของอารเจนตินาที่มีศักยภาพในการสงออกมายังไทย ไดแก
สินคา
พิกัดสินคา
ปลา สัตวน้ําจําพวกครัสตาเซีย โมลลุสก และ
HS030379 HS030420 HS030559 HS030613
สัตวน้ําที่ไมมกี ระดุกสันหนังอื่นๆ
HS030799
ผลิตภัณฑนม ไข สัตวปก น้าํ ผึ้งธรรมชาติ
HS040210 HS040221 HS040490
ผลิตภัณฑจากสัตว ที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่ HS050690
อื่น
ธัญพืช
HS100590
เมล็ดพืชและผลไมที่มีน้ํามัน เมล็ดธัญพืช
HS120100 HS120600
ของปรุงแตงจากเนื้อสัตว ปลา หรือสัตวนา้ํ
HS160590
จําพวกครัสตาเซีย โมลลุสกหรือสัตวน้ําทีไ่ มมี
กระดูกสันหลังอื่นๆ
6.2) สินคาอุตสาหกรรม
สินคาอุตสาหกรรมที่อารเจนตินามีความสามารถในการแขงขัน ไดแก
สินคา
พิกัดสินคา

4-3/13

อารเจนตินา

กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร
อาหารที่จัดไวสําหรับเลี้ยงสัตว
ผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม
สิ่งสกัดที่ใชฟอกหนังหรื-อยอมสี
สารแอลบูมินอยด โมดิไฟดสตารช กาว
เอนไซม
เคมีภัณฑเบ็ดเตล็ด
พลาสติกและของที่ทําดวยพลาสติก
หนังดิบ(นอกจากหนัง fur)และหนังฟอก
เหล็กและเหล็กกลา
ของที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา
อะลูมิเนียมและของทําดวยอะลูมิเนียม
เครื่องปฏิกรณ บอยเลอร เครื่องจักร เครื่องใชกล
และสวนประกอบ

HS230400
HS300490
HS320412
HS350790
HS382490
HS391910 HS391990
HS410431 HS410439
HS720712 HS720826 HS720917 HS721030
HS730410 HS730439 HS731100
HS760120
HS840991 HS840999 HS842230 HS847989
HS848180 HS848210

VI. แนวทางความรวมมือและยุทธศาสตรการทํา FTA กับอารเจนตินา
ไทยยังมีความสัมพันธกับอารเจนตินาในทางการคาและการลงทุนในระดับต่ําดังนัน้
ยุทธศาสตรในการนําไปสูการจัดทํา FTA ระหวางสองประเทศควรเริ่มตนดวยการเสริมสราง/กระชับ
ความสัมพันธระหวางประเทศในระดับรัฐบาลทั้งทางดานเศรษฐกิจและการเมือง เชน ความรวมมือดาน
การลงทุน ความตกลงรวมกันในดานมาตรฐานสุขอนามัยและมาตรฐานอุตสาหกรรม เปนตน
นอกจากนี้ รัฐบาลสามารถสงเสริมความรวมมือของภาคเอกชนโดยการจัดตั้ง
คณะกรรมการรวม (Joint Committees) ระหวางไทยและอารเจนตินา เพื่อสงเสริมความเขาใจกันใน
ภาคเอกชน และรวมกันจัดทําการศึกษาความเปนไปได (feasibility study) ในการจัดทํา FTA และ
ผลกระทบที่ตามมาจากการทํา FTA ระหวางทั้งสองประเทศตอไป
การเจรจา FTA คาดวานาจะไดประโยชนทั้งสองฝาย เนื่องจาก สินคาที่ไทยนําเขาจาก
อารเจนตินาเปนสินคาวัตถุดบิ ชนิดตางๆ เชน เหล็กและเหล็กกลา อลูมิเนียม และแรธาตุธรรมชาติอื่นๆ ที่
ผูประกอบการไทยนํามาใชเปนวัตถุในการผลิต โดยสินคาที่สงจากไทยไปอารเจนตินา สวนมากเปน
สินคาขั้นกลางซึ่งนําไปใชในการผลิต อุปกรณเครื่องใชไฟฟา รถยนต เปนตน ซึ่งอุตสาหกรรมเหลานี้
กําลังขยายตัวอยูในปจจุบัน
ความรวมมือดานการลงทุน
อาจออกมาในรูปการรวมลงทุนหรือขยายการลงทุน
ระหวางสองประเทศ อาจเปนการรวมลงทุนระหวางสองประเทศ เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนตใน
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อารเจนตินา

อารเจนตินากําลังขยายตัวโดยพึ่งเงินลงทุนจากตางประเทศเปนหลัก การรวมมือในอุตสาหกรรมดังกลาว
จึงเปนการชวยเสริมการคาระหวางกัน
อยางไรก็ตาม เนื่องจาก อารเจนตินาเปนสมาชิกกลุม MERCOSUR ซึ่งเปนความรวมมือ
ในรูปแบบ Common Market การจัดทํา FTA ไทย-อารเจนตินาคาดวาจะตองไดรบั ความเห็นชอบจาก
MERCOSUR กอน
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4. ชิลี
I.ภาพรวมทั่วไป: เศรษฐกิจ การคา การลงทุน
ชิลีอยูทางใตของทวีปอเมริกาใต มีพรมแดนติดกับอารเจนตินา เปรู และทะเลแปซิฟก
ทางใต มีพนื้ ทีโ่ ดยรวม 756,950 ตารางกิโลเมตร ปจจุบนั เมืองหลวงของชิลี คือ ซานติเอโก (Santiago)
และมีประชากรทั้งประเทศราว 15,980,912 คน (ก.ค. 2548) ในป 2547
รูปภาพที่ 4-4.1: แผนที่ของประเทศชิลี

ที่มา: CIA The World Factbook
ชิลีมีความตกลงการคาเสรีกับหลายประเทศ อาทิ แคนาดา (พ.ศ. 2540) เม็กซิโก (พ.ศ. 2542)
สหภาพยุโรปและ EFTA (พ.ศ.2545) สหรัฐฯ (2546) และเกาหลีใต (2547) นอกจากนีก้ ําลังดําเนินการ
จัดทํา Closer Economic Partnership (CEP) กับประเทศสิงคโปรและนิวซีแลนด
1.1 โครงสรางทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจของชิลีมีการขยายตัวสูงเมื่อเทียบเทียบกับการขยายตัวในชวงกอนหนา
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศที่แทจริงเพิ่มสูงขึ้นในป 2547 รอยละ 6.1 เมื่อเทียบกับรอยละ 3.7 และ 2.2
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ในป 2546 และ 2545 ตามลําดับ การขยายตัวของเศรษฐกิจในป 2547 นับวาสูงที่สดุ ตั้งแตป 2541 โดย
ปจจัยที่ผลตอการขยายตัวมาก ไดแก การเติบโตของการสงออก และการลงทุนโดยเพิ่มขึ้นรอยละ 12.8
และ 16.1 ตามลําดับ
ระบบเศรษฐกิจของชิลีประกอบดวยภาคบริการรอยละ 64.24 และภาคการผลิตรอยละ
28.59 โดยภาคบริการการเงิน ประกันภัยและธุรกิจอสังหาริมทรัพยมสี ัดสวนมากเปนอันดับ 1 ที่รอยละ
23.21 รองลงมาเปน ภาคบริการทางสังคมและ ภาคการคา โรงแรมและรานอาหาร โดยมีสัดสวนรอยละ
21.06 และ 11.66 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม ภาคการผลิตสินคามีการขยายตัวสูงกวาในชวงที่ผานมา โดย
ภาคการเกษตร การทําเหมืองแร และภาคการผลิตสินคา เติบโตมากเปนอันดับ 1-3 ที่รอยละ 10.3 6.9
และ 6.9 ตามลําดับ
รูปภาพที่ 4-4.2: โครงสรางผลผลิตมวลรวมภายในประเทศของชิลี ป 2545
Community, social and
personal services
21.06%

Finance, insurance, real
estate and business
services
23.21%

Others
7.07%

Agriculture, hunting,
forestry and fishing
6.30% Mining and quarrying
8.51%
Manufacturing
1.40%
Electricity, gas and
water
3.88%

Transport, storage and
communications
8.31%

Wholesale and retail
trade, restaurants and
hotels
11.66%

Construction
8.60%

ที่มา: Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean 2004

1.2 ภาพรวมดานการคา
1.2.1 การคาระหวางชิลีกับโลก
มูลคาการคารวมของชิลีในป 2547 อยูที่ 53,240.3 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยเพิ่มขึ้นรอย
ละ 43.5 จาก 37,109.6 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2546 และเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในชวง 4 เดือนแรกของ
ป 2548 โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 32 จากมูลคาการคาในชวงเวลาเดียวกันของป 2547 ในภาพรวมนั้น ชิลีได
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ตารางที่ 4-4.1: ภาพรวมการคาของชิลีกับโลก
ชิลี-โลก

มูลคา : ลานเดอลลารสหรัฐฯ
2546

2547

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

2547 (มค.-เมย.) 2548 (มค.-เมย.)

มูลคาการคา
37,109.6
53,240.3
11,759.2
การสงออก
20,140.4
30,901.1
6,879.8
การนําเขา
16,969.3
22,339.2
4,879.4
ดุลการคา
3,171.1
8,561.9
2,000.4
ที่มา : World Trade Atlas และกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

15,533.7
8,550.4
6,683.3
1,867.1

2547
2548 (มค.-เมย.)
43.5
32.0
53.4
24.2
31.6
36.9
170.0
-6.6

ปริมาณการสงออกของชิลีไปยังโลก มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน โดยเพิ่มขึ้นรอยละ
53.4 ในป 2547 และ รอยละ 24.2 ในชวง 4 เดือนแรกของป 2548 ในป 2548 สินคาสงออกที่สําคัญ ไดแก
ทองแดง สินแรและหัวแรโมลิบดีนัม องุนสดและแหง เยื่อไมเคมี เนื้อปลาแบบ Fillets และเนื้อปลาแบบ
อื่นๆ ไวน ปลาแชเย็นแชแข็ง ไมที่เลื่อยหรือถากตามยาว (ตารางที่ 4-4.2) ตลาดสงออกที่สําคัญของชิลี
ไดแก สหรัฐฯ ญี่ปุน จีน เนเธอรแลนด และเกาหลีใต ไทยนั้นเปนตลาดสงออกลําดับที่ 30 ของชิลี (
ตารางที่ 4-4.3)
ตารางที่ 4-4.2: สินคาสงออกและนําเขาที่สําคัญของชิลี ป 2548 (ม.ค.-เม.ย.)
อัตรา
สัดสวน
มูลคา
เปลี่ยนแปลง
สินคาเขา
สินคาออก
(ลาน $)
(%)
(%)
1.ทองแดงบริสุทธิ์
3,144.3
19.2 25.8 1.น้ํามันปโตรเลียมและ
น้ํามันดิบ
2.สินแรและหัวแรทองแดง 1,791.5
31.5 14.7 2.น้ํามันทีไ่ มใชนา้ํ มันดิบ
3.สินแรและหัวแร
890.2
326.6
7.3 3.รถยนตโดยสาร
โมลิบดีนัม
4.องุนสดและแหง
584.8
15.0
4.8 4.รถยนตบรรทุก
5.เยื่อไมเคมี
412.4
11.3
3.4 5.กาซปโตรเลียม
6.เนื้อปลาแบบ Filletsและ
352.5
9.1
2.9 6.สินแรและหัวแรโมลิบดีนัม
เนื้อปลาแบบอื่นๆ
7.ไวนจากองุนสด
264.6
17.9
2.2 7.เครื่องวิทยุโทรศัพท โทรเลข
โทรศัพท
8.ปลาแชเย็นแชแข็ง
253.4
2.8
2.1 8.เครื่องประมวลผลขอมูล
9.ไมที่เลื่อยหรือถาก
237.8
30.2
2.0 9.เครื่องขุด เครื่องตัก
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อัตรา
สัดสวน
มูลคา
เปลี่ยนแปลง
(ลาน $)
(%)
(%)
1,084.9
19.6 12.0
527.8
395.6

146.8
47.7

5.8
4.4

312.5
238.8
193.3

114.0
26.8
227.7

3.5
2.6
2.1

179.8

14.5

2.0

149.2
130.6

14.2
70.0

1.7
1.4

ชิลี

อัตรา
มูลคา
สัดสวน
เปลี่ยนแปลง
(%)
(ลาน $)
(%)

สินคาออก
ตามยาว
10.ทองแดงไมบริสุทธิ์
รวม

229.0
12,185.5

17.6
27.7

สินคาเขา

อัตรา
มูลคา
สัดสวน
เปลี่ยนแปลง
(ลาน $)
(%)
(%)

1.9 10.โพลีเมอรและเอทิลีน
100.0 รวม

107.5
9,050.9

53.3
37.5

1.2
100.0

ที่มา : World Trade Atlas

ชิลีมี แนวโนมการนําเขาเพิ่มขึ้น โดยในป 2547 และในชวง 4 เดือนแรกของป 2548
มูลคาการนําเขาของชิลีเพิ่มขึ้นรอยละ 31.6 และ 36.9 ตามลําดับ มูลคาสินคานําเขาในป 2547 และชวง 4
เดือนแรกของป 2548 อยูที่ 22,339.2 และ 6,683.3 ลานดอลลารสหรัฐฯ ตามลําดับ สินคานําเขาที่สําคัญ
ไดแก น้ํามันปโตรเลียมและน้ํามันดิบ รถยนตโดยสาร รถบรรทุก กาซปโตรเลียม สินแรและหัวแร
โมลิบดีนัม เครื่องวิทยุโทรศัพท โทรเลข โทรศัพท เครื่องประมวลผลขอมูล เครื่องขุด เครื่องตัก โพลี
เมอรและเอทิลีน (ตารางที่ 4-4.2) แหลงนําเขาสินคาที่สําคัญของชิลีไดแก สหรัฐฯ อารเจนตินา บราซิล
จีน และเกาหลีใต สวนชิลีนําเขาสินคาไทยเปนลําดับที่ 26 (ตารางที่ 4-4.3)
ตารางที่ 4-4.3: ตลาดสงออกและนําเขาที่สําคัญของชิลี ป 2548 (ม.ค.-เม.ย.)
ตลาดสงออก
1.สหรัฐฯ
2.ญี่ปุน
3.จีน
4.เนเธอรแลนด
5.เกาหลีใต

มูลคา
สัดสวน
อัตรา
(ลาน $) เปลี่ยนแปลง(%) (%)
2,034.5
33.9
16.7
1,459.4
34.0
12.0
1,361.1
66.5
11.2
797.8
86.2
6.6
711.2
20.9
5.8

แหลงนําเขา
1.สหรัฐฯ
2.อารเจนตินา
3.บราซิล
4.จีน
5.เกาหลีใต

1
6.อิตาลี
7.บราซิล
8.เม็กซิโก

552.2
505.7
476.9

50.1
19.3
27.1

4.5
4.2 2
3.9 3

4
9.ฝรั่งเศส

462.6

-1.0

3.8

5
10.ไตหวัน
355.8
30.ไทย
50.0
รวม
12,185.5
ที่มา : World Trade Atlas

12.9
-11.2
27.7

2.9
0.4 6
100.0 รวม
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6.
เยอรมนี
7.เปรู
8.ญี่ปุน
9.
อังโกลา
10.
ฝรั่งเศส
26.ไทย

มูลคา
สัดสวน
อัตรา
(ลาน $) เปลี่ยนแปลง(%) (%)
1,563.0
62.2
17.3
1,479.8
11.8
16.4
1,064.9
29.1
11.8
707.5
42.8
7.8
364.8
92.2
4.0
361.9
328.7
321.3

56.2
69.1
38.0

4.0
3.6
3.6

276.6

219.8

3.1

236.8
52.9
9,050.9

41.2
39.1
37.5

2.6
0.6
100.0

ชิลี

1.2.2 ภาพรวมดานการลงทุน
ชิลีมีนโยบายเปดเสรีทางการคาและใหความสําคัญกับการลงทุนจากตางประเทศเปน
อยางมาก โดยการลงทุนจากตางประเทศของชิลีมีมูลคาเปนอันดับที่ 3 ในลาตินอเมริการองจากบราซิล
และเม็กซิโก โดยในป 2004 ชิลีมีมูลคาการไหลเขาของเงินลงทุนจากตางประเทศ 8 พันลานดอลลาร
สหรัฐฯ และมีเงินลงทุนไหลออกเปนมูลคาประมาณ 400 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยมี สหรัฐฯ สเปน และ
แคนาดาเปนผูลงทุนรายสําคัญ
ในชวงป 2517-2546 FDI สวนมากเปนการลงทุนในสาขาปฐมภูมิ/พื้นฐาน (Primary
Sector) เชน เหมืองแร ภาคบริการ ไฟฟาและกาซ และการผลิตสินคา โดยเปดรับการลงทุนจาก
ตางประเทศในสัดสวนรอยละ 34.9 21.2 17.4 และ 13.3 ตามลําดับ ในภาคบริการ สาขาที่ตางชาติเขามา
ลงทุนกันมาก ไดแก ภาคการธนาคาร (รอยละ 22.3) การลงทุนหลักทรัพย (รอยละ 20.7) ประกัน (รอยละ
16.9) และภาคการคา (รอยละ 11.3) ตามลําดับ
1.2.3 การคาระหวางชิลีกับไทย
มู ล ค า การค า รวม มู ล ค า การค า ระหว า งไทยกั บ ชิ ลี เ ริ่ ม มี มู ล ค า ลดลงตั้ ง แต ป 2541
เนื่องจากไทยประสบกับปญหาวิกฤตการณเศรษฐกิจ ทําใหมีการนําเขาลดลง โดยในป 2541 และ 2542
มูลคาการคารวมระหวางไทยกับชิลีลดลงเหลือ 121.3 และ 111.7 ลานดอลลารสหรัฐฯ ตามลําดับ อยางไร
ก็ตามเมื่อปญหาเศรษฐกิจของไทยไดเริ่มคลี่คลายลงในป 2543 สงผลใหมูลคาการคาระหวางไทยกับชิลี
เริ่มกระเตื้องขึ้น โดยมีมูลคาการคาระหวางกันเพิ่มขึ้นเปน 142.7 ลานดอลลารสหรัฐฯ แตในป 2544
มูลคาการคาระหวางไทยกับชิลีไดกลับลดลงเหลือ 128.8 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือลดลงรอยละ 9.7
เนื่องจากชิลีลดการนําเขารถยนตซึ่งเปนสินคาสงออกของไทยไปชิลีเปนอันดับ 1 ถึงรอยละ 41.6 ในป
2545 มูลคาการคาระหวางไทยกับชิลีไดเพิ่มขึ้นเปน 156.1 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 21.2
ในป 2546 การคาระหวางกันมีมูลคา 187.3 ดอลลารสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากป 2545 รอยละ 20.1 สําหรับป
2547 ประเทศชิลีเปนคูคาอันดับที่ 54 ของไทย การคาระหวางกันมีมูลคา 276.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ
เพิ่มขึ้นจากป 2546 ถึงรอยละ 47.6 ทั้งนี้เนื่องจากการนําเขาเพิ่มขึ้นมากถึงรอยละ 118.9 (ตารางที่ 4-4.4)
ตารางที่ 4-4.4: สถิติการคาระหวางไทย-ชิลี
มูลคา : ลานดอลลารสหรัฐ
ฯ

ป
2541

การคารวม

สงออก

นําเขา

ดุลการคา

มูลคา

สัดสวน

%Δ

มูลคา

%Δ

มูลคา

%Δ

121.3

0.1

-45.8

57.2

28.6

64.1

-64.2
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ป
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548

การคารวม

สงออก

นําเขา

ดุลการคา

มูลคา

สัดสวน

%Δ

มูลคา

%Δ

มูลคา

%Δ

111.7
142.7
128.8
156.1
187.3
276.5
283.1

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

-7.9
27.7
-9.7
21.2
20.1
47.6
2.4

49.9
77.9
64.5
96.2
108.6
104.2
123.0

-12.7
56.2
-17.1
49.2
12.9
-4.1
18.0

61.9
64.8
64.3
59.9
78.7
172.3
160.1

-3.5
4.7
-0.7
-6.8
31.4
118.9
-7.1

-12.0
13.1
0.3
36.3
29.9
-68.1
-37.1

หมายเหตุ : สัดสวน = การคาสองฝายตอการคารวมของไทยทั้งหมด
%Δ = % การเปลี่ยนแปลง
ที่มา : กรมศุลกากร กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ และสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

การสงออก ในป 2547 ไทยสงออกไปชิลีมีมูลคาเปนอันดับที่ 57 ของไทย และคิดเปน
สัดสวนรอยละ 0.1 ของมูลคาการสงออกทั้งหมดของไทย โดยมีมูลคา 104.2 ลานดอลลารสหรัฐฯ ลดลง
จากป 2546 รอยละ 4.1 สินคาสงออกสําคัญ ไดแก รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ ขาว ปูนซิเมนต
เครื่องซักผา เครื่องซักแหง และสวนประกอบ อาหารทะเลกระปองและแปรรูป ผลิตภัณฑยาง ผลไม
กระปองและแปรรู ป เสื้อผ าสํ าเร็จ รูป ผาปกและผาลูกไม เครื่องจักรกลและสวนประกอบ เป นตน
(ตารางที่ 4-4.5)
ตารางที่ 4-4.5: สถิติการสงสินคาออกของไทยไปชิลี
รายการ

มูลคา : ลานเหรียญสหรัฐฯ อัตราการขยายตัว : รอยละ
สัดสวน : รอยละ
2544 2545 2546 2547 2548 2545 2546 2547 2548 2544 2545 2546 2547 2548

รถยนต อุปกรณ
1. และ
21.4 42.5 32.0 36.8 52.6 98.60 -24.71 15.00 42.93 33.18 44.18 29.47 35.32 42.76
สวนประกอบ
2. ปูนซิเมนต
เครื่องซักผาและ
เครื่องซักแหง
3.
และ
สวนประกอบ
อาหารทะเล
4. กระปองและแปร
รูป
เครื่องจักรกล
และ
5. สวนประกอบ
ของ
เครื่องจักรกล

2.9 15.2

4.1

5.3

8.1 424.14 -73.03 29.27 52.83

.0 3.1

4.4

5.2

6.9

1.8 3.2

4.6

4.6

6.6 77.78 43.75

1.9 1.5

2.3

2.8

-

41.94 18.18 32.69

4.50 15.80

3.78

5.09

6.59

.00

3.22

4.05

4.99

5.61

.00 43.48

2.79

3.33

4.24

4.41

5.37

6.3 -21.05 53.33 21.74 125.00

2.95

1.56

2.12

2.69

5.12
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6. ผลิตภัณฑยาง

มูลคา : ลานเหรียญสหรัฐฯ อัตราการขยายตัว : รอยละ
สัดสวน : รอยละ
2544 2545 2546 2547 2548 2545 2546 2547 2548 2544 2545 2546 2547 2548
2.9 2.2

2.6

3.4

4.1 -24.14 18.18 30.77 20.59

4.50

2.29

2.39

3.26

3.33

1.4 1.4

2.7

2.3

3.2

.00 92.86

39.13
14.81

2.17

1.46

2.49

2.21

2.60

3.2 2.8

2.7

2.7

3.1 -12.50 -3.57

.00 14.81

4.96

2.91

2.49

2.59

2.52

9. เสื้อผาสําเร็จรูป

3.1 2.7

2.6

2.9

2.9 -12.90 -3.70 11.54

.00

4.81

2.81

2.39

2.78

2.36

ผลไมกระปอง
และแปรรูป

2.5 2.7

3.7

3.4

2.5

8.00 37.04 -8.11 -26.47

3.88

2.81

3.41

3.26

2.03

ผลิตภัณฑ
พลาสติก
รองเทาและ
8.
ชิ้นสวน
7.

10.

รวม

10 รายการ

41.1 77.2 61.8 69.6 96.4 87.83 -19.95 12.62 38.51 63.72 80.25 56.91 66.79 78.37
-23.12 36.28 19.75 43.09 33.21 21.63
26.07

อื่นๆ

23.4 19.0 46.8 34.7 26.6 -18.80 146.32

มูลคารวม

64.5 96.2 108.6 104.2 123.0 49.15 12.89 -4.05 18.04 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

หมายเหตุ : สัดสวน = มูลคาการสงออกรายสินคาไปชิลีตอมูลคาการออกไปชิลีทั้งหมด
%Δ = % การเปลี่ยนแปลง
ที่มา : Internet Menucom กระทรวงพาณิชย

การนําเขา ในป 2547 ไทยนําเขาจากชิลีมีมูลคาเปนอันดับที่ 43 ของไทย คิดเปนสัดสวน
รอยละ 0.2 ของมูลคาการนําเขาทั้งหมดของไทย โดยมีมูลคา 172.3 ลานดอลลารสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากป
2546 ถึงรอยละ 118.9 เนื่องจากมีการนําเขาวัตถุดิบสําคัญคือ สินแรโลหะอื่นๆและเศษโลหะ เพิ่มขึ้นใน
อัตราสูงถึงรอยละ 470.9 สินคาสําคัญที่ไทยนําเขาจากชิลีไดแก สินแรโลหะอื่นๆ และเศษโลหะ เยื่อ
กระดาษและเศษกระดาษ ผั ก ผลไม และของปรุ ง แต ง ที่ ทํ า จากผั ก ผลไม หนั ง ดิ บ และหนั ง ฟอก
เคมีภัณฑ ไมซุง ไมแปรรูป และไมอื่นๆ ปุย ผลิตภัณฑโลหะ ไขมันและน้ํามันสัตว ปลาปนและสัตว
อื่นๆ เปนตน (ตารางที่ 4-4.6)
ตารางที่ 4-4.6: สถิติการนําเขาสินคาของชิลีมายังไทย
รายการ

มูลคา : ลานเหรียญสหรัฐฯ อัตราการขยายตัว : รอยละ
สัดสวน : รอยละ
2544 2545 2546 2547 2548 2545 2546 2547 2548 2544 2545 2546 2547 2548

สินแรโลหะอื่น ๆ
1. เศษโลหะและ
2.8 3.5 16.5 95.6 61.1 25.00 371.43 479.39 -36.09 4.35 5.84 20.97 55.48 38.16
ผลิตภัณฑ
สัตวนา้ํ สด แช
เย็น แชแข็ง
2.
15.2 18.3 27.2 33.2 48.2 20.39 48.63 22.06 45.18 23.64 30.55 34.56 19.27 30.11
แปรรูปและกึ่ง
สําเร็จรูป
เยื่อกระดาษและ
3.
28.3 23.1 17.9 22.5 18.5
-22.51 25.70 -17.78 44.01 38.56 22.74 13.06 11.56
18.37
เศษกระดาษ
สัตวและ
4. ผลิตภัณฑจาก
9.0 5.6 4.2 4.6 11.8
-25.00 9.52 156.52 14.00 9.35 5.34 2.67 7.37
37.78
สัตว
พืชและ
5. ผลิตภัณฑจาก
2.8 2.5 2.9 4.5 4.1
16.00 55.17 -8.89 4.35 4.17 3.68 2.61 2.56
10.71
พืช
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6.

ไมซุง ไมแปรรูป
และผลิตภัณฑ

7. เคมีภัณฑ
ผัก ผลไมและ
ของปรุงแตงที่
8.
ทําจากผัก
ผลไม
กระดาษ และ
9. ผลิตภัณฑ
กระดาษ
ปุย และยากําจัด
10.
ศัตรูพช
ื และสัตว
รวม

10 รายการ

อื่นๆ
มูลคารวม

มูลคา : ลานเหรียญสหรัฐฯ อัตราการขยายตัว : รอยละ
สัดสวน : รอยละ
2544 2545 2546 2547 2548 2545 2546 2547 2548 2544 2545 2546 2547 2548
.9 1.0 1.9

1.9

3.2 11.11 90.00

.00 68.42

1.40

1.67

2.41

1.10

2.00

1.0 1.5 2.2

2.6

3.2 50.00 46.67 18.18 23.08

1.56

2.50

2.80

1.51

2.00

1.8 1.6 1.4

3.2

3.0

-12.50 128.57 -6.25
11.11

2.80

2.67

1.78

1.86

1.87

.6

.5

2.1

-

.00 -16.67 320.00

.00

1.00

.76

.29

1.31

1.3 1.3 1.7

1.9

1.3

.00 30.77 11.76 -31.58

2.02

2.17

2.16

1.10

.81

.0

.6

63.1 59.0 76.4 170.5 156.4 -6.50 29.49 123.17 -8.27 98.13 98.50 97.08 98.96 97.69
1.2

.9 2.3

1.8

3.7

155.56 -21.74 105.56
25.00

1.87

1.50

2.92

1.04

2.31

64.3 59.9 78.7 172.3 160.1 -6.84 31.39 118.93 -7.08 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

หมายเหตุ : สัดสวน = มูลคาการนําเขารายสินคาจากชิลีตอมูลคาการนําเขาจากชิลีทั้งหมด
%Δ = % การเปลี่ยนแปลง
ที่มา : Internet Menucom กระทรวงพาณิชย

ไทยขาดดุลการคาชิลีมาโดยตลอดในระยะ 10 ปที่ผานมาจนถึงป 2540 ซึ่งขาดดุลมูลคา
134.8 ลานดอลลารสหรัฐฯ แตในป 2541 ขาดดุลลดลงเหลือเพียง 6.9 ลานดอลลารสหรัฐฯ และเริ่มได
ดุลการคาเปน 12 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2542 หลังจากนั้นตั้งแตป 2543 ถึงป 2546 ไทยเปนฝายได
ดุลการคาชิลีมาตลอด โดยไทยไดดุลการคาชิลีมูลคา 13.1 0.2 36.3 และ 29.9 ลานดอลลารสหรัฐฯ
ตามลําดับ อยางไรก็ตามในป 2547 ไทยกลับขาดดุลการคาชิลีอีกครั้งหนึ่งเปนมูลคา 68.1 ลานดอลลาร
สหรัฐฯ เนื่องจากมูลคานําเขาเพิ่มขึ้นมากถึงรอยละ 118.9 ในขณะที่มลู คาการสงออกลดลงรอยละ 4.1
ปญหาและอุปสรรคทางการคาระหวางไทยและชิลี มีที่มาจากผลผลิตทางการเกษตรที่
คอนขางคลายคลึงกัน จึงทําใหโอกาสที่จะขยายตลาดสินคาเกษตรคอนขางยาก นอกจากนี้ ระยะทาง
ระหวาง 2 ประเทศคอนขางไกล ทําใหเสียคาใชจายในการขนสงสูง ประกอบกับนักธุรกิจไทยมีปญหา
ในการสื่อสาร เพราะชิลีใชภาษาสเปน ทําใหตองพึ่งพาบริการจากตัวแทนจัดซื้อ (Buying Agents) เปน
ตัวกลางในการดําเนินการแทน และสงผลใหนกั ธุรกิจมีความสนใจในตลาดนี้คอนขางนอย
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II. กฎระเบียบดานการคาและการลงทุนที่เกี่ยวของ
1) กฎระเบียบดานการคา
ชิลีมีมาตรการทางการคาที่เกีย่ วของกับสินคานําเขาคอนขางนอย ในภาพรวมแลว ผู
สงออกสินคาตางประเทศไปยังชิลีจะมีสทิ ธิใกลเคียงกับผูประกอบการภายในประเทศ 1 เชน นม และเนื้อ
วัว สามารถนําเขาโดยไมตองผานการตรวจสอบ อยางไรก็ตาม ชิลียังคงมีมาตรการที่คอยคุมสินคานําเขา
เพื่อความปลอดภัย เชน การนําเขาสัตวปกปรุงสุกและอาหารสัตว จําเปนตองผานการตรวจสอบ
2) มาตรการทางการลงทุน
ชิลีมีการเปดกวางในภาคการลงทุนคอนขางสูง มีความโปรงใสในมาตรการการลงทุน
และปฎิบัติกนั อยางเทาเทียม
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในชิลีอยูภ ายใตกฎหมาย Decree Law 600 (DL 600)
Compendium of Foreign Exchange Regulation2และการกํากับของคณะกรรมการ Foreign Investment
Committee (FIC) ของกระทรวงเศรษฐกิจ โดย FIC มีอํานาจในการอนุมัติการลงทุนจากตางประเทศและ
กําหนดระยะเวลาและเงื่อนไขในการลงทุน โดยการลงทุนที่มากกวา 1 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือ
250,000 ดอลลารสหรัฐฯ ในรูปของสิ่งที่จับตองไดตองไดรับอนุญาตจาก FIC
ภายใตกฎหมายของชิลี นักลงทุนตางประเทศสามารถเปนเจาของธุรกิจในชิลีไดรอยละ
100 โดยไมมกี ําหนดระยะเวลา โดยยกเวนธุรกิจบางสาขา เชน การคาชายฝง การประมง การเดินทาง
อากาศ และสือ่ สารมวลชน
ในดานการลงทุนทางการเงิน นักลงทุนตางประเทศสามารถนําเงินเขาชิลีไดอยางอิสระ
ทั้งตลาดในระบบและนอกระบบ และไมจําเปนตองขออนุญาตในการโอนผลตอบแทนทางการเงินกลับ
ประเทศ
III. ความรวมมือและความตกลงดานการคาระหวางประเทศที่สําคัญของชิลี
ชิลีมีการทํา FTA อยางกวางขวาง โดยทํา FTA ไปแลวกับกลุมประเทศ ไดแก สหภาพ
ยุโรป และ EFTA กับรายประเทศ ไดแก แคนาดา สหรัฐฯ เม็กซิโก เกาหลีใต และใน ปจจุบัน ชิลียังอยู
ในระหวางการเจรจา FTA กับหลายๆ ประเทศ เชน จีน อินเดีย ญี่ปนุ และ เปรู
1
2

Doing Business In Chile: A Country Commercial Guide for U.S. Companies 2004
นักลงทุนสามารถเลือกที่จะอยูภายใต DL 600 หริอ Compendium แมวาสวนมากอยูภายใต DL 600 ก็ตาม
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นอกจากนี้ชิลียังเปนสมาชิกกลุม ALADI (Latin American Integration Association) ซึ่ง
เปนความรวมมือระหวางประเทศที่ใหญทสี่ ุดในภูมภิ าคลาตินอเมริกาที่ใหสิทธิพิเศษทางดานภาษี ความ
รวมมือกันในภูมิภาค และความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกดวยกันเอง ALADI มีสมาชิกทั้งหมด 12
ประเทศ ประกอบดวย อารเจนตินา โบลิเวีย บราซิล ชิลี โคลัมเบีย คิวบา เม็กซิโก เอกวาดอร ปารากวัย
อุรุกวัย เวเนซุเอลา และเปรู และเปนสมาชิกสมทบ (Associate member) ของกลุม MERCOSUR

•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

3

IV. การวิเคราะหศักยภาพของประเทศชิลี
จุดแข็ง
ชิลีมีทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ เชน ทองคํา ทองแดง
ชิลีดําเนินนโยบายการคาเสรี ทําใหอัตราภาษีสินคานําเขาคอนขางต่ํา
ชิลีมีการทํา FTA กับประเทศคูคาที่สําคัญ 3 ทําใหสินคาสงออกจากชิลีไปยังประเทศคูค ามีขีด
ความสามารถในการแขงขันโดยเปรียบเทียบ
กระบวนการและมาตรการที่เกี่ยวกับการนําเขาของชิลีมีความโปรงใส และมีขั้นตอนที่ไม
ซับซอน
จุดออน
ปญหาในการสื่อสาร เนื่องจากชิลีใชภาษาสเปนเปนภาษากลาง ทําใหการติดตอทําการคา
โดยตรงคอนขางลําบาก จําเปนตองอาศัยตัวแทนที่มีความรูภาษาสเปน
เนื่องจากชิลีมคี วามรวมมือทางการคากับคูคาตางๆ ทําใหมีสินคาตางๆ จากประเทศเหลานั้นเขา
มาแขงขันในประเทศมาก
โอกาส
ชิลีมีการเปดกวางในภาคการลงทุนคอนขางสูง มีมาตรการการลงทุนโปรงใส
การคาระหวางไทยกับชิลียังมีมูลคาคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการของทัง้ สอง
ประเทศ ทําใหมีโอกาสที่จะขยายการคาไดอกี มาก
ชิลีมีการทํา FTA อยางกวางขวาง แสดงใหเห็นวา ชิลีใหการสนับสนุนการจัดทําความรวมมือ
ทางการคาและการลงทุนในรูปแบบตางๆ
อุปสรรค
ระยะทางที่หางไกลระหวางสองประเทศ สงผลใหตนทุนในการขนสงคอนขางสูง
ยังไมมีชองทางการขนสงโดยตรงระหวางไทยและชิลี ทําใหการทําการคาระหวางสองประเทศ
เติบโตชา

แคนาดา เม็กซิโก อเมริกากลาง EU EFTA เกาหลีใต และสหรัฐฯ
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V. การวิเคราะหสถานะการแขงขันของสินคาและบริการรายสาขา
1) อัตราภาษีเฉลี่ย
ชิลีมีนโยบายการคาเสรี อัตราภาษีนําเขาสวนใหญจัดเก็บในอัตรารอยละ 6 ของราคา
C.I.F และภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 19 ในสินคาประเภทตางๆ เชน สินคารถยนต เครื่องซักผา ยางพารา
เสื้อผาสําเร็จรูป ผักและผลไม
ชิลีมีอัตราภาษี 4 MFN bound rate เฉลี่ยที่รอยละ 25.1 และ MFN applied Rate รอยละ
6.0 (Uniform Applied Rate) ของราคา C.I.F. ยกเวนสินคาบางประเภทที่ไมมีการจัดเก็บภาษี เชน wood
pulp กระดาษและเฟอรนิเจอร Transport Equipment และ Non-Electric Machinery
2) มาตรการทีม่ ิใชภาษี
จากการที่ชิลีมนี โยบายเปดการคาเสรี โดยใหสิทธิในการทําการคากับชาวตางประเทศ
อยูในระดับที่ใกลเคียงกับคนชาติ
แมวาชิลียังมีมาตรการบางอยางในการควบคุมการนําเขาสินคาเขา
ประเทศ เชน มาตรฐานและฉลากสินคา แตมาตรการตางๆ เหลานั้นตรงไปตรงมาและไมมีความ
สลับซับซอน
มาตรการดานการคาที่สําคัญของชิลีมีดังตอไปนี้
พิธีการดานศุลกากร (Customs Procedures)
o ตองแจงขอมูลครอบคลุม ชนิดและลักษณะของสินคา บริษัทขนสง ผูนําเขา ผูรับของ
(Consignee) ตัวแทนออกของ (Customs Broker) เลขประจําตัวผูเสียภาษีของผูนําเขา
และ มูลคา C.I.F 5 และตองไดรับการอนุญาตนําเขาจากกรมศุลกากรของชิลี
o สําหรับกระบวนการศุลกากร ฯลฯ ในกรณีที่นําเขาสินคาที่มีมูลคามากกวา 500 ดอลลาร
สหรัฐฯ ผูนําเขาตองมีตัวแทนออกของที่มีสัญชาติชิลี ยกเวนในกรณีที่มีความตกลง
การคาเสรี (FTA)
o กระบวนการศุลกากรของชิลีมีการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นตั้งแตป 1997 ดวย
การใชระบบการดําเนินการอิเล็กทรอนิกสและลด/เลิกการแจงการนําเขาไปที่รัฐบาล
กลาง โดยปจจุบัน Nationals Customs Services รับผิดชอบในการจัดการขบวนการ
นําเขาและจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวกับการคาแตเพียงผูเดียว
Prohibited Imports
o รถโดยสารใชแลวยกเวนรถโดยสารสวนบุคคล
o พาหนะขนสง Cargo
o สัตวปกสด/แชแข็ง
4
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ชิลีรวมความตกลง WTO Customs Valuation Agreement โดยใชมูลคา C.I.F. สําหรับสินคา MFN และ Preferential
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o อาวุธสงคราม
o เครื่องสําอางและยาบางประเภท
มาตรการสุขอนามัย (Sanitary and Phytosanitary Standard หรือ SPS)
o ตองมี Phytosanitary Certificate จากประเทศผูสงออกกํากับมากับสินคาดวย
o กระทรวงเกษตรชิลีจะสุมตัวอยางตรวจวิเคราะหกอนการอนุญาตใหนาํ เขาและจําหนาย
การปดฉลาก
o ตองปดฉลากผลิตภัณฑอาหาร
o ตองปดฉลากสินคาเปนภาษาสเปนกอนวางจําหนายในชิลี
o ขอความในฉลากจะตองระบุ น้ําหนัก ปริมาณบรรจุ วันผลิต วันหมดอายุ ประเทศผูผลิต
ชื่อผูผลิต หรือผูนําเขาพรอมที่อยู
3) สินคาเกษตรที่คาดวาไทยไดประโยชน
สินคาเกษตรกรรมของไทยที่มีศักยภาพในตลาดชิลี รวมตั้งแตหมวด 01 -20 แบงตาม
กลุมสินคามีดังตอไปนี้
พิกัดสินคา
สินคา
ผลไมและลูกนัทที่บริโภค เปลือกผลไมจําพวกสม HS080111
หรือเปลือกแตง
ธัญพืช
HS100630 HS100640
ของปรงแตงจากเนื้อสัตว ปลา หรือสัตวนา้ํ
HS160413 HS160414 HS160420
จําพวกครัสตาเซีย โมลลุสก หรือสัตวน้ําทีไ่ มมี
กระดูกสันหลังอื่นๆ
ของปรุงแตงทําจากพืชผัก ผลไม ลูกนัทหรือ
HS200580 HS200590 HS200799 HS200820
สวนอื่นของพืช
HS200940
4) สินคาอุตสาหกรรมที่คาดวาไทยไดประโยชน
ในการพิจารณาสินคาอุตสาหกรรมไทยทีค่ าดวาจะไดประโยชนจากการทํา FTA จะ
พิจารณาตั้งแตพิกัด 21-99 และแบงเปน 4 กลุมสินคา ตามแบบจําลอง ITC ของ UNTAD/WTO ซึ่งการ
ทํา FTA ซึ่งคาดวา การทํา FTA จะชวยการขยายตัวของการสงออกสินคาทั้ง 4 กลุมได
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4.1) รายการสินคาที่แขงขันไดดี (Product Champion)
เปนสินคาของไทยที่สงออกไปชิลี โดยมีอัตราการเติบโต สูงกวา อัตราการเติบโตโดย
เฉลี่ยของการนําเขาสินคาชนิดนั้นของชิลจี ากทั่วโลก และ สินคาดังกลาวของไทยในตลาดชิลีมสี ัดสวน
ตลาดที่เพิ่มขึน้ ไดแก สินคาในกลุมตอไปนี้
สินคา
พิกัดสินคา
เคมีภัณฑเบ็ดเตล็ด
HS382490
พลาสติกและของที่ทําดวยพลาสติก
HS392321 HS392690
ยางและของทําดวยยาง
HS400122 HS401120 HS401699
เครื่องแตงกายและของที่ใชประกอบที่ถักแบบ HS610990 HS611120
นิตหรือแบบโครเชต
รองเทา สนับแขงและของทีค่ ลายกัน และ
HS640219 HS640319
สวนประกอบ
เครื่องปฏิกรณ บอยเลอร เครื่องจักร เครื่องใชกล HS842123 HS842810 HS845011 HS847330
และสวนประกอบ
เครื่องจักรไฟฟา เครื่องอุปกรณไฟฟา และ
HS851220 HS852721 HS853690
สวนประกอบ เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องถอด
เสียง
ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือราง HS870899
รถ สวนประกอบและอุปกรณประกอบ
4.2) รายการสินคาที่แขงขันได แตยังสงออกนอย และสัดสวนตลาดต่าํ มาก (Underachieves)
เปนสินคาของไทยที่สงออกไปชิลี โดยมีอัตราการเติบโต สูงกวา อัตราการเติบโตโดย
เฉลี่ยของการนําเขาสินคาชนิดนั้นของชิลจี ากทั่วโลก แต สินคาดังกลาวของไทยในตลาดชิลีมสี ัดสวน
ตลาดที่ต่ํากวารอยละ 1 ไดแก สินคาในกลุมตอไปนี้
สินคา
พิกัดสินคา
พลาสติกและของที่ทําดวยพลาสติก
HS392310
ใยยาวประดิษฐ
HS540752
เครื่องแตงกายและของที่ใชประกอบที่ไมไดถักแบบ HS620462
นิตหรือแบบโครเชต
เครื่องจักรไฟฟา เครื่องอุปกรณไฟฟา และ
HS852540 HS852731
สวนประกอบ เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องถอดเสียง
อุปกรณและเครื่องอุปกรณทใี่ ชในการทัศศาสตร
HS900912
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4.3) รายการสินคาที่ความสามารถในการแขงขันลดลง (Losers)
เปนสินคาของไทยที่สงออกไปชิลี โดยมีอัตราการเติบโต ต่ํากวา อัตราการเติบโตโดย
เฉลี่ยของการนําเขาสินคาชนิดนั้นของชิลจี ากทั่วโลก และ สินคาดังกลาวของไทยในตลาดชิลีมสี ัดสวน
ตลาดที่ลดลง ไดแก สินคาในกลุมตอไปนี้
สินคา
พิกัดสินคา
เกลือ กํามะถัน ดิน และหิน วัตถุจําพวกปลาสเตอร ปูนขาว HS252310
และซีเมนต
พลาสติกและของที่ทําดวยพลาสติก
HS391910
ยางและของทําดวยยาง
HS401110
กระดาษและกระดาษแข็ง ของทําดวยเยื่อกระดาษหรือทํา HS481840
ดวยกระดาษหรือกระดาษแข็ง
เครื่องแตงกายและของที่ใชประกอบที่ถักแบบนิตหรือแบบ HS610910 HS611020 HS611030
โครเชต
เครื่องแตงกายและของที่ไมไดใชประกอบทีถ่ ักแบบนิตหรือ HS620193 HS620293 HS620342
แบบโครเชต
HS620343 HS620463 HS620520
HS621210
รองเทา สนับแขงและของทีค่ ลายกัน รวมทั้งสวนประกอบ HS640299 HS640411
ผลิตภัณฑเซรามิก
HS691200
ไขมุกธรรมชาติหรือไขมุกเลีย้ ง รัตนชาติหรือกึงรัตนชาติ HS701329
โลหะมีคา
ของที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา
HS732393
เครื่องปฏิกรณ บอยเลอร เครื่องจักร เครื่องใชกล และ
HS841869 HS841899 HS847150
สวนประกอบ
HS847160 HS847170 HS847989
HS848210
เครื่องจักรไฟฟา เครื่องอุปกรณไฟฟา และสวนประกอบ HS850440 HS851730 HS852190
เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องถอดเสียง ฯลฯ
HS853890
ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง
HS870421 HS870839 HS870870
สวนประกอบและอุปกรณประกอบ
อุปกรณและเครื่องอุปกรณทใี่ ชในการทัศนศาสตร
HS901839
เฟอรนิเจอร
HS940360 HS940510
ของเลน ของเลนเกม และของใชที่จําเปนในการเลนกีฬา HS950341 HS950390 HS950510

4-4/14

ชิลี

4.4) รายการสินคาที่มีความสามารถในการแขงขัน ขณะที่ตลาดหดตัว (Achievers in Adversity)
เปนสินคาของไทยที่สงออกไปชิลี โดยมีอัตราการเติบโต เปนบวก แมวา อัตราการ
เติบโตโดยเฉลีย่ ของการนําเขาสินคาชนิดนัน้ ของชิลีจากทั่วโลกจะ ติดลบ (หรือลดลง) และ สินคาชนิด
นั้นของไทยในตลาดชิลีมีสัดสวนตลาดที่เพิ่มขึ้น ไดแก สินคาในกลุมตอไปนี้
สินคา
พลาสติกและของที่ทําดวยพลาสติก
ยางและของทําดวยยาง
เครื่องหนัง เครื่องอานเครื่องเทียมลาก เครือ่ งใช
สําหรับเดินทาง
รองเทา สนับแขงและของคลายกัน รวมทัง้
สวนประกอบ
เครื่องปฏิกรณ บอยเลอร เครื่องจักร เครื่องใชกล
และสวนประกอบ
เครื่องจักรไฟฟา เครื่องอุปกรณไฟฟา และ
สวนประกอบ เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องถอด
เสียง ฯลฯ
ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือราง
รถราง สวนประกอบและอุปกรณประกอบ

พิกัดสินคา
HS392410
HS401199
HS420292
HS640399
HS841370 HS847180
HS851650 HS851719 HS851750 HS851780
HS851790 HS852520 HS853650
HS870431 HS870829

5) บริการและการลงทุนที่คาดวาไทยไดประโยชน
ภาคบริการที่คาดวาไทยจะไดประโยชน ไดแก ภาคการทําเหมืองแร ธุรกิจโรงแรม+
สปา+รานอาหารไทย และภาคธุรกิจกอสราง แมวาอัตราการขยายตัวในป 2547 อยูในระดับที่ไมสูงมากที่
รอยละ 6.9 6.8 และ 5.0 ตามลําดับ แตมีการขยายตัวมาอยางตอเนื่องในชวง 4-5 ปที่ผานมา ประกอบกับ
โครงสรางพื้นฐานที่เอื้ออํานวยตอการลงทุน เชน ระบบการเงินที่เปดเสรี ระบบไฟฟาและน้าํ ประปา
ตางๆ
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6) ผลกระทบตอภาคการผลิตในประทศไทย
1) สินคาเกษตรกรรม
สินคาเกษตรของชิลีที่มีศักยภาพในการสงออกมายังไทย ไดแก
สินคา
พิกัดสินคา
ปลา สัตวน้ําจําพวกครัสตาเซีย โมลลุสกฺ และ
HS030310 HS030321 HS030322 HS030378
สัตวน้ําที่ไมมกี ระดูกสันหลังอื่นๆ
HS030379 HS030420 HS030490 HS030614
ผลไมและลูกนัทที่บริโภคได เปลือกผลไมจ
HS080610
พพวกสมหรือเปลือกแตง
เมล็กพืชผลไม ที่มีน้ํามัน เมล็ดธัญพืช
HS121220
ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ําเลี้ยง(แซบ) และสิ่งสกัด HS130231
อื่นๆ จากพืช
ไขมันและน้ํามันที่ไดจากสัตวหรือพืช และ
HS150420
ผลิตภัณฑที่แยกได
ของปรุงแตงจากเนื้อสัตว ปลา หรือสัตวนา้ํ
HS160590
จําพวกครัสตาเซีย โมลลุสก หรือสัตวน้ําทีไ่ มมี
กระดูกสันหลังอื่นๆ
ของปรุงแตงทําจากพืชผักผลไม ลูกนัทหรือสวน HS200840 HS200870
อื่นของพืช
2) สินคาอุตสาหกรรม
สินคาอุตสาหกรรมที่ชิลีมีความสามารถในการแขงขัน ไดแก
สินคา
พิกัดสินคา
กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร HS230120
อาหารที่จัดทําไวสําหรับเลี้ยงสัตว
ไมและของทําดวยไม ถานไม
HS440710 HS441219
เยื่อไมหรือเยื่อที่ไดจากวัถุตจําพวกเสนใย
HS470311 HS470321
เซลลูโลสอื่นๆ
กระดาษและกระดาษแข็ง ของทําดวยเยื่อ
HS480100
กระดาษหรือทําดวยกระดาษหรือกระดาษแข็ง
เหล็กและเหล็กกลา
HS720918
ทองแดงและของทําดวยทองแดง
HS740311 HS740811
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VI. ยุทธศาสตรการทํา FTA และ/แนวทางความรวมมือกับประเทศชิลี
จากการศึกษาพบวา ไทยยังมีความสัมพันธกับชิลีในทางการคาและการลงทุนยังนอย
ดังนั้น ยุทธศาสตรในการนําไปสูการจัดทํา FTA ระหวางสองประเทศควรเริ่มตนดวยการเสริมสรางสราง
ความสัมพันธระหวางประเทศในระดับรัฐบาลทั้งทางดานเศรษฐกิจและการเมือง เชน ความรวมมือใน
ดานการลงทุน ความตกลงรวมกันในดานมาตรฐานสุขอนามัยและมาตรฐานอุตสาหกรรม
นอกจากนี้
รัฐบาลสามารถสงเสริมความรวมมือในภาคเอกชนโดยการจัดตั้ง
คณะกรรมการรวม (Joint Committees) ระหวางไทยและชิลี เพื่อสงเสริมความเขาใจกันในภาคเอกชน
และรวมกันจัดทําการศึกษาความเปนไปได (feasibility study) ในการจัดทํา FTA และผลกระทบที่ตามมา
จากการทํา FTA ระหวางทั้งสองประเทศตอไป
การเจรจา FTA คาดวานาจะไดประโยชนทั้งสองฝาย เนื่องจาก สินคานําเขาที่ชิลีมี
ศักยภาพในการสงออกมายังไทย เปนสินคาจําพวกวัตถุดบิ และแรธาตุชนิดตางๆ เชน เหล็กและเหล็กกลา
ทองแดง แรธาตุธรรมชาติอื่นๆ และสัตวน้ําประเภทตางๆ ที่ไทยนํามาใชเปนวัตถุในการผลิตสินคา และ
สินคาที่สงจากไทยไปชิลี โดยมากเปนสินคาเกษตร สินคาอุปโภค สวนประกอบเครื่องใชไฟฟาตางๆ ชิลี
ซึ่งมีภาคการผลิตสินคาอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเปนสัดสวนที่ต่ํา จึงนาจะไดประโยชนจากการ
นําเขาสินคาตางๆ เหลานี้จากไทย
ความรวมทางดานการลงทุน อาจเปนการรวมกันลงทุนหรือขยายการลงทุนระหวางสอง
ประเทศในสาขาการทําเหมืองแร การเปดธุรกิจรานอาหารไทย และสปาตางๆ นอกจากนี้ ในการลงทุน
ผลิตสินคา ไทยอาจจะไดรับประโยชนจาก FTA ที่ชิลีทํากับประเทศคูคา ตางๆ

4-4/17

เม็กซิโก

5. เม็กซิโก
I. ภาพรวมทั่วไป: เศรษฐกิจ การคา การลงทุน
เม็กซิโกตั้งอยูทางใตของสหรัฐฯ ทิศเหนือติดกับสหรัฐฯ ทิศใตติดกับกัวเตมาลา และ
เบลิซ ทิศตะวันออกติดกับอาวเม็กซิโกและทะเลแคริบเบียน ทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรแปซิฟกและ
อาวแคลิฟอรเนีย เม็กซิโกมีพื้นที่ประมาณ 1,972,500 ตารางกิโลเมตร และเปนประเทศที่มีพื้นที่ใหญทสี่ ดุ
ในอเมริกากลาง ใหญเปนอันดับ 3 ในลาตินอเมริกา และใหญเปนอันดับที่ 14 ของโลก ปจจุบันเมือง
หลวงตั้งอยูที่ กรุงเม็กซิโก ในป 2546 เม็กซิโกมีประชากรโดยรวมประมาณ 105 ลานคน
รูปภาพที่ 4-5.1: แผนทีป่ ระเทศเม็กซิโก

ที่มา: CIA The world Fact book

1.1 โครงสรางทางเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของเม็กซิโกสามารถแบงเปน ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการ ในชวง 20 ปที่ผานมา ในชวงระหวางป 2543-2545 ผลผลิตจากภาคบริการคิดเปนรอยละ
69 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ หรือมีมูลคาประมาณสองในสามของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ใน
ป 2545 โครงสรางระบบเศรษฐกิจของเม็กซิโกประกอบดวยภาคบริการรอยละ 65.09 ภาคเกษตรกรรม
รอยละ 3.55 และ ภาคอุตสาหกรรม 24.27
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สาขาที่มีการเติบโตมากในป 2547 ไดแก ภาคการสื่อสารและการขนสง ภาคการ
กอสราง และภาคการคา ธุรกิจโรงแรมและรานอาหาร โดยขยายตัวรอยละ 9.7 5.3 และ 4.9 ตามลําดับ
รูปภาพที่ 4-5.2: โครงสรางผลผลิตมวลรวมในประเทศของเม็กซิโกป 2545
Community, social and
personal services
24.61%

Others
7.09%

Agriculture, hunting,
forestry and fishing
3.55%

Mining and quarrying
1.23%
Manufacturing
16.96%
Electricity, gas and
water
1.36%
Construction
4.72%

Finance, insurance, real
estate and business
services
Transport, storage and
12.36%
communications
9.78%

Wholesale and retail
trade, restaurants and
hotels
18.34%

ที่มา: Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean 2004
บริการสาขาหลักๆในประเทศเม็กซิโกไดแก บริการดานการเงิน ซึ่งครอบคลุมถึง
บริการดานประกันภัย การธนาคาร ธุรกิจหลักทรัพย และการเงินอื่นๆ บริการดานโทรคมนาคม และ
บริการดานการขนสง ซึ่งสวนใหญเปนการขนสงทางอากาศ
ผลิตผลที่สําคัญของภาคเกษตรกรรมไดแก กาแฟ ใยฝาย ขาวโพด ถั่วเหลือง ขาว ผลไม
มะเขือเทศ เนื้อวัว สัตวปก ผลิตภัณฑจากนม ผลิตภัณฑจากไม สวนสินคาอุตสาหกรรมที่สําคัญของ
เม็กซิโกไดแก ยานยนตชิ้นสวนและอุปกรณประกอบ อิเล็กทรอนิกสชิ้นสวนและอุปกรณประกอบ สิ่ง
ทอ และ ปโตรเลียม เปนตน
1.2 ภาพรวมดานการคา
1.2.1 การคาระหวางเม็กซิโกกับโลก
มูลคาการคารวม เม็กซิโกมีมูลคาการคากับโลกเพิ่มขึน้ ในชวงที่ผานมา โดยเพิม่ ขึ้น
เล็กนอยในป 2545 และ 2546 รอยละ 0.80 และ 1.81 ตามลําดับ และเพิ่มขึ้นอยางมากในป 2547 ทีร่ อยละ
15.23 โดยปริมาณการคาโดยรวมของเม็กซิโกอยูที่ 386,503.6 ลานดอลลารสหรัฐ ในป 2547 ในภาพรวม
แลว เม็กซิโกขาดดุลดุลการคากับโลกมาตั้งแตป 2544 จนถึงป 2547 และมีแนวโนมขาดดุลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
โดยเม็กซิโกขาดดุลเพิ่มขึ้นรอยละ 20.47 28.12 และ 42.39 ในป 2545 2546 และ 2547 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4-5.1: ภาพรวมการคาระหวางเม็กซิโกกับโลก (2544-2547)
รายการ
2544
มูลคาการคา
326,839.0
การสงออก
158,442.9
การนําเขา
168,396.1
ดุลการคา
-9,953.2
ที่มา : World Trade Atlas

มูลคา: ลานดอลลารสหรัฐฯ
2545
2546
329,441.6 335,411.0
160,762.7 164,860.3
168,678.9 170,550.7
-7,916.2 -5,690.4

2547
386,503.6
189,200.4
197,303.2
-8,102.8

อัตราการขยายตัว (%)
2545
2546
2547
0.80
1.81
15.23
1.46
2.55
14.76
0.17
1.11
15.69
20.47
28.12
-42.39

มูลคาการสงออกของเม็กซิโกไปยังโลก มีแนวโนมเพิ่มขึ้นโดยเพิ่มขึ้นรอยละ 14.76 ใน
ป 2547 และรอยละ 2.55 และ 1.46 ในป 2546 และ 2545 ตามลําดับ สินคาสงออกที่สําคัญ ไดแก น้ํามัน
ปโตรเลียมดิบ รถยนตและยานยนต เครื่องประมวลผลอัตโนมัติสวนประกอบรถยนต เครื่องรับโทรทัศน
ยานยนตสําหรับขนสงของ ลวดและสายเคเบิล เครื่องสงสําหรับโทรศัพทและโทรเลข ที่นั่ง อุปกรณ
สําหรับตอกับวงจรไฟฟา (ตารางที่ 4-5.2) ตลาดสงออกที่สําคัญของเม็กซิโกไดแก สหรัฐฯ แคนาดา
สเปน เยอรมนี และอารูบา ไทยนั้นเปนตลาดสงออกลําดับที่ 55 ของเม็กซิโก (ตารางที่ 4-5.3)
ตารางที่ 4-5.2: สินคาสงออกและนําเขาที่สําคัญของเม็กซิโก ป 2547

สินคาออก
1. น้ํามันปโตรเลียมดิบ
2. รถยนตและยานยนต
3. เครื่องประมวลผล
อัตโนมัติ

สวน
แบง
มูลคา
อัตรา
(ลาน $) ขยายตัว ตลาด
สินคาเขา
(%)
(%)
21,433.3 27.34 11.33 1. สวนประกอบยานยนต
11,852.6 -5.52
6.27 2. วงจรอิเล็กทรอนิกส
10,907.2

9.44

4. สวนประกอบรถยนต

8,348.8

20.33

5. เครื่องรับโทรทัศน
6. ยานยนตสําหรับ
ขนสงของ

7,789.0

21.54

6,660.8

0.33

7. ลวดและสายเคเบิล

6,535.8

7.66

8. เครื่องสงสําหรับ

4,655.0

45.04

สวน
แบง
มูลคา
อัตรา
(ลาน $) ขยายตัว ตลาด
(%)
(%)
9,207.6
6.00 4.67
8,760.0 30.47 4.44

5.80 3. รถยนตและยานยนต
4. เครื่องประมวลผล
4.41 อัตโนมัติ
5. สวนประกอบเครื่อง
4.12 พิมพดีด
6. อุปกรณสําหรับตอกับ
3.52 วงจรไฟฟา
7. สวนประกอบโทรทัศน
3.45 และวิทยุ

6,425.5

11.59

3.26

6,290.5

20.14

3.19

5,500.5

15.52

2.79

4,099.7

16.50

2.08

3,903.4

64.90

1.98

2.46 8. กาซปโตรเลียม

3,421.5

25.55

1.73
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สินคาออก

สวน
แบง
มูลคา
อัตรา
(ลาน $) ขยายตัว ตลาด
(%)
(%)

สินคาเขา

สวน
แบง
อัตรา
ขยายตัว ตลาด
(%)
(%)

มูลคา
(ลาน $)

โทรศัพท และโทรเลข
9. ที่นั่ง
3,382.2
10. อุปกรณสําหรับตอ
2,951.3
กับวงจรไฟฟา
รวม
189,200.4
ที่มา : World Trade Atlas

16.62
9.89

1.79 9. น้ํามันปโตรเลียม
10. สินคาที่ทําจาก
1.56 พลาสติก
รวม

3,272.6

42.71

1.66

3,032.7
197,303.2

3.69

1.54

การนําเขา มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเชนเดียวกับการสงออกโดยสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 15.69
ในป 2547 รอยละ 1.11 ในป 2546 และรอยละ 0.17 ในป 2547 สินคานําเขาที่สําคัญ ไดแก สวนประกอบ
ยานยนต วงจรอิเล็กทรอนิกส รถยนตและยานยนต เครื่องประมวลผลอัตโนมัติ สวนประกอบเครื่อง
พิมพดีด อุปกรณ สําหรับตอกับวงจรไฟฟา สว นประกอบโทรทั ศน และวิทยุ กาซป โตรเลียม น้ํ ามัน
ปโตรเลียม และสินคาที่ทําจากพลาสติก (ตารางที่ 4-5.2) แหลงนําเขาสินคาสําคัญของเม็กซิโก ไดแก
สหรัฐฯ จีน ญี่ปุน เยอรมนี และแคนาดา สวนเม็กซิโกนําเขาสินคาไทยเปนลําดับที่ 16 (ตารางที่ 4-5.3)
ตารางที่ 4.-5.3: ตลาดสงออกและนําเขาที่สําคัญของเม็กซิโก ป 2547
มูลคา
ตลาดสงออก

(ลาน $)

1. สหรัฐฯ
167,454.9
2. แคนาดา
2,796.3
3. สเปน
2,016.5
4. เยอรมนี
1,925.5
5. อารูบา
1,374.5
6. สวิตเซอรแลนด
779.7
7. สหราชอาณาจักร
775.1
8. โคลัมเบีย
624.6
9. เวเนซุเอลา
610.3
10. กัวเตมาลา
601.5
55. ไทย
25.3

อัตรา สวนแบง
ขยายตัว ตลาด
(%)
(%)
14.43
88.51
-1.09
1.48
37.77
1.07
10.03
1.02
79.29
0.73
12.41
0.41
38.42
0.41
20.12
0.33
85.56
0.32
12.07
0.32
21.53
0.01

มูลคา
แหลงนําเขา
1. สหรัฐฯ
2. จีน
3. ญี่ปุน
4. เยอรมนี
5. แคนาดา
6. เกาหลีใต
7. บราซิล
8. ไตหวัน
9. มาเลเซีย
10. สเปน
16. ไทย
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(ลาน $)
110,940.1
14,480.9
10,639.8
7,160.0
5,336.5
5,270.9
4,344.4
3,508.8
3,407.6
2,853.4
1,272.6

อัตรา
สวนแบง
ขยายตัว
ตลาด
(%)
(%)
5.29
56.23
54.04
7.34
40.09
5.39
15.14
3.63
29.50
2.71
28.15
2.67
32.96
2.20
39.84
1.78
23.43
1.73
24.70
1.45
28.88
0.65

เม็กซิโก

มูลคา

อัตรา สวนแบง
ตลาดสงออก
แหลงนําเขา
ขยายตัว ตลาด
(ลาน $)
(%)
(%)
รวม
189,200.4
14.76
รวม
ที่มา : World Trade Atlas

มูลคา
(ลาน $)
197,303.2

อัตรา
สวนแบง
ขยายตัว
ตลาด
(%)
(%)
5.29

1.2.2 ภาพรวมดานการลงทุน
เม็กซิโกเปนประเทศผูรับเงินลงทุนจากตางประเทศเปนอันดับที่สองในลาตินอเมริกา
รองจากบราซิล โดยในป 2004 เงินลงทุนจากตางประเทศไหลเขาอยูที่ 17 พันลานดอลลารสหรัฐฯ
อยางไรก็ตาม เงินลงทุนจากตางประเทศไหลออกเปนอันดับสองของภูมิภาคเชนกันมีมูลคาประมาณ 2.2
พันลานดอลลารสหรัฐฯ
การลงทุนจากตางประเทศสวนใหญมาจากบริษัทขามชาติของสหรัฐฯ และกระจุกตัวอยู
ในภาคการผลิต แตการลงทุนในภาคการเงินจึงสามารถดึงดูด FDI ไดมากขึ้นในชวงที่ผานมา เนื่องจาก
ภาคการเงินของเม็กซิโกขยายตัวเพิ่มขึ้น และรัฐบาลดําเนินมาตรการเปดเสรีทางการเงินเพิ่มขึ้น
อุตสาหกรรมหลักที่ดึงดูดเงินลงทุน คือ อุตสาหกรรมรถยนต โดยเม็กซิโกเปนฐานการ
ประกอบรถยนตใหบริษัทผูผลิตรถยนตขามชาติหลายบริษัท ที่เขามาตั้งฐานการผลิตเพื่อขายเขาสูตลาด
สหรัฐฯ ผาน NAFTA ทั้งนี้ การที่เม็กซิโกมีขอตกลง FTA กับญี่ปุน ทําใหเม็กซิโกสามารถดึงดูดการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนตมากขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนจากญี่ปุน
นโยบายดึงดูดการลงทุนที่สําคัญของรัฐบาลเม็กซิโก คือ Maquila Program ซึ่งใหสิทธิ
พิเศษตางๆ ตอบริษัทตางชาติที่เขามาลงทุนในเม็กซิโก เชน บริษัทตางชาติสามารถเขามาถือหุน หรือ
บริหารกิจการได 100% โดยไมตองขออนุญาต
1.2.3 การคาระหวางเม็กซิโกกับไทย
มูลคาการคาระหวางไทยกับเม็กซิโกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในชวงป 2541-2548 โดยในป
2547-2548 มูลคาการคาอยูที่ 622.3 และ 670.4 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยขยายตัวจากปกอนหนารแยละ
6.8 และ 7.7 ตามลําดับ ในป 2548 เม็กซิโกเปนประเทศคูคาไทยที่มีมูลคาการคาระหวางกันมากเปน
อันดับที่ 38 มีสัดสวนการคาประมาณรอยละ 0.3 ของมูลคาการคาของไทยทั้งหมด มูลคาการคาอยูที่
582.9 ลานดอลลารสหรัฐฯ ดุลการคา ในภาพรวมแลว ไทยเกินดุลการคาเม็กซิโกอยางตอเนื่องมาตัง้ แตป
2541 ในป 2548 ดุลการคาอยูที่ 268.8 ลานดอลลารสหรัฐฯ (ตารางที่ 4-5.4)
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ตารางที่ 4-5.4: ภาพรวมการคา ไทย-เม็กซิโก ป 2541-2548
มูลคา: ลานดอลลารสหรัฐฯ

ป

การคารวม
มูลคา สัดสวน %Δ

สงออก
มูลคา
%Δ

นําเขา
มูลคา

%Δ

ดุลการคา

2541

395

0.4

85.4

270.2

85.4

124.8

-37.8

145.3

2542

435.8

0.4

10.3

286.2

5.9

149.6

19.8

136.6

2543

499.7

0.4

14.7

376.4

31.5

123.3

-17.5

253.1

2544

554.4

0.4

10.9

427.9

13.7

126.5

2.6

301.4

2545

644.2

0.5

16.2

500.2

16.9

144

13.8

356.3

2546

582.9

0.4

-9.5

411.3

-17.8

171.6

19.2

239.7

2547

622.3

0.3

6.8

462.0

12.3

160.3

-6.6

301.7

670.4
0.3
7.7
469.6
1.6
200.8
25.3
2548
หมายเหตุ : สัดสวน = การคาสองฝายตอการคารวมของไทยทั้งหมด
% Δ = % การเปลี่ยนแปลง
ที่มา : กรมศุลกากร กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ และ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

268.8

มูลคาการสงออกของไทยไปเม็กซิโกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในชวงป 2547-2548 ที่ผานมา
มูลคาการสงออกอยูที่ 462.0 และ 469.6 ลานดอลลารสหรัฐฯ ตามลําดับ การขยายตัวของมูลคาการ
สงออกเพิ่มขึ้นเล็กนอยในป 2548 อยูที่รอยละ 1.6 เม็กซิโกเปนตลาดสงออกอันดับที่ 33 ของไทย คิดเปน
สัดสวนรอยละ 0.4 ของมูลคาการสงออกของไทยทั้งหมด ทั้งนี้ สินคาสงออกของไทยไปเม็กซิโกที่
สําคัญและมีการขยายตัวมากในป 2548 ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบเครื่องรับ
วิทยุโทรทัศนและสวนประกอบเครื่องวีดีโอ เครื่องเสียงอุปกรณและสวนประกอบ และเสื้อผาสําเร็จรูป
เปนตน (ตารางที่ 4-5.5)
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ตารางที่ 4-5.5: สินคาสงออกจากไทยไปเม็กซิโก
รายการ

มูลคา : ลานเหรียญสหรัฐฯ อัตราการขยายตัว : รอยละ
สัดสวน : รอยละ
2544 2545 2546 2547 2548 2545 2546 2547 2548 2544 2545 2546 2547 2548

เครื่อง
คอมพิวเตอร
1.
158.6 115.1 90.2 59.3 97.3 -27.43 -21.63 -34.26 64.08 37.06 23.01 21.93 12.84 20.72
อุปกรณและ
สวนประกอบ
เครื่องรับวิทยุ
2. โทรทัศนและ 18.5 37.8 15.2 20.8 49.6 104.32 -59.79 36.84 138.46 4.32 7.56 3.70 4.50 10.56
สวนประกอบ
เครื่องวีดีโอ
เครื่องเสียง
3.
60.3 54.0 33.4 30.6 33.0 -10.45 -38.15 -8.38 7.84 14.09 10.80 8.12 6.62 7.03
อุปกรณและ
สวนประกอบ
4. วงจรพิมพ
แผงวงจร
ไฟฟา
เสื้อผา
6.
สําเร็จรูป
5.

6.0 10.4 13.2 25.6 19.9 73.33 26.92 93.94 -22.27

2.08

3.21

5.54

4.24

2.4

4.2 14.8 41.5 19.6 75.00 252.38 180.41 -52.77

.56

.84

3.60

8.98

4.17

6.7

9.6 11.6 13.9 18.1 43.28 20.83 19.83 30.22

1.57

1.92

2.82

3.01

3.85

2.57

3.16

2.99

3.55

3.83

1.71

.52

6.52

8.85

3.60

3.81 10.74

4.91

5.84

3.51

5.96

7.63

7.06

3.30

7. ผลิตภัณฑยาง 11.0 15.8 12.3 16.4 18.0 43.64 -22.15 33.33

9.76

แผงสวิทซและ
8. แผงควบคุม
7.3 2.6 26.8 40.9 16.9 -64.38 930.77 52.61 -58.68
กระแสไฟฟา
เครื่องใชไฟฟา
และ
9.
16.3 53.7 20.2 27.0 16.5 229.45 -62.38 33.66 -38.89
สวนประกอบ
อื่น ๆ
หมอแปลง
10. ไฟฟาและ
25.5 46.9 31.4 32.6 15.5 83.92 -33.05 3.82 -52.45
สวนประกอบ
รวม

1.40

9.38

10 รายการ 312.7 350.0 269.1 308.6 304.6 11.93 -23.11 14.68 -1.30 73.08 69.97 65.43 66.80 64.86

อื่นๆ

115.2 150.2 142.2 153.4 164.9 30.38 -5.33

7.88

7.56 26.92 30.03 34.57 33.20 35.14

มูลคารวม

427.9 500.2 411.3 462.0 469.6 16.90 -17.77 12.33

1.65 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

หมายเหตุ: สัดสวน = มูลคาการสงออกรายสินคาไปเม็กซิโกตอมูลคาการออกไปเม็กซิโกทั้งหมด
% Δ = % การเปลี่ยนแปลง
ที่มา: Internet Menucom กระทรวงพาณิชย

ในป 2548 เม็กซิโกเปนตลาดนําเขาอันดับที่ 42 ของไทย มูลคาการนําเขาอยูที่ 173.7
ลานดอลลารสหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.2 ของมูลคาการนําเขาทั้งหมดของไทย เพิ่มขึ้นจากป 2547
รอยละ 35.18 สินคาที่นําเขาจากเม็กซิโกเพิ่มขึ้นมากไดแก เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ
เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ เครื่องจักรกลและสวนประกอบ สวนประกอบและอุปกรณ ยานยนต
ผลิตภัณฑโลหะเคมีภัณฑ และเครื่องมือ เครื่องใชทางวิทยาศาสตร การแพทย การทดสอบ เปนตน
(ตารางที่ 4-5.6)
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ตารางที่ 4-5.6: สินคานําเขาของไทยจากเม็กซิโก
รายการ

มูลคา : ลานเหรียญสหรัฐฯ
อัตราการขยายตัว : รอยละ
สัดสวน : รอยละ
2544 2545 2546 2547 2548 2545 2546 2547 2548 2544 2545 2546 2547 2548

เครื่อง
คอมพิวเตอร
1.
54.2 53.2 11.4 12.4 53.1 -1.85 -78.57 8.77 328.23 42.85 36.94 6.64 7.74 26.44
อุปกรณและ
สวนประกอบ
เครื่องจักรไฟฟา
2. และ
13.6 12.4 31.4 46.0 48.8 -8.82 153.23 46.50 6.09 10.75 8.61 18.30 28.70 24.30
สวนประกอบ
เหล็ก เหล็กกลา
3.
.0
.7 24.5 22.9 16.0 - 3,400.00 -6.53 -30.13
.00
.49 14.28 14.29 7.97
และผลิตภัณฑ
4. แผงวงจรไฟฟา
เครื่องจักรกล
5. และ
สวนประกอบ
ไดโอด
ทรานซิสเตอร
6.
และอุปกรณกึ่ง
ตัวนํา
สวนประกอบ
7. และอุปกรณ
ยานยนต

21.7 26.3 34.5 22.8 13.5 21.20

31.18 -33.91 -40.79 17.15 18.26 20.10 14.22

6.72

2.2

2.9

6.8

4.3 11.7 31.82 134.48 -36.76 172.09

1.74

2.01

3.96

2.68

5.83

1.9

6.4

7.6

8.0

8.3 236.84

3.75

1.50

4.44

4.43

4.99

4.13

4.8

5.3

1.9

3.8

6.5 10.42

-64.15 100.00 71.05

3.79

3.68

1.11

2.37

3.24

8. ผลิตภัณฑโลหะ

1.4

1.1

2.5

1.9

6.1 -21.43 127.27 -24.00 221.05

1.11

.76

1.46

1.19

3.04

9. เคมีภัณฑ

2.0 10.3 13.9

3.9

5.9 415.00

34.95 -71.94 51.28

1.58

7.15

8.10

2.43

2.94

2.4

3.9

50.00 100.00 62.50

.63

.56

.70

1.50

1.94

เครื่องมือ
เครื่องใชทาง
10. วิทยาศาสตร
การแพทย การ
ทดสอบ
รวม

.8

.8

1.2

.00

10 รายการ 102.7 119.4 135.7 128.5 173.7 16.26

อื่นๆ
มูลคารวม

23.8 24.5 35.9 31.8 27.1

18.75

5.26

13.65 -5.31 35.18 81.19 82.92 79.08 80.16 86.50

3.36

45.93 -11.42 -14.78 18.81 17.08 20.92 19.84 13.50

126.5 144.0 171.6 160.3 200.8 13.83

19.17 -6.59 25.27 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

หมายเหตุ : สัดสวน = มูลคาการนําเขารายสินคาจากเม็กซิโกตอมูลคาการนําเขาจากเม็กซิโกทั้งหมด
% Δ = % การเปลี่ยนแปลง
ที่มา : Internet Menucom กระทรวงพาณิชย

ปญหาและอุปสรรคการคาทวิภาคีระหวางไทยและเม็กซิโกไดแก ระยะทางระหวางไทย
กับเม็กซิโกอยูห างไกลกันมาก ประกอบกับไมมีเที่ยวบินที่บินตรงจากไทยไปยังเม็กซิโก ทําใหการเดินทาง
และการขนสงสินคาตองเสียคาใชจายและเวลามาก นอกจากนี้ นักธุรกิจไทยมีปญหาในการสื่อสาร เพราะ
เม็กซิโกใชภาษาสเปน จึงสงผลใหนักธุรกิจมีความสนใจในตลาดนี้คอนขางนอย
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II. กฎระเบียบดานการคาและการลงทุนที่เกี่ยวของ
1) กฎระเบียบดานการคา
เม็ ก ซิ โ กได ป รั บ เปลี่ ย นมาตรการกี ด กั น ทางการค า เป น มาตรการทางด า นภาษี ภ าย
หลังจากที่เขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก มีผลทําใหอัตราภาษีศุลกากรโดยเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น จากการ
เพิ่มขึ้นของอัตราภาษี (MFN Rate) ดังกลาวทําใหในป 2544 ชองวางระหวางภาษีสินคาที่นําเขาจาก
ประเทศนอกความตกลงกับประเทศที่ทําความตกลงการคาเสรีกับเม็กซิโกเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กลุมสินคาเกษตรที่มีอัตราภาษีนําเขาสูงกวาสินคากลุมอื่น นอกจากนี้ยังมีการกําหนดโควตาภาษี (Tariff
Quota) สําหรับการนําเขาจากประเทศที่มีการทําความตกลงการคาเสรีระหวางกันดวย
จากขอมูล WTO ในป 2544 พบวามีความเหลื่อมล้ําในการเก็บภาษีศุลกากรของเม็กซิโก
สําหรับสินคานําเขาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศตางๆคอนขางสูง
ตัวอยางเชน
สินคาเกษตรที่มี
แหลงกําเนิดจากประเทศสมาชิก WTO ที่ไมมีความตกลงเปนพิเศษกับเม็กซิโกจะถูกเรียกเก็บภาษี
ศุลกากรในอัตรา MFN โดยเฉลี่ยรอยละ 17.8 ในขณะที่เม็กซิโกเรียกเก็บภาษีศุลกากรสินคาเกษตรจาก
ประเทศที่มีความตกลงการคาเสรี เชน สหรัฐฯ หรือ ชิลี ในอัตราเพียงรอยละ 2 และ 2.3 ตามลําดับ
2) มาตรการดานการลงทุน
การลงทุนจากตางประเทศอยูภายใตบทบัญญัติของกฏหมายการลงทุนตางชาติ (Foreign
Investment Law หรือ LIE) โดยหนวยงานรัฐที่ใหการสนับสนุนและสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ
ไดแก National Foreign Investments Commission หรือ CNIE 1
เม็กซิโกยังคงมีขอจํากัดในการอนุญาตประกอบกิจการบางประเภทของชาวตางชาติ
เชน การลงทุนหรือประกอบกิจการบางประเภทตองดําเนินงานโดยบริษัทสัญชาติเม็กซิกันเทานั้น หรือ
บริษัทที่ชาวเม็กซิกันถือหุนสวนใหญ หรือหุนตองไดรับการอนุมัติจากหนวยงานรัฐกอน หากชาวตาง
ชาติถือหุนเกินกวารอยละ 49 ของหุนทั้งหมด โดยที่ขอจํากัดนี้บังคับใชกับนักลงทุนตางชาติทุกประเทศ
กฎหมายวาดวยการประกอบกิจการของคนตางชาติในเม็กซิโกจําแนกประเภทการ
ลงทุนไวดังนี้
o กิจการที่ประกอบการไดโดยภาครัฐเทานั้น 2
1

ทําหนาที่กําหนดแนวทางและนโยบายที่เกี่ยวกับการลงทุนใหแกรัฐและใหคาํ ปรึกษานักลงทุนตางชาติในเรื่องตางๆที่เกี่ยวของกับการ
ลงทุนรัฐบาลเม็กซิโก ใหการสนับสนุนการลงทุนจากตางชาติในภาคอุตสาหกรรมตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคอุตสาหกรรมการผลิต
เพื่อสงออกและการผลิตสินคาทุน
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o กิจการที่สงวนสิทธิ์ใหชาวเม็กซิกันเทานั้น 3
o กิจการที่ประกอบการไดโดยชาวตางชาติแตตองถือครองหุนในสัดสวนทีร่ ัฐบาลกําหนด4
o กิจการที่ชาวตางชาติประกอบการไดและถือหุนไดมากกวารอยละ 49 หากไดรับอนุมัติ
จาก CNIE 5
o สําหรับกิจการอื่นที่นอกเหนือจากขางตน ชาวตางชาติถือหุนกิจการทัง้ หมดไดหากทํา
การจดทะเบียนกับ CNIE
ในกรณีที่ชาวตางชาติตองการถือหุนในบริษัทที่มีสินทรัพยมากกวา 75 ลานดอลลารสหรัฐฯใน
สัดสวนที่สูงกวารอยละ 49 ของหุนทั้งหมด ชาวตางชาติตองขออนุมัติจาก CNIE นอกจากนี้ รัฐบาลยังให
การสนับสนุนการลงทุนในบางสาขาเปนพิเศษ เชน การลงทุนในสาขาสิ่งพิมพจะไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลสูงถึงรอยละ 50 ของภาษีที่ตองชําระ ชาวตางชาติสามารถลงทุนในกิจการทองเทีย่ วไดโดยไมมีข
อจํากัดเกีย่ วกับสัดสวนการถือครองหุน เปนตน
III. ความรวมมือและความตกลงดานการคาระหวางประเทศที่สําคัญของเม็กซิโก
นโยบายเปดการคาเสรีและการดําเนินมาตรการเสริมตางๆมีสวนสําคัญตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจของเม็กซิโกเปนอยางมาก การบรรลุและบังคับใชความตกลงการคากับประเทศคูคาต
างๆ เปดโอกาสใหผูผลิตเม็กซิกันสามารถนําเขาวัตถุดิบไดในราคาที่ต่ําลงจากการลดภาษีนําเขาสินคา จึง
มีสวนทําใหขีดความสามารถในการแขงขันของเม็กซิกนั เพิ่มสูงขึ้นเมือ่ เปรียบเทียบกับกับผูผลิตสินคา
เดียวกันจากประเทศอื่น

2

การผลิตและกลั่นน้ํามันปโตรเลียม การผลิตสินคาปโตรเคมี การไฟฟาเพื่อการบริโภค กิจการเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร กิจการโทรเลข
และวิทยุคมนาคม กิจการไปรษณีย การประกันภัยธนบัตรและผลิตเหรียญ การควบคุม กํากับการณ และ สังเกตการณทาเรือ และทาอากาศ
ยาน

3

การขนสงทางบกภายในประเทศสําหรับประชาชนทั่วไป นักทองเที่ยว สินคา การจัดจําหนายและคาปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง การกระจายเสียง
ทางวิทยุและโทรทัศน (ทั้งนี้ไมครอบคลุมถึง เคเบิ้ลทีวี ซึ่งชาวตางชาติสามารถถือครองหุนได ถึงรอยละ 49) สหกรณสินเชื่อ (Credit
Unions) ธนาคารเพื่อการพัฒนา กิจการบริการตางๆที่ระบุไวในกฏหมาย การขนสงทางบกระหวางประเทศระหวางจุดตางๆในประเทศ
เม็กซิโกกับชายแดนเม็กซิโก สําหรับประชาชนทั่วไป
4

ชาวตางชาติถือหุนไดรอยละ 10 ในกิจการที่เกี่ยวกับการผลิต ชาวตางชาติถือหุนไดรอยละ 25 ในกิจการที่เกี่ยวกับการขนส งทางอากาศใน
ประเทศและกิจการการบินภายในประเทศ ชาวตางชาติถือหุนไดรอยละ 49 ในกิจการที่เกี่ยวกับการใหบริการตางๆ เชน ประกันภัย
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ สถาบันทางการเงิน สิ่งพิมพและการพิมพหนังสือพิมพสําหรับจําหนายภายในประเทศ เคเบิ้ลทีวี โทรศัพท
ประมงน้ําาจืด เปนตน

5

บริการที่บริเวณทาเรือ เชน การนํารอง การเคลื่อนยายสินคาหนาทา การจอดเรือ เปนตน บริการการเดินเรือในทะเลหลวง การจัดการ
อาคารสนามบิน บริการศึกษานอกระบบ บริการทางกฎหมาย บริการขอมูลสินเชื่อ สถาบันจัดอันดับความนาเชื่ อถือของหลักทรัพย บริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ การขุดเจาะน้ํามันและกาซธรรมชาติ
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เม็กซิโกมีการทํา FTA อยางกวางขวาง โดยมีการทํา FTA ไปแลวกับกลุมประเทศ ไดแก
กลุม NAFTA (North America Free Trade Agreement) กลุมโคลัมเบีย-เม็กซิโก-เวเนซุเอลา EFTA
สหภาพยุโรป Northern Triangle (ฮอนดูรัส กัวเตมาลา เอล ซาวาดอร) กับรายประเทศ ไดแก โบลิเวีย ชิลี
คอสตาริกา อิสราเอล ญี่ปุน นิการากัว และอุรุกวัย และอยูในระหวางการเจรจาตกลงทํา FTA กับเกาหลี
ปากีสถาน บราซิล อารเจนตินา และปานามา
นอกจากนี้ เม็กซิโกยังเปนสมาชิกกลุม ALADI (Latin American Integration
Association) ซึ่งเปนความรวมมือระหวางประเทศทีใ่ หญที่สุดในลาตินอเมริกาทีใ่ หสิทธิพิเศษทางดาน
ภาษี และความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกดวยกันเอง ALADI มีสมาชิกทั้งหมด 12 ประเทศ
ประกอบดวย อารเจนตินา โบลิเวีย บราซิล ชิลี โคลัมเบีย คิวบา เม็กซิโก เอกวาดอร ปารากวัย อุรุกวัย
เวเนซุเอลา และ เปรู

•
•
•

•
•

•
•

•

IV. การวิเคราะหศักยภาพของเม็กซิโก
จุดแข็ง
เม็กซิโกมีทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญตางๆ เชน ทองคํา เหล็ก สังกะสี น้ํามันและกาซธรรมชาติ
เม็กซิโกเปนตลาดที่ใหญ เนือ่ งจากมีประชากรจํานวนประมาณ 105 ลานคน
จุดออน
พระราชบัญญัติการคาตางประเทศของเม็กซิโกกําหนดใหมีมาตรการทีไ่ มใชภาษีตอสินคาบาง
ชนิดดวยเหตุผลบางประการ เชน ดุลการชําระเงินตางประเทศ ความมั่นคงของประเทศ การปกป
องสุขพลานามัยของประชาชน และ สิ่งแวดลอม
อัตราภาษีเฉลีย่ รอยละ 18 ซึง่ จัดวา อยูในระดับที่คอนขางสูงโดยเปรียบเทียบ และพิธีการ
ศุลกากรของเม็กซิโกนั้นคอนขางยุงยากและซับซอน
เม็กซิโกใชภาษาสเปนเปนภาษากลาง ทําใหการติดตอทําการคาโดยตรงคอนขางลําบาก
จําเปนตองอาศัยตัวแทนที่มคี วามรูภาษาสเปน
โอกาส
กําลังซื้อของเม็กซิโกคอนขางสูง เนื่องจากมีประชากรสูงถึง 105 ลานคน
การคาระหวางไทยกับเม็กซิโกยังมีมูลคาคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการคาของทั้ง
สองประเทศ จึงมีโอกาสที่จะขยายการคาไดอีกมาก
อุปสรรค
ระยะทางที่หางไกลระหวางสองประเทศ ทําใหตนทุนในการขนสงสูง
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• ยังไมมีการขนสงโดยตรงระหวางไทยขเม็กซิโก ทําใหการคาระหวางสองประเทศยังไมพัฒนา
เทาที่ควรจะเปน
• ความเหลื่อมล้ําในอัตราภาษีและโควตาสินคานําเขาระหวางประเทศสมาชิก WTO และประเทศ
คูคา FTA ทําใหสินคาไทยทีส่ งไปเม็กซิโกสูญเสียความสามารถในการแขงขัน
V. การวิเคราะหสถานะการแขงขันของสินคาและบริการรายสาขา
1) อัตราภาษีเฉลี่ย
เม็กซิโกมีอัตราภาษีคอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนือ โดย
อัตราภาษีเฉลี่ยของเม็กซิโกในป 2546 อยูที่รอยละ 34.9 และ 18.0 สําหรับ Bound Rate และ Applied
Rate โดยอัตราภาษีเฉลี่ยสินคาเกษตรอยูที่รอยละ 35.1 และ 24.9 สําหรับ Bound Rate และ Applied Rate
ตามลําดับ สวนสินคาอุตสาหกรรมนั้น อัตราภาษีเฉลี่ยต่ํากวาสินคาเกษตรกรรมเล็กนอยอยูที่รอยละ 34.9
และ 17.1 ตามลําดับ
2) มาตรการทีม่ ิใชภาษี
พระราชบัญญัติการคาตางประเทศ (Foreign Trade Act) และ Law on Metrology and
Standardization ของเม็กซิโกอนุญาตใหดําเนินมาตรการที่ไมใชภาษีกับสินคาบางชนิดดวยเหตุผลบาง
ประการเชน ดุลการชําระเงินตางประเทศ ความมั่นคงของประเทศ การปกปองสุขอนามัยของประชาชน
และ สิ่งแวดลอม เปนตน โดยมาตรการที่ไมใชภาษีสวนใหญบังคับใชกับสินคาประเภทตางๆที่นําเขามา
จากตางประเทศ
• โควตา
ภายใตกรอบ WTO เม็กซิโกกําหนดสินคาที่มีโควตาไวาจํานวน 11 หมวดครอบคลุมไป
ถึงพิกัดยอยประมาณ 70 พิกัด เชน เนื้อไก กาแฟ ชา และ มันฝรั่ง เปนตน โดยเม็กซิโกจัดสรรโควตาใหแก
ประเทศตางๆซึ่งสวนใหญเปนประเทศที่เม็กซิโกไดทํามีความตกลงการคาเสรีโดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐฯ
และแคนาดา วัตถุประสงคหนึ่งของการกําหนดโควตาก็เพื่อคุมครองภาคเกษตรกรรมของเม็กซิโกเอง
• การใชราคาขั้นต่ําหรือราคาอางอิง (Import Valuation)
ภาษีสินคานําเขาจากประเทศสมาชิก NAFTA ประเมินจากราคาสินคา เอฟ.โอ.บี.
แตหากนําเขาจากประเทศอื่นประเมินจากราคา ซี.ไอ.เอฟ. นอกจากนั้น การประเมินภาษีสําหรับสินคา
บางประเภท ผูนําเขาตองนําใบรับรองแหลงกําเนิดสินคามาใชประกอบการนําเขาดวยเพื่อปองกันการ
ลักลอบนําสินคาที่ผลิตในประเทศหนึ่งแลวสงตอไปยังประเทศหนึ่งเพื่อเปลี่ยนแปลงแหลงกําเนิดสินคา
กอนที่จะสงตอมายังเม็กซิโก เพื่อเลี่ยงภาษีหรือเสียภาษีนําเขาในอัตราที่นอยลง
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เม็กซิโกกําหนดราคานําเขาสินคาเพื่อใชเปนเกณฑประเมินภาษีนําเขา (Reference Price
หรือ Minimum Estimated Price) สินคาประมาณ 200 รายการ เชน สุรา เสื้อผา/เครื่องนุงหม รองเทา
เหล็ก เครื่องใชไฟฟา ไมอัด แอปเปล ขาว ฯลฯ ซึ่งเปนสินคาที่มีประวัติการแจงราคานําเขาต่ํากวาราคาที่
แทจริง ทําใหเม็กซิโกตองกําหนดใชราคาประเมินสําหรับการจัดเก็บภาษี นําเขา โดยผูนําเขาตองวางเงิน
ค้ําประกันเปนจํานวนเงินเทากับสวนตางระหวางภาษีที่ประเมินไดจากราคาตามอินวอยซกับภาษีที่
ประเมินไดจากราคา Reference Price หลังจากนั้นศุลกากรเม็กซิโกจะใชเวลาประมาณ 6 เดือนในการ
ตรวจสอบวาผูนําเขารายใดสําแดงราคาสินคานําเขาโดยถูกตอง หากถูกตองผูนําเขาจะไดรับเงินประกันคืน
• พิธีการศุลกากร (Customs Procedures)
การปฏิบัติงานศุลกากรของเม็กซิโกคอนขางยุงยากและซับซอน กลาวคือ บอยครั้งที่
ศุลกากรเม็กซิโกทําการเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติอยางกระทันหันและไมแจงผูนําเขาและสงออก
ทราบลวงหนา นอกจากนี้ กฎระเบียบขาดความชัดเจนซึ่งมีผลใหการตีความและบังคับใชกฎระเบียบโดย
เจาหนาศุลกากรที่ดานตางๆมีความแตกตาง สิ่งเหลานี้กอใหเกิดความยุงยากและลาชาในการดําเนินงาน
ของผูนําเขาและสงออกในดานการประเมินราคาจากศุลกากร
เม็กซิโกเริ่มใชระบบราคาอางอิง
(Reference Price System) ในการประเมินราคาสินคานําเขาของศุลกากรในป 2537 เพื่อปองกันการ
สําแดงราคานําเขาที่ต่ําเกินจริงซึ่งมีผลใหรัฐจัดเก็บภาษีไดต่ํากวาที่ควรเปน โดยเริ่มแรกมีการใชราคา
อางอิงกับสินคาบางชนิดเทานั้น แตตอมามีการใชราคาอางอิงกับสินคาตางๆเพิ่มมากขึ้นสูงถึง 308
ประเภทพิกัด โดยสินคาที่ตองใชระบบอางอิงตรวจสอบนี้ ไดแก อาหาร สิ่งทอ และ รองเทา เปนตน หาก
ศุลกากรตรวจพบวาสินคานําเขามีราคาต่ํากวาราคาอางอิง ผูนําเขาสินคาตองวางประกันใหคุมจํานวนเงิน
ภาษีอากรหากใชราคาอางอิงเปนฐานในการประเมินภาษี การใชระบบราคาอางอิงนี้กอใหเกิดขอกังขาจาก
ประเทศตางๆถึงความสอดคลองตอการปฏิบัติตามระบบประเมินราคาศุลกากรตามความตกลงวาดวยการ
นํามาตรา 7 ของแกตต (Agreement on Implementation of Article VII of the GATT 1994) ของเม็กซิโก
• ใบอนุญาตนําเขา (Import Licensing) 6
หน ว ยงานรั ฐ บาลเม็ ก ซิโ กหลายแห ง ได กํา หนดประเภทสิ น ค า ที่ผู นํ า เข าต อ งขอรั บ
ใบอนุญาตนําเขากอนมีการนําเขา เชน สารปโตรเคมี ยานพาหนะ ยารักษาโรค ยางรถยนตที่ใชแลว
เครื่องจักร เสื้อผา และสินคาที่นําเขามาภายใตเงื่อนไขพิเศษตางๆ เนื่องจากเหตุผลตางๆ เชน ความมั่นคง
ภายในประเทศ สุขภาพและอนามัยของประชาชน หรือ การคุมครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ เปนตน

6

การขอใบอนุญาตนําเขาจากกระทรวงพาณิชย ใชเวลาตามขั้นตอนประมาณ 2 เดือนอายุของใบอนุญาตจะแตกตางกัน
ขึ้นอยูกับชนิดของสินคา ผูนําเขาจะตองยื่นเอกสารประกอบการขออนุญาตดังนี้
1) ภาพถายแสดงลักษณะสินคา
2) เอกสารระบุกรรมวิธีการผลิต แบบ ชนิด ปผลิต กําลัง เครื่องยนต หมายเลขเครื่องยนตและ น้ําหนัก
3) ภาพถายที่เกี่ยวกับเอกสารรายละเอียดทางเทคนิคที่เทคนิคที่แนบมากับผลิตภัณฑ
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ผูนําเขาจําเปนตองยื่นใบอนุญาตนําเขาซึ่งออกโดยกระทรวงเศรษฐกิจเมื่อผานพิธีการ
ศุลกากรดวย โดยที่ใบอนุญาตนําเขาจะอนุญาตใหนําสินคาเขาประเทศในปริมาณและมูลคาที่กําหนดไว
โดยผูนําเขาตามที่ระบุไวในใบอนุญาตเทานั้น สินคาที่ตองมีใบอนุญาตนําเขาคิดเปนรอยละ 1 ของ
ประเภทพิกัดทั้งหมดของเม็กซิโก
นอกจากนั้นเม็กซิโกยังมีขอกําหนดเกี่ยวกับใบอนุญาตนําเขาที่บังคับใช กับการนําเขา
สินคาบางประเภท โดยทั่วไปแลวการขออนุมัติใบอนุญาตนําเขาสินคาใชเวลาประมาณ 2 สัปดาห ใน
กรณีที่สินคานําเขาเปนสินคาออนไหว เชน สินคาอิเล็กทรอนิกส และ เครื่องใชไฟฟา กระบวนการ
อนุมัติใบอนุญาตนําเขาจะใชเวลาดําเนินการนานกวา โดยเฉลี่ยประมาณ 1-2 เดือน โดยผูนําเขาตองกรอก
คํารองขออนุมัติใบอนุญาตนําเขาซึ่งกําหนดใหผูนําเขากรอกขอมูลอยางละเอียดและถูกตอง หากกรอกข
อมูลไมครบหรือไมถูกตองจะทําใหกระบวนการอนุมัติใบอนุญาตนําเขาลาชาไปอีกหรือทําใหถูกปฎิเส
ธการอนุมัติใบอนุญาตนําเขา
• มาตรการหามนําเขาสินคา (Import Restriction)
กําหนดบัญชีรายชื่อสินคาที่หามนําเขาหลายรายการทั้งสินคาเกษตร เคมีภัณฑ พืชและ
สัตวที่หายากหรืออาจสูญพันธุ เชน ปลาที่มีชีวิตที่กินเนื้อ ปลา Totoaba สด แชเย็นหรือแชแข็ง ไขเตา
หรือหนังเตา เมล็ดฝน ดอกฝน หรือสารสกัดจากฝน กัญชา และสารสกัดจากกัญชา เปนตน
•
มาตรการสุขอนามัย (Sanitary and Phytosanitary Standard หรือ SPS)
เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคและแมลงที่อาจติดปะปนกับมากับสินคา กระทรวง
เกษตรเม็กซิโกจึงกําหนดใหผูประสงคที่จะนําเขาสินคาพืชผักสด ผลไมสด ดอกไม สินคาอาหาร ยา
รักษาโรค ปุย ฯลฯ ตองแสดงเอกสารที่มีขอมูลแสดงแหลงผลิต วิธีการเพาะปลูก การควบคุมโรคและ
แมลงพืชและตองผานการพิจารณาและวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis) และไดรับอนุญาตกอนการ
นําเขา
มาตรการทางดานสุขอนามัยมีผลบังคับใชกับสินคาเกษตรเปนสําคัญโดยเฉพาะสินคา
เกษตรที่นําเขาจากตางประเทศ สินคาเหลานี้ตองเปนไปตามมาตรฐานที่รัฐบาลเม็กซิโกกําหนด โดย
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานของสินคาแตละชนิดปรากฏอยูใน (Normas Official Mexicanas : NOMs)
นอกจากนี้ เม็กซิโกยังจํากัดการนําเขาของสินคาบางชนิดที่ควบคุมโดยมาตรการดานสุขอนามัยใหสามารถ
กระทําไดผานดานนําเขาที่มีจุดตรวจสุขอนามัยเพียงบางดานเทานั้น เชน เม็กซิโกจํากัดการนําเขาแอปเปล ซึ่ง
เปนหนึ่งในสินคาที่อยูภายใตการควบคุมโดยมาตรการดานสุขอนามัย ใหนําเขาไดเพียง 5 ดานเทานั้น
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ในกรณีที่สินคาถูกระบุวาตองมีใบอนุญาตนําเขา สินคาตองผานการตรวจคุณภาพ โดย
MEXICO & DIRECTION GENERAL DE NOMAS (DMG) กอนที่จะนําเขาตองสุมตัวอยางตรวจสอบ
โดยหองปฏิบัติการที่รับรองจาก NATIONAL SYSTEM OF TESTING LABORATORIES (SINALP)
กระบวนการตรวจสอบใช เ วลาประมาณ 4-5 สั ป ดาห เมื่ อ ผ า นการตรวจสอบแล ว จะได รั บ NOM
CERTIFICATE พรอมทั้งสติกเกอรติดบนตัวสินคา ในกรณีที่สินคาไมระบุวาตองมีใบอนุญาตนําเขา อาจ
นําเขาโดยมีหนังหนังสือ รับรองดานสุขอนามัยจากประเทศผูผลิต
3) สินคาเกษตรที่คาดวาไทยไดประโยชน
สินคาเกษตรกรรมของไทยที่มีศักยภาพในตลาดเม็กซิโก รวมตั้งแตหมวด 01 -20 แบง
ตามกลุมสินคามีดังตอไปนี้
สินคา
พิกัดสินคา
สัตวน้ําจําพวกครัสตาเซีย โมลลุสก และสัตวน้ําที่ HS030110 HS030420 HS030613 HS030759
ไมมีกระดูกสันหลังอื่นๆ
ผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ
HS050800
พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได
HS071190
ผลไมและลูกนัตที่บริโภคได เปลือกผลไมจําพวก HS080430 HS080450 HS081310 HS081340
สมหรือเปลือกแตง
ผลิตภัณฑของอุตสาหกรรมโมสีเมล็ดธัญพืช
HS110814
เมล็ดพืชและผลไมที่มีน้ํามัน เมล็ดธัญพืช
HS120991 HS120999
วัตถุจากพืชทีใ่ ชถักสานผลิตจากพืชอื่นๆ
HS140490
ของปรุงแตงจาดเนื้อสัตว ปลา หรือสัตวนา้ํ
HS160420 HS160510 HS160520 HS160590
จําพวกครัสตาเซีย โมลลุสก ฯลฯ
ของปรุงแตงจากธัญพืช แปง สตารช หรือนม
HS190300
ของปรุงแตงทําจากพืชผักผลไม ลูกนัตหรือสวน HS200190 HS200580 HS200590 HS200820
อื่นของพืช
HS200899 HS200940
4) สินคาอุตสาหกรรมที่คาดวาไทยไดประโยชน
ในการพิจารณาสินคาอุตสาหกรรมไทยทีค่ าดวาจะไดประโยชนจากการทํา FTA จะ
พิจารณาตั้งแตพิกัด 21 -99 และแบงเปน 4 กลุมสินคา ตามแบบจําลอง ITC ของ UNTAD/WTO ซึ่งการ
ทํา FTA ซึ่งคาดวา การทํา FTA จะชวยการขยายตัวของการสงออกสินคาทั้ง 4 กลุมได
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4.1) รายการสินคาที่แขงขันไดดี (Product Champion
เปนสินคาของไทยที่สงออกไปเม็กซิโก โดยมีอัตราการเติบโต สูงกวา อัตราการเติบโต
โดยเฉลี่ยของการนําเขาสินคาชนิดนั้นของเม็กซิโกจากทั่วโลก และ สินคาดังกลาวของไทยในตลาด
เม็กซิโกมีสัดสวนตลาดที่เพิม่ ขึ้น ไดแกสินคาในกลุมตอไปนี้
สินคา
พิกัดสินคา
พลาสติกและของที่ทําดวยพลาสติก
HS390730 HS390740 HS392321
ยางและของทําดวยยาง
HS400122
เครื่องหนัง เครื่องอานและเครื่องเทียมลาก
HS420212 HS420292
เครื่องใชสําหรับเดินทาง
เครื่องแตงกายที่ใชประกอบที่ถักแบบนิตหรือ HS610990
โครเชต
เครื่องแตงกายที่ใชประกอบที่ไมไดถักแบบนิต HS620520 HS620630
หรือโครเชต
ของที่ทําดวยเหล็กและเหล็กกลา
HS731815
อะลูมิเนียมและของทําจากอะลูมิเนียม
HS761699
เครื่องปฏิกรณ บอยเลอร เครื่องจักร เครื่องใชกล HS841451 HS841490 HS841899 HS847160
และสวนประกอบ
HS847180 HS847330 HS848210
เครื่องจักรไฟฟา เครื่องอุปกรณไฟฟา และ
HS850110 HS851750 HS851790 HS851829
สวนประกอบ ฯลฯ
HS852290 HS852530 HS852990 HS853120
HS853222 HS853650 HS853890 HS854091
HS854110
อุปกรณและเครื่องอุปกรณทใี่ ชในการทัศน
HS900211 HS902990 HS903190
ศาสตร
นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตช และ
HS910211
สวนประกอบ
เฟอรนิเจอร เครื่องเตียง ฟูก ฐานฟูก เบาะ ฯลฯ HS940360
ของเลน ของเลนเกม และของใชที่จําเปนในการ HS950510
เลนกีฬา
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4.2) รายการสินคาที่แขงขันได แตยังสงออกนอย และสัดสวนตลาดต่าํ มาก (Underachieves)
เปนสินคาของไทยที่สงออกไปประเทศเม็กซิโก โดยมีอัตราการเติบโต สูงกวา อัตรา
การเติบโตโดยเฉลี่ยของการนําเขาสินคาชนิดนั้นของเม็กซิโกจากทัว่ โลก แต สินคาดังกลาวของไทยใน
ตลาดเม็กซิโกมีสัดสวนตลาดที่ต่ํากวารอยละ 1 ไดแกสินคาในกลุมตอไปนี้
สินคา
พิกัดสินคา
เครื่องหมอ เครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแตงสําหรับ HS330749
ประทินรางกาย หรือประเทืองโฉม
พลาสติกและของที่ทําดวยพลาสติก
HS390120 HS390319 HS392690
ไมและของทําดวยไม ถายไม
HS442190
รองเทา สนับแขงและของทีค่ ลายกัน ฯลฯ
HS640399
ไขมุกธรรมชาติหรือไขมุกเลีย้ ง รัตนชาติหรือหึ่ง HS710239
รัตนชาติ โลหะมีคา
ของที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา
HS731210
ทองแดงและของทําดวยทองแดง
HS741110
เครื่องปฏิกรณ บอยเลอร เครื่องจักร เครื่องใชกล HS841430 HS841480 HS841869 HS842139
เครื่องจักรไฟฟา เครื่องอุปกรณไฟฟาและ
HS851780 HS852510
สวนประกอบ ฯลฯ
ยานบก นอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือราง HS 870829
รถราง สวนประกอบและอุปกรณประกอบ
4.3) รายการสินคาที่ความสามารถในการแขงขันลดลง (Losers)
เปนสินคาของไทยที่สงออกไปเม็กซิโก โดยมีอัตราการเติบโต ต่ํากวา อัตราการเติบโต
โดยเฉลี่ยของการนําเขาสินคาชนิดนั้นของเม็กซิโกจากทั่วโลก และ สินคาดังกลาวของไทยในตลาด
เม็กซิโกมีสัดสวนตลาดที่ลดลง ไดแกสินคาในกลุมตอไปนี้
สินคา
พิกัดสินคา
ของปรุงแตงเบ็ดเตล็ดที่บริโภค
HS210390
กากเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร
HS230990
เคมีภัณฑเบ็ดเตล็ด
HS382490
พลาสติกและของที่ทําดวยพลาสติก
HS390210 HS390330 HS392410
ยางและของทําดวยยาง
HS401120 HS401199 HS401693
หนังดิบ (นอกจากหนังเฟอร) และหนังฟอก
HS410431 HS410439
สินคา
พิกัดสินคา
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เสนใยสันประดิษฐ
ของทําดวยสิ่งทอที่จัดทําแลวอื่นๆ ของเปนชุด
รองเทา สนับแขงและของทีค่ ลายกัน ฯลฯ
ไขมุกธรรมชาติหรือไขมุกเลีย้ ง รัตนชาติหรือกึง
รัตนชาติ โลหะมีคา
ของที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา
เครื่องปฏิกรณ บอยเลอร เครื่องจักร เครื่องใชกล
และสวนประกอบ ฯลฯ
เครื่องจักรไฟฟา เครื่องอุปกรณไฟฟา และ
สวนประกอบ ฯลฯ

HS550320
HS630790
HS640299 HS640411
HS711319
HS732393
HS841590 HS841950 HS847170 HS847989
HS848190
HS850140 HS850300 HS850440 HS851220
HS851711 HS852520 HS852540 HS852721
HS853224 HS853641 HS853710 HS854011
HS854129 HS854140 HS854212 HS854213
HS854250 HS854389 HS854411 HS854451
HS854890
HS870899 HS871120

ยานบก นอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือราง
รถราง
อุปกรณและเครื่องอุปกรณืทใี่ ชในการทัศนศาสตร HS901832 HS901839 HS902690
เฟอรนิเจอร
HS940161 HS940190 HS940320 HS940390
ของเลน ของเลนเกม และของใชที่จําเปนในการ
HS950390 HS950691
เลนกีฬา

4.4) รายการสินคาที่มีความสามารถในการแขงขัน ขณะที่ตลาดหดตัว (Achievers in Adversity)
เปนสินคาของไทยที่สงออกไปเม็กซิโก โดยมีอัตราการเติบโต เปนบวก แมวา อัตราการ
เติบโตโดยเฉลีย่ ของการนําเขาสินคาชนิดนัน้ ของเม็กซิโกจากทั่วโลกจะ ติดลบ (หรือลดลง) และ สินคา
ชนิดนั้นของไทยในตลาดเม็กซิโกมีสัดสวนตลาดที่เพิ่มขึ้น ไดแก สินคาในกลุมตอไปนี้
สินคา
พิกัดสินคา
พลาสติกและของที่ทําดวยพลาสติก
HS392042 HS392490
ยางและของทําดวยยาง
HS401699
หนังสือพิมพเปนเลม หนังสือพิมพ รูปภาพ และ HS490199
ผลิตภัณฑอื่นๆ
ใยยาวประดิษฐ
HS540233 HS540761
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สินคา

พิกัดสินคา

เสนใยสั้นประดิษฐ
เครื่องแตงกายและของที่ใชประกอบกับเครื่อง
แตงกายถักแบบนิตหรือโครเชต
เครื่องแตงกายและของที่ใชประกอบกับเครื่อง
แตงกายที่ไมไดถักแบบนิตหรือโครเชต
ของที่ทําดวยเหล็กและเหล็กกลา
อะลูมิเนียมและของทําดดวยอะลูมิเนียม
เครื่องปฏิกรณ บอยเลอร เครื่องจักร เครื่องใชกล
และสวนประกอบ ฯลฯ
เครื่องจักรไฟฟา เครื่องอุกปรณไฟฟาและ
สวนประกอบ ฯลฯ

ยานบก นอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือราง
รถราง
อุปกรณและเครื่องอุปกรณทใี่ ชในการทัศน
ศาสตร

HS551311
HS610343 HS610910 HS611020 HS611030
HS620342 HS620343 HS620462 HS621210
HS730630 HS732690
HS761519
HS841459 HS841510 HS841582 HS845011
HS847150 HS848180
HS850431 HS850450 HS850490 HS851650
HS851719 HS851890 HS851999 HS852190
HS852812 HS853221 HS853321 HS853400
HS853690 HS854121 HS854160 HS854230
HS854240 HS854430 HS854441
HS870870
HS900150 HS900912 HS900990 HS901380
HS903289

5) บริการและการลงทุนที่คาดวาไทยไดประโยชน
ภาคบริการที่คาดวาไทยจะไดประโยชนจากการทํา FTA กับเม็กซิโก ไดแก ภาคธุรกิจ
การโรงแรม รานอาหารและสปาตางๆ ตามเมืองเลียบชายฝงทะเลซึ่งเปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยวของ
เม็กซิโก นอกจากนี้ ผูป ระกอบการไทยอาจเขามารวมลงทุนในภาคการกอสรางซึ่งมีการขยายตัวเปน
อันดับ 2 ในป 2547 รองจากภาคการขนสง/การสื่อสาร
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6) กระทบตอภาคการผลิตในประทศไทย
6.1) สินคาเกษตรกรรม
สินคาเกษตรของเม็กซิโกที่มศี ักยภาพในการสงออกมายังไทย ไดแก
สินคา
พิกัดสินคา
ปลา สัตวน้ําจําพวกครัสตาเซีย โมลลุสก และ
HS030342 HS030613
สัตวน้ําที่ไมมกี ระดูกสันหลังอื่นๆ
ครั่ง รวมทั้งกิม เรซิน น้ําเลยง (แซบ) และสิ่ง
HS130220
สกัดอื่นๆ
น้ําตาลและขนมทําจากน้ําตาล
HS170230 HS170290 HS170410
6.2) สินคาอุตสาหกรรม
สินคาอุตสาหกรรมที่บราซิลมีความสามารถในการแขงขัน ไดแก
สินคา
พิกัดสินคา
ของปรุงแตงเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได
HS210690
เคมีภัณฑอินทรีย
HS294110
ผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม
HS300490
เครื่องหอม เครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแตงสําหรับ HS330499
ประเทินรางกายหรือประเทืองโฉม
เคมีภัณฑเบ็ดเตล็ด
HS382490
พลาสติกและของที่ทําดวยพลาสติก
HS392690
ยางและของทําดวยยาง
HS400219
หนังดิบ (นอกจากหนังเฟอร) และหนังฟอก
HS410431 HS410439
เครื่องปฏิกรณ บอยเลอร เครื่องจักร เครื่องใชกล HS841370 HS841430 HS847160 HS847170
และสวนประกอบ
HS847330
เครื่องจักรไฟฟา เครื่องอุปกรณไฟฟา และ
HS850431 HS851750 HS851790 HS853222
สวนประกอบ ฯลฯ
HS853400 HS853669 HS853690 HS854011
HS854110 HS854389 HS854411 HS854449
HS854451
ยานบก นอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือราง HS870190 HS870899
รถราง ฯลฯ
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VI. ยุทธศาสตรการทํา FTA และ/แนวทางความรวมมือกับประเทศเม็กซิโก
ไทยยังมีความสัมพันธกับเม็กซิโกในทางการคาและการลงทุนในระดับต่ํา
ดังนั้น
ยุทธศาสตรในการนําไปสูการจัดทํา FTA ระหวางสองประเทศควรรวมตนดวยการเสริมสราง/กระชับ
ความสัมพันธระหวางประเทศในระดับรัฐบาลทั้งทางดานเศรษฐกิจและการเมือง เชน ความรวมทางดาน
การลงทุน ความตกลงรวมกันในดานมาตรฐานสุขอนามัยและมาตรฐานอุตสาหกรรม ใหมากขึน้ ทั้งนี้
รัฐบาลสามารถสงเสริมความรวมมือในภาคเอกชนใหมากขึ้นในอีกทางหนึ่งดวย
สินคาอุตสาหกรรมสงออกที่มีศักยภาพของสองประเทศอยูในพิกัดทีใ่ กลเคียงกัน เชน
พิกัด 87 ชิน้ สวนประกอบยานยนต เม็กซิโกสงเสริมอุตสาหกรรมยานยนตซึ่งมีความกาวหนามากกวา
ไทย ดังนั้น ประโยชนที่จะไดรับจากการทํา FTA สําหรับอาจมีอยางจํากัด อยางไรก็ตาม ในหมวดสินคา
เกษตรนัน้ เม็กซิโกนําเขาสินคาเกษตรและอาหารสุทธิ ในขณะที่ไทยเปนผูสงออกสุทธิ ดังนั้น คาดวา
ไทยและเม็กซิโกนาจะไดรับประโยชนในการคาสินคาเกษตรและสินคาประเภทอาหาร เชน อาหารทะเล
แปรรูป และผักและผลไมตางๆ ไดมากขึ้น
ความรวมมือดานการลงทุน อาจเปนการรวมกันลงทุนหรือขยายการลงทุนระหวางสอง
ประเทศในสาขาการทองเที่ยว เชน การเปดธุรกิจรานอาหารไทย และสปาตางๆ โดยเมืองทองเที่ยวตาม
ชายฝงทะเลของเม็กซิโกเปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยวที่สําคัญ นอกจากนี้ การลงทุนในเม็กซิโกจะทําใหไทย
ไดรับประโยชนจาก FTA ที่เม็กซิโกทํากับประเทศคูคาอยางกวางขวางอีกดวย
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6. ยุโรปตะวันตก
I. ภาพรวมทั่วไป: เศรษฐกิจ การคา การลงทุน
EUประกอบดวยสมาชิก 25 ประเทศ ไดแก ออสเตรีย เบลเยียม เดนมารค ฟนแลนด ฝรั่งเศส
เยอรมนี กรีซ ไอรแลนด อิตาลี ลักเซมเบิรก เนเธอรแลนด โปรตุเกส สเปน สวีเดน และสหราชอาณาจักร
ซึ่งเขารวมเปนประเทศสมาชิกตั้งแตเริ่มแรก และประเทศอีก 10 ประเทศซึ่งไดเขารวมเปนสมาชิกใน
วันที่ 1 พฤษภาคม 2004 อันไดแก ไซปรัส สาธารณรัฐเชก เอสโตเนีย ฮังการี แลตเวีย ลิธัวเนีย มอลตา
โปแลนด สาธารณรัฐสโลวัก และสโลเวนีย
รูปภาพที่ 4-6.1 แผนที่ยุโรปตะวันตก

ที่มา: Geography, Flag and Map of the European Union

1.1 โครงสรางทางเศรษฐกิจ
เมื่อรวมประเทศสมาชิก 25 ประเทศ EU จะมีพื้นที่รวมประมาณ 3.8 ตารางกิโลเมตร 1 และ
ประชากรรวม 454.9 ลานคน โดย EU มี GDP รวมมูลคา 12,691 พันลานดอลลารสหรัฐฯ นับเปนรอยละ
31 ของ GDP โลก และกลายเปนเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญที่สุดของโลก โดยมี GDP per capita 25,738
ลานดอลลารสหรัฐฯ เปนลําดับ 9 ของโลก
1
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ตารางที่ 4-6.1 ตัวชี้วัดตางๆ ของประเทศสมาชิก EU
Area Population
('000 km2) (million)

EC-15
Euro area
Austria
Belgium
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Portugal
Spain
Sweden
United
Kingdom
C-10
Cyprus
Czech
Republic
Estonia
Hungary

GDP per capita
Euro
PPSa

Share in gross value added
(per cent)
Agriculture, Industryb Services
hunting, forestry
and fishing

3,154
2,458
84
31
43
305
544
357
132
70
301
3
34
92
505
411
244

380.8
306.9
8.1
10.4
5.4
5.2
59.9
82.5
11.0
4.0
57.5
0.5
16.3
10.5
41.0
9.0
59.5

24,310
23,500
27,670
25,620
34,730
27,510
25,170
25,800
13,960
33,710
22,390
51,240
27,880
12,730
18,210
29,850
26,790

24,300
23,800
26,910
25,860
27,190
24,500
25,120
24,050
17,940
29,600
23,910
45,270
26,570
16,830
21,270
25,460
26,830

2.0
2.3
2.3
1.2
2.1
3.4
2.6
1.1
6.7
3.2
2.5
0.6
2.5
3.6
3.2
1.8
0.9

26.7
26.9
30.5
26.1
25.1
29.9
24.2
28.6
22.9
40.5
26.6
16.7
24.9
27.5
28.5
27.2
25.9

71.3
70.8
67.2
72.7
72.8
66.7
73.2
70.3
70.4
56.3
70.9
82.7
72.6
68.9
68.3
71.0
73.2

739
9
79

74.1
0.7
10.2

5,850
15,850
7,410

11,860
18,870
15,550

3.5
4.3
3.4

31.3
20.2
38.4

65.2
75.5
58.2

45
93

1.4
10.1

5,470
7,120

10,250
13,430

5.4
3.7

29.3
30.7

65.3
65.6
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Area Population
('000 km2) (million)

Latvia
Lithuania
Malta
Poland
Slovak
Republic
Slovenia
Memorandum
:
United States
Japan

GDP per capita
Euro
PPSa

Share in gross value added
(per cent)
Agriculture, Industryb Services
hunting, forestry
and fishing

65
65
0.3
313
49

2.3
3.5
0.4
38.2
5.4

3,940
4,490
11,330
4,830
5,360

9,080
10,050
16,800
10,400
11,730

4.5
7.1
2.8
3.1
3.9

24.5
30.5
28.2
30.0
32.0

71.0
62.4
69.0
66.9
64.1

20

2.0

12,280

16,950

3.0

35.2

61.8

9,373
378

288.6
127.4

33,340
29,910

33,710
24,840

1.3
1.3

21.6
29.1

77.1
69.6

ที่มา: WTO Trade Policy Review: European Communities 2004

ตารางที่ 4-6.2 สัดสวน GDP ของประเทศตางๆ ในโลกป 2004
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ดวยจํานวนสมาชิกถึง 25 ประเทศ ทําใหเศรษฐกิจของEU มีความหลากหลาย โดยในกลุม
ประเทศแถบยุโรปทางเหนือ เชน เบลเยียม ฝรั่งเศส เยอรมนี เนเธอรแลนด และสหราชอาณาจักร มี
ลักษณะเปนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสมัยใหม ใชทุนสูง เนนภาคบริการ และมีคาจางแรงงานระดับสูง
ในขณะที่ประเทศแถบยุโรปทางใต เชน กรีซ โปรตุเกส และสเปน มีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับ
ต่ํากวา โดยยังมีลักษณะเปนเศรษฐกิจที่ใชแรงงานมากกวาโดยเปรียบเทียบ โดยแรงงานเปนแรงงานที่มี
ทั ก ษะและค า แรงต่ํ า กว า ส ว นประเทศสมาชิ ก ใหม ส ว นส ว นใหญ อ ยู ร ะหว า งการปรั บ โครงสร า ง
อุตสาหกรรม เพื่อลดการสรางความไดเปรียบจากการใชแรงงานราคาถูก และการผลิตที่ตองการแรงงาน
ทักษะไมมากนักไปสูการผลิตที่มีความซับซอนมากขึ้น โดยเนนพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีมาก
ขึ้น อยางไรก็ตาม บางประเทศในกลุมสมาชิกใหม เชน แลตเวียและลิธัวเนีย ยังมีลักษณะเศรษฐกิจที่ใช
ความไดเปรียบจากแรงงานทักษะต่ําและทรัพยากรธรรมชาติอยู ความหลากหลายในระบบเศรษฐกิจยัง
หมายความวาความร่ํารวย และขีดความสามารถทางการแขงขันของแตละประเทศมีความแตกตางกัน
คอนขางมากดวย
สําหรับการรวมตัวทางระบบการเงินนั้น ในกลุมประเทศสมาชิกเกา 15 ประเทศ 12 ประเทศสมาชิก
ไดตกลงใชเงินสกุลเดียวกัน คือเงินยูโร โดยมี 3 ประเทศที่ไมใชเงินยูโร ไดแก สหราชอาณาจักร เดนมารก
และสวีเดน ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกใหมอีก 10 ประเทศถูกคาดหวังใหปฏิบัติตาม Masstricht convergence
criteria ไดกอนจึงจะไดรวมใชสกุลเงินยูโร
1.2 ภาพรวมดานการคา
EU มีขอตกลงเปดเสรีทางการคา (Preferential Trade Agreements) กับหลายประเทศ และกลุม
ประเทศ รวมถึงที่อยูระหวางการเจรจา โดยประเทศที่ EUไดทําขอตกลงการคาเสรีแลวไดแก ชิลี อียิปต
จอรแดน และเลบานอน สวนประเทศที่อยูระหวางการเจรจา ไดแก อัลเบเนีย ซีเรีย กลุม MERCOSUR กลุม
GCC และมีขอตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจกับกลุม ACP (Africa-Pacific Caribbean) ซึ่งเปนกลุมประเทศดอย
พัฒนา นอกจากนี้ EU ยังมีการใหสิทธิพิเศษทางการคาภายใตระบบ GSP กับประเทศกําลังพัฒนา
1.2.1 การคาระหวาง EU กับโลก
EU เปนกลุมเศรษฐกิจที่ความสําคัญตอการคาโลกเปนอยางมาก โดยในป 2004 EU เปนผูคา
สินคาอันดับ 1 ในการคาสินคาโลก ดวยมูลคาการคารวม 2,484 พันลานดอลลารสหรัฐฯคิดเปนรอยละ
13.4 ของการคาสินคาโลก และยังเปนผูคาสินคาบริการอันดับ 1 ของโลก อยางไรก็ตาม แนวโนมการ
แข็งคาของเงินยูโรสงผลลบตอความไดเปรียบดานราคาของสินคาที่ EU สงออก

ตารางที่ 4-6.3 สัดสวนการคาสินคา และการคาบริการโลกป 2004
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ประเทศคูคาสําคัญของ EU ไดแก สหรัฐอเมริกา ในป 2004 มูลคาการคากับสหรัฐฯ เปนรอยละ 20
ของการคาภายนอกของ EU สวนคูคาสําคัญอื่นๆ ไดแก EFTA (รอยละ 12) จีน (รอยละ 8) ญี่ปุน (รอยละ 6)
และรัสเซีย (รอยละ 6) โดยแนวโนมการสงออกและนําเขากับญี่ปุนมีสัดสวนลดลงไป ขณะที่การคากับ
รัสเซียไดเพิ่มความสําคัญมากขึ้น
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ตารางที่ 4-6.4 คูคาสําคัญของ EU ในป 2004

สินคาสงออกสําคัญของ EU ไดแก เครื่องจักรกล และอุปกรณการขนสง (รอยละ 45) เคมีภัณฑ
(รอยละ 15) สินคาอุตสาหกรรมขั้นกลาง (รอยละ 9) สินคาการเกษตร (รอยละ 6) เสื้อผาและสิ่งทอ (รอยละ 4)
เหมืองแร (รอยละ 4) 2
สวนสินคานําเขาสําคัญของ EU ไดแก เครือ่ งจักรกล และอุปกรณการขนสง (รอยละ 36) เหมืองแร
(รอยละ 17) สินคาเกษตร (รอยละ 9) เคมีภัณฑ (รอยละ 8) เสื้อผา ( รอยละ 7) และสินคาอุตสาหกรรม
ขั้นกลาง (รอยละ 6)
นอกจากการคาสินคาแลว EU เปนผูนําดานการคาบริการ โดยสหราชอาณาจักรเปนประเทศผู
สงออกการคาบริการเปนอันดับสองของโลกตามดวยเยอรมนี และฝรั่งเศส ในขณะที่เยอรมนีเปน
ประเทศผูนําเขาการคาบริการเปนอันดับสองของโลก สหราชอาณาจักรตามมาในอันดับที่สี่ และฝรั่งเศส
เปนอันดับทีห่ า โดยประเทศคูคาบริการที่สําคัญ ไดแก สหรัฐอเมริกา และสวิตเซอรแลนด 3
1.2.2 การคาระหวางEU กับไทย
EU นับเปนคูคาสําคัญของไทย โดยในป 2004 EU เปนคูคาสําคัญอันดับ 2 ของไทย การคา
ระหวางไทยกับ EU มีมูลคา 19,066 ลานเหรียญยูโร นับเปนสัดสวนรอยละ 12.7 ของการคาของไทยรอง
จากญี่ปุน โดย EU เปนตลาดสงออกอันดับสองของไทยรองจากสหรัฐฯ เปนสัดสวนรอยละ 15.1 ของ
การสงออกทั้งหมดของไทย มีมูลคา 11,507 ลานเหรียญยูโร และเปนแหลงนําเขาอันดับที่สองของไทย
รองจากญี่ปุน นับเปนสัดสวนรอยละ 15.1 ของมูลคาการนําเขารวม มูลคา 7,559 ลานเหรียญยูโร โดย
ไทยเปนฝายไดเปรียบดุลการคาประมาณ 3,948 ลานเหรียญยูโร
2
3

ตัวเลขป 2002
ตัวเลขป 2002 WTO, Trade Polciy Review European Communities
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ในทางกลับกัน ไทยเปนแหลงนําเขาอันดับที่ 20 ของ EU เปนสัดสวนรอยละ 1.2 ของการนําเขาของ EU
และเปนตลาดสงออกลําดับที่ 31 ของ EU เปนสัดสวนรอยละ 7 ของการสงออกทั้งหมดของ EU โดย
ไทยเปนคูคาสําคัญอันดับที่ 25 ของ EU มีสัดสวนการคารอยละ 1
สินคาสงออกสําคัญจากไทยไป EU ไดแก สินคาในกลุมเครื่องจักร และอุปกรณดานการขนสง
(รอยละ 49.4) สินคาอุตสาหกรรมอื่นๆ (รอยละ 22.9) สินคาในกลุมอาหาร (รอยละ 10.6)
สินคาที่ไทยนําเขาจาก EU ที่สําคัญไดแก สินคาในกลุมเครื่องจักร และอุปกรณดานการขนสง
(รอยละ 45.6) สินคาอุตสาหกรรม (รอยละ 16.7) สินคากลุมเคมีภัณฑ (รอยละ 16.4) สินคา
อุตสาหกรรมอื่นๆ (รอยละ 7)
รูปภาพที่ 4-6.2 การคาระหวาง EU กับไทยตามรายสินคาในป 2004

1.3 ภาพรวมดานการลงทุน
EU เปนผูรับและผูลงทุน FDI ที่ใหญที่สุดในโลก โดยประเทศสมาชิกเกา 15 ประเทศมีสัดสวน
FDI ขาออกเปนรอยละ 37 ของมูลคา FDI Outflows ทั้งหมดของโลก และมีสัดสวน FDI Inflows เปน
รอยละ 50 ของมูลคา FDI Inflows ทั้งหมดของโลก ทั้งนี้ EU เปนผูลงทุนสุทธิในโลก โดยมี
สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และสเปนเปนผูลงทุนรายใหญภายในกลุมประเทศสมาชิก EU ดวยกันเอง
และมีสหรัฐอเมริกาเปนหุนสวนดานการลงทุนที่สําคัญสําหรับประเทศนอกกลุม
การลงทุน FDI ภายในกลุมประเทศสมาชิกใหม 10 ประเทศมีแนวโนมการขยายตัวอยาง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุนในภาคบริการ โดยสาธารณรัฐเชกเปนประเทศในกลุมสมาชิกใหมที่เปน
ประเทศผูรับ FDI มากที่สุด ตามดวยโปแลนด และสาธารณรัฐสโลวัก
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ณ ป 2003 ประเมินวา EU มีมูลคาการลงทุนในประเทศไทยทั้งหมด 6.2 พันลานเหรียญยูโร และ
ไทยมีมูลคาการลงทุนใน EU ประมาณ 0.8 พันลานเหรียญยูโร
ตารางที่ 4-6.5 FDI Inflows and Outflows 2001-2002 ของประเทศสมาชิกEU
Country
EC-15
Austria
Belgium
Belgium/Luxembourg
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Portugal
Spain
Sweden
United Kingdom
C-10
Cyprus
Czech Republic
Estonia
Hungary
Latvia
Lithuania
Malta
Poland

2001
2002
Outward flows Inward flows Outward flows Inward flows
267,495
117,345
140,407
76,217
3,283
1,607
4,616
956
..
..
2,752
6,211
41,878
34,323
38,092
32,859
7,783
4,066
1,736
2,692
1,608
-389
3,231
307
36,220
8,306
28,287
11,893
61,491
7,852
3,455
4,930
464
77
326
53
3,070
291
2,245
942
3,490
3,534
2,910
3,345
..
..
35,340
26,648
32,572
28,144
2,966
6,331
1,521
324
-292
508
15,919
4,383
19,703
2,447
3,650
3,230
-575
2,955
54,234
18,013
30,932
4,909
652
5,639
542
2,440
164
446
294
5,713

220
165
200
337
12
7
6
-90
4-6/8

297
9,319
307
854
396
732
-375
4,119

-18
281
122
264
9
18
..
173
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Country
Slovak Republic
Slovenia

2001
2002
Outward flows Inward flows Outward flows Inward flows
1,579
37
4,012
5
503
133
1,865
117

ที่มา: WTO Trade Policy Review: European Communities 2004

II. กฎระเบียบดานการคาและการลงทุนที่เกี่ยวของ
1) มาตรการดานภาษี
EU มีระดับอัตราภาษี MFN เฉลี่ยคอนขางต่ําที่ระดับรอยละ 6.5 ในป 2004 โดยเฉพาะสินคา
อุตสาหกรรมซึ่งมีภาษีนําเขาเฉลี่ยอยูที่รอยละ 4 สวน กลุมสินคาที่ยังมีอัตราภาษีระดับสูง คือ สินคา
เกษตร และระบบภาษีที่ใชกับสินคากลุมเกษตรคอนขางสลับซับซอน โดยสินคาเกษตรที่มีภาษีสูงเปน
พิเศษ คือ หางนม และสินคาที่มีนมธรรมชาติเปนสวนประกอบ
2) มาตรการดานการคาที่มิใชภาษี
EU ยังมีการใช Export Subsidies อยูมากในกลุมสินคาเกษตร เชน Import Licenses และ การ
หามการนําเขาสินคาบางประเภทซึ่งเปนไปตามขอตกลงการคาระหวางประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการใช
Tariff Quotas กับสินคาสิ่งทอและเสื้อผาซึ่งหมดอายุลงเมื่อ 31 ธันวาคม 2004 และ Tariff Quotas กับ
สินคาเกษตร 89 ประเภทอีกดวย
สําหรับความรวมกฏทางการคาของแตละประเทศเขาดวยกันนั้น ประเทศในกลุม EU ตกลงที่จะ
ปรับใชพิธีการทางศุลกากรในระบบเดียวกัน แมกระบวนการดังกลาวยังไมสมบูรณในทางปฏิบัติ
3) กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา
ในความตกลง Preferential Trading Agreements ของ EU สวนใหญจะใชกฎวาดวยแหลงกําเนิด
ที่เปนไปในแนวทางเดียวกับ pan-European system เชน ใชในความตกลงกับ EFTA, MERCOSUR, EUMediterranean Free Trade Area
ในความตกลงแบบ non-reciprocal preferential arrangements เชน Cotonou Agreement ซึ่ง EU
ทํากับ ประเทศ ACP (African, Caribbean and Pacific countries) นั้น EU จะใหใชกฎวาดวยแหลงกําเนิด
สินคาพิเศษ เชน มีการกําหนด product-specific requirements เชน maximum import content, specific
processing criteria, and change in tariff headings หรืออนุญาตใหมี Regional Cumulation
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III. ความรวมมือและตกลงทางดานการคาระหวางประเทศที่สําคัญของสหภาพยุโรป
1) การจัดทํา FTA กับประเทศตางๆ
EU ไดทํา FTA กับ กลุมประเทศอเมริกาใต MERCOSUR (อารเจนตินา บราซิล ปรากวัย
อุรุกวัย) ชิลี เม็กซิโก ตุรกี แคนาดา และ อียปิ ต
ความสําเร็จในการทํา FTA มักจะเปนสินคาอุตสาหกรรม ดวยเหตุผลที่วา EU มีภาษี
นําเขาที่ต่ําอยูแ ลว จึงไมเปนการยากที่จะทําการเปดเสรี แตนนั่ หมายความวาประโยชนที่ประเทศกําลัง
พัฒนาไดรับเพิ่มขึ้นอาจจะไมมากนักจากที่ไดรับอยูแลว อีกทั้งหลายประเทศที่ไดทาํ FTA กับ EU ก็เปน
ประเทศที่ไมไดสงออกสินคาอุตสาหกรรมเปนหลัก การลดภาษีสินคานําเขาอุตสาหกรรมจึงไมไดสราง
ประโยชนใหอยางมีนัยสําคัญ
ดวยเหตุนี้ การเปดเสรีสินคาอุตสาหกรรมที่ผานมาจึงไมคอยเปนปญหาในดานเจรจา ในการ
เจรจาทํา FTA กับอียิปต EU เปดการคาเสรีสินคาอุตสาหกรรมนําเขาทัง้ หมดใหในทันที สวน แอฟริกาใต
และ เม็กซิโก นั้น มีระยะเวลาเตรียมตัว10 ป กอนเปดทัง้ หมด ในขณะที่ประเทศกําลังพัฒนาไมตอ งเปด
เสรีให EU ในทันที โดยมีระยะเวลาทีย่ าวกวาเล็กนอยคือ 12 ป เปนที่นาสงสัยวา หาก EU ตองทํา FTA
กับประเทศทีมีการสงสินคาอุตสาหกรรมเขาไป EU มาก ดังเชนบางประเทศในเอเชียนั้น ผลการเจรจาจะ
ดําเนินไปอยางราบรื่นหรือไม
ในขณะที่กลุมสินคาอุตสาหกรรมคอนขางจะผานการเจรจาไดสําเร็จ แตสําหรับกลุม
สินคาเกษตร เชน เนื้อ น้ําตาล ผลิตภัณฑนม Cereal และ Cereal Products ขาว ปลาบางชนิด ผลไม ผัก
ไมตัดดอก และ ผลิตภัณฑจากปลา นั้น EU ไมไดนําเขามาเจรจาในการทํา FTA ในขณะเดียวกัน คูเจรจา
ที่เปนประเทศโลกที่สาม ก็เลือกที่จะปกปองกลุมผลิตภัณฑเกษตร เชน เนื้อ น้ําตาล ผลิตภัณฑนม และ
Cereal เชนกัน ดังนั้น จึงปรากฏวา จากตัวอยางการทํา FTA กับ เม็กซิโก และ แอฟริกาใต นัน้ ผลของ
FTA ครอบคลุมสินคาเกษตรเพียงรอยละ 624

4
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2) การจัดตัง้ Trans- Regional EU-ASEAN Trade Initiative (TREATI)
EU ไดแถลงจุดประสงคอยางเปนทางการในการจัดตั้ง Trans- Regional EUASEAN Trade Initiative (TREATI) วาเปน “การจัดตั้งเพื่อความรวมมือในทางเศรษฐกิจ ระหวางภูมิภาค
EU และ อาเซียน โดยเนนทีก่ ารหารือเพื่อความเขาใจรวมกันระหวางสองภูมิภาค ในประเด็นของ Trade
Facilitation, Market Access และ Investment เพื่อขยายการคา และ การลงทุน” ซึ่งประเด็นการหารือ
รวมถึง ภาษี NTB ขอจํากัดของการแขงขันทางการคา และมาตรฐานดานสุขอนามัยในสินคา (Sanitary
and Phytosanitary Standard : SPS) และ คุณภาพสินคา ดวย
ในหลักการแลว EU ใช TREATI เปนเครือ่ งมือในการหารือเพียงอยางเดียว เพื่อทํา
ความเขาใจรวมกัน ไมใชการเจรจาอยางเปนทางการ ผลของการหารือไมไดเปนขอตกลงผูดมัดใดๆ 5
ผูนําของ Delegation of the European Commission ไดแถลงในป 2004 วา “TREATI ไมไดมีจุดประสงค
ในการทํา FTA” อยางไรก็ตาม ไมเปนทีส่ งสัยเลยวา ในทางปฏิบัตินนั้ TREATI มีความสําคัญยิ่งตอผล
การเจรจาการคาของทั้งสองภูมิภาค เพราะ TREATI คือเวที FTA อยางไมเปนทางการระหวางภูมิภาค
EU และ อาเซียน ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับกระแส FTA ขอดีของ TREATI คือการเปดเวทีเจรจาอยางไมเปน
ทางการโดยไมมีขอผูกมัด กอนจะนําผลไปสูเวทีการเจรจาอยางเปนทางการจึงนาจะทําใหบรรยากาศการ
หารือมีความคลองตัว อันอาจจะเปนความหวังที่นาํ ไปสูความตกลงที่งายกวาการหารืออยางเปนทางการ
เพียงเวทีเดียว ผลของ TREATI จะถูกรวบรวมเขาสูคณะเจรจา FTA ที่เปนทางการตอไป หัวขอที่จะ
หารือของ TREATI นั้น ไมไดจํากัดอยูเฉพาะหัวขอในยกรอบ WTO และไมไดขึ้นอยูกับความสําเร็จใน
การเจรจาของ WTO ทําใหกรอบของการหารือมีความยืดหยุนมาก
I V. การวิเคราะหศักยภาพของสหภาพยุโรป
จุดแข็ง:
EU เปนตลาดใหญ และเปนคูคาที่มีความสําคัญเปนอันดับสอง และยังเปนกลุมผูลงทุน
ดาน FDI ที่ใหญที่สุดในโลก การเพิ่มของสมาชิกใหม 10 ประเทศอาจเปนการเพิ่มศักยภาพในการขยาย
การคา เพราะสมาชิกกลุม (ประเทศ) ใหมมีอัตราการขยายตัวที่สูงมาก นอกจากนัน้ EU ยังตองดําเนิน
นโยบายตางประเทศในลักษณธที่กึ่งคานอํานาจสหรัฐฯทั้งการเมืองและเศรษฐกิจจึงทําใหเปนคูคาเชิง
ยุทธศาสตรที่มีความสําคัญยิ่งของไทย (อาเซียน)

5

TREATI What Means For Business, from the seminar by The Delegation of EU Commission To Thailand
Seminar, March 20, 1004
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จุดออน:
EU ไมสนใจทีจ่ ะเปดเสรีภาคเกษตร และกลุม สินคาเกษตรแปรรูป ซึ่งเปนสินคาสงออก
ที่สําคัญของไทย และ EU ถาหาก EU ตองการเจรจา FTA ก็จะกระทํากับกลุมอาเซียนเทานั้น ซึ่งประเทศ
ไทยจะไมไดประโยชนอยางชัดเจนเพราะตองขึ้นอยูกับการแขงขันระหวางประเทศอาเซียนดวยกันเอง
กฏระเบียบที่เปนอุปสรรคสําคัญคือ Common Fishery Policy และ CAP (Common Agricultural Policy)
ซึ่งประกอบไปดวย (1) การตั้งกําแพงภาษี (2) การแทรกแซงราคา และ (3) การใหเงินทุนอุดหนุนภาค
เกษตรจากรัฐบาล
CAP ทําให EU ถูกกลาวหาวา ทําใหเกิดการบิดเบือนกลไกตลาด เกิดการคาที่ไมเปน
ธรรม และ ยังทําให6เกิดการไมพัฒนาของอุตสาหกรรมเกษตรของ EU เอง อยางไรก็ตาม นโยบาย EU
ปจจุบันไดแสดงเจตจํานงจะลดมาตราการสนับสนุนดังกลาวอยางคอยเปนคอยไป แตก็ยังย้าํ ถึงความ
จําเปนที่ตองคงมาตราการนีไ้ วในระดับหนึ่ง ซึ่งหมายความวา EU ไมเคยมีเปาหมายยุติมาตราการ CAP
ทั้งหมด ซึ่งมาตราการ CAP นั้นเปนเหตุผลทางการเมืองและวัฒนธรรมมากกวาเหตุผลเชิงเศรษฐศาสตร
โดยเฉพาะสาเหตุดานวัฒนธรรม ซึ่ง EU ถือวาเกษตรกรรมเปนภาคเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับ
ประวัติศาสตรและความเปนมาของยุโรป (European Heritage) ประเด็นนี้ยากยิ่งทีจ่ ะโตแยงในการเจรจา
ใดๆ เชนเดียวกับกรณีประเทศญี่ปุนที่ปกปองเกษตรกร จึงคงเปนทีแ่ นนอนวานโยบาย CAP ยังคงตอง
ดํารงไวแมวาจะโอนออนลงบางก็ตาม
โอกาส:
การเจรจา FTA ที่ EU ทํากับประเทศอียิปต แอฟริกาใต เม็กซิโก ตุรกี นั้นไดผลในการ
เปดเสรีดานสินคาอุตสาหกรรมทุกประเภท แตสําหรับกลุมสินคาเกษตรนั้น มีเพียงรอยละ 60 ของสินคา
ที่อยูในรายการที่ไดผลประโยชนจากการเจรจา ความหวังที่จะไดประโยชนในการเจรจาตอกลุมสินคา
เกษตรจึงมีจํากัด
ภาษี : ไมมากนัก
• ปจจุบัน อัตราภาษีนําเขาสินคาอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยอยูท ี่รอยละ 4
ซึ่งนับวาต่ําอยูแ ลว สวนสินคาเกษตรยังมีอัตราภาษีนําเขาคอนขางสูง
แตเนื่องจาก EU มักจะปฏิเสธที่จะนําประเด็นสินคาเกษตร สินคา
ประมง และสินคาเกษตรแปรรูป เขามาในกรอบการเจรจา ทําให
ประโยชนจากการลดภาษี จึงไมอาจเกิดขึ้นไดงาย เมื่อพิจารณาถึง
6
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สภาพการเมืองภายใน EU แลว การปรับลดภาษีดังกลาวเปนประเด็น
ออนไหวทางการเมืองอยางยิ่ง โดยเฉพาะฝรั่งเศสซึ่งเปนผูนําในการ
ตอตานการลดกําแพงภาษี ดังนั้น ความหวังที่จะไดประโยชนจากการ
ลดภาษีสินคาเกษตรจึงเปนไปไดยาก
NTB : อาจจะมาก
• ความหวังในการไดประโยชนจากการเจรจาทางการคา จึงมุงไปที่การ
ลด NTB เปนสําคัญ ซึ่งเปนประเด็นทีน่ าจะยืดหยุน กวาการลดอัตรา
ภาษีนําเขาโดยตรงซึ่งเห็นประจักษชัดกวา ทําใหมีความออนไหวทาง
การเมืองสูงกวา
• ความสําเร็จในการเจรจาเพื่อลด NTB นั้น ขึ้นอยูกับ ความสําเร็จใน
การพิสูจนวามาตราการกีดกันที่ EU ยกขึ้นมาอางนั้น เปนการกีดกัน
เปนธรรมหรือไม หรืออีกนัยหนึ่งคือ เปนมาตราการที่ยกขึ้นมาเพราะ
เจตนาดี เพื่อความปลอดภัยของผูบริโภคของ EU หรือเพื่อคุณภาพ
สวัสดิการสังคม จริยธรรม หรือไม หรือโดยตัวบทขอบังคับแลว
เปนไปตาม Article XX, XI, XVIII ของ GATT หรือไม
ประโยชนอนื่ ๆ : ไมแนนอน - อาจจะไมมาก
• เทาที่ปรากฏ ไมปรากฏวาผลการเจรจา FTA กับประเทศใดสงผลให
เกิดการปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจมหภาค โครงสรางการแขงขัน เชน
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และการยกเลิกการควบคุมราคาสินคา จะมี
เพียงความตกลงที่ EU ทํากับเม็กซิโกและ ชิลี เทานั้นทีค่ รอบคลุมถึง
ความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเขาไปดวย ดังนั้น ความหวัง
ที่จะนําการเจรจาการคากับ EU มาเปนเครื่องมือเพื่อปฏิรูปกลไกการ
แขงขันในประเทศไทยจึงมีไมมากนัก อยางไรก็ตาม มาตราการ NTB
บางอยางของ EU เชนการกําหนดมาตรฐานสวัสดิการแรงงานที่ในการ
ผลิต มีสวนชวยในการพัฒนาความเปนอยูของแรงงานไทยใหดีขึ้น
• FTA ในทัศนะของ EU ยังถูกจํากัดดวยความเขมงวดในประเด็น
แหลงกําเนิดสินคา
ซึ่งในทางปฏิบัติสงผลกระทบดานลบตอกลุม
สินคาเกษตร และ กลุมสินคาที่ใชแรงงานผลิตเปนหลัก ซึ่งมักเปน
สินคาจากประเทศกําลังพัฒนา จึงคาดหมายไดวา ประโยชนจากการ
เจรจาอาจไมมากนัก
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บริการ:
ความพรอม ความสนใจในการทํา FTA
• ไทย มีความสนใจมาก แตตอ งผานกลุมอาเซียนในเวที TransRegional EU-ASEAN Trade Initiative (TREATI)
• EU มีความสนใจคอนขางมาก และไดแสดงความสนใจในการทํา
FTA กับกลุมอาเซียน ภายใตกรอบ WTO โดย EU ใหความสําคัญกับ
การทํา FTA ระหวางกลุมอาเซียนกับประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ
คอนขางมาก และ ไมตองการเสียดุลอํานาจทางเศรษฐกิจไป
อุปสรรค:
EU มีความกังวลถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากความพยายามทีไ่ ทยและอาเซียนบางประเทศทํา
FTA กับประเทศตางๆ โดยเฉพาะกับสหรัฐ และ ญี่ปุน วาจะกระทบตอโอกาสของธุรกิจของ EU หรือไม
EU อาจจะเลือกใชผลการเจรจาหรือความเปนไปไดของผลการเจรจาของไทยกับประเทศคูคาเปนขอ
ตอรองทางออม
ที่ผานมาอุปสรรคอีกประการที่เขาขาย NTB ที่สําคัญคือ Protected Geographical
Indication (PGI) หรือ GI EU มีสินคาที่อยูภายใตการปกปอง GI หลายประเภท เชน เนื้อสด ผลิตภัณฑ
เนื้อสัตว เนยแข็ง สินคาที่ทําจากสัตว น้ํามันสัตว ผัก ผลไมสดและผลไมแปรรูป อาหารทะเล เบียร เปน
ตน โดยปจจุบนั มีสินคาที่ขึ้นทะเบียนแลว 720 รายการ 7
GI ไดรับการตําหนิเปนอยางมากวาเปนเงื่อนไขที่ซับซอนและเปนการสรางการกีดกัน
อยางมาก ในเวที WTO และไดมกี ารฟองรองวา EU ไดใช GI เปนเครื่องมือกีดกันการคา และเพื่อเปน
การผอนคลายขอครหาดังกลาว ปจจุบนั EU ไดอนุญาตใหนับสินคาที่ผลิตในขั้น Intermediate Goods ที่
เปนสินคาที่สงออกจาก EU ใหนับเปน Originating Products ของประเทศผูนําเขาได โดยมาตราการนี้
เรียกวา Bilateral Cumulation
แต Bilateral Cumulation ก็อาจจะสรางปญหา Trade Diversion ไดอีก หรือที่เรียกวา
ปญหา “Hub and Spoke Effect” โดยอาจจะทําให EU เองกลายเปนศูนยกลางการลงทุนจากตางชาติ
ทั้งนี้เพราะเมื่อ EU ทําความตกลงการคาเสรีกับประเทศกําลังพัฒนาอืน่ ๆ และประเทศเหลานั้นไมไดมี
ความตกลงทางการคาระหวางกันแลว เพื่อใหไดสิทธิ Bilateral Cumulation ประเทศเหลานั้นตองหันมา

7

นโยบายเกษตรรวม และ การอุดหนุนชวยเหลือการคาเกษตรกรสหภาพยุโรป สํานักที่ปรึกษาเกษตรตางประเทศ กันยายน 2548
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ลงทุนที่ EU จึงจะไดสิทธินี้ แทนที่จะไปลงทุนระหวางกันเอง ดังนั้น Bilateral Cumulation 8 จึงอาจเปน
เงื่อนไขที่บั่นทอนการเติบโตของการลงทุนระหวางประเทศกําลังพัฒนาดวยกันเองก็เปนได
V. การวิเคราะหสถานะการแขงขันของสินคาและบริการรายสาขา
1) สินคาเกษตรกรรมของไทยบางรายการที่ตาดวาจะไดประโยชน
ไมเปนที่แนชดั วา EU จะทําการลดภาษี และ NTB อยางจริงจังหรือไม และสินคาเกษตรไทยที่
สงออกไปยัง EU มีเพียง 14% ขอมูลคาสงออกจากไทยไป EU และไมไดเติบโตเพิ่มขึ้นแตอยางใด
ระหวางป 2000-2004
2) สินคาอุตสาหกรรมที่คาดวาไทยจะไดประโยชน
การทํา FTA อาจไมไดประโยชนเพิ่มขึน้ มากนักเนื่องจากภาษีโดยเฉลี่ยของ EU สําหรับสินคา
อุตสาหกรรมต่ําอยูแลว คืออยูที่ 6.5%
2.1) การพิจารณาสินคาอุตสาหกรรมไทยในตลาด EU
1) รายการสินคาที่แขงขันไดดี (Product Champion)
สินคาอุตสาหกรรม ประเภท เครื่องจักร เครื่องกล อุปกรณไฟฟาและอะไหล และ ชิ้นสวน
ยานยนต เปนสินคาสงออกไป EU ที่มีความตองการสูง โดยมีมูลคาถึง 41 % ในป 2004 และเติบโต
เล็กนอยจาก 38% ในป 2000 โดยเฉพาะชิน้ สวนยานยนตนั้น มีสัดสวนเพิ่มขึ้นจาก 6.2% ในป 2000 เปน
9% ในป 2004 9
ในขณะที่ EU นําเขาสินคาอุตสาหกรรมไทยเพิ่มขึ้น EU กลับนําเขาสินคาอุตสาหกรรมจาก
โลกโดยรวมลดลง โดยจากสัดสวน 28.4% ในป 2000 เหลือเพียง 24.5%ในป 2004 แตสําหรับชิ้นสวน
ยายยนตนนั้ EU ไดนําเขาเพิม่ ขึ้นเล็กนอยจาก 3.5% ในป 2000 เปน 4.1% ในป 2004 ซึ่งอาจหมายถึง ไทย
อาจเผชิญกับการแขงขั้นในตลาดชิ้นสวนยานยนตมากกวาสินคาอุตสาหกรรมประเภทเครื่องจักรทั่วไป
นอกจากสินคาอุตสาหกรรมที่มีอัตราเติบโตสวนทางแลว สินคาออกของไทยไปยัง EU
ประเภทอื่นๆ เชน สินคาเกษตร สิ่งทอและเครื่องนุงหม และ เคมีภณ
ั ฑ กลับมีอัตราการเติบโตคอนขาง
เกาะกลุมไปในทางเดียวกับการนําเขาจากโลกของ EU ซึ่งหมายถึงสินคาไทยเหลานี้ อาจจะพอยังรักษา
สวนแบงตลาดไวได แตก็ไมไดมีศักยภาพดีเทาสินคาอุตสาหกรรม นอกจากนัน้ เมือ่ พิจารณาถึงการ
แขงขันดานตนทุนแรงงานต่ําจากจีน อยางในกรณี สิ่งทอและเครื่องนุง หม คาดไดวาการแขงขันจะ
รุนแรงขึ้น และตองใชความพยายามมากขึน้ ที่จะรักษาสัดสวนตลาดไวได
8

Joseph F. Francois, Matthew McQueen, and Ganeshan Wignaraja (2005). European Union-Developing Countries
FTAs: Overview and Analysis. World Development, Vol.33, No.10, pp1545-1565.
9
Eurostat Thailand/EU Bilateral Trade and Trade With The World 2005
4-6/15

ยุโรปตะวันตก

จํานวน
ทั้งหมด
สินคาปฐม
สินคาเกษตร
พลังงาน
สินคา
อุตสาหกรรม
เครื่องจักร
ชิ้นสวนยาน
ยนต
เคมีภัณฑ
สิ่งทอ
เครื่องนุงหม

ตารางที่ 4-6.6: มูลคา การนําเขาของ EU จาก ตลาดโลก ( EUR MM)
2000
% สัดสวน
2002
% สัดสวน
2004
995,649
100
941,570
100
1,029,326

% สัดสวน
100

287,723
77,429
159,574
674,759

28.9
7.8
16.0
67.8

269,465
80,196
147,586
642,001

28.6
8.5
15.7
68.2

308,008
79,334
181,071
675,914

29.9
7.7
17.6
65.7

282,676
34,789

28.4
3.5

239,080
36,321

25.4
3.9

253,943
4,227

24.7
4.1

70,576
64,438

7.1
6.5

80,626
67,015

8.6
7.1

86,307
69,705

8.4
6.8

ที่มา: Thailand EU Bilateral Trade and Trade With The World, EuroStat

ตารางที่ 4-6.7: มูลคา การนําเขาของ EU จาก ประเทศไทย (EUR MM)
จํานวน
ทั้งหมด
สินคาปฐม
สินคาเกษตร
พลังงาน
สินคา
อุตสาหกรรม
เครื่องจักร
ชิ้นสวนยาน
ยนต
เคมีภัณฑ
สิ่งทอ
เครื่องนุงหม

2000
13,514

% สัดสวน
100

2002
11,978

% สัดสวน
100

2004
12,766

%สัดสวน
100

2,120
2,005
3
10,785

15.7
14.8
0
79.8

1,747
1,681
10,185

14.6
14
0
85

1,872
1,789
8
10,721

14.7
14
0.1
84

5,082
767

37.6
5.7

4,551
1,086

38
9.1

5,201
759

40.7
5.9

275
1,446

2.0
10.7

192
1,345

1.6
11.2

231
1,319

1.8
10.3

ที่มา: Thailand EU Bilateral Trade and Trade With The World, EuroStat
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ตารางที่ 4-6.8: มูลคา การสงออก จาก EU ไปยัง ตลาดโลก (EUR MM)
จํานวน
ทั้งหมด
สินคาปฐม
สินคาเกษตร
พลังงาน
สินคา
อุตสาหกรรม
เครื่องจักร
ชิ้นสวนยาน
ยนต
เคมีภัณฑ
สิ่งทอ
เครื่องนุงหม

2000
856,728

% สัดสวน
100

2002
900,389

% สัดสวน
100

2004
963,709

% สัดสวน
100

103,681
57,770
27,769
734,533

12.1
6.7
3.2
85.7

101,024
60,649
22,974
779,310

11.2
6.7
2.6
86.6

206,481
58,655
27,757
814,397

11
6.1
2.9
84.5

260,474
77,607

30.4
9.1

253,969
92,542

28.2
10.3

276,652
101,550

28.7
10.5

119,603
33,356

14
3.9

142,375
35,577

15.8
4

151,921
34,049

15.8
3.5

ที่มา: Thailand EU Bilateral Trade and Trade With The World, EuroStat

จํานวน
ทั้งหมด
สินคาปฐม
สินคาเกษตร
พลังงาน
สินคา
อุตสาหกรรม
เครื่องจักร
ชิ้นสวนยาน
ยนต
เคมีภัณฑ
สิ่งทอ
เครื่องนุงหม

ตารางที่ 4-6.9: มูลคา การสงออก จาก EU ไปยัง ประเทศไทย (EUR MM)
2000
% สัดสวน
2002
% สัดสวน
2004
% สัดสวน
6602
100
6,931
100
6,996
100
644
452
19
5473

9.8
6.8
0.3
82.6

631
430
18
6,064

9.1
6.2
0.3
87.5

720
460
19
5,895

10.3
6.6
0.3
84.3

2368
366

35.9
5.6

2,747
402

39.6
5.8

2,539
291

36.3
4.2

994
152

15.1
2.3

1,088
150

15.7
2.2

1,150
154

16.4
2.2

ที่มา: Thailand EU Bilateral Trade and Trade With The World, EuroStat
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2) สรุปผลกระทบตอภาคการผลิตในประเทศไทย
สินคาเกษตรกรรม
ปจจุบันไทยนําเขาสินคาเกษตรจาก EU มีสัดสวนมูลคา 6-7% ระหวางป 2000-2004
ซึ่งไมมากเมื่อเทียบกับสินคาอุตสาหกรรม การลดภาษีนําเขาของไทยอาจมีผลใหสินคาเกษตรของ EU มี
ราคาถูกลงและสามารถเพิ่มยอดขายในประเทศไทยไดมากขึ้น โดยเฉพาะสินคาที่เกีย่ วกับผลิตภัณฑนม
ซึ่งมีสัดสวนคอนขางสูง
สินคาอุตสาหกรรม
เนื่องจากประเทศไทยไมไดผลิดสินคาอุตสาหกรรมระดับเดียว หรือ ประเภทเดียวกับ
EU และ สินคาอุตสาหกรรมจาก EU เปนสินคาทุนที่ใชในการผลิตเสียเปนสวนใหญ การลดภาษีนําเขา
นาจะทําใหตน ทุนการผลิตของอุตสาหกรรมไทยดวยสินคาทุนเหลานี้ ลดลง และเปนผลดี
VI. ยุทธศาสตรการทํา FTA และแนวทางความรวมมือกับสหภาพยุโรป
EU ไมไดแสดงความสนใจที่จะทําการเจรจา FTA เปนรายประเทศกับไทยซึ่งเปน
แนวคิดหลักของ EU ไมวาจะเปนประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ เชน สหรัฐ ญี่ปนุ หรือประเทศกําลัง
พัฒนาที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ เชน จีน และ อินเดีย ก็ตาม การเจรจาที่เกิดขึน้ ระหวาง EU กับประเทศ
กําลังพัฒนา จึงเปนไปในลักษณะกลุมประเทศ เชน การเจรจากับกลุม MERCOSUR ของทวีปอเมริกาใต
สวนการเจรจาทวิภาคีที่เกิดขึน้ นั้น เปนผลพวงจากอดีต เชน การเจรจา FTA กับ ชิลี เม็กซิโก แคนาดา
และ ตุรกี โดยที่การเจรจากับตุรกีก็เปนประเด็นเฉพาะกรณีทเี่ กีย่ วของกับความตองการของตุรกีที่จะเขา
เปนสมาชิก EU
EU ยึดถือกรอบของ WTO เปนหลักในการเจรจา ในสวน Trans- Regional EUASEAN Trade Initiative (TREATI) ที่ไดกอตั้งขึ้นนั้น เปนการสรางความรวมมือในทางการคาระหวาง
EU และ ASEAN ซึ่งมีนัยที่จะเปนกรอบเล็กของการเจรจา แตไมไดถอื วา TREATI เปนการเปดหนทาง
การเจรจาแบบ FTA ขึ้นมาใหมแบบเอกเทศจาก WTO สวนการจัดตั้ง กลุมวิสัยทัศน (Vision Group) เขต
การคาเสรีอาเซียน ที่ประชุมครั้งแรกในเดือนกรกฏาคม 2005 ก็เปนเพียงการหารือเพือ่ รวบรวมแนวคิด
เพื่อการชี้แนะ โดยกลุมวิสยั ทัศนนี้มิไดมีอาํ นาจใดๆในการเจรจาตอรอง
เนื่องจาก EU มีทาทีที่จะเลือกที่ทําการหารือการคากับกลุม ASEAN ภายใต TransRegional EU-ASEAN Trade Initiative (TREATI) มากกวาเปนรายประเทศ ยุทธศาสตรของการเจรจา
ของไทยจึงผูกอยูกับการหารือ TREATI ที่พวงติดไปกับกลุม ASEAN อยางหลีกเลี่ยงไมได ไทยจึงไมมี
อิสระที่จะทําวางยุทธศาสตรเปนเอกเทศ ในกรณีการเจรจา (หรือหารือ) กับ EU
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นั่นหมายความวา ผลประโยชนใดๆที่จะไดจากการเจรจา อาจจะยังไมตกถึงไทยทันที
เพราะผลประโยชนที่ไดของกลุมอาเซียน อาจแตกตางจากที่ไทยจะไดรับ ทั้งนี้ขึ้นอยูก ับความสามารถใน
การแขงขันระหวางไทยเปรียบเทียบกับสมาชิกอาเซียนดวยกันเอง ในแตละประเด็นของสินคาหรือ
บริการ โดยเฉพาะตัวแปรทีส่ ําคัญ คือ เวียดนาม ซึ่งสงออกอาหารแปรรูป เชนเดียวกับไทยไปยัง EU
ยุทธศาสตรการเจรจาของไทยกับ EU ที่ไทยพอจะควบคุมได จึงไมใชการวางแนว
ทางการเจรจาหรือการปฏิบัติตอ EU โดยตรง แตจําเปนตองกําหนดกลยุทธ โดยคํานึงถึงผลที่เกิดจากการ
เจรจากับประเทศอื่น ที่อาจมีผลกระทบตอ EU อันอาจจะทําใหเกิดการโตตอบจาก EU หรือ เกิดความ
ลําบากในเวที TREATI ที่จะมีตอมา ดังเชน การเปด FTA ไทยกับออสเตรเลีย และไทยกับญี่ปุน ในกรณี
อุตสาหกรรมรถยนต ไดสรางความกังวลใหกับ EU อยางมากวา เปนการกีดกันผูผลิตรถยนตรยุโรป
หรือไม
นอกจากประเด็นในเชิงการเจรจาแลว ประเทศไทยควรจะตองเตรียมพรอมกับแนวโนม
NTB ที่ EU กําลังใหความสําคัญ และไมอาจโตแยงวาผิดกฎของ GATT/WTO ได เพราะถือวา เปน
ความชอบธรรมที่ EU ไมไดเลือกฏิบัติ กลาวคือ (1) “History Behind The Product” หรือ Tractability ซึ่ง
เปนนโยบายตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑทุกขัน้ ตอนการผลิตที่ EU ใหความสําคัญมากไมวาจะเปน
กับคูคาใดก็ตาม การทํา Tractability ตองปรับตั้งแตกระบวนการผลิต การจัดซื้อ การบริหารขอมูลดวย
ซอฟตแวร (MIS: Management Information System) และ (2) ประเด็นเรื่อง Organic Food ซึ่งตลาด EU
ไดเริ่มใหความสําคัญอยางจริงจังนับตั้งแตป 1998 โดยทั้งสองประเด็นหลักนี้ สอดคลองกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารใหกาวขึ้นไปสู Value Chain ที่สราง Value-Added สูงขึ้น เปนการหลีกเลี่ยงการ
แขงขันในตลาด EU กับประเทศอาเซียนดวยกัน โดยเฉพาะเวียตนาม และสามารถสราง Premium Price
ไดอีกดวย
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7. EFTA (European Free Trade Association)
I. ภาพรวมทั่วไป: เศรษฐกิจ การคา การลงทุน
1.1 โครงสรางทางเศรษฐกิจ
กลุมประเทศ EFTA ปจจุบันประกอบดวยสมาชิก 4 ประเทศ ไดแก ไอซแลนด ลิกเตนสไตน
นอรเวย และสวิตเซอรแลนด โดยประเทศสมาชิกของ EFTA ทุกประเทศยกเวนสวิตเซอรแลนด
เปนสมาชิกของ European Economic Area (EEA) 1 สวนสวิตเซอรแลนดซึ่งไมไดอยูใน EEAไดทําความ
ตกลงทวิภาคีทางการคาหลายฉบับกับ EU โดยครอบคลุมในเรื่องตางๆเชน การเปดเสรีทางการคา การขนสง
รวมถึงมีความตกลงเกี่ยวกับอุปสรรคทางการคาดานเทคนิค (Technical Barriers to Trade) อยางไรก็ตาม
ความตกลง EEA นี้ไมครอบคลุมนโยบายเกษตรรวมกัน (Common Agricultural Policy: CAP) และ
นโยบายประมงรวมของ EU
รูปภาพที่ 4-7.1: แผนที่กลุมประเทศ EFTA

ที่มา:Oint Interantionales

EEA ประกอบดวยประเทศสมาชิก EU 25 ประเทศ และประเทศสมาชิก EFTA 3 ประเทศ มีผลบังคับใชในป 1994 ครอบคลุมการเคลื่อนยายเสรี 4 ดาน
คือ สินคา(ไมรวมสินคาเกษตรและสินคาประมง) เงินทุน บริการ และคน

1
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ถึงแมวา EFTA เปนกลุมที่มีขนาดประชากรไมมากนัก กลาวคือ ประมาณ 12.4 ลานคน แตถา
เปรียบเทียบในดานความมั่งคั่งทางดานเศรษฐกิจแลว พบวา EFTA เปนกลุมประเทศที่มีความมั่งคั่งใน
ระดับสูง โดย ในป 2004 EFTA มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศรวมกันประมาณ 620 พันลาน
ดอลลารสหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 1.5 ของ GDP โลก อีกทั้งมี GDP ตอประชากรถึง 33,283 ดอลลารสหรัฐฯ
อัตราเงินเฟอเฉลี่ยอยูที่รอยละ 0.9 และอัตราการวางงานอยูที่รอยละ 4.2 นอกจากนี้ EFTA ยังเปนกลุม
ประเทศที่ ไ ด รั บ การจั ด อั น ดั บ เกี่ ย วกั บ ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น หรื อ ที่ เ รี ย กกั น ว า world
competitiveness โดยสถาบัน IMD (International Institute for Management Development) ในป 2005
เปนอับดับตนๆ โดยไอซแลนด สวิตเซอรแลนด และนอรเวย มีระดับขีดความสามารถทางการแขงขัน
เปนอันดับ 4 อันดับ 8 และอันดับ 15 ของโลกตามลําดับ
สมาชิก EFTA มีความชํานาญในดานอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีสูง
อันไดแก ธุรกิจน้ํามันและกาซ ธุรกิจประมง เครื่องจักรกล บริการทางการเงิน การขนสงทางทะเล และยา
โดย ลิกเตนสไตนและสวิตเซอรแลนดเปนผูนําดานการเปนศูนยกลางทางการเงิน และเปนที่ตั้งของ
บริษัทขามชาติ รวมถึงเปนผูลงทุนในตางประเทศที่สําคัญ นอกจากนี้ สวิตเซอรแลนดยังเปนผูนําระดับ
โลกในธุรกิจยา เครื่องจักร และการทํานาฬิกา ในสวนของไอซแลนดและนอรเวยนั้นเปนผูนําในธุรกิจ
ประมง และการขนสงทางทะเล โดยนอรเวยเปนผูสงออกน้ํามันและกาซรายสําคัญของโลก
ตารางที่ 4-7.1: เครื่องชี้วดั ที่สําคัญของประเทศสมาชิก EFTA ป 2004
2004
Iceland Liechtenstein Norway Switzerland
GDP growth (%)
5.2
n.a.
2.9
1.7
GDP (Bn USD)
12.2
n.a.
250.1
357.4
GDP per capita (PPP, USD)
29,899
n.a.
38,096
30,427
Exports (Bn USD)
2.9
n.a.
81.7
118.7
Imports (Bn USD)
3.4
n.a.
48
111.8
Total trade (Bn USD)
6.3
n.a.
129.7
230.5
Inflation (%)
2.3
1.0
0.7
1.0
Unemployment (%)
3.1
2.4
4.5
4.2
Government gross debt (% of GDP)
36.3
n.a.
51.1
56.7
Government financial balance
(% of GDP)
0.4
n.a.
11.5
-1.0
Population (1.1.2005; Mn)
0.294
0.035
4.606
7.422
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2.3
619.8
33,283
203.3
163.2
366.5
0.9
4.2
54
4.0
12.4
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2004
Land Area ('000 km3)

Iceland Liechtenstein Norway Switzerland
103
0.16
323.9
41.3

EFTA
468.4

ที่มา: OECD Economic Outlook 77, June 2005

1.2 การคาการลงทุนระหวางประเทศ: การคาระหวาง EFTA กับโลก
ในป 2004 EFTA มีมูลคาการคารวม 366 พันลานดอลลารสหรัฐฯ หรือคิดเปนรอยละ 2 ของ
การคาโลกโดย EFTA เปนผูคาอยูในลําดับที่ 9 ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะมูลคาการคาสินคาบริการอยางเดียว
จะพบวามีมูลคาประมาณ 110 พันลานดอลลารสหรัฐฯ หรือรอยละ 2.6 ของการคาบริการโลก ทัง้ นีค้ คู า หลัก
ของ EFTA คือ EU โดยนับเปนสัดสวนประมาณรอยละ 73 ของการคาระหวางประเทศของ EFTA ใน
ขณะเดียวกัน EFTA ก็เปนคูคาอันดับสองของ EU รองจากสหรัฐฯ สวนคูคาที่มีความสําคัญรองลงมา
ไดแก ญี่ปุน จีน และแคนาดา ทั้งนี้ EFTA มีสัดสวนการคากับเอเชีย และ NAFTA อยูที่รอยละ 12 และ 11
ตามลําดับ
รูปภาพที่ 4-7.2: การคาของประเทศสมาชิก EFTA กับโลกป 2004
มูลคาการคาระหวา งประเทศสมาชิก EFTA กับโลก
(2004-ลานเหรียญสหรัฐฯ)
112

119

120
82

100
80
48

60
40
20

3.4

2.9

0
Iceland

Norway
มูลคาการนําเขา

Switzerland

มูลคาการสงออก

ที่มา:ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

ในดานการคาสินคา ประเทศในกลุม EFTA ที่เปนผูสงออก และนําเขาที่สําคัญที่สุด คือ สวิตเซอรแลนด
ตามดวยนอรเวย และไอซแลนด เมื่อพิจารณาแลวจะพบวาสินคาสงออกและนําเขาที่สําคัญของประเทศ
ในกลุม EFTA ปรากฎตามตารางที่ 4-7.2
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ตารางที่ 4-7.2 : สินคาสงออกและนําเขาที่สําคัญของประเทศในกลุม EFTA
ไอซแลนด
นอรเวย

สวิตเซอรแลนด

สินคานําเขาสําคัญ
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ สินคากลุมแร
และเชื้อเพลิง เครื่องจักรกลไฟฟา
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องจักรกล
ไฟฟา เหล็ก และเหล็กกลา
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องจักรกล
ไฟฟา สินคายา เคมีภัณฑ

สินคาสงออกสําคัญ
ปลา และสิ่งมีชีวิตที่มีเปลือก
กลุมแร และเชือ้ เพลิง ปลา และ
สิ่งมีชีวิตที่มีเปลือก อลูมิเนียม
เครื่องจักรกล
ยา เครื่องจักรกล อินทรียเคมี

ที่มา: ประมวลโดยสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

1.3 การคาระหวาง EFTA กับไทย
การคาในชวง 3 ปที่ผานมา (ตั้งแตป 2002 ถึง 2004) ไทยมีมูลคาการคาโดยรวมเฉลี่ยกับกลุม
ประเทศ EFTA อยูที่ประมาณ 1,661.4 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยเปนมูลคาการสงออกของไทยเฉลี่ยอยูที่
ประมาณ 805.1 ลานดอลลารสหรัฐฯ การนําเขาเฉลี่ยอยูที่ 856.3 ลานดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งไทยเปนฝาย
ขาดดุลการคากับกลุมประเทศ EFTA เฉลี่ยประมาณ 51.2 ลานดอลลารสหรัฐฯ และไทยถือวาเปนฝาย
ขาดดุลการคากับประเทศสมาชิก EFTA มาตลอด 10 ป สัดสวนมูลคาการคาระหวางไทยกับ EFTA ถือวา
ยังอยูในระดับต่ํา โดยคิดเปนสัดสวนประมาณเพียงรอยละ 0.4 ของมูลคาการคาทั้งหมดของ EFTA
ในขณะที่คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 1.07 ของมูลคาการคาทั้งหมดของไทย
จากขอมูลการคาลาสุดพบวา ในชวงเดือน ม.ค.-พ.ย. ป 2005 การคาระหวางกันมีมูลคาประมาณ
2,021.7 ลานดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปกอนหนารอยละ 20.50 โดยไทยสามารถ
สงออกเปนมูลคาทั้งหมดประมาณ 728.2 ลานดอลลารสหรัฐฯ และมียอดการนําเขา 1,293.5 ลานดอลลาร
สหรัฐฯ ซึ่งไทยก็ตกเปนฝายขาดดุลการคาที่มูลคาเทากับ 565.4 ลานดอลลารสหรัฐฯ
สินคาสงออกสําคัญของไทยสูกลุมประเทศ EFTA ไดแกสินคาในหมวดอุตสาหกรรม ซึ่งคิดเปน
รอยละ 83 ของสินคาที่ไทยสงออกไป EFTA ทั้งหมด ตัวอยางเชน นาฬิกาและสวนประกอบ ยานยนต
อุปกรณและสวนประกอบ
เครื่องจักรกลและสวนประกอบเครือ่ งจักรกล
เครื่องใชไฟฟาและ
สวนประกอบอื่นๆ เครื่องใชสําหรับเดินทาง อัญมณีและเครื่องประดับ ในขณะที่ สินคาสําคัญที่ไทย
นําเขาจาก EFTA สวนใหญเปนสินคาวัตถุดิบและกึง่ สําเร็จรูป สินคาอุปโภคบริโภค และสินคาทุน
ตามลําดับ เชน เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ เครื่องจักรกลและสวนประกอบ เครื่องจักรไฟฟาและ
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สวนประกอบ เคมีภัณฑ สินแรโลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแทง
และทองคํา เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะพบวา การคาระหวางไทยกับกลุมประเทศ EFTA นั้น
สวิตเซอรแลนดถือเปนประเทศคูคาที่สําคัญของไทย โดยมูลคาการคาระหวางไทยกับสวิตเซอรแลนดนั้น
คิดเปนสัดสวนมากกวาประมาณรอยละ 80 ของการคาระหวางไทย กับ EFTA
1.3.1 การคาระหวางไทยกับสวิตเซอรแลนด
สินคาสงออกของไทยไปสวิตเซอรแลนดเกือบทั้งหมดเปนสินคาในหมวดอุตสาหกรรม
เชน อัญมณีและเครื่องประดับ นาฬิกาและสวนประกอบ เครื่องใชไฟฟาและสวนประกอบ เครื่องจักรกลและ
สวนประกอบ ผลิตภัณฑพลาสติกและสิ่งทอ เปนตน ซึ่งรายการสินคาสงออกดังกลาวของไทยมีมูลคาที่
เพิ่มขึ้น โดยในป 2005 สัดสวนมูลคาการสงออกสินคาในหมวดนี้ของไทยไปยังสวิตเซอรแลนดโดยรวมแลวสูง
ถึงประมาณรอยละ 60 ของมูลคาการสงออกของไทยไปยังสวิตเซอรแลนด อยางไรก็ตามการสงออกอัญมณี
และเครื่องประดับไปยังสวิตเซอรแลนดนั้น กลับมีแนวโนมที่ลดลงอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงป
2004-2005 โดยมูลคาการคาอัญมณีและเครื่องประดับถือวาลดต่ําลงมากเมื่อเทียบกับ 2 ปกอ นหนา
ขณะที่สินคาในหมวดเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรกลับมีแนวโนมในการสงออกที่ดีขึ้น
สําหรับสินคานําเขาสวนใหญของไทยเปนสินคาในหมวดวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป สินคาอุปโภคบริโภค
และสินคาทุน ยกตัวอยางเชน นาฬิกาและสวนประกอบ เครือ่ งจักรกลและสวนประกอบ เครื่องเพชร พลอย
อัญมณี เงินแทง และทองคํา โดยมูลคาการนําเขาในสินคาเพชรพลอย อัญมณี เงินแทงและทองคํา เหล็ก
เหล็กกลา เครื่องจักรกลและสวนประกอบ รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใชทางวิทยาศาสตรเพิ่มสูงขึ้น โดยสรุป
มูลคาการคาโดยรวมระหวางกันอยู ณ ระดับ 1,820.1 ลานดอลลารสหรัฐฯในป 2005 โดยการนําเขา
ทั้งหมดอยูที่ประมาณ 1,183.8 ลานดอลลารสหรัฐฯ และการสงออกทัง้ หมดอยูที่ประมาณ 636.3 ลาน
ดอลลารสหรัฐฯ
ที่นาสนใจ: เครื่องใชไฟฟาและสวนประกอบ ผลิตภัณฑพลาสติก เครื่องจักรกลและสวนประกอบของ
เครื่องจักรกล เปนกลุมสินคาที่นาจะมีอนาคตที่ดีในตลาดสวิตเซอรแลนด เนื่องจากสวิตเซอรแลนดมี
การนําเขาสินคาในหมวดดังกลาวเพิ่มขึ้นทุกป อีกทั้งสัดสวนการครองตลาดของไทยในสินคาขางตน
ยังอยูในระดับต่ํา สามารถที่จะรุกเจาะตลาดสวิตเซอรแลนดไดในอนาคต ในขณะที่อัญมณีและ
เครื่องประดับมีแนวโนมที่ชะลอตัวลงมาก โดยมูลคาการคาลดลงจากป 2003 ที่ประมาณ 359.8 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ เหลือเพียง 72 ลานดอลลารสหรัฐฯในป 2004

1.3.2 การคาระหวางไทยกับนอรเวย
สินคาสงออกของไทยไปนอรเวยที่มีความสําคัญ
ไดแกสนิ คาในหมวดอุตสาหกรรม
สินคาอุตสาหกรรมเกษตร และสินคาเกษตร ตามลําดับ โดยทั้งสามหมวดสินคามีแนวโนมการสงออกดี
ขึ้น สินคาในหมวดดังกลาวไดแก รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ เสื้อผาสําเร็จรูป ขาว ผักกระปอง
และแปรรูป ผลไมกระปองและแปรรูป ขณะที่สินคาที่ไทยนําเขาที่สําคัญคือ สินคาในกลุมวัตถุดิบและกึ่ง
สําเร็จรูป ซึ่งไดแก เครื่องจักรกลและสวนประกอบ สัตวน้ําสด แชเย็น แชแข็งและกึ่งสําเร็จรูป ปุย และยา
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กําจัดศัตรูพืชและสัตว โดยมีมูลคาการคาระหวางประเทศโดยรวม 185 ลานดอลลารสหรัฐฯในป 2005
ถือเปนการนําเขาทั้งหมดประมาณ 102.3 ลานดอลลารสหรัฐฯ และการสงออกทัง้ หมดอยูที่ประมาณ
82.7 ลานดอลลารสหรัฐฯ
ที่นาสนใจ: พบวา มูลคาการสงออกสินคาในหมวดรถยนต อุปกรณและสวนประกอบ เสื้อผาสําเร็จรูป
ขาว ผักกระปองและเครื่องแปรรูป ผลไมกระปองและแปรรูป แมจะมีมูลคาไมมากนักแตกลับเพิ่มขึ้น
ตามลําดับ

1.3.3 การคาระหวางไทยกับไอซแลนด
สินคาสงออกของไทยไปไอซแลนดสวนใหญเปนสินคาในหมวดอุตสาหกรรมการเกษตร
และ สินคาอุตสาหกรรม โดยมีมูลคาอยูที่ 13.4 และ 12.2 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2003 และ 2004
ตามลําดับ สินคาในหมวดอุตสาหกรรมดังกลาวไดแก รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ ตาขายจับปลา
โดยที่เหลือจะกระจายตัวอยูใ นสินคาจําพวกเฟอรนิเจอรและชิ้นสวน สิ่งปรุงรสอาหาร เสื้อผาสําเร็จรูป
ขาว อัญมณีและเครื่องประดับ ในขณะที่ไทยนําเขาสินคาในหมวดวัตถุดิบและกึง่ สําเร็จรูป สินคาทุน
และสินคาอุปโภคบริโภค ตามลําดับ สินคาที่มีความสําคัญไดแก สัตวน้ําสด แชเย็น แชแข็ง แปรรูปและ
กึ่งสําเร็จรูป ซึ่งมีมูลคาการคาระหวางประเทศอยูที่ 12.2 ลานดอลลารสหรัฐฯในป 2004 และ 14.8 ลาน
ดอลลารสหรัฐฯในป 2005 โดยเพิ่มขึน้ รอยละ 28.7
ที่นาสนใจ: ไอซแลนดเปนประเทศผูนําเขายานพาหนะและอุปกรณโดยรวมประมาณ 389 ลาน
เหรียญสหรัฐฯในป 2004 โดยมีการนําเขาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 12 ตอปในชวง 3 ปหลัง อยางไรก็
ตาม เมื่อพิจารณาการนําเขาสินคาในหมวดดังกลาวจากไทย พบวายังมีมูลคาการคาที่นอยมากเมื่อ
เทียบกับสัดสวนมูลคาการนําเขาทั้งหมดของไอซแลนดในสินคาดังกลาว

1.3.4 การคาระหวางไทยกับลิกเตนสไตน
สินคาสงออกของไทยไปสิกเตนสไตนเกือบทั้งหมดเปนสินคาในหมวดอุตสาหกรรม
อยางเชน อัญมณีและเครือ่ งประดับ ในขณะที่สินคานําเขากระจายตัวอยูใ นกลุมตางๆเชน สินคาทุน
สินคาอุปโภคบริโภค สินคาวัตถุดิบและกึง่ สําเร็จรูป โดยมูลคาการคาระหวางไทยกับลิกเตนสไตนยังมี
นอยมาก กลาวคือประมาณ 27.5 ลานดอลลารสหรัฐฯในป 2004 และ ลดลงมาอยูท ี่ 1.9 ลานดอลลาร
สหรัฐฯในป 2005 (ม.ค.-พ.ย.) ทั้งนี้เนื่องมาจากการที่ประเทศลิกเตนสไตนมีขนาดเล็กมาก ดังนัน้
ปริมาณการคาระหวางกันจึงมีนอย
1.4. ภาพรวมดานการลงทุน
กลุมประเทศ EFTA นับเปนกลุมประเทศที่มีระดับการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศหรือที่
เรียกวา Capital Flows ในระดับสูง โดยพบวาการลงทุนระหวางประเทศของกลุม EFTA จัดเปนอันดับ 4
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รองจาก สหรัฐฯ EU และญี่ปนุ การลงทุนโดยตรงไปตางประเทศ (FDI Outflow) ของกลุมรวมกันมีมูลคา
ประมาณ 29.7 พันลานดอลลารสหรัฐฯ โดยการลงทุนโดยตรงไปตางประเทศสวนใหญของ EFTA นั้นจะ
ไปลงทุนใน ฝรั่งเศส แคนาดา ฮองกง และญี่ปุน ในขณะที่ การลงทุนโดยตรงเขามาในกลุม EFTA (FDI
Inflow) สวนใหญเปนการลงทุนจาก บราซิล และอิตาลี ซึ่งมีมูลคาประมาณ 6.9 พันลานดอลลารสหรัฐฯ
สวน FDI ของ EFTA ในประเทศไทยนั้น พบวามาจากสวิตเซอรแลนดเปนหลัก โดยตั้งแตป 1994-2003
มูลคาการลงทุนของสวิตเซอรแลนดในไทยคิดเปน 500 ลานดอลลารสหรัฐฯ
II. กฎระเบียบดานการคาและการลงทุนที่เกี่ยวของ
1) มาตรการดานภาษี
แตละประเทศสมาชิกของกลุม EFTA มีการดําเนินมาตรการทางภาษีและระบบศุลกากรตอ
ประเทศนอกกลุมที่แตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขหากมีการรองขอ
ใชสิทธิพิเศษทางภาษีภายใต GSP และ FTA อยางไรก็ตาม ในภาพรวมจะพบวาสินคาที่มีภาษีสูงของ
EFTA คือ กลุมสินคาเกษตรและอาหารแปรรูป ซึ่งมีอัตราภาษีเทากับรอยละ 300 ในสินคา husbandry,
bovine and other meat products, dairy products และ wheat สวนสินคาอื่นๆ ที่ถือวามีภาษีในระดับสูง
เชนกัน ไดแก sugar cane and sugar beet, cereal grains, food products, paddy rice, oil seeds ผัก ผลไมและถั่ว
processed rice, animal products น้ํามันพืช crops น้ําตาล เครื่องดื่มและผลิตภัณฑยาสูบ สําหรับสินคา
อุตสาหกรรมที่ไทยสนใจสวนใหญมีอัตราภาษีรอยละ 0 อยูแลว
จากขอมูลของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย พบวา EFTA2 ยังตกลงกัน
ไมไดในเรื่องการใหสิทธิพิเศษทางภาษีในหมวดสินคาทีไ่ ทย 3มีความสนใจ ยกเวนสวนประกอบและ
อุปกรณรถยนตที่ประเทศบัลแกเลียและตุรกีเคยไดรับการยกเวนภาษีแลว สวนสินคาเกษตรที่ไทยสนใจ
นั้น ไดรับสิทธิพิเศษบางรายการ เชน ไกและเนื้อไกแชแข็ง และผลไมสด เชน ลําไย เงาะ นอยหนา และ
ลิ้นจี่ เปนตน
2) มาตรการดานการคาที่มิใชภาษี
นอกเหนือจากระบบศุลกากรที่แตกตางกันในประเทศสมาชิก อันเนื่องมาจากการที่ EFTA มี
ลักษณะการรวมกลุมดังทีก่ ลาวมาแลวขางตน อุปสรรคทางการคาระหวางไทยกับกลุมประเทศ EFTA
นั้นยังหมายรวมถึงอุปสรรคทางการคาที่มิใชภาษี ซึ่งเกีย่ วกับเรื่องของ มาตรฐานสุขอนามัย มาตรฐาน
สินคาอุตสาหกรรม และขอตกลงเกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาภายใตกรอบ EFTA Convention
อีกดวย
2

ในที่นี้ใชขอมูลการคาของประเทศสวิตเซอรแลนดเปนหลัก เนื่องจากเปนประเทศคูคาที่มีความสําคัญที่สุดของไทยในกลุมประเทศ EFTA

3

หมวดสินคาที่ไทยสนใจไดแก เนื้อไก สินคาประมงแชเย็น แชแข็งและแปรรูป ผักผลไมสดแชเย็น แชแข็ง ดอกไมสด ขาว ซอสปรุงรสตางๆ
อาหารสัตว ยางและผลิตภัณฑ สิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูป กระเปาเดินทาง เครื่องประดับ เครือ่ งใชไฟฟา รถยนตและอุปกรณ เครือ่ งปรับอากาศ
และ เครื่องมือทางการแพทย
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มาตรการสุขอนามัย (SPS: Sanitary and Phytosanitary Standards) มาตรการดังกลาวของแตละ
ประเทศในกลุม EFTA สวนใหญสอดคลองและอยูในระดับใกลเคียงกับของ EU แตจะมีรายละเอียด
แตกตางกันไปในเรื่องระบบการตรวจสอบ หนวยงานที่เกี่ยวของ และการขออนุญาตนําเขาสําหรับสินคา
บางชนิด โดยสวิตเซอรแลนดและลิกเตนสไตนมีมาตรการกําหนดใหสนิ คาที่มีสวนประกอบ GMO เกิน
กวาระดับที่กําหนดตองปดฉลากสําหรับสินคาอาหาร และวัตถุดิบอาหารสัตว
สวนมาตรฐานสินคาอุตสาหกรรม (TBT) ของประเทศ EFTAนั้น ก็มคี วามสอดคลองและอยูใ น
ระดับใกลเคียงกับสหภาพยุโรปเชนกัน ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานระหวางประเทศ แตมีการกําหนด
มาตรฐานในระดับที่สูงกวาสําหรับสินคาบางประเภท เชน นอรเวยกาํ หนดมาตรฐานในระดับสูงสําหรับ
สินคาแบตเตอรี่ และสารเคมีที่เปนอันตรายบางชนิด โดยสวิตเซอรแลนด และนอรเวย มีการจัดทํา MRA
กับออสเตรเลีย นิวซีแลนด และแคนาดา ซึ่งเปนประเทศที่ระดับมาตรฐานใกลเคียงกัน
การคุมครองทรัพยสินทางปญญาภายใตกรอบ EFTA Convention พบวา การคุมครองเกี่ยวกับ
ทรัพยสินทางปญญานั้น
มีระดับการใหความคุม ครองตอประเทศสมาชิกในระดับสูงและครอบคลุม
กวางขวาง เชน ในเรื่องของ copyright, trademarks for goods and services, geographic indicators,
industrial design patents, plant variables, topographies of integrated circuit และ undisclosed
information
3) กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา
กฎแหลงกําเนิดสินคาหลัก 3 กฎที่ใชใน EFTA ไดแก
1. Pan-European Cumulation / Diagonal Cumulation: ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตป 1997 โดยเปด
โอกาส ใหใชแหลงกําเนิดสินคาขามความตกลง FTA ตางๆ ที่ EU และ EFTA จัดทําได โดยปจจุบัน
ครอบคลุม 29 ประเทศใน EU, EFTA และ CEEC (Central & Eastern European countries)
2. กฎแหลงกําเนิดสินคาของแตละ FTA
3. กฎแหลงกําเนิดสินคา GSP (ในกรณีของสวิตเซอรแลนด และนอรเวย) ทั้งนี้ หลักการสําคัญ
ในแตละกฎขางตน ไดแก Wholly-obtained และ Sufficiently worked or processed ซึ่งจะมี
รายละเอียด แตกตางกันไปในแตละรายการสินคา โดยอาจมีการกําหนดระดับของ nonoriginating materials ที่สามารถใชได หรือ local content รวมดวย
III. ความรวมมือและความตกลงดานการคา/การลงทุนระหวางประเทศที่สําคัญของ EFTA
EFTA ยังมีความตกลงการคาเสรี หรือที่เรียกวา Free Trade Agreements อีก 16 ฉบับ กับ
บัลแกเรีย ชิลี โครเอเชีย อิสราเอล จอรแดน เลบานอน มาเซโดเนีย เม็กซิโก โมร็อคโค ปาเลสไตน โรมา
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เนีย SACU สิงคโปร เกาหลีใต ตูนิเซีย และตุรกี และกําลังอยูระหวางการเจรจากับอีก 3 ประเทศ คือ
แคนาดา ไทย และอียิปต
ทั้งนี้จากขอมูลของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชยระบุวามูลคาการคา
ระหวางกลุมประเทศ EFTA กับกลุมประเทศคูคาหลักซึ่งไดแกตุรกี บัลแกเลีย โมร็อคโค และเม็กซิโกนัน้
มีมูลคาการคาที่เพิ่มขึ้นเปนลําดับหลังจากความตกลงเขตการคาเสรีระหวางประเทศมีผลบังคับใช แต
อยางไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของมูลคาการคาดังกลาวอาจเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ
ประเทศคูสัญญาที่เปลี่ยนแปลงไปอีกดวย
IV. ความคืบหนาและหัวขอที่สําคัญในการเจรจาการคาเสรีไทย – EFTA
กรอบของการทําความตกลงการคาเสรีระหวางไทยกับ EFTA นั้น อาจกลาวไดวา ไมไดมีความ
แตกตางกับความตกลงการคาอื่นๆที่ไทยไดดําเนินการไปแลวมากนัก โดย การเจรจาจัดทําเขตการคาเสรี
ครั้งนี้ เพื่อใหเกิดการคาเสรีที่ครอบคลุมสินคาทุกรายการโดยไมมีขอ ยกเวน แตในรายละเอียดนั้น
สามารถใหความยืดหยุนกับการเปดตลาดสินคาที่จัดวาเปนสินคาออนไหวของประเทศคูเจรจาได ทั้งนี้
ผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นคือ การยกเลิกอุปสรรคทางการคาทั้งมาตรการภาษีและมาตรการที่มิใชภาษี รวมถึง
การเพิ่มความรวมมือและการถายทอดเทคโนโลยีระหวางกัน การเปดเสรีในสินคาหมวดอุตสาหกรรม
การอํานวยความสะดวกทางดานการคา
การเปดเสรีภาคบริการโดยใหครอบคลุมทุกรูปแบบของการ
ใหบริการ การเปดเสรีและใหความคุมครองการลงทุน การเคลื่อนยายเงินทุนอยางเสรี กระบวนการ
ศุลกากรและกฎแหลงกําเนิดสินคา การใหความคุมครองเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา โดยการประชุม
ครั้งแรกเมื่อวันที่ 11-15 ตุลาคม 2005 ผูรวมเจรจาไดเห็นชอบในหลักการ แตในรายละเอียดจําเปนตองมี
การเจรจากันตอไป EFTA ไดเรียกรองใหไทยเปดการลงทุนที่ครอบคลุมการลงทุนอื่นๆที่มากกวาการ
ลงทุนเพื่อการผลิตสินคา ในขณะที่ไทยตองการจํากัดไวแค FDI นอกจากนี้ EFTA แสดงความสนใจใหมี
การเปดเสรีทางการเงิน โทรคมนาคม และการขนสง สวนการเจรจาเปดเสรีการคาสินคาเกษตรนั้นพบวา
เปนเรื่องที่ไทยตองดําเนินการเจรจารวมกับประเทศสมาชิกเปนรายๆเอง เนื่องจากภายใตกรอบความตก
ลง EEA นั้น ไมมีขอกําหนดความตกลงรวมที่เกี่ยวของกับสินคาเกษตร
ผลการเจรจารอบที่ 2 ที่ จังหวัดเชียงใหมในวันที่ 16-20 มกราคม 2006 พบวา การเจรจาที่มคี วามคืบหนา
มากที่สดุ คือการตกลงลดภาษีอุตสาหกรรมของ EFTA ซึ่งจะเปนรอยละ 0 ในทันทีที่ความตกลงมีผลบังคัญใช
สวนไทยนัน้ ไดแบงการลดภาษีอุตสาหกรรมออกเปน 3 กลุม คือกลุมที่ลดภาษีเปนรอยละ 0 ทันที กลุมที่ลดภาษี
เปนรอยละ 0 ภายในระยะเวลา 5 ป และกลุมที่ลดภาษีเปนรอยละ 0 ภายในระยะเวลา 10 ป สวนการเจรจา
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เรื่องอื่นๆยังไมมีขอสรุปที่เปนรูปธรรม เนื่องจากทั้งสองฝายยังมีความเห็นไมตรงกัน อยางเชน
เรื่องของการเปดการคาเสรีสินคาประมง การเปดการคาเสรีสินคาเกษตร การเปดตลาดโทรคมนาคมและ
การเงิน การใหความคุมครองเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา และการกําหนดมาตรฐานสุขอนามัย
การเปดเสรีสินคาประมงจะกระทบตออุตสาหกรรมในไทยคอนขางมาก เนื่องจากมีผลทําใหมี
การนําเขาปลามาทดแทนปลาที่ผลิตไดในประเทศ เนื่องจากผูเลี้ยงของไทยยังไมมีการพัฒนาเทคนิคการ
เลี้ยงที่ดพี อทําใหตนทุนตอไรสูงกวา ซึ่งอาจจะกระทบผูเลี้ยงประมาณ 2 ลานคนทั่วประเทศ สวนการเปด
เสรีการเงินและการลงทุน ขอมูลจากกลุมศึกษาความตกลงเขตการคาเสรีภาคประชาชนระบุวา กลุม
ประเทศ EFTA ตองการใหมกี ารเปดเสรีทางการเงินและการลงทุนในระดับเดียวกับขอเรียกรองที่
สหรัฐอเมริกาขอมา โดยสวิตเซอรแลนด มีศักยภาพในเรื่องของการทองเที่ยวและภาคการเงินที่พรอมจะ
เขามาลงทุน เรื่องทรัพยสินทางปญญานั้น EFTA ตองการใหใชกรอบ Trips Plus และคุมครองการจด
สิทธิบัตรสิ่งมีชีวิตถึงระดับจุลชีพ ซึ่งจะสงผลกระทบตอเรื่องยาและการใชทรัพยากรชีวภาพของไทย
ประเด็นทั้งหมดขางตน มีลกั ษณะที่คลายคลึงกับขอเรียกรองของทางสหรัฐฯ ดังนัน้ การเจรจาในเรื่อง
ดังกลาว จึงควรดําเนินการใหสอดคลองกับคณะเจรจาการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ ที่กําลังดําเนินอยูจ ากการ
เจรจา EFTA ในรอบที่ 2 แสดงใหเห็นวา EFTA มีความยืดหยุนในการเจรจาโดยไมตองแกไขกฎหมาย
ภายในของตน และการเจรจาในรอบที่ 3 จะมีขึ้นระหวางวันที่ 3-7 เมษายน 2006 ที่เมืองเจนีวา
สวิตเซอรแลนด

-

V. การวิเคราะหศักยภาพของกลุมประเทศ EFTA
จุดแข็ง
EFTA เปนกลุม ที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เมื่อพิจารณาจากรายไดเฉลี่ยของทั้งกลุมตอประชา
การ(GDP per Capita) ที่สูงมาก
เปนกลุมประเทศที่จัดไดวามีความเขมแข็งและมีความสามารถในการแขงขันในระดับสูง
มีความชํานาญในดานอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีสูง
มีความสัมพันธทางการคาที่ดีกับ EU อีกทั้งเปนสมาชิกรวมกับ EU ภายใตกรอบความตกลง
EEA

จุดออน
- อัตราการวางงานคอนขางสูง
- ลักษณะภูมิประเทศไมเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมมากนัก
- จํานวนประชากรนอย
โอกาส
- เปนกลุมประเทศที่มีการคาขายอยางใกลชดิ กับกลุมประเทศ EU
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- เปนกลุมประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนือ่ ง
- สินคาที่กลุมประเทศ EFTA นําเขาเปนหมวดอุตสาหกรรมที่ไทยมีความสามารถในการผลิต

-

อุปสรรค
ลักษณะทางภูมิศาสตรที่คอนขางไกลจากประเทศไทย
มีมาตรฐานสุขอนามัยสําหรับอาหารสูงมาก
มีระบบการศุลกากรของแตละประเทศในกลุมสมาชิกที่ทันสมัย
แตยังมีความแตกตางกัน
คอนขางมากในรายละเอียด
มาตรการภาษีที่สูงมากในหมวดสินคาเกษตรและอาหารแปรรูป กลาวคือสูงกวารอยละ 300
ความแตกตางกันทางดานภาษาและวัฒนธรรม อาจมีผลตอการสื่อสารและทําความเขาใจกัน
ความรูความเขาใจในตลาดของนักลงทุนและผูสงออกไทยในตลาด EFTA ยังมีอยูอยางจํากัด
VI. การวิเคราะหสินคาและบริการไทยในตลาด EFTA

การคาที่มีการแขงขันสูงจําเปนอยางยิ่งที่ผสู งออกจะตองมีความเขาใจในสินคาและบริการของ
ตนเอง อีกทัง้ ตองมีความเขาใจในเรื่องของตลาดสินคานั้นในตลาดเปาหมาย ซึ่งรวมถึงปริมาณความ
ตองการสินคานั้นๆในตลาด ลักษณะของสินคาและอัตถประโยชนที่เปนที่ตองการของตลาด สถานะภาพ
การแขงขันของตลาด หรือแมกระทั่งในเรือ่ งของความตองการหรือปริมาณการคาในหมวดสินคานัน้ ๆ
สินคาที่จะนําเสนอตอไปนี้จาํ แนกเปน 2 หมวดหลัก ไดแก หมวดสินคาที่มีศักยภาพ 4 ในการ
แขงขันภายในตลาดของประเทศคูคาถึงแมวาจะไมมีความตกลงเขตการคาเสรีระหวางกัน และหมวด
สินคาที่มีโอกาส 5ในการเติบโตมากขึ้นในการแขงขันภายในตลาดของประเทศคูคาหลังความตกลงเขต
การคาเสรีมีผลบังคับใช ทั้งนี้หลักการวิเคราะหถึงความสามารถในการแขงขันนั้นจะเปนสวนที่เกี่ยวของ
กับเรื่องศักยภาพรายสินคา โดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนมูลคาการสงออกของสินคานั้นๆ
การเติบโตของมูลคาการสงออก (Export Growth) และปริมาณการสงออกไปสงตลาดเปาหมายในสินคา
นั้นๆ (Export Volume)

4

สินคาทีม่ ีศักยภาพ หมายถึง สินคาที่ไมเพียงแตมีสัดสวนในมูลคาการสงออกที่เพิ่มขึ้นในตลาดเปาหมาย แตยังเปนสินคาที่มีอัตราการเติบโต
อยางตอเนือ่ ง รวมทั้งเปนสินคาที่ยังมีสวนครองตลาดในตลาดเปาหมายไมมากนัก

5

สินคาทีม่ ีโอกาส หมายถึง สินคาที่ยังมีสวนแบงตลาดในตลาดเปาหมายไมมากนัก โดยการทํา FTA ทําใหผูสงออกของไทยมีโอกาสในการ
แขงขันมากขึ้น ทั้งนี้พิจารณาจากการเปลีย่ นแปลงสัดสวนตอการสงออกและการเปลี่ยนแปลงทางดานการเติบโตรวมดวย
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1) สินคาเกษตร
สวิตเซอรแลนด
สินคาไทยที่มศี ักยภาพในการแขงขัน
สินคา

พิกัดสินคา (HS)

ปลาและสัตวน้ํา

030410, 030420, 030612, 030613, 030619, 030749

ผลไม และลูกนัตบริโภคได

080430, 080450, 081090

ของปรุงแตงจากเนื้อสัตว

160414, 160420, 160520, 160590

ของปรุงแตงทําจากพืชผักผลไม

200580, 200590, 200600, 200819, 200820

มูลคารวม ป 2005 (บาท)

1,060,678,984

สินคาที่ไทยมีโอกาสจะเติบโตในตลาดเปาหมายหลังจากทํา FTA
สินคา

พิกัดสินคา (HS)

ตนไมและพืชอื่นๆ

60310

พืชผัก

070820, 070920, 070930, 070960, 070990

ธัญพืช

100620, 100630, 100640

น้ําตาล และขนมทําจากน้ําตาล

170490

ของปรุงแตงจากธัญพืช

190219, 190230, 190530, 190590

มูลคารวม ป 2005 (บาท)

371,008,881

นอรเวย
สินคาไทยที่มศี ักยภาพในการแขงขัน
สินคา

พิกัดสินคา (HS)

ตนไมและพืชอื่นๆ

60310

ผลไม และลูกนัตบริโภคได

080430, 080450, 081090, 081340

กาแฟ ชา

090230, 090420, 090920

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโมสีเมล็ดธัญพืช

110814

น้ําตาล และขนมทําจากน้ําตาล

170490

ของปรุงแตงจากธัญพืช

190219, 190220, 190230, 190410, 190590

มูลคารวม ป 2005 (บาท)

80,986,529

สินคาที่ไทยมีโอกาสจะเติบโตในตลาดเปาหมายหลังจากทํา FTA
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สินคา

พิกัดสินคา (HS)

พืชผัก

070920, 070960, 070990, 071040

ของปรุงแตงจากเนื้อสัตว

160414, 160419, 160420, 160520, 160590

ของปรุงแตงทําจากพืชผักผลไม

200580, 200590, 200819, 200820, 200892, 200899

มูลคารวม ป 2005 (บาท)

496,600,489

ไอซแลนด
สินคาไทยที่มศี ักยภาพในการแขงขัน
สินคา

พิกัดสินคา (HS)

พืชผัก

70990

มูลคารวม ป 2005 (บาท)

2,427,391

สินคาที่ไทยมีโอกาสจะเติบโตในตลาดเปาหมายหลังจากทํา FTA
สินคา

พิกัดสินคา (HS)

ธัญพืช
ของปรุงแตงจากธัญพืช

100610, 100630
192019

มูลคารวม ป 2005 (บาท)

13,376,780

ลิกเตนสไตน
ไมมี
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2) สินคาอุตสาหกรรม
สวิตเซอรแลนด
สินคาไทยที่มศี ักยภาพในการแขงขัน
สินคา

พิกัดสินคา (HS)

เครื่องหนัง

320412, 320416

ผลิตภัณฑพลาสติก

392062, 392321, 392620, 392690

ยางและของทําจากยาง

401140, 401519

เครื่องหนัง

420291, 420292, 420299

ไมและของทําดวยไม

442010, 442090, 442190

ผาทอชนิดพิเศษ

581092

สิ่งทอ

630790

รองเทา

640299, 640391, 640399, 640411

อุปกรณไฟฟาและสวนประกอบ

850440, 850450, 851721, 851750, 852721, 852812, 853400

ยานยนตและอุปกรณ

870420

อุปกรณและเครื่องอุปกรณที่ใชในการทัศน
ศาสตร การวัดความเที่ยง การแพทย

900912

สินคา

พิกัดสินคา (HS)

นาฬิกาและสวนประกอบ

911490

ของเลน และของใชจําเปนในการเลนกีฬา

950390, 950662, 950670

มูลคารวม ป 2005 (บาท)

12,082,011,443

สินคาที่ไทยมีโอกาสจะเติบโตในตลาดเปาหมายหลังจากทํา FTA
สินคา

พิกัดสินคา (HS)

เครื่องดื่ม สุรา และน้ําสมสายชู

220300

กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร 230910
เครื่องแตงกาย

610910, 610990, 611020, 611030

อัญมณีและเครื่องประดับ

711311, 711319, 711620, 711719

เหล็ก หรือเหล็กกลา

731815

ของเบ็ดเตล็ดทําดวยโลหะสามัญ

830629

เครื่องจักรกลและสวนประกอบ

847160, 847180, 848180, 848210
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สินคา

พิกัดสินคา (HS)

เฟอรนิเจอร

940179, 940320, 940360

มูลคารวม ป 2005 (บาท)

7,196,005,192

นอรเวย
สินคาไทยที่มศี ักยภาพในการแขงขัน
สินคา

พิกัดสินคา (HS)

ของปรุงแตงเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได

210390

ของที่ใชในการถายรูปหรือถายภาพยนตร

370790

รองเทา

640299, 640319, 640391, 640399, 640411, 640419

เหล็กหรือเหล็กกลา

731815, 732393

เครื่องจักรและสวนประกอบ

841510, 841581, 841582, 847160, 847170, 847180

เครื่องอุปกรณไฟฟาและสวนประกอบ

851711, 851719, 851721, 851730, 851750, 851780

ยานยนตและอุปกรณ

870870

อุปกรณและเครื่องอุปกรณที่ใชในการทัศน
ศาสตร การวัดความเที่ยง การแพทย
มูลคารวม ป 2005 (บาท)

900150, 900211, 900912, 900921
1,384,184,489

สินคาที่ไทยมีโอกาสจะเติบโตในตลาดเปาหมายหลังจากทํา FTA
สินคา

พิกัดสินคา (HS)

ยางและของทําจากยาง

401511, 401519

ไมและของทําดวยไม

442190

แวดดิ้ง สักหลาด และผาไมทอ

560811

เครื่องแตงกาย

611020, 611030

เครื่องแตงกาย

620433, 620452, 620462, 620463

ของเลน

950390

มูลคารวม ป 2005 (บาท)

582,131,105

ไอซแลนด
สินคาไทยที่มศี ักยภาพในการแขงขัน
สินคา

พิกัดสินคา (HS)
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ของปรุงแตงเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได

210390

ยางและของทําจากยาง

401519

เครื่องแตงกาย
เครื่องอุปกรณไฟฟาและสวนประกอบ

610910, 610990
851711, 851750, 851780, 851790, 852330, 852721,
852821

ยานบกนอกจากรถที่เดินบนราง

870421, 870829, 870870

เฟอรนิเจอร

940161, 940360

ของเลน และของใชจําเปนในการเลนกีฬา

950390

มูลคารวม ป 2005 (บาท)

169,384,921

สินคาที่ไทยมีโอกาสจะเติบโตในตลาดเปาหมายหลังจากทํา FTA
สินคา

พิกัดสินคา (HS)

รองเทา

640319, 640391, 640399, 640411

ผลิตภัณฑเซรามิก

691110, 691200

เครื่องจักรและสวนประกอบ

847170, 847180, 847330

มูลคารวม ป 2005 (บาท)

3,080,297

ลิกเตนสไตน
ไมมีสินคาไทยที่มีศักยภาพในการแขงขัน
สินคาที่ไทยมีโอกาสจะเติบโตในตลาดเปาหมายหลังจากทํา FTA
สินคา

พิกัดสินคา (HS)

อัญมณี และเครื่องประดับ

711719

มูลคารวม ป 2005 (บาท)

23,682,023

VII.ยุทธศาสตรการทํา FTA กับกลุมประเทศ EFTA
แมกลุมประเทศ EFTA จะมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ แตอาจกลาวไดวาเปนตลาดที่ไมใหญนักหาก
พิจารณาที่ขนาดของประชากร แตอยางไรก็ตาม การเพิ่มมูลคาการคารวมกับกลุมประเทศ EFTA ซึ่งอาจ
รวมไปถึงการลงทุนรวมกันในภาคการผลิต นับเปนโอกาสที่ดีที่จะไดยกระดับมาตรฐานการผลิตและ

4-7/16

EFTA (European Free Trade Association)

มาตรฐานสุขอนามัยใหสูงขึ้น ซึ่งเทากับเปนการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ไทยทั้งในตลาดสหรัฐฯและสหภาพยุโรปในอนาคต โดยไทยควรมีแนวทางในการดําเนินกลยุทธจัดทํา
FTA กับกลุมประเทศ EFTA ดังตอไปนี้
- คณะเจรจาควรดําเนินการเจรจาเปดตลาดสินคาครอบคลุมภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ การเงิน
และการลงทุนเปนภาพรวมกับทุกประเทศสมาชิก สวนเรื่องของการเปดเสรีสินคาเกษตรนัน้
ไทยจําเปนตองเจรจาเปนรายประเทศ เนือ่ งจากความตกลง EEA ไมไดครอบคลุมในเรื่องของ
การคาเสรีสินคาเกษตร และการคาเสรีทางดานประมง
- การเจรจาในเรือ่ งความตกลงการคาเสรีในกลุมสินคาเกษตรและประมงนัน้
คณะเจรจาควร
พิจารณาในรายละเอียดเปนรายสินคาวา สินคาใดที่ไทยกับคูเจรจาสามารถแลกเปลี่ยนกันได
เพื่อใหเปนการเพิ่มปริมาณการคาระหวางประเทศโดยไมมีฝายใดฝายหนึ่งเสียประโยชน 6
ยกตัวอยางเชน การเจรจาความตกลงเขตการคาเสรีกับสวิตเซอรแลนดนั้น ควรระมัดระวังการ
เจรจาในสินคาพิกัดในหมวด 21 30 33 35 38 71 และ88 (ซึ่งทั้งหมดเปนสินคาอุตสาหกรรม)
โดยไทยควรเนนการเจรจาเพื่อเปดตลาดสินคาเกษตรในหมวดพิกัด 08 10 20 และสินคา
อุตสาหกรรมในหมวดพิกดั 32 39 40 42 85 และ 91 เปนสําคัญ
- คณะเจรจาควรเนนการเจรจากับประเทศสวิตเซอรแลนดเปนอันดับแรก เพราะเปนประเทศคูคา
ที่ไทยมีการคาอยูดวยแลว อีกทั้งมีขนาดประชากรและขนาดเศรษฐกิจทีใ่ หญทสี่ ุด โดยให
ความสําคัญตอประเทศนอรเวยเปนลําดับตอมา
- จากขอมูลในอดีตพบวา ไทยไดรับสิทธิพิเศษทางการคาบางรายการ (GSP) จากประเทศ
สวิตเซอรแลนด ดังนั้น การเจรจากับประเทศนี้ อยางนอยตองสามารถรักษาระดับสิทธิ
ประโยชนใหเทากับ GSP ที่เคยไดหรือมากกวานัน้
- ในเรื่องของการเปดเสรีภาคการเงินและบริการนั้น ตองเนนในเรื่องของการดึงทุนตางชาติเขา
ประเทศ เพื่อเปนการถายทอดเทคโนโลยี อีกทั้งเพื่อเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและ
แขงขัน
โดยมีเปาหมายเพื่อการยกระดับประเทศใหสามารถเขาไปแขงขันในตลาดทีม่ ีการ
แขงขันและมาตรฐานสูงเชนอเมริกาและสหภาพยุโรปได
- ในเรื่องที่เกีย่ วของกับอุตสาหกรรมประมง ไทยควรพยายามยืดระยะเวลาการลดภาษีใหนาน
เทาที่จะทําได ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหเกษตรและผูทําประมงไทยไดมีการปรับตัว
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

6

วิเคราะหเบื้องตนจากตารางพิกัดสินคาในภาคผนวก
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- ประโยชนและผลกระทบจากการจัดทําเขตการคาเสรีระหวางไทยกับ EFTA นั้น อาจมีไมมาก
นัก เนื่องจากมูลคาการคาเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมประเทศ EU และ USA แลวยังนอยอยูมาก
ทั้งนี้ถาหาก EFTA ไมลดภาษีสินคาใหแกไทย ประโยชนที่ไทยจะไดรับคาดวาคงจะไมมากนัก
- ปริมาณการคาในหมวดสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมระหวางไทยกับกลุมประเทศ EFTA จะ
เพิ่มขึ้น เนื่องจากการมีการลดภาษีโดยเฉพาะหมวดสินคาเกษตร
- มีการเขามาลงทุนและถายทอดเทคโนโลยีของกลุมประเทศ EFTA มากขึ้น ซึ่ง EFTA มี
ความสามารถในภาคบริการและอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีสูง
ในระยะยาวจะมีสวนชวย
เสริมสรางศักยภาพการแขงขันของไทย
- เปนการปกปองการเจาะตลาดของสินคาทดแทนที่มาจากประเทศอื่นๆที่เกิดจากการทํา FTA กับ
กลุมประเทศ EFTA อีกทั้งเปนการแยงสวนแบงตลาดที่เคยเสียใหประเทศคูแขง 7 ยกตัวอยางเชน
รถยนตและเรือจากตรุกี ผลิตภัณฑเนยและนมจากบัลแกเลีย แรจากเม็กซิโก รองเทาจากโมร็อค
โค อีกทั้งยังเปนการปองกัน Trade Diversion ที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคต
- มีการเคลื่อนยายการลงทุนเขาสูภาคการเงินและบริการของไทยมากขึน้ โดยสวิตเซอรแลนดซึ่ง
เชี่ยวชาญดานการเงินเปนผูน ํา
ทําใหการแขงขันในตลาดการเงินเขมขนมากยิ่งขึน้
เปน
ประโยชนแกผูบริโภค และลดความกังวลเรื่องการผูกขาดตลาดการเงินอันเนื่องมาจากการเจรจา
จัดทํา FTA ไทย-สหรัฐฯ

7

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย
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8. รัสเซีย
I. ภาพรวมทั่วไป: เศรษฐกิจ การคา การลงทุน
รัสเซียเปนประเทศที่มีพื้นทีต่ ั้งเชื่อมโยงทัง้ ทวีปเอเชียและยุโรป หรือทีเ่ รียกวา “Eurasia” รัสเซีย
แยกตัวออกจากสหภาพโซเวียตเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 1991 เมืองหลวงคือ มอสโค ในป 2004 รัสเซียมี
ประชากรรวม 144.2 ลานคน โดยมีอัตราการเติบโตของประชากรในชวง 2-3 ปที่ผานมานอยกวารอยละ 1.0
และจํานวนประชากรตอพื้นที่เทากับ 8.4 คนตอตารางกิโลเมตร
รัสเซียเปนประเทศที่ถือวามีความสําคัญดานยุทธศาสตรพลังงานในตลาดโลก โดยมีปริมาณกาซ
ธรรมชาติสํารองมากที่สุดในโลก มีสํารองถานหินเปนอันดับสองของโลก มีสํารองน้าํ มันมากเปนอันดับ 8
ของโลก
รูปภาพที่ 4-8.1 แผนที่ประเทศรัสเซีย

ที่มา: International Trade Center, UNCTAD/WTO

1.1 โครงสรางทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิ จ รั ส เซี ย แสดงสั ญ ญาณความแข็ ง แกร ง ทางเศรษฐกิ จ อย า งต อ เนื่ อ ง ภายหลั ง เกิ ด
วิกฤตการณทางการเงินในป 1998 ในงานศึกษาของ OECD (2004) ชี้วา เศรษฐกิจรัสเซียขยายตัวอยาง
รวดเร็ ว หลั ง วิ ก ฤตดั ง กล า ว ทั้ ง มี เ สถี ย รภาพทางด า นราคา และการมี วิ นั ย ทางการคลั ง ของภาครั ฐ
นอกจากนี้ การขยายตัวของการสงออกน้ํามันและกาซเปนปจจัยสําคัญสุดในชวง 5 ปที่ผานมา ที่ทําให
เศรษฐกิจขยายตัวและเกินดุลบัญชีเดินสะพัดตอเนื่อง ที่ชวยกระตุนเศรษฐกิจในประเทศและลดการวางงาน
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อยางไรก็ตาม การที่เศรษฐกิจพึ่งพาการสงออกพลังงานมาก ทําใหเศรษฐกิจรัสเซียมีความออนไหวตอ
ราคาพลังงานโลกมากเชนกัน
ในป 2004 ที่ผานมา เศรษฐกิจรัสเซียขยายตัวรอยละ 7.1 จากปกอนหนา มาอยูที่ 572 พันลาน
เหรียญสหรัฐฯ (nominal term) โดยเปนการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมรอยละ 7.4 ภาคเกษตรรอยละ
1.6 ภาคคาปลีกรอยละ 12.1 ภาคการกอสรางรอยละ 10.1 และภาคขนสงรอยละ 6.3 รัสเซียมีขนาด
เศรษฐกิจรอยละ 2.6 คิดเปนอันดับ 10 ของโลก ขณะที่โครงสราง GDP ของรัสเซียในป 2004 ที่สําคัญ
ประกอบดวย ภาคการคารอยละ 22.0 ภาคอุตสาหกรรมรอยละ 28.8 ภาคกอสรางรอยละ 7.2 ภาคขนสง
รอยละ 6.6 และภาคเกษตรรอยละ 5.0 เปนตน
รูปภาพที่ 4-8.2 โครงสรางเศรษฐกิจประเทศรัสเซีย

ที่มา: Russia’s IAP Peer Review 2005

1.2 การคา/การลงทุนระหวางประเทศของรัสเซีย
ในป 2004 รัสเซียสงออกสินคาไปทัว่ โลกมีมลู คารวม 180,915 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 35.3
จากปกอนหนา ตลาดสงออกที่สําคัญ ไดแก เนเธอรแลนด (8.2%) เบลารุส (5.7%) ยูเครน (5.0%) อิตาลี
(4.9%) เยอรมัน (4.8%) จีน (4.6%) ไซปรัส (3.1%) ตุรกี (3.1%) และสหรัฐ (3.0%) ขณะที่การนําเขาสินคาจาก
ทั่วโลกมีมูลคารวม 75,030 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 30.7 จากปกอนหนา ตลาดนําเขาที่สําคัญ
ไดแก เยอรมนี (14.1%) ยูเครน (8.1%) เบลารุส (7.9%) จีน (6.3%) ญี่ปุน (5.2%) คาซัคสถาน (4.3%)
สหรัฐฯ (4.3%) อิตาลี (4.2%) ฝรั่งเศส (3.9%) ฟนแลนด (3.1%) และโปแลนด (3.1%) ทําใหรัสเซีย
เกินดุลการคา 105,885 ลานเหรียญสหรัฐฯ
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โครงสรางสินคาสงออก
สินคาสงออกของรัสเซียมีโครงสรางกระจุกตัวในสินคาพลังงาน โดยเฉพาะน้ํามันและกาซ
ที่สงออกมีสัดสวนรอยละ 40 และ 15 ของมูลคาการสงออกรวม ตามลําดับ ขณะที่การสงออกเหล็กและ
เหล็กกลาอยูที่รอยละ 6.5 การกระจุกตัวของโครงสรางสินคาสงออกดังกลาวทําใหเศรษฐกิจรัสเซียมี
ความออนไหวตอผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงราคาพลังงานในตลาดโลกมาก ขณะที่ตลาดสงออก
สําคัญอยูที่อียูรอยละ 35.1 และ CIS รอยละ 15.3
โครงสรางสินคานําเขา
โครงสรา งสิ น ค า นํ า เข า มี ก ารกระจายตั ว มากกว า โครงสรา งสิ น ค า ส ง ออก โดยสิ น คา นํ า เข า
5 อันดับแรกไดแก ยานยนต เครื่องจักรกล เครื่องจักรไฟฟา เครื่องจักรอื่นๆ และยาและผลิตภัณฑ มี
สัดสวนรวมกันรอยละ 30 ของมูลคาการนําเขารวม หรือความแตกตางของสัดสวนนําเขายานยนต (7.5%)
ในอันดับ 1 กับการนําเขาเครื่องดื่ม (1.7%) ในอันดับที่ 20 ตางกันเพียงรอยละ 5.8
1.3 การคาของรัสเซียกับไทย
รัสเซียเปนคูคาลําดับที่ 27 ของไทย โดยมีมูลคาการคาระหวางกันรวม 1,317 ลานเหรียญสหรัฐฯ
โดยไทยสงออกไปรัสเซียมูลคารวม 301 ลานเหรียญสหรัฐฯ และนําเขาจากรัสเซียมูลคารวม 1,016 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ไทยขาดดุลการคาใหรัสเซียเทากับ 715 ลานเหรียญสหรัฐฯ สวนใหญเปนการนําเขา
สินคาหมวดพลังงานเปนสําคัญ
1.4 ภาพรวมการลงทุนของรัสเซีย
ในชวงป 2004 การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct Investment-FDI-) ในรัสเซีย
เพิ่มขึ้นเปน 9.4 พันลานเหรียญสหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10 จากป 2003 และคิดเปนรอยละ 6 เมื่อเทียบ
กับ GDP แตตัวเลขการลงทุนดังกลาวยังนอยกวาจีน 6 เทา และนอยกวาประเทศขางเคียงอยาง ฮังการี
โปแลนด และสาธารณรัฐเชค ทั้งนี้เนื่องจากนโยบายการดึงดูดเงินลงทุนจากตางประเทศในรัสเซียยัง
ไมไดรับการพัฒนาใหเปนระดับสากล บรรยากาศการลงทุนที่ไมโปรงใส รวมทั้งกฎระเบียบการลงทุนไม
เขมแข็งที่เอื้อตอนักลงทุนตางประเทศ
สิ่งที่เปนอุปสรรคสําคัญในการดึงดูดเงินลงทุนจากตางประเทศ คือ ระบบการเงินการธนาคารใน
รัสเซียที่ขาดประสิทธิภาพ ขาดบุคลากรผูเชี่ยวชาญทางการเงิน ธนาคารมองการใหสินเชื่อเปนเรื่องที่
เสี่ยงมาก เนื่องจากขาดระบบการประเมินสินเชื่อทําใหไมสามารถระดมเงินทุนจากภาคประชาชนได
เพียงพอในการนําไปพัฒนาภาคการผลิตผานการลงทุนของภาคเอกชน โดยภาคธนาคารมีสัดสวนรวมตอ
ภาคการลงทุนเพียงรอยละ 3 เทานั้น
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ขณะที่ ระบบภาษี แ ละกฎระเบีย บในการดํา เนิน ธุรกิ จ ยัง ขึ้น กั บอํา นาจของเจา หนา ที่รัฐ มาก
บางครั้งจึงไมสามารถคาดการณได รวมทั้งการบังคับใชกฎหมายที่ยังออนแอ โดยเฉพาะพื้นที่นอกมอสโค
และเซนต ปเตอรเบริก เจาหนาที่ทองถิ่นจะเขาแทรกแซงการดําเนินธุรกิจ และยังพบปญหาคอรรัปชั่นมาก
III. ความรวมมือและความตกลงดานการคาระหวางประเทศที่สําคัญ
รัสเซียมีความรวมมือและขอตกลงทางการคาที่สําคัญ ไดแก
 ความตกลงทางการคากับยูเครน โดยยกเวนการเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในสินคานําเขา
ระหวางกัน เริม่ ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 1998
 ความรวมมือทางการคากับสหรัฐฯ
 ความตกลงทางการคากับสหภาพยุโรป
นอกจากนี้ รัสเซียยังมีความตกลงทางการคาแบบทวิภาคีที่คาดวาจะทํา/กําลังเจรจาอยู ไดแก จีน
สหรัฐฯ ญี่ปุน แคนาดา นิวซีแลนด ออสเตรเลีย อียิปต และจอรแดน
IV. การวิเคราะหศักยภาพของประเทศ
จุดแข็ง
 รัสเซียเปนประเทศที่มีพื้นทีต่ ั้งเชื่อมโยงทัง้ ทวีปเอเชีย และยุโรป
 เปนประเทศยุทธศาสตรพลังงานของโลก โดยมีปริมาณกาซธรรมชาติสํารองมากที่สุดในโลก
มีสํารองถานหินเปนอันดับสองของโลก มีสํารองน้ํามันมากเปนอันดับแปดของโลก
 เปนประเทศทีม่ ีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 10 ของโลก คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.6 ของ
เศรษฐกิจโลก โดยเศรษฐกิจขยายตัวตอเนือ่ งตอปรอยละ 5 -6
 สัดสวนประชากรเปนอันดับ 7 ของโลก คิดเปนจํานวนประชากรประมาณ 144 ลานคน ซึ่งมี
รายไดเฉลี่ยตอหัวสูงกวาไทยโดยอยูที่ 10,065 ดอลลารสหรัฐฯ สูงกวาจีนเกือบ 2 เทา และ
สูงกวาอินเดีย 3 เทา
 สถานการณการเมืองภายในสงบราบรื่น สงผลใหรัสเซียเปนแหลงดึงดูดการลงทุนตางชาติที่
สําคัญ รวมทัง้ รัสเซียมีแรงงานที่มีความรูความสามารถจํานวนมาก และอยูในวัยทํางาน จึง
รองรับการลงทุนจากตางชาติไดดี
จุดออน
 มาตรการที่มิใชภาษียังเปนอุปสรรคสําคัญในการดําเนินธุรกิจในรัสเซีย โดยปญหาในลําดับตนๆ
ไดแก กระบวนการจดทะเบียนบริษัทที่เขมงวดแบบระบบราชการมาก ปญหากระบวนการ
ศุลกากร การตรวจสอบมาตรฐานสินคา ระบบทรัพยสินทางปญญาที่ออนแอ และระบบภาษี
ที่ซับซอน
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 ระบบภาษีและกฎระเบียบในการดําเนินธุรกิจยังขึ้นกับอํานาจของเจาหนาที่รัฐมาก บางครั้ง
จึงไมสามารถคาดการณได
 การบังคับใชกฎหมายยังออนแอโดยเฉพาะพื้นทีน่ อกมอสโค และเซนตปเตอรเบริก เจาหนาที่
ทองถิ่นจะเขาแทรกแซงการดําเนินธุรกิจ และยังพบปญหาคอรรัปชั่นมาก
 ระบบการเงินการธนาคารในรัสเซียขาดประสิทธิภาพ และขาดบุคลากรผูเชี่ยวชาญทางการเงิน
ธนาคารมองการใหสินเชื่อเปนเรื่องที่เสี่ยงเนื่องจากขาดระบบการประเมินสินเชื่อ
อุปสรรค
 อุปสรรคทางดานภาษาในการติดตอคาขายกับผูประกอบการไทย
 การที่ไทยกับรัสเซีย มีการคาขายระหวางกันนอย ทําใหเกิดความไมเขาใจกันในรื่องการทํา
ธุรกรรมระหวางกัน พิธีการ และระเบียบปฎิบัติตางๆ
 ความเขาใจในดานสังคม การดําเนินวิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีที่พึ่งปฎิบัติกับคนรัสเซีย
โอกาส
 สัดสวนการคาขายกับไทยยังอยูในระดับต่ําเพียงรอยละ 0.71 เมื่อเทียบกับการคาของไทยกับ
ทั่วโลก ทําใหเปนชองโอกาสในการทําตลาดของสินคาไทย
 รัสเซียกําลังเขาเปนสมาชิก WTO ทําใหมกี ารปฎิรูปเศรษฐกิจเขาสูมาตรฐานระหวางประเทศมากขึ้น
 รัสเซียตองการเปดตลาดการคามากขึ้น ทําใหปจจุบันมีการขยายความรวมมือทางการคากับ
ประเทศตางๆ ในหลายรูปแบบ
V. การวิเคราะหสถานะการแขงขันของสินคาและบริการไทยในตลาดรัสเซีย 1
ในการวิเคราะหสถานการณแขงขันของสินคาไทยในตลาดรัสเซียมีประเด็นการพิจารณาดังตอไปนี้
1. อัตราภาษีศุลกากร
รัสเซียมีอัตราภาษีศุลกากรเฉลี่ยเทากับรอยละ 10.8 รัฐบาลรัสเซียใชนโยบายภาษีใน 3 ลักษณะ ไดแก
(1) มองวาภาษีเปนเครื่องมือ/นโยบายทางการคาที่ใชปกปองภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในประเทศ (2) ภาษีเปน
ทั้งนโยบายทางการคาและการคลัง โดยที่ผานมา สัดสวนรายไดจากภาษีและคาธรรมเนียมในการสงออก
และนําเขาสินคา คิดเปนสัดสวนรอยละ 40 ของรายไดงบประมาณ (3) ภาษีใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา
และปรับโครงสรางของระบบเศรษฐกิจ
โครงสรางภาษีของรัสเซียแบงไดเปน 4 ระดับ ไดแก สินคาวัตถุดิบ สินคาขั้นกลาง สินคาขั้น
ปลาย และกลุมอาหาร โดยจัดเก็บแบบขั้นบันได รอยละ 5, 10, 15, และ 20 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม
มีรายการสินคาบางตัวที่อาจมีอัตราภาษีนําเขาสูงกวารอยละ 20 ได เชน ยานยนต (25%) หรือในกลุม
1

รายละเอียดสินคาที่มีศักยภาพอยูในภาคผนวก ก.
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สินคาเกษตร อาหาร สัตวปก ยาสูบ น้ําเมา และน้ําตาล เปนตน โดยอัตราภาษีนําเขาเฉลี่ยของรัสเซียถวง
น้ําหนักดวยมูลคาการคาเทากับรอยละ 10.8 ในป 2003 ลดลงจากระดับรอยละ 16.0 ในป 1995 แบงเปน
• อัตราภาษีศุลกากรสินคาอุตสาหกรรมเฉลี่ยเทากับรอยละ 7.6
• อัตราภาษีศุลกากรสินคาประมงเฉลี่ยเทากับรอยละ 11.0
• อัตราภาษีศุลกากรสินคาเกษตรกรรมเฉลี่ยเทากับรอยละ 13.0
รูปภาพที่ 4-8.3 อัตราภาษีนําเขาถวงน้ําหนักมูลคาการคาของรัสเซีย

ที่มา: Russia’s IAP Peer Review 2005

2. มาตรการการคาที่มิใชภาษี
รัสเซียมีมาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษีอยูมาก ไดแก
• ความไมมีมาตรฐานชัดเจนของเจาหนาทีในการใหใบอนุญาตนําเขา
• ความไมโปรงใสในพิธีการศุลกากร ใชเวลามาก และคาใชจายสูง
• ความไมโปรงใสในการประเมินตีมูลคา และการทุจริตของเจาหนาที่ศลุ กากรของรัฐ
• ความไมสอดคลองในพิธีการศุลกากรรัสเซียกับของ WTO
• ความซับซอนในการขอใบอนุญาตนําเขา
• มาตรฐานสินคา
• ระบบการคุมครองสิทธิทางทรัพยสินทางปญญาที่ออนแอ ทําใหมกี ารละเมิดมาก
• มาตรการโควตา และใบอนุญาตประกอบการกิจการเครือ่ งดื่มที่มีแอลกอฮอล
• ใบอนุญาตการนําเขาในสินคาซอฟทแวรบางประเภท
• ใบอนุญาตการนําเขาสินคาเคมีบางประเภท
• การมี safeguard ในสินคาบางประเภท เชน เปดและไก ในรูปของการกําหนดโควตานําเขา
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ในผลการสํารวจนักธุรกิจของอียูในการทําธุรกิจในรัสเซียของ EURO Chambers ในหัวขอ
“EU and Russia Trade and Investment: Practical Barriers” โดยใหคะแนนตั้งแต 0 (ไมมีปญหา) ถึง
6 (มีปญหามาก) พบวา เรื่องที่นักธุรกิจกังวลใจในการทําธุรกิจและการคาในรัสเซียลําดับตนๆ ไดแก
กระบวนการจดทะเบียนบริษัทที่เขมงวดและมีลักษณะระบบราชการมาก กระบวนการศุลกากร เรื่องการ
ตรวจสอบมาตรฐานสินคา เรื่องระบบทรัพยสินทางปญญาที่ออนแอ และระบบภาษีที่ซับซอน เปนตน
รูปภาพที่ 4-8.4 ผลการสํารวจ EU and Russia Trade and Investment: Practical Barriers

ที่มา: EURO Chambers

3. สินคาเกษตรกรรมของไทยบางรายการที่คาดวาไดประโยชน
สินคาเกษตรกรรมของไทยที่มีศักยภาพในตลาดรัสเซีย รวมตั้งแตหมวด 01 -20 แบงตามกลุม
สินคา โดยใชขอมูล PC-TAS (1999-2003) มีดังตอไปนี้
สินคา
พิกัดสินคา
สัตวน้ําจําพวกครัสตาเซีย โมลุสก และสัตวน้ําที่ไม พิกัด 03 ไดแก หูฉลาม(030559) กุง (030613)
มีกระดูกสันหลัง
ปลาหมึก (030749, 030759) เปนตน
ผลไม
พิกัด 08 ไดแก สับปะรด(080430) และผลไมแหง
(081340)
ธัญพืช
พิกัด 10 ไดแก ขาว(100630)
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเมล็ดพันธุพืช
พิกัด 11 ไดแก สตารชทําจากมันสําปะหลัง
(110814, 10819) และ แปงขาว(110230)
เมล็ดพืชและผลไมที่มีน้ํามัน และพืชที่ใชใน
พิกัด 12 ไดแก ถั่วลิสง(120220)
อุตสาหกรรม
ไขมันและน้ํามันที่ไดจากสัตวหรือพืช
พิกัด 15 ไดแก น้ํามันปาลม(151190)
ของปรุงแตงจากเนื้อสัตว ปลา
พิกัด 16 ไดแก ปลาปรุงแตง(160420) กุง
(160520) เปนตน
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สินคา
น้ําตาลและขนมทําจากน้ําตาล

พิกัดสินคา
พิกัด 17 ไดแก น้ําตาล(170111, 170199) ขนมที่
ทําจากน้ําตาล(170490)
พิกัด 18 ไดแก โกโกบัตเตอร ไขมันและน้ํามัน
ของโกโก(180400)
พิกัด 20 ไดแก เห็ดชนิดมัชรูมในตระกูล
อะการิคัส(200310) มะกอกปรุงแตง(200570)
ขาวโพดหวานซีเมยพันธุแซกคาราตา(200580)
สับปะรดปรุงแตง(200820) น้ําสับปะรด(200940)

โกโกและของปรุงแตงที่ทําจากโกโก
ของปรุงแตงทําจากพืช ผัก ผลไม

4. การพิจารณาสินคาอุตสาหกรรมไทยที่สําคัญในตลาดรัสเซีย
ในการพิจารณาสินคาอุตสาหกรรมไทยที่คาดวาจะไดประโยชนจากการทํา FTA จะพิจารณาตั้งแต
พิกัด 21 -99 และแบงเปน 4 กลุมสินคา ตามแบบจําลอง ITC ของ UNTAD/WTO โดยใชขอมูล PC-TAS
(1999-2003) ซึ่งคาดวา การทํา FTA จะชวยการขยายตัวของการสงออกสินคาทั้ง 4 กลุมได
4.1 รายการสินคาที่แขงขันไดดี (Product Champion)
หมายถึง สินคาของไทยที่สงออกไปประเทศรัสเซีย โดยมีอตั ราการเติบโต สูงกวา อัตราการ
เติบโตโดยเฉลีย่ ของการนําเขาสินคาชนิดนัน้ ของรัสเซียจากทั่วโลก และ สินคาดังกลาวของไทยในตลาด
รัสเซียมีสัดสวนตลาดที่เพิ่มขึ้น ไดแก สินคาในกลุมตอไปนี้
สินคา
ของปรุงแตงเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได
ยาสูบ
เครื่องสําอาง
ยางและของทําดวยยาง
เครื่องหนัง
เครื่องแตงกายที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต
เครื่องแตงกายที่ไมไดถักแบบนิตหรือแบบโครเชต
รองเทา
เครื่องจักรกล
เครื่องจักรไฟฟา
อุปกรณทัศนศาสตร ถายรูป ภาพยนต
เครื่องมือแพทย
เฟอรนิเจอร

พิกัดสินคา
HS210690
HS240120
HS330749
HS401199 HS401699
HS420292
HS611030
HS620343
HS640299 HS640319 HS640399 HS 640419
HS841810 HS841510 HS847180 HS848210
HS851650 HS851829 HS852190 HS852540
HS852990 HS854011 HS854213 HS854451
HS900912
HS940161 HS940360 HS940390
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4.2 รายการสินคาที่แขงขันไดแตยังสงออกนอย และสัดสวนตลาดต่ํามาก(Underachievers)
หมายถึง สินคาของไทยที่สงออกไปประเทศรัสเซีย โดยมีอัตราการเติบโต สูงกวา อัตรา
การเติบโตโดยเฉลี่ยของการนําเขาสินคาชนิดนั้นของรัสเซียจากทัว่ โลก แต สินคาดังกลาวของไทยใน
ตลาดรัสเซียมีสัดสวนตลาดที่ต่ํากวารอยละ 1 ไดแก สินคาในกลุมตอไปนี้
สินคา
ของปรุงแตงเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได
เครื่องสําอาง
กาว
ยางและของทําดวยยาง
ไมและของทําดวยไม
สิ่งพิมพ
ของที่ทําดวยสิง่ ทอ
แกวและเครื่องแกว
ของที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา
เครื่องจักรไฟฟา

พิกัดสินคา

HS210390
HS330499
HS350510
HS401120
HS442190
HS490199
HS630260
HS701329
HS730890 HS732690
HS851679 HS853690 HS853710 HS853890
HS854389 HS854441
ยานยนตและชิน้ สวน
HS870870 HS870891
อุปกรณทัศนศาสตร ถายรูป ภาพยนต เครื่องมือ HS900990 HS901890
แพทย
เฟอรนิเจอร
HS940350
4.3 รายการสินคาที่ความสามารถในการแขงขันลดลง (Losers)
หมายถึง สินคาของไทยที่สงออกไปประเทศรัสเซีย โดยมีอัตราการเติบโต ต่ํากวา อัตราการ
เติบโตโดยเฉลีย่ ของการนําเขาสินคาชนิดนัน้ ของรัสเซียจากทั่วโลก และ สินคาดังกลาวของไทยใน
ตลาดรัสเซียมีสัดสวนตลาดที่ลดลง ไดแก สินคาในกลุมตอไปนี้
สินคา
อาหารสัตว
พลาสติกและของที่ทําดวยพลาสติก
เสนใยสั้นประดิษฐ
เครื่องแตงกายที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต
รองเทา

พิกัดสินคา
HS230910 HS230990
HS392310 HS392330 HS392490
HS550320
HS610910 HS611020
HS640391
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สินคา

พิกัดสินคา
HS691110 HS691200
HS732393
HS841430 HS841821 HS845011 HS847149
HS847160 HS847330 HS848180
HS850440 HS850910 HS851660 HS851790
HS852520 HS852812
HS870829
HS950390 HS950510 HS950691

ผลิตภัณฑเซรามิค
ของที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา
เครื่องจักรกล
เครื่องจักรไฟฟา
ยานยนต
ของเลน

4.4 รายการสินคาที่มีความสามารถในการแขงขัน ขณะที่ตลาดหดตัว (Achievers in adversity)
หมายถึง สินคาของไทยที่สงออกไปประเทศรัสเซีย โดยมีอัตราการเติบโต เปนบวก แมวา อัตรา
การเติบโตโดยเฉลี่ยของการนําเขาสินคาชนิดนั้นของประเทศรัสเซียจากทั่วโลกจะ ติดลบ (หรือ
ลดลง) และ สินคาชนิดนั้นของไทยในตลาดรัสเซียมีสัดสวนตลาดที่เพิ่มขึ้น ไดแกสินคาในกลุม
ตอไปนี้
สินคา
เครื่องแตงกายที่ไมไดถักแบบนิตหรือแบบโครเชต
เครื่องจักรกล
เครื่องจักรไฟฟา
อุปกรณทัศนศาสตร ถายรูป ภาพยนต เครื่องมือ
แพทย

พิกัดสินคา
HS620342 HS620462
HS841480
HS851719 HS851730 HS852910
HS903180

5. ภาคบริการของไทยที่เจาะตลาดรัสเซีย
รัสเซียมีขอผูกมัดในการเปดตลาดภาคบริการตามกรอบ WTO และกรอบการคาทวิภาคีที่คาด
วาจะทํากับประเทศตางๆ ซึ่งสาขาบริการหลายอยางในรัสเซียยังไมพฒ
ั นา แตรัสเซียมีความตองการสูง
ไดแก การโฆษณา บริการทีป่ รึกษาตางๆ การศึกษา พลังงาน การเงิน บริการอาหาร บริการสุขภาพ เทเล
คอม ไอที โดยสาขาบริการที่จะเปนประโยชนตอไทย ไดแก
- การทองเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร
- การกอสราง เชน ถนน
- บริการสุขภาพ
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6. ผลกระทบในรายการสินคาที่ไทยทํา FTA
 สินคาเกษตรกรรมที่รัสเซียมีศักยภาพสงออกมาไทย
สินคา
พิกัดสินคา
สัตวน้ําจําพวกครัสตาเซีย โมลุสก และสัตวน้ําที่ไม พิกัด 03 ไดแก ปลา แชเย็นจนแข็ง ไมรวมถึงเนื้อ
มีกระดูกสันหลัง
ปลาแบบฟลเล และเนื้อปลาแบบอื่นตามประเภทที่
03.04 (HS030310) และ ปู(HS030614)
ผลิตภัณฑสัตวอื่นๆ
พิกัด 05 ไดแก กระเพาะปลา (HS051191)
ของปรุงแตงจากเนื้อสัตว ปลา
พิกัด 16 ไดแก ปูปรุงแตง(160510)
 สินคาอุตสาหกรรมที่รัสเซียมีศักยภาพสงออกมาไทย
สินคา
พิกัดสินคา
เชื้อเพลิงที่ไดจากแร
พิกัด 27 ไดแก HS270900 HS271000 HS271121
ปุย
พิกัด 31 ไดแก HS310210 HS310221 HS310420
HS310520 HS310540
ยางและของทีท่ ําดวยยาง
พิกัด 40 ไดแก HS400219 HS400220 HS400231
หนังดิบ
พิกัด 41 ไดแก HS410110 HS410422
เยื่อไม กระดาษที่นํากลับมาใชใหม
พิกัด 47 ไดแก HS470311 HS470321
กระดาษและกระดาษแข็ง
พิกัด 48 ไดแก HS480100 HS480560
เหล็กและเหล็กกลา
พิกัด 72 ไดแก HS720449 HS720711 HS720712
HS720719 HS720720 HS720837 HS720838
HS720839 HS721049 HS720916 HS721391
HS721499 HS722511 HS722519 HS722830
ทองแดงและของที่ทําดวยทองแดง
พิกัด 74 ไดแก HS740311
อะลูมิเนียมและของที่ทําดวยอลูมิเนียม
พิกัด 76 ไดแก HS760110 HS760120 HS760429
HS760611 HS760612 HS760692
ยานยนตและชิน้ สวน
พิกัด 87 ไดแก HS870323
อากาศยานและชิ้นสวน
พิกัด 88 ไดแก HS880240
VI. ยุทธศาสตรการทํา FTA และ/หรือแนวทางความรวมมือระหวางกัน
รัสเซียเปนตลาดการคาที่ยังใหมสําหรับไทย เมื่อพิจารณาจากขนาดการคาขายที่มีตอกันที่นอยกวา
รอยละ 1 นอกจากนี้ ความรวมมือดานการลงทุนระหวางไทยและรัสเซียก็ยังมีนอยอยู ขณะที่ในภาคบริการ
ไทยถือเปนแหลงทองเที่ยวสําคัญของคนรัสเซีย โดยทีน่ ักทองเที่ยวชาวรัสเซียถือเปนนักทองเที่ยวตางชาติที่
มีศักยภาพสําหรับไทย
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อยางไรก็ตาม การที่รัสเซียไดมีการพัฒนาและปฎิรูปเศรษฐกิจขนานใหญ ทําใหเศรษฐกิจขยายตัวได
ตอเนื่อง กอปรกับการที่รัสเซียมีแนวโนมในการดําเนินนโยบายการคาแบบเปดประเทศมากขึ้น ในปจจุบัน
เศรษฐกิจรัสเซียเติบโตไดอยางมั่นคงจากราคาน้ํามันในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งคาดวาการเติบโตของ
เศรษฐกิจรัสเซียจะชวยกระตุนความตองการการนําเขาสินคาจากตางประเทศ รวมทั้งสินคาไทย และการ
มาทองเที่ยวในไทย อยางไรก็ตาม การที่เศรษฐกิจรัสเซียเปนดาวรุงดวงใหมในเวทีเศรษฐกิจโลกที่นาจับ
ตามอง สงผลใหการแขงขันเพื่อชวงชิงตลาดใหมนี้มีความรุนแรงขึ้นเชนกัน
ในโครงสรางการบริโภค ชาวรัสเซียที่มีฐานะระดับกลางขึ้นไปจะเปนผูบริโภคที่มีรสนิยมดี
โดยเฉพาะคนหนุมสาววัยทํางานจะสนใจสินคาที่มีคุณภาพสูงและสวยงาม ดังนั้น สินคาไทยที่ตอ งการ
เจาะตลาดนี้ ตองปรับกลยุทธเชิงรุกในการขยายการสงออกไปยังตลาดรัสเซีย รวมทั้งเนนคุณภาพสินคาที่
แขงขันไดกับสินคาจีนในตลาดรัสเซีย
จากความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาทีย่ งั มีนอยอยูใ นปจจุบัน จําเปนยิ่งที่ทั้งไทยและรัสเซีย
ตองสรางความสัมพันธทางการคาขึ้นในระดับองคกรของสองประเทศ และภาคเอกชน ที่สําคัญไดแก
การตั้ง Joint Committee ระหวางหอการคาของไทยและหอการคาของรัสเซีย การสรางความรวมมือทาง
การคาและการลงทุนมากขึ้นในภาคเอกชนโดยตั้ง Russian-Thailand Business Council และการตั้ง
Joint Commission เพื่อสานงานการทํา FTA ระหวางสองประเทศ
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9. ยูเครน
I. ภาพรวมทั่วไป: เศรษฐกิจ การคา การลงทุน
ยูเครน เปนประเทศกําลังพัฒนา มีพื้นที่ตงั้ อยูระหวางยุโรปตะวันออก รัสเซีย เอเชียกลาง และ
ตะวันออกกลาง แยกตัวออกจากสหภาพโซเวียตเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 1991 โดยในป 2004 มีประชากร
48.4 ลานคน จํานวนประชากรตอพื้นที่เทากับ 80.2 คนตอตารางกิโลเมตร เมืองหลวงคือเคียฟ (Kyiv)
รูปภาพที่ 4-9.1: แผนทีป่ ระเทศยูเครน

ที่มา: International Trade Center, UNCTAD/WTO

1.1. โครงสรางทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจยูเครนในปจจุบันมีการพัฒนาไปสูการเปดเสรีมากขึ้นเรื่อยๆ นับตั้งแตแยกตัว
ออกจากสหภาพโซเวียต ในงานวิจัยของ Burakovsky (2001) กลาวถึงพัฒนาการหรือการปฎิรูปเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลยูเครนเปน 3 ชวงเวลา ดังนี้
 ชวงที่หนึ่ง (1990-1993) เปนชวงที่สภาพเศรษฐกิจยังปกคลุมดวยระบบการบริหาร
แบบรวมศูนย (Planned Economy) กฎ และระเบียบตางๆ ไมผอนคลาย มีขอจํากัดตางๆ
มาก
 ชวงที่สอง (1994-1998) เปนชวงที่รัฐบาลยูเครนเริ่มออกมาตรการปฎิรูป (Reform
Package) โดยเนนถึงการสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเปดเสรีทางเศรษฐกิจ และ
การแปรรู ป รั ฐ วิ ส าหกิ จ อย า งไรก็ ต าม ระบบการค า ยั ง มี ม าตรการกี ด กั น สู ง อยู
โดยเฉพาะกับสินคานําเขา เพื่อชวยผูผลิตในประเทศ
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 ชวงที่สาม (1999-ปจจุบัน) รัฐบาลใหความสําคัญกับการปฎิรูปดานเศรษฐกิจและ
การค า ระหว า งประเทศ และการเข า สู ต ลาดการค า โลก (Broad
Economic
Liberalization) โดยใหความสําคัญกับยุทธศาสตรที่นํายูเครนเขาเปนสวนหนึ่งของ
สหภาพยุโรป (EU) และการทําใหยูเครนไดเปนสมาชิกขององคกรการคาโลก (WTO)
โดยในชวงตนป 2000 ยูเครนไดลดอัตราภาษีนําเขารอยละ 5-15 ในกลุมสินคามากกวา
200 กลุม
เศรษฐกิจยูเครนในป 2004 ที่ผานมา ขยายตัวรอยละ 12.1 จากปกอนหนา มาอยูที่ 64.8
พันลานดอลลารสหรัฐฯ (Nominal Term) เมื่อพิจารณาสัดสวนของมูลคาเศรษฐกิจเปนรายสาขา พบวา
มาจากภาคเกษตรรอยละ 12.1 ภาคอุตสาหกรรมรอยละ 37.0 และภาคบริการรอยละ 50.9 ปจจุบัน ยูเครน
มีขนาดเศรษฐกิจรอยละ 0.56 คิดเปนอันดับ 29 ของโลก
1.2. การคาระหวางประเทศของยูเครน
ภาคการคาตางประเทศมีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจของยูเครนภายหลังการแยกตัวเปนเอก
ราช โดยสัดสวนมูลคาการคาตางประเทศตอ GDP อยูที่รอยละ 111 ขณะที่ประเทศเพื่อนบานทั้งรัสเซีย
และโปแลนด หรือแมกระทั่งกลุมอียู มีสัดสวนเพียงรอยละ 60 ดังนั้น กลาวไดวา ยูเครนเปนประเทศที่มี
การเปดการคาสูงลําดับตนๆ ในกลุม CIS (Commonwealth of Independence States) ในป 2004 ยูเครน
สงออกสินคาและบริการมูลคารวม 39,719 ลานดอลลารสหรัฐฯ และนําเขาสินคาและบริการมูลคารวม
34,846 ลานดอลลารสหรัฐฯ ทําใหเกินดุล 4,873 ลานดอลลารสหรัฐฯ
ในพัฒนาการทางการคาตางประเทศของยูเครน มีจุดเปลี่ยน (Turning Points) ที่นาสนใจ
3 ประการ ดังนี้
1. ป 1991 การลมสลายของสหภาพโซเวียตและระบบเงินรูเบิล ปญหาเศรษฐกิจและการเมืองใน
ประเทศตางๆ ในยุโรปตะวันออก สงผลกระทบตอการสงออกของยูเครนซึ่งในชวงดังกลาวมี
สัดสวนการสงออกสวนใหญอยูในประเทศเหลานี้ และยังผลใหการสงออกของยูเครนลดลงกวา
รอยละ 80 ทําใหยูเครนตองปรับกลยุทธการคาตางประเทศกับประเทศนอกกลุม CIS มากขึ้น
และต อ เนื่อ งมาจนถึ งป จ จุ บัน ที่ โครงสร างคูค าของยู เ ครนมีก ารปรับตัว จากสั ด สว นการค า
ตางประเทศกวารอยละ 80 อยูในกลุม CIS ในป 1990 เปนรอยละ 51.4 ในป 1996
2. ป 1996 การสงออกสินคามีการหดตัวอีกครั้ง จากการลดลงของราคาสินคาสงออก การใช
มาตรการอัตราแลกเปลี่ยนในการควบคุมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สงผลใหคาเงิน hryvnia แข็ง
คาขึ้นรอยละ 41 ในชวง 2 ป และความตองการสินคาของกลุม CIS ตอสินคาสงออกของยูเครน
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ลดลง ทําใหยูเครนทําการคากับประเทศนอกกลุม CIS มากขึ้น และสงผลใหสัดสวนการคา
ตางประเทศกับกลุม CIS เหลือเพียงรอยละ 28 ในป 1999
3. นับตั้งแตป 2000 เปนตนมา มีการขยายตัวดานการคาตางประเทศมากขึ้นตอเนื่องอีกครั้ง
โดยเฉพาะกับกลุ มอียู จากราคาสินคาสงออกที่เพิ่มขึ้น การออนคาลงของสกุลเงิน hryvnia
เทียบกับเงินสกุลยุโรป กอปรกับทิศทางเศรษฐกิจโลกที่เติบโต ชวยใหการคาตางประเทศมีการ
ขยายตั ว รวมทั้งผลจากการปรั บโครงสร า งเศรษฐกิจ และการค า ในช ว งดัง กล าว และความ
พยายามในการเขาเปนสมาชิกของ WTO ทําใหยูเครนมีการลดอัตราภาษี ผอนคลายกฎระเบียบ
ขอจํากัดทางการคาตางๆ มากขึ้น และการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ
รูปภาพที่ 4-9.2: การสงออก การนําเขาคา และดุลการคาของยูเครน

ที่มา: World Bank

รูปภาพที่ 4-9.3: การสงออก การนําเขา และดุลบริการของยูเครน

ที่มา: World Bank

4-9/3

ยูเครน

โครงสรางสินคาสงออก
ประมาณรอยละ 50 ของสินคาสงออกของยูเครนในป 2003 เปนสินคาในกลุมเหล็กและแร ที่
เหลือเปนสินคากลุมเครื่องจักรและอุปกรณ (10.1%) เคมีภัณฑ (8.4%) สินคาเกษตร (7.9%) ยานยนต
(4.3%) และกลุมอาหาร (3.9%) เปนตน
รูปภาพที่ 4-9.4: โครงสรางสินคาสงออกของยูเครนป 2003

ที่มา: World Bank

โครงสรางสินคานําเขา
สินคานําเขาของยูเครนในป 2003 มีการกระจายของตัวสินคามากกวาสินคาสงออก โดยสัดสวน
นําเขาสูงสุดคือ น้ํามันและผลิตภัณฑ (18.3%) เครื่องจักรและอุปกรณ (15.1%) ยานยนต (8.1%) และ
เคมีภัณฑ (7.7%) เปนตน
รูปภาพที่ 4-9.5: โครงสรางสินคานําเขาของยูเครนป 2003

ที่มา: World Bank
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1.3. การคาของยูเครนกับไทย
ยูเครนเปนคูคาลําดับที่ 48 ของไทย โดยมีมูลคาการคาระหวางกันรวม 384 ลานดอลลาร
สหรัฐฯ โดยไทยสงออกไปยูเครน 51 ลานดอลลารสหรัฐฯ และนําเขาจากยูเครน 333 ลานดอลลาร
สหรัฐฯ ไทยขาดดุลการคาใหยูเครน 282 ลานดอลลารสหรัฐฯ สวนใหญเปนการนําเขาสินคาหมวด
สินแรเปนสําคัญ
II. ภาพรวมการลงทุน
ยูเครนมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 11 แหงไดแก Azov, Donetsk, Zakarpattya, Interport, Kovel,
Kurotopolis, Mikolaiiv, Porto Franco Odessa, Port Crimea, Reni, Slavutich และ Yavoriv นอกจากนี้
ยังมีพื้นที่พัฒนาพิเศษ 9 แหง โดยสิทธิประโยชนตางๆ ที่นักลงทุนไดรับปรากฎดังตารางที่ 4-9.1
เหตุผลหลักในการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษก็เพื่อพัฒนาพื้นที่เฉพาะ สวนการสงเสริมการสงออกยัง
เปนปจจัยรอง โดยในป 2003 ที่ผานมา มีการสงออกผลผลิตหนึ่งในสามที่เกิดขึ้นในเขตเศรษฐกิจเหลานี้
แตเมื่อพิจารณาในเชิงสัดสวนมูลคาสงออกแลวคิดเปนเพียงรอยละ 4 ของมูลคาการสงออกในป 2003
ในมุมมองของ World Bank เห็นวา เขตเศรษฐกิจตางๆ ของยูเครนยังไมไดมาตรฐานในดานการ
จัดการและกํากับดูแลและกอใหเกิดการเลี่ยงภาษี และการทุจริตคอรรัปชั่น ซึ่งจําเปนตองมีการปรับปรุง
ระบบตอไป
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ตารางที่ 4-9.1: สิทธิประโยชนของนักลงทุนในแตละเขตเศรษฐกิจ

ที่มา: Ministry of Economy and European Integration, Government of Ukraine

III. ความรวมมือและความตกลงดานการคาระหวางประเทศที่สําคัญ
ยูเครนมียุทธศาสตรการสรางความรวมมือทางการคา โดยอาศัยที่ตั้งของประเทศที่เชื่อมโยง
ระหวางรัสเซีย เอเชียกลาง และอียู ยูเครนใหความสําคัญกับการเขารวมอียูอยางเปนขั้นตอน โดยการ
ประชุมอียูที่ เฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด เมื่อเดือนกันยายน 2005 ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการเขารวม
อียูของยูเครนไวอยางเปนระบบ ซึ่งหากเปนไปตามแผนงาน ยูเครนสามารถเขาเปนสมาชิกอียูอยาง
สมบูรณแบบภายในป 2011
นอกจากนี้ ยูเครนยังมีความตกลงทางการคากับประเทศอื่นๆ ดังนี้
 ความตกลงทางการคากับรัสเซีย
โดยยกเวนการเก็บภาษีมูลคาเพิม่ ในสินคานําเขา
ระหวางกัน เริม่ ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 1998
 ความตกลงทางการคาแบบทวิภาคีที่คาดวาจะทํา/กําลังเจรจาอยู ไดแก ปากีสถาน และ
มาเซโดเนีย
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IV. การวิเคราะหศักยภาพของยูเครน
จุดแข็ง
 เศรษฐกิจยูเครนเติบโตตอเนือ่ ง โดยในป 2004 ที่ผานมา เศรษฐกิจขยายตัวรอยละ 12.1 จาก
ป 2003 มาอยูที่ 64.8 พันลานดอลลารสหรัฐฯ (Nominal Term) หรือมีสัดสวนขนาด
เศรษฐกิจรอยละ 0.56 คิดเปนอันดับ 29 ของโลก
 นับตั้งแตป 1999 ถึงปจจุบัน รัฐบาลยูเครนไดใหความสําคัญกับการปฎิรูปดานเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ
 การดําเนินนโยบายการคาระหวางประเทศที่เปดกวางเขาสูตลาดการคาโลก โดยมีสัดสวน
การคาระหวางประเทศตอ GDP มากกวารอยละ 100
 ยูเครนมีการลดอัตราภาษีศุลกากรลงตอเนือ่ ง ผอนคลายกฎระเบียบทางการคาและขอจํากัด
การคาตางๆ ใหมากขึ้น รวมทั้งการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ
จุดออน
 ยูเครนมีมาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษีมากโดยเฉพาะในสินคาเกษตร ตอประเด็น
ดังกลาว ผูประกอบตางชาติที่ทําธุรกิจในยูเครนเห็นวา เปนปญหาที่สําคัญสุดในการนําเขา
สินคา ก็คือ ขั้นตอนและกระบวนการการยื่นเรื่องนําเขาสินคา รองลงมาไดแก ศุลกากรใน
สวนภูมภิ าค เรื่องใบอนุญาตนําเขา และคาธรรมเนียมศุลกากรที่สูงลิ่ว
 ปญหาการปฎิบัติของเจาหนาที่รัฐ เชน ความไมแนนอนของเจาหนาที่ กระบวนการศุลกากร
และปญหาทุจริต
 ยูเครนมีการอุดหนุนอุตสาหกรรมหลายอยาง รวมทั้งในเขตพื้นที่การคาเสรี และพื้นที่ทตี่ องการ
การพัฒนาเปนพิเศษ อุตสาหกรรมที่ไดรับการอุดหนุนในหลายระดับจากรัฐในชวงป 1999-2003
ไดแก อุตสาหกรรรมตอเรือ เหมืองถานหิน อุตสาหกรรมเหล็ก รถยนต เครื่องบิน อวกาศ
เคมีภัณฑ ผลิตภัณฑยา และกอสราง
อุปสรรค
 อุปสรรคทางดานภาษาในการติดตอคาขายกับยูเครน
 การคาขายระหวางไทยและยูเครนยังต่ํามาก รวมทั้งผูประกอบการไทยยังไมเขาใจตลาดยูเครน
 ความไมเขาใจในรื่องการทําธุรกรรมระหวางกัน พิธีการและระเบียบปฎิบัติตางๆ
โอกาส
 ยูเครนกําลังเขาเปนสมาชิกสหภาพยุโรป และการเขาเปนสมาชิก WTO ทําใหมีการเปลี่ยนแปลง
ระเบียบปฎิบัตติ ามมาตรฐานสากลมากขึ้น
 สัดสวนการคาขายกับไทยยังอยูในระดับต่ําเพียงรอยละ 0.21 ถือเปนคูคาอันดับที่ 48 ของไทย
ซึ่งยังมีชองโอกาสในการทําตลาดสินคาไทยอยูมาก
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V. การวิเคราะหสถานะการแขงขันของสินคาและบริการรายสาขา 1
ในการวิเคราะหสถานะการแขงขันของสินคาไทยในตลาดยูเครนมีประเด็นการพิจารณา
ดังตอไปนี้
1. อัตราภาษีศุลกากร
อัตราภาษีนําเขาของยูเครนโดยเฉลี่ยในชวง 10 ปที่ผานมา มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเล็กนอย เมื่อ
คํานวณตามน้าํ หนักมูลคาสินคานําเขา จากคาเฉลี่ยโดยรวมที่รอยละ 4.2 ในป 1993 เปนรอยละ 5.0 ในป
2002 (ตารางที่ 4-9.2) เนื่องจากการปรับขึ้นอัตราภาษีของกลุมสินคาเกษตรที่เพิ่มจากรอยละ 10.2 เปน
รอยละ 31.4 ขณะที่กลุมสินคาที่มิใชภาคเกษตรเพิ่มขึ้นจากชวง 10 ปดงั กลาวรอยละ 1.0
ตารางที่ 4-9.2: โครงสรางอัตราภาษีนําเขาของยูเครน

ที่มา: World Bank

2. มาตรการการคาที่มิใชภาษี
แมวายูเครนเปดเสรีการคาอยูใ นระดับตนๆ ของกลุมประเทศ CIS แตในปจจุบัน ยูเครนก็มี
มาตรการกีดกันทางการคาทีม่ ิใชภาษีคอนขางมาก โดยเฉพาะในสินคาเกษตร ไดแก
 มาตรการออกใบรับรองเปนการบังคับในดานมาตรฐานสินคา (Compulsory certification of conformity
to standards)
 การออกใบอนุญาตสงออกและนําเขาสินคาบางรายการ (Licensing of selected export and import
activities)
 การสําแดงสินคาขั้นตน (Preliminary Customs Declaration)
 การควบคุมระบบนิเวศน (Ecological Control)
 มาตรฐานสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary)
 การควบคุมโรคในสัตว (Veterinary Control)
 การขออนุญาตนําเขาผลิตภัณฑยา (Permits for Medical Imports)
 กฎระเบียบการจัดซื้อโดยรัฐที่มีตอการนําเขา (State procurement regulations with regard to
imports)
 การควบคุมดานศุลกากร (Customs Control)
1

รายละเอียดสินคาที่มีศักยภาพของไทยและประเทศที่ทําการศึกษา อยูใ นภาคผนวก ก.

4-9/8

ยูเครน

 การแสดงราคาตามสัญญาและที่มาของสินคาบางรายการ (Verification of contract price and
origin for selected commodities)
 มาตรการควบคุมสินคาบางรายการที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี เชน energy-saving equipment,
meteorological equipment, nuclear materials และ weapons materials เปนตน
ผูสงออกและผูนําเขาสินคาในยูเครนจําเปนตองเขาใจกฎระเบียบที่มีหนวยงานหลายหนวย
เกี่ยวของ กับใบขออนุญาตตางๆ โดยเฉพาะสินคานําเขาบางรายการ ดังปรากฎในตารางที่ 4-9.3
ตารางที่ 4-9.3: การขอใบอนุญาตสงออกนําเขา กับหนวยงานที่เกี่ยวของ

ที่มา: งานศึกษาของ Dubinina และ Sorokina (2004)

ในงานศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ป ญ หาในการนํ า เข า สิ น ค า ไปยั ง ยู เ ครน ในงานสํ า รวจ “Business
Environment Survey” ของ International Financial Cooperation (IFC) ในป 2003 พบวา ประเด็นที่
ผูประกอบเห็นวาเปนปญหามากที่สุดในการนําเขาสินคาคือ ขั้นตอนและกระบวนการการยื่นเรื่องนําเขา
สินคา รองลงมาไดแก ศุลกากรในสวนภูมิภาคที่เกี่ยวกับเรื่องใบอนุญาตนําเขา และคาธรรมเนียมศุลกากร
ดังนี้
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รูปภาพที่ 4-9.6: ผลสํารวจ Business Environment Survey ในยูเครน

ที่มา: IFC

ผลการสํารวจของ IFC สอดคลองกับงานศึกษา “Cost of Doing Business Survey” โดย
ธนาคารโลก ที่พบวา ปญหาใหญสุดในการนําเขาสินคาของผูประกอบการ คือ ความไมแนนอนของ
เจาหนาที่ กระบวนการศุลกากร และปญหาทุจริต โดยกําหนดคา 0 หมายถึง ปญหานอย ถึง 5 หมายถึง
ปญหามาก ดังนี้
รูปภาพที่ 4-9.7: ผลสํารวจ Cost of Doing Business ในยูเครน

ที่มา: World Bank

3. สินคาเกษตรบางรายการของไทยที่จะไดประโยชน
สินคาเกษตรของไทยที่มีศักยภาพในตลาดยูเครน มีตั้งแตหมวด 01 - 20 แบงตามกลุมสินคาไดดังนี้
สินคา
พิกัดสินคา
สัตวน้ําจําพวกครัสตาเซีย โมลุสก และสัตวน้ําที่ไม พิกัด 03 ไดแก กุง (HS030613)
มีกระดูกสันหลัง
ผลไม
พิกัด 08 ไดแก ผลไมและลูกนัต ดิบหรือทําใหสุก
โดยการนึ่งหรือตม แชเย็นจนแข็ง จะเติมน้ําตาล
หรือสารทําใหหวานอืน่ ๆ หรือไมก็ตาม
(HS081190)
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สินคา
ชา กาแฟ
ธัญพืช
ไขมันและน้ํามันที่ไดจากสัตวหรือพืช
น้ําตาลและขนมทําจากน้ําตาล
ของปรุงแตงทําจากพืช ผัก ผลไม

พิกัดสินคา
พิกัด 09 ไดแก HS090111
พิกัด 10 ไดแก ขาวที่สีบางแลวหรือสีทั้งหมด จะ
ขัดหรือไมก็ตาม (HS100630)
พิกัด 15 ไดแก น้ํามันดิบ (HS151110)
พิกัด 17 ไดแก น้ําตาลที่ไดจากออย (HS170111)
พิกัด 20 ไดแก สับปะรดปรุงแตง (HS200820) และ
น้ําผลไม (HS200940)

4. สินคาอุตสาหกรรมไทยที่สําคัญที่จะไดประโยชน
สินคาอุตสาหกรรมไทยที่คาดวาจะไดประโยชนจากการทํา FTA กับยูเครน พิจารณาตั้งแตพิกดั
21 -99 แบง ตามกลุมสินคาที่สําคัญ มีดังตอไปนี้
สินคา
ของปรุงแตงจากเนื้อสัตว ปลา
อาหารสัตว
เชื้อเพลิงที่ไดจากแร
สียอม
เครื่องสําอาง
พลาสติกและของที่ทําจากพลาสติก

ยางและของทีท่ ําจากยาง
กระดาษและกระดาษแข็ง
รองเทา
ไขมุก รัตนชาติ โลหะมีคา
เหล็กและเหล็กกลา
ของที่ทําดวยเหล็กและเหล็กกลา
เครื่องจักรกล

พิกัดสินคา
พิกัด 16 ไดแก HS160413
พิกัด 23 ไดแก HS230990
พิกัด 27 ไดแก HS270900 HS271000 HS271320
พิกัด 32 ไดแก HS320890
พิกัด 33 ไดแก HS330210 HS330300 HS330499
HS330510 HS330590 HS330610
พิกัด 39 ไดแก HS390110 HS390120 HS390210
HS390410 HS390760 HS390799 HS391810
HS392020 HS392042 HS392190 HS392690
พิกัด 40 ไดแก HS400219 HS401110 HS401120
พิกัด 48 ไดแก HS480252 HS481011
HS481840 HS481920
พิกัด 64 ไดแก HS640299 HS640391 HS640399
HS640419
พิกัด 71 ไดแก HS710231 HS711319
พิกัด 72 ไดแก HS721049 HS721070
พิกัด 73 ไดแก HS730890 HS732690
พิกัด 84 ไดแก HS840820 HS840991 HS840999
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สินคา

พิกัดสินคา
HS841199 HS841480 HS841510 HS841810
HS841850 HS847160 HS847170 HS847330
HS847989 HS848180
เครื่องจักรไฟฟา
พิกัด 85 ไดแก HS850440 HS850910 HS851660
HS851730 HS851790 HS852520 HS852812
HS852990 HS853400 HS853690 HS853710
HS853890 HS854011 HS854213 HS854389
HS 854459
ยานยนตและชิน้ สวน
พิกัด 87 ไดแก HS870322 HS870323 HS870332,
HS870421 HS870423 HS870431 HS870829
HS870899
อุปกรณโสตทัศนศาสตร ภาพยนต และเครื่องมือ พิกัด 90 ไดแก HS901890 HS903180
แพทย
เฟอรนิเจอร
พิกัด 94 ไดแก HS940161 HS940350 HS940360
HS940390
5. ภาคบริการที่นา สนใจสําหรับไทยในยูเครน
ภาคบริการในยูเครนยังดอยพัฒนามาก จึงมีบริษัทตางชาติ โดยเฉพาะจากยุโรปและสหรัฐฯ
เขาไปลงทุนและตั้งฐานการผลิตบริการ ซึ่งทําใหภาคบริการยูเครนในปจจุบันเติบโตในอัตราสูง โดย
ยูเครนเปนผูผลิตพลังงานที่สําคัญของโลก มี Odessa เปนทาเรือที่สําคัญของประเทศ ซึ่งความรวมมือ
ที่เกิดขึ้นมี Strategic Energetic Land Bridge โครงขายทางรถไฟ และการจัดตัง้ สถานีพลังงาน
แสงอาทิตย เปนตน นอกจากนี้ สาขาบริการที่สําคัญอื่นๆ ไดแก เทเลคอม การเงิน การกอสราง การ
โฆษณาประชาสัมพันธ บริการที่ปรึกษากฎหมาย บริการทางบัญชี การทองเที่ยว การโรงแรม และ
รานอาหาร ขณะที่ไทยมีความเชี่ยวชาญในดานการทองเที่ยว การโรงแรม การกอสราง จึงเปนบริการ
ในลําดับตนๆ สําหรับนักธุรกิจไทยที่จะรุกตลาดในดานนี้ รวมทั้งความรวมมือในภาคพลังงาน
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6. ผลกระทบตอสินคาที่ไทยทํา FTA
 สินคาเกษตรทีย่ ูเครนมีศักยภาพสงออกมาไทย
สินคา
พิกัดสินคา
ผลิตภัณฑนม ไขสัตว น้ําผึ้ง
พิกัด 04 ไดแก นมเปนผง เม็ด หรือเปนลักษณะของแข็ง
อื่นๆ มีไขมันไมเกินรอยละ 1.5 โดยน้ําหนัก (HS040210)
และนมผงที่ใชเลี้ยงทารก (HS040221)
 สินคาอุตสาหกรรมที่ยูเครนมีศักยภาพสงออกมาไทย
สินคา
พิกัดสินคา
เชื้อเพลิงที่ไดจากแร
พิกัด 27 ไดแก HS271000
เคมีภัณฑอนินทรีย
พิกัด 28 ไดแก HS282300
เคมีภัณฑอินทรีย
พิกัด 29 ไดแก HS293371
ผลิตภัณฑยา
พิกัด 30 ไดแก HS300490
สียอม
พิกัด 32 ไดแก HS320611
หนังดิบและหนังฟอก
พิกัด 41 ไดแก HS410110 HS410422
เหล็กและเหล็กกลา
พิกัด 72 ไดแก HS720449 HS720711 HS720712
HS720720 HS720916 HS720917 HS721070
HS721391
ของที่ทําดวยเหล็กและเหล็กกลา
พิกัด 73 ไดแก HS732690
อะลูมิเนียมและของที่ทําดวยอะลูมิเนียม
พิกัด 76 ไดแก HS760110 HS760120
เครื่องจักรไฟฟา
พิกัด 85 ไดแก HS852830
VI. ยุทธศาสตรการทํา FTA และ/หรือแนวทางความรวมมือระหวางกัน
ในเชิงยุทธศาสตรการคาระหวางประเทศ ยูเครนมองวาไทยปนประเทศที่สําคัญในลําดับตนๆ
ในอาเซียน ขณะเดียวกัน ยูเครนเชื่อวา ดวยที่ตั้งของประเทศและศักยภาพทางเศรษฐกิจของยูเครน ยูเครน
จะเปน Gateway ใหกับสินคาและบริการของไทยในการเจาะตลาดในกลุมประเทศ CIS รวมทั้งหลาย
ประเทศในกลุมสหภาพยุโรปตะวันออกดวยเชนกัน
ยูเครนและไทยมีการสานความสัมพันธทางการเมืองและทางเศรษฐกิจตอเนื่องในชวง 15 ปที่
ผานมา โดยความสัมพันธในทางการเมืองที่สําคัญคือ เมื่อป 1992 สองฝายมีความตกลงรวมกันเรือ่ งการ
จัดตั้งความสัมพันธทางการฑูต ตอมาในป 2002 มีความตกลงรวมกันระหวางคณะรัฐมนตรีของสอง
ประเทศในการจัดตั้ง Joint Intergovernmental Commission on Bilateral Cooperation
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สวนความสัมพันธทางเศรษฐกิจไดมีการประชุมความรวมมือกันที่สําคัญคือ Ukrainian-Thai
Joint Commission on Cooperation ซึ่งเปนความรวมมือและการพัฒนาความสัมพันธ เพื่อประโยชน
รวมกันของสองประเทศในสาขาที่สําคัญไดแก การคา การลงทุน วิทยาศาสตร การกอสราง การขนสง
พลังงาน การตอเรือ สาธารณสุข และการทองเที่ยว นอกจากนี้ ในป 2004 สองประเทศยังไดมีการทํา
ความตกลงรวมกันในหลายเรื่องไดแก ความตกลงทางดานบริการการบิน ความตกลงเรื่องการเก็บภาษี
ซ้ําซอนระหวางกัน (Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Avasion with Respect
to Taxes on Income) และความรวมมือระหวางกระทรวงการตางประเทศของสองประเทศ
จะเห็นไดวาในชวงที่ผานมาทั้งไทยและยูเครน ไดรวมกันยกระดับความสัมพันธทั้งทางการเมือง
และเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ซึ่งหากพัฒนาการดังกลาวมีตอเนื่อง และหากสองประเทศมีการสาน
ความสัมพันธกันในระดับภาคเอกชนใหมากขึ้น โดยเฉพาะการตั้ง Joint Committee ระหวางสภา
หอการคาของไทยและสภาหอการคาของยูเครน และการสรางความรวมมือทางการคาและการลงทุนมาก
ขึ้นโดยตั้ง Ukraine-Thailand Business Council และปริมาณการคาระหวางกันเพิ่มมากขึ้นจากระดับ
ปจจุบันที่มีเพียงรอยละ 0.21 ของมูลคาการคาระหวางประเทศรวมของไทยแลว ในที่สุดแลวไทยและ
ยูเครนก็จะสามารถพัฒนาความรวมมือไปสูระดับการเจรจาจัดทํา FTA ไดตอไป
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10. ประเทศแอฟริกาใต
I. ภาพรวมทั่วไป: เศรษฐกิจ การคา การลงทุน
1.1 โครงสรางทางเศรษฐกิจ
แอฟริกาใต ประกอบดวย 9 มณฑล ไดแก Eastern Cape, Free State, Gauteng, KwaZulu-Natal,
Limpopo, Mpunalanga, North West, Northern Cape, Western Cape โดยมีประชากรในป 2547 ประมาณ
44.8 ลานคน เศรษฐกิจเปนระบบตลาดเสรี มีโครงสรางทางเศรษฐกิจที่กาวหนาที่สุดในทวีปแอฟริกา
อยางไรก็ดี เศรษฐกิจในแอฟริกาใตมีระดับการพัฒนาที่แตกตางกัน ทั้งพัฒนาแลวกับที่ดอ ยพัฒนา ผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ของแอฟริกาใต ในป 2546 อยูที่ 160.1 พันลาน
ดอลลารสหรัฐ คิดเปน 1 ใน 3 ของทวีปแอฟริกา โดยมีรายไดตอหัว (GDP per capita) ในป 2546 อยูที่
3,503 ดอลลารสหรัฐ และขยายตัวมาอยูทปี่ ระมาณ 3,552 ดอลลารสหรัฐ ในป 2547
รูปภาพที่ 4-10.1 แผนที่ประเทศแอฟริกาใต

ที่มา: International Trade Center, UNCTAD/WTO
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พิจารณาโครงสรางเศรษฐกิจ จาก GDP พบวา ภาคการเงินมีสัดสวนสูงสุด (21%) รองลงมา
เปนภาคอุตสาหกรรมการผลิต (19%) ภาคการคา (15%) ภาคการขนสง (11%) และภาคเหมืองแร (8%)
ตามลําดับ หรือ สรุปเปนภาคเศรษฐกิจหลัก คือ ภาคบริการรอยละ 62.5 ภาคอุตสาหกรรมรอยละ 23.9
และภาคการผลิตขั้นตนรอยละ 10.9 ประกอบดวย ภาคการเกษตร รอยละ 3.8 และภาคเหมืองแร รอยละ 7.1
(รูปภาพที่ 4-10.2)
รูปภาพที่ 4-10.2: โครงสราง GDP ป 2546 ของแอฟริกาใต
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ที่มา: Stats of South Africa

จํานวนการจางงานในแอฟริกาใตทั้งหมดอยูที่ 11.5 ลานคน เปนที่สังเกตวามีอัตราการ
วางงานสูงมากถึงรอยละ 28.2 และเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหรัฐบาลมีนโยบายที่ตองการดึงดูดการลงทุน
จากตางประเทศ เพื่อใหเกิดการสรางงานและบรรเทาปญหาการวางงานของแรงงานในประเทศ แตก็มี
ปญหาในเรื่องของการขาดแคลนแรงงานมีฝมือ (Skill Labor) เนื่องจากบริษัทตางชาติที่เขามาลงทุนมี
ความตองการแรงงานที่มีฝมือเปนสวนใหญ (โครงสรางการจางงานปรากฎดังภาพที่ 4-10.3)
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รูปภาพที่ 4-10.3: โครงสรางการจางงานของแอฟริกาใต
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ที่มา: Labor Force Survey 2003/ Stats of South Africa

ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของประเทศแอฟริกาใต สวนใหญเปนสินแร ไดแก ทอง
โคมเมียม พลวง ถานหิน แรเหล็ก แมกนีเซียม นิกเกิล ฟอสเฟต ดีบุก ยูเรเนียม อัญมณี แพลทินัม
ทองแดง วนาเดียม เกลือ และกาซธรรมชาติ โดยมีการผลิตแรไดเปนอันดับ 1 ของโลกหลายชนิด เชน
Vermicullice, Varnadium, Platinum Group Metals, Manganese, Gold, Ferro-chromium, Antimony มี
ผลผลิตทองคําคิดเปนรอยละ 15.4 ของโลก และแพททินมั่ คิดเปนรอยละ 52.6 ของโลก
อุตสาหกรรมที่สําคัญ คือ ถลุงแร ชิ้นสวนยานยนต การทําเครื่องโลหะ เครื่องจักร วัสดุ
สิ่งทอ เหล็กและเหล็กกลา เคมีภัณฑ ปุย รองเทา สินคาเกษตรที่สําคัญ คือ ขาวโพด ขาวสาลี น้ําตาล ออย
ผลไม ผัก เนื้อ สัตวปก เนื้อแกะ และขนแกะ สาขาเศรษฐกิจหลักสําหรับการคา การลงทุนของ
แอฟริกาใต ไดแก สินคาเกษตรแปรรูป ยานยนต เคมีภัณฑ ประมง อาหารและเครื่องดื่ม ไอทีและ
อิเล็กทรอนิกส และเหมืองแร และสาขาบริการหลัก สําหรับการคา การลงทุน ไดแก การเงิน และการ
ทองเที่ยว อสังหาริมทรัพย และโทรคมนาคม
1.2 การคาและการลงทุนระหวางประเทศของแอฟริกาใตในปจจุบัน
มูลคาการคาสินคา (สงออกและนําเขา) ในป 2547 อยูที่ประมาณ 78 พันลานดอลลาร
สหรัฐฯ คิดเปนประมาณรอยละ 45 ของมูลคาการคาในทวีปแอฟริกาทั้งหมด โดยแอฟริกาใตมีดุลการคา
โดยรวมเกินดุลมาตั้งแตป 1998-2003
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สินคาสงออกที่สําคัญ คือ ทองคํา สินแรโลหะ เพชร พลอย อัญมณี และสินแรมีคาอื่นๆ
เคมีภัณฑ และเยื่อกระดาษ ตลาดสงออกหลัก ไดแก สหราชอาณาจักร (12.6%) สหรัฐอเมริกา (12.4%)
ญี่ปุน (9.2%) เยอรมนี (8.1%) จีน (4.7%) และอิตาลี (4.4%)
สินคานําเขาสําคัญ คือ เครื่องจักรกล เครื่องยนต อุปกรณและชิ้นสวนยานยนต รวมทั้ง
อากาศยานตางๆ เคมีภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติก ผาผืน และเสื้อผาสําเร็จรูป รองเทา เครื่องมือแพทย
และอาหาร ตลาดนําเขาหลัก ไดแก เยอรมนี (16.6%) สหราชอาณาจักร (8.8%) สหรัฐฯ (8.2%) ญี่ปุน
(5.9%) ซาอุดิอารเบีย (5.2%) และฝรั่งเศส (5%)
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของแอฟริกาใตสวนใหญเปนประเทศในแถบยุโรป
โดยประเทศที่มีการลงทุนในแอฟริกาใตเปนอันดับ 1 คือ สหราชอาณาจักรในป 2546 มีสัดสวนการ
ลงทุนถึงรอยละ 63 ของการลงทุนจากตางประเทศทั้งหมด (รูปภาพที่ 4-10.4)
รูปภาพที่ 4-10.4: สัดสวนการลงทุนจากตางประเทศของแอฟริกาใต
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ที่มา: South Africa Reserve Bank, 2003

1.3 การคาระหวางไทยกับแอฟริกาใต
มูลคาการคารวมระหวางไทยกับแอฟริการใต ในป 2547 อยูที่ 1,078 ลานดอลลาร
สหรัฐ ซึ่งคิดเปนรอยละ 6 ของมูลคาการคาของไทยทั้งหมด หรือรอยละ 28.2 ของมูลคาการคากับทวีป
แอฟริกา มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 28 ตอป ในชวง 3 ปที่ผา นมา โดยไทยมีมูลคาสงออกไป
แอฟริกาใต 658.8 ลานดอลลารสหรัฐ ในป 2547 เติบโตเฉลี่ยรอยละ 31 ตอป และนําเขาจากแอฟริกาใต
419.9 ลานดอลลารสหรัฐ เติบโตเฉลี่ยรอยละ 22 ตอป โดยมีดุลการคาเกินดุลอยางตอเนื่อง ประมาณ 130
ลานดอลลารสหรัฐ
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ทั้งนี้ ไทยเปนคูคาอันดับที่ 1 ของแอฟริกาใตในกลุมอาเซียนดวยกัน ขณะทีแ่ อฟริกาใต
เปนคูคาลําดับ 1 ของไทยในทวีปแอฟริกาทั้งหมด แตหากเปรียบเทียบกับคูคาทั้งหมดของไทย
แอฟริกาใตเปนคูคาอันดับที่ 29 ของไทย โดยเปนตลาดสงออกลําดับที่ 24 ของไทย และเปนตลาดนําเขา
ลําดับที่ 32 ของไทย
สินคาสงออกของไทยไปแอฟริกาใตที่สําคัญ 10 อันดับแรก ไดแก ขาว ยานพาหนะ
อุปกรณและสวนประกอบ เครื่องยนตสันดาปภายในแบบลูกสูบและสวนประกอบ ผลิตภัณฑพลาสติก
เครื่องจักรกลและสวนประกอบของเครื่องจักรกล เคมีภัณฑ ผลิตภัณฑยาง อาหารทะเลกระปองสําเร็จรูป
เครื่องซักผาและสวนประกอบ และเสื้อผาสําเร็จรูป นอกจากนี้ จากการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของในการ
ส ง ออกสิ น ค า ไปยั ง แอฟริ ก าใต พบว า สิ น ค า ไทยที่ มี ศั ก ยภาพในการส ง ออกไปยั ง แอฟริ ก าใต
นอกเหนือจากสินคาสําคัญ 10 อันดับแรกดังกลาวแลว ยังมีรายการสินคาอื่นๆ เชน กุงแชแข็ง ผลไมชนิด
ตางๆ จากไทย (เชน มังคุด ลําไย ลิ้นจี่ มะมวง ฯลฯ) ชิ้นสวนรถยนต และรถจักรยานยนต โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการสงออกชิ้นสวนยานยนต เนื่องจาก แอฟริกาใตมีอุตสาหกรรมรถยนตที่มีขนาดใหญมาก จาก
การเขามาลงทุนของ BMW, Daimler Chrysler, Toyota Motor, Volkswagen และ Ford ขณะที่การนําเขา
ชิ้นสวนรถยนตจากไทยยังมีมูลคาคอนขางต่ํา
สินคานําเขาของไทยจากแอฟริกาใตที่สําคัญ 10 อันดับแรก ไดแก เหล็กและเหล็กกลา
สิ น แ ร โ ล ห ะ อื่ น ๆ แ ล ะ เ ศ ษ โ ล ห ะ เ ค รื่ อ ง เ พ ช ร พ ล อ ย อั ญ ม ณี เ งิ น แ ท ง แ ล ะ ท อ ง คํ า
เยื่อกระดาษ และเศษกระดาษ เคมีภัณฑ ผัก ผลไม และของปรุงแตงที่ทําจากผัก ผลไม เครื่องจักรใชใน
อุตสาหกรรม ปลาทูนาสด/แชเย็น/แชแข็ง หนังดิบและหนังฟอก เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ
อัตราภาษีเฉลี่ยของสินคาสงออกของไทยไปแอฟริกาใต 10 อันดับแรก (อัตราภาษี
นําเขาสินคาดังกลาวของแอฟริกาใต) อยูที่ประมาณรอยละ 12 และอัตราภาษีเฉลี่ยของสินคานําเขาของ
ไทยจากแอฟริกาใต 10 อันดับแรก (อัตราภาษีนําเขาสินคาดังกลาวของไทย) อยูที่ประมาณรอยละ 16
ดังนั้น หากมีการทํา FTA ระหวางไทยและแอฟริกาใต และมีการเจรจาลดภาษีทั้ง 2 ฝาย ก็นาจะสงผลให
ทั้ง 2 ฝาย ไดประโยชนดวยกันทั้งคู โดยเฉพาะอยางยิ่ง จะเห็นวาสินคาสงออกของไทยไปแอฟริกาใต
สวนใหญเปนสินคาสําเร็จรูป ประเภทสินคาอุปโภคบริโภค สวนสินคาที่ไทยนําเขาจากแอฟริกาใตเปน
สินคาวัตถุดิบ และกึ่งวัตถุดิบ รวมทั้งสินคาประเภทสินแร เปนสวนใหญ สินคาที่สงออกและนําเขาของ
ทั้ง 2 ประเทศ ไมแขงขันกัน (Complements) และสินคาที่ไทยนําเขาจากแอฟริกาใต คาดวาจะไมสงผล
กระทบตอการผลิตในประเทศของไทย
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นอกจากนี้ จากการพิจารณาความสามารถในการแขงขันโดยเปรียบเทียบ (Revealed
Comparative Advantage: RCA) ไทยมีความสามารถในการแขงขันในรายการอาหารแปรรูป สิ่งทอ
เสื้อผา เครื่องใชไฟฟา และสินคาที่เกี่ยวกับ IT ตางๆ สูงกวาแอฟริกาใต สวนแอฟริกาใตจะมีขีด
ความสามารถในการแขงขันในรายการสินคาประเภทวัตถุดิบ เชน อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน สูงกวาไทย
ชี้ใหเห็นวาไทยนาจะไดประโยชนจากการนําเขาสินคาประเภทอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานจากแอฟริกาใต
ขณะเดียวกันก็นาจะไดประโยชนจากการขยายการสงออกในหมวดสินคาอุปโภคบริโภคที่ไทยมีความ
ไดเปรียบไปยังแอฟริกาใตดวย
โดยรวม จากการพิจารณาโครงสรางการคาสินคาระหวางไทยกับแอฟริกาใต พบวา
สินคานําเขาและสงออกระหวางทั้งสองประเทศคอนขางเอื้อประโยชนแกกันและกัน อีกทั้ง มูลคาการคา
ระหวางแอฟริกาใตและไทยยังคอนขางต่ํา เนื่องจาก แอฟริกาใตเพิ่งจะเปดประเทศและเริ่มทําธุรกิจกับ
ประเทศทางตะวันออกมากขึ้นเพียงในชวง 10 ปที่ผานมา ทําใหมองเห็นวาไทยนาจะมีลูทางในการขยาย
การคา การลงทุน กับแอฟริกาใตไดเพิ่มขึ้น อยางไรก็ดี แนวทางในการขยายการคา/การลงทุน จําเปนตอง
คํานึงถึงกฎระเบียบ/มาตรการดานการคา/การลงทุนที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาปญหา/อุปสรรค ในสวนที่
มิใชภาษี (Non Tariff Barrier) เพื่อประโยชนในการกําหนดยุทธศาสตรที่เหมาะสมตอไป ซึ่งกฎระเบียบ/
มาตรการดานการคา/การลงทุนที่สําคัญของประเทศแอฟริกาใต มีดังนี้
II. กฎระเบียบ/มาตรการการคา/การลงทุน ที่สําคัญ
2.1 การออกใบอนุญาตนําเขา (Import Permit) จําแนกตามชนิดของสินคา เชน การ
นําเขาสินคาอาหารประเภทเนื้อ ไก หมู หรืออาหารกระปอง จะตองไดรับใบอนุญาตจากกระทรวงเกษตร
ของแอฟริกาใต ใชเวลาประมาณ 1 สัปดาหในการดําเนินการขอใบอนุญาตและใบอนุญาตดังกลาว
จะตองทําการตออายุทุก 6 เดือน ขณะที่สินคาอุตสาหกรรมจะตองไดรับใบอนุญาตจากกระทรวงการคา
และอุตสาหกรรม เปนตน
2.2 ระบบภาษีนําเขา แมวาจะมีการทยอยลดอัตราภาษีนําเขาตามขอตกลง WTO แตใน
บางชวงเวลามีการปรับเพิ่มอัตราภาษีศุลกากร หากพบวา มีปริมาณสินคานําเขามากเกินไปโดยใชบท
เฉพาะกาลตามขอกําหนดใน
WTO
เปนขออางเพื่อปกปองขีดความสามารถในการแขงขันของ
อุตสาหกรรมในแอฟริกาใต อยางไรก็ดี จากการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ พบวา ในปจจุบันไมมกี รณีการ
ปรับเพิ่มอัตราภาษีศุลกากรในทันที แตจะมีการใชมาตรการตอบโตการทุมตลาด (Anti-Dumping)
คอนขางมาก
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2.3 ระเบียบและขั้นตอนการนําเขา การนําเขาสินคาจากตางประเทศมายังแอฟริกาใต
สามารถกระทําไดไมยุงยากนัก เพียงแตตองผานการตรวจสอบจากหนวยงานที่รับผิดชอบตามประเภท
สินคานั้นๆ กอน เชน สินคาอาหารทะเลบรรจุกระปองกอนที่จะนําเขาประเทศไดจะตองผานการ
ตรวจสอบจากหนวยงานมาตรฐานสินคาแอฟริกาใต (South African Bureau of Standards: SABS) และ
หากสินคาไมไดตามมาตรฐานที่กําหนดไวสินคานั้นจะตองถูกสงกลับออกไปหรือตองแสดงบนฉลาก
สินคาวาเปนสินคาต่ํากวาระดับมาตรฐาน (Sub-Standard)
ในป 2537 แอฟริกาใตไดเปลี่ยนนโยบายจากการทดแทนการนําเขาเปนสงเสริมการ
สงออก มาตรฐานสินคาตางๆ จึงจําเปนตองพัฒนาใหเทียบเทามาตรฐานสากล โดยกวารอยละ 43 ของ
มาตรฐานทั้งหมดไดถูกปรับใหเทียบเทาสากลแลว และมีมาตรฐานเพียง 72 มาตรฐานเทานั้น ที่บังคับให
สินคาที่จะขายในแอฟริกาใต ตองผานการทดสอบและไดรับการยินยอมจาก SABS (South African
Bureau of Standards) ซึ่งใชมาตรฐานเดียวกับกลุม EU
บทบาทหนาที่ของ SABS คือ เปนตัวแทนของหนวยงานราชการในการตรวจสอบ ใน
เรื่ อ งของกฎเกณฑ ท างด า นเทคนิ ค หรื อ มาตรฐานสิ น ค า ต า งๆ รวมถึ ง ฉลาก ใบรั บ รอง ฯลฯ ทั้ ง นี้
มาตรฐานที่ใชอยูในปจจุบัน เปนมาตรฐานขั้นต่ําที่สุดที่จะใหความปลอดภัยในการบริโภคสินคาสําหรับ
ประชากรแอฟริกาใต โดยเครื่องหมายของ SABS บงชี้วาสินคาผานการทดสอบและมีความปลอดภัย
อยางไรก็ตาม ใบรับรองนั้นจะมีการทบทวนทุกๆ 3 ป
สําหรับการสงตัวอยางสินคา สิ่งตีพิมพโฆษณา และสินคาหีบหอทีส่ งทางไปรษณีย
ทางการแอฟริกาใตจะเก็บภาษีนําเขาในอัตราเดียวกันกับการนําเขาสินคาจริง รวมทัง้ ขั้นตอนพิธีการออก
สินคาก็ตองใชเอกสารกํากับทุกฉบับเชนเดียวกับสินคาทีน่ ําเขาจริงเชนกัน การคิดภาษีนําเขา แอฟริกาใต
จะคิดจากราคา F.O.B.
2.4 กฎระเบียบดานการลงทุน
รัฐบาลแอฟริกาใตไดมกี ารจํากัดการเปนเจาของกิจการของคนตางชาติ โดยกําหนด
ธุรกิจตองมีผูถือหุนเปนคนผิวดําสวนหนึ่ง ตามกฎหมาย Black Economic Empowerment (BEE)
นอกจากนี้ กฎหมายแรงงานยังกําหนดสัดสวนการจางแรงงานเปนคนผิวดําสวนหนึ่ง และธุรกิจตอง
สนับสนุนกิจการของคนผิวดําในประเทศโดยการซื้อวัตถุดิบในการผลิตจากธุรกิจของคนผิวดํา ชั่วโมง
การทํางาน คาจางขั้นต่ํา และขอตกลงอื่นๆ กําหนดโดยคณะกรรมการวาดวยการเจรจาตอรองระหวาง
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นายจางและสหภาพแรงงาน สวนการจางแรงงานตางชาตินั้น นักลงทุนตางชาติตองแสดงใหเห็นวานัก
ลงทุนไมสามารถหาบุคลากรที่มีความสามารถในแอฟริกาใตได
2.5 ลักษณะและรูปแบบการทําธุรกิจในแอฟริกาใต
ระบบการกระจายสินคาและการนําเขา การกระจายสินคาหลังการนําเขาจากตางประเทศ
ของแอฟริกาใตในปจจุบัน สวนใหญยังคงใชรูปแบบเดิมๆ กลาวคือ ผานบริษัทนายหนา (Trader) ซึ่งจะ
เปนผูรวบรวมการสั่งซื้อสินคาจากตางประเทศเพื่อจัดสงไปยังผูประกอบการ/พอคารายยอยและราน
จําหนายสินคากอนไปถึงมือผูบริโภคโดยตรง
วิธีการนําเขาสินคาของแอฟริกาใตสวนใหญจะผาน บริษัท Trading Firm ซึ่งเปนกลุม
นําเขาที่สําคัญ โดยทั่วไปมีขนาดไมใหญโตมากนัก และมีเครือขายตลอดจนคลังสินคาเพื่อจําหนายตอไป
ยังผูคาสง/ผูคาปลีก ผูนําเขามักจะเปนผูนาํ เขาเปนรายสินคา มีกิจการไมใหญโตมากนัก แตจะมีจํานวน
มาก และจะมีคลังสินคาสําหรับจําหนายตอไปยังผูคาสง/ผูคาปลีก ผูคาปลีก สวนใหญผูคาปลีกจะไมทํา
การนําเขาเอง นอกจากเปนผูคาปลีกรายใหญหรือมีกจิ การครอบคลุมทั่วประเทศ ก็จะมีการสั่งสินคาเขา
มาเอง เชน Makro, Pick & Pay, Woolworth และ Edgar เปนตน
กลุมผูซื้อที่สําคัญ รูปแบบการคาของแอฟริกาใตมีลักษณะที่เดนชัดมากประการหนึ่ง
คือ เปนธุรกิจผูกขาดโดยกลุม การคาขนาดใหญเพียงไมกแี่ หง และประมาณรอยละ 85 ดําเนินการโดยคน
ผิวขาว กลุมธุรกิจใหญๆในแอฟริกาใตมักประกอบธุรกิจหลายชนิดและหลายประเภทครอบคลุมอยูใน
ทุกสาขาธุรกิจ อาทิเชน กลุม Anglo American กลุม Rembrandt กลุม Liberty Group กลุม Altron เปน
ตน ดังนั้น ธุรกิจการคาในแอฟริกาใตจงึ จัดไดวามีการแขงขันคอนขางต่ําเมื่อเทียบกับประเทศทุนนิยม
ทั่วไปเนื่องจากยังมีระดับการผูกขาดสูง
ลักษณะธุรกิจของแอฟริกาใต แบงออกไดเปน 3 ประเภทตามขนาด ไดแก ธุรกิจขนาด
ใหญ เชน กิจการเหมืองแร หางสรรพสินคา ธนาคาร ซึ่งสวนใหญดําเนินธุรกิจโดยชนผิวขาวและนัก
ลงทุนจากตางชาติ ธุรกิจขนาดกลาง สวนใหญดําเนินธุรกิจโดยชนผิวสี และชนเอเชีย (อินเดีย และจีน)
เชน การคาตางประเทศ ธุรกิจคาสงคาปลีก ธุรกิจธนาคารและโรงแรมขนาดกลาง ธุรกิจขนาดเล็ก และ
รับจาง จะเปนกลุมชนพื้นเมืองผิวดํา
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2.6 สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา และลิขสิทธิ์
แอฟริกาใตมกี ฎหมายคุมครองทรัพยสินทางปญญา
โดยมีกฎหมายสิทธิบัตรและ
ลิขสิทธิ์ ป 2521 ซึ่งโดยทั่วไปคลายคลึงกับกฎหมายฯของอังกฤษและยุโรป ทั้งนี้ กฎหมายเครื่องหมาย
การคาป พ.ศ. 2536 ของแอฟริกาใตที่นํามาบังคับใชในขณะนีม้ ีลักษณะเชนเดียวกับของนานาชาติ
นอกจากนี้แอฟริกาใตยังเปนสมาชิกตามสนธิสัญญากรุงปารีส สนธิสัญญากรุงเบิรน และความตกลง
TRIPS ขององคการคาโลก
III. ความรวมมือและความตกลงดานการคาระหวางประเทศที่สําคัญ
ประเทศแอฟริกาใตมีความรวมมือและความตกลงดานการคาระหวางประเทศกับหลาย
ประเทศและหลายกลุมประเทศ ไดแก เปนสมาชิก WTO ตั้งแตป 2538 จึงมีการจําแนกสินคานําเขาตาม
Harmonized System ของ WTO เปนภาคีสมาชิกของสนธิสัญญา LOME (ปจจุบัน คือ ขอตกลง
COTONOU) ซึ่งไดรับสิทธิประโยชนทางศุลกากรในการสงออกสินคาไปยัง EU เปนสมาชิกสหภาพ
ศุลกากรแอฟริกาใต (Southern African Customs Union-SACU) ซึ่งประกอบดวย แอฟริกาใต บอตสวา
นา เลโซโท สวาซิแลนด และนามิเบีย ซึ่งไมมีการเก็บภาษีศุลกากรระหวางกัน และจะใชอตั ราภาษี
ศุลกากรในอัตราเดียวกันในการดําเนินการคากับประเทศนอกกลุม เปนสมาชิกของ IOR-ARC (the
Indian Ocean Rim Association for Regional Co-operation) ซึ่งประกอบดวย 18 ประเทศ ไดแก
ออสเตรเลีย บังคลาเทศ อินเดีย อินโดนีเซีย อิหราน เคนยา มารดารกัสการ มาเลเซีย มารทัส โมแซมบิค
โอมาน สิงคโปร แอฟริกาใต ศรีลังกา แทนซาเนีย ไทย สหรัฐอาหรับเอมิเรสต และเยเมน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่ออํานวยความสะดวกดานการคาการลงทุนในภูมิภาค
นอกจากนี้ยังมีความตกลงการคาเสรี (FTA) ในประชาคมพัฒนาแอฟริกาใต (The
Southern African Development Community: SADC) และยังมีกลุมความรวมมือที่เปนสภาธุรกิจ 3
ประเทศ ไดแก แอฟริกาใต อินเดีย และบราซิล เพื่อเปนกรอบในการเจรจาธุรกิจในลักษณะการคาเสรี
ระหวางทวีป (รายละเอียดตามรูปภาพที่ 4-10.5)
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รูปภาพที่ 4-10.5: ความรวมมือและความตกลงดานการคาระหวางประเทศของแอฟริกาใต
สิทธิประโยชนทาง
ภาษีศุลกากร The
Africa Growth
and Opportunity
Act

US - AGOA
the Indian Ocean Rim
Association for Regional Co
operation)
มี 18 ประเทศ ออสเตรเลีย บังคลาเทศ อินเดีย
อินโดนีเซีย อิหราน เคนยา มาร
ดารกัสการ มาเลเซีย มารทัส โม
แซมบิค
โอมาน
สิงคโปร
แอฟริกาใต ศรีลังกา แทนซาเนีย
ไทย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
และ
รสต
เยเมน

WTO

FTA EU
2008

SACU

South Africa
IOR - ARC

สิทธิประโยชน
ดานศุลกากร
ไป EU

LOME/
COTONOA
COTONUA

SADC

Trilateral

กลุมความรวมมือสภาธุรกิจ
3 ประเทศ - แอฟริกาใต
อินเดีย และบราซิล

FTA ในประชาคม
พัฒนาแอฟริกาใต
(The Southern
African
Development
Community)

สมาชิกสหภาพศุลกากร
แอฟริกาใต (Southern
African Customs
Uninon ) ประกอบดวย
แอฟริกาใต บอตสวานา
เลโซโท สวาซิแลนด
และนามิเบีย ไมมีการ
เก็บภาษีศุลกากรระหวาง
กัน และจะใชอัตราภาษี
ศุลกากรในอัตราเดียวกัน
กับประเทศนอกกลุม

ที่มา:รวบรวมโดย สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

นอกจากความรวมมือตามกรอบความตกลงฯที่ปรากฏในรูปภาพขางตนแลว ในปจจุบัน
แอฟริกาใตไดมีการเจรจา FTA กับกลุม EFTA สหรัฐฯ MERCOSUR และอื่นๆ และในอนาคต
แอฟริกาใตมีเปาหมายที่จะจัด FTA เพิ่มขึ้นในหมูประเทศกําลังพัฒนาดวยกัน โดยมีการวางแผนที่จะเปด
การเจรจากับอินเดียในป 2549 รวมทั้งมีการศึกษาขอมูลของจีน และความรวมมือในกรอบอินเดียและ
บราซิล (IBSA) อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของในกระทรวงการคาและการลงทุนของ
แอฟริกาใต พบวา ทางการแอฟริกาใตยังไมใหความสนใจในการทํา FTA กับไทยเทาที่ควร แตภาคเอกชน
ก็ใหความสนใจพอสมควร การทํา FTA ในกรอบ Thai-SACU ยังมีความเปนไปไดคอนขางต่ํา เนื่องจาก
แอฟริกาใตสนใจทํา FTA กับไทยในกรอบ ASEAN มากกวา และทรัพยากรที่ใชในการเจรจา FTA ของ
แอฟริกาใตยังมีอยูอยางจํากัด โดยลําดับความสําคัญในการจัดทํา FTA ของแอฟริกาใต ไดแก อินเดีย
แคนาดา ญี่ปุน บราซิล ไนจีเรีย อียิปต เคนยา และประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากสมาชิกกลุม SADC
จากการสํารวจความคิดเห็นในการทํา FTA ของแอฟริกาใต พบวา ภาครัฐตองการให
การจัดทํา FTA มีลักษณะคอยเปนคอยไป ไมรีบรอนที่จะตองการเปดตลาดใหมๆ ตารางเวลาในการ
เจรจาคอนขางมีความยืดหยุนและขึ้นอยูกับโอกาส การตอบสนองของอุตสาหกรรมภายในประเทศ ใน
ดานการเจรจานั้น ภาคเอกชนมีสวนรวมคอนขางนอย รัฐบาลดําเนินการเจรจาเพียงผูเดียว เนื่องจาก
องค ก รธุ ร กิ จ มี ค วามแตกต า งกั น เป น จํ า นวนมาก รั ฐ บาลพยายามส ง เสริ ม ให อ งค ก รธุ ร กิ จ ต า งๆที่ มี
เป า หมายและรู ป แบบการดํ า เนิ น งานที่ เ ป น ของตั ว เองมาร ว มมื อ กั น และจั ด ตั้ ง เป น หอการค า ของ
แอฟริกาใต เพื่อมีบทบาทในการเสนอขอคิดเห็นรวมกับทางการ
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อยางไรก็ดี การทํา FTA กับแอฟริกาใตจําเปนตองไดรับการอนุญาตจาก SACU กอน
แอฟริกาใตมีขอผูกมัดที่จะตองเจรจาในนามของ SACU เนื่องจากการแบงรายไดดานภาษีสินคานําเขา
และการเคลื่อนยายสินคาโดยเสรีในพื้นที่ของกลุม SACU อยางไรก็ดี แอฟริกาใตสามารถนําเสนอเรื่อง
การทํา FTA กับไทยไดในที่ประชุมของกลุม SACU
IV. การวิเคราะหศักยภาพของประเทศแอฟริกาใต ในภาพรวม
จุดแข็ง
• แอฟริกาใตเปนประเทศที่มีความสําคัญเปนอันดับแรกในทวีปแอฟริกา ขนาดเศรษฐกิจ
เปน 1 ใน 3 ของทวีปแอฟริกาทั้งหมด
• เปนแหลงศูนยกลางกระจายสินคาไปยังประเทศภายในและนอกภูมิภาค
• มีทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยเฉพาะ สินแรเปนอันดับตนๆ ของโลกหลายรายการเชน
ทอง เพชร และวัตถุดิบอื่นๆเปนจํานวนมาก
• จากการที่มีนักลงทุนตางชาติ โดยเฉพาะยุโรป เขามาลงทุนตั้งฐานการผลิตรถยนตใน
แอฟริกาใต ทําใหมีเทคโนโลยี และบุคลากรที่มีความรูความสามารถในอุตสาหกรรมนี้
คอนขางมาก
• อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจยังอยูในระดับสูงประมาณรอยละ 5 ในป 2548
จุดออน
• ในป 2537 มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยใหคนผิวดําปกครองตนเอง ทําใหคนผิว
ขาวจํานวนมากอพยพออกนอกประเทศ ทําใหแอฟริกาใตสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มี
ความรูความสามารถ เนื่องจากคนผิวดําในประเทศยังมีการศึกษาความรูมีความสามารถ
คอนขางต่ํา
• ปจจุบันแอฟริกาใตยังประสบกับปญหาอัตราการวางงานสูงมาก
• อัตราการติดเชื้อเอดสภายในประเทศสูงมาก
• คาครองชีพสูง โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ย และเงินเฟออยูในระดับสูง
• ความเสี่ยงทางดานสังคม และแรงงาน จากปญหาการวางงานที่อยูในระดับสูง สงผล
กระทบตอความปลอดภัยของชีวิต และทรัพยสิน
อุปสรรค

• ยังไมมีเสนทางขนสงระหวางทั้งสองประเทศโดยตรง

ทําใหคาใชจายในการขนสง
สินคาจากประเทศไทยไปแอฟริกาใตมีอัตราคาระวางสูง และสงผลใหสินคาจากไทย
เสียเปรียบคูแขงขันจากประเทศอื่น

4-10/11

แอฟริกาใต

• อุปสรรคทางภาษาในการติดตอทําการซื้อขายซึ่งทําใหผูนําเขาไมสามารถติดตอโดยตรง
กับผูสงออกได
• นักธุรกิจ/ผูสงออกไทยยังไมสนใจที่จะเขาไปสํารวจและขยายการคาการลงทุนใน
ภูมิภาคแอฟริกาอยางจริงจัง เนื่องจากยังไมคุนเคยกับตลาดในภูมภิ าคนี้ อีกทั้งยังไมมี
ความรูความเขาใจในตลาดแอฟริกาอยางชัดเจนเพียงพอ
ทําใหเขาใจวาตลาดนี้เปน
ตลาดที่มีกําลังซื้อต่ํา และมีความเสี่ยงสูง
โอกาส
• จากปญหาการวางงานที่อยูในระดับสูง ทําใหแอฟริกาใตใหความสําคัญกับการดึงดูด
การลงทุนจากตางประเทศ เพื่อกอใหเกิดการจางงานเพิม่ ขึ้นตามอุตสาหกรรมที่เขามา
ลงทุนเพิ่มขึ้น จึงนาจะเปนโอกาสของไทยที่จะขยายการลงทุนไปยังแอฟริกาใตได
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมชิ้นสวนรถยนต เปนตน
• แอฟริ ก าใต เ ป น ตลาดที่ มี ค วามต อ งการสิ น ค า ที่ ห ลากหลายทั้ ง สิ น ค า ระดั บ บนที่ มี
คุณภาพ เนื่องจากไดรับอิทธิพลจากยุโรป และอเมริกา และสินคาจําเปนที่มีราคาไมสูง
นัก โดยเฉพาะสินคาระดับลางสําหรับกลุมผูบริโภคชนผิวดํา ทําใหไทยนาจะมีโอกาส
ในขยายตลาดสินคาที่มีคุณภาพในระดับหนึ่ง และราคาไมสูงมากนักได
• สินค าที่ ไทยคาขายกั บแอฟริ กาใต (สิ นคาออกและสินคาเขา ) เปนสิ นค าที่ เอื้อ
ประโยชนดวยกันทั้ง 2 ฝาย และปริมาณการคาระหวางกันยังนอยมาก มีโอกาสที่จะ
ขยายไดเพิ่มขึ้น
• นอกจากนี้ จากการที่ แ อฟริ ก าใต มี ค วามร ว มมื อ ด า นการค า การลงทุ น กั บ หลาย
ประเทศ/กลุมประเทศ ขณะเดียวกันก็มีความรวมมือดานการคา การลงทุน กับไทย มา
เปนเวลาชานาน 1 จึงนาจะใชความรวมมือที่มีอยูแลวขยายโอกาสดานการคา การลงทุน
อยางตอเนื่องตอไป

1

ไทยและแอฟริกาใต มีความรวมมือดานการคา การลงทุน ที่สําคัญ ไดแก ป 2536 ไทยบรรลุความตกลงดานการบินกับแอฟริกาใต ป 2538
มีการจัดตั้งหอการคาไทย-แอฟริกาใตที่กรุงเทพฯ ป 2539 มีความตกลงวาดวยการยกเวนการเก็บภาษีซอน ป 2544 มีความตกลงดาน
การคา และความตกลงวาดวยการสงเสริมและคุมครองการลงทุน โดย รมว. กระทรวงพาณิชย นายอดิศัย โพธารามิก และ รมว. กระทรวง
การคาและอุตสาหกรรมของแอฟริกาใต นาย Alec Erwin (ลงนามความตกลง เมื่อ 11 พฤษภาคม 2544 ที่กรุงพริทรอเรีย ป 2546 มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการรวมทางการคาไทย-แอฟริกาใต (Joint Trade Commission: JTC)

4-10/12

แอฟริกาใต

V. การวิเคราะหสินคาและบริการไทยในตลาดแอฟริกาใต2
1. การศึกษาสินคาและบริการที่คาดวาไทยจะไดประโยชน/มีศักยภาพในการขยายตลาดไปยัง
ประเทศแอฟริกาใตในที่นี้ ไดมีการวิเคราะหสินคาเกษตร และอุตสาหกรรมของไทยที่มีศักยภาพในการ
ขยายตลาดไปยังประเทศแอฟริกาใต โดยใชสถิติขอมูลการสงออกและนําเขาของไทย กับแอฟริกาใต
จาก International Trade Center: ITC ในป 2003 สรุปไดดังนี้
1.1 สินคาเกษตรกรรม จากการวิเคราะหสินคาเกษตรสงออกของไทยที่มีอตั ราการเติบโตสูง
กวาอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยของการนําเขาสินคาเกษตรของประเทศแอฟริกาใตจากทั่วโลก และสินคา
ดังกลาวก็ยังคงมีแนวโนมสัดสวนตลาดเพิม่ ขึ้นในตลาดแอฟริกาใต สินคาที่มีศักยภาพในกลุมนีม้ ี 35
รายการ ดังนี้
สินคา
พิกัดสินคา
เนื้อสัตวใชบริโภค
พิกัด 02 ไดแก ชิ้นเนื้อและสวนอื่นของสัตวปกแช
เย็นจนแข็ง (HS 020714)
ปลาและสัตวน้ํา
พิกัด 03 ไดแก ปลามีชีวิตอืน่ ๆ นอกเหนือจากปลา
เลี้ยงสวยงาม ปลาเทราต และปลาคราฟท (HS
030199) กุงแชแข็ง เอาเปลือกออกหรือไมก็ตาม
(HS 030613) ปลาหมึกกระดอง และปลาหมึก
กลวย (HS 030739) เปาอื้อ (HS 030799)
พืช ผักใชบริโภค
พิกัด 07 ไดแก ถั่วเขียวผิวมัน ถั่วเขียวผิวดําและถั่ว
ทอง (HS 071331) ถั่วแขก (HS 071340) มัน
สําปะหลัง เฉพาะแชเย็นจนแข็ง (HS 071410)
ผลไม
พิกัด 08 ไดแก สับปะรด (HS 080430) ผลไมอื่นๆ
(HS 081340)
ธัญพืช
พิกัด 10 ไดแก ขาวเปลือก (HS 100610) ขาวที่สี
บางแลวหรือสีทั้งหมด จะขัดหรือไมก็ตาม (HS
100630) ปลายขาว (HS 100640)
ผลิตภัณฑจากการโมธัญพืช
พิกัด 11 ไดแก สตารชทําจากมันสําปะหลัง (HS
110814)
เมล็ดพืชและผลไม
พิกัด 12 ไดแก เมล็ด ผลและสปอร ชนิดที่ใช
สําหรับการเพาะปลูก (HS 120999)
ครั่ง
พิกัด 13 ไดแก HS 130110
ไขมันและน้ํามันจากสัตวหรือพืช
พิกัด 15 ไดแก น้ํามันงา และเฟรกชั่นของน้ํามันงา
2

รายละเอียดสินคาที่มีศักยภาพอยูในภาคผนวก ก.
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สินคา

พิกัดสินคา
ที่บริโภคได (HS 151590) ไขมันและน้าํ มันที่ได
จากมะกอก (HS 151620)
ของปรุงแตงจากเนื้อสัตว
พิกัด 16 ไดแก ปลาซารดีน ปลาซารดีเนลลาและ
ปลาบริสลิง (HS 160413) ปลาทูนา ปลาสคิปแจ็ก
และปลาโบนิโต (HS 160414) ปลาแมกเคอเรล
(HS 160415) ปลาที่ปรุงแตงหรือทําไวไมใหเสีย
(HS 160420) กุงปรุงแตง (HS 160520) สัตวน้ํา
อื่นๆ ปรุงแตง (HS 160590)
น้ําตาลและของทําจากน้ําตาล
พิกัด 17 ไดแก น้ําตาลทีท่ ําใหบริสุทธในทางเคมี
(HS 170230) ขนมที่ทําจากน้ําตาล (HS 170490)
ของปรุงแตงจากธัญพืช
พิกัด 19 ไดแก ผลิตภัณฑมนั สําปะหลังและของที่
ใชแทนผลิตภัณฑมันสําปะหลัง (HS 190300)
อาหารปรุงแตงที่ทําจากธัญพืช (HS 190490) ขนม
ปงปงและผลิตภัณฑปงที่คลายกัน (HS 190590)
ของปรุงแตงทําจากพืชผัก ผลไม ลูกนัต หรือสวน พิกัด 20 ไดแก ขาวโพดหวาน (HS 200580)
อื่นของพืช
กะหล่ําปลีดอง (HS 200590) ลูกนัต ถั่วลิสง พืช
อื่นๆ รวมทั้งสวนผสม (HS 200819) สับปะรด (HS
200820) เงาะ ลิ้นจี่ ลําไย มะมวง มะละกอ ฝรั่งและ
กลวย (HS 200899) น้ําผลไมหรือน้ําพืชผักอื่น ๆ
ชนิดใดชนิดหนึ่ง (HS 200980)
1.2 สินคาอุตสาหกรรม สําหรับสินคาอุตสาหกรรม ที่ไทยมีชองทางในการขยายตลาด
ไปยังประเทศแอฟริกาใต จําแนกได เปน 4 กลุมหลัก ไดแก
1) รายการสินคาที่แขงขันไดดี (Product Champion) คือ สินคาอุตสาหกรรมของ
ไทยที่สงออกไปประเทศแอฟริกาใต โดยมีอัตราการเติบโตสูงกวา อัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยของการ
นําเขาสินคานัน้ ของประเทศแอฟริกาใตจากทั่วโลก และสินคาอุตสาหกรรมดังกลาวของไทยในตลาด
แอฟริกาใต มีสัดสวนตลาดที่เพิ่มขึ้น ประกอบดวยสินคาอุตสาหกรรมรวมทั้งสิ้น 61 รายการ สรุปได
ดังตอไปนี้
สินคา
พิกัดสินคา
ของปรุงแตงเบ็ดเตล็ดใชบริโภค
ไดแก HS210690
กากและเศษจากอุตสาหกรรมอาหาร
พิกัด 23 ไดแก HS230910
เคมีภัณฑอินทรีย
พิกัด 29 ไดแก HS 291736
น้ําหอม
พิกัด 33 ไดแก HS 330499
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สินคา
เคมีภัณฑเบ็ดเตล็ด
พลาสติกและของทําดวยพลาสติก
ยางและของทําดวยยาง
หนังดิบ และหนังฟอก
ใยยาวประดิษฐ
กระดาษและกระดาษแข็ง
ผาถักแบบนิตหรือโครเชต
เครื่องแตงกาย
รองเทา
ผลิตภัณฑเซรามิก
ของทําดวยเหล็กและเหล็กกลา
ดีบุกและของทําดวยดีบุก
เครื่องมือทําดวยโลหะสามัญ
เครื่องจักร

อิเล็กทรอนิกส

รถยนต
อุปกรณทัศนศาสตร ทดสอบ
นาฬิกาและสวนประกอบ
ของเลน

พิกัดสินคา
พิกัด 38 ไดแก HS382319 HS382490
พิกัด 39 ไดแก HS 390120 HS390330 HS390730
HS392010 HS392020 HS392042 และ HS 392690
พิกัด 40 ไดแก HS400122 HS 401699
พิกัด 41 ไดแก HS410431
พิกัด 54 ไดแก HS540752
พิกัด 48 ไดแก HS480252
พิกัด 60 ไดแก HS600293
พิกัด 61-62 ไดแก HS610910 HS611030
HS620342 HS620343 HS620462 HS620520
พิกัด 64 ไดแก HS640411 HS640419
พิกัด 69 ไดแก HS690890 HS691200
พิกัด 73 ไดแก HS731100 HS731210 HS732393
พิกัด 80 ไดแก HS800110
พิกัด 82 ไดแก HS820730
พิกัด 84 ไดแก HS841459 HS841510 HS841861
HS841869 HS842952 HS845011 HS847160
HS847190 HS847330 HS848210
พิกัด 85 ไดแก HS851220 HS851650 HS851829
HS852190 HS852313 HS852821 HS852990
HS854213
พิกัด 87 ไดแก HS870829 HS870870 HS870891
HS871120
พิกัด 90 ไดแก HS900150 HS900990
พิกัด 91 ไดแก HS 910211
พิกัด 95 ไดแก HS 950390

2)
รายการสินคาที่แขงขันได แตปจจุบันไทยยังสงออกไปยังประเทศแอฟริกาใต
นอย และสัดสวนตลาดต่ํามาก (Underachieves) ซึ่งนับวายังเปนสินคาที่ไทยนาจะมีศักยภาพ/ชองทางใน
การขยายตลาดไปยังแอฟริกาใตได ประกอบดวยรายการสินคารวมทั้งสิ้น 31 รายการ ดังตอไปนี้
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สินคา
เอสเซนเซียลออยล และเรซินอยด เครื่องหอม
ของที่ใชในการถายรูปหรือถายภาพยนตร
พลาสติกและของที่ทําดวยพลาสติก
ยางและของทําดวยยาง
เครื่องหนัง เครื่องอานและเครื่องเทียมลาก
หนังสือที่พิมพเปนเลม หนังสือพิมพ รูปภาพ
ใยยาวประดิษฐ
แกวและเครื่องแกว
ของที่ดวยเหล็กหรือเหล็กกลา
เครื่องปฎิกรณ บอยเลอร เครื่องจักร เครื่องใชกล

เครื่องจักรไฟฟา เครื่องอุปกรณไฟฟาและ
สวนประกอบ
ยานบก

พิกัดสินคา
พิกัด 33 ไดแก HS330590
พิกัด 37 ไดแก HS370790
พิกัด 39 ไดแก HS390110 HS392190
พิกัด 40 ไดแก HS401110 HS401693
พิกัด 42 ไดแก HS420212
พิกัด 49 ไดแก HS490199
พิกัด 54 ไดแก HS 540761
พิกัด 70 ไดแก HS 701329
พิกัด 73 ไดแก HS 731815
พิกัด 84 ไดแก HS840991 HS 840999 HS 841330
HS 841370 HS 841590 HS 842199 HS 843149
HS 847149 HS 847170 HS 847180
พิกัด 85 ไดแก HS 850440 HS 853690 HS 854389

พิกัด 87 ไดแก HS870810 HS870839 HS870850
HS870899
อุปกรณและเครื่องอุปกรณทใี่ ชในการทัศนศาสตร พิกัด 90 ไดแก HS 901890

3) รายการสินคาที่ไทยมีความสามารถในการแขงขันลดลง (Loser) เปนสินคาทีไ่ ทย
สงออกไปยังประเทศแอฟริกาใต โดยมีอัตราการเติบโตต่ํากวาอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยของการนําเขา
สินคานั้นของประเทศแอฟริกาใตจากทั่วโลก และสินคาดังกลาวของไทยในตลาดแอฟริกาใตก็มสี ัดสวน
ตลาดที่ลดลง ประกอบดวยสินคา จํานวน 51 รายการ ดังตอไปนี้
สินคา
พิกัดสินคา
เครื่องดื่ม สุรา น้ําสมสายชู
พิกัด 22 ไดแก HS220300
เชื้อเพลิงที่ไดจากแร น้ํามันแร
พิกัด 27 ไดแก HS271000
พลาสติกและของที่ทําดวยพลาสติก
พิกัด 39 ไดแก HS390210 HS390690 HS392329
ยางและของทําดวยยาง
พิกัด 40 ไดแก HS401120
เครื่องหนัง เครื่องอานและเครื่องเทียมลาก
พิกัด 42 ไดแก HS420292
กระดาษและกระดาษแข็ง ของทําดวยเยื่อกระดาษ พิกัด 48 ไดแก HS481011
ใยยาวประดิษฐ
พิกัด 54 ไดแก HS540233
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สินคา
ผาถักแบบนิตหรือแบบโครเชต
ของทําดวยสิ่งทอ
รองเทา สนับแขงและของทีค่ ลายกัน
ผลิตภัณฑเซรามิก
ไขมุกธรรมชาติหรือไขมุกเลีย้ ง รัตนชาติหรือกึง
รัตนชาติ
ของที่ดวยเหล็กหรือเหล็กกลา
อะลูมิเนียมและของทําดวยอะลูมิเนียม
เครื่องปฎิกรณ บอยเลอร เครื่องจักร เครื่องใชกล

พิกัดสินคา
พิกัด 60 ไดแก HS 600230
พิกัด 63 ไดแก HS630790
พิกัด 64 ไดแก HS640299 HS640399
พิกัด 69 ไดแก HS691110
พิกัด 71 ไดแก HS 711319

พิกัด 73 ไดแก HS 732690
พิกัด 76 ไดแก HS 761699
พิกัด 84 ไดแก HS840734 HS841430 HS841480
HS841583 HS841990 HS842123 HS847150
HS847989 HS848071 HS848180
เครื่องจักรไฟฟา เครื่องอุปกรณไฟฟา และ
พิกัด 85 ไดแก HS 851719 HS851721 HS 852520
HS 852530 HS 852540 HS 852721 HS 852812
สวนประกอบ
HS 852910 HS 854240
ยานบก
พิกัด 87 ไดแก HS870323 HS870421 HS870431
HS870894
อุปกรณและเครื่องอุปกรณทใี่ ชในการทัศนศาสตร พิกัด 90 ไดแก HS 900921 HS 901839 HS 903180
เฟอรนิเจอร เครื่องเตียง ฟูก ฐานรองฟูก เบาะ
พิกัด 94 ไดแก HS 940161 HS 940320 HS 940360
ของเลน ของเลนเกม และของใชที่จําเปนในการเลนกีฬา พิกัด 95 ไดแก HS 950699
4) รายการสินคาที่ไทยมีความสามารถในการแขงขัน แตตลาดหดตัว (Achievers in Adversity)
เปนสินคาที่ไทยสงออกไปยังประเทศแอฟริกาใตโดยมีอัตราการเติบโตเปนบวก แมวาอัตราการเติบโต
โดยเฉลี่ยของการนําเขาสินคานั้นของประเทศแอฟริกาใตจากทัว่ โลกจะติดลบ และสินคานั้นของไทยใน
ตลาดแอฟริกาใต มีสัดสวนตลาดที่เพิ่มขึ้น ประกอบดวยสินคารวม 5 รายการ ดังตอไปนี้
สินคา
เครื่องจักรไฟฟา เครื่องอุปกรณไฟฟา และ
สวนประกอบ
พลาสติกและของที่ทําดวยพลาสติก

พิกัดสินคา
พิกัด 85 ไดแก HS851750 HS851730 HS851780
HS853710
พิกัด 39 ไดแก HS390410
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจาก FTA กรณีสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม จากการ
วิเคราะหสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพในการขยายตลาดไปยังประเทศแอฟริกาใต
ดังกลาวขางตน โดยพิจารณาจากอัตราภาษีนําเขาที่แอฟริกาใตจัดเก็บจากประเทศคูค า ภายใต MFN Rate
พบวา อัตราภาษีนําเขาอยูท ี่ระดับรอยละ 0-40 ขณะที่อัตราภาษีนําเขาตามความตกลงในกลุม South
African Development Community (SADC) มีอัตราต่ํากวา MFN ทุกรายการ สะทอนใหเห็นวาสินคาที่
ไทยมีศักยภาพ แตหากไทยไมไดรับสิทธิพิเศษดานภาษีตามความตกลงระหวางกัน ไทยก็อาจจะสูญเสีย
ความสามารถในการแขงขันใหกับประเทศที่เปนคูความตกลงของประเทศแอฟริกาใตไดในอนาคต
ขณะเดียวกัน สินคาหลายรายการที่ไทยมีศกั ยภาพก็จะตองผานการตรวจสอบมาตรฐานอยางเขมงวดจาก
หนวยงาน SABS ของแอฟริกาใต ดังนั้น หากมีการเจรจาเพื่อจัดทํามาตรฐานรวมกันก็นาจะเปน
ประโยชนกับฝายไทยดวย
นอกจากนี้ หากพิจารณาสินคาอุตสาหกรรมที่ไทยมีความสามารถในการแขงขันลดลง
นั้น จะเห็นไดวาสวนใหญสนิ คาเหลานั้นมี จีน และอินเดีย เปนคูแ ขงที่สําคัญของไทย ซึ่งแอฟริกาใตมี
แผนในการที่จะจัดทํา FTA กับประเทศจีน และอินเดียอยูแลว ซึ่งหมายความวาทั้ง จีน และอินเดียก็จะ
ไดรับสิทธิประโยชนจากการทํา FTA และยิ่งทําใหไทยมีความสามารถในการแขงขันลดลงมากขึ้น หาก
ไมไดสิทธิประโยชนเชนเดียวกับที่ทั้ง 2 ประเทศไดรับ ดังนั้น ในเชิงยุทธศาสตร ไทยจึงนาจะได
ประโยชนจากการทํา FTA กับแอฟริกาใต เพื่อรักษา/เพิ่มสวนแบงตลาดสินคาดังกลาวไว
บริการที่คาดวาไทยจะไดประโยชน แอฟริกาใตมีสัดสวนของภาคบริการตอ GDP สูง
กวารอยละ 60 โดยทั้งภาคการเงิน การคา การกอสราง การคมนาคมขนสง และการทองเที่ยว เปนแหลง
รายไดที่สําคัญของประเทศ ซึ่งจากการจัดอันดับของ IMD ในป 2547 พบวา ภาคการเงินของแอฟริกาใต
อยูในอันดับตนๆของโลก เชน ตลาดหลักทรัพยที่เมืองโจฮันเนสเบอรก ถูกจัดอันดับใหเปน 1 ใน 15
ของตลาดหลักทรัพยที่ใหญที่สุดในโลกในแงของมูลคาตลาด (Market Capitalization) สาขาการธนาคาร
ถูกจัดอยูใ น 10 อันดับแรกของโลก เปนตน นอกจากนี้ ในสาขาโทรคมนาคม โดยเฉพาะดานการพัฒนา
โทรคมนาคมและดานการลงทุนในสาขาโทรคมนาคมจัดอยูในอันดับที่ 23 และ 5 ของโลก ตามลําดับ
เนื่องจากมีเครือขายโทรคมนาคมที่เปนระบบ Digital ถึงรอยละ 99.8 อยางไรก็ดี หากพิจารณาแนวโนม
การใหบริการขามแดน (Mode 1) การเดินทางไปรับบริการในดานใดดานหนึ่ง (Mode 2) การไปลงทุน
ประกอบธุรกิจ (Mode 3) และการเคลื่อนยายบุคลากร (คนไทย) ไปใหบริการ (Mode 4) ในแอฟริกาใต
พบวา ผูประกอบการไทยยังไมมีความพรอม เนื่องจากระยะทางที่หางไกล และความรูความเขาใจใน
ตลาดบริการแอฟริกาใตยังไมเพียงพอ ดังนั้น หากวิเคราะหในแงของประโยชนที่จะไดจากภาคบริการ จึง
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นาจะเปนในดานของความรวมมือเปนสําคัญ
แข็งของประเทศแอฟริกาใตดังกลาวขางตน

โดยเฉพาะอยางยิ่งความรวมมือในสาขาบริการที่เปนจุด

2.
สินคาและบริการที่คาดวาจะสงผลกระทบตอไทย
นอกเหนือจากสินคาเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพในการขยายตลาดไปยังประเทศแอฟริกาใตแลว ขณะเดียวกัน สินคาเกษตร
และอุตสาหกรรมที่ประเทศแอฟริกาใตมแี นวโนมที่จะสงออกมายังไทยมากขึ้น และอาจจะสงผลกระทบ
ตอสินคาไทยได มีดังตอไปนี้
2.1 สินคาเกษตรกรรม เมื่อพิจารณาสินคาเกษตรที่แอฟริกาใตมีศักยภาพที่สง ออก
มาไทย พบวา มีรายการสินคาที่สําคัญ 16 รายการ ดังนี้
สินคา
พิกัดสินคา
สัตวมีชีวิต
พิกัด 01ไดแก สัตวเลี้ยงลูกดวยนม (HS010600)
ปลา สัตวน้ํา
พิกัด03ไดแก ปลาแอลบาคอรหรือปลาทูนาครีบ
ยาว (HS030341) ปลาหมึกยักษหรือปลาหมึกสาย
(HS030749)
ผลิตภัณฑนม ไขสัตวปก น้ําผึ้งธรรมชาติ
พิกัด 04 ไดแก ไขสัตวปก ทัง้ เปลือก สด ทําไว
ไมใหเสียหรือทําใหสุก (HS 040700)
ผลไมและลูกนัตที่บริโภคได
พิกัด08 ไดแก องุนสด (HS080610) แอปเปลสด
(HS080810) แพรและควินซ (HS080820)
ธัญพืช
พิกัด 10 ไดแก ขาวโพดใชสาํ หรับเพาะปลูก (HS
100510)
ผลิตภัณฑโมเมล็ดธัญพืช
พิกัด 11 ไดแก เมล็ดหัก และแปงหยามของ
ขาวโพด (HS110313) สตารชทําจากขาวโพด (HS
110812)
เมล็ดพืชและผลไม ที่มีน้ํามัน เมล็ดธัญพืช
พิกัด 12 ไดแก เมล็ดดอกทานตะวัน จะทําใหแตก
หรือไมก็ตาม (HS120600)
ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ําเลี้ยง
พิกัด 13 ไดแก น้ําเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดจากพืช
สารจําพวกเพกติก (HS130219)
น้ําตาลและขนมทําจากน้ําตาล
พิกัด 17 ไดแก น้ําตาลดิบ (HS 170199)
ของปรุงแตงทําจากพืชผัก ผลไม ลูกนัต
พิกัด 20 ไดแก แพร (HS 200840) ทอรวมทั้งเนก
ทารีน (HS 200870) น้ําองุน (HS 200960)
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สินคาอุตสาหกรรม สําหรับสินคาอุตสาหกรรมที่ประเทศแอฟริกาใตมโี อกาส/ศักยภาพ
ในการขยายตลาดมายังไทย มีทั้งสิ้น 57 รายการ ดังตอไปนี้
สินคา
พิกัดสินคา
สินแร
พิกัด 26 ไดแก HS261590
เชื้อเพลิง
เคมีภัณฑอินทรีย
สี
เคมีภัณฑเบ็ดเตล็ด
พลาสติกและของทําดวยพลาสติก
ยางและของทําดวยยาง
หนังดิบ และหนังฟอก
ไมและของทําดวยไม
เยื่อไม
ใยยาวประดิษฐ
อัญมณี
เหล็กและเหล็กกลา

ของทําดวยเหล็กและเหล็กกลา
ทองแดงและของทําดวยทองแดง
อลูมิเนียมและของทําดวยอลูมิเนียม
เครื่องจักร
อิเล็กทรอนิกส
รถยนต
อุปกรณทัศนศาสตร ทดสอบ
เฟอรนิเจอร

พิกัด 27 ไดแก HS271000 HS271220
พิกัด 29 ไดแก HS 290711 HS291411 HS291531
พิกัด 32 ไดแก HS320890
พิกัด 38 ไดแก HS380810 HS380820 HS380830
HS382200 HS382490
พิกัด 39 ไดแก HS390940 HS392329 HS392690
พิกัด 40 ไดแก HS400220
พิกัด 41 ไดแก HS410110 HS410439
พิกัด 44 ไดแก HS440710
พิกัด 47 ไดแก HS470200
พิกัด 54 ไดแก HS540210
พิกัด 71 ไดแก HS710239 HS711319
พิกัด 72 ไดแก HS720110 HS720221 HS720230
HS720711 HS720712 HS720720 HS720838 HS
720839 HS720851 HS721049 HS721391 HS
721912 HS721913 HS721922 HS721933
พิกัด 73 ไดแก HS730410 HS732690
พิกัด 74 ไดแก HS740919
พิกัด 76 ไดแก HS760110 HS760120 HS760200
HS760612
พิกัด 84 ไดแก HS841381 HS841391 HS842139
HS848180
พิกัด 85 ไดแก HS853690
พิกัด 87 ไดแก HS870190 HS870323 HS870829
HS870870 HS870899
พิกัด 90 ไดแก HS903180
พิกัด 94 ไดแก HS940190
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ผลกระทบที่คาดวาจะไดรับจากการทํา FTA กับแอฟริกาใต กรณีสนิ คาและบริการที่
แอฟริกาใตมีศกั ยภาพ จากการวิเคราะหกรณีสินคาเกษตรที่แอฟริกาใตมีศักยภาพในการขยายตลาดมายัง
ไทย พบวา สินคาเกษตรทีม่ ีศักยภาพของแอฟริกาใตสว นใหญเปนสินคาเกษตรที่ไทยผลิตไมไดอยูแ ลว
ลักษณะสินคาจึงไมใชสินคาที่มีการแขงขันกัน
แตนา จะเปนสินคาที่เอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน
โดยเฉพาะการนําเขาสินคาเหลานั้นเขามาเปนวัตถุดิบในประเทศ อยางไรก็ดี มีรายการเมล็ดพันธขาวโพด
ที่อาจจะกระทบกับสินคาเกษตรไทย
เนื่องจากวาแอฟริกาใตมีศักยภาพในการสงออกมาไทยเพิ่มขึน้
แมวาในปจจุบนั ไทยนําเขาเมล็ดพันธุขาวโพด จากแอฟริกาใตนอยมาก โดยตลาดนําเขาหลักของไทย
คือ อินเดีย อินโดนีเซีย และฟลิปปนส ตามลําดับ
ขณะเดียวกัน สินคาอุตสาหกรรมของแอฟริกาใตที่มศี ักยภาพในการขยายตลาดมายัง
ไทยนัน้ โดยสวนใหญเปนสินคาในกลุมสินแร วัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูปที่ไทยจําเปนตองนําเขามาเพื่อการ
ผลิตในประเทศ และไมไดเปนสินคาที่ไทยมีความสามารถในการแขงขัน ดังนั้น จึงคาดวาไมนาจะสงผล
กระทบตอภาคการผลิตในไทย
สวนภาคบริการที่แอฟริกาใตมีศักยภาพ เชน การเงิน การทองเที่ยว และโทรคมนาคม ก็ไม
นาจะสงผลกระทบตอไทย ขณะเดียวกัน อาจจะไดรับประโยชนจากความรวมมือระหวางกันดังทีก่ ลาวถึง
ขางตน
VI. ยุทธศาสตรการทํา FTA และ/หรือแนวทางความรวมมือ กับประเทศแอฟริกาใต
จากการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน อุปสรรค และโอกาส ในการขยายการคาการลงทุนไปยัง
แอฟริกาใต รวมถึงการวิเคราะหสินคาและบริการที่ไทยมีศักยภาพดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาไทยยังมี
ลูทางในการขยายการคา การลงทุนไปยังแอฟริกาใตได อยางไรก็ดี หากพิจารณาในมุมมองเรื่องสิทธิ
ประโยชนที่จะไดรับจากการทํา FTA ก็เห็นวา FTA ยังมีประโยชนอยูมากในกรณีของแอฟริกาใต
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในปจจุบัน แอฟริกาใตมีแนวทาง/แผนการที่จะทํา FTA กับอีกหลายประเทศ ซึ่ง
อาจจะสงผลกระทบตอขีดความสามารถในการแขงขันของไทยได โดยเฉพาะประเทศคูแขงในเอเชีย
ดวยกันที่เล็งเห็นศักยภาพของแอฟริกาใต อยางไรก็ดี แมวาไทยจะสนใจในการทํา FTA กับแอฟริกาใต
แตจากการสํารวจความคิดเห็นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และการประมวลขอมูลจากการศึกษาในที่นี้
พอจะประเมินไดวา แอฟริกาใตมีความสนใจที่จะทํา FTA กับไทยคอนขางนอย แตไทยก็ควรมี
ยุทธศาสตรในการทํา FTA กับ แอฟริกาใต ดังนี้
1) การเจรจา FTA กับแอฟริกาใต ตองไดรับความเห็นชอบจาก SACU อยางไรก็ตาม
แอฟริกาใตเปนประเทศที่มีบทบาทหลักในกลุม SACU การผลักดันการจัดทํา FTA นาจะดําเนินการผาน
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แอฟริกาใตเปนหลัก และใหแอฟริกาใตเปนประเทศที่เชื่อมโยงและนําไปสูการยอมรับการจัดทํา FTA
ในกลุม SACU ในที่สุด ทั้งนี้ ขั้นตอนการทํา FTA ระหวางสองประเทศควรเริ่มจากการสราง
ความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจและการเมืองกับกลุม SACU กอน จากนั้นจึงทําการศึกษาเชิงลึกเรื่อง
ผลกระทบทางดานบวกและลบของการทํา FTA โดย SACU counselor minister จะตัดสินวาควรจะทํา
FTA หรือไม เมื่อไดรับความเห็นชอบแลวจึงวางกรอบในการจัดทํา FTA ตอไป
2) การเจรจา FTA ในดานสิทธิประโยชนทางภาษีนาจะไดประโยชนทั้ง 2 ฝาย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งความสามารถในการแขงขันของสินคาไทย (สวนใหญเปนสินคาอุปโภคบริโภค) กับสินคา
แอฟริกาใต (สวนใหญเปนสินคาวัตถุดิบ) เปนสินคาตางรายการกัน สินคาไทยจึงนาที่จะแขงขันกับสินคา
แอฟริกาใตได และนาจะไดประโยชนจากการ Sourcing วัตถุดิบ/สินแร อยางไรก็ดี เนื่องจากยังคงมี
ปญหาอุปสรรคในดานพิธีการศุลกากร เชน การมี Import Permit การตรวจสอบมาตรฐานสินคาที่ใชเวลา
คอนขางนาน เปนตน ประเด็นในการเจรจา FTA จึงควรเนนดานการลดปญหาอุปสรรคดังกลาว เพื่อเอื้อ
ประโยชนตอการคาการลงทุนมากขึ้น
3) ความร ว มมือด านภาคบริก าร เนื่อ งจากแอฟริ ก าใตเ ป น ประเทศที่มี โครงสร า งทาง
เศรษฐกิจที่เปนภาคบริการมากกวาภาคการผลิต และเปนประเทศที่ไดรับการจัดอันดับดานโทรคมนาคม
การเงิน และการทองเที่ยว เปนอันดับตนๆ ของโลก แนวทางในการเจรจา FTA จึงควรใหความสําคัญกับ
ความรวมมือดานภาคบริการเหลานี้ดวย
4) ความรวมมือดานการลงทุน ประเทศแอฟริกาใตเปนประเทศที่มีชาวตางชาติเขามา
ลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนตเปนสวนใหญ แนวทางในการจัดทํา FTA กับประเทศแอฟริกาใตจึงควรให
ความสําคัญกับลูทางความรวมมือและขยายโอกาสในการลงทุนที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมรถยนต
โดยเฉพาะในเรื่องของชิ้นสวนรถยนต นอกจากนี้ ลูทางในการขยายความรวมมือ/ขยายโอกาสในการ
ลงทุนในดานอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งปจจุบัน บริษัท เจริญโภคภัณฑ (CP) ไดเขาไปทําธุรกิจในแอฟริกา
ในลักษณะ Trading Firm แลว และบริษัทอิตัลไทย ก็เคยไปลงทุนในอุตสาหกรรมกอสราง จึงนาจะเปน
ตัวอยาง หรือ รูปแบบที่จะใชเปนแนวทางในการขยายการลงทุนได
5) นอกจากนี้ ไทยและแอฟริกาใตควรรวมมือกันในการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานใน
อุตสาหกรรมที่มีความเชี่ยวชาญรวมกัน หรือมีการทํา MRA ระหวางกัน โดยเฉพาะแอฟริกาใตมี
หนวยงาน SABS (South African Bureau of Standards) ที่เปนหนวยงานตรวจสอบมาตรฐานที่เปนที่
ยอมรับและมีแนวทางในการตรวจสอบตามมาตรฐาน EU ซึ่งไทยควรจะไดมีการสรางความสัมพันธ
อยางใกลชิด และรวมมือในการจัดทํามาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพสินคาตอไป
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11. สาธารณรัฐอียิปต
I. ภาพรวมทั่วไป: เศรษฐกิจ การคา การลงทุน
สาธารณรัฐอียิปต มีประชากร 71.2 ลานคน ในป 2004 เมืองหลวง คือ กรุงไคโร สวนเมืองทา/
เมืองธุรกิจที่สําคัญ ไดแก อเล็กซานเดรีย อัชวัน ลักซอร พอรท ซาอิด และสุเอซ ประชากรอาศัยอยูห นาแนน
ที่กรุงไคโร และอเล็กซานเดรีย สวนที่เหลืออาศัยอยูตามแถบลุมแมนา้ํ ไนลเปนสําคัญ ภาษาราชการ คือ
ภาษาอารบิก แตภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสก็เปนที่เขาใจกันโดยทัว่ ไป ประชากรสวนใหญ (รอยละ 94)
ของอียิปต เปนชาวมุสลิม สกุลเงินตราของอียิปต คือ Egyptian Pound (EGP)1
รูปภาพที่ 4-11.1: แผนทีป่ ระเทศอียิปต

ที่มา: International Trade Center, UNCTAD/WTO

อียิปตศูนยกลางที่เชื่อมตอกับภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ และมีขอบเขต
ติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียนและทะเลแดง อียิปตจึงมีศกั ยภาพในการเปนศูนยกระจายสินคาไปยังภูมิภาค
ตางๆ อียิปตมพี ื้นที่ทําการเพาะปลูกไดไมถงึ รอยละ 5 เนื่องจากพื้นที่สว นใหญเปนทะเลทราย แมนา้ํ ไนล
จึงเปนหัวใจสําคัญของเกษตรกรรมอียิปตและเปนแหลงผลผลิตเกษตรกรรมสวนใหญของประเทศ

1

$US 1= 5-6 EGP
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1.1 โครงสรางทางเศรษฐกิจ
ในป 2004 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของอียิปต (Gross Domestic Product: GDP)
อยูที่ 80,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ รายไดตอหัว (Per capita GDP) ประมาณ 1,124 ดอลลารสหรัฐฯ อัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจอยูทรี่ อยละ 3-4 ในชวงป 2001-2004 ขณะที่อัตราเงินเฟอ ในป 2004 เปนรอยละ 9.5
อัตราการวางงานอยูที่รอยละ 9.9 ทั้งนี้ ระบบเศรษฐกิจของอียิปตมีเสถียรภาพและมีความสมดุล จากการ
ที่มีการกระจายโครงสรางพื้นฐานที่พัฒนาเปนอยางมากในชวง 1-2 ทศวรรษที่ผานมา ทั้งการไฟฟา การ
สื่อสาร ทาเรือ แรงงานจํานวนมากที่มีทักษะและคาแรงถูก
หากพิจารณาโครงสรางเศรษฐกิจ จาก GDP พบวา การกระจายตัวของภาคธุรกิจในแตละสาขา
มีสัดสวนไมสงู กวารอยละ 20 ขณะเดียวกัน การจางงานก็มสี ัดสวนเปนไปในทิศทางเดียวกับโครงสราง GDP
(ภาพที่ 4-11.2)
รูปภาพที่ 4-11.2: โครงสราง GDP ของอียิปต ป 2004
Agriculture, Irrigation &

Social Services
Real Estate Activities 13.1%

Fishery
16.4%

3.8%

Petroleum & Mining
8.1%

Restaurants & Hotels
2.9%

Financial Services
20.0%

Manufacturing Industries
19.1%

Infrastructure
16.5%

ที่มา: Ministry of Planning, Egypt

สําหรับสาขาธุรกิจที่มีการเติบโตอยางมั่นคงของอียิปต ไดแก การเกษตร อาหารแปรรูป
การทองเที่ยว ปโตรเคมี สารสนเทศ สิ่งทอ นอกจากนี้ ภาคการทองเที่ยวของอียิปตก็เติบโตอยางมากในชวงที่
ผานมา โดยมีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยในป 2001-2004 ประมาณรอยละ 22 ทัง้ นี้ WTO มองวา ใน 15 ปขางหนา
อียิปตจะเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ
1.2 การคาระหวางประเทศของอียปิ ต
มูลคาการคาของประเทศอียปิ ตกับโลกอยูท ี่ 28.7 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2004
โดยมีอัตราการเติบโตรอยละ 14 เมื่อเทียบกับป 2003 อัตราการขยายตัวของการสงออกสินคาของอียิปต
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อยูที่รอยละ 27.4 ในป 2004 ขณะทีก่ ารนําเขามีอัตราการขยายตัวที่รอยละ 23.4 อยางไรก็ดี อียิปตเปนประเทศ
ที่มีดุลการคาขาดดุลอยางตอเนื่อง โดยในป 2004 อียิปตขาดดุลการคา 7.8 พันลานดอลลารสหรัฐฯ โดย
อียิปตขาดดุลการคากับยุโรปมากที่สุด รองลงมา ไดแก เอเชีย สหรัฐฯ และรัสเซีย ตามลําดับ แตเกินดุล
กับกลุมประเทศในแอฟริกา
สินคาสงออกหลักของอียิปต ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง ฝาย เหล็กและเหล็กกลา แรธาตุตางๆ
และขาว สินคานําเขาหลัก ไดแก ชิ้นสวนเครื่องยนต น้ํามันเชื้อเพลิง ขาวสาลี และชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟา
ประเทศคูคาหลักของอียิปต อันดับแรก คือ สหภาพยุโรป (สัดสวนรอยละ 32 ของทั้งหมด) รองลงมาคือ
สหรัฐฯ (สัดสวนรอยละ 27.9) ประเทศในเอเชีย (สัดสวนรอยละ 12.9) ประเทศในกลุมอาหรับ (สัดสวน
รอยละ 8.9) และรัสเซีย (สัดสวนรอยละ 1) ตามลําดับ
เนื่องจาก อียิปตขาดดุลการคาสูงและมีการขาดดุลอยางตอเนื่อง อียิปตจึงมีมาตรการการ
ควบคุมสินคานําเขาคอนขางเขมงวด แตมาตรการดังกลาวยังคงอยูใ นกรอบ WTO อียิปตมีการผลิตและ
สงออกฝายที่มีคุณภาพระดับโลก โดยมีการนําเขาวัตถุดบิ ตางๆ เชน Synthetic yarn (ใชในอุตสาหกรรม
สิ่งทอ) นอกจากนี้ อียิปตมีโรงงานฟอกหนัง และมีการผลิตและสงออกวัตถุดิบหนังสัตวคอนขางมาก
1.3 การคาระหวางประเทศของอียปิ ตกับไทย
การคาระหวางอียิปตกับไทย มีมูลคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องและคาดวาจะเพิ่มสูงขึ้นอีกใน
อนาคต ในป 2003 ปริมาณการคา (มูลคาการสงออก + นําเขา) อยูที่ 226 ลานดอลลารสหรัฐฯ และเพิม่ ขึ้นมา
อยูที่ 310 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2004 โดยไทยไดดุลการคา 130 ลานดอลลารสหรัฐฯ เปนสงออก
220 ลานดอลลารสหรัฐฯ (หรือรอยละ 0.17 ของสินคานําเขาของอียิปต) และนําเขา 90 ลานดอลลารสหรัฐฯ
(หรือรอยละ 1.17 ของสินคาสงออกของอียิปตไปยังไทย)
สินคาสงออกหลักของไทยไปยังอียิปต ไดแก ยางและผลิตภัณฑยาง อาหารทะเลแปรรูป
ชิ้นสวนยานยนต และสวนประกอบเครื่องใชไฟฟาตางๆ ขณะที่ สินคานําเขาหลักจากอียิปตมาไทย
ไดแก เชื้อเพลิง ฝาย เหล็กและเหล็กกลา หนังดิบและหนังฟอก
การลงทุน
อุ ต สาหกรรมที่ มี ศั ก ยภาพในการแข ง ขั น ของอี ยิ ป ต ได แ ก อุ ต สาหกรรมอาหาร
เครื่องยนต ประมง วัตถุดิบและระบบพื้นฐานที่จําเปนตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคการทองเที่ยว ซึ่ง
รัฐบาลจัดงบประมาณกวา 400 ลานดอลลารสหรัฐเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ภาคการ
ทองเที่ยวกําลังเติบโตและพัฒนาอยางตอเนื่อง ภาคการทองเที่ยวเปนภาคธุรกิจที่สําคัญเนื่องจากเปน
แหลงรายไดเงินตราตางประเทศเปนอันดับ 1 รองลงมาเปน คลองสุเอซ น้ํามัน และอื่นๆ และยังเปน
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แหลงงานที่สําคัญของคนในประเทศ คาดวาในอีก 10 ขางหนา จะมีนักทองเที่ยวมาเยือนอียิปตกวา
16 ลานคน จึงตองมีการสรางและปรับปรุงภาคบริการและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรองรับนักทองเที่ยว
ดังกลาว
การลงทุนของตางชาติในอียิปต สวนใหญเปนชาวยุโรป เชน เยอรมนี อิตาลี ที่เขามา
ทองเที่ยวและลงทุนในอียิปตคอนขางมาก อยางไรก็ดี จากขอมูลของ UNCTAD พบวา การลงทุน
โดยตรงของตางชาติที่ไหลเขามาในอียิปตลดลงอยางตอเนื่องติดตอกัน 4 ป จาก 1,388, 817 และ 679
พันลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2001 ป 2002 และป 2003 มาอยูที่ระดับ 559.6 พันลานดอลลารสหรัฐฯใน
ป 2004 ขณะเดียวกั น หากพิ จารณาสัดสวนการลงทุ นโดยตรงของตางชาติในทวี ปแอฟริก า พบวา
สัดสวนการลงทุนในอียิปตลดลงมากอยางเห็นไดชัด จากรอยละ 14.2 ในป 2000 เปนประมาณรอยละ 2
ในป 2003 (รายละเอียดปรากฎดังรูปภาพที่ 4-11.3 และรูปภาพที่ 4-11.4)
รูปภาพที่ 4-11.3: สัดสวนการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของอียิปตในทวีปแอฟริกา ป 2000
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ที่มา: Egyptian Businessmen’s Association, Annual Report 2004

รูปภาพที่ 4-11.4: สัดสวนการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของอียิปตในทวีปแอฟริกา ป 2003
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จากแนวโนมการลงทุนจากตางประเทศที่ลดลงอยางตอเนื่องดังกลาว ทําใหรัฐบาล
อียิปต เพิ่มความพยายามในการสนับสนุน สงเสริม แกไขปญหาที่นักลงทุนประสบ และดึงดูดการลงทุน
จากตางประเทศ โดยจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกในดานตางๆ เชน เขตอุตสาหกรรมเสรีตามขอตกลงควิซส
(The Agreement on Qualified Industrial Zones: QIZs) รวมถึงความตกลงทางการคาและการลงทุนอื่นๆ 2
ที่จะกลาวถึงในสวนของความรวมมือทางการคา/การลงทุนระหวางประเทศของอียิปตตอไป นอกจากนี้
อียิปตยังมีจุ ดแข็งดานการลงทุนในเรื่องของแรงงานราคาถูก เปนแหล งวัตถุดิบหลายอยาง สถาบัน
การเงินที่เขมแข็ง ชองทางกระจายสินคาไปยังภูมิภาคตางๆ สิทธิพิเศษทางภาษี และไมมีขอจํากัดหรือ
ขอหามเฉพาะสําหรับการลงทุน
II. กฎระเบียบ/มาตรการการคา/การลงทุนที่สําคัญของอียิปต
ในชวงที่ผานมา มีการปฏิรูประบบภาษีและศุลกากร 3 ซึ่งรวมถึงการจัดการและการลดอัตราภาษี
ของประเทศเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานตางประเทศ และมีการจัดตั้งคณะกรรมการภาษีและศุลกากร
ซึ่งคอยสื่อสารและใหความเห็นของคณะกรรมการฯ ดังกลาว แกรัฐบาล อยางไรก็ดี มีการใหสิทธิพิเศษ
ทางภาษีในพื้นที่บางพื้นที่ที่กําหนดไว
ปจจุบัน การสงออกของไทยไปยังอียิปตจําเปนตองมีเอกสารอนุญาตใหมีการสงออกที่ตองขอ
จากสถานทูตอียิปต โดยทางการอียิปตชี้แจงวาการขอเอกสารดังกลาวในปจจุบันใชเวลาไมเกิน 24 ชั่วโมง
ผูนําเขาจําเปนตองมีเอกสารอนุญาตการนําเขา (Import License) ซึ่งเอกสารดังกลาวออกใหเฉพาะคน
อียิปตเทานั้น สําหรับเอกสารอนุญาตสงออก ออกใหไดทั้งอียิปตและคนตางประเทศ
สินคาสงออกจากประเทศใดประเทศหนึ่งเพื่อนําเขาไปยังอียิปตตองผานจุดตรวจสอบสินคา 2 จุด
คือ หนวยงานดานศุลกากร ซึ่งเก็บภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ และ หนวยงานตรวจสอบและควบคุม
มาตรฐานสินคา เชน มาตรฐานดานสุขภาพ คุณภาพสินคาและมาตรฐานดานอื่นๆ 4 ของอียิปต ในป 2006
ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานของ WTO ทั้งนี้ สินคาที่สงมายังอียิปตตองมีอายุ (Shelf Life) ไมต่ํากวา
ครึ่งหนึ่งกอนสินคาดังกลาวหมดอายุ และตองมีใบรับรองที่จําเปนในการนําเขาสินคาบางประเภทเขามา
ในอียิปต เชน ใบรับรองเครื่องหมายฮาลาล

2

COMESA GAFTA และ EU Mediterranean Economic Partnership

3

สามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.gafinet.org และ www.investment.gov.eg

4

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขบวนการควบคุมและตรวจสอบสินคา www.goeic.gov.eg
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ดานกฎเกณฑการนําเขาสิ่งทอ เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการนําเขาสิ่งทอซึ่งกําหนดวาสิ่งทอ
นําเขาควรมีมาตรฐานสอดคลองกับมาตรฐานสากล และการนําเขาสิ่งทอภายใตเครื่องหมายการคาหนึ่งๆ
ตองมีใบรับรองซึ่งระบุถึงแหลงกําเนิดสินคาและชื่อเครื่องหมายการคาดวย
กฎเกณฑดานการลงทุนของอียิปตมีความยืดหยุนและมีอิสระคอนขางสูง เชน ไมมีการควบคุม
การไหลเขาออกของเงินตราตางประเทศในรูปของเงินทุนและกําไร ไมมีการกําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับ
โครงสรางผูถือหุนของบริษัท ไมมีการจํากัดการเขาเปนผูถือหุนรัฐวิสาหกิจตางๆ เมื่อนําเขาตลาดหุน
อยางไรก็ดี กฎหมายแรงงานกําหนดใหการจางแรงงานตางชาติมีสัดสวนไดเพียงรอยละ 10 ของแรงงาน
ทั้งหมดและจําเปนตองมีใบอนุญาตในการทํางาน ยกเวนการจางงานในเขตเสรี ซึ่งสามารถจางแรงงาน
ตางชาติไดมากกวารอยละ 10
นอกจากนี้ อียิปตมีหนวยงาน General Authority for Investment and Free Zones (GAFI) เปน
one-stop-service สําหรับผูที่ตองการลงทุนในอียิปต และยังมี Free Zone และIndustrial Park ที่เปด
โอกาสใหนักลงทุนตางประเทศเขาไปลงทุนในเขตดังกลาวโดยมีสิ่งจูงใจที่เอื้อตอการลงทุนในแตละ
กลุมอุตสาหกรรมโดยใช Facilities รวมกัน และยังมีกฎหมายเพื่อดึงดูดการลงทุน (Investment Incentive
no. 8) ที่ใหสิทธิพิเศษแกนักลงทุนมากมาย
III. ความตกลงและความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ปจจุบัน อียิปต ในฐานะที่เปนเลขาธิการสหพันธอาหรับ (Arab League) ไดผูกสัมพันธและ
ทําความตกลงในดานตางๆกับประเทศในภูมิภาคเดียวกันและภูมิภาคอื่นกับหลายประเทศ เชน การเปน
สมาชิกกลุม COMESA และประเทศอาหรับอื่นๆ สําหรับความตกลงดานการคาและการลงทุนระหวาง
ประเทศที่สําคัญของอียิปต สรุปได ดังนี้
COMESA Agreement (The Common Market for Eastern and Southern Africa) เปน
1)
ความตกลงการใหสิทธิประโยชนทางการคาพิเศษแกประเทศที่อยูในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกและใต
ลงนามเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 1994 และอียปิ ตเขาเปนสมาชิกเมื่อ พฤษภาคม 1998 ปจจุบันมีสมาชิกรวม
20 ประเทศ ไดแก Angola, Burundi, Comoros, Congo, Djibouti, Egypt, Eritrea, Eritrea, Ethiopia,
Kenya, Madagascar, Malawi, Mauritius, Namibia, Rwanda, Seychelles, Sudan, Swaziland, Uganda,
Zambia, Zimbabwa วัตถุประสงคสําคัญ คือ การสนับสนุนและรวมมือระหวางประเทศสมาชิกในการ
สงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ และดานการคาโดยเปาหมายทีส่ ําคัญคือ
 ประเทศสมาชิกรวมกันลดกําแพงภาษีระหวางกัน
 ภายในป 2004 ใชกําแพงภาษีรวมกันตอประเทศที่ไมใชสมาชิก
 ภายในป 2025 เปน Monetary Union
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2)
Euro Mediterranean Partnership Agreement: เปนความตกลงการเปนหุนสวนของ
ประเทศในแถบเมดิเตอรเรเนียนกับสหภาพยุโรป ไดมีการลงนามเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2002 ซึ่งใชแทน
ความตกลงกับสหภาพยุโรปฉบับเดิมที่มีการลงนามที่กรุงบรัสเซลล (เมื่อป 1977) โดยอียิปตเปนประเทศ
ที่ 6 ในกลุมประเทศเมดิเตอรเรเนียนทีไ่ ดลงนามจัดทําความตกลงกับสหภาพยุโรป ตอจากประเทศ ตูนีเซีย
โมร็อกโก ปาเลสไตน จอรแดน และอิสราเอล (ขอมูล ณ กรกฎาคม 2005) สาระสําคัญของความตกลงนี้
คือ การยกเวนภาษีศุลกากรตามรายการสินคา และกรอบระยะเวลาที่กําหนด โดยไมรวมสินคาเกษตร
นอกจากนี้ไดรวมการนําระเบียบวิธีการของ WTO และ GATT มาใชเกี่ยวกับมาตรการตอบโตการทุม
ตลาด การอุดหนุน และมาตรการปกปองทางการคา (Safeguard) รวมทั้ง ใหแตละฝายไดรับสิทธิ
ประโยชนทางการคาในฐานะประเทศที่พึงไดรับการปฏิบัติเปน Most Favored Nation (MFN)
3)
The Agreement on Qualified Industrial Zones :QIZs (ขอตกลงควิซส) 5 เปน
ความตกลงที่จดั ทํารวมกันระหวาง อียิปต อิสราเอล และสหรัฐฯ ลงนามเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2004
นับเปนสวนหนึ่งของเขตการคาเสรี (จุดเริ่มตนที่จะนําไปสูการจัดทําความตกลงการคาเสรีกับสหรัฐฯ)
และในทางการเมืองมีเจตนารมยเพื่อสนับสนุนใหเกิดสันติภาพระหวางกลุมประเทศอาหรับและอิสราเอล
สาระสําคัญของความตกลง คือ สหรัฐฯเปดตลาดใหบริษัทที่ตั้งอยูใน Free Zone ของอียิปต 7 แหง ที่ผลิต
สินคาโดยใชปจ จัยการผลิตจากอิสราเอล สามารถสงออกไปยังสหรัฐฯ โดยไดรับสิทธิยกเวนภาษีศุลกากร
หรือไมมีขอจํากัดดานโควตานําเขา โดยมีเงื่อนไขวาตองมีวัตถุดิบ หรือปจจัยการผลิตของอิสราเอลอยาง
นอยรอยละ 11.7 ของปจจัยการผลิตทั้งหมด
4)
Free and Preferential Trade Agreements between Egypt and Arab Countries:
เปนความตกลงการคาเสรีและสิทธิประโยชนพิเศษทางการคากับประเทศอาหรับ โดยมีสาระสําคัญใน
การยกเวนภาษีศุลกากร อาจรวมถึงภาษีการขายและคาธรรมเนียมตางๆ สําหรับสินคานําเขา-สงออก ที่มี
แหลงกําเนิดมาจากประเทศทีท่ ําความตกลงกัน ขณะนี้ ไดมีการทําความตกลงแลว 7 ประเทศ ประกอบดวย
ลิเบีย ซีเรีย ตูนีเซีย โมร็อคโก เลบานอน จอรแดน และอีรัค
5)
นอกจากนั้น อียิปตยังทําความตกลงและสนธิสัญญากับอีกหลาย (กลุม) ประเทศ
ไดแก G15, D-8, G77 รวมถึงมีความตกลงการคาเสรีกับ Arab League (Greater Arab Free Trade Area:
GAFTA) อีกทั้ง อียิปตยงั เปนประเทศที่อยูในลําดับแรกๆ ในกลุม ประเทศอาหรับที่สหรัฐฯพิจารณา
จัดทําความตกลงเสรีทางการคา
IV. การวิเคราะหศักยภาพของสาธารณรัฐอียิปต
จุดแข็ง
• อียิปตตั้งอยูบนจุดยุทธศาสตร เชื่อมตอถึง 3 ทวีป จึงเอื้ออํานวยตอการกระจายสินคา
ไปยังภูมิภาคตางๆ
5

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.qizegypt.gov.eg
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• มีเสนทางขนสงสินคาทางเรือที่สะดวกจากทะเลเมดิเตอรเรเนียนซึ่งเชื่อมตอกับทะเล
แดงและมหาสมุทรอินเดียผานคลองสุเอช (เอเซียเชื่อมตอกับแอฟริกาเหนือและยุโรป)
• อียิปตมีอารยธรรมรุงเรืองในอดีต จึงเปนแหลงวัฒนธรรมเกาแกทดี่ ึงดูดนักทองเที่ยว
จากทุกมุมโลก
• สามารถผลิตสินคาไดในราคาถูก โดยเฉพาะเสื้อผา และเครื่องหนัง
จุดออน
• อัตราเงินเฟอ และ อัตราการวางงานอยูในระดับสูง
• มีพื้นที่ทําการเพาะปลูกไมถึงรอยละ 5 เนื่องจากพื้นที่สว นใหญเปนทะเลทราย
• การเผยแพรขอ มูล กฎระเบียบการคา การลงทุน สวนใหญยังเปนภาษาอาราบิก
อุปสรรค
• อัตราภาษีของอียิปต แมวาจักลดลงจากรอยละ14.6 มาอยูที่รอยละ 8.9 ในป 2004 แต
อัตราภาษียังกระจายตัวอยูระหวางรอยละ 2-40
• มาตรการทางการคาที่ไมใชภาษีของอียิปตยังเขมงวด
- การสงออกไปยังประเทศอียิปตตองไดรับการอนุมัติจากสถานฑูตของอียิปตในไทยกอน
- การสงออกตองผาน Trading Firms และผูนําเขาตองเปนคนสัญชาติอียิปตเทานั้น
• ธุรกิจรานอาหารที่จะเขาไปลงทุนในอียิปตอาจเผชิญปญหามาตรฐานอาหารอิสลาม
ประเภทตาง ๆ (ฮาลาล)
• COMESA Agreement อาจเปนอุปสรรคในการที่อียิปตจะทํา FTA กับไทย
• ความรูความเขาใจระหวางกันของทั้ง 2 ประเทศ ในเชิงการทําธุรกิจยังไมดีพอ
• การลงทุนในประเทศอียิปต มีกฎระเบียบที่กําหนดไววา การจางแรงงานตางชาติ 1 คน
ตองจางคนอียปิ ต 9 คน
• การปกปองสินคาบางรายการของอียิปต ทําใหอัตราภาษีสูง หรือมีมาตรการตรวจสอบ
เขม เชน เสื้อผา เฟอรนิเจอร รถยนต (1,600cc) สับปะรด อัญมณี พลาสติก เปนตน
• ภาษาทีใ่ ชในการสื่อสาร
โอกาส
• ปริมาณการคาระหวางไทยและอียิปตยังมีมูลคานอยมาก จึงเปนโอกาสในการขยาย
การคาไดเพิ่มสูงขึ้น
• สินคาไทยที่ไทยมีศักยภาพในการผลิตซึ่งอียิปตยังนําเขาจากไทยนอย แตนําเขาจาก
ประเทศอื่นๆมาก ไดแก ยางและผลิตภัณฑยาง ชิ้นสวนยานยนต ชิ้นสวนเครื่องยนต
และสวนประกอบเครื่องใชไฟฟา นาจะสงออกไปไดมากขึ้น
• ประชากรจํานวนกวา 70 ลานคน ถือวาเปนตลาดที่คอนขางใหญ
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• ไทยมี ค วามเชี่ ย วชาญในด า นบริ ก ารการท อ งเที่ ย ว เช น สปา ธุ ร กิ จ โรงแรม และ
รานอาหาร จึงนาจะมีโอกาสขยายการลงทุนไดในภาคการทองเที่ยวที่กําลังเติบโตอยูใน
ปจจุบันและคาดวาจะเติบโตอยางมากในอนาคต
• การทํา FTA กับอียิปตก็เปนโอกาส/เปนการเปดประตูไปสูการทํา FTA กับประเทศ
สมาชิกอื่นๆ ไดอีก
• อียิปตมี Free Zone ที่สนับสนุนการลงทุนจากตางชาติ ซึ่งเปนแหลง Re-export ไปยัง
ประเทศอื่นๆ ใน EU และอาหรับได
V. การวิเคราะหสินคาและบริการไทยในตลาดอียิปต
สินคาและบริการที่คาดวาไทยจะไดประโยชน/มีศักยภาพในการขยายตลาดไปยังประเทศ
อียิปต มีดังตอไปนี้
1.1 สินคาเกษตรกรรม ไทยมีแนวโนมการสงออกไปยังอียิปตเพิ่มขึ้นในป 2548 แมวา
จะมีอัตราการขยายตัวชะลอลงในป 2004 สินคาที่สําคัญ ไดแก ขาวนึ่ง ขาวหอมมะลิ กุงสดแชเย็นและ
แชแข็ง ขณะที่สินคาเกษตรที่ไทยเคยสงออกในอัตราเพิม่ ขึ้นตอเนื่องกัน 3 ป ในป 2002-2004 แตมี
แนวโนมลดลงในป 2005 ไดแก ยางแผนรมควัน
1.2 สินคาอุตสาหกรรม สินคาอุตสาหกรรมที่สําคัญที่ไทยมีศักยภาพสงออกไปยังประเทศ
อียิปต ไดแก
สินคา
พิกัดสินคา
สวนประกอบรถยนต
HS870899 HS870322
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
HS852990 HS852520 HS853690 HS851750
HS851730
เครื่องใชไฟฟา ตูเย็น โทรทัศนสี แอร ตูแชแข็ง และ HS841430 HS845090 HS841490 HS847150
HS847170 HS847989 HS847160 HS847330
สวนประกอบ สวนประกอบคอมพิวเตอร
HS841899
ดายและเสนใยประดิษฐ
HS540232 HS540233 HS540752
เม็ดพลาสติก
HS390950 HS390319 HS390799 HS390110
HS390210 HS390690
ผลิตภัณฑยาง
HS401160-9
อาหารทะเลกระปองและแปรรูป
HS160520 HS160590
ผลไมกระปองและแปรรูป
HS 200939
เฟอรนิเจอร
HS940330 HS943040 HS943050 HS943060
1.
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจาก FTA กรณีสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม ปจจุบันมูลคาการคา
ระหวางไทยกับอียิปตยังนอยมาก เมื่อพิจารณารายการสินคาที่ไทยมีศักยภาพในการสงออกไปยังอียิปต
แลวพบวา สินคาหลายรายการเผชิญอัตราภาษีนําเขาสูง แมวาอียิปตไดมกี ารปฎิรูประบบภาษีอากร และมี
การลดอัตราภาษีขั้นสูงจากรอยละ 150 และมีอัตราภาษีมากถึง 25 อัตรา มาเปนอัตราขั้นสูงที่รอยละ 40
และอัตราภาษีเหลือเพียง 6 อัตรา แลวก็ตาม อีกทั้งมาตรการในการตรวจสอบสินคาของอียิปตก็คอ นขาง
เขมงวด (ใชมาตรฐาน EU) หากมีการทํา FTA กับไทย อียปิ ตก็จะเปนอีกประเทศหนึ่งทีไ่ ทยนาจะมีชองทาง
ในการขยายตลาดสินคาไดเพิ่มขึ้นตามศักยภาพที่มีอยู ขณะเดียวกัน จากการเดินทางไปสํารวจขอมูลใน
อียิปต พบวา อียิปตเปนประเทศที่มีการเปดเขตการลงทุนเสรี (Free Zone) กวา 7 แหง ซึ่งผูประกอบการ
ไทยสามารถเขาไปลงทุนผลิตสินคาที่ไทยมีความสามารถในการแขงขันเพื่อทําการ Re-export ไปยังประเทศ
อื่นๆ ได
ภาคบริการ ที่ไทยมีศักยภาพในการแขงขันที่สําคัญ ไดแก ธุรกิจรานอาหาร ซึ่งปจจุบันธุรกิจ
รานอาหารไทยในอียิปตตองพบกับปญหา/อุปสรรคหลายประการ ไดแก กฎระเบียบที่ตองใหมีแรงงาน
อียิปตตอแรงงานไทยในสัดสวน 9:1 และการขออนุญาตในการทํางาน (Work Permit) ที่ตองเสีย
คาใชจายตอคนเปนรายปในอัตราที่สูง โดยตองมีการตออายุทุกๆป เปนตน ดังนั้น หากมีการเจรจาจัดทํา
ความตกลง หรื อ ความร ว มมื อ ระหว า งกั น ก็ น า จะเป น ประโยชน ต อ ไทย ขณะเดี ย วกั น ในภาคการ
ทองเที่ยวของอียิปต ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวสําคัญของโลก ไทยก็นาจะมีโอกาสในการขยายเสนทางบิน
ไปยังอียิปต และรวมมือกันในดานการพัฒนาและประชาสัมพันธการทองเที่ยวระหวางกันได
นอกจากนี้ ในด า นการลงทุ น ในป จ จุ บั น นั ก ลงทุ น ไทยยั ง เข า ไปลงทุ น ในอี ยิ ป ต น อ ยมาก
เนื่องจาก ยังมีความรูและความเขาในอียิปตไมดีพอ อุตสาหกรรมที่ทั้งสองประเทศสามารถรวมมือกันได
ไดแก อุตสาหกรรมยานยนต สิ่งทอ อาหาร ปโตรเคมี พลาสติก เนื่องจากภาคเอกชนของอียิปตพยายาม
ชวยสนับสนุนและสงเสริมการเขามาลงทุน เชน จัดการพบกันระหวางนักธุรกิจไทยและอียิปต และจัดหา
ขอมูลที่เปนประโยชนตอนักลงทุนไทย อยางไรก็ดี จากการสอบถามความเห็นของภาคเอกชนในอียิปต
นักธุรกิจอียิปตเชื่อวา อียิปตมีมาตรการทางการคาที่ไมใชภาษีที่ไมมีนัยสําคัญ และถาทางไทยประสบกับ
ปญหาเกี่ยวกับมาตรการทางการคาที่ไมใชภาษี ทางอียิปตยินดีที่จะปรึกษาหารือเพื่อหาทางแกไขที่จะ
นําไปสูการสรางความสัมพันธที่ใกลชิดมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มขนาดการคา/การลงทุนของทั้งสองประเทศ
สินคาและบริการที่มีศักยภาพของอียิปต แมวาสินคาเกษตรที่อียิปตมีความสามารถใน
การแขงขันสูง สวนใหญเปนสินคาใกลเคียงกับไทย เชน ขาว มะเขือเทศ หอมหัวใหญ มันฝรั่ง สม มะมวง
เปนตน แตไทยไมไดมีการนําเขาสินคาเหลานี้จากอียิปต ขณะเดียวกันในรายการผลไมสดการนําเขาก็ไม
สะดวก เนื่องจากระยะทางทีห่ างไกลกัน จึงคาดวาไมนาจะสงผลกระทบกับไทยในกรณีการทํา FTA
2.
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สินคาอุตสาหกรรมที่อียิปตมีความสามารถในการแขงขันสูง ไดแก อาหารแปรรูป เนื่องจากมี
ตางชาติตั้งฐานผลิตเพื่อสงออกประมาณ 1,500 โรงงาน สิ่งทอ (เชน พรม ผาเช็ดตัว ผาปูโตะ และ ผาปู
ที่นอน) เสื้อผาสําเร็จรูป และยาซึ่งมีการรวมทุนกับตางชาติ เครื่องหนังและรองเทา เครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนการลงทุนจากตางชาติประมาณรอยละ 45 สําหรับรถยนต ตางชาติตั้งฐานการผลิต
และสงออกไปยังประเทศอาหรับ วัสดุกอ สรางโดยเฉพาะในกลุมเซรามิคและเครื่องสุขภัณฑ นาจะมีผลกระทบ
กับไทยในแงที่ไทยอาจจะนําเขาสินคาเหลานี้เพิ่มขึ้นเนื่องจากสินคาสวนใหญจากอียิปตมีราคาคอนขาง
ต่ํา หากไดรับการยกเวนภาษี ไทยก็สามารถบริโภคสินคาเหลานั้นในราคาที่ต่ําลง อยางไรก็ดี ในปจจุบัน
การนําเขาสินคาเหลานี้จากอียิปตยังอยูในระดับที่ต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับการนําเขาจากประเทศอื่นๆ
และไทยก็ยังเผชิญกับการแขงขันในกลุมสินคาดังกลาวจากประเทศอืน่ ๆ โดยเฉพาะจีน และอินเดีย ไทย
จําเปนตองพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินคาของไทยเพือ่ ใหสามารถแขงขันกับประเทศที่กลาวถึงซึ่งเนน
การแขงขันดานราคา เนื่องจากมีตนทุนต่ํา
ภาคบริการของอียิปต คาดวาไมนาจะสงผลกระทบตอไทย เนื่องจากภาคบริการของอิยิปตที่มี
ศักยภาพสูงคือ ภาคการทองเที่ยว โดยที่ตลาดทองเที่ยวเปนเอกลักษณของแตละประเทศ ที่สามารถ
รวมมือกันในการประชาสัมพันธ และสงเสริมการทองเที่ยวระหวางกันได มากกวาการแขงขันกัน
ทั้งนี้ จากการสํารวจขอมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณหนวยงานที่เกี่ยวของในอียิปต พบวา
ประโยชนที่อียิปตคาดวาจะไดรับจากการทํา FTA กับไทย ไดแก การนําเขาวัตถุดิบ และสินคาราคาถูก
จากไทย เช น อาหารทะเลแปรรู ป ต า งๆ ชิ้ น ส ว นเครื่ อ งใช ไ ฟฟ า และชิ้ น ส ว นรถยนต การทํ า MOU
ระหวางสภาหอการคาของทั้งสองประเทศ ความรวมมือระหวางภาคอุตสาหกรรมตางๆ เชน ภาคการ
ประมง และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ โอกาสในการเขารวมประมูลการสรางรถไฟฟาใต
ดิน การใหทุนเลาเรียนแกนักศึกษาของรัฐบาลทั้งสองฝายจะกอใหเกิดความรูความเขาแกประชาชนทั้ง
สองประเทศ รวมถึงความรวมมือในรูปแบบของการกูกับระเบิดในภาคตะวันตกของอียิปตซึ่งปกคลุม
พื้นที่ประมาณรอยละ 22-23 ของพื้นที่ทั้งประเทศ ซึ่งคาดวาพื้นที่ดังกลาวมีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังไมได
มีการบุกเบิก ทั้งนี้ การทํา FTA ของอียิปตนั้น ไมจําเปนตองขอความเห็นชอบจากสมาชิกกลุม
COMESA ถาไมมีการสงออกสินคาที่นําเขามาในอียิปตไปยังประเทศกลุมสมาชิกอื่นๆ
VI. ยุทธศาสตรการทํา FTA และ/หรือแนวทางความรวมมือกับอียิปต
จากการวิเคราะหจดุ แข็ง จุดออน อุปสรรค และโอกาส ในภาพรวมของประเทศอียปิ ต ควบคูไป
กับการวิเคราะหศักยภาพรายสินคาและบริการของไทยและอียิปตดังกลาวขางตน สรุปไดวา การจัดทํา FTA
กับอียิปต จะสงผลดีกับทั้ง 2 ประเทศมากกวาผลเสีย โดยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของอียิปตมีความ
กระตือรือรนและใหความสนใจในการทํา FTA กับไทยคอนขางสูง แมวาไทยไมใชประเทศที่อียปิ ตให
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ความสําคัญในการจัดทํา FTA ในอันดับตนๆก็ตาม อยางไรก็ดี ขนาดการคาระหวางสองประเทศยังมี
ปริมาณที่ต่ําอยู แมวาการคาจะเพิ่มขึน้ อยางตอเนื่องในชวงที่ผานมา ดังนั้น การสงเสริมและสนับสนุนทั้ง
ธุรกิจที่มีอยูเดิมและใหเกิดธุรกิจใหมๆ เพื่อหาทางเพิ่มปริมาณการคาและการลงทุนในขนาดการคา (Economic
Mass) จากการทํา FTA ของทั้งสองประเทศ จึงเปนจุดเริม่ ตนที่ดี
ดังนั้น การปูทางไปสูการจัดทํา FTA จึงควรจะเริ่มตั้งแตการเสริมสรางความรู ความเขาใจ
เพื่อใหเกิดการคาการลงทุนเพิ่มขึ้นระหวางกันกอน เนื่องจาก ในปจจุบัน ปจจัยหนึ่งที่ทําใหปริมาณ
การคาของทั้งสองประเทศยังนอยอยู คือแตละประเทศยังมีความรูความเขาใจระหวางกันนอย จึงควร
สนับสนุนใหมีการจัดงานแสดงสินคา เพื่อเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนขอมูลการคา/การลงทุนระหวางกัน
รวมถึงการขยายเสนทางบินระหวางประเทศ การตั้งคณะกรรมการรวมเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น/ขอมูล
ระหวางกัน หรือหาทางแกไขอุปสรรคทางการคา/การลงทุนตางๆ เพื่อสงเสริมการคา/การลงทุนระหวาง
สองประเทศ โดยคณะกรรมการรวมที่จัดตั้งขึ้นสามารถเปลี่ยนไปเปนองคกร เชน สภาธุรกิจไทย-อียิปต
(Thai-Egyptian Business Council) และพัฒนาไปสูความรวมมือทางการคา การลงทุน และการเจรจาเพื่อ
การจัดทํา FTA ตอไปในอนาคต
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12. ซาอุดิอาระเบีย
I. ภาพรวมทั่วไป: เศรษฐกิจ การคา การลงทุน
1.1 โครงสรางทางเศรษฐกิจ
ซาอุดิอาระเบียเปนประเทศมหาอํานาจของตะวันออกกลางทั้งในเชิงภูมิรัฐศาสตรและทางเศรษฐ
กิจ นอกจากอาณาเขตที่กวางขวางประมาณ 4.2 เทาของไทย และพรมแดนติดกับ 7 ประเทศเล็ก-ใหญใน
คาบสมุทรอาระเบียแลว ซาอุดิอาระเบียอุดมไปดวยทรัพยากรน้ํามัน โดยมีน้ํามันดิบสํารองเกิน 260,000
ลานบารเรล คิดเปนหนึ่งในสี่ของโลก กอปรกับมีประชากรกวา 23 ลานคน ซึ่งมากกวาทุกประเทศในอนุ
ภูมิภาคอาวเปอรเซีย จึงเปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจซาอุดิอาระเบียใหเปนตลาดการคาการลงทุนที่มีพล
วัตรสูง และมีขนาดใหญที่สุดในโลกอาหรับ 1 หรือมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในป
2548 ถึง 300,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ ดวยกําลังการผลิตและสงออกน้ํามันที่สูงสุดของโลก
ซาอุดิอาระเบียจึงเปนผูน ําของกลุมคณะมนตรีความรวมมือรัฐอาวอาหรับ (GCC) และองคกรประเทศผู
สงออกน้ํามันดิบ (OPEC) ไปโดยปริยาย
รูปภาพที่ 4-12.1: แผนทีป่ ระเทศซาอุดิอาระเบีย

ที่มา: นิตยสาร National Geographic
จากแนวโนมขาขึ้นของราคาน้ํามันในตลาดโลก จึงคาดการณไดวา เศรษฐกิจของซาอุดิอาระเบีย
จะยังเติบโตอยางรอนแรงในป 2549 หรือดวยอัตรารอยละ 5 จากการประเมินของกองทุนการเงินระหวาง
1

โลกอาหรับ (Arab World) ครอบคลุมทุกประเทศในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ยกเวนตุรกี อิสราเอลและอิหราน ที่พลเมืองสวน
ใหญไมใชชาวอาหรับ
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ประเทศ (IMF) หลังจากขยายตัวสูงถึงรอยละ 6 ในป 2547 และ 2548 ที่ผานมา ทําใหรายไดตอหัวของ
ชาวซาอุดิอารเบียเพิ่มขึ้นเปน 11,000 ดอลลารสหรัฐฯตอป ซึ่งแมวาจะต่ํากวาเพื่อนบานบางประเทศ เชน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส คูเวตและกาตาร แตสูงกวาคาเฉลี่ยของตะวันออกกลางหลายเทาตัว ใน
ขณะเดียวกัน ระบบเศรษฐกิจโดยรวมมีเสถียรภาพ เนือ่ งจากอัตราเงินเฟอคงอยูที่ระดับรอยละ 0.0-0.8
ตลอด 5 ปที่ผานมา ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลมาจากการผูกคาเงินสกุลริยาล (Riyal) ไวกับดอลลารสหรัฐฯ ที่
อัตราแลกเปลี่ยน 3.75 ริยาลตอดอลลาร จึงสรุปไดวา ซาอุดิอาระเบียมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจแข็งแกรง
และภาคการเงินมั่นคง จนไดรับฐานะทางการเงินระดับ A+ จากสถาบันสแตนดารด แอนด พัวรส
(Standard and Poor’s) อยางไรก็ตาม ราชวงศอัล-ซาอุด ผูปกครองรัฐ ไดเล็งเห็นความสําคัญของความ
หลากหลายทางเศรษฐกิจ
จึงสนับสนุนการพัฒนาทุนมนุษย
และสงเสริมการคาการลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรมที่ไมใชน้ํามัน เชน อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ อาหาร และปุยฟอสเฟต ควบคู
กับการสงออกน้ํามันดิบ ทั้งนี้ เพื่อลดการพึ่งพาการสงออกปโตรเลียมและปองกันความเสี่ยงจากความผัน
ผวนของราคาน้ํามัน
รูปภาพที่ 4-12.2: GDPของซาอุดิอาระเบียในป 2547 ซึ่งคิดเปนหนึง่ ในสี่ของเศรษฐกิจตะวันออกกลาง
อื่นๆ 13%
ซีเรีย 5%
อิหราน 37%

สหรัฐอาหรับฯ 5%
อิรัค 7%
อิสราเอล 10%
ซาอุดิอาระเบีย 23%

ที่มา: โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ
ภาคอุตสาหกรรมขั้นตน
จากบอน้ํามันกวา 1,000 แหงบนคาบสมุทร ซาอุดิอาระเบียสามารถผลิตน้ํามันดิบได 10.4 ลาน
บารเรลตอวันหรือหนึ่งในสามของกลุม OPEC ทั้งๆที่มีอุปสงคในประเทศเพียง 1.6 ลานบารเรลตอวัน จึง
สามารถสงออกน้ํามันดิบไดถึง 8.8 ลานบารเรลตอวัน คิดเปนรอยละ 45 ของ GDP และรอยละ 90 ของ
มูลคาการสงออก โดยกิจกรรมการผลิตนี้ผูกขาดโดยซาอุดิ อารามโก (Saudi Aramco) รัฐวิสาหกิจซึ่งเปน
ผูผลิตน้ํามันรายใหญสุดของโลก นอกจากน้ํามันดิบแลว ซาอุดิอาระเบียยังเปนแหลงวัตถุดิบ เชน กาซ
ธรรมชาติมากถึง 225 ลานลานลูกบาศกเมตร เปนอันดับที่ 4 ของโลกรองจากรัสเซีย อิหรานและกาตาร
4-12/2

ซาอุดิอาระเบีย

หรือฟอสเฟตซึ่งมีสวนแบงตลาดโลกถึงรอยละ 16 ทําใหซาอุดิอาระเบียเปนผูผลิตและสงออกฟอสเฟต
และปุยฟอสเฟตลําดับตนๆ ดังนั้น ความอุดมสมบูรณของทรัพยในดินเหลานี้ เปดโอกาสให
ซาอุดิอาระเบียพัฒนาอุตสาหกรรมปลายน้ําบางประเภท เชน ปุยและปโตรเคมี ดวยตนทุนที่ต่ํากวา
ประเทศที่ขาดแคลนทรัพยากร
ตารางที่ 4-12.1: ซาอุดิอาระเบียและประเทศผูผลิตและสงออกน้ํามันดิบรายใหญของโลกในป 2548
อันดับ

ประเทศผูผลิต

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ซาอุดิอาระเบีย
รัสเซีย
สหรัฐอเมริกา
อิหราน
เม็กซิโก
จีน
นอรเวย
แคนาดา
เวเนซุเอลา
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส

ปริมาณการผลิต
(ลานบารเรลตอวัน)
10.37
9.27
8.69
4.09
3.83
3.62
3.18
3.14
2.86
2.76

ประเทศผูสงออก
ซาอุดิอาระเบีย
รัสเซีย
นอรเวย
อิหราน
เวเนซุเอลา
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
คูเวต
ไนจีเรีย
เม็กซิโก
อัลจีเรีย

ปริมาณการสงออก
(ลานบารเรลตอวัน)
8.73
6.67
2.91
2.55
2.36
2.33
2.20
2.19
1.80
1.68

ที่มา: องคการการคาโลก
ภาคบริการและอุตสาหกรรมอื่นๆ
เพื่อปองกันผลเชิงลบตอรายไดประชาชาติและดุลบัญชีเดินสะพัดในกรณีที่ราคาน้ํามันผันผวน
รัฐบาลซาอุดิอาระเบียไดริเริม่ พัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆที่มีมูลคาเพิ่มสูง เชน เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
กอสราง และเคมีภัณฑ โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 7 (2543-2547) ตั้งเปาหมายอัตราการเติบโตของ
ภาคเศรษฐกิจที่ไมใชน้ํามันไวรอยละ 4 ตอป ซึ่งประสบความสําเร็จในระดับหนึง่ เห็นไดจากอัตราการ
ขยายตัวของภาคเอกชนที่รอยละ 3.9 และ 4.4 ในป 2546 และ 2547 ตามลําดับ โดยเฉพาะกลุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ เติบโตเฉลี่ยถึงรอยละ 8.3 ตอป เชนเดียวกับอัตราการขยายตัวของภาคบริการในระดับรอยละ
4.2 สวนหนึง่ เปนผลมาจากภาคทองเทีย่ วที่เติบโตรอยละ 5 เพราะจํานวนผูแสวงบุญในศาสนพิธีฮัจญ
(Hajj) ที่เมืองเมกกะเพิ่มขึน้ เกินเทาตัวในชวงป 2543-2547 ตรงขามกับอัตราเพียงรอยละ 2.8 ของ
อุตสาหกรรมน้ํามัน ทั้งหมดนี้บงชี้วา เศรษฐกิจของซาอุดิอาระเบียมีความหลากหลายมากขึ้น เปนผลดีตอ
ศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
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ภาคเกษตร
ซาอุดิอาระเบียไดนําเขาสินคาทุนและวิทยาการแปลกใหมมาพัฒนาพืน้ ที่สีเขียวอยางจริงจัง จน
เนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นถึง 37 เทาในระยะเวลา 20 ปที่ผานมา แมวาภาคเกษตรจะมีมลู คาต่ํากวารอยละ 5
ของ GDP และกอใหเกิดการจางงานเพียงรอยละ 12 แตสามารถทดแทนการนําเขาอาหารบางประเภท
เชน นมและผลิตภัณฑนม และเสริมสรางอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของซาอุดิอาระเบีย ใหมี
มูลคาสูงสุดของตะวันออกกลาง ดังนั้น ซาอุดิอาระเบียจึงมีความกาวหนาทั้งในภาคอุตสาหกรรม เกษตร
และบริการ
รูปภาพที่ 4-12.3: องคประกอบของ GDP ในป 2547
เกษตร 4%

บริการอืน่ ๆ
20%

น้ํามัน 45%

ทองเที่ยว 9%

อุตสาหกรรม
อืน่ ๆ 22%

ที่มา: สภาธุรกิจสหรัฐฯ-ซาอุดิอาระเบีย
1.2 การคาระหวางประเทศของซาอุดิอาระเบีย
ภาคการสงออก
นอกจากน้ํามันซึ่งมีสัดสวนเกาในสิบของมูลคาการสงออกแลว ซาอุดิอาระเบียยังสามารถสงออก
สินคาเกษตร เชน ขาวสาลี ผลไมตระกูลแตงและสม และผลิตภัณฑนม ทั้งๆที่มีพื้นที่เพาะปลูกไดรอยละ
1.7 เทานั้น โดยสหรัฐฯ เปนคูคาหลัก นําเขารอยละ 18 ของสินคาสงออกทั้งหมดในป 2547 รองลงไป
ลวนเปนประเทศเอเชีย คือ ญี่ปุน (15%) เกาหลีใต (10%) จีน (6.1%) ไตหวัน (4.5%) และสิงคโปร
(4.1%) ซึ่งทั้งหมดเปนเสือเศรษฐกิจที่ขาดแคลนทรัพยากรน้ํามัน แมกระทั่งมาเลเซีย อินโดนีเซีย และ
ประเทศผูสงออกน้ํามันในกลุม GCC ก็นําเขาสินคาจากซาอุดอิ าระเบียมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑจําพวกแปง นม หรืออินทผลัมซึ่งซาอุดิอาระเบียสงออกไดเปนอันดับหนึง่ ของโลก จนมูลคา
การสงออกทั้งหมดของซาอุดิอาระเบียพุงสูงกวา 120,000 ดอลลารสหรัฐฯ ในป 2547 คิดเปนรอยละ 1.4
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ของมูลคาการคาโลก หรืออยูในลําดับที่ 19 ของโลก โดยการสงออกขยายตัวในอัตราเฉลี่ยรอยละ 11 ตอ
ประหวางป 2538-2547 แตดวยปจจัยราคาน้ํามันในตลาดโลก สถิติดังกลาวเพิ่มเปนรอยละ 29 และ 35 ใน
ป 2546 และ 2547 ตามลําดับ
ภาคการนําเขา
มูลคานําเขาของซาอุดิอาระเบียสูงเปนอันดับที่ 39 ของโลก หรือรอยละ 0.5 ของการคาระหวาง
ประเทศทั้งหมด ต่ํากวาไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แมวาการนําเขาจะมีอัตราการเติบโตในระดับ
ปานกลาง คือ รอยละ 5 ระหวางป 2538-2547 กอนที่จะเพิ่มเปนรอยละ 14 และ 21 ในป 2546 และ 2547
ตามลําดับ แตสัดสวนของการนําเขาเมื่อเปรียบกับ GDP มีแนวโนมลดลง จากเดิมที่เคยสูงถึงรอยละ 32
ในป 2533 เหลือเพียงรอยละ 24 ในป 2546 ซึ่งอาจเปนผลมาจากความสําเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ทดแทนการนําเขา ซาอุดิอาระเบียจึงไดเปรียบดุลการคาตลอดทศวรรษที่ผานมา และเกินดุลบัญชี
เดินสะพัด 52,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2547
รูปภาพที่ 4-12.4: สวนแบงในตลาดสินคานําเขาของซาอุดิอาระเบียในป 2547
อื่นๆ 29%

สหภาพยุโรป 33%

ออสเตรเลีย 4%
จีน 7%
สหรัฐอเมริกา 16%

ญี่ปุน 11%

ที่มา: องคการการคาโลก
อนึ่ง สินคาอุตสาหกรรมนําเขาหลัก ไดแก เครื่องจักรและอุปกรณ ผลิตภัณฑอาหาร เคมีภัณฑ
ยานยนต และสิ่งทอ โดยรวมแลว นําเขาจากสหรัฐฯ รอยละ 16.3 รองลงไปเปนญี่ปุน (11.1%) เยอรมนี
(8.1%) จีน (6.6%) และสหราชอาณาจักร (5.7%) เปนที่สังเกตไดวา ถึงแมซาอุดิอาระเบียจะเปนศูนยกลาง
การผลิตอาหารในตะวันออกกลาง แตในขณะเดียวกันก็เปนผูนําเขาอาหารรายใหญที่สุดของภูมิภาค เวน
แตสินคาประเภทนมและผลไมบางชนิดทีผ่ ลิตไดเพียงพออุปสงคภายในประเทศ อยางไรก็ตาม การ
นําเขาสินคาเกษตรจากสหรัฐฯ ลดลงอยางเห็นไดชัดเนือ่ งจากการแขงขันในตลาดโลก ทําใหการนําเขา
ขาวโพดและถั่วเหลืองจากประเทศดังกลาวในป 2547 ลดลงกวารอยละ 40 โดยมีขาวโพดจาก
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อารเจนตินาและถั่วเหลืองจากบราซิลเขามาเจาะตลาดแทน สวนขาวนั้น รอยละ 70 นําเขาจากอินเดีย ทั้ง
ที่เปนขาวดอยคุณภาพ
รูปภาพที่ 4-12.5: ดุลการคาระหวางไทยกับซาอุดิอาระเบียและบางประเทศในป 2547
4,000
ลานดอลลาร

นําเขา
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2,000
1,000
ซาอุดิอาระเบีย

สหรัฐอาหรับฯ

กาตาร

อียิปต

ประเทศ

ที่มา: กระทรวงพาณิชย
1.3 การคาระหวางไทยกับซาอุดิอาระเบีย
ภาคการสงออก
มูลคาการคาระหวางไทยกับซาอุดิอาระเบียคิดเปนรอยละ 1.6 ของการคาไทย ซึ่งเกือบครึ่งหนึ่ง
มาจากการนําเขาน้ํามันที่มีมลู คา 130,000 ลานบาทใน 11 เดือนแรกของป 2548 หรือรอยละ 86 ของมูลคา
การนําเขาจากซาอุดิอาระเบียทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปกอ นรอยละ 68 อันเปนผลมาจากราคาน้ํามันใน
ตลาดโลกที่พุงสูงขึ้นตลอด 2 ปที่ผานมา สวนสินคานําเขาสําคัญอื่นๆ คือ เคมีภณ
ั ฑอินทรีย (8.7%) ปุย
(3.5%) สีสําหรับยอม (1.2%) และพลาสติก (0.2%) สรุปไดวา ไทยนําเขาจากซาอุดิอาระเบียเปนมูลคา
กวา 150,000 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.6 เมื่อเทียบกับการนําเขารวม อยางไรก็ตาม มูลคานี้ต่ํา
กวาการนําเขาจากประเทศเพือ่ นบานที่มีขนาดเศรษฐกิจเล็กกวา เชน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส คูคาน้ํามัน
รายหลักของไทย
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รูปภาพที่ 4-12.6: อัตราการเติบโตของมูลคาการสงออกไทยไปซาอุดิอาระเบีย
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* ถึงเดือนพฤศจิกายนเทานั้น

เครื่องจักรกล

ของปรุงแตงจากสัตว

พลาสติก

อุปกรณไฟฟา

สินคาหลัก 5 รายการ

ที่มา: กระทรวงพาณิชย
ภาคการนําเขา
ในชวง 11 เดือนแรกของป 2548 ไทยสงออกไปยังซาอุดอิ าระเบียเปนมูลคา 36,000 ลานบาท คิด
เปนเพียงรอยละ 0.66 ของมูลคาการสงออกไทย ต่ํากวาประเทศเล็กๆ ในภูมิภาคเดียวกัน เชน สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส 2 แตนับวาเติบโตจากปกอนถึงรอยละ 45 หรือเปนเทาตัวของมูลคาในป 2546 โดยในป
2547-2548 สินคาที่ไทยสงออกไดมากทีส่ ุดคือ ยานบกและชิ้นสวน ซึ่งมีสวนแบงรอยละ 45 ของการ
สงออก ตามมาดวยเครื่องจักรกล (19%) พลาสติกและผลิตภัณฑพลาสติก (4.0%) และเนื้อปลา (3.9%)
อยางไรก็ตาม อัตราการเติบโตของสินคาทุกประเภททีก่ ลาวมายกเวนยานบกชะลอตัว ดังนั้น มูลคาการ
สงออกของไทยไปซาอุดิอาระเบียยังอยูใ นระดับต่ําโดยเปรียบเทียบ ซึ่งเปนผลกระทบจากบาดแผลทาง
ประวัติศาสตรระหวางสองราชอาณาจักร กระทบรายไดจากการสงออกและการทองเที่ยวของไทย ทั้งๆ
ที่ไทยมีโอกาสเจาะตลาดสินคาหลายประเภท
ภาคทองเที่ยว
ความอึมครึมทางการทูตเปนปจจัยลบตอรายไดการทองเที่ยวไทย
เนื่องจากเจตนารมณของ
รัฐบาลซาอุดิอาระเบีย ที่ไมสนับสนุนใหชาวอาหรับเดินทางไปประเทศไทย และหามสายการบินของตน
ลงจอดที่ทาอากาศยานกรุงเทพฯ จํานวนนักทองเที่ยวจากประเทศนีจ้ ึงมีนอยประมาณ 7,200 คนในป
2547 ตางจากตัวเลขหลักหมื่นในชวงป 2530-2531 โดยสิ้นเชิง แมสถิติป 2547 จะเพิ่มจากปกอนรอยละ
48 แตยังมีสัดสวนเพียงรอยละ 0.06 ของจํานวนนักทองเที่ยวทั้งหมด นอยกวาทัง้ อิสราเอล คูเวตและ

2

สินคาหลายรายการที่ไทยสงออกไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส มีการสงออกตอไปยังซาอุดิอาระเบีย
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สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ทั้งๆที่นักทองเทีย่ วชาวซาอุดิมพี ฤติกรรมการใชจายสูง และในป 2546 มีเวลา
พํานักในไทยเฉลี่ย 10.8 วัน สูงกวานักเดินทางจากประเทศอื่นๆถึง 2.6 วัน
1.4 การลงทุนในซาอุดิอาระเบีย
เนื่องจากนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม
กอปรกับวัตถุดิบและทุนกายภาพที่เพียบพรอม
ซาอุดิอาระเบียจึงสามารถดึงดูดเงินลงทุนโดยตรงจากตางชาติ (FDI) ไดในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะใน 5 ป
ที่ผานมา รัฐบาลไดแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เชน ธุรกิจประกันรายใหญที่สุดของตะวันออกกลาง (National
Company for Co-operative Insurance) บริษัทการเหมืองแรแหงซาอุดิอาระเบีย (Saudi Arabian Mining
Company) สายการบินประจําชาติ (Saudi Arabian Airlines) รวมทั้งบริการไปรษณีย โทรคมนาคม การ
รถไฟ การทาเรือ หรือแมแตอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับน้ํามัน ซึ่งราชวงศอัล-ซาอุด (Al-Saud) ไดเปดให
มีการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน เชน การกอสรางทอสงน้ํามันและโรงกรองน้ํา โดยรอยละ 65
ดําเนินการโดยบริษัทตางชาติ แมวากิจกรรมการสํารวจ ขุดเจาะและผลิตน้ํามันทั้งหมดยังเปนของ Saudi
Aramco อยางไรก็ตาม มูลคา FDI ในซาอุดิอาระเบียมีความผันผวนสูง กลาวคือ มีเงินทุนไหลเขามากกวา
7,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ ระหวางป 2540-2541 แตในป 2542 2543 และ 2545 FDI สุทธิ (Net FDI)
กลับเปนลบ
รูปภาพที่ 4-12.7: ความผันผวนของมูลคา FDI สุทธิในซาอุดิอาระเบีย
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ที่มา: นิตยสาร fDi
เมื่อจําแนกเปนรายประเทศ (Home Country) แลว สหรัฐฯ เปนนักลงทุนรายใหญที่สุดใน
ซาอุดิอาระเบีย โดยบรรษัทขามชาติจากสหรัฐฯ เชน โบอิ้ง (Boeing) เจเนอรัล อิเล็กทริกส (General
Electrics) และฮิลเล็ตต แพคคารด (Hewlett Packard) เปนผูนําในอุตสาหกรรมอากาศยาน เครื่องใชไฟฟา
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และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลําดับ ในทางกลับกัน ประเทศที่เปนเปาหมายของนักลงทุนชาวซาอุดิ
มากที่สุดก็คือสหรัฐฯ โดยเฉพาะในภาคน้ํามันและขนสง สวนชาติทลี่ งทุนในซาอุดิอาระเบียมากรองจาก
สหรัฐฯ ประกอบดวยญี่ปนุ สหราชอาณาจักร ฝรัง่ เศส เยอรมนีและอินเดีย ตามลําดับ โดย
ภาคอุตสาหกรรมที่ถูกจับจองมากที่สุดเปนกาซธรรมชาติ
ที่นอกจากจะมีผูประกอบการจากประเทศ
ตะวันตกเชน เชลล (Shell) ของเนเธอรแลนด และอีเอ็นไอ (ENI) ของอิตาลีแลว ยังมีบริษัทในเอเชีย อาทิ
ซิโนเปค (Sinopec) ของจีน สวนโครงการกอสรางสาธารณูปโภคตางๆ ทั้งทางหลวง ที่พักอาศัยและนิคม
อุตสาหกรรม มีบริษัทจากหลายประเทศเขายื่นซองประมูล/สัมปทานอยางเสรี
II. กฎระเบียบ/มาตรการการคาการลงทุนทีส่ ําคัญ
1) มาตรการการคา
มาตรการดานภาษี
หากพิเคราะหจากดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ (Index of Economic Freedom) จะพบวา กําแพง
การคาของซาอุดิอาระเบียยังอยูในระดับปานกลางโดยเปรียบเทียบ แตในระยะหลัง ไดมีเปดรับการ
แขงขันมากขึน้ และระดับพิกัดศุลกากรลดลงอยางฮวบฮาบตลอด 5 ปที่ผานมา จากการยกเลิกมาตรการ
ภาษีทั้งหมดสําหรับสินคาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เคมีภัณฑและอากาศยาน ทําใหอากรขาเขาโดย
เฉลี่ยลดลงจากระดับรอยละ 11.4 ในป 2543 เหลือรอยละ 7.3 ในป 2547 เปนอัตราทีต่ ่ํากวาของบาหเรน
และจอรแดน แตสูงกวาคูเวตและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ทั้งๆที่รัฐบาลไดประกาศเปาหมายลดอากรขา
เขาเหลือรอยละ 5 ไปตั้งแตกลางป 2544 แสดงใหเห็นวา มีสินคาบางชนิดไดรับการยกเวนจากการเปด
เสรีนี้
ซาอุดิอาระเบียยังคงเรียกเก็บภาษีในอัตรารอยละ 20 สําหรับกลุมสินคาที่ออนไหวสูง เชน
เครื่องจักรกล สิ่งพิมพ ยารักษาโรค ขาว น้าํ ตาล ชาและกาแฟ รวมทั้งปกปองอุตสาหกรรมทารก (Infant
Industries) เชน เฟอรนิเจอร น้ําแร และทอพลาสติก ดวยพิกดั ศุลกากรระดับเดียวกัน นอกจากนี้ สินคา
ระดับปฐมภูมหิ ลักๆ ของซาอุดิอาระเบีย ไดแก ยาสูบ ขาวสาลี อินทผลัมและนม มีอตั ราอากรสูงถึง 100
เปอรเซ็นต ซึ่งเพื่อนบานในกลุม GCC ไดรับการยกเวนหลังจัดตั้งสหภาพศุลกากร (Custom union) โดย
พิกัดเฉลี่ยสําหรับสหภาพนี้ลดลงจากรอยละ 7 ในป 2544 เหลือรอยละ 5 ในป 2546 อยางไรก็ตาม ตรง
ขามกับอัตราภาษีที่ต่ําลง ซาอุดิอาระเบียไดนํามาตรการภาษีตอบโตการทุมตลาด (Anti-dumping Tariff)
มาใชในภาคเกษตร
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มาตรการที่มิใชภาษี
ซาอุดิอาระเบียไดสรางกําแพงการคาที่มิใชภาษี (NTBs) มากมาย เชน การหามนําเขา
ยุทโธปกรณ สุรา เนื้อหมู รวมทั้งปฏิมากรรม ยารักษาโรคหรือเสื้อผาบางประเภททีข่ ัดกับหลักศาสนา ไม
วากรณีใดก็ตาม ในขณะที่การนําเขาสินคาประมาณ 20 ชนิด เชน เมล็ดพันธุพืช เนื้อสัตว เภสัชภัณฑ
น้ําหอม สารเคมี และอุปกรณโทรคมนาคม ตองผานขั้นตอนอันซับซอน เพื่อขอใบอนุญาตนําเขาจาก
รัฐบาล การสงออกสินคาขางตนนี้ก็เชนกัน ตองมีใบอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย ในขณะเดียวกัน
หนังสือรับรองการขนสงทางเรือ (Shipping Certificate) เปนสิ่งจําเปนสําหรับการนําเขาสินคา 66
ประเภท อาทิ เครื่องใชไฟฟา ยานบก เคมีภณ
ั ฑและของเลน มิฉะนั้น การทาเรือจะไมอนุญาตใหนําสินคา
ดังกลาวเขาราชอาณาจักร นับเปนอุปสรรคอยางหนึ่งสําหรับการคาระหวางประเทศ นอกเหนือจากนั้น
รัฐบาลมีมาตรฐานดานสุขอนามัยที่เขมงวด และเนนการใชภาษาทองถิ่น โดยสินคาบริโภคทุกรายการ
จะตองแสดงเครื่องหมายการคาและคําอธิบายเปนภาษาอารบิคไมนอยกวาภาษาอื่นๆ
โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑอาหาร จะตองมีตราฮาลาล (Halal) ประกอบกับใบรับรองวากระบวนการผลิตสินคาเหลานี้
เปนไปตามหลักศาสนาอิสลามจึงจะอนุญาตใหนําเขาได แมกระทั่งเครื่องใชไฟฟา ยังตองมีคูมือประกอบ
เปนภาษาอารบิค
ตารางที่ 4-12.2: ระดับความซับซอนในพิธีการศุลกากรของซาอุดิอาระเบีย
ตัวชี้วัด

ซาอุดิอาระเบีย

จํานวนเอกสารประกอบการสงออกสินคา
ระยะเวลาในการสงออก (วัน)
จํานวนเอกสารประกอบการนําเขาสินคา
ระยะเวลาในการนําเขา (วัน)

5
36
9
44

คาเฉลี่ยของ
ตะวันออกกลาง
7
34
11
42

คาเฉลี่ยของ
ประเทศพัฒนาแลว
5
13
7
14

ที่มา: ธนาคารโลก
นอกเหนือจากกฎระเบียบเหลานี้แลว พิธีการศุลกากรยังขาดความโปรงใส ไมเปนผลดีตอผู
สงออกหรือนําเขา เชน การประเมินคาสินคาจากราคาขั้นต่ําที่รัฐบาลกําหนดไว หรือตามดุลยพินิจของ
เจาหนาที่ แทนที่จะพิจารณาจากใบแจงราคาสินคา (Invoice) ซึ่งประเด็นนี้ไมเปนทีย่ อมรับในเวทีการคา
ระดับพหุภาคี เชนเดียวกับกฎหมายดานทรัพยสินทางปญญาที่หละหลวม และมาตรการปกปอง
ผลประโยชนของชาวซาอุดิอยางไมเปนธรรมตอประเทศคูคา อาทิ การที่รัฐกําหนดราคากลางของขาว
สาลีและขาวบารเลย และการอุดหนุนราคาปูนซีเมนตและวัสดุกอสราง
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บทบาทขององคการการคาโลก
ประเด็นดานพิธีการศุลกากร ทรัพยสินทางปญญา และการอุดหนุนภาคเกษตรนี้ เปนเงื่อนไข
สําหรับการเขาเปนสมาชิก WTO ของซาอุดิอาระเบียเมือ่ กลางเดือนธันวาคม 2548 จึงไดรับการแกไข
ปรับปรุงในระดับหนึ่งตามพิมพเขียวของมหามิตรอยางสหรัฐฯ
จนถูกนานาประเทศตั้งขอสังเกตวา
ซาอุดิอาระเบียยอมเอาใจสหรัฐฯ เพื่อแลกกับการเขารวมองคกรดังกลาว อยางไรก็ดี กําแพงการคาทั้ง
ภาษีและไมใชภาษีนาจะลดลงอยางตอเนื่องในป 2549 ตามเปาหมายของ WTO ที่จะลดอัตราภาษีสําหรับ
สินคาอุตสาหกรรมและเกษตรใหเหลือรอยละ 6.0 และ 6.6 ตามลําดับ แตยังไมสามารถประเมินไดอยาง
ถูกตองแมนยําวา หลังจากการเขาเปนสมาชิกแลว กําแพงการคาที่ไมใชภาษีของซาอุดอิ าระเบียลดลงมาก
นอยเทาใด เพราะเวที WTO ถือวาซาอุดิอาระเบียเปนประเทศกําลังพัฒนา จึงมีสทิ ธิเปดเสรีภาคเกษตร
อยางชาๆ ใชเวลาไดถึง 10 ปในการลดกําแพงการคาสําหรับสินคาเกษตร 253 รายการจากทั้งหมด 306
รายการ มีเพียง 53 รายการ เชน ขาวกลองและพาสตา ทีร่ ะดับภาษีปจจุบันต่ํากวามาตรฐานของ WTO อยู
แลว นอกจากนั้น กฎระเบียบบางอยาง โดยเฉพาะที่เกีย่ วของกับหลักศาสนา ไมมีทที าวาจะปรับเปลี่ยน
ไปตามกระแสการคาเสรี และที่สําคัญ ถึงแมวากฎระเบียบจะเปลี่ยนแปลงไป แตการบังคับใชกฎหมาย
อาจเปนไปอยางหละหลวม ดังเชนกรณีของกฎหมายคุมครองทรัพยสินทางปญญา ที่ไมสามารถ
ปราบปรามการระบาดหนักของอะไหลรถยนตปลอมได
ตารางที่ 4-12.3: ขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจอันลาชาของซาอุดิอาระเบีย
ตัวชี้วัด
จํานวนขั้นตอนในการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ระยะเวลาในการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (วัน)
จํานวนขั้นตอนในการจดทะเบียนทรัพยสิทธิ
ระยะเวลาในการจดทะเบียนทรัพยสิทธิ (วัน)

ซาอุดิ
อาระเบีย
13
64
4
4

คาเฉลี่ยของ
ตะวันออกกลาง
10
46
7
52

คาเฉลี่ยของ
ประเทศพัฒนาแลว
7
20
5
32

ที่มา: ธนาคารโลก
2) มาตรการการลงทุน
ผลการศึกษาเชิงปริมาณของมูลนิธิเฮอริเทจ (Heritage Foundation) พบวา มาตรการดานการ
ลงทุนอยูในระดับคอนขางสูง นับไดวาสูงกวาบาหเรน คูเวตและอินเดีย แตเทียบเทาไทย สหรัฐอาหรับเอ
มิเรตสและกาตาร ตัวอยางหนึ่งคือการหามชาวตางชาติจดทะเบียนเปนตัวแทนคาตาง (Commercial
Agent) ทําใหตางชาติมีสิทธิ์ลงทุนในภาคอุตสาหกรรม แตไมใชภาคการคาหรือขนสง และสามารถ
คาขายหรือสงออกสินคาที่ตนผลิตไดเทานัน้ ทั้งนี้ นักลงทุนในซาอุดิอาระเบียจะตองมีวีซาธุรกิจกอนเดิน
ทางเขาราชอาณาจักร แตเนื่องจากวีซาประเภทนี้จะยื่นขอไดตอเมื่อมีผูค้ําประกันเปนชาวซาอุดิ จึงเปน
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เสมือนกําแพงกั้นการลงทุนของผูประกอบการชาวตางชาติรายใหม นอกจากนี้ นักธุรกิจสวนใหญไดวีซา
ที่มีอายุเพียง 3 เดือนและอนุญาตการเขาออกประเทศเพียงหนึ่งครั้ง นับเปนอุปสรรคสําหรับการเดินทาง
ติดตอธุรกิจในซาอุดิอาระเบีย เชนเดียวกับขั้นตอนอันซับซอนในการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ซึ่ง
โดยเฉลี่ยแลว ใชเวลามากถึง 64 วัน และมีเงื่อนไขบังคับการจางงานชาวซาอุดิอยางนอยรอยละ 40 ของ
แรงงานทั้งหมด สวนในโครงการภาครัฐ คูสัญญามีขอผูกมัดคือ จะตองจัดการอบรมพัฒนาทักษะใหกับ
ขาราชการทองถิ่น
อยางไรก็ตาม ในป 2547 ซาอุดิอาระเบียลดอัตราภาษีสําหรับบรรษัทตางชาติ (Corporate Tax)
จากรอยละ 45 เหลือรอยละ 20 พรอมทั้งออกกฎหมายอนุญาตใหชาวตางชาติถือครองกรรมสิทธิ์เหนือ
อสังหาริมทรัพยไดโดยไมตอ งแตงงานกับชาวซาอุดิเหมือนแตกอน โดยบริษัทตางประเทศสามารถถือ
หุนได 100 เปอรเซ็นต พรอมทั้งทําเรื่องขอกูเงินจากกองทุนการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงซาอุดิอาระเบีย
(SIDF) ได ในทุกภาคอุตสาหกรรมที่ไมเกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศ (การทหาร การขนสงทาง
บก การจัดการทองเที่ยวในเมืองศักดิ์สิทธิ์เมกกะและเมดินา การสํารวจ ขุดเจาะและผลิตน้ํามันปโตรเลียม
และการบริการวิชาชีพ เชน ดานกฎหมายและบัญชีการเงิน) ดังที่ระบุไวในบัญชีอุตสาหกรรมตองหาม
(Negative List) ของกระทรวงพาณิชย ซึ่งในป 2546 ถูกลดจาก 22 รายการ เหลือ 19 รายการ ในทาง
ตรงกันขาม ตลาดการเงินของซาอุดิอาระเบีย รวมทั้งตลาดหลักทรัพยซงึ่ ใหญที่สุดในโลกอาหรับ จํากัด
ไวสําหรับนักลงทุนจากกลุม ประเทศ GCC เทานั้น บรรยากาศการลงทุนในซาอุดิอาระเบีย โดยเฉพาะใน
ภาคบริการ จึงไมสดใสเทาทีค่ วร
III. ความรวมมือดานการคาระหวางประเทศของซาอุดอิ าระเบีย
ความรวมมือระดับภูมิภาค
ซาอุดิอาระเบียเปนประเทศสุดทายของกลุม GCC ที่เขาเปนสมาชิก WTO ตามหลังสมาชิกอื่นๆ
5 ประเทศ คือ โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส กาตาร บาหเรนและคูเวต โดยซาอุดิอาระเบียไดรวมกับชาติ
สมาชิกของกลุมในการจัดตัง้ สหภาพศุลกากรเมื่อตนป 2546 เพื่อสงเสริมการคาระหวางประเทศในอนุ
ภูมิภาคอาวเปอรเซีย และใหปฏิญญาวาจะใชเงินสกุลเดียวกันภายในป 2553 ตามรอยสหภาพยุโรป (EU)
แตยังไมมีความคืบหนามากนัก เชนเดียวกับการเจรจาจัดตั้งเขตการคาเสรีอาหรับ (Arab Free Trade
Zone) ครอบคลุมรัฐในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือที่เปนสมาชิกของสันนิบาตอาหรับ (Arab
League) ซึ่งมีซาอุดิอาระเบียเปนผูนําหลักๆ แตเนื่องจากไมไดกําหนดกรอบเวลาที่ชดั เจน ผลการเจรจานี้
จึงไมเปนรูปธรรมมากนัก ในขณะเดียวกัน กลับมีการผลักดันใหกลุม GCC และ EU จัดตั้งเขตการคาเสรี
ซึ่งไดเจรจาไปแลวถึง 13 รอบ โดยมีจุดประสงคคลายคลึงกับ Arab Free Trade Zone
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3.2 ความรวมมือระดับทวิภาคี
ซาอุดิอาระเบียไดบรรลุความตกลงการคาระดับทวิภาคีกับ 5 ประเทศในกลุม EU ไดแก เยอรมนี
ฝรั่งเศส อิตาลี เบลเยียมและเนเธอรแลนด กับอีก 2 ประเทศในเอเชีย คือ สิงคโปรและอินเดีย โดย
สาระสําคัญคือการสนับสนุนการคาการลงทุนระหวางประเทศ แตซาอุดิอาระเบียยังไมไดจัดทํา FTA กับ
ประเทศใดในโลก ในขณะเดียวกัน ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐฯ ไดรวมจัดตั้งสภาการคาการลงทุน
(Council on Trade and Investment) เปนองคกรรวมระหวางกระทรวงพาณิชยของซาอุดิอาระเบียกับ
ผูแทนการคาสหรัฐฯ
อยางไรก็ตาม ปฏิเสธไมไดวา จุดประสงคหลักของสหรัฐฯในการจัดทําเขตการคาเสรีกับ
ประเทศคูคารายสําคัญอยางซาอุดิอาระเบีย ก็เนื่องจากเปนตลาดสงออกใหญเปนลําดับที่ 17 (มูลคาเกือบ
4,000 ลานดอลลารสหรัฐฯตอป) ต่ํากวาฟลิปปนส (อันดับ 14) และไทย (อันดับ 15) เพียงเล็กนอย กอนป
2549 การทํา FTA กับซาอุดิอาระเบียแทบจะเปนไปไมไดเพราะซาอุดิอาระเบียไมไดเปนสมาชิก WTO
และมีกฎระเบียบตางจากมาตรฐานขององคกรดังกลาว แตหลังจากเขาเปนสมาชิก WTO แลว
ซาอุดิอาระเบียสามารถดําเนินการเจรจาระดับทวิภาคีกับสหรัฐฯ ไดอยางเต็มที่ ในขณะที่ประเทศผูนําเขา
น้ํามันอยางศรีลังกาและจีน ก็มีความสนใจที่จะทํา FTA ดวยเชนเดียวกัน
IV. การวิเคราะหศักยภาพของซาอุดิอาระเบีย
จุดแข็ง
ดังที่กลาวไวขา งตน ซาอุดอิ าระเบียมีศกั ยภาพดานการคาเนื่องจากมีปจจัยสนับสนุนหลายดาน
ซึ่งสามารถจําแนกไดเปน 4 หัวขอหลัก คือ
1) ซาอุดิอาระเบียมีขอไดเปรียบดานเศรษฐกิจมหภาค ทั้งผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศที่
ใหญที่สุดในโลกอาหรับ รายไดตอหัวและกําลังซื้อของประชากรที่สูงโดยเปรียบเทียบ อัตราการเติบโต
ระดับปานกลาง อัตราเงินเฟอที่ทรงตัวในระดับต่ําและเสถียรภาพของคาเงินสกุลริยาล เปนปจจัยบวกตอ
ตลาดการคาของซาอุดิอาระเบีย ซึ่งขยายตัวอยางตอเนื่อง
2) ซาอุดิอาระเบียอุดมดวยทรัพยากรธรรมชาติทั้งน้ํามัน กาซธรรมชาติ ฟอสเฟต ยิปซัมและ
เหล็กกลา จึงทําใหประเทศดังกลาวมีศกั ยภาพทางการคาสูง เปนผูสงออกรายใหญอันดับ 19 ของโลก
และมีบทบาทในการกําหนดราคาวัตถุดิบสําคัญ เชน น้ํามันปโตรเลียม ซึ่งมีความยืดหยุน ของการ
ทดแทน (Elasticity of Substitution) ต่ํา แตอุปสงคสูงขึ้นเรื่อยๆ
3) ที่ตั้งของประเทศบนคาบสมุทร ใกลกับศูนยกลางการเดินเรืออยางคลองสุเอซ ประกอบกับ
โครงสรางพื้นฐานอันแข็งแกรง เชน ทางรถไฟสายเดียวในตะวันออกกลาง และโรงกลั่นน้ําทะเลกวา 30
แหง ทําใหซาอุดิอาระเบียมีความไดเปรียบในดานทุนกายภาพ
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4) ซาอุดิอาระเบียปกครองดวยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย (Absolute Monarchy) ยากที่จะ
เกิดการเปลีย่ นแปลงทางการเมืองหรือนโยบายเศรษฐกิจโดยฉับพลัน
สรางความเชื่อมั่นแกนกั ธุรกิจ
ตางชาติ
จุดออน
ซาอุดิอาระเบียไมไดปราศจากปจจัยลบโดยสิ้นเชิง ตัวแปรทางการเมืองและสังคมอาจบั่นทอน
ความมั่นคงของประเทศ หรือสงผลกระทบตอการคาของซาอุดิอาระเบียโดยตรง ทั้งนี้ สามารถแบง
จุดออนของซาอุดิอาระเบียออกเปน 6 ประเด็นหลัก คือ
1) การพึ่งพาการสงออกน้ํามัน ซึ่งคิดเปนรอยละ 45 ของ GDP ทําใหรายไดประชาชาติ
เปลี่ยนแปลงไปตามความผันผวนของราคาน้ํามันในตลาดโลก แมวาซาอุดิอาระเบียประสบความสําเร็จ
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆในระดับหนึ่งก็ตาม
2) การปกปองสินคาเกษตรดวยมาตรการที่ไมใชภาษี ทั้งในรูปแบบของใบอนุญาตการนําเขา
และการอุดหนุน เปนกําแพงปดกั้นการแขงขันที่สมบูรณแบบ (Perfect Competition)
ตารางที่ 4-12.4: มาตรวัดประชากรและอัตราการวางงานของซาอุดิอาระเบีย
สถิติ
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ดัชนีการพัฒนามนุษย
อายุขัยเฉลี่ย
อัตราการรูห นังสือ
อัตราการเติบโตของประชากร (รอยละตอป)
อัตราการวางงาน (รอยละ)

0.77
72
79
2.3
25

คาเฉลี่ยของโลก
อาหรับ
0.68
67
64
2.0
…

คาเฉลี่ยของ
ประเทศพัฒนาแลว
0.89
78
…
0.5
6.3

ที่มา: โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ
3) ทุนมนุษยยังไมไดรับการยกระดับเทาที่ควร
แมวาดัชนีการพัฒนามนุษย
(Human
Development Index) ซึ่งเฉลี่ยจากปจจัยดานรายได การศึกษาและสาธารณสุข จะเพิ่มขึ้นรวดเร็วกวา
ประเทศสวนใหญในโลกอาหรับ โดยในป 2548 อยูที่อันดับ 76 จาก 175 ประเทศทั่วโลก แตต่ํากวาไทย
กาตารและคูเวต ทั้งนี้ เปนเพราะพลเมืองกวารอยละ 21 ไมรูหนังสือ ทําใหตองพึ่งพาแรงงานจากเอเชียใต
และตะวันออกเฉียงใตเกือบ 6 ลานคน ทัง้ ๆที่ซาอุดิอาระเบียมีอัตราการเติบโตของประชากรสูงกวารอย
ละ 2 ตอป ดังนั้น ซาอุดิอาระเบียจึงไมสามารถพัฒนาบุคลากรของประเทศ ซึ่งรอยละ 52 มีอายุไมเกิน 20
ป ใหมีทกั ษะความรูตรงความตองการของเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปนเหตุใหอัตราการวางงานสูงถึงรอย
ละ 25
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4) องคกรความโปรงใสระหวางประเทศ (TI) ระบุวาซาอุดอิ าระเบียมีปญหาคอรัปชั่นคอนขาง
สูง หรือเปนอันดับ 82 จาก 159 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ เปนผลมาจากระบอบการเมืองการปกครองที่ขาด
กลไกประชาธิปไตย ทําใหระบบตุลาการออนแอและไมเปนที่นาเชื่อถือของชาวตางชาติ เชนเดียวกับการ
บังคับใชมาตรการศุลกากรตางๆที่ขาดความโปรงใส สอดคลองกับรายงานของ The Economist ที่อางวา
ขาราชการจํานวนไมนอยประพฤติผิด/มิชอบดวยการเรียกสินบนจากนักธุรกิจ
5) พลเมืองชาวซาอุดิกวารอยละ 99 นับถือศาสนาอิสลามและใชภาษาอารบิคเปนหลัก เอกสาร
การขอใบอนุญาตสวนใหญจึงตองไดรับการแปลเปนภาษาอารบิค และกฎระเบียบทางการคาการลงทุนมี
ความเกีย่ วของกับกฎหมายศาสนา เชน มีการเรียกเก็บภาษีสนับสนุนศาสนาที่เรียกวาซาคัต (Zakat) ใน
อัตรารอยละ 2.5 ของสินทรัพยในทุกๆป และการกําหนดใหแบงแยกเพศในสํานักงานและพื้นที่
สาธารณะ กระทรวงการตางประเทศของไทยจึงแนะนําการปฏิบัติตัวของคนไทยในซาอุดิอาระเบียไว
ดังนี้ “หามนุงกางเกงขาสั้น … หามใสสรอยคอทองคํา … หามนําสิ่งของบูชาที่เปนของศาสนาอื่นๆเขา
ประเทศ … หามเดินกับสตรีที่มิใชภรรยา … หามเลนการพนัน … และหามการบันเทิงทุกชนิด” ตรงขาม
กับคานิยมของสังคมอื่นๆโดยสิ้นเชิง
6) เนื่องจากสัมพันธไมตรีระหวางซาอุดิอาระเบียกับโลกตะวันตก อุซามะห บิน ลาดิน (Osama
Bin Laden) และกลุมกอการรายอัล-กออิดะห (Al-Qaeda) ประกาศตนเปนศัตรูตวั ฉกาจของราชวงศอัลซาอุด และปฏิบัติการโจมตียานที่อยูอาศัยของชาวตางชาติตลอด 5 ปที่ผานมา ทําใหมีผูเสียชีวิตไปแลว
นับรอยคน โดยจุดประสงคหลักคือการโคนลมระบอบพระมหากษัตริย และกําจัดอิทธิพลของตางชาติ
โดยเฉพาะสหรัฐฯ ไปใหพนจากดินแดนอาหรับแหงนี้
โอกาส
สําหรับประเทศไทย ซาอุดิอาระเบียเปรียบเสมือนขุมทองทางการคาดวยเหตุผลดังตอไปนี้
1) ซาอุดิอาระเบียเปนศูนยกลางของภูมิภาคทัง้ ทางเศรษฐกิจและการเมือง เสมือนประตูสูตลาด
ประเทศเพื่อนบาน ที่พลเมืองลวนมีกําลังซื้อสูงโดยเปรียบเทียบ
2) หากเทียบกับประเทศในเอเชียที่มีขนาดเศรษฐกิจใกลเคียงกัน ซาอุดอิ าระเบียคาขายกับไทย
คอนขางนอย แมวาสินคาสงออกของไทยหลายรายการเปนที่ตองการของชาวซาอุดิ เชน ขาว ผักผลไม
เครื่องปรับอากาศ เครื่องจักรกลและอุปกรณไฟฟา แตซาอุดิอาระเบียกลับนําเขาจากประเทศอื่นๆ ทําให
ไทยเปนฝายขาดดุลการคามาโดยตลอด
3) ซาอุดิอาระเบียมีเศรษฐกิจทุนนิยม รัฐบาลสนับสนุนการคาระหวางประเทศอยางเต็มที่ และ
มีความสนใจในการทํา FTA กับหลายประเทศในเอเชีย
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อุปสรรค
ความโลภของคนเพียงคนเดียว
ไดสรางความราวฉานใหกับสัมพันธภาพระหวางไทยกับ
ซาอุดิอาระเบียอยางประมาณคามิได ซาอุดิอาระเบียเนรเทศแรงงานไทยออกจากประเทศตนทันทีในป
2532 และภายหลังการลอบสังหารนักการทูตซาอุดิ 4 คน อีกสองปถัดมา ความสัมพันธระหวางไทยกับ
ซาอุดิอาระเบียลดเหลือระดับอุปทูต เปนอุปสรรคใหญหลวงสําหรับการเจรจาตอรองทางการคาใดๆ
แมกระทั่งบาหเรนซึ่งมีประสงคจัดตั้งเขตการคาเสรีกับไทย ยังถูกซาอุดิอาระเบียใชสถานภาพสมาชิก
ของกลุม GCC กีดกันมิใหประเทศเพื่อนบานทําความตกลงกับไทย อุปทูตซาอิด โคจา ระบุอยางชัดเจน
วา รัฐบาลซาอุดิจะไมกระชับความสัมพันธกับไทย นอกจากวาทางการจะรื้อฟนคดีโจรกรรมเพชรขึ้นมา
อีกครั้ง และตามหาเพชรเม็ดสําคัญจนพบ ทั้งนี้ สามารถสรุปสถานการณปจจุบนั ไดดงั ตอไปนี้
1) เนื่องจากซาอุดิอาระเบียมีทา ทีแข็งกราวกับไทยมาโดยตลอด ไทยจึงพลาดโอกาสขยายตลาด
การคาโดยเฉพาะในภาคเกษตร เชน ขาว ซึ่งซาอุดิอาระเบียนําเขาจากอินเดียเปนหลัก
2) แรงงานไทยที่เคยมีอยูถึงกวา 200,000 คน ในชวงป 2534 ไมเปนที่ตองการของผูประกอบการ
ชาวซาอุดิ ถึงแมทางการซาอุดิอาระเบียจะยกเลิกมาตรการหามจางแรงงานไทยแลวก็ตาม ปจจุบัน มีคนไทย
เพียง 30,000 คน ประกอบสัมมาชีพอยูในซาอุดิอาระเบีย ทําใหอุปทูตไทยประจํากรุงริยาดหประเมินวา
ปรากฏการณนที้ ําใหไทยสูญเสียรายไดไปแลว 100,000 ลานบาท ไมนับการเสียโอกาสดานการลงทุน
3) รัฐบาลซาอุดิอาระเบียไมสนับสนุนใหชาวอาหรับเดินทางไปประเทศไทย จํานวนนักทองเที่ยว
จากประเทศนีจ้ ึงมีจํานวนนอยประมาณ 2,600 คน ในครึ่งแรกของป 2548 ตางจากตัวเลขหลักหมื่นในชวงป
2530-2531 โดยสิ้นเชิง
หากไมนับประเด็นการเมืองนี้แลว การจัดตั้งเขตการคาเสรีระหวางไทยกับซาอุดอิ าระเบียไม
นาจะมีอุปสรรคมากนัก เนือ่ งจากทั้งสองฝายผลิตสินคาที่แตกตางกัน โดยฝายหลังมีความไดเปรียบเชิง
เปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ในภาคที่เกีย่ วของกับน้ํามันหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆเปน
หลัก
V. การวิเคราะหสถานะการแขงขันของสินคารายสาขา 3
1) สินคาเกษตรของไทยที่มศี ักยภาพ
อันที่จริงแลว ผลิตผลทางการเกษตรและสินคาอุตสาหกรรมของไทยจํานวนมาก มีชองทางใน
การเจาะตลาดซาอุดิอาระเบีย สําหรับสินคาเกษตร ซึ่งมีพิกัดตามหลักเกณฑขององคการการคาโลก
ระหวาง 01-20 ที่จะไดรับประโยชนจากการทํา FTA มีดังตอไปนี้

3

รายละเอียดอยูในภาคผนวก ก.
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รายการสินคา
เนื้อปลา

ตนไมและไมประดับ
ผัก
ผลไม

ชา
ธัญพืช

แปงทําอาหาร
เมล็ดพืช
ไขมันและน้ํามันสัตวและพืช
ของปรุงแตงจากเนื้อสัตว

น้ําตาลและขนมที่ทําจากน้ําตาล

โกโกและของปรุงแตงจากโกโก

พิกัดสินคา
พิกัด 3 ไดแก ปลาทูนา (030229) ปลาลิ้นหมาแช
แข็ง (030329) ปลาทูนาแชแข็ง (030339) ปลาทูนา
ครีบยาวแชแข็ง (030341) ปลาแชแข็งอื่นๆ
(030349) ปลาแหงใสเกลือ (030569) และสัตวน้ํา
จําพวกครัสตาเซียปน (030629)
พิกัด 6 ไดแก ดอกไมสด (060310) และใบไมกิ่งไม
ประดับ (060390)
พิกัด 7 ไดแก ขาวโพดหวาน (071040) และพืช
ตระกูลถั่ว (071390)
พิกัด 8 ไดแก พิสตาชิโอ (080250) สับปะรด
(080430) ฝรั่ง มะมวง มังคุด (080450) ลําไย เงาะ
ลิ้นจี่ (081090) และผลไมแหง (081340)
พิกัด 9 ไดแก ชาดํา (090230)
พิกัด 10 ไดแก ขาวเปลือก (100610) ขาวกลอง
(100620) ขาวที่สีแลว (100630) และปลายขาว
(100640)
พิกัด 11ไดแก แปงขาว (110230) และสตารชอื่นๆ
(110819)
พิกัด 12 ไดแก ลินสีด (120400) และพรรณไม
รักษาหรือปองกันโรค (121190)
พิกัด 15 ไดแก กลีเซอรอล (152000)
พิกัด 16 ไดแก สารสกัดและน้ําคั้นจากสัตว
(160300) ปลาแซลมอนปรุงแตง (160411) ปลา
ซารดีนปรุงแตง (160413) ปลาทูนาปรุงแตง
(160414) ปลาแมกเคอเรลปรุงแตง (160415) และ
ปลาปรุงแตงอื่นๆ (160419)
พิกัด 17 ไดแก ซูโครสบริสุทธิ์ (170199) หมาก
ฝรั่ง (170410) และขนมที่ทําจากน้ําตาลแตไมมี
โกโกผสม (170490)
พิกัด 18 ไดแก ผงโกโก (180500) และผงโกโกที่
4-12/17

ซาอุดิอาระเบีย

รายการสินคา

พิกัดสินคา
เติมน้ําตาล (180610)
พิกัด 19 ไดแก สิ่งสกัดจากมอลต (190190) พาสตา
ที่ยังไมทําใหสุกและไมยัดไส (190210) อาหารปรุง
แตงจากธัญพืช (190410) บิสกิตหวาน แวฟเฟล
และเวเฟอร (190530)
พิกัด 20 ไดแก ผักผลไมปรุงแตง (200190) มะเขือ
เทศปรุงแตง (200210) ขาวโพดหวานปรุงแตง
(200580) ถั่วปรุงแตง (200819) สับปะรดปรุงแตง
(200820) ผักผลไมผสม (200892) น้ําสับปะรด
(200940) น้ําผักหรือผลไมอื่นๆ (200980) และน้ํา
ผักหรือผลไมรวม (200990)

ของปรุงแตงจากธัญพืช แปงหรือนม

ของปรุงแตงจากผักผลไม

2) สินคาอุตสาหกรรมของไทยที่มีศักยภาพ
สินคาอุตสาหกรรมมีพิกัดตัง้ แต 21 ขึ้นไป รายการที่มชี องทางในการเจาะตลาดซาอุดิอาระเบียมี
ดังตอไปนี้
รายการสินคา
ของปรุงแตงเบ็ดเตล็ดบริโภคได
เครื่องดื่ม
เชื้อเพลิงที่ไดจากแร
เครื่องหอมและเครื่องสําอาง

เคมีภัณฑ
พลาสติกและผลิตภัณฑจากพลาสติก

พิกัดสินคา
พิกัด 21 ไดแก ผงและซอสปรุงรส (210390) และ
อาหารปรุงแตงอื่นๆ (210690)
พิกัด 22ไดแก เครื่องดื่มที่มีนมผสม (220290)
พิกัด 27 ไดแก น้ํามันปโตรเลียมที่ไมใชน้ํามันดิบ
(271000)
พิกัด 33 ไดแก สิ่งปรุงแตงสําหรับผิวหนัง
(330499) ยาสระผม (330510) และสิ่งปรุงแตง
สําหรับผมอื่นๆ (330590)
พิกัด 38 ไดแก สารฆาแมลง (380810)
พิกัด 39 ไดแก โพลิเอทิลีน (390110) อะคริลิกโพลิ
เมอร (390690) เอทิลีนเทเรฟทาเลต (390760) แผน
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รายการสินคา

ยางและผลิตภัณฑยาง
เครื่องหนังและกระเปา
กระดาษและเยื่อกระดาษ
ใยยาวประดิษฐ
ผาทอชนิดพิเศษ
เครื่องแตงกายถัก
เครื่องแตงกายไมไดถัก

รองเทา

ผลิตภัณฑเซรามิก
เครื่องประดับรางกาย
เหล็กและเหล็กกลา
ผลิตภัณฑเหล็กหรือเหล็กกลา

เครื่องจักรกล

พิกัดสินคา
พลาสติกบางประเภท (392190) และวัสดุจาก
พลาสติกที่ไมใชเฟอรนิเจอรหรือเครื่องประดับ
(392690)
พิกัด 40 ไดแก ยางนอกชนิดอัดลม (401110)
พิกัด 42 ไดแก กระเปาเดินทางที่เปนพลาสติกหรือ
วัตถุทอ (420212)
พิกัด 48 ไดแก กระดาษคราฟตที่ไมไดฟอก
(480411) และกระดาษเคลือบบางชนิด (481011)
พิกัด 54 ไดแก ผาทอยอมสี (540752)
พิกัด 58 ไดแก ผาปกจากเสนใยประดิษฐ (581092)
พิกัด 61 ไดแก เสื้อยืดและเสือ้ ชั้นใน ทั้งทีท่ ําจากผา
ฝาย (610910) และวัสดุอนื่ ๆ (610990)
พิกัด 62 ไดแก กางเกงผาฝาย (620342) กางเกงใย
สังเคราะห (620443) และเสื้อบุรุษที่ทําจากฝาย
(620520)
พิกัด 64 ไดแก รองเทายางหรือพลาสติกที่ไมไดใช
สําหรับเลนกีฬา (640299) และรองเทายางหรือ
พลาสติกที่สวนบนทําดวยหนังซักฟอก (640399)
พิกัด 69 ไดแก กระเบื้องปูพื้นหรือติดผนังขนาด
ใหญ (690890)
พิกัด 71 ไดแก เครื่องเพชรพลอยที่ไมไดทําจากเงิน
(711319)
พิกัด 72 ไดแก เหล็กหรือเหล็กกลาหนาตัดรูป H
(721633)
พิกัด 73 ไดแก สิ่งกอสรางที่ไมใชประตูหรือ
หนาตาง (730890) และของใชในครัวเรือนที่ผลิต
จากเหล็กกลา (732393)
พิกัด 84 ไดแก สวนประกอบเครื่องยนตที่จุด
ระเบิดดวยประกายไฟ (840991) เครื่องสูบ
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รายการสินคา

เครื่องจักรไฟฟาและอุปกรณไฟฟา

ยานบก

อากาศยาน
ทัศนูปกรณและเครื่องมือแพทย

เฟอรนิเจอร

พิกัดสินคา
(841381) เครื่องอัดสําหรับทําความเย็น (841430)
พัดลม (841451) เครื่องปรับอากาศติดหนาตางหรือ
ผนัง (841510) สวนประกอบเครื่องปรับอากาศ
(841590) ตูเย็น (841810) เครื่องทําความเย็น
(841850)
เครื่องประมวลผลขอมูลอัตโนมัติ
(847160)
และกอกน้ําและวาลวปดเปดน้ํา
(848180)
พิกัด 85 ไดแก เลดแอซิด (850710) อุปกรณใหแสง
สวาง (851220) อุปกรณตดั ตอสัญญาณโทรศัพท
(851730) สวนประกอบโทรศัพท (851790)
เครื่องสงและรับสัญญาณโทรทัศน (852520) กลอง
ถายภาพนิ่งหรือเคลื่อนไหว (852540) โทรทัศนสี
(852812) และสวิตชไฟ (853650)
พิกัด 87 ไดแก รถพยาบาล (870322) รถจี๊ป
(870323) รถบรรทุกชนิดแวนและปกอัพ (870421)
ถุงลมนิรภัยและสวนประกอบ (870899) และ
ชิ้นสวนรถพวง (871690)
พิกัด 88 ไดแก สวนประกอบของเครื่องบินหรือ
เฮลิคอปเตอร (880330)
พิกัด 90 ไดแก อุปกรณการแพทยบางประเภท
(901890) และอุปกรณบังคับหรือควบคุมอัตโนมัติ
(903289)
พิกัด 94 ไดแก เฟอรนิเจอรโลหะที่ไมไดใชใน
สํานักงาน (940320) และเฟอรนิเจอรไม ทั้งชนิดที่
ใชในหองนอน (940350) และไมใชในหองนอน
(940360)
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3) สินคาของซาอุดิอาระเบียที่มีศักยภาพในตลาดไทย
เมื่อเปรียบเทียบกับไทย ซาอุดิอาระเบียไมมีความหลากหลายทางเศรษฐกิจนัก โดยสินคาเกษตร
ที่มีศักยภาพในตลาดไทยมีรายการเดียว คือ ปลาบางพันธุ (030379) พิสูจนใหเห็นวาภาคการผลิตไทยจะ
ไมไดรับผลกระทบมากนักจากการทํา FTA กับซาอุดิอาระเบีย สวนสินคาอุตสาหกรรมมีประมาณ 10
ชนิดที่จะไดรบั ผลกระทบ สวนใหญเปนผลิตภัณฑปลายน้ําของทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศ คือ
รายการสินคา
พิกัดสินคา
เคมีภัณฑอินทรีย
พิกัด 29 ไดแก โพรพีน (290122) ไดคลอโรอีเทน
(290315) เมทานอล (290511) เอทิลีนไกลคอล
(290531) และเมลามีน (293361)
ปุย
พิกัด 31 ไดแก ปุยยูเรีย (310210)
พลาสติกและผลิตภัณฑจากพลาสติก
พิกัด 39 ไดแก โพลิเอทิลีนทั้งที่มีความถวงจําเพาะ
นอยกวา 0.94 (390110) และตั้งแต 0.94 ขึ้นไป
(390120) และโพลิโพรพิลีน (390210)
4) โอกาสในภาคบริการ
ภาคบริการในซาอุดิอาระเบียมีอัตราการเติบโตสูง
แตการลงทุนของตางชาติถูกจํากัดดวย
กฎระเบียบตางๆนานา ความตกลง FTA จึงเปนชองทางหนึ่งของไทยในการเจาะตลาดนี้ โดยภาคที่มี
ศักยภาพเปนพิเศษคือโทรคมนาคม
เนื่องจากอัตราการใชอินเทอรเน็ตหรือโทรศัพทไรสายใน
ซาอุดิอาระเบียเติบโตเร็วกวาประเทศอื่นๆในภูมภิ าค เชนเดียวกับภาคทองเที่ยว ไดประโยชนโดยตรง
จากการแสวงบุญที่เมืองเมกกะของชาวมุสลิม ที่ตองไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยางนอยครั้งหนึ่งในชีวิต
รวมทั้งการสรางเมืองใหมเพือ่ ดึงดูดนักทองเที่ยว
ไทยซึ่งมีความสามารถในดานการโรงแรมและ
ภัตตาคาร จึงควรรวมมือกับซาอุดิอาระเบียสงเสริมการทองเที่ยวซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ อาจสงออก
วิศวกร สถาปนิกและแรงงานในภาคกอสราง แตทั้งหมดนี้ขึ้นอยูก ับบรรยากาศทางการเมืองระหวาง
ประเทศ
VI. ยุทธศาสตรการทํา FTA และ/หรือแนวทางความรวมมือกับซาอุดิอาระเบีย
หลังการสวรรคตของกษัตริยฟ าฮัด (Fahd) เมื่อเดือนสิงหาคม 2548 ซาอุดิอาระเบียภายใตการ
ปกครองของพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห (Abdullah) ไดปรับเปลี่ยนนโยบายตางประเทศ คือ ลดการพึ่งพา
สหายอยางสหรัฐฯ และเสริมสรางความสัมพันธทางการเมืองและเศรษฐกิจกับประเทศในเอเชีย ซึ่งเมื่อ
ครั้งเสด็จเยือนกรุงปกกิ่ง นิวเดลฮีและอิสลามาบัด ในกลางเดือนมกราคม 2549 กษัตริยอับดุลเลาะหได
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ทรงลงนามความตกลงดานการคาการลงทุนกับประเทศเหลานี้ ตรงขามกับไทยที่ภาคการเมืองนิ่งเฉย ยัง
ไมมีการรื้อฟนคดีเพชรอยางที่รัฐบาลเคยประกาศไว ทั้งนี้ ชาวไทยทุกคนควรตระหนักวา หากไทยปลอย
ใหเวลาผานเลยไป โดยไมพยายามสานสัมพันธระหวางสองราชอาณาจักรขึ้นอีกครั้ง ก็เทากับวาไทยเสีย
โอกาสการคาการลงทุนในตะวันออกกลางใหกับมหาอํานาจในเอเชีย ถึงเวลาแลวทีภ่ าครัฐและเอกชนของ
ไทย จะตองรวมกันหาแนวทางกระชับสัมพันธทางเศรษฐกิจกับซาอุดิอาระเบีย ไมวาสถานการณทางการ
เมืองจะเปนอยางไรก็ตาม
ตัวอยางหนึ่งของความสําเร็จ คือ การลงนามบันทึกความเขาใจ (MoU) ดานการคาที่เมืองเจด
ดาห ระหวางสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยกับสภาหอการคาซาอุดิอาระเบียเมือ่ กลางป 2548 ซึ่ง
เทากับวาโอกาสทางเศรษฐกิจมิไดถูกจํากัดดวยปญหาทางการเมืองเสมอไป เพราะฉะนั้น ภาคเอกชน
หรือองคกร รวมทั้งชาวมุสลิมในประเทศไทย เชน นักศึกษาและครูสอนศาสนา 4 อาจมีบทบาทในการ
เชื่อมสัมพันธไมตรีระหวางสองประเทศไมนอยไปกวาภาครัฐ ซึ่งถูกทางการซาอุดิอาระเบียปฏิเสธเสมอ
มา ยุทธศาสตรการจัดทํา FTA กับซาอุดิอาระเบียจึงตางจากประเทศอื่นๆตรงที่วา รัฐบาลไมอาจ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรได จนกวาภาคเอกชนหรือองคกร เกลี้ยกลอมซาอุดิอาระเบียใหเห็นความสําคัญ
ทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตรของไทย มิใชนําความบาดหมางในอดีตมาตัดสินนโยบายในทุกๆเรื่อง
หรือในอีกดานหนึ่ง รัฐบาลไทยใชประเทศในกลุม GCC ที่มีสัมพันธอันดีกับไทย เชน กาตารและสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส เปนชองทางในการปรับความสัมพันธกับซาอุดิอาระเบีย แตหากไมมกี ารดําเนิน
นโยบายขางตน หนทางในการบรรลุความตกลง FTA กับซาอุดิอาระเบียจะยังคงมืดมนไปอีกนาน

4

ทางการซาอุดิอาระเบียไดมอบทุนการศึกษาใหกับเยาวชนมุสลิมในประเทศไทยไปศึกษาตอในตะวันออกกลางแลวนับรอยคน
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13. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
I. ภาพรวมทั่วไป: เศรษฐกิจ การคา การลงทุน
1.1 โครงสรางทางเศรษฐกิจ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตสประกอบดวยรัฐตางๆ 7 รัฐ โดยรัฐอาบูดาบีเปนที่ตั้งของเมืองหลวงอาบูดาบี
และเปนแหลงน้ํามันที่สําคัญที่สุด โดยมีปริมาณสํารองน้ํามันกวารอยละ 94 ของทั้งประเทศ มีรัฐดูไบเปน
เมืองทาและเปนศูนยกลางการคาการบริการที่สําคัญ มีรัฐชาจาร เปนเมืองทาที่สําคัญอีกเมืองหนึ่ง ในป 2548
รูปภาพที่ 4-13.1 แผนที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส

ที่มา:International Trade Centre

สหรัฐอาหรับเอมิเรตสมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยูที่รอยละ 4.9 ตารางที่ 4-13.1 นําเสนอเครื่องบงชี้
ทางเศรษฐกิจที่สําคัญของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (ป 2547)
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ตารางที่ 4-13.1: ขอมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
Population (000)
Worker (000)
GDP in current price (billion Dh)
GDP Non-oil Sectors (billion Dh)
Per Capita National Income (000)
Gross Fixed Capital Formation (billion Dh)
Final Consumption Expenditure (billion Dh)
Commodity Exports (billion Dh)
Commodity Imports (billion Dh)
Trade Balance (billion Dh)
Inflation Rate (%)
ที่มา: Ministry of Planning Report, 2004
หมายเหตุ 1US$ = 3.67 Dh

4,320.0
2,304.0
312.4
210.2
59.7
65.2
201.2
269.0
213.0
56.0
3.0

จากจํานวนประชากรทั้งหมดกวา 4 ลานคน นอยกวา 1 ลานคน เปนประชากรที่เกิดในสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส นอกนั้นเปนชาวตางชาติที่เขามาตั้งรกรากหรือเขามาทํางานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
การขาดแคลนแรงงานทําใหมีการรณรงคการเพิ่มอัตราการเกิด (สูงถึงรอยละ 7.6 ตอป ในป 2548) ซึ่ง
เปนผลใหอัตราการพึ่งพิงเด็กและคนชราตอคนในวัยแรงงานมาอยูที่ 1.63
ตารางที่ 4-13.2: ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสจําแนกเปนรายสาขา
Sector

GDP

A. Good Production Sectors
Agriculture, Livestock & Fisheries
Mining
Manufacturing
Construction
Electricity, Gas and Water
B. Services Sectors
ที่มา: UAE Central Bank Annual Report, 2003
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Non-Mining GDP
51.8
3.7
22.9
15.7
7.3
2.2
48.2

37.5
4.8
20.4
9.5
2.9
62.5
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จากขอมูลในตารางที่ 4-13.2 พบวาในป 2546 ในภาคการผลิต อุตสาหกรรมน้ํามันและผลิตภัณฑ
น้ํามันมีมูลคาการผลิตรวมกวารอยละ 22 ของผลิตภัณฑมวลในประเทศ (GDP) แตหากแยกอุตสาหกรรม
น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันออกจากการคํานวณ จะพบวามากกวารอยละ 20 มาจากอุตสาหกรรมการผลิต
สินคา และมีอตุ สาหกรรมการกอสรางเปนอุตสาหกรรมสําคัญรองลงมา โดยมีภาคบริการมากกวารอยละ 62
ของ GDP และมีแนวโนมเพิม่ สูงขึ้นเมื่อรัฐมีนโยบายในการกระจายการลงทุนไปยังภาคบริการและอุตสาหกรรม
อื่นๆ นอกเหนือจากอุตสาหกรรมน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน
หากไมรวมภาคการเงินไวในการคํานวณ GDP ในรูปภาพที่ 4-13.2 จะพบวา ในป 2546 อุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติมีมูลคาการผลิตสูงกวา 55,000 ลานเดอรแฮม การผลิตสินคามีมูลคามากกวา
38,000 ลานเดอรแฮม และการคาปลีกและคาสงมีมูลคามากกวา 22,000 ลานเดอรแฮม
รูปภาพที่ 4-13.2: GDP ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสที่ไมรวมภาคการเงิน (ลาน DH ในคาเงิน ป 2538)

Social and Private Services
Real Estate and Business Services
Transportation and Communication
Restaurants and Hotel
Wholesale/Retail Trade
Building and Construction
Electricity, Gas and Water
Maufacturing
Mining
Agiculture, Livestock & Fisheries
0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

ที่มา: UAE Central Bank Annual Report, 2003

เมื่อพิจารณาการนําเขาของสหรัฐอาหรับอามิเรตสในป 2546 จากรูปภาพที่ 4-13.3 พบวา เครื่องจักร
และอุปกรณอเิ ล็กทรอนิก มีมูลคานําเขาสูงกวารอยละ 22 ของยอดนําเขารวม ตามดวยยานยนตและชิน้ สวน
ยานยนต และอัญมณีและเครือ่ งประดับมีคา ซึ่งมีมูลคานําเขาแตละรายการมากกวารอยละ 15 โดยมีเหล็กและ
เครื่องนุงหม เปนสินคานําเขาสําคัญรองลงมา
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รูปภาพที่ 4-13.3: รอยละของการนําเขาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
12%

2%

4%

3%

Live animal and animal products

6%

Vegetable

4%

Foodstuffs, beverage, and
tobacco
Chemicals and related materials

15%
8%

Plastics and Rubber
Textiles and textile articles
Pearls and precious
stones/metals
Base matals and related
products
Machinery and electrical
equipment
Vehicles and equipment

15%
22%

Other

9%

ที่มา: UAE Central Bank Annual Report, 2003
หากจําแนกรอยละของมูลคานําเขาสินคาเปนรายประเทศดังตารางที่ 4-13.3 แลวจะพบวาสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตสนําเขาจากจีนสูงที่สุด ตามดวยอินเดีย เนื่องจากมีชาวอินเดียประกอบอาชีพอยูในสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตสเปนจํานวนมากและจากขอมูลของกระทรวงขอมูลขาวสาร (Ministry of Information)
ในป 2547 พบวา มากกวารอยละ 60 ของผูมั่งคั่งที่มีรายไดเกินกวา 300,000 USD/ป เปนชาวอินเดีย
นอกจากนี้สหรัฐอาหรับเอมิเรตสยังนําเขาสินคาจากญี่ปนุ ประเทศในกลุม EU สหรัฐอเมริกา และเกาหลี
เปนสําคัญ โดยที่มากกวารอยละ 50 ของมูลคานําเขาเปนการนําเขาจากประเทศกําลังพัฒนา
ตารางที่ 4-13.3: รอยละของมูลคานําเขาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสจําแนกรายประเทศ ป 2547
Industrial countries
Japan
US
Italy
Germany
France
Switzerland
Developing countries
Arab countries
India
Korea
HK
China
Pakistan
ที่มา: IMF, Direction of Trade Statistics
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49.3
6.7
6.4
4.1
6.6
6.4
5.5
50.7
6.1
8.4
4.1
3.1
9.2
2.1
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จากตารางที่ 4-13.4 พบวา ญี่ปุนเปนผูนําเขาสินคาที่สําคัญจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยเฉพาะ
น้ํามันดิบและผลิตภัณฑน้ํามัน โดยมีเกาหลีใตและอิหรานเปนผูนําเขารองลงมา และจะเห็นไดวาการคา
(ทั้งสงออกและนําเขา) กับกลุมประเทศอาหรับอื่นๆมีมูลคานอยกวามาก ซึ่งอาจจะเปนเหตุผลหนึง่ ที่มี
ความพยายามในการรวมตัวของกลุม GCC ใหแนนแฟนขึ้น
ตารางที่ 4-13.4: รอยละของมูลคาสงออกของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แยกตามประเทศ ในป 2547
Industrial countries
Japan
US
UK
Australia
France

37.7
26.1
2.2
2.9
1.3
1

Developing countries
Arab countries
Korea
Iran
Singapore
India
Thailand
HK
Pakistan

47.1
6.9
10.5
4.4
3.4
3.2
3.7
2.2
2.6

ที่มา: IMF, Direction of Trade Statistics
1.2 การคาระหวางสหรัฐอาหรับเอมิเรตสกับไทย
จากตารางที่ 4-13.5 การคาระหวางไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตสเพิ่มขึ้นมากทุกๆป โดยในป 2548
มีมูลคาการคารวมกวา 2.7 แสนลานบาท โดยไทยเปนฝายขาดดุลการคาเพิ่มขึ้นทุกป เนื่องจากตองนําเขาน้ํามันดิบ
และผลิตภัณฑน้ํามันจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตสเปนมูลคาสูงขึ้นทุกป โดยเฉพาะในป 2548 มูลคานําเขาน้ํามัน
เพิ่มขึ้นเกือบสองเทาตัว อยางไรก็ตาม หากไมรวมการนําเขาน้ํามันและผลิตภัณฑนา้ํ มันแลว พบวาไทย
เกินดุลการคากวา 40 พันลานบาทในป 2548 สําหรับสินคาที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตสนําเขาจากไทยนั้น เปน
เครื่องจักรกลซึ่งทํารายไดสูงทีส่ ุด ตามดวยยานยนตและผลิตภัณฑยานยนตซึ่งมีมูลคานําเขาเพิ่มขึ้นสูงสุด
โดยมีการนําเขาเพิ่มขึ้นเกือบสี่เทาของมูลคานําเขาในป 2546 อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชที่ใชไฟฟาก็เปน
สินคานําเขาจากไทยที่สําคัญรายการหนึ่ง นอกจากนีพ้ ลาสติกและผลิตภัณฑพลาสติก รวมถึงเสนใยประดิษฐ
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ก็เปนสินคาสําคัญที่ไทยสงออกไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตสและมีแนวโนมเพิ่มสูงขึน้ ทุกป สําหรับในป 2548
มีสินคาหลายตัวที่มีการสงออกไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เพิ่มขึ้นอยางมากไดแก เหล็กและเครื่องมือเครื่องใช
จากเหล็ก เสื้อผาและสวนประกอบ รองเทา และโดยเฉพาะโลหะมีคาและเครื่องประดับ ที่ไทยสงออกไปยัง
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส กวา 2.2 พันลานบาท
ตารางที่ 4-13.5: มูลคาสงออก นําเขา และดุลการคาระหวางสหรัฐอาหรับเอมิเรตสกับไทย
ระหวางป 2544-2547
Year
Import from UAE
Export to UAE
Trade Balance
Trade Balance w/o Oil
Import of Oil from UAE
Export to UAE
Vehicle
Electronic Machinery
and Equipment
Machinery
Plastics and Articles
Man-made Staple Fibers
ที่มา: กรมศุลกากร

2005
2004
2003
229,203.82 153,647.29 84,252.20
47,340.63 38,774.06 31,291.13
-181,863.19 114,873.24 52,961.07
40,769.36 32,296.87 27,033.57

(หนวย: ลานบาท)
2002
2001
61,223.03 67,946.06
30,614.42 28,240.73
30,608.61 39,705.34
27,368.79 24,753.41

222,632.55 147,170.10 79,994.64 57,977.40 64,458.74
5,349.42

4,794.04

1,251.47

976.01

501.67

5,165.26
8,781.64
3,024.34

4,768.05
6,820.38
2,364.85

4,121.60
6,884.77
1,972.30

3,132.94
5,834.55
1,645.96

2,677.89
4,964.69
1,290.29

3,125.13

2,825.42

2,094.85

2,096.85

2,014.25

เมื่อทราบวาไทยมีความสามารถในการผลิตและสงออกสินคาขางตนแลว การศึกษาอุตสาหกรรม
สําคัญของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสยอมจะชวยใหการวางแผนการคาการลงทุนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
มีประสิทธิภาพมากขึ้น เริ่มจากภาคอุตสาหกรรม เปนที่ยอมรับวาอุตสาหกรรมน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน
ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสมีศักยภาพที่สูงมากรองมาจากซาอุดิอาระเบีย คูเวต และกาตารในตะวันออกกลาง
(จากการคํานวณ RCA ของ ITC ในป 2547) โดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตสมีน้ํามันดิบสํารองเปนอันดับ 5 ของ
โลกและกาซธรรมชาติเปนอันดับ 4 ของโลก นอกจากน้ํามัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตสยังสามารถผลิตอะลูมินั่ม
คุณภาพดีไดเปนจํานวนมาก โดยมีโรงงานผลิตขนาดใหญที่เมือง Jabel Ali

4-13/6

สหรัฐอาหรับเอมิเรตล

ในอุตสาหกรรมเกษตร จากขอมูลของ Ministry of Information สหรัฐอาหรับเอมิเรตสสามารถผลิต
ขาวไดรอยละ 30 ของความตองการบริโภคในประเทศ ผลิตเนื้อไดรอยละ 31 และผลิตเปด-ไกไดรอยละ 17
ของความตองการบริโภคในประเทศ สําหรับไขนั้น สหรัฐอาหรับเอมิเรตสสามารถผลิตไดรัอยละ 39 ของ
ความตองการในประเทศ ดังนั้น จึงตองมีการนําเขาจากตางประเทศเปนปริมาณมาก โดยมีการนําเขาขาวจาก
เวียดนามและไทยเปนหลัก นําเขาเนื้อจากออสเตรเลีย สหรัฐฯ และยุโรป นําเขาไกและไขจากบราซิลและ
ยุโรป เปนตน ดังนั้น หากไทยสามารถเพิ่มการสงออกสินคาเกษตรเหลานีไ้ ปยังตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตสก็
จะมีสวนชวยผูประกอบการและเกษตรกรไทยเปนอยางมาก
นอกจากนี้ยังมีขยายตัวของอุตสาหกรรมการกอสรางไมวาจะเปนอาคารพาณิชย อาคารที่อยูอาศัย
และโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ ที่มีการลงทุนสูงทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในชวงปที่ผานมา จึงเปนโอกาสที่ดี
สําหรับผูประกอบการไทยที่ผลิตวัสดุกอสราง การกอสรางและแผนการกอสรางอยูในกลุมอุตสาหกรรมและ
เขตการคาเสรี (Clusters และ Free Trade Zone) ขนาดใหญ เชน Dubai Textile City, Dubai Outsource Zone,
Dubai Internet City, Dubai Media City, Knowledge Village, Dubai Cars & Automotive Zone, Dubai Auto
Parts City, Gold and Diamond Park - Dubai, Dubai Healthcare City เปนตน และจะมีการกอสรางโรงแรมทั่ว
ประเทศกวา 40,000 หอง โดยเฉพาะในเมืองดูไบเพื่อรองรับนักทองเที่ยวจากตางประเทศในป 2549 ซึ่งการ
ขยายตัวของภาคการโรงแรมจะสงผลดีตอสินคาและบริการที่เกี่ยวเนื่องดวย
II.

การลงทุน/การประกอบธุรกิจในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส

ในตะวันออกกลาง สหรัฐอาหรับเอมิเรตสเปนประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 2 รอง
จากซาอุดิอาระเบีย และเปนประเทศที่มีอํานาจตอรองสูงในกลุม GCC เนื่องจากมีการพัฒนาโดยรวมที่ดี
ที่สุดในตะวันออกกลาง ไมวาจะเปนดานความสัมพันธระหวางประเทศและความมั่นคง ดานเทคโนโลยี
และโครงสรางพื้นฐานตางๆที่เอื้อตอการคาการลงทุน เชนระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรคมนาคมและ
ขนสง ระบบการเงิน และมีนโยบายเปดเสรีการคาการลงทุนอยางกวางขวาง ในดานยุทธศาสตรการคานั้น
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส เปนที่ตั้งของเมืองทา (และเปนอูซอม/ตอเรือ) ที่สําคัญของตะวันออกกลาง เปน
ศูนยกลางการบินในตะวันออกกลาง และอุดมไปดวยทรัพยากรน้ํามันและกาซธรรมชาติ สวนในดาน
ตลาดนั้น สหรัฐอาหรับเอมิเรตสมีการเพิ่มของประชากรอยางรวดเร็ว รายไดตอหัวตอคนสูงถึง 19,700
USD ในป 2547 กอปรกับการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวของภูมิภาคทําใหสหรัฐอาหรับเอมิเรตสเปน
ตลาดที่มีศักยภาพที่สูงในตะวันออกกลาง
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นอกจากนโยบานการคาการลงทุนเสรีแลว สหรัฐอาหรับเอมิเรตสใชนโยบายการใหสิทธิพิเศษ
ทางการคาการลงทุนโดยมีการจัดตั้งเขตการคาเสรี (Free Trade Zone) และกลุมอุตสาหกรรมตางๆ
(Clusters) เชน อุตสาหกรรมรถยนต อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา บริการการศึกษา
และบริการสุขภาพ เปนตน แมวาโดยทัว่ ไปแลวสหรัฐอาหรับเอมิเรตสจะเก็บเฉพาะภาษีศุลกากรและ
ภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลเปนสําคัญ (ไมมีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีขาย) แตในเขตการคาเสรียังให
สิทธิพิเศษตางๆเชน ตางชาติมีสิทธิในการลงทุนไดทั้งรอยละรอย ไดรับยกเวนภาษีสําหรับการผลิตเพื่อ
การสงออก (ทั้งภาษีนําเขาและสงออก) ไมมีขอจํากัดการโอนทุนและกําไรกลับประเทศ ไมมีขอจํากัด
การแลกเปลี่ยนเงินตรา ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 15 ป และสามารถขอตอระยะเวลาได
อีก 15 ป การใหความชวยเหลือจัดหาแรงงานและแหลงเงินทุน รวมถึงการใหบริการและโครงสราง
พื้นฐานทีจ่ ําเปนดวย
นอกจากสิทธิพิเศษตางๆขางตน ผูที่สนใจประกอบการคาการลงทุนกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
ควรทําความเขาใจในประเด็นตางๆตอไปนี้ ซึ่งเปนปจจัยที่กําหนดวาควรจะทําความตกลงทางการคาการ
ลงทุนกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตสเพื่อเพิ่มโอกาสใหแกผูประกอบการไทยหรือไม
โครงสรางพื้นฐานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
ในป 2546 รัฐบาลใชงบประมาณกวา 2.13 พันลานดอลลารสหรัฐฯ เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
สาธารณูโภค และสาธารณูปการ ในขณะที่รัฐบาลอาบูดาบีและดูไบ ใชงบประมาณในการพัฒนาเมืองไป
15 พันลานดอลลารสหรัฐฯ และ 315 ลานดอลลารสหรัฐฯ ตามลําดับ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตสมีปริมาณการใชน้ําตอหัวสูงเปนอันดับ 3 ของโลกรองจากแคนนาดาและ
สหรัฐอเมริกา เนื่องจากมีระบบการกลั่นน้าํ ทะเลที่ทันสมัยและมีศกั ยภาพ สหรัฐอาหรับเอมิเรตสสามารถ
ผลิตไฟฟาไดอยางเหลือเฟอโดยรอยละ 97 ของไฟฟาที่ใชผลิตโดยกาซธรรมชาติที่มีมากเปนอันดับ 2 ใน
ตะวันออกกลาง รองจากประเทศกาตาร
สหรัฐอาหรับเอมิเรตสไดรับการจัดอันดับศักยภาพของประเทศในดานโทรคมนาคม โดยนิตยสาร
ชั้นนําดานโทรคมนาคมของยุโรป ใหมี ICT Use Index ที่สูงสุดใน Arab League และสูงกวาคาเฉลีย่ ของ
ประเทศตางๆในยุโรป
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ในป 2547 องคกรการบินโลกไดจัดใหสนามบินดูไบเปนสนามบินที่ดีที่สุดในโลก ในขณะที่
Dubai Cargo Village ไดรับการจัดอันดับใหมีการบริการขนสงสินคาที่ดีที่สุดในโลก และสายการบิน
Emirates Airline เปนสายการบินที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก สามารถทํากําไรสูงติดอันดับ 5 และมีขนาด
ใหญอยูใ น 20 อันดับของสายการบินระหวางประเทศ 1
ในป 2547 ทาเรือดูไบถูกจัดอันดับอยูใ น 5 อันดับของทาเรือที่มีเครื่องอํานวยความสะดวก มีบริการ
การซอมและทีเ่ ทียบเรือที่ดีทสี่ ุดในโลก เปนทาเรือที่ดีทสี่ ุดในตะวันออกกลาง และเปนศูนยกลางการเติม
น้ํามันเรือเดินทะเลที่ใหญเปนอันดับ 2 ของโลก 2
ในดานโครงสรางพื้นฐานทางสังคมในป 2547 รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตสลงทุนกวา 1.465
พันลานดอลลารสหรัฐฯ เพือ่ พัฒนาระบบการศึกษา และในปเดียวกัน UN ไดจัดลําดับสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตสใหอยูในอันดับที่ 27 ของประเทศที่มีระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดในโลก
สหรัฐอาหรับเอมิเรตสมีปริมาณสํารองน้ํามันกวา 97.8 พันลานบารเรล (รอยละ 9.16 ของโลก)
และมีปริมาณสํารอง กาซธรรมชาติ 212.1 หมื่นลานลูกบาศกฟุต (รอยละ 3.41 ของโลก)
สภาพแวดลอมในการประกอบการ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส มีนโยบายใหการสนับสนุนการกระจายการคาและการลงทุนในสินคา
และบริการ นอกเหนือจากอุตสาหกรรมน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน โดยการสงเสริมการลงทุนทั้งในและ
นอกประเทศ มีการปรับปรุงแกไขกฎหมายเพื่อสงเสริมการคาการลงทุนเสรีและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
การจัดตัง้ กิจการเปนไปอยางสะดวกรวดเร็ว โดยระยะเวลาโดยเฉลีย่ ในการจัดตัง้ บริษทั อยูที่ 29 วัน
และคาใชจายในการจัดตั้งกิจการใหม คิดเปนเพียงรอยละ 24.4 ของรายไดเฉลี่ยตอหัวตอป อยางไรก็ตาม
นอกเขตการคาเสรีจะมีการจํากัดสัดสวนความเปนเจาของของนักลงทุนตางชาติไวทรี่ อยละ 49
เนื่องจากมีระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารขอมูลที่ทันสมัย E-Auctions E-commerce และ
Information Technology อื่นๆ จึงมีบทบาทสําคัญในการนํามาใชในกิจการการคา การบริการ และการ
ลงทุน ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
1
2

Ministry of Information’s Annual Report, 2005
Ministry of Information’s Annual Report, 2005
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สหรัฐอาหรับเอมิเรตส มีอัตราภาษีนําเขาสวนใหญอยูที่รอ ยละ 4 เวนแตในกรณีของอาหาร ยา
และเวชภัณฑ และสินคาเกษตร ที่ไดรับการยกเวนภาษีนาํ เขา (ตามขอตกลงของ GCC อัตราภาษีของกลุม
โดยสวนใหญจะอยูที่รอยละ 5)
การเปนศูนยกลางการคาในภูมิภาคตะวันออกกลางและเปนประตูสูประเทศคูคาตางๆ
นอกจากจะมีโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
ยังมีตลาดการเงินที่แข็งแกรงทันสมัย ธุรกิจมีเงินสวนเกินสูง (Access Liquidity) พรอมที่จะนําไปลงทุน
ตอ ทําใหสหรัฐอาหรับเอมิเรตสกลาย เปนศูนยกลางการคาและการลงทุนโดยเฉพาะในตลาดอสังหาริมทรัพยและ
การคาปลีก/สง
ดูไบเปนเมืองทา ศูนยกลางการทองเที่ยว การคา และการเงินที่สําคัญ ในขณะที่อาบูดาบีเปนเมืองหลวง
และเปนเมืองอุตสาหกรรมน้ํามันที่สําคัญที่สุดของประเทศ โดยทั้งสองเมืองมีทั้งทาเรือและทาอากาศยาน
ที่ทันสมัย (โดยเฉพาะอาบูดาบีที่เริ่มพัฒนาขึ้นมาอยางรวดเร็ว) มีเขตการคาเสรีและกลุมอุตสาหกรรม
ตางๆมากมาย มีสถานที่จัดแสดงสินคาและนิทรรศการตางๆที่ทันสมัยที่สุดแหงหนึ่งในโลก ดวยลักษณะ
ขางตนทําใหสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เปนศูนยกลางการคาและเปนประตูสูทั้งอาหรับ อาฟริกา เอเชียใต
และยุโรป
สหรัฐอาหรับเอมิเรตสตั้งอยูระหวางทวีปแอฟริกาและเอเชียใต อีกทั้งยังมีประวัติศาสตรและความสัมพันธ
ใกลชิดกับหลายประเทศในยุโรป โดยเฉพาะการมีความเชื่อมโยงทางธุรกิจและความตกลงทางการคาตางๆกับ EU
ทําใหสหรัฐอาหรับเอมิเรตสฺเปนประตูการคาและการลงทุนที่สําคัญ
อุปสรรคของการประกอบธุรกิจในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
สิ่งที่เปนอุปสรรคของการคาการลงทุนระหวางสหรัฐอาหรับเอมิเรตกับไทยมากที่สดุ
คือการ
ขาดความรวมมือและขอมูลทางการคาการลงทุนระหวางสองประเทศ ปญหารองลงมาคือการแขงขันที่
สูงและมาตรฐานสินคาที่สูงตามในระดับเดียวกับประเทศพัฒนาแลว นอกจากนี้ยังมีปญหาดานแรงงานที่
กําหนดโควตาของคนพื้นเมือง (National Citizen Employment Quota) ปญหาการตองมีตัวแทนชาว
สหรัฐอาหรับเอมิเรตสในการประกอบธุรกิจ (Agency Law) ปญหาเกี่ยวกับการประมูลงานของรัฐบาล
และการไกลเกลี่ยขอขัดแยงที่เอื้อประโยชนใหแกชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตสมากกวาชาวตางชาติ
(Government Procurement และ Dispute Settlement) นอกจากนี้ ยังมีปญหาระยะทางและการขาดกอง
เรือสินคาระหวางสองประเทศซึ่งมีผลกระทบตอตนทุนสินคา รวมถึงปญหาการขายสินคาและการขนสง
สินคาในปริมาณที่นอยเกินไปทําใหตนทุนสูงไมสามารถแขงขันได (Dis-economies of Scale)
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III.

ความรวมมือและความตกลงดานการคาการลงทุนระหวางประเทศที่สําคัญ

ในดานการทําความตกลงการคากับประเทศตางๆนั้น แมจะยังไมไดรับความเห็นชอบจากกลุม
GCC สหรัฐอาหรับเอมิเรตสไดเจรจาความตกลงการคากับประเทศสิงคโปร ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา
แลว ซึ่งคาดวาจะเสร็จสิ้นในเร็วๆนี้ สวนในกลุม GCC นั้น ไดมกี ารเจรจาความตกลงการคากับประเทศ
และกลุมประเทศตางๆเชน กลุม EU กลุม SACU กลุม MERCOSUR ซีเรีย จีน ปากีสถาน อินเดีย และญี่ปุน
รูปภาพที่ 4-13.4: แผนการจัดทําความตกลงการคาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส และกลุม GCC
EU

Pakistan
India

GCC- UAE, Oman, Saudi
Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain

MERCOSUR

Syria
Japan

SACU

UAE

Singapore

China

Australia

US

ที่มา: สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

IV. การวิเคราะหศักยภาพของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
จุดแข็ง
1. มีระบบเศรษฐกิจและการเมืองที่มีเสถียรภาพ อีกทั้งนโยบายในการใชประโยชนจากรายไดของ
อุตสาหกรรมน้ํามันอยางเต็มที่ ทําใหการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทั้งเศรษฐกิจและสังคมเปนไป
อยางรวดเร็วและตอเนื่อง
2. มีความสัมพันธที่ดีทั้งทางดานการเมืองและการเศรษฐกิจกับประเทศตางๆในภูมิภาคและ
ประชาคมโลก สหรัฐอาหรับเอมิเรตสมีความสัมพันธที่ดีกับซาอุดิอาระเบียและโอมาน
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.

ซึ่งเปนประเทศเพื่อนบาน นอกจากนี้สหรัฐอาหรับเอมิเรตสยังเปนสมาชิกองคกรระหวาง
ประเทศถึง 41 องคกร ซึ่งรวมถึง GCC OPEC ILO WTO และ UN
มีความสัมพันธที่ดีกับชนกลุม นอยในประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตสเปนประเทศเดียวใน
ตะวันออกกลางที่ใหเสรีภาพในการนับถือศาสนาและสิทธิที่เทาเทียมกันแกชนกลุมนอย ซึ่ง
ไดแก กลุมชีอะ บาไฮ ฮินดู และ คริสตเตียน
จากการวิจัยของ Transparency International สหรัฐอาหรับเอมิเรตสเปนประเทศที่มีการ
ฉอราษฎรบังหลวงต่ําที่สุดในกลุมประเทศอาหรับ ซึ่งเปนการเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผูลงทุน
และผูคาชาวตางประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส สนับสนุนใหผูหญิงมีบทบาทในระบบเศรษฐกิจของประเทศทั้งใน
ภาครัฐและเอกชน การสงเสริมนี้มีผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและเปนการ
ดึงดูดผูประกอบการหญิงจากตางประเทศใหเขามาลงทุนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส มีระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกรง แมจะมีขนาดเศรษฐกิจที่เล็กกวา
ซาอุดิอาระเบียและอียิปต แตมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูง มีการวางงานและเงิน
เฟอต่ํา มีเสถียรภาพทางการเงิน มีการนํารายไดจากอุตสาหกรรมน้ํามันมาใชพัฒนาประเทศ
อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งทางดานเทคโนโลยีชั้นสูงและโครงสรางพื้นฐานของประเทศ
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน โดยในป 2546-2547 WEF จัดอันดับใหสหรัฐอาหรับ
เอมิเรสตเปนประเทศที่มีขีดความสามารถในการแขงขันสูงที่สุดในตะวันออกกลาง
ทรัพยากรน้ํามันปริมาณมหาศาลเปนแหลงรายไดสําคัญ ซึ่งจะนําไปใชพัฒนาประเทศ
และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เปนพื้นฐานในการพัฒนาอยางยั่งยืน
การเปนสมาชิก GCC ทําใหสหรัฐอาหรับเอมิเรตสสามารถคาขายกับประเทศในกลุมโดยไม
ตองเสียภาษีนาํ เขา และเมื่อมีการลงนามในความตกลงการคาระหวาง GCC กับ EU จะทําให
สหรัฐอาหรับเอมิเรตสไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีและอื่นๆจาก EU ดวย
นโยบายสงเสริมการคาและการลงทุนเสรี รวมถึงการใชระบบเขตการคาเสรีและกลุม
อุตสาหกรรมและบริการ ทําใหมีการไหลเขาของเงินทุนและเทคโนโลยีจากตางประเทศมายัง
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส

จุดออน
การไมมีสวนรวมในการเมืองการปกครอง (โดยการเลือกตั้ง) ทําใหนโยบายตางๆถูกตัดสินใจ
โดยเจาผูครองรัฐ ซึ่งอาจไมเขาใจความตองการของประชาชนและเสีย่ งตอความผิดพลาดได
การไมมีระบบภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ยิ่งทําใหประชาชนไมใหความสําคัญของการมีสวนรวม
ในการบริหารประเทศ
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3.

4.

5.

ในแตละรัฐมีกฎเกณฑและมาตรการจูงใจในการคาและการลงทุนที่แตกตางกัน ซึ่งอาจกอใหเกิด
ความสับสนแกผูคาและผูลงทุนได
กฎเกณฑวาดวยโควตาการจางงานคนพื้นเมือง และอัตราคาแรงที่แตกตางกันระหวางคนพื้นเมืองกับ
ชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตสทมี่ ิใชคนพืน้ เมืองและชาวตางประเทศ เปนอุปสรรคตอการลงทุนและ
การประกอบธุรกิจ
การใชจายอยางมหาศาลของรัฐบาลและหนี้ตางประเทศเปนอุปสรรคตอการพัฒนาในอนาคต
เนื่องจากการออมเพื่อการลงทุนในอนาคตมีปริมาณนอยลงและการผันผวนของราคาน้ํามันใน
อนาคตอาจมีผลกระทบตอความยั่งยืนทางการคลังของประเทศ
โอกาส
1. ผลสําเร็จของการกระจายการคาการลงทุนไปยังอุตสาหกรรมและบริการตางๆ นอกเหนือจาก
อุตสาหกรรมน้ํามัน เชน อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมที่เกีย่ วเนื่องกับกาซธรรมชาติ
และบริการตางๆ ซึ่งจะเปนพื้นฐานของการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ชวยลดการผันผวน
ของเศรษฐกิจและการวางแผนการพัฒนาที่คลาดเคลื่อน เนื่องจากราคาน้ํามันที่เปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลา
2. ความมั่นคงดานพลังงานไฟฟาและน้ําเปนสิ่งจําเปนตอความอยูรอดของเศรษฐกิจ การลดการ
สนับสนุนและการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเปนปจจัยสําคัญ
3. ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีการสื่อสารขอมูล ความกาวหนาดานการศึกษาและสุขอนามัย
มีผลตอความสามารถในการแขงขันของประเทศในระยะยาว
4. การนํารายไดจากน้ํามันไปลงทุนตอทั้งในและนอกประเทศเพื่อใหไดผลตอบแทนที่เหมาะสม
5. การเป ด การค า การลงทุ น เสรี กั บ นานาประเทศและกลุ ม ประเทศ เป น การช ว ยเศรษฐกิ จ
ของประเทศทั้ ง ในส ว นของเงิ น ทุ น ที่ ไ หลเข า และการค า ต า งประเทศที่ เ พิ่ ม ขึ้ น การ
ถายทอดเทคโนโลยีและความรูดานการบริหารจัดการ การปรับปรุงกฎหมายและการ
ปฏิบัติ หรือ แมกระทั่งโครงสรางขององคกรตางๆที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
6. การส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย ว การแปรรู ป รั ฐ วิ ส าหกิ จ การใช น โยบายเพื่ อ ดึ ง ดู ด การลงทุ น
จากต า งประเทศ ล ว นเป น ป จ จัย สําคั ญตอ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมของสหรั ฐ
อาหรับเอมิเรตส
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อุปสรรค
1. ความวุนวายภายในภูมภ
ิ าค ซึ่งไดแก สภาวะสงครามกลางเมืองในอิรัก และการพัฒนาอาวุธ
นิวเคลียของอิหราน อาจมีผลกระทบทางลบตอเศรษฐกิจและความมัน่ คงของภูมิภาค
IV.

ยุทธศาสตรการทํา FTA และ/หรือแนวทางความรวมมือกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส

รูปภาพที่ 4-13.5 แสดงใหเห็นวา การเจรจาจัดทํา FTA นั้น ควรเริ่มจากการคา การลงทุน และความ
รวมมือในระดับที่สูงและมากพอระหวางภาครัฐและเอกชนของสองประเทศกอน (เนื่องจากแตละประเทศ
ยอมตองการทําความตกลงดานการคาการลงทุนกับประเทศคูคาที่มีความสําคัญหรือมีผลประโยชนชัดเจน
กอน) จึงควรสรางความรูความเขาใจระหวางกันและรับรูขอ มูลที่เกี่ยวของกับการคาการลงทุนของแตละฝาย
เปนอยางดี แลวจึงพัฒนาการไปสูการเจรจาเพื่อขยายการคา-การลงทุนใหมากขึ้นในลําดับถัดไป อยางไรก็
ตาม การเจรจาการคาและการลงทุนอาจเกิดขึ้นไดจากกลไกการขับเคลื่อนของฝายการเมืองของแตละประเทศ
แตถาหากขาดซึ่งยุทธศาสตรแลวผลลัพธที่ตั้งเปาหมายไวอาจไดรับไมไดเต็มที่
รูปภาพที่ 4-13.5: ขั้นตอนในการพัฒนาไปสูการจัดทํา FTA
Symmetric
Information
information
Closer SocioPoliticoEconomic
Co-operation

Sizable Mutual
mutual
Trade
trade and
and
Investment
investment

Political move
M
Trade
Facilitation

ที่มา: สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
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ในกรณีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส จะเห็นไดวา ไดมกี ารเปดเสรีการคาสินคาบริการและการ
ลงทุนคอนขางมากแลว มีเพียงกฎเกณฑหรือวิธีปฏิบัติบางอยางที่เปนปญหาซึ่งอาจเจรจาแกไขและทํา
ความเขาใจหัคลี่คลายไปไดในระดับหนวยงานหรือองคกรด โดยอาจไมจําเปนตองเรงเปดการเจรจา FTA
ปญหาใหญของการคาการลงทุนระหวางไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตสนั้น ขึ้นอยูกับการทํา
ความเขาใจกฎเกณฑการคาการลงทุน รวมถึงขอมูลการตลาด และการทําความรูจักระหวางคูคาทัง้ สอง
ฝายมากกวามาตรการหรือการปฏิบัติที่เปนการกีดกันการคาการลงทุน ดังนั้น จึงเห็นวาการใชประโยชน
จากขอมูลการคาการลงทุนที่มีอยูใหเต็มที่ และการเจรจารวมมือในระดับองคกรในชัน้ นี้ ก็นับวาเพียงพอ
ในการขยายโอกาสการคาการลงทุนระหวางกันในเมื่อสหรัฐอาหรับเอมิเรตสยังไมไดจัดใหไทยเปนคู
เจรจา FTA ในลําดับตนๆ แถมยังมีซาอุดอิ าระเบีย (ในฐานะสมาชิก GCC) หนวงเหนี่ยวอยูเ บื้องหลัง
เนื่องจากคดีเพชรอันอื้อฉาวที่ยังไมไดมีการสะสางจากฝายไทย
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14. กาตาร
I. ภาพรวมทั่วไป: เศรษฐกิจ การคา การลงทุน
ประเทศกาตารตั้งอยูบนชายฝงตะวันออกของคาบสมุทรอาหรับ มีพื้นที่ติดกับซาอุดิอาระเบีย
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และบาหเรน มีพื้นทีท่ ั้งหมด 11,437 ตารางกิโลเมตร พื้นที่เพาะปลูกมีเพียงรอยละ 1.3
มีโดฮาเปนเมืองหลวงมีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 7 แสนคน (2004) โดยมากกวารอยละ 90 อาศัยอยูใน
เขตเมือง และกาตารมีแรงงานในประเทศเพียงประมาณ 2 แสนคน
รูปภาพที่ 4-14.1: แผนทีป่ ระเทศกาตาร

ที่มา: International Trade Centre

1.1 โครงสรางทางเศรษฐกิจ
ในป 2005 กาตารมีผลิตภัณฑมวลในประเทศ (GDP) ประมาณ 24.3 พันลานดอลลารสหรัฐฯ
(เพิ่มจาก 23.6 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2004) GDP ตอหัวตอปอยูท ี่ประมาณ 30,780 ดอลลารสหรัฐฯ
โดยคาดวาเศรษฐกิจจะเติบโตในอัตรารอยละ 8.3 มีการสงออกสินคาและบริการคิดเปนรอยละ 78.9 ของ GDP
และเกินดุลบัญชีเดินสะพัดกวารอยละ 34.8 ของ GDP โดยมีอัตราเงินเฟอประมาณรอยละ 3.5
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1.2 การคาระหวางประเทศ
จากขอมูลของ IMF และแหลงขอมูลอื่นๆ ชี้ใหเห็นวา กาตารสงออกไปยังประเทศญี่ปุนกวารอยละ 40
ของมูลคาสงออกทั้งหมด โดยมีเกาหลีใต สิงคโปร ฝรั่งเศส และไทย เปนประเทศคูคา รองลงมาตามลําดับ
โดยกาตารนําเขาจากฝรั่งเศส เกือบรอยละ 20 ของมูลคานําเขารวม ตามดวย อังกฤษ เยอรมนี ญี่ปนุ และ
สหรัฐอเมริกา ตามลําดับ
กาตารสงออกน้ํามันดิบและกาซธรรมชาติ (ซึ่งเปนสินคาสงออกหลัก)ไปยัง ญี่ปุน จีน และอินเดีย
สําหรับผลิตภัณฑปโตรเคมิคัล กาตารสงออกไปยังอินเดีย ปากีสถาน และออสเตรเลีย สงออกปุยเคมีไป
ยังอินเดียและจีน เหล็กและผลิตภัณฑเหล็กสงไปยังประเทศในกลุม GCC เปนหลัก สําหรับการนําเขานั้น
กาตารนําเขาสินคาทุนที่เกีย่ วของกับโครงการพัฒนากาซธรรมชาติเปนสวนใหญจากยุโรปและสหรัฐอเมริกา
สินคานําเขาที่สําคัญอื่นๆ ไดแก ยานยนตและชิ้นสวนยานยนต อาหาร สินคาฟุมเฟอย เครื่องใชไฟฟา และ
เครื่องมือเครื่องใชในโรงงานอุตสาหกรรม โดยสินคาที่จําเปนตอการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน อาหาร และ
เครื่องอุปโภค จะไดรับยกเวนภาษีนําเขา อัตราภาษีขั้นต่ํารอยละ 4 จะเรียกเก็บจากสินคาเกือบทุกชนิด
ยกเวนสินคาทีแ่ ขงขันกับสินคาที่ผลิตภายในประเทศ เชน เหล็ก และซีเมนต จะถูกเรียกเก็บภาษีนาํ เขาถึง
รอยละ 20 ปุยยูเรียมีอัตราภาษีนําเขารอยละ 30 ผลิตภัณฑยาสูบมีอัตราภาษีรอยละ 50 ในขณะทีแ่ ผนดิสก
และเครื่องเลนจะเสียภาษีในอัตรารอยละ 15 สวนสินคาที่ผลิตในประเทศกลุม GCC จะไดรับยกเวนภาษี
นําเขา
นโยบายเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลกาตารมีนโยบายที่จะ (1) กระจายแหลงที่มาของรายได
จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกเหนือจากภาคอุตสาหกรรมน้าํ มันและกาซธรรมชาติ (2) ปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐานของประเทศ (3) พัฒนาภาคอุตสาหกรรมน้ํามันและกาซธรรมชาติ รวมถึงอุตสาหกรรมปโตรเคมิคัล
ใหไดประโยชนสูงสุด (4) ริเริ่มและพัฒนาโครงการกาซธรรมชาติขนาดใหญ และ (5) เปดเสรีการคาการ
ลงทุน โดยการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนและการใหแรงจูงใจแกนกั ลงทุนตางประเทศ
ภาคเกษตรกรรมไดรับความสนใจอยางมากจากภาครัฐและความรวมมือกันในกลุม GCC มีการ
พัฒนาระบบชลประทาน การพัฒนาปรับปรุงพันธุพืชและสัตวและการใชเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิต มีการริเริ่มหนวยงานและโครงการจํานวนมากในการทดลองและพัฒนาฟารม การปรับปรุง
ดินและน้ํา การพัฒนาการประมงและการเลี้ยงสัตวน้ํา การบรรจุหีบหอและแปรรูปผลิตภัณฑเกษตร การ
พัฒนาการเลี้ยงไก แกะ และวัวนม เปนตน
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1.3 การคาระหวางไทยกับกาตาร
ในป 2004 กาตารเปนคูคาอันดับที่ 39 ของไทยโดยมีมูลคาการคารวม ประมาณ 30,290 ลานบาท
โดยแยกเปนมูลคาสงออก 1,988 ลานบาท และนําเขากวา 28,302 ลานบาท โดยมีมูลคาการคาเพิ่มขึ้นรอยละ 45
จากป 2003
ตารางที่ 4-14.1: มูลคานําเขา สงออกและดุลการคาระหวางไทยกับกาตาร ป 2002-2005
ลานบาท

ป
2002
2003
2004
2005*

นําเขา

สงออก

ดุลการคา

18,185.94
19,727.31
28,301.80
29,380.19

959.66
1,163.45
1,988.37
3,439.50

-17,226.28
-18,563.86
-26,313.44
-25,940.68

*ขอมูลของเดือนมกราคม ถึง เดือนตุลาคม
ที่มา: กรมศุลกากร

จากตารางที่ 4-14.1 จะเห็นวา มูลคาการคาเพิม่ ขึ้นโดยตลอดแมวา ไทยขาดดุลการคากาตารเพิ่มขึ้นทุกป
โดยปจจัยหลักของการขาดดุลการคาคือราคาน้ํามันดิบที่เพิ่มขึ้นในชวง 2 ปที่ผานมา จากตารางที่ 4-14.2
นําเสนอดุลการคาระหวางไทยกับกาตารในกรณีที่ไมนาํ มูลคาน้ํามันดิบ (HS 27) เขามาพิจารณา ซึ่งจะพบวา
ไทยยังคงขาดดุลการคากาตารแตเปนมูลคาที่นอยกวามาก
ตารางที่ 4-14.2: ดุลการคาระหวางไทยกับกาตาร (ไมรวมน้ํามันดิบ)
ลานบาท

นําเขา
ป
2002
2003
2004
2005*

สงออก

2,177.11
2,899.22
4,109.40
4,638.67

958.81
1,161.85
1,986.89
3,436.20

*ขอมูลของเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม
ที่มา: กรมศุลกากร
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-1,218.30
-1,737.37
-2,122.52
-1,202.47
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ตารางที่ 4-14.3 แสดงมูลคาสงออกของไทยไปกาตาร ระหวางป 2003-2005 เปนรายสินคา
พบวาสินคาทีม่ ีแนวโนมการสงออกเพิ่มขึ้นไดแก อาหารแปรรูปจากเนื้อปลา ยางและผลิตภัณฑยาง
กลองและลังกระดาษ ผลิตภัณฑเซรามิค อัญมณีและเครือ่ งประดับ ผลิตภัณฑเหล็ก เครื่องมือเครื่องจักร
เครื่องใชไฟฟา และยานยนตและชิ้นสวนประกอบยานยนต นอกจากนีย้ ังมีสินคาที่มแี นวโนมการสงออก
ลดลงไดแก รองเทา เหล็กกลา อลูมิเนียมและผลิตภัณฑอลูมิเนียม และเฟอรนิเจอร เปนตน
ตารางที่ 4-14.3: มูลคาสงออกของไทยไปกาตารจําแนกเปนรายสินคา ป 2003-2005
หนวย: ลานบาท

HS CODE
10
16
39
40
48
61
62
64
69
71
72
73
76
84
85
87
94
OTHER

DESCRIPTION
CEREAL
PREPARATION OF MEAT FISH
PLASTICS AND ARTICLES THEREOF
RUBBER AND ARTICLES THEREOF
PAPER PAPERBOARD & ARTICLE
KNITTED OR CROCHETED APPAREL &
CLOTHING ACCESSORY
NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL &
CLOTHING ACCESSORY
FOOTWEAR
CERAMIC PRODUCT
PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS
IRON AND STEEL
ARTICLES OF IRON OR STEEL
ALUMINIUM & ARTICLE
NUCLEAR REACTORS , MACHINERY
ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT
VEHICLE
FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED
BUILDINGS
Grand Total

*ขอมูลของเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม
ที่มา: กรมศุลกากร
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2005*
24.69
63.06
26.79
96.53
30.59

2004
31.47
47.43
27.29
20.70
15.06

2003
12.33
43.91
26.33
0.02
7.93

33.95

29.48

23.92

22.39
13.86
152.42
179.94
5.83
667.35
24.60
806.82
44.45
814.82

26.72
25.08
11.57
185.14
48.39
109.14
52.66
538.13
28.86
397.23

20.41
19.25
5.84
20.22
0.11
19.50
9.95
388.25
36.02
318.24

24.19
407.22
3,439.50

18.19
375.80
1,988.37

51.52
167.63
1,163.45
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จากขอมูลของ ITC (2004) พบวากาตารมีศกั ยภาพการผลิตในอุตสาหกรรมน้ํามันและกาซธรรมชาติ
เปนอันดับ 9 ของโลก รองจากซาอุดิอาระเบีย (อันดับ 1) และคูเวต (อันดับ 7) สวนในอุตสาหกรรมอื่นๆ
นั้นกาตารมีความสามารถในการผลิตที่ต่ํากวาไทย ไมวาจะเปนอุตสาหกรรมเคมี เสื้อผาและเครื่องนุงหม
การผลิตสินคา อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชอื่นๆ
ในป 2003 กาตารนําเขาสินคามูลคามากกวา 4.59 พันลานดอลลารสหรัฐฯ แตนําเขาจากไทยเพียง
29.08 ลานดอลลารสหรัฐฯ (ประมาณรอยละ 0.63 เทานัน้ ) และจะเห็นไดวาสินคาไทยนาจะมีโอกาสใน
ตลาดกาตารมากขึ้น โดยเฉพาะสินคาในอุตสาหกรรมดังตอไปนี้
1. อุตสาหกรรมยานยนตและชิน้ สวนยานยนต (HS 8702-8704, 8708) ซึ่งกาตารนําเ ขามีมูลคาถึง
560 ลานดอลลารสหรัฐฯ (มากกวารอยละ 57 ของมูลคานําเขารถยนตนงั่ (HS 8703) ทั้งหมด
(454 ลานดอลลารสหรัฐฯ) เปนการนําเขาจากญี่ปนุ และรอยละ 15 จากเยอรมนี มากกวารอยละ 47
ของมูลคานําเขาชิ้นสวนยานยนต (25 ลานดอลลารสหรัฐฯ) จากญี่ปุน และรอยละ 9 จากอังกฤษ)
ในสวนรถบรรทุก (HS 8704) จากมูลคานําเขารวม 54 ลานเดอลลารสหรัฐฯ เปนการนําเขาจาก
ไทย รอยละ 12 และจากญี่ปนุ รอยละ 58
2. ชิ้นสวนของเครื่องจักรกล (HS 8431) กาตารนําเขามีมูลคากวา 82 ลานดอลลารสหรัฐฯ (รอยละ 44
จากสหรัฐฯ และรอยละ 24 จากสิงคโปร)
3. ขาว (HS 1006) กาตารนาํ เขามากกวา 25 ลานดอลลารสหรัฐฯ (รอยละ 88 จากปากีสถาน และ
รอยละ 10 จากอินเดีย)
4. ทอโลหะ (HS 7304) กาตารนําเขามูลคามากกวา 27 ลานดอลลารสหรัฐฯ (รอยละ 33 จากญี่ปุน
และรอยละ 17 จากฝรั่งเศส)
5. เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ (HS 8415) กาตารนําเขามูลคามากกวา 33 ลานดอลลารสหรัฐฯ
(รอยละ 30 จากเกาหลี และรอยละ 14 จากไทย)
6. สายไฟฟาและสายเคเบิล (HS 8544) กาตารนําเขามากกวา 38 ลานดอลลารสหรัฐฯ (รอยละ 19
จากเกาหลี และรอยละ 18 จากเบลเยีย่ ม)
7. เครื่องประดับและสวนประกอบ (HS 7113) กาตารนําเขามูลคามากกวา 24 ลานดอลลารสหรัฐฯ
(รอยละ 29 จากจีน และรอยละ 23 จากอังกฤษ)
II. กฏระเบียบ/มาตรการการคา/การลงทุนที่สําคัญของกาตาร
ในป 2000 กาตารอนุญาตใหนักลงทุนจากตางประเทศสามารถถือหุนในกิจการไดรอยละ 100
ในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการสุขภาพ การศึกษา พลังงาน การทองเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ
และการทําเหมืองแร โดยตองเขาขายในประเด็นใดประเด็นหนึ่งซึ่งไดแก เปนโครงการที่มีความจําเปน
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ตอการพัฒนาประเทศ หรือใชวัตถุดิบและผลิตภัณฑภายในประเทศ หรือเพื่อการสงออก หรือเปนการนํา
ผลิตภัณฑและเทคโนโลยีใหมๆมาใช หรือมีผลตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนตน (ในกรณีทั่วไปผู
ลงทุนตางชาติสามารถถือหุนไดรอยละ 49)
อยางไรก็ตาม กาตารไมอนุญาตใหผูลงทุนตางชาติเขามาลงทุนในธุรกิจธนาคาร การประกัน
และตัวแทนซื้อขายที่ดิน สําหรับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (Government Procurement) นั้น มีการประชาสัมพันธ
อยางกวางขวางและโปรงใสในการคัดเลือก โดยที่ผูประมูลไมจําเปนตองถือสัญชาติกาตารในการยืน่ ประมูล
แตตองมีผูถือสัญชาติกาตารหนึ่งคนในการลงนามสัญญา
ในสวนของภาษีนั้น บริษทั ตางชาติตองเสียภาษีจากกําไรและเงินปนผล ระหวางรอยละ 10 ถึง 35
การยกเวนภาษีจะเปนในกรณีที่เปนโครงการเพื่อการพัฒนาหรือเพื่อการถายทอดเทคโนโลยี กําไรจากการลงทุน
จะตองนํามารวมเปนเงินไดของกิจการหรือโครงการ มีการเก็บภาษี Withholding Tax เวนแตในกรณี
Offshore ไมมกี ารเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและไมมภี าษีขาย
โดยทั่วไปแลวรัฐบาลกาตารใหสิทธิพิเศษแกผูลงทุนตางประเทศดังนี้
- การนําเขาและสงกลับเงินลงทุนไดอยางเสรี
- การโอนกําไรและสินทรัพยโดยอิสระ
- การแลกเปลี่ยนเงินตราโดยเสรี
- การมีตลาดการคาเสรี
นอกจากนี้รัฐบาลยังใหสิทธิพิเศษในการลงทุนซึ่งไดแก
- สิทธิในการนําเขาเครื่องจักรและอุปกรณในการเปดดําเนินงานหรือขยายกิจการ
- การไดรับยกเวนภาษีเงินไดเปนเวลา 10 ป หลังจากเวลาที่ทางการอนุญาตโครงการ
- การไดรับยกเวนภาษีนําเขาอุปกรณและเครื่องจักรเพื่อการดําเนินการ
- การไดรับยกเวนภาษีนําเขาวัตถุดิบและสินคากึ่งสําเร็จรูป ที่ไมสามารถหาไดในกาตาร
- สิทธิพิเศษและความชวยเหลืออื่นๆ เชน การจัดหาทีด่ น
ิ และสถานประกอบการ (ตางชาติไม
สามารถเปนเจาของที่ดินได) การจัดหาน้ําไฟ และแหลงพลังงานในราคาที่สมควร การจัดหาเงินทุน
ความสะดวกในการติดตอภาครัฐเพื่อแกไขปญหาตางๆ การชวยเหลือและไกลเกลี่ยกรณีพิพาท
เปนตน
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III. การวิเคราะหความสามารถในการแขงขันของกาตาร
จากการวิเคราะหโดยใช SWOT พบวา จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของประเทศ
กาตาร มีดังตอไปนี้
จุดแข็ง
1. กาตารเปนประเทศที่ใหเสรีภาพกับสื่อคอนขางมาก นอกจากนี้ยังใหเสรีภาพแกประชาชน
ในการพูด การนับถือศาสนา การคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนเหลานี้ชว ยใหเกิดเสถียรภาพ
ทางการเมือง ซึ่งสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ
2. กาตารใหสิทธิในการเลือกตัง้ แกทั้งผูชายและผูหญิง อีกทั้งสนับสนุนใหผูหญิงมีบทบาท
ทางการเมืองและเศรษฐกิจ
3. กาตารเปนสมาชิกของทั้งGCC ซึ่งทําใหไดรับผลประโยชนจากการยกเวนภาษีขาเขาไป
ยังประเทศสมาชิกอื่นๆ อีกทั้งจะไดรับสิทธิพิเศษจาก EU หลังจากที่ GCC ลงนามความ
ตกลงการคาเสรีกับ EU นอกจากนีก้ าตารยงั เปนสมาชิกของ WTO ทําใหมีการปรับปรุง
ระเบียบและกฎเกณฑทางการคาอยูตลอดเวลา
4. กาตารมีนโยบายตางประเทศที่มีความเปนอิสระจากประเทศอาหรับอื่นๆ และมีสัมพันธภาพ
ที่ดีกับประเทศมหาอํานาจตางๆ รวมถึงประเทศเพื่อนบาน เชน ซาอุดิอาระเบีย และบาหเรน
5. เนื่องจากราคาน้ํามันและผลิตภัณฑจากกาซธรรมชาติที่มีแนวโนมสูงขึ้นทําใหการตาได
ดุลการคามาโดยตลอดระยะเวลา 5 ป ทําใหสามารถนําเงินมาใชในการพัฒนาประเทศ
ไดอยางเต็มที่ โดยเฉพาะโครงสรางพื้นฐานของประเทศ เชน ระบบการเงินที่แข็งแกรง
ระบบสื่อสารขอมูลที่ทันสมัยเชื่อมโยงกับดาวเทียม ถนนหนทางที่สะดวก ทาเรือที่ทันสมัย
มีบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกครบ และสนามบินที่ทันสมัยเปนศูนยกลางการขนสง
ทั้งผูโดยสารและสินคาแหงหนึ่งในตะวันออกกลาง เปนตน
6. จากการศึกษาของ Transparency International พบวาการตามีการฉอราษฎรบังหลวงที่ต่ํา
โดยอยูใ นอันดับที่ 32 จาก 133 ประเทศ
7. ไมมีการจัดเก็บภาษีเงินไดบค
ุ คลธรรมดาในการตา ภาษีเงินไดนิติบุคคลมีอัตราไมเกิน
รอยละ 35 นอกจากนีก้ ารตายังมีระบบหลักประกันสังคมที่ดีรวมถึงการอุดหนุนดานราคา
ในธุรกิจกาซและไฟฟา
จุดออน
1. อํานาจในการบริหารประเทศและตัดสินใจดานนโยบายตกอยูกับกลุมที่เรียก Amir ซึ่ง
อาจไมไดสะทอนความตองการที่แทจริงของประชาชนและอาจมีขอผิดพลาดได
2. การมีอิสรเสรีภาพของสื่อและในการแสดงความคิดเห็น เปนเหตุใหเกิดการเคลื่อนไหว
ของพวกหัวรุนแรงทั้งภายในและจากนอกประเทศ
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3.

4.

การพึ่งพารายไดจากอุตสาหกรรมน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันอยางมาก ทําใหเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจขึน้ อยูก ับความผันผวนของราคาน้ํามันในตลาดโลก โดยอุตสาหกรรมน้ํามัน
ของการตามีมูลคามากกวารอยละ 50 ของ GDP มากกวารอยละ 70 ของรายไดรัฐมาจาก
อุตสาหกรรมน้ํามัน แ ละมากกวารอยละ 80 ของมูลคาสงออกรวม โดยญี่ปุนเปนผูน ําเขา
น้ํามันรายใหญที่สุดจากการตา ตามดวยเกาหลีใตและสิงคโปร
การที่ตองพึ่งพาแรงงานตางชาติ กอใหเกิดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและทําใหเกิดการวางงาน
ของคนพื้นเมืองและเกิดความขัดแยงในประเทศ

โอกาส
1. การกระจายการคาและการลงทุนไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากอุตสาหกรรมน้ํามัน
รวมถึงการพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุขจะทําใหเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนาที่สมดุลในระยะยาว
2. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การปรับปรุงกฎหมายรวมถึงวิธีปฏิบัติทางการคาการลงทุน และ
การปรับปรุงโครงสรางองคกรที่เกี่ยวของ เพื่อสรางบรรยากาศการคาเสรีและดึงดูดทุน
จากตางประเทศ
3. เนื่องจากการตามีแหลงสํารองกาซธรรมชาติมากเปนอันดับ 3 ของโลก ความสําเร็จใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมกาซธรรมชาติจะมีผลทางดานบวกตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของการตา โดยในปจจุบนั ความตองการกาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นมากทุกปและไมมีโควตา
จํากัดการสงออกเหมือนกับน้ํามัน
4. การเพิ่มมูลคาของน้ํามันดิบ โดยการเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมิคัลและอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวของ จะชวยการขยายตัวทางเศรษฐกิจของการตา
5. การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเทีย
่ ว อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมการสื่อสาร อุตสาหกรรม
ยานยนต และการบริการทางการเงิน เปนทางเลือกที่ดีสําหรับการตา
อุปสรรค
1. สถานการณการตอตานสหรัฐฯและชาติตะวันตกในตะวันออกกลาง อาจมีผลตอการเขา
มาลงทุนในภูมิภาคของประเทศเหลานั้น
2. ความไมสงบในภูมภ
ิ าค ในกรณีของสงครามกลางเมืองในอีรัก และการพัฒนาอาวุธนิวเคลีย
ในอิหราน
3. ความผันผวนของราคาน้ํามันในตลาดโลก จะมีผลกระทบอยางมากตอเศรษฐกิจของการตา
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IV. ยุทธศาสตรการทํา FTA และ/หรือแนวทางความรวมมือกับกาตาร
เนื่องจากการคาการลงทุนระหวางไทยกับการตา ยังมีมูลคาคอนขางนอยและปญหาใหญไมได
เกิดจากการกีดกันทางการคาอยางไมเปนธรรม แตเกิดจากการขาดขอมูลและสัมพันธภาพที่ดีระหวางคูคา
ของทั้งสองประเทศ การจะขยายการคาการลงทุนกับการตา ควรเริ่มที่ความรวมมือแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
ภาครัฐและเอกชนของทั้งสองประเทศในดานกฎเกณฑและมาตรการในการปฏิบัติ รวมถึงขอมูลทางการตลาด
และการลงทุนรวม/ระหวางกัน เพื่อพัฒนาการไปสูการคาการลงทุนที่จะขยายตัวตอไปในอนาคตจนถึง
ขั้นที่มีการเจรจาจัดทํา FTA หากทั้งสองฝายเห็นพอง
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15. เกาหลีใต
I. ภาพรวมทั่วไป: เศรษฐกิจ การคา การลงทุน
เกาหลีใตตั้งอยูทางตอนใตของคาบสมุทรเกาหลี โดยใชเสนขนานที่ 38 แบงอาณาเขตระหวาง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) และสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) ออกจากกัน
เกาหลีใตไดรบั เอกราชจากญี่ปุนเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 1945 มีพื้นทีร่ วมประมาณ 98.48 พันลานตาราง
กิโลเมตร หรือคิดเปนหนึ่งในหาของไทย มีประชากรรวม 48.2 ลานคน โดยในป 2005 มีอัตราการเติบโต
ของประชากรรอยละ 0.38 เมืองหลวงคือ กรุงโซล (Seoul)
รูปภาพที่ 4-15.1 แผนที่ประเทศเกาหลีใต

ที่มา: International Trade Center, UNCTAD/WTO

1.1

โครงสรางทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจเกาหลีใตเติบโตอยางตอเนื่องตั้งแตทศวรรษที่ 1960 เปนตนมา โดยเฉพาะในชวง
ทศวรรษที่ 1980 จากแนวนโยบายของรัฐบาลที่เนนความรวมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ
รวมทั้งมาตรการสงเสริมอุตสาหกรรมในประเทศผานสินเชื่อโดยตรง การจํากัดการนําเขาสินคาขั้นปลาย
แตเนนนําเขาวั ตถุดิบเพื่อผลิตสิ นคาสงออก การสงเสริมอุตสาหกรรมเปาหมายเปนกรณีพิเศษ เชน
อิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม รถยนต เคมีภัณฑ ตอเรือ และอุตสาหกรรมเหล็ก
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ขนาดเศรษฐกิจของเกาหลีใตในป 2004 มีมูลคาที่แทจริง (PPP) ที่ 925.1 พันลานดอลลาร
สหรัฐฯ ใหญเปนอันดับ 12 ของโลก ขยายตัวรอยละ 4.6 จากปกอนหนา จากความแข็งแกรงดานการ
สงออกสินคาที่ขยายตัวรอยละ 38.3 โดยมีรายไดตอหัว (PPP) อยูที่ 19,200 ดอลลารสหรัฐฯ และอัตรา
เงินเฟออยูที่รอยละ 3.6 ในป 2005 รัฐบาลเนนกระตุนเศรษฐกิจในประเทศผานการลงทุนในโครงสราง
พื้นฐาน
โครงสรางเศรษฐกิจเกาหลีใตในปจจุบัน แบงไดกวางๆ ไดเปน ภาคเกษตรกรรมรอยละ 3.2
ภาคอุตสาหกรรมรอยละ 40.4 และภาคบริการรอยละ 56.3 โดยมีกําลังแรงงานรวมในป 2004 เทากับ 22.9
ลานคน แรงงานสวนใหญอยูในภาคบริการมากสุดรอยละ 73 รองลงมาคือ ภาคอุตสาหกรรมรอยละ 19
และภาคเกษตรกรรมรอยละ 8 ตามลําดับ
1.2

การคาระหวางประเทศของเกาหลีใต
ภาคการคาระหวางประเทศมีบทบาทอยางสําคัญตอเศรษฐกิจเกาหลีใต โดยในป 2004
เกาหลีใตสงออกสินคารวม 250.6 พันลานดอลลารสหรัฐฯ นับเปนผูสงออกรายใหญอันดับ 12 ของโลก
สินคาสงออกสําคัญไดแก เซมิคอนดักเตอร อุปกรณโทรคมนาคมสื่อสารไรสาย ยานพาหนะ
คอมพิวเตอร เหล็ก เรือ และเคมีภณ
ั ฑ เปนตน โดยมีตลาดสงออกหลัก ไดแก จีน (19.7%) สหรัฐฯ
(17.0%) ญี่ปนุ (8.6%) และฮองกง (7.2%) สวนการนําเขาสินคารวมเทากับ 214.2 พันลานดอลลาร
สหรัฐฯ หรือเปนผูนําเขารายใหญอนั ดับ 13 ของโลก การสงออกที่มากกวาการนําเขาสินคาทําใหเกาหลี
ใตเกินดุล 36.4 พันลานดอลลารสหรัฐฯ สินคานําเขาที่สําคัญไดแก เครื่องจักร อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
น้ํามัน เหล็ก อุปกรณขนสง และพลาสติก เปนตน โดยแหลงนําเขาทีส่ ําคัญ ไดแก ญี่ปุน (20.6%) จีน
(13.2%) สหรัฐฯ (12.9%) และซาอุดิอารเบีย (5.3%)
การคาของเกาหลีใตกับไทย
เกาหลีใตเปนคูคาลําดับที่ 9 ของไทย โดยในป 2004 มีมูลคาการคาระหวางกันรวม 5,434
ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยไทยสงออกไปเกาหลีใตมูลคารวม 1,859 ลานดอลลารสหรัฐฯ และนําเขาจาก
เกาหลีใตมูลคารวม 3,575 ลานดอลลารสหรัฐฯ ทําใหไทยขาดดุลการคาตอเกาหลีใต 1,716 ลานดอลลาร
สหรัฐฯ เนื่องจากไทยมีการนําเขาสินคาอุตสาหกรรมมาก แตสงออกสินคาเกษตรกรรมไปเกาหลีใตเปน
สวนใหญ
1.3

1.4 ภาพรวมการลงทุน
นโยบายสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ (Foreign Direct Investment –FDI) ของเกาหลี
ใตมีเปาหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในระยะสั้นเพื่อใหเงินทุนไหลเขามาเพิ่มสภาพคลองในระบบ
เศรษฐกิจภายหลังวิกฤตการเงินในเอเชีย และระยะยาวเพื่อใหเกิดการปรับตัวของธุรกิจในประเทศ ปรับ
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โครงสรางตางๆ การถายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทตางประเทศขนาดใหญ รวมทั้งระบบการบริหารที่
ทันสมัย เปนตน
ภายใต The Foreign Investment Promotion Act (FIPA) ป 1998 ไดกําหนดใหอุตสาหกรรม
ตางๆ ของเกาหลีใตเปดกวางสําหรับ FDI โดยยกเวนในสวนที่เกี่ยวของกับความมั่นคง เชน กิจการวิทยุ
โทรทัศนที่ไมเปดใหตางชาติดําเนินธุรกิจ และกิจการบางประเภทที่เกี่ยวของกับโครงสรางพื้นฐาน
ปรากฎดังตารางที่ 4-15.1
ตารางที่ 4-15.1: เงื่อนไขการลงทุนจากตางประเทศของเกาหลีใต

ที่มา: APEC
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จุดขายดานการลงทุนที่สําคัญของเกาหลีใต ไดแก ทีต่ ั้งของประเทศเปนศูนยกลางของภูมิภาค
เอเชียตอนเหนือ ซึ่งมีจํานวนประชากรรอยละ 25 ของโลก มีขนาดเศรษฐกิจรอยละ 22 ของโลก มี
โครงสรางพื้นฐานที่ดีทั้งทางน้ํา ทางบก และทางอากาศ และเครือขายเทคโนโลยีชั้นสูง และระบบ One
Stop Service ของเขตเศรษฐกิจตางๆ เปนตน
เกาหลี ใ ต เ น น นโยบายส ง เสริ ม การลงทุ น จากต า งประเทศ โดยมี รู ป แบบการลงทุ น ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษตางๆ ไดแก Industrial Complexes, Foreign Investment Zones, Free Trade Zones, Free
Economic Zones, และ Free International City
ในแตละเขตเศรษฐกิจที่ตั้งขึน้ จะมีขอกําหนดการลงทุน อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ และสิทธิ
ประโยชนที่นกั ลงทุนจะไดรบั ซึ่งแตกตางกันและคลายคลึงกันในบางเรื่อง เชน การยกเวนภาษีเงินไดนิติ
บุคคล 5 ป และลดอีกรอยละ 50 ในอีก 2 ปถัดไป หรือการใหเชาที่ดนิ 50 ป สําหรับการลงทุนใน Foreign
Investment Zones เปนตน
นอกจากนี้ รัฐบาลไดกําหนด Cluster ของอุตสาหกรรมตางๆ กระจายไปทัว่ ประเทศ เพื่อให
อุตสาหกรรมเติบโตแบบครบวงจร และมีประสิทธิภาพ ดังรูปภาพที่ 4-15.2
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รูปภาพที่ 4-15.2 : Industrial Cluster Map ของเกาหลีใต

ที่มา: Korean national investment promotion agency (IPA)
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III. ความรวมมือและความตกลงดานการคาระหวางประเทศที่สําคัญ
เกาหลีใตมีความตกลงทางการคา FTA กับประเทศดังนี้
 ความตกลงทางการคากับ สหภาพยุโรป เมื่อป 2001
 ชิลี เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2003
 ความตกลงทางการคากับ EFTA เมือเดือนกรกฎาคม 2005
นอกจากนี้ ยังมีการเจรจาการคาเสรี FTA กับประเทศ/กลุมประเทศอื่นๆ ไดแก ความตกลง
ทางการคากับ สหรัฐฯ อาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด
IV. การวิเคราะหศักยภาพของประเทศ
จุดแข็ง
 ขนาดเศรษฐกิจเกาหลีใตในป 2004 มีมูลคาที่แทจริงที่ 925.1 พันลานดอลลารสหรัฐฯ หรือ
ใหญเปนอันดับ 12 ของโลก
 การคาตางประเทศมีความสําคัญกับเกาหลีใต โดยเปนผูส งออกรายใหญอันดับ 12 ของโลก
สินคาสงออกสําคัญไดแก
เซมิคอนดักเตอร
อุปกรณโทรคมนาคมสื่อสารไรสาย
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร เหล็ก เรือ เคมีภณ
ั ฑ เปนตน
 โครงสรางพื้นฐานที่ดีทั้งทางน้ํา ทางบก และทางอากาศ และเครือขายเทคโนโลยีชั้นสูง
 ภาครัฐสนับสนุนจากอยางเต็มที่
 แรงงานมีฝมือมีเปนจํานวนมาก
 มีระบบ One Stop Service ในแตละเขตเศรษฐกิจพิเศษทัว่ ประเทศ
จุดออน
 ใหการอุดหนุนการผลิตในประเทศ
 เกาหลีใตปกปองสินคาเกษตรมาก โดยจะกําหนดโควตาการนําเขาสินคาเกษตรไวระดับ
หนึ่งที่อัตราภาษีต่ํา สวนสินคานอกโควตาจัดเก็บภาษีในอัตราสูง
 อุปสรรคทางการคาที่มิใชภาษีอากรที่สําคัญ ไดแก ใบอนุญาตการนําเขา และการตอบ
โตการทุมตลาด
อุปสรรค
 แมการดําเนินความสัมพันธระหวางไทยและเกาหลีใตจะเปนไปดวยดี แตก็มีปญหาดาน
การคาสินคาอยู โดยเฉพาะสินคาเกษตรที่มปี ญหาการกีดกันสินคาเกษตรไทยของเกาหลีใต
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 การที่สินคาที่สงออกของไทยไปเกาหลีใตสวนใหญเปนสินคาเกษตร มีบางชนิดทีเ่ ปนสินคา
อุตสาหกรรม เชน แผงวงจรไฟฟา แตก็เปนสินคาที่ผลิตโดยกลุมอุตสาหกรรมตางชาติ
ในขณะที่ไทยนําเขาสินคา$$อุตสาหกรรมจากเกาหลีใตเปนสวนใหญ ทําใหไทยขาดดุลการคา
กับเกาหลีใตตอ เนื่องนานนับสิบป
โอกาส
 เกาหลีใตเปนคูคาสําคัญลําดับที่ 9 ของไทย โดยในป 2004 มีมูลคาการคาระหวางกันรวม
5,434 ลานดอลลารสหรัฐฯ
 เปนศูนยกลางของภูมิภาคเอเชียตอนเหนือ ซึ่งมีจํานวนประชากรรอยละ 25 ของโลก และมี
ขนาดเศรษฐกิจรอยละ 22 ของโลก ทําใหเปนประตูการคาสูตลาดขนาดใหญ (จีน และ
ญี่ปุน)
 มีนโยบายเจรจาทําความตกลงการคาเสรีกับประเทศตางๆ เชน สหรัฐฯ สิงคโปร ชิลี และมี
ความตองการในการทําเขตการคาเสรีกับอาเซียน
V. การวิเคราะหสถานะการแขงขันของสินคาและบริการไทยในตลาดเกาหลีใต
ในการวิเคราะหสถานะการแขงขันของสินคาไทยในตลาดเกาหลีใต มีประเด็นในการพิจารณา
ดังตอไปนี้
1) อัตราภาษีศุลกากร
จากขอมูลในป 2003 อัตราภาษีศุลกากรที่บังคับใชกับสินคานําเขาของเกาหลีใตยังอยูในระดับสูง
โดยเฉพาะสินคาเกษตรกรรมโดยเฉลี่ยอยูที่รอยละ 66 สวนสินคาอุตสาหกรรมเฉลี่ยอยูที่รอยละ 7.5
เกาหลีใตปกปองสินคาเกษตรคอนขางมาก เชน น้ําผึ้งอัตราภาษีนอกโควตาอยูที่รอยละ 245.7
กลุมสินคามันฝรั่งตองเสียภาษีนอกโควตาสูงถึงรอยละ 300-600 นมผงรอยละ 180.4 และขาวบารเลย
มากกวารอยละ 300 เปนตน
จากโครงสรางภาษีศุลกากรของเกาหลีใตในป 2002 ดังแสดงในตารางที่ 4-15.2 ชี้ใหเห็นวา
สินคาเกษตรสวนใหญกวารอยละ 41 มีอัตราภาษีมากกวารอยละ 20 ขณะที่สินคาประมงสวนใหญมีอัตรา
ภาษีอยูในชวงรอยละ 15-20 และสินคาอุตสาหกรรมสวนใหญมีอัตราภาษีคอนขางต่ําอยูในชวงรอยละ 0-10
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ตารางที่ 4-15.2: โครงสรางภาษีศุลกากรของเกาหลีใตในป 2002

ที่มา: APEC

2) อุปสรรคทางการการคาที่มิใชภาษี
มาตรการกีดกันทางการคาทีม่ ิใชภาษีของเกาหลีใตมกั จะออกมาในรูปของการกีดกันโดยตรง
หรือการกีดกันโดยออม แตปจจุบันนับวามีนอยลงมากกวาแตกอน เชน การอุดหนุนการผลิตในประเทศ
การกําหนดโควตา และอัตราภาษีนอกโควตาสูงในสินคาเกษตรหลายรายการ การออกใบอนุญาตการ
นําเขา และการตอบโตการทุมตลาด เปนตน
กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา ในการประเมินหลักเกณฑสญ
ั ชาติของสินคาวา ถูกผลิตในประเทศ
ผูสงออกหรือไม เกาหลีใตใชหลักเกณฑในกลุมสินคาเกษตรกรรม และสินคาอุตสาหกรรม ดังนี้
 สินคาเกษตร ใชแบบ Wholly Obtained ตามมาตรฐานสากลทั่วไป
 สินคาอุตสาหกรรม ใชหลักเกณฑหลายหลักเกณฑ เชน Local Content รอยละ 45 การ
กําหนดใหตัวสินคาตองมีการเปลี่ยนแปลงพิกัดตามที่กําหนด 4-6 หลัก หรือผาน
กระบวนการเคมีเฉพาะที่เรียกวา Specific Process โดยไมรวมการทําในลักษณะ
Insufficient Operation เชน การบรรจุหีบหอที่ตางกัน การตัดแบง การทําใหเจือจาง เปน
ตน การใชกฎ De Minimis รวมดวย โดยใหรอยละ 10 ของมูลคาสินคาที่ไมใช Local
Content สามารถนับรวมได เปนตน
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3) สินคาเกษตรบางรายการที่ไทยจะไดรับประโยชน
ในการพิจารณาสินคาไทยทีค่ าดวาจะไดประโยชนจากการทํา FTA จะพิจารณาตั้งแตพิกดั
21 - 99 โดยแบงเปน 4 กลุมสินคา ตามแบบจําลอง ITC ของ UNTAD/WTO ซึ่งในการทํา FTA คาดวา
จะชวยขยายตัวการสงออกสินคาไดทั้ง 4 กลุม
สินคาเกษตรของไทยที่มีศักยภาพในตลาดเกาหลี รวมตั้งแตหมวด 01 - 20 แบงตามกลุมสินคามี
ดังตอไปนี้
สินคา
พิกัดสินคา
สัตวมีชีวิต
HS010600
เนื้อสัตวและสวนอื่นๆ
HS020714 HS020733 HS 020736
กลุมปลา สัตวน้ําจําพวกครัสตาเซีย โมลุสก และ HS030110 HS030342 HS030349 HS030350
HS030379 HS030420 HS030490 HS030559
สัตวน้ําที่ไมมกี ระดูกสันหลัง
HS030611 HS030613 HS030614 HS030623
HS030749 HS030759 HS030799
ผลิตภัณฑนม ไข น้ําผึ้ง
HS040700
ผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ
HS050510 HS050800 HS051191
ตนไม และดอกไมประดับ
HS060290 HS060310 HS060499
พืชผัก
HS070310 HS071290 HS071339 HS071410
กลุมผลไม
HS080119 HS080430 HS081090 HS081190
ชา กาแฟ
HS090111 HS090411
กลุมธัญพืช
HS100620
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเมล็ดพันธุพืช
HS110814
เมล็ดพืชและผลไมที่มีน้ํามัน
HS120720 HS120991 HS121190
พืชที่ใชในอุตสาหกรรม
ครั่ง และสิ่งสกัดจากพืช
HS130219
วัตถุจากพืชทีใ่ ชถักสาน
HS140490
ไขมันและน้ํามันที่ไดจากสัตวหรือพืช
HS150420 HS150710 HS150790 HS151190
HS151530 HS151590 HS151620 HS151800
ของปรุงแตงจากเนื้อสัตว ปลา
HS160232 HS160239 HS160300 HS160414
HS160419 HS160420 HS160520 HS160530
HS160590
น้ําตาลและขนมทําจากน้ําตาล
HS170111 HS170199 HS170310 HS170390
HS170490
โกโกและของปรุงแตงที่จําจากโกโก
HS180500 HS180631 HS180690
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ของปรุงแตงจากธัญพืช แปง สตารช หรือนม
ของปรุงแตงจากพืชผักและผลไม

HS190190 HS190219 HS190230 HS190300
HS190490 HS190590
HS200190 HS200210 HS200310 HS200580
HS200590 HS200600 HS200820 HS200870
HS200892 HS200899 HS200940 HS200980

4) สินคาอุตสาหกรรมที่ไทยจะไดรับประโยชน
ในการพิจารณาสินคาอุตสาหกรรมไทยทีค่ าดวาจะไดประโยชนจากการทํา FTA จะพิจารณา
ตั้งแตพิกดั 21 -99 และแบงเปน 4 กลุมสินคา ตามแบบจําลอง ITC ของ UNTAD/WTO ซึ่งการทํา FTA
คาดวา จะชวยการสงออกสินคาทั้ง 4 กลุม ใหขยายตัวได
4.1 รายการสินคาที่แขงขันไดดี (Product Champion)
เปนสินคาไทยที่สงออกไปประเทศเกาหลีใต โดยมีอัตราการเติบโต สูงกวา อัตราการเติบโตโดย
และสินคาดังกลาวของไทยในตลาด
เฉลี่ยของการนําเขาสินคาชนิดนั้นของเกาหลีใตจากทัว่ โลก
เกาหลีใตมีสัดสวนตลาดที่เพิม่ ขึ้น ไดแกสินคาในกลุมตอไปนี้
สินคา
พิกัดสินคา
อาหารเลี้ยงสัตว
HS230910
เคมีภัณฑอินทรีย
HS293371
พลาสติกและของที่ทําดวยพลาสติก
HS390190 HS390690 HS390740 HS392690
ยางและของทีท่ ําดวยยาง
HS400122 HS400219 HS401110 HS401699
เครื่องหนัง
HS420212 HS420292
เครื่องแตงกายและของที่ใชประกอบกับเครื่อง HS610990 HS611020
แตงกาย ถักแบบนิตหรือโครเชต
เครื่องแตงกายและของใชประกอบกับเครื่องแตง HS620193 HS620462 HS620463 HS620630
กาย ที่มิไดถักแบบนิตหรือแบบโครเชต
รองเทา
HS640299 HS640319 HS640399 HS640411
HS640419
ของที่ทําดวยเหล็กและเหล็กลา
HS731210 HS732393 HS732690
เครื่องจักร
HS840991 HS841391 HS848071 HS848210
เครื่องจักรไฟฟา
HS850140 HS850450 HS850490 HS851780
HS852190 HS852530 HS852990 HS853120
HS853221 HS853931 HS854121 HS854140
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สินคา
อุปกรณทัศนศาสตร ถายรูป ภาพยนตร
เครื่องมือแพทย
เฟอรนิเจอร
ของเลน

พิกัดสินคา
HS854290 HS854451 HS854890
HS901839
HS940169
HS950390 HS950670 HS950691

4.2 รายการสินคาที่แขงขันได แตยังสงออกนอย และสัดสวนตลาดต่ํามาก (Underachievers)
เปนสินคาของไทยที่สงออกไปเกาหลีใต โดยมีอัตราการเติบโต สูงกวา อัตราการเติบโตโดย
เฉลี่ยของการนําเขาสินคาชนิดนั้นของเกาหลีใตจากทัว่ โลก แต สินคาดังกลาวของไทยในตลาดเกาหลีใต
มีสัดสวนตลาดที่ต่ํากวารอยละ 1 ไดแกสินคาในกลุมตอไปนี้
สินคา
พิกัดสินคา
เคมีภัณฑเบ็ดเตล็ด
HS382490
พลาสติกและของที่ทําจากพลาสติก
HS391000 HS392020
กระดาษและกระดาษแข็ง
HS481840
ใยยาวประดิษฐ
HS540761
ไขมุก รัตนชาติ และโลหะมีคา
HS710813
ของที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา
HS731100
อะลูมิเนียมและของที่ทําดวยอะลูมิเนียม
HS761699
เครื่องจักรกล
HS843149 HS847150 HS848180 HS848190
เครื่องจักรไฟฟา
HS850300 HS850431 HS852524 HS853400
HS853890 HS854110 HS854213 HS854441
ยานยนตและชิน้ สวน
HS870829
อุปกรณทัศนศาสตร ถายรูป ภาพยนตร
HS900190 HS901380 HS902690
และเครื่องมือแพทย
4.3 รายการสินคาที่ความสามารถในการแขงขันลดลง (Losers)
เปนสินคาของไทยที่สงออกไปเกาหลีใต โดยมีอัตราการเติบโต ต่ํากวา อัตราการเติบโตโดย
เฉลี่ยของการนําเขาสินคาชนิดนั้นของเกาหลีใตจากทัว่ โลก และสินคาดังกลาวของไทยในตลาดเกาหลีใต
มีสัดสวนตลาดที่ลดลง ไดแกสินคาในกลุมตอไปนี้
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สินคา
เชื้อเพลิงที่ไดจากแร
เคมีภัณฑอินทรีย
พลาสติกและของที่ทําดวยพลาสติก
ยางและของทีท่ ําดวยยาง
หนังดิบและหนังฟอก
เสนใยสั้นประดิษฐ
เครื่องแตงกายและของที่ใชประกอบกับเครื่อง
แตงกาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต
เครื่องแตงกายและของที่ใชประกอบกับเครื่อง
แตงกาย ที่มิไดถักแบบนิตหรือแบบโครเชต
ผลิตภัณฑเซรามิค
แกวและเครื่องแกว
ไขมุก รัตนชาติ และโลหะมีคา
เครื่องจักรกล
เครื่องจักรไฟฟา

อุปกรณทัศนศาสตร ถายรูป ภาพยนตร
และเครื่องมือแพทย
นาฬิกาและสวนประกอบ
เฟอรนิเจอร

พิกัดสินคา
HS270730
HS290121
HS390799
HS401120
HS410431
HS550410
HS610910

HS290220
HS390810 HS392062
HS410439
HS551311
HS611010 HS611030

HS620343 HS620520
HS690890 HS691010
HS700521 HS700529
HS711319
HS840999 HS841480 HS841490 HS841590
HS841869 HS8421 439 HS845630 HS847330
HS850110 HS850440 HS851790 HS851829
HS851890 HS852721 HS852812 HS853222
HS853223 HS853321 HS853650 HS853690
HS853710 HS854011 HS854160 HS854190
HS854230 HS854240 HS854389 HS854390
HS854411 HS854411
HS900211 HS900990 HS901890 HS902780
HS903190 HS903289
HS910211 HS910219
HS940161 HS940190 HS940340 HS940360
HS940390 HS940490
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4.4 รายการสินคาที่มีความสามารถในการแขงขัน ขณะที่ตลาดหดตัว (Achievers in adversity)
เปนสินคาไทยที่สงออกไปเกาหลีใต โดยมีอัตราการเติบโต เปนบวก แมวา อัตราการเติบโตโดย
เฉลี่ยของการนําเขาสินคาชนิดนั้นของประเทศเกาหลีใตจากทั่วโลกจะ ติดลบ (หรือลดลง) และ สินคา
ชนิดนั้นของไทยในตลาดเกาหลีใตมีสัดสวนตลาดที่เพิ่มขึ้น ไดแก สินคาในกลุมตอไปนี้
สินคา
ของปรุงแตงเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได
เครื่องสําอาง
ไมและของทีท่ ําดวยไม
ขนสัตว ผาทอ
เสนใยสั้นประดิษฐ
เครื่องแตงการและของที่ใชประกอบกับเครื่อง
แตงกาย ที่มิไดถักแบบนิตหรือแบบโครเชต
เครื่อจักรกล
เครื่องไฟฟา

พิกัดสินคา
HS210690
HS330590
HS441019
HS510529
HS551011
HS620342 HS621210

HS841430 HS841459 HS847160 HS847170
HS851750 HS851999 HS852290 HS852520
HS853224 HS853641 HS854091 HS854129
ยานยนตและสวนประกอบ
HS870870
อุปกรณทัศนศาสตร ถายรูป ภาพยนตร และ HS900691
เครื่องมือแพทย
5) ภาคบริการของไทยนาสนใจในเกาหลีใต
เกาหลีใตเปนตัวอยางของประเทศที่ประสบความสําเร็จทางเศรษฐกิจ โดยมีการขยายตัวอยาง
มากในภาคบริการ โดยเฉพาะความสามารถในดานไอที โทรคมนาคม และเทคโนโลยี ซึ่งเปนจุดสําคัญที่
สงผลตอความกาวหนาของภาคอุตสาหกรรมดวย
อยางไรก็ตาม ภาคบริการในเกาหลีใตพึ่งตลาดในประเทศเปนหลักมากกวาสงออกบริการ
และเมื่อพิจารณาถึงที่ตั้งของประเทศที่อยูระหวางจีนและญี่ปุน เกาหลีใตจึงสามารถเปนศูนยกลางของ
เอเชียตะวันออกในเชิง Logistics และ Trading
สําหรับไทยมีความสามารถในภาคบริการในดานการทองเที่ยว การโรงแรม และอาหาร จึง
นาจะสรางความรวมมือกับเกาหลีใตได ซึ่งเกาหลีใตมีความสามารถในการนําการทองเที่ยว อาหาร และ
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วัฒนธรรม การโฆษณา และภาพยนตร เขามาไวในสื่อเดียวกัน รวมทั้งความรวมมือกับเกาหลีใตในการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6) ผลกระทบในรายการสินคาที่ไทยทํา FTA
 สินคาเกษตรทีเ่ กาหลีใตมีศักยภาพสงออกมาไทย
สินคา
สัตวมีชีวิต
HS010511
เนื้อสัตวและสวนอื่นๆ ของสัตวที่บริโภคได
HS020329
HS020900
กลุมปลา สัตวน้ําจําพวกครัสตาเซีย โมลุสก และ HS030332
สัตวน้ําที่มมีกระดูกสันหลัง
HS030360
HS030380
HS030314
ผลิตภัณฑจากสัตวอื่นๆ
H051191S
กลุมผลไม
HS080810
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเมล็ดพันธพืช
HS110100
เมล็ดพืชและผลไมที่มีน้ํามัน
HS120991
พืชที่ใชในอุตสาหกรรม
ครั่ง และสิ่งสกัดจากพืช
HS130219
ไขมันและน้ํามันที่ไดจากสัตวหรือพืช
HS150410
ของปรุงแตงจากเนื้อสัตว ปลา
HS160232
น้ําตาลและขนมทําจากน้ําตาล
HS170410
โกโกและของปรุงแตงที่ทําจากโกโก
HS180620
ของปรุงแตงจากธัญพืช แปง สตารช หรือนม
HS190120
HS190590

4-15/14

พิกัดสินคา
HS020622 HS020641 HS020649
HS030341 HS030342 HS030343
HS030374 HS030378 HS030379
HS030420 HS030612 HS030613
HS030749
HS080820 HS081090
HS110900
HS121120 HS121220 HS121299
HS130239
HS150420
HS160300
HS170490
HS180631
HS190219

HS150600 HS151800
HS160590
HS180632
HS190230 HS190410
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 สินคาอุตสาหกรรมที่เกาหลีใตมีศักยภาพสงออกมาไทย
สินคา
ของปรุงแตงเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได
เคมีภัณฑอินทรีย
ผลิตภัณฑยา
สียอม
เครื่องสําอาง
พลาสติกและของที่ดวยพลาสติก

หนังดิบ
แกวและเครื่องแกว
ไขมุก รัตนชาติ และโหลที่มคี า
เหล็กและเหล็กกลา
ของที่ทําดวยเหล็กและเหล็กกลา
ทองแดงและของที่ทําดวยทองแดง
อะลูมิเนียมและของที่ทําดวยอะลูมิเนียม
เครื่องจักรกล

เครื่องจักรไฟฟา

พิกัดสินคา
HS210690
HS290244
HS292610
HS300490
HS321519
HS330499
HS390110
HS390720
HS392690
HS410439
HS701120
HS710691
HS720827
HS721030
HS731815
HS740311
HS761699
HS840991
HS841480
HS846299
HS847170
HS848071
HS850110
HS850450
HS852290
HS852540
HS853222
HS853690
HS854110
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HS290250 HS290531 HS291736

HS390210 HS390330 HS390690
HS390799 HS391999 HS392190

HS710812 HS710813 HS711319
HS720838 HS720917 HS720918
HS721049 HS721913
HS732690

HS840999 HS841191
HS841490 HS842720
HS847130 HS847150
HS847330 HS847710
HS848180 HS848210
HS850300 HS850431
HS851190 HS851790
HS852390 HS852499
HS852910 HS852990
HS853400 HS853650
HS853710 HS853890
HS854129 HS854140

HS841430
HS845710
HS847160
HS847989
HS850440
HS852190
HS852520
HS853120
HS853669
HS854011
HS854213

เกาหลีใต

ยายนตและชิน้ สวน
อากาศยาน และสวนประกอบ
เรือและสิ่งกอสรางลอยน้ํา
อุปกรณทัศนศาสตร ถายรูป ภาพยนตร
และเครื่องมือแพทย

HS854230
HS854411
HS870190
HS870829
HS880240
HS890520
HS903180

HS854240 HS854290 HS854389
HS854459 HS854890
HS870210 HS870323 HS870324
HS870899
HS880330

VI. ยุทธศาสตรการทํา FTA และ/หรือแนวทางความรวมมือกับเกาหลีใต
ไทยและเกาหลีใตมีความสัมพันธทางการคามายาวนาน โดยไดมีการจัดประชุมระดับรัฐมนตรี
เพื่อความรวมมือทางการคา (JTC: Joint Trade Commission) ครั้งแรกเมื่อป 2518 ที่กรุงโซล JTC มี
วัตถุประสงคใหสองฝายมีโอกาสเจรจาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกีย่ วกับการคาและกําหนดเปาหมายที่จะ
ซื้อสินคาระหวางกันเปนป ๆ ในระดับรัฐบาล เปนกลไกทางการคาที่เปดโอกาสใหทั้งสองฝายรวมมือกัน
ในการแสวงหาลูทางขยายการคา รวมทั้งแกไขปญหาและอุปสรรคทางการคาที่มีอยู สวนในภาคเอกชน
ทั้งสองประเทศไดมีการจัดตัง้ คณะกรรมการรวมมือทางเศรษฐกิจไทย-เกาหลี ( Korea-Thai Economic
Cooperation Committee) ระหวางสภาหอการคาไทย กับสภาหอการคาและอุตสาหกรรมเกาหลีใต เมื่อ
20 พฤษภาคม 2518
ปญหาและอุปสรรคทางการคาที่สําคัญ คือ ขณะที่ไทยมีนโยบายเปดการคาเสรี เกาหลีใตไดใช
มาตรการมาตรการภาษีและมิใชภาษีในการปกปองตลาด โดยเฉพาะสินคาเกษตรไดกําหนดมาตรฐาน
สุขอนามัยที่เขมงวด
หลังจากที่ทั้งสองฝายไดเห็นชอบรวมกันในหลักการใหมีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการรวม (Joint
Commission - JC) เพื่อเปนกลไกและติดตามการดําเนินความสัมพันธระหวางกันเมื่อป 2541 และมีการ
ประชุมคณะกรรมาธิการรวมครั้งที่ 1 ป 2546 ที่ เชียงใหม โดยทั้งสองไดหารือเกีย่ วกับความรวมมือใน
ดานตางๆ ไดแก ดานการคา ดานการทองเที่ยว ดานแรงงาน ความรวมมือดานวัฒนธรรม ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และประเด็นปญหาภูมภิ าคเชน สถานการณในคาบสมุทรเกาหลี การบูรณะฟนฟูอิรัก
ภายหลังสงคราม และการตอตานการกอการราย เปนตน โดยเกาหลีใตจะเปนเจาภาพจัดการประชุม Joint
Commission ครั้งที่ 2 ซึ่งคาดวาจะจัดขึ้นในชวงเดือนกุมภาพันธ 2549
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ในที่ประชุมรัฐมนตรีการคาไทย-เกาหลีใต ครั้งที่ 11 เมือ่ 2 พฤศจิกายน 2542 สองฝายไดมีมติให
ศึกษาความเปนไปไดในการจัดทําเขตการคาเสรีระหวางไทยกับเกาหลีใต ซึ่งเกาหลีใตไดมอบหมายให
The Korean Institute for International Economic Policy (KIEP) เปนผูศึกษาวิจัย และไทยมอบหมายให
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศทําการศึกษาวิจัยเรื่องดังกลาว โดยทัง้ สองฝายไดจดั ตั้งคณะทํางานของ
แตละฝายรวมกันศึกษาความเปนไปไดในการจัดทําความตกลงการคาเสรีระหวางกัน
โดยใชเวลา
ศึกษาวิจัยประมาณ 1 ป (2543) ผลการศึกษาวิจัยในภาพรวมไดดําเนินการแลวเสร็จเมื่อมีนาคม 2544
ตอมาฝายเกาหลีใตมีความกังวลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องสินคาเกษตร โดยเกาหลีใตจะรอผลการเจรจาจัดทํา
ความตกลงการคาเสรีกับชิลีใหแลวเสร็จกอนจึงจะเริ่มพิจารณาจัดทําเขตการคาเสรีกับประเทศอืน่
รวมทั้งประเทศไทยตอไป
ในป 2546 นายกรัฐมนตรีไทยไดเดินทางไปเยือนเกาหลีใตอยางเปนทางการ โดยนายกรัฐมนตรี
ไทยไดเสนอเกาหลีใตเรื่องการจัดทําความตกลงการคาเสรีระหวางกัน โดยใชแนวทางการดําเนินการกับ
สินคา 3 กลุม คือ 1) กลุมสินคาที่เริ่มดําเนินการลดภาษีไดทันที 2) กลุมสินคาที่ตองใชเวลาในการ
ดําเนินการระยะหนึ่ง และ 3) กลุมสินคาออนไหวที่ตองใชเวลาในการเปดตลาดในระยะยาว ซึ่ง
ประธานาธิบดีเกาหลีใตไดแจงวา รัฐบาลเกาหลีใตจะตั้งองคกรประจําขึ้นมาเพื่อพิจารณาการจัดทําเขต
การคาเสรีกับแตละประเทศตอไป และจะพิจารณาเรื่องการปฏิรูประบบเกษตรกรรมควบคูไปกับการ
พิจารณาเรื่องการจัดทําเขตการคาเสรี ซึ่งแสดงใหเห็นวาเกาหลีใตมีความกังวลในเรื่องผลกระทบของ
สินคาเกษตรของไทยตอภาคเกษตรของเกาหลีใตมาก
นอกจากนี้ เกาหลีใตแจงวา ขาดแคลนบุคคลากรที่จะดําเนินการจัดทําความตกลงการคาเสรีกับ
ไทย เนื่องจากขณะนีเ้ กาหลีใตเริ่มมีการเจรจากับหลายประเทศมากขึน้ รวมทั้งกําลังศึกษาความเปนไปได
ในการจัดทําความตกลงการคาเสรีกับอาเซียน ทั้งนี้ มีประเทศอาเซียนอื่นๆ ก็ไดทาบทามที่จะเจรจากับ
เกาหลีใตดวย เชน มาเลเซีย และฟลิปปนส โดยเสนอรูปแบบเปน Trade and Investment Facilitation
Agreement ซึ่งนาจะทําไดงา ยกวา
อยางไรก็ตาม เชื่อวาเกาหลีใตตองทํา FTA กับไทยแนนอน เนื่องจากประเทศอื่นๆ ที่เปนคูแขงใน
ภูมิภาคทั้งจีน และญี่ปุน ไดทํา FTA กับไทยแลว ทั้งในกรอบทวิภาคีและกรอบ ASEAN ทั้งนี้ เกาหลีใต
และประเทศตางๆ ใน ASEAN กําลังเจรจารายการสินคาตางๆ ที่จะรวมในรายการลดภาษีหรือไม ซึ่งหาก
สามารถบรรลุขอตกลงกันได สองฝายก็มีโอกาสที่จะเริ่มเจรจาความตกลง FTA ภายในครึ่งหลังของป
2006 นี้ ขณะที่ไทยกําลังเจรจาเรื่องการรวมรายการขาวไวในการลดภาษี ซึ่งทางเกาหลีใตตองการใหขาว
อยูในรายการสินคาปกปอง
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บทที่ 5
ยุทธศาสตรการจัดทํา FTA ของไทย
ยุทธศาสตรการจัดทํา FTA ของไทยกับประเทศที่ไดคดั เลือกจากบทที่ 3 จําแนกไดเปน
ประเทศที่ไทยลงนามจัดทํา FTA ไปแลว 6 ประเทศ ประเทศ/กลุมประเทศที่อยูใ นระหวางการเจรจา
2 ประเทศ และ 2 กลุมประเทศตามลําดับ และประเทศทีม่ ีศักยภาพในการทํา FTA กับไทยอีก 14 ประเทศ
การวิเคราะหยทุ ธศาสตรการจัดทํา FTA ของไทย ในทีน่ ี้ใช 2 หลักเกณฑ คือ ความ
ดึงดูดในการทําการคา (Trade Attractiveness) และอุปสรรคทางการคา (Trade Barrier)
หลักเกณฑ 1: ความดึงดูดในการทําการคา (Trade Attractiveness)
ความดึงดูดในการทําการคาพิจารณาจากกลอง 4 กลองในบทที่ 3 ซึ่งไดแก (1) ขนาด
เศรษฐกิจและมูลคาการคา โดยรวมถึงคูคา -คูแขง (Economy & Trade) (2) การเปนประตูสูภูมภิ าคและ
การเปนผูนําในภูมภิ าค (Gateway/Leader) (3) มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณคาตอการคา การลงทุน
(Natural Resources) และ (4) นโยบายเศรษฐกิจ/สถานการณการเมืองที่เอื้อตอการคา การลงทุน
(Policies) โดยใหน้ําหนักกับกลองที่ 1 และ 2 เปนหลัก สวนกลองที่ 3 และ 4 พิจารณาเปนปจจัย
สนับสนุน
ระดับความดึงดูดกําหนดในลักษณะที่เปนเชิงเปรียบเทียบเฉพาะภายในกลุมประเทศที่
ไดคัดเลือกไวแลว และแบงออกเปน 5 ระดับ ไดแก A, B+, B, C+, และ C โดย A = ความดึงดูดในการทํา
การคามากที่สุด สวน C = ความดึงดูดในการทําการคานอยที่สุด ระดับความดึงดูดในการทําการคาเปน
ปจจัยหนึ่งที่บง ชี้ถึงระดับของผลประโยชนที่พึงไดรับ หากไทยทําการคากับประเทศที่ระดับความดึงดูด
มาก ก็คาดวาจะไดรับผลดีจากการทําการคาก็มากตามไปดวย
ประเทศที่ลงนาม FTA ไปแลว เชน จีน และอินเดีย ทัง้ สองประเทศมีขนาดเศรษฐกิจ
การคาอยูในชวงเปอรเซ็นไทลที่ 80%-100% และเปนประตูสูภูมิภาคและผูนําในภูมิภาค นอกจากนี้ จีน
และอินเดียยังเปนประเทศทีม่ ีทรัพยากรทางธรรมชาติสํารองอยูมาก เชน น้ํามันดิบ ถานหิน แรโลหะ
ประเภทตางๆ อีกดวย อยางไรก็ดี แมวาปจจัยทางดานนโยบายเศรษฐกิจ/สถานการณการเมืองที่เอื้อตอ
การคา การลงทุนของทั้งสองประเทศนี้อยูในลําดับที่มากกวา 10 เมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศอืน่ ๆ ใน
ภูมิภาค แตเนื่องจากปจจัยดังกลาวเปนปจจัยสนับสนุน ดังนั้น ระดับความดึงดูดในการคาของจีนและ
อินเดียยังคงอยูในระดับสูง หรือ A (ตารางที่ 5.1)
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ตารางที่ 5.1: ความดึงดูดของประเทศที่ทํา FTAs แลว
Signed FTAs
Country

Bahrain

China

India

Peru

Australia

New Zealand

Location

Middle
East

East
Asia

South Asia

South
America

Australia

Australia

Economy & Trade
(Percentile)

<60%

80%100%

80%-100%

60%80%

80%100%

60%-80%

Gateway/Leader

/

/

/

X

X

X

Natural Resources

Poor

Rich

Rich

Rich

Rich

Poor

Policies (Ranking in
Region)

Top 1st5th

>10th

>10th

>10th

Top 1st5th

Top 1st-5th

Criterion 1: Attractiveness

C

A

A

C+

A

C+

ที่มา: สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

ประเทศที่อยูระหวางการเจรจา FTA เชน EFTA ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจอยูในชวงเปอรเซ็น
ไทล 60%-100% ทรัพยากรทางธรรมชาติของกลุม EFTA อยูในระดับกลาง และนโยบายเศรษฐกิจ/
สถานการณการเมืองที่เอื้อตอการคา การลงทุนอยูในระดับตนๆ ของภูมิภาค อยางไรก็ดี เนื่องจาก
ประเทศในกลุม EFTA ไมไดเปนประตูสภู ูมิภาคและเปนผูนําในภูมิภาคซึ่งเปนหนึ่งในปจจัยหลักที่ใชใน
การพิจารณา จึงมีสวนทําใหความดึงดูดในการทําการคาของ EFTA อยูที่ระดับ B+ (ตารางที่ 5.2)
ตารางที่ 5.2: ความดึงดูดของประเทศที่อยูในระหวางการเจรจา FTAs
Negotiating FTAs
Country/ Region
Location

United States
North America

Japan
East Asia

BIMST-EC
Asia

EFTA
Western Europe

Economy & Trade (Percentile)

80%-100%

80%100%

60%-100%

60%-100%

Gateway/Leader

/

X

X

X

Natural Resources

Rich

Poor

Rich

Moderate

Policies (Ranking in Region)

Top 1st-5th

Top 1st-5th

>10th

Top 1st-5th

Criterion 1: Attractiveness

A

A

A

B+

ที่มา: สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
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สําหรับประเทศที่มีศักยภาพที่ไทยนาจะทํา FTA เชน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซึ่งเปน
ประตูสูภูมิภาคตะวันออกกลาง มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สําคัญ เชน น้ํามันดิบอยางมหาศาล และ
นโยบายเศรษฐกิจ/สถานการณการเมืองที่เอื้อตอการคา การลงทุนอยูในลําดับตนของภูมิภาค แตขนาด
เศรษฐกิจยังอยูในระดับที่ต่ํา ความดึงดูดในการคาจึงอยูเ พียง B+ (ตารางที่ 5.3)
ตารางที่ 5.3: ความดึงดูดของประเทศที่มีศักยภาพที่ไทยนาจะทํา FTA (ก)
Potential FTA Partners
Country

United
Arab
Emirates

South
Africa

Egypt

Canada

Brazil

Argentina

Chile

Mexico

Location

Middle
East

South
Africa

North
Africa

North
America

South
America

South
America

South
America

North
America

Economy &
Trade
(Percentile)

60%80%

80%100%

60%80%

80%100%

80%100%

80%-100%

60%80%

80%100%

Gateway/Leader

/

/

/

X

/

/

/

/

Natural
Resources

Rich

Rich

Moderate

Rich

Rich

Rich

Rich

Rich

Policies

Top 1st5th in
region

Top 1st5th in
region

>10th in
the
region

Top 1st5th in
region

>10th in
the
region

>10th in
the region

Top 1st5th in
region

>10th in
the
region

Criterion 1:
Attractiveness

B+

A

B

B+

A

A

B+

A

ที่มา: สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

ตารางที่ 5.4: ความดึงดูดของประเทศที่มีศักยภาพในการทํา FTA (ข)
Potential FTA Partners
Country/ Region

European Union

Russia

Ukraine

Saudi Arabia

Qatar

South Korea

Location

Western Europe

Eastern Europe

Eastern Europe

Middle East

Middle East

East Asia

Economy & Trade
(Percentile)

60%-100%

80%-100%

60%-80%

80%-100%

<60%

80%-100%

Gateway/Leader

/

/

X

X

/

X

Natural Resources

Moderate

Rich

Rich

Rich

Rich

Poor

Policies

Top 1st-5th in
region

>10th in the
region

Top 6th-10th in
region

Top 6th-10th
in region

Top 6th-10th
in region

Top 6th-10th in
region

Criterion 1: Attractiveness

A

A

C+

B+

C

B

ที่มา: สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
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หลักเกณฑ 2: อุปสรรคทางการคา (Trade Barrier)
เนื่องจากอุปสรรคการคามีหลากหลายรูปแบบและไมสามารถคํานวณเปนตัวเลขไดอยางถูกตอง
แมนยํา ทําใหการเปรียบเทียบอุปสรรคทางการคาระหวางประเทศเปนไปไดยาก ดวยเหตุนี้ องคกร
ระหวางประเทศตางๆ อาทิ World Bank และ IMF จึงทําการวิเคราะหเชิงปริมาณในรูปแบบของดัชนีเพื่อ
วัด จัดอันดับ และเปรียบเทียบอุปสรรคทางการคาของประเทศตางๆ ในโลก
จากเหตุผลขางตน รายงานฉบับนี้จึงนํา Trade Restrictiveness Index ป 2547 ของ IMF มา
เปรียบเทียบอุปสรรคทางการคาของประเทศตางๆที่ไทยควรทํา FTA ดวย โดยดัชนีดังกลาวเปนตัวแปร
แทน (Proxy) ที่ใชชี้วัดอุปสรรคทางการคาของแตละประเทศโดยใหความสําคัญกับอุปสรรคการคาที่
มิใชภาษีเปนหลัก อยางไรก็ตาม การคํานวณในสวนของมาตรการการคาที่มิใชภาษีอาจไมละเอียด
เพียงพอ เนื่องจากใหน้ําหนักอุปสรรคการคาที่มิใชภาษีทุกประเภทเทียบเทากัน และพิจารณาแตเพียงวา
สินคาที่มีการใชมาตรการทางการคาที่มิใชภาษีคิดเปนสัดสวนเทาใดเมื่อเทียบกับมูลคาการนําเขาทั้งหมด
โดยไมไดคํานึงถึงความสําคัญในการบังคับใชกฎระเบียบเหลานี้ จึงอาจกลาวไดวา ดัชนีดงั กลาวมาจาก
การวิเคราะหอุปสรรคทางการคาตามตัวบทกฎหมายเทานั้น แตเนื่องจากวายังไมมผี ูใดจัดทําตัวชีว้ ัดที่มี
ความละเอียดและสมบูรณกวานี้ การใช Trade Restrictiveness Index เปนตัวแปรแทนชี้วัดอุปสรรคทาง
การคา จึงมีความเหมาะสมในระดับหนึ่ง
ตารางที่ 5.5: วิธีการคํานวณ Trade Restrictiveness Index ของ IMF
NTB Rating
1
(NTB Applied to
< 1% of Trade)

2
(NTB Applied to
1-25% of Trade)

3
(NTB Applied to
>25% of Trade)

1 (Tariff<10%)
Tariff
Rating 2 (10%≤Tariff<15%)
3 (15%≤Tariff<20%)

1

4

7

2

5

8

3

6

9

4 (20%≤Tariff<25%)

4

7

10

5 (25%≤Tariff)

5

8

10

Low Æ High

ที่มา: กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF)
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จากตารางขางตน จะสังเกตไดวา ดัชนีในแตละแกนมีพสิ ัย (Range) ที่แตกตางกัน โดยดัชนีดาน
ภาษี คํานวณจากอัตราอากรขาเขา MFN เฉลี่ย สวนดัชนี NTB แบงไดเปน 3 ระดับตามสัดสวนของมูลคา
การนําเขาที่มกี ารใช NTB ในขณะทีด่ ัชนีภาพรวม Trade Restrictiveness Index เปนจํานวนเต็มตัง้ แต 110 ซึ่งสามารถจัดแบงประเทศไดเปน 5 กลุม คือ
กลุมที่ 1 กําแพงการคาต่ํามาก (Very Low) Î มีคา Index 1-2
กลุมที่ 2 กําแพงการคาต่ํา (Low) Î มีคา Index 3-4
กลุมที่ 3 กําแพงการคากลาง (Moderate) Î มีคา Index 5-6
กลุมที่ 4 กําแพงการคาสูง (High) Î มีคา Index 7-8
กลุมที่ 5 กําแพงการคาสูงมาก (Very High) Î มีคา Index 9-10
เนื่องจากการเจรจาจัดทํา FTA เปนการเจรจาเพื่อลดกําแพงทางการคาใหอยูในระดับที่ต่ํากวา
กรอบขององคการการคาโลก ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการทํา FTA จึงแปรผกผันไปตามระดับ
กําแพงภาษี หากอุปสรรคทางการคาอยูในระดับที่สูงหรือใกลเคียงกับองคการการคาโลก ความตกลง
FTA จะเปนเครื่องมือที่จะชวยลดระดับกําแพงทางการคาไดมาก ในทางกลับกัน หากกําแพงทางการคา
ต่ําอยูแลว การเจรจาจัดทํา FTA อาจจะไมใชทางออกทีด่ ีที่สุดสําหรับการเพิ่มมูลคาการสงออกของไทย
ไปประเทศนัน้ เมื่อไมไดคํานึงถึงปจจัยอืน่ ๆ ไทยจึงควรเดินหนาเจรจา FTA กับประเทศที่มีกําแพงการคา
สูงเปนลําดับแรก เพื่อใหคา เสียโอกาสจากการเจรจาต่ําสุด เนื่องจากทรัพยากรทีใ่ ชในการเจรจาจัดทํา
FTA ของไทยนั้นมีอยูอยางจํากัด ไมวาจะเปนดานเวลาหรือบุคลากร
ตารางที่ 5.6: อุปสรรคทางการคาของประเทศที่ลงนาม FTAs ไปแลว
Country
Tariffs Agriculture (%)
Tariffs - NonAgriculture (%)
Tariffs - Total
(%)
Criterion 2:
Trade Barriers

Bahrain

China

India

Peru

Australia

New
Zealand

6.8

16.2

37.4

13.6

1.2

1.7

4.9

9.5

27.9

9.7

4.6

3.4

5.2

10.4

29.1

10.2

4.2

3.1

Very Low
(1)

Moderate
(5)

High
(7)

Very Low Very Low Very Low
(2)
(1)
(1)

ที่มา: World Trade Report 2005 และสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
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ตารางที่ 5.7: อุปสรรคทางการคาของประเทศที่อยูในระหวางเจรจา FTAs
Country/ Region
Tariffs Agriculture (%)
Tariffs - NonAgriculture (%)
Tariffs - Total (%)
Criterion 2:
Trade Barriers

United States

Japan

BIMST-EC

EFTA

Moderate

7.3

33.9

High

3.3

2.5

25

Low

3.7
Low
(4)

3.1
Low
(4)

26.1

Low
Low
(4)

High

ที่มา: World Trade Report 2005 และสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

ตารางที่ 5.8: อุปสรรคทางการคาของประเทศที่มีศักยภาพที่ไทยนาจะทํา FTA
Country

UAE

South
Africa

Tariffs 9.1
Agriculture (%)
Tariffs - Non5.3
Agriculture (%)
Tariffs - Total
5.0
5.8
(%)
Criterion 2:
Moderate
Low
Trade Barriers
(5)

Egypt Canada

Brazil

Argentina

Chile

22.5

3.0

10.3

12.0

6.0

19.5

4.0

12.7

12.9

5.9

19.9

3.9

12.4

12.7

6.0

Low
(4)

Low
(4)

Moderate Moderate Very Low
(5)
(5)
(1)

ที่มา: World Trade Report 2005 และสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
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ตารางที่ 5.9: อุปสรรคทางการคาของประเทศที่มีศักยภาพที่ไทยนาจะทํา FTA
Country/ Region Mexico
Tariffs Agriculture (%)
Tariffs - NonAgriculture (%)
Tariffs - Total
(%)
Criterion 2:
Trade Barriers

Saudi
Qatar
Arabia

South
Korea

EU

Russia

Ukraine

24.5

5.9

8.9

Moderate

6.0

6.3

41.6

17.1

4.0

10.1

6.9

6.0

4.9

6.7

18.0

4.2

9.9

7.1

7.0

5.0

11.2

Low
(4)

Moderate
(5)

Low
(4)

Low (4)

Low
(4)

Low Moderate

ที่มา: World Trade Report 2005 และสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

Priority Score
คา Priority Score ในตารางที่ 5.10 คํานวณโดยใหน้ําหนักทั้งสองหลักเกณฑเทาๆกัน โดยคา 1
แสดงถึงคาเสียโอกาสในการเจรจาความตกลง FTA ที่ต่ําโดยเปรียบเทียบ ซึ่งหมายความวา ในประเทศ
ดังกลาว ไทยจะไดประโยชนจากการเจรจา FTA คอนขางสูง เนื่องจากระดับความดึงดูดทางดาน
เศรษฐกิจการคาและอุปสรรคทางการคาอยูในระดับสูง ในขณะที่ประเทศที่ไดคะแนน 5 ไทยจะได
ประโยชนจากการเจรจา FTA คอนขางต่ํา เนื่องจากความดึงดูดทางดานเศรษฐกิจการคานอยและกําแพง
การคาอยูในระดับที่ต่ําอยูแลว
ตารางที่ 5.10: วิธีจัดลําดับความสําคัญ
Criterion 1 (Attractiveness)
C
C+
B
Criterion 2
(Trade Barriers)

B+

A

Very Low

5

5

5

4

3

Low

5

5

4

3

2

Moderate

5

4

3

2

2

High

4

3

2

2

1

Very High

3

2

2

1

1

ที่มา: สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
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จากนี้จึงนําเกณฑจากตารางที่ 5.10 ขางบนมาจัด Priority Score ใหกับประเทศที่ไทยทํา FTA
แลว กําลังเจรจา FTA และทีไ่ ทยนาจะทํา FTA ในอนาคตตามตารางที่ 5.11
ตารางที่ 5.11: Priority Score ของแตละประเทศที่ไดลงนาม FTA แลว กําลังเจรจา FTA
และที่มีศักยภาพซึ่งไทยนาจะทํา FTA
Priority
Signed FTAs
Score
1
India
China
2
3
4
5

Negotiating FTAs
BIMST-EC
United States & Japan

Australia

EFTA

Bahrain, Peru &
New Zealand

Potential FTA Partners
South Africa, Brazil, Argentina,
Mexico, EU, Russia,
Saudi Arabia & South Korea
UAE & Canada
Egypt & Chile
Ukraine & Qatar

ที่มา: สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

อยางไรก็ตาม การวิเคราะหมาถึงขั้นนี้ ยังไมไดคาํ นึงถึงระดับการลงทุนและความรวมมือ
ระหวางไทยกับประเทศคูภาคี ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการผลักดันให FTA เกิดขึ้นไดอยางเปน
รูปธรรม ดังนั้น หากความสัมพันธระหวางประเทศอยูใ นระดับที่สูง การริเริ่มจัดทํา FTA ก็เปนไปไดมาก
เชนกัน ตางจากกรณีที่ระดับความสัมพันธยังอยูในระดับที่คอนขางต่ํา ทั้งนี้ เปนเพราะการริเริ่มจัดทํา
FTA จะเกิดขึน้ ไดก็ตอเมื่อประเทศคูภาคีทงั้ สองมีความสัมพันธทางดานตางๆ เชน ดานการคา การลงทุน
และการทูต ในระดับที่สูงเพียงพอกอนทีจ่ ะกาวไปสูการเจรจาจัดทํา FTA ได
ทั้งนี้ จากการวิเคราะหรายประเทศในเชิงเปรียบเทียบ สามารถแบงระดับการลงทุนและความ
รวมมือระหวางประเทศไดเปน 5 ลําดับ ดังนี้
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ตารางที่ 5.12 : ยุทธศาสตรการจัดทํา FTA ของไทย
Investment &
Cooperation
High

Moderate

Low

Priority Score
1

India*
BIMST-EC**

2

3

China*
United States**
Japan**
South Korea
EU

South Africa
Brazil
Argentina
Mexico
Russia
Saudi Arabia

Australia*
EFTA**
Canada
UAE

4

5

New Zealand*

Egypt
Chile

Bahrain*
Peru*
Ukraine
Qatar

ที่มา: สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
หมายเหตุ: * = ประเทศที่ลงนาม FTA กับไทยแลว
** = ประเทศที่ยังอยูระหวางการเจรจา FTA

จากตารางขางตน จะสังเกตไดวา ประเทศที่ไทยลงนามจัดตั้งเขตการคาเสรีไปแลว มีระดับการ
ลงทุนและความรวมมือกับไทยที่คอนขางสูง เชนเดียวกับประเทศทีก่ ําลังเจรจาทํา FTA อยู คือ
สหรัฐอเมริกาและญี่ปุน ทีต่ างมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการเมืองอันแนนแฟนกับไทย ในทาง
ตรงกันขาม ประเทศที่มีศักยภาพในการจัดทํา FTA กับไทย 14 ประเทศ สวนใหญมรี ะดับการลงทุนและ
ความรวมมือทีต่ ่ําโดยเปรียบเทียบ การบรรลุขอตกลง FTA จึงตองผานอุปสรรคทางการเมืองมากมาย
ยกเวนใน 3 ประเทศ/กลุมประเทศ ไดแก เกาหลีใต แคนาดา และสหภาพยุโรป ที่ระดับความสัมพันธ
คอนขางสูงอยูแลว
ตัวอยางที่ชดั เจนที่สุดคือ ซาอุดิอาระเบีย แมวามหาอํานาจในตะวันออกกลางแหงนี้จะไดรับ
Priority Score สูงถึง 2 คะแนน แตในความเปนจริง ไทยและซาอุดิอาระเบียมีความสัมพันธทางการทูตใน
ระดับอุปทูต ความรวมมือระหวางประเทศจึงมีอยูจํากัด ดวยเหตุนี้ หากบรรยากาศทางการเมืองยังคงอึมค
รึมตอไป การเจรจา FTA กับซาอุดิอาระเบียจึงบรรลุเปาหมายไดยาก ตางจากการเจรจากับประเทศที่มี
Priority Score ต่ํากวา เชน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส หรือในกรณีของบาหเรนที่ไดบรรลุขอตกลงไปแลว
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แตการลงทุนและความสัมพันธระหวางประเทศอยูใ นระดับที่สูงกวาโดยเปรียบเทียบกับซาอุดิอาระเบีย
ทั้งที่ประโยชนจากการทํา FTA ไทย-บาหเรนมีไมมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชนทจี่ ะไดรับใน
กรณีที่มีการจัดทํา FTA ไทย-ซาอุดิอาระเบีย
ดังนั้น การดําเนินยุทธศาสตร FTA กับประเทศตางๆของไทย ตองพิจารณาจากปจจัยดานการ
ลงทุนและความรวมมือระหวางประเทศประกอบกับคะแนน Priority Score เชน ในกรณีของเกาหลีใต
และอารเจนตินาซึ่งได Priority Score 2 คะแนนเทากัน แตเกาหลีใตเปนประเทศในทวีปเอเชียและมี
ความสัมพันธกับไทยทั้งในกรอบทวิภาคีและ ASEAN+3 ดังนั้น การริเริ่มเจรจา FTA กับเกาหลีใตนาจะ
บรรลุขอตกลงไดรวดเร็วกวาในกรณีของการริเริ่มจัดทํา FTA ระหวางไทยและอารเจนตินาซึ่งมีความสัมพันธ
ระหวางประเทศไมมากนัก และอาจเผชิญอุปสรรคทางการเมืองตางๆ ดังกรณีของซาอุดิอาระเบีย
ดวยเหตุนี้ ความพรอมในการริเริ่มจัดทํา FTA ระหวางไทยกับประเทศที่ได Priority Score ต่ํา
อาจมีมากกวาการริเริ่มจัดทํา FTA กับไทยมากกวาประเทศอื่นๆ ดังเชนในกรณีของ FTA ไทยนิวซีแลนดที่บรรลุขอตกลงไปเรียบรอยแลว ในขณะเดียวกัน ไทยก็ไมควรละเลยที่จะสานความสัมพันธ
ทางเศรษฐกิจและการทูตกับประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศที่มี Priority Score สูง ทั้งนี้ เนื่องจากวา
เมื่อถึงเวลาที่ไทยเห็นควรเริม่ เจรจา FTA ไทยอาจเผชิญปญหาที่ไมคาดคิดอันสืบเนือ่ งมาจากความขัดแยง
ทางการเมืองหรือความซับซอนของขอกฎหมาย ดังนั้น หนวยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน รวมถึงองคกร
ตางๆ เชน สํานักงานยุทธศาสตรการคาระหวางประเทศ สภาหอการคาไทย และหนวยงานอื่นๆ อาจมี
บทบาททางออมในการสงเสริมความสัมพันธระหวางไทยกับประเทศคูภาคีใหแนนแฟนยิ่งขึ้น เพิม่ ความ
เปนไปไดที่ไทยจะบรรลุการเจรจาจัดทําความตกลง FTA กับประเทศนั้นๆในอนาคต
อยางไรก็ตาม การเดินทางสํารวจขอมูล โดยการสัมภาษณจากภาครัฐและภาคเอกชนของ
ประเทศที่มีศักยภาพ เปนหนึ่งในปจจัยสําคัญเพื่อประกอบการตัดสินใจจัดทํา FTA ของไทย จาก
ประสบการณ การสํารวจภาคสนามในอียปิ ตและแอฟริกาใต พบวา ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐของอียิปต
มีความกระตือรือรนในการสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศทั้งทางดานการคา การลงทุน และอื่นๆ
เปนอยางมาก ซึ่งรวมถึงความตองการจัดทํา FTA ระหวางสองประเทศ อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับ
แอฟริกาใต ซึง่ ทางภาครัฐมีการตอบสนองตอการทํา FTA กับไทยคอนขางนอย ดวยเหตุนี้ การจัดทํา
FTA ระหวางไทยและอียปิ ตจึงมีความเปนไปไดมากกวา แมวาระดับความสัมพันธระหวางไทยและ
อียิปตจากการวิเคราะหยังอยูใ นระดับที่ไมสูงมากนัก
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บทที่ 6
บทสรุป และขอคิดเห็นเชิงนโยบาย
สรุป
ปวยการณที่จะมาตอลอตอเถียงกันวา FTA ดีหรือไมดี แตจะมีวิธีการจัดการกระบวนการที่ไมมี
วันหวนกลับนี้ใหดีที่สุดไดอยางไรเพื่อเปนหลักประกันวา ผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการเจรจาจัดทํา
FTA มีการจัดสรรปนสวนไดทั่วหนาและในดานความเสี่ยงนั้นไดมีการจัดการ/ดูแลใหอยูในระดับที่ต่ําสุด
แนวทางในการปรับตัว
ในภาพรวมจําเปนตองปรับกลไกทั้งทางดาน Demand Side (การขยายตลาดโดยมี FTA เปน
เครื่องมือ) ใหสอดรับกับทางดาน Supply Side (การปรับตัว/ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ-ธุรกิจ-สังคมในทุก
ภาคสวนใหมีสวนรวมในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน กลาวคือ ผลิตสินคาและบริการที่มี
คุณภาพและเปนที่ตองการของตลาดไดมาตรฐานสากล) สินคาและบริการที่มีขีดความสามารถในการ
แขงขันหรือยังมีศักยภาพในการแขงขันตองเรงผลักดันใหเติบโตและเขมแข็งตอไปได สวนสินคาและ
บริการที่ไมมีความไดเปรียบในการแขงขันจําเปนตองปรับตัว/ปรับเปลี่ยนใหสอดรับกับกรอบเวลาที่ได
ตกลงไวกับประเทศคูเจรจา FTA เพื่อการผอนปรนผลกระทบ นอกจากนี้ การเจรจา FTA ยังจําเปนตอง
พิจารณาประเด็นทางการคาที่ เกี่ยวของกับการผลิตสิน คาและบริการในแตละประเภทเพื่ อใหไดรับ
ผลกระทบดานลบนอยที่สุด อาทิ การใหการคุมครองและการปราบปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญา
ที่เขมงวด อาจมีสวนปดกั้นการเสริมสรางนวัตกรรมใหมๆ และเปนการเพิ่มตนทุนในการผลิตสินคาและ
บริการ แตในอี กมุมมองหนึ่งก็ เปนการปูนบําเหน็จรางวัลใหแกผูสรางสรรคนวัตกรรมให เก็บเกี่ย ว
ผลประโยชนไดภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
การมีหนวยงานกลางที่มีอํานาจทําหนาที่ในการทําใหองคประกอบทางดาน Demand Side และ
องคประกอบทางดาน Supply Side ปรับตัวใหเขาหากันไดอยางสมดุลเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนนับเปน
ภารกิจที่เรงดวน เนื่องจากลักษณะการปรับตัวทางดาน Supply มีความยุงยากมากกวาและกินเวลา
มากกวาทางดาน Demand และยังตองทํางานใหสอดประสานกับหนวยงานตางๆ (ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน) ในทุกภาคสวน พรอมทั้งติดตามประเมินผล/แกไขปญหาอุปสรรคตางๆใหลุลวงภายใตเวลา
อันจํากัด (ตามความตกลง FTAs ที่ไดมีการลงนามไปแลวและความตกลง FTA ที่กําลังจะติดตามมา)
โดย สํานักงานยุทธศาสตรการคาระหวางประเทศ (สยค.) เหมาะสมแลวกับการทําหนาที่ที่สําคัญยิ่งที่
กลาวถึงขางตน
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กลยุทธการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
กลยุทธการเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขันในภาพรวมพุงเปาไปที่ 3 กลุมเปาหมายหลัก:
บริษัทใหญ SMEs และ กลุมรากหญา ที่อยูในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการตางๆที่จักตองปรับตัวให
สอดรับกับสถานการณที่เปลีย่ นแปลงไปจากการทํา FTAs จําแนกเปนรายประเทศ และในทางปฏิบัติ
ตองพิจารณา โดยรวมของทุกประเทศที่ไทยทํา FTA ที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจ-ธุรกิจรายสาขา ราย
สินคา และ/หรือ รายประเด็น เพื่อนํามาประกอบการกําหนดทิศทางในการปรับตัว/ปรับโครงสราง
เศรษฐกิจ-ธุรกิจใหดํารงคงอยูไ ดตอไป
1. กลยุทธการปรับตัวกรณีผลกระทบ FTA อาจมีทั้งบวกและลบ: Global Value Chain Approach
การปรับตัวของอุตสาหกรรมเหล็กไทยจําเปนตองประเมินผลกระทบที่มีตอผลิตภัณฑเหล็กจาก
การที่ไทยทํา FTAs กับทุกประเทศที่มีแหลงแรเหล็กและถานหิน ทั้งในปจจุบันและอนาคต (ออสเตรเลีย
จีน อินเดีย ญี่ปุน บราซิล รัสเซีย และยูเครน) ซึ่งมีศักยภาพ (สินแรเหล็ก/ถานหิน/เทคโนโลยี/เครือขาย
การผลิตขามชาติ)ในการผลิตผลิตภัณฑเหล็กแบบ Global Value Chain ที่เปน Integrated Mills 1
เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเหล็กไทยที่ยังเปน Mini Mills 2 แนวทางในการปรับตัวของอุตสาหกรรม
เหล็กไทยจึงตองใชการเจรจาจัดทํา FTAs ใหเปนประโยชนโดยเปนเครือขายหรือเปนสวนหนึ่งของหวง
โซดังกลาวที่พิจารณาแลวเห็นวามี Niche Market ที่สามารถดําเนินการได เปนตน
2. กลยุทธการปรับตัวกรณีผลกระทบจากFTA เปนลบ: Global Value Chain Approach
การปรั บ ตั ว ของอุ ต สาหกรรมในภาคการผลิ ต ในภาคเกษตรของไทยที่ เ ห็ น เด น ชั ด คื อ
อุตสาหกรรมโคนม (และโคเนื้อ) ที่เปนผลมาจากไทยทํา FTAs กับออสเตรเลียและนิวซีแลนด และการ
ทํา FTAs กับประเทศอื่นๆที่กําลังจะตามมา อาทิ สหรัฐฯ EU และ EFTA ก็อาจสงผลกระทบในทํานอง
เดียวกัน ทําใหไทยจําเปนตองปรับตัวดวยการบริหารจัดการ (ควบคุม) อุปทานน้ํานมดิบใหสอดรับกับ
อุปสงคนมพรอมดื่ม และผลิตภัณฑนมอื่นๆที่ใชน้ํานมดิบเปนสวนประกอบหลัก โดยเฉพาะตองบริหาร
จัดการการจัดซื้อจัดหานมโรงเรียนซึ่งเปน Welfare ใหกับนักเรียนใหมีประสิทธิภาพและปรับปรุง
Supply Chain ของการผลิตน้ํานมดิบใหมีประสิทธิภาพสูงกวาที่เปนอยูในปจจุบันเพื่อลดตนทุนการผลิต
ซึ่งจะสะทอนถึงความเปนไปได (มาก/นอย)ในการปรับราคารับซื้อน้ํานมดิบจากเกษตรกรใหสอดรับกับ
ราคานมในตลาดโลก โดยที่เกษตรกรก็ยังทํามาหาเลี้ยงชีพตอไปได แตตองปรับตัวใหเขากับสถานการณ
ที่เปลี่ยนไป กลาวโดยสรุปก็คือ มุงเนนการแกไขปญหาใหทุกฝายที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมดํารงอาชีพ
อยูไดโดยจัดการอุปทาน (ตลาดในประเทศ) เปนหลัก

1
2

ผลิตภัณฑเหล็กไดทุกขั้นตอนตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา
ไมมีแหลงแรเหล็ก และถานหินเพียงพอ และผลิตผลิตภัณฑเหล็กขั้นกลางน้ําและปลายน้ําไดบางรายการ
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3. กลยุทธการปรับตัวกรณีผลกระทบจาก FTA เปนบวก: Global Value Chain Approach
การปรั บ ตั ว ของอุ ต สาหกรรมในภาคการบริ ก ารซึ่ ง เป น ผลกระทบในด า นบวก ได แ ก การ
ทองเที่ยว ครัวไทย/รานอาหารไทย Chef & Spa โดยภาครัฐจําเปนตองเรงเจรจาใหประเทศคูเจรจา FTAs
ลด/ขจัดปญหาอุปสรรคในทางปฎิบัติใน Mode 3: Commercial Presence (ดานการลงทุนและเปนเจาของ
กิจการในตางประเทศ) Mode 4: Movement of Natural Person (การเคลื่อนยายบุคลากรวิชาชีพเฉพาะ
ดานเพื่อทํางานใน Mode 3 Î Work Permits) และ Mode 2: Consumption Abroad (การเดินทางไปใช
บริการขามประเทศซึ่งเกี่ยวของกับความสะดวกในการเขาเมือง) และการยกระดับสินคา OTOP พวงไป
กับธุรกิจดังกลาวขางตน กลาวโดยสรุปก็คือ มุงเนนไปที่ Trade-in-Service & Investment Facilitation
เพื่อใหธุรกิจไทยเจริญเติบโตตอไปไดในตลาดโลก
อยางไรก็ตาม กระบวนการในการปรับตัวไมวาจะเปนผลกระทบดานบวกหรือดานลบจากการ
เจรจาจัดทํา FTAs ดังกลาว จําเปนตองมีหนวยงานที่รับผิดชอบ/หรือแมงานรับไปดําเนินการแกไขปรับปรุง
ใหสัมฤทธิ์ผลอยางจริงจัง และตองมีกระบวนการติดตาม ประเมินผลและรายงานความคืบหนาพรอม
แกไขปญหาอุปสรรคใหผานพนไปไดตามทีก่ ําหนดไวในแผนการดําเนินงาน โดยมี สยค. เปนศูนยกลางในการ
ประสานงาน
กลยุทธการเจรจาจัดทํา FTAs กับประเทศที่มีศักยภาพในรอบใหม
หากโอกาสเปดทางใหมีการเจรจาจัดทํา FTA ในรอบใหม ทางการก็ควรทําการเจรจากับประเทศ
ที่ไดทําการคัดเลือกไวแลวในบทที่ 3 โดยเฉพาะกับประเทศที่มีความกระตือรือรนที่จะทํา FTA กับไทย
โดยเริ่ ม ต น จากการที่ ภ าครั ฐ บาลและภาคเอกชนไทยประสานสั ม พั น ธ ด า นการค า -การลงทุ น กั บ
ภาครั ฐ บาลและภาคเอกชนของประเทศเป า หมายดั ง กล า ว (เช น อี ยิ ป ต ) โดยในขั้ น ต น พยายามใช
ประโยชนขอมูล/สารสนเทศการเปดตลาดการคาการลงทุนตามชองทางตางๆใหเต็มที่ เพื่อแสวงหา
โอกาสในการทํามาคาขาย-ลงทุนระหวางผูประกอบการทั้งสองประเทศ และเพื่อถางทางหรือเปนบันได
ไปสูการเจรจาจัดทํา FTA ในที่สุด ซึ่งเปนแนวทางที่ควรเรงดําเนินการอยางยิ่งสําหรับตลาดสงออกใหมๆ
ของไทย
ขอสังเกตสงทาย
ในการดําเนินยุทธศาสตรการคาการลงทุนระหวางประเทศขางตน (รวม FTAs และอื่นๆที่
เกี่ยวของ) มีความจําเปนเรงดวนที่สดุ ที่ไทยจักตองสรางบุคลากรที่เชี่ยวชาญรอบรูและเขาใจภาษาของ
ประเทศตางๆในโลกที่ไทยมีความสัมพันธดานการคาการลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
(เปนมืออาชีพ/เปน
วิชาชีพที่มีความรูความเขาใจในพลวัตรทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง R&D Technology ภาษา ศาสนา
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณี อยางลึกซึ้ง ตอเนื่อง และเปนการถาวร) เพื่อเปนกําลังสําคัญ
ในการขับเคลือ่ นประเทศไทยใหสามารถยืนหยัดในเวทีโลกไดอยางสงางาม
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ตลาดสินคาเกษตร
แคนาดา
• สินคาเกษตรไทยที่มีศักยภาพในตลาดแคนาดา
HS
รายการ
1
030110 Ornamental fish, live
2
030339 Flatfish nes, frozen, excluding heading No 03.04, livers and roes
3
030343 Skipjack or stripe-bellid bonito, frozen ex headg No 03.04,livers&roes
4
030360 Cod, frozen, excluding heading No 03.04, livers and roes
5
030379 Fish nes, frozen, excluding heading No 03.04, livers and roes
6
030420 Fish fillets frozen
7
030490 Fish meat nes, minced or not, frozen
8
030530 Fish fillets, dried, salted or in brine but not smoked
9
030559 Fish nes, dried, whether or not salted but not smoked
10
030613 Shrimps and prawns, frozen, in shell or not, including boiled in shell
11
030614 Crabs frozen, in shell or not, including boiled in shell
12
030623 Shrimps & prawns, not frozen, in shell or not, including boiled in shell
13
030729 Scallops, incl queen scallops, shelld o not, frozen, drid, saltd o in brine
14
030749 Cuttle fish and squid, shelled or not, frozen, dried, salted or in brine
15
030759 Octopus, frozen, dried, salted or in brine
16
030799 Molluscs nes,shelld o not&aquatic invert nes, fz, drid, saltd o in brine
17
040899 Eggs, bird, not in shell nes
18
041000 Edible products of animal origin nes
19
050800 Coral&sim mat, shellfsh shell, cuttl bone, echinoderm unwk unshp pdr&wast
20
051199 Animal prods nes&dead animals of Chapter I unfit for human consumption
21
060310 Cut flowers & flower buds for bouquets or ornamental purposes, fresh
22
070320 Garlic, fresh or chilled
23
070960 Peppers of the genus Capsicum or of the genus Pimenta, fresh or chilled
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

HS
070990
071040
071290
071331
071339
080119
080410
080430
080450
080540
080590
080720
081090
081190
081290
081340
090230
090420
091010
091050
091091
091099
100620
100630
100640
110230
110814
110819

รายการ
Vegetables, fresh or chilled nes
Sweet corn, frozen
Vegetables and mixtures dried, but not further prepared nes
Urd, mung, black/green gram beans drid shelld, whether/not skinnd/split
Beans dried, shelled, whether or not skinned or split, nes
Coconuts, excluding dessicated
Dates, fresh or dried
Pineapples, fresh or dried
Guavas, mangoes and mangosteens, fresh or dried
Grapefruit, fresh or dried
Citrus fruits, fresh or dried, nes
Papaws (papayas), fresh
Fruits, fresh nes
Fruits&edible nuts uncook,steam/boil (water) sweetend/not,frozen,nes
Fruits&nuts provis preservd but unfit f immediate consumption nes
Fruits, dried nes
Black tea (fermented)&partly fermentd tea in packages not exceedg 3 kg
Fruits of the genus Capsicum or Pimenta, dried, crushed or ground
Ginger
Curry
Mixtures of two/more of the prods of different headgs to this chapter
Spices nes
Rice, husked (brown)
Rice, semi-milled or wholly milled, whether or not polished or glazed
Rice, broken
Rice flour
Manioc (cassava) starch
Starches nes
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52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

HS
120991
121190
130110
140490
151319
160232
160300
160411
160413
160414
160415
160419
160420
160510
160520
160530
160590
170111
170199
170490
180400
180690
190190
190211
190219
190230
190300
190490

รายการ
Seeds, vegetable, nes for sowing
Plants &pts of plants(incl sed&fruit) usd in pharm,perf,insect etc nes
Lac
Vegetable products nes
Coconut (copra) oil&its fractions refined but not chemically modified
Fowl (gallus domesticus) meat, prepared/preserved
Extracts&juices of meat,fish,or crust,molluscs/oth aquatic invertebr
Salmon prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced
Sardines,sardinella&brislg o sprats prep o presvd,whole o pce ex mincd
Tunas,skipjack&Atl bonito,prepard/preservd,whole/in pieces,ex mincd
Mackerel, prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced
Fish nes, prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced
Fish prepared or preserved, except whole or in pieces
Crab, prepared or preserved
Shrimps and prawns,prepared or preserved
Lobster, prepared or preserved
Molluscs and other aquatic invertebrates prepared or preserved
Raw sugar, cane
Refined sugar, in solid form, nes
Sugar confectionery nes (includg white chocolate),not containg cocoa
Cocoa butter, fat and oil
Chocolate and other food preparations containing cocoa nes
Malt extract&food prep of Ch 19 <50% cocoa&hd 0401 to 0404 < 10% cocoa
Uncooked pasta not stuffed or otherwise prepared, containing eggs
Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared, nes
Pasta nes
Tapioca subst prep from starch in flake,grain,pearl,siftg or sim forms
Cereals,exc maize (corn),in grain form,pre-cookd or otherwise prepard
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80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
•
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

HS
รายการ
190590 Communion wafers,empty cachets f pharm use&sim prod&bakers
200190 Veg,fruit,nut&edible prts of plants nes,prep/presvd by vin/acetic acid
200540 Peas prepard o preservd,oth than by vinegar o acetic acid,not frozen
200580 Sweet corn prepard o preservd,o/t by vinegar o acetic acid not frozen
200590 Veg nes&mix of veg prep/presvd o/t by vinegar/acetic acid,not frozen
200600 Fruit,nut,fruit-peel&pts of plant presvd by sugar (draind,glace/cryst)
200811 Ground-nuts nes o/w prep or presvd,sugared,sweetened,spirited or not
200819 Nuts&seeds nes incl mx,o/w prep o presvd,sugard,sweetend,spiritd o not
200820 Pineapples nes,o/w prep or presvd,sugared,sweetened,spirited or not
200830 Citrus fruits nes,o/w prep or presvd,sugared,sweetened,spirited or not
200870 Peaches nes,o/w prep o presvd whether o not sugard,sweetend o spiritd
200892 Fruit mixtures nes,o/w prep o presvd,whether o not sugard,sweet o spir
200899 Fruits&oth edible pts of plants nes,prep/presvd,sug,sweet/spir/not
200940 Pineapple juice,unfermented&not spiritd,whether or not sugard or sweet
200980 Fruit&veg juice nes (exc mx) unferment unspiritd,whether/not sug/sweet
สินคาเกษตรของแคนาดาที่มศี ักยภาพในตลาดไทย
HS
รายการ
020329 Swine cuts, frozen nes
020649 Swine edible offal, frozen nes
030310 Salmon, Pacific, frozen, excluding heading No 03.04, livers and roes
030331 Halibut, frozen, excluding heading No 03.04, livers and roes
030374 Mackerel, frozen, excluding heading No 03.04, livers and roes
030379 Fish nes, frozen, excluding heading No 03.04, livers and roes
030380 Livers and roes, frozen
030520 Livers and roes, dried, smoked, salted or in brine
030612 Lobsters nes, frozen, in shell or not, including boiled in shell
030613 Shrimps and prawns, frozen, in shell or not, including boiled in shell
030614 Crabs frozen, in shell or not, including boiled in shell
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

HR
030622
030623
040210
040891
050690
070190
071310
081190
100190
100830
110520
110610
120100
120750
160414
160520
170219
200410

รายการ
Lobsters nes, not frozen, in shell or not, including boiled in shell
Shrimps & prawns,not frozen,in shell or not,including boiled in shell
Milk powder not exceeding 1.5% fat
Eggs, bird, not in shell, dried
Bones&horn-cores degelatinisd,unwk,defattd o simply prepr,powder&waste
Potatoes, fresh or chilled nes
Peas dried, shelled, whether or not skinned or split
Fruits&edible nuts uncook,steam/boil (water) sweetend/not,frozen,nes
Wheat nes and meslin
Canary seed
Potato flakes
Flour and meal of the dried leguminous vegetables of heading No 07.13
Soya beans
Mustard seeds, whether or not broken
Tunas,skipjack&Atl bonito,prepard/preservd,whole/in pieces,ex mincd
Shrimps and prawns,prepared or preserved
Lactose and lactose syrup, <99% lactose on dry matter
Potatoes prepard or preservd oth than by vinegar or acetic acid,frozen

เม็กซิโก
• สินคาเกษตรไทยที่มีศักยภาพในตลาดเม็กซิโก
HS
รายการ
1
030110 Ornamental fish, live
2
030420 Fish fillets frozen
3
030613 Shrimps and prawns, frozen, in shell or not, including boiled in shell
4
030759 Octopus, frozen, dried, salted or in brine
5
050800 Coral&sim mat,shellfsh shell,cuttl bone,echinoderm unwk unshp pdr&wast
6
071190 Vegetables nes&mixtures provis presvd but nt f immediate consumptn
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
•
1
2
3
4
5
6

HS
รายการ
080430 Pineapples, fresh or dried
080450 Guavas, mangoes and mangosteens, fresh or dried
081310 Apricots, dried
081340 Fruits, dried nes
110814 Manioc (cassava) starch
120991 Seeds, vegetable, nes for sowing
120999 Seeds, fruit and spores for sowing, nes
140490 Vegetable products nes
160420 Fish prepared or preserved, except whole or in pieces
160510 Crab, prepared or preserved
160520 Shrimps and prawns,prepared or preserved
160590 Molluscs and other aquatic invertebrates prepared or preserved
190300 Tapioca subst prep from starch in flake,grain,pearl,siftg or sim forms
200190 Veg,fruit,nut&edible prts of plants nes,prep/presvd by vin/acetic acid
200580 Sweet corn prepard o preservd,o/t by vinegar o acetic acid not frozen
200590 Veg nes&mix of veg prep/presvd o/t by vinegar/acetic acid,not frozen
200820 Pineapples nes,o/w prep or presvd,sugared,sweetened,spirited or not
200899 Fruits&oth edible pts of plants nes,prep/presvd,sug,sweet/spir/not
200940 Pineapple juice,unfermented&not spiritd,whether or not sugard or sweet
สินคาเกษตรของเม็กซิโกที่มีศักยภาพในตลาดไทย
HS
รายการ
030342 Tunas, yellowfin, frozen excluding heading No 03.04, livers and roes
030613 Shrimps and prawns, frozen, in shell or not, including boiled in shell
130220 Pectic substances, pectinates & pectates
170230 Glucose&glucose syrup nt cntg fruct/cntg in dry state <20% by wt fruct
170290 Sugar nes, including invert sugar
170410 Chewing gum containing sugar, except medicinal
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บราซิล
• สินคาเกษตรไทยที่มีศักยภาพในตลาดบราซิล
HS
รายการ
1
030110 Ornamental fish, live
2
030379 Fish nes, frozen, excluding heading No 03.04, livers and roes
3
030420 Fish fillets frozen
4
030490 Fish meat nes, minced or not, frozen
5
030569 Fish nes, salted and in brine, but not dried or smoked
6
060290 Plants live, nes
7
100620 Rice, husked (brown)
8
100630 Rice, semi-milled or wholly milled, whether or not polished or glazed
9
110814 Manioc (cassava) starch
10
120710 Palm nuts and kernels, whether or not broken
11
120991 Seeds, vegetable, nes for sowing
12
160413 Sardines,sardinella&brislg o sprats prep o presvd,whole o pce ex mincd
13
160414 Tunas,skipjack&Atl bonito,prepard/preservd,whole/in pieces,ex mincd
14
160420 Fish prepared or preserved, except whole or in pieces
15
160520 Shrimps and prawns,prepared or preserved
16
160590 Molluscs and other aquatic invertebrates prepared or preserved
17
170490 Sugar confectionery nes (includg white chocolate),not containg cocoa
18
180500 Cocoa powder, not containing added sugar or other sweetening matter
19
200580 Sweet corn prepard o preservd,o/t by vinegar o acetic acid not frozen
20
200590 Veg nes&mix of veg prep/presvd o/t by vinegar/acetic acid,not frozen
21
200820 Pineapples nes,o/w prep or presvd,sugared,sweetened,spirited or not
• สินคาเกษตรของบราซิลที่มีศักยภาพในตลาดไทย
HS
รายการ
1
030341 Tunas,albacore or longfinned,frozen,excl headg No 03.04,livers & roes
2
080610 Grapes, fresh
3
080810 Apples, fresh
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4
5
6
7
8
9

HS
120100
120999
130220
152110
200911
200960

รายการ
Soya beans
Seeds, fruit and spores for sowing, nes
Pectic substances, pectinates & pectates
Vegetable waxes excludg triglycerides,whether or not refind or colourd
Orange juice,unfermentd&not spiritd,whether/not sugard/sweet,frozen
Grape juice (incl grape must) unferment&unspiritd,wthr/nt sug/sweet

อารเจนตินา
• สินคาเกษตรไทยที่มีศักยภาพในตลาดอารเจนตินา
HS
รายการ
1
030551 Cod dried, whether or not salted but not smoked
2
110814 Manioc (cassava) starch
3
120991 Seeds, vegetable, nes for sowing
4
120999 Seeds, fruit and spores for sowing, nes
5
160411 Salmon prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced
6
160413 Sardines,sardinella&brislg o sprats prep o presvd,whole o pce ex mincd
7
160414 Tunas,skipjack&Atl bonito,prepard/preservd,whole/in pieces,ex mincd
8
160415 Mackerel, prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced
9
160420 Fish prepared or preserved, except whole or in pieces
10
160520 Shrimps and prawns,prepared or preserved
11
170490 Sugar confectionery nes (includg white chocolate),not containg cocoa
12
200580 Sweet corn prepard o preservd,o/t by vinegar o acetic acid not frozen
13
200600 Fruit,nut,fruit-peel&pts of plant presvd by sugar (draind,glace/cryst)
14
200820 Pineapples nes,o/w prep or presvd,sugared,sweetened,spirited or not
15
200892 Fruit mixtures nes,o/w prep o presvd,whether o not sugard,sweet o spir
16
200940 Pineapple juice,unfermented&not spiritd,whether or not sugard or sweet
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• สินคาเกษตรของอารเจนตินาที่มีศักยภาพในตลาดไทย
HS
รายการ
1
030379 Fish nes, frozen, excluding heading No 03.04, livers and roes
2
030420 Fish fillets frozen
3
030559 Fish nes, dried, whether or not salted but not smoked
4
030613 Shrimps and prawns, frozen, in shell or not, including boiled in shell
5
030799 Molluscs nes,shelld o not&aquatic invert nes,fz,drid,saltd o in brine
6
040210 Milk powder not exceeding 1.5% fat
7
040221 Milk and cream powder unsweetened exceeding 1.5% fat
8
040490 Products consisting of natural milk constituents sweetened or not nes
9
050690 Bones&horn-cores degelatinisd,unwk,defattd o simply prepr,powder&waste
10
100590 Maize (corn) nes
11
120100 Soya beans
12
120600 Sunflower seeds, whether or not broken
13
160590 Molluscs and other aquatic invertebrates prepared or preserved

ชิลี
• สินคาเกษตรไทยที่มีศักยภาพในตลาดชิลี
HS
รายการ
1
080111 Coconuts, dessicated
2
100630 Rice, semi-milled or wholly milled, whether or not polished or glazed
3
100640 Rice, broken
4
160413 Sardines,sardinella&brislg o sprats prep o presvd,whole o pce ex mincd
5
160414 Tunas,skipjack&Atl bonito,prepard/preservd,whole/in pieces,ex mincd
6
160420 Fish prepared or preserved, except whole or in pieces
7
200580 Sweet corn prepard o preservd,o/t by vinegar o acetic acid not frozen
8
200590 Veg nes&mix of veg prep/presvd o/t by vinegar/acetic acid,not frozen
9
200799 Jams,fruit jellies,fruit/nut puree&paste,ckd prep,sugard,sweetend/not
10
200820 Pineapples nes,o/w prep or presvd,sugared,sweetened,spirited or not
ก.1-9
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11
•
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

HS
รายการ
200940 Pineapple juice,unfermented&not spiritd,whether or not sugard or sweet
สินคาเกษตรของชิลีที่มีศักยภาพในตลาดไทย
HS
รายการ
030310 Salmon, Pacific, frozen, excluding heading No 03.04, livers and roes
030321 Trout, frozen, excluding heading No 03.04, livers and roes
030322 Salmon Atlantic,frozen,excluding heading No 03.04, livers and roes
030378 Hake, frozen, excluding heading No 03.04, livers and roes
030379 Fish nes, frozen, excluding heading No 03.04, livers and roes
030420 Fish fillets frozen
030490 Fish meat nes, minced or not, frozen
030614 Crabs frozen, in shell or not, including boiled in shell
080610 Grapes, fresh
121220 Seaweeds and other algae, fresh or dried whether or not ground
130231 Agar-agar
150420 Fish fats&oils&their fractions exc liver,refind/not,not chemically mod
160590 Molluscs and other aquatic invertebrates prepared or preserved
200840 Pears nes,o/w prep or presvd whether or not sugared,sweetened,spirited
200870 Peaches nes,o/w prep o presvd whether o not sugard,sweetend o spiritd

ก.1-10
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สหราชอาณาจักร
• สินคาเกษตรไทยที่มีศักยภาพในตลาดสหราชอาณาจักร
HS
รายการ
1
020714 Fowls (gallus domesticus), cuts & offal, frozen
2
021090 Meat&edible meat offal cured nes&edible meat or offal,flours&meals
3
030110 Ornamental fish, live
4
030379 Fish nes, frozen, excluding heading No 03.04, livers and roes
5
030420 Fish fillets frozen
6
030490 Fish meat nes, minced or not, frozen
7
030613 Shrimps and prawns, frozen, in shell or not, including boiled in shell
8
030614 Crabs frozen, in shell or not, including boiled in shell
9
030749 Cuttle fish and squid,shelled or not,frozen,dried,salted or in brine
10 060310 Cut flowers & flower buds for bouquets or ornamental purposes, fresh
11 060499 Foliage,branch,etc w/o flowers/buds&grass for bouquet/orn purp exc fr
12 070920 Asparagus, fresh or chilled
13 070960 Peppers of the genus Capsicum or of the genus Pimenta,fresh or chilled
14 070990 Vegetables, fresh or chilled nes
15 071040 Sweet corn, frozen
16 071080 Vegetables, frozen nes
17 071190 Vegetables nes&mixtures provis presvd but nt f immediate consumptn
18 071490 Arrowroot,salep etc fr o drid whether o not slicd o pelletd&sago pith
19 080119 Coconuts, excluding dessicated
20 080290 Nuts edible, fresh or dried, whether or not shelled or peeled, nes
21 080430 Pineapples, fresh or dried
22 080450 Guavas, mangoes and mangosteens, fresh or dried
23 080540 Grapefruit, fresh or dried
24 080590 Citrus fruits, fresh or dried, nes
25 080711 Watermelons, fresh
26 080720 Papaws (papayas), fresh
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

HS
081090
081190
081340
090411
090420
091010
091050
091099
100610
100620
100630
100640
110230
110814
121190
121299
140490
150410
150420
151590
160232
160239
160300
160411
160413
160414
160415
160419

รายการ
Fruits, fresh nes
Fruits&edible nuts uncook,steam/boil (water) sweetend/not,frozen,nes
Fruits, dried nes
Pepper of the genus Piper,ex cubeb pepper,neither crushd nor ground
Fruits of the genus Capsicum or Pimenta, dried, crushed or ground
Ginger
Curry
Spices nes
Rice in the husk (paddy or rough)
Rice, husked (brown)
Rice, semi-milled or wholly milled, whether or not polished or glazed
Rice, broken
Rice flour
Manioc (cassava) starch
Plants &pts of plants(incl sed&fruit) usd in pharm,perf,insect etc nes
Vegetable products nes used primarily for human consumption
Vegetable products nes
Fish-liver oils&their fractions,refined or not,but not chemically mod
Fish fats&oils&their fractions exc liver,refind/not,not chemically mod
Veg fats&oils nes&their fractions,refind or not but not chemically mod
Fowl (gallus domesticus) meat, prepared/preserved
Dom fowl,duck,goose&guinea fowl meat&meat offal prep/presvd exc livers
Extracts&juices of meat,fish,or crust,molluscs/oth aquatic invertebr
Salmon prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced
Sardines,sardinella&brislg o sprats prep o presvd,whole o pce ex mincd
Tunas,skipjack&Atl bonito,prepard/preservd,whole/in pieces,ex mincd
Mackerel, prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced
Fish nes, prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced
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55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
•
1
2

HS
รายการ
160420 Fish prepared or preserved, except whole or in pieces
160510 Crab, prepared or preserved
160520 Shrimps and prawns,prepared or preserved
160590 Molluscs and other aquatic invertebrates prepared or preserved
170310 Cane molasses
170490 Sugar confectionery nes (includg white chocolate),not containg cocoa
180400 Cocoa butter, fat and oil
190120 Mixes & doughs for the prep of bakers
190230 Pasta nes
190240 Couscous
190420 Prepared foods of unroasted cereal flakes, mixtures
190590 Communion wafers,empty cachets f pharm use&sim prod&bakers
200190 Veg,fruit,nut&edible prts of plants nes,prep/presvd by vin/acetic acid
200210 Tomatoes,whole/in pieces prepard/preservd o/t by vinegar/acetic acid
200580 Sweet corn prepard o preservd,o/t by vinegar o acetic acid not frozen
200590 Veg nes&mix of veg prep/presvd o/t by vinegar/acetic acid,not frozen
200600 Fruit,nut,fruit-peel&pts of plant presvd by sugar (draind,glace/cryst)
200811 Ground-nuts nes o/w prep or presvd,sugared,sweetened,spirited or not
200819 Nuts&seeds nes incl mx,o/w prep o presvd,sugard,sweetend,spiritd o not
200820 Pineapples nes,o/w prep or presvd,sugared,sweetened,spirited or not
200892 Fruit mixtures nes,o/w prep o presvd,whether o not sugard,sweet o spir
200899 Fruits&oth edible pts of plants nes,prep/presvd,sug,sweet/spir/not
200940 Pineapple juice,unfermented&not spiritd,whether or not sugard or sweet
200980 Fruit&veg juice nes (exc mx) unferment unspiritd,whether/not sug/sweet
สินคาเกษตรของสหราชอาณาจักรที่มีศักยภาพในตลาดไทย
HS
รายการ
010511 Fowls, live domestic weighing not more than 185 g
010519 Poultry, live except domestic fowls, weighing not more than 185 g
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

HS
030310
030360
030374
030420
030613
040210
040221
040410
040590
070110
070190
071010
071080
071310
090111
090210
090230
091050
110710
110720
110900
130120
130190
130239
150590
151620
151800
152110

รายการ
Salmon, Pacific, frozen, excluding heading No 03.04, livers and roes
Cod, frozen, excluding heading No 03.04, livers and roes
Mackerel, frozen, excluding heading No 03.04, livers and roes
Fish fillets frozen
Shrimps and prawns, frozen, in shell or not, including boiled in shell
Milk powder not exceeding 1.5% fat
Milk and cream powder unsweetened exceeding 1.5% fat
Whey whether or not concentrated or sweetened
Fats and oils derived from milk nes
Potatoes seed, fresh or chilled
Potatoes, fresh or chilled nes
Potatoes, frozen
Vegetables, frozen nes
Peas dried, shelled, whether or not skinned or split
Coffee, not roasted, not decaffeinated
Green tea (not fermented) in packages not exceeding 3 kg
Black tea (fermented)&partly fermentd tea in packages not exceedg 3 kg
Curry
Malt, not roasted
Malt, roasted
Wheat gluten, whether or not dried
Gum arabic
Natural gums, resins, gum-resins and balsam, except arabic gum
Mucilages&thickeners nes,modifid or not,derivd from vegetable products
Derivatives of wool grease and fatty substances (including lanolin)
Veg fats &oils&fractions hydrogenatd,inter/re-esterifid,etc,ref
Animal/veg fats&oils&fract boild oxid,etc,& ind mix/prep nes ex 15.16
Vegetable waxes excludg triglycerides,whether or not refind or colourd
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

HS
160411
160414
170490
180690
190120
190190
190410
190420
190530
190590
200799
200930

รายการ
Salmon prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced
Tunas,skipjack&Atl bonito,prepard/preservd,whole/in pieces,ex mincd
Sugar confectionery nes (includg white chocolate),not containg cocoa
Chocolate and other food preparations containing cocoa nes
Mixes & doughs for the prep of bakers
Malt extract&food prep of Ch 19 <50% cocoa&hd 0401 to 0404 < 10% cocoa
Prep foods obtaind by the swellg o roastg of cereal o cereal products
Prepared foods of unroasted cereal flakes, mixtures
Sweet biscuits, waffles and wafers
Communion wafers,empty cachets f pharm use&sim prod&bakers
Jams,fruit jellies,fruit/nut puree&paste,ckd prep,sugard,sweetend/not
Citrus fruit juice nes exc mx unferment unspiritd,wthr/nt sug/sweet

ฝรั่งเศส
• สินคาเกษตรไทยที่มีศักยภาพในตลาดฝรั่งเศส
HS
รายการ
1
100630 Rice, semi-milled or wholly milled, whether or not polished or glazed
2
200820 Pineapples nes,o/w prep or presvd,sugared,sweetened,spirited or not
3
100620 Rice, husked (brown)
4
160414 Tunas,skipjack&Atl bonito,prepard/preservd,whole/in pieces,ex mincd
5
100640 Rice, broken
6
160510 Crab, prepared or preserved
7
160232 Fowl (gallus domesticus) meat, prepared/preserved
8
030749 Cuttle fish and squid,shelled or not,frozen,dried,salted or in brine
9
030420 Fish fillets frozen
10
200940 Pineapple juice,unfermented&not spiritd,whether or not sugard or sweet
11
160520 Shrimps and prawns,prepared or preserved
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

HS
070990
200899
081090
020714
160420
200580
190230
200892
110814
030613
180400
030490
170310
120991
190219
081190
190220
030110
200590
190590
160411
170490
110230
200980
080430
160590
190190
030379

รายการ
Vegetables, fresh or chilled nes
Fruits&oth edible pts of plants nes,prep/presvd,sug,sweet/spir/not
Fruits, fresh nes
Fowls (gallus domesticus), cuts & offal, frozen
Fish prepared or preserved, except whole or in pieces
Sweet corn prepard o preservd,o/t by vinegar o acetic acid not frozen
Pasta nes
Fruit mixtures nes,o/w prep o presvd,whether o not sugard,sweet o spir
Manioc (cassava) starch
Shrimps and prawns, frozen, in shell or not, including boiled in shell
Cocoa butter, fat and oil
Fish meat nes, minced or not, frozen
Cane molasses
Seeds, vegetable, nes for sowing
Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared, nes
Fruits&edible nuts uncook,steam/boil (water) sweetend/not,frozen,nes
Stuffed pasta, whether or not cooked or otherwise prepared
Ornamental fish, live
Veg nes&mix of veg prep/presvd o/t by vinegar/acetic acid,not frozen
Communion wafers,empty cachets f pharm use&sim prod&bakers
Salmon prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced
Sugar confectionery nes (includg white chocolate),not containg cocoa
Rice flour
Fruit&veg juice nes (exc mx) unferment unspiritd,whether/not sug/sweet
Pineapples, fresh or dried
Molluscs and other aquatic invertebrates prepared or preserved
Malt extract&food prep of Ch 19 <50% cocoa&hd 0401 to 0404 < 10% cocoa
Fish nes, frozen, excluding heading No 03.04, livers and roes
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

HS
200190
091010
071230
081340
200920
071040
060290
020736
121190
030799
030759
080450
200600
200819
080720
200799
080119
200559
060310
160413
071331
100610
060390
190300
030559
030614
121299
080300

รายการ
Veg,fruit,nut&edible prts of plants nes,prep/presvd by vin/acetic acid
Ginger
Mushrooms and truffles dried but not further prepared
Fruits, dried nes
Grapefruit juice,unfermentd&not spiritd,whether or not sugard or sweet
Sweet corn, frozen
Plants live, nes
Ducks/geese/guinea fowl, cuts/offal, frozen
Plants &pts of plants(incl sed&fruit) usd in pharm,perf,insect etc nes
Molluscs nes,shelld o not&aquatic invert nes,fz,drid,saltd o in brine
Octopus, frozen, dried, salted or in brine
Guavas, mangoes and mangosteens, fresh or dried
Fruit,nut,fruit-peel&pts of plant presvd by sugar (draind,glace/cryst)
Nuts&seeds nes incl mx,o/w prep o presvd,sugard,sweetend,spiritd o not
Papaws (papayas), fresh
Jams,fruit jellies,fruit/nut puree&paste,ckd prep,sugard,sweetend/not
Coconuts, excluding dessicated
Beans nes prepard or preservd,o/t by vinegar or acetic acid,not frozen
Cut flowers & flower buds for bouquets or ornamental purposes, fresh
Sardines,sardinella&brislg o sprats prep o presvd,whole o pce ex mincd
Urd,mung,black/green gram beans drid shelld,whether/not skinnd/split
Rice in the husk (paddy or rough)
Cut flowers&flower buds for bouquets or ornamental purposes,ex fresh
Tapioca subst prep from starch in flake,grain,pearl,siftg or sim forms
Fish nes, dried, whether or not salted but not smoked
Crabs frozen, in shell or not, including boiled in shell
Vegetable products nes used primarily for human consumption
Bananas including plantains, fresh or dried
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68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

HS
190490
160540
070960
060499
200811
060120
160239
160419
080111
140190
081350
190211
190530
160415
200930
190410
170290
090411
071490
151550
160530
130231
030375
050800
090111
130190
071339
071410

รายการ
Cereals,exc maize (corn),in grain form,pre-cookd or otherwise prepard
Crustaceans nes, prepared or preserved
Peppers of the genus Capsicum or of the genus Pimenta,fresh or chilled
Foliage,branch,etc w/o flowers/buds&grass for bouquet/orn purp exc fr
Ground-nuts nes o/w prep or presvd,sugared,sweetened,spirited or not
Bulbs,tubers,corms etc in growth or in flower & chicory plants & roots
Dom fowl,duck,goose&guinea fowl meat&meat offal prep/presvd exc livers
Fish nes, prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced
Coconuts, dessicated
Vegetable materials nes, used primarily for plaiting
Mixtures of edible nuts or dried fruits of this chapter
Uncooked pasta not stuffed or otherwise prepared, containing eggs
Sweet biscuits, waffles and wafers
Mackerel, prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced
Citrus fruit juice nes exc mx unferment unspiritd,wthr/nt sug/sweet
Prep foods obtaind by the swellg o roastg of cereal o cereal products
Sugar nes, including invert sugar
Pepper of the genus Piper,ex cubeb pepper,neither crushd nor ground
Arrowroot,salep etc fr o drid whether o not slicd o pelletd&sago pith
Sesame oil&its fractions whether/not refind,but not chemically modifid
Lobster, prepared or preserved
Agar-agar
Dogfish and other sharks,frozen,excl heading No 03.04,livers and roes
Coral&sim mat,shellfsh shell,cuttl bone,echinoderm unwk unshp pdr&wast
Coffee, not roasted, not decaffeinated
Natural gums, resins, gum-resins and balsam, except arabic gum
Beans dried, shelled, whether or not skinned or split, nes
Manioc (cassava), fresh or dried, whether or not sliced or pelleted
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96
97
•
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

HS
รายการ
160300 Extracts&juices of meat,fish,or crust,molluscs/oth aquatic invertebr
200911 Orange juice,unfermentd&not spiritd,whether/not sugard/sweet,frozen
สินคาเกษตรของฝรัง่ เศสที่มีศักยภาพในตลาดไทย
HS
รายการ
040410 Whey whether or not concentrated or sweetened
110900 Wheat gluten, whether or not dried
110710 Malt, not roasted
030343 Skipjack or stripe-bellid bonito,frozen ex headg No 03.04,livers&roes
030342 Tunas, yellowfin, frozen excluding heading No 03.04, livers and roes
010511 Fowls, live domestic weighing not more than 185 g
040210 Milk powder not exceeding 1.5% fat
080810 Apples, fresh
180500 Cocoa powder, not containing added sugar or other sweetening matter
030349 Tunas nes, frozen, excluding heading No 03.04, livers and roes
040490 Products consisting of natural milk constituents sweetened or not nes
110811 Wheat, starch
030379 Fish nes, frozen, excluding heading No 03.04, livers and roes
050510 Feathers used for stuffg&down cleaned,disinfected or treated for presv
130120 Gum arabic
100300 Barley
130239 Mucilages&thickeners nes,modifid or not,derivd from vegetable products
121220 Seaweeds and other algae, fresh or dried whether or not ground
040690 Cheese nes
200980 Fruit&veg juice nes (exc mx) unferment unspiritd,whether/not sug/sweet
030541 Salmon, Pacific, Atlantic and Danube, smoked including fillets
130212 Liquorice extract
160220 Livers of any animal prepared or preserved
200799 Jams,fruit jellies,fruit/nut puree&paste,ckd prep,sugard,sweetend/not
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

HS
010310
040510
180620
030749
021019
040700
190190
200899
051191
200600
040900
200190
010519
020734
170490
151590
180632
040130
130232
020735
030420
151790
040630
190120
130219
200850
190219
150590

รายการ
Swine, live pure-bred breeding
Butter
Chocolate&other food preparations containg cocoa weighg more than 2 kg
Cuttle fish and squid,shelled or not,frozen,dried,salted or in brine
Swine meat cured, nes
Eggs, bird, in shell, fresh, preserved or cooked
Malt extract&food prep of Ch 19 <50% cocoa&hd 0401 to 0404 < 10% cocoa
Fruits&oth edible pts of plants nes,prep/presvd,sug,sweet/spir/not
Fish,shellfish&aqua invert prod nes&dead anim of Ch 3 nt for hum cons
Fruit,nut,fruit-peel&pts of plant presvd by sugar (draind,glace/cryst)
Honey, natural
Veg,fruit,nut&edible prts of plants nes,prep/presvd by vin/acetic acid
Poultry, live except domestic fowls, weighing not more than 185 g
Ducks/geese/guinea fowl, fatty livers, fresh/chilled
Sugar confectionery nes (includg white chocolate),not containg cocoa
Veg fats&oils nes&their fractions,refind or not but not chemically mod
Choc&food prep cntg cocoa in blocks,slabs/bars,not filld,not over 2 kg
Milk and cream not concentrated and unsweetened exceeding 6% fat
Mucilages & thickeners derived from locust beans & seeds or guar seeds
Ducks/geese/guinea fowl, cuts/offal nes, fresh/chilled
Fish fillets frozen
Edible mx/prep of animal/veg fats&oils/of fractions ex hd No 15.16
Cheese processed, not grated or powdered
Mixes & doughs for the prep of bakers
Vegetable saps and extracts nes
Apricots nes,o/w prep o presvd whether o not sugard,sweetend o spiritd
Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared, nes
Derivatives of wool grease and fatty substances (including lanolin)
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53
54

HS
040891
200110

รายการ
Eggs, bird, not in shell, dried
Cucumbers and gherkins,prepared or preserved by vinegar or acetic acid

เยอรมนี
• สินคาเกษตรไทยที่มีศักยภาพในตลาดเยอรมนี
HS
รายการ
1
020714 Fowls (gallus domesticus), cuts & offal, frozen
2
020732 Ducks/geese/guinea fowl, whole, fresh or chilled
3
020733 Ducks/geese/guinea fowl, whole, frozen
4
020736 Ducks/geese/guinea fowl, cuts/offal, frozen
5
021090 Meat&edible meat offal cured nes&edible meat or offal,flours&meals
6
030110 Ornamental fish, live
7
030379 Fish nes, frozen, excluding heading No 03.04, livers and roes
8
030420 Fish fillets frozen
9
030613 Shrimps and prawns, frozen, in shell or not, including boiled in shell
10
030739 Mussels, shelled or not, frozen, dried, salted or in brine
11
030749 Cuttle fish and squid,shelled or not,frozen,dried,salted or in brine
12
030759 Octopus, frozen, dried, salted or in brine
13
030799 Molluscs nes,shelld o not&aquatic invert nes,fz,drid,saltd o in brine
14
040899 Eggs, bird, not in shell nes
15
041000 Edible products of animal origin nes
16
050400 Guts, bladders and stomachs of animals except fish whole or in pieces
17
050800 Coral&sim mat,shellfsh shell,cuttl bone,echinoderm unwk unshp pdr&wast
18
051199 Animal prods nes&dead animals of Chapter I unfit for human consumption
19
060110 Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant
20
060210 Cuttings and slips, unrooted
21
060290 Plants live, nes
22
060310 Cut flowers & flower buds for bouquets or ornamental purposes, fresh
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

HS
060390
070310
070820
070890
070920
070930
070960
070990
071022
071040
071190
071410
071490
080300
080430
080450
080720
081090
081190
081310
081340
090111
090210
090230
090411
090420
090610
091010

รายการ
Cut flowers&flower buds for bouquets or ornamental purposes,ex fresh
Onions and shallots, fresh or chilled
Beans, shelled or unshelled, fresh or chilled
Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled nes
Asparagus, fresh or chilled
Aubergines(egg-plants), fresh or chilled
Peppers of the genus Capsicum or of the genus Pimenta,fresh or chilled
Vegetables, fresh or chilled nes
Beans, frozen
Sweet corn, frozen
Vegetables nes&mixtures provis presvd but nt f immediate consumptn
Manioc (cassava), fresh or dried, whether or not sliced or pelleted
Arrowroot,salep etc fr o drid whether o not slicd o pelletd&sago pith
Bananas including plantains, fresh or dried
Pineapples, fresh or dried
Guavas, mangoes and mangosteens, fresh or dried
Papaws (papayas), fresh
Fruits, fresh nes
Fruits&edible nuts uncook,steam/boil (water) sweetend/not,frozen,nes
Apricots, dried
Fruits, dried nes
Coffee, not roasted, not decaffeinated
Green tea (not fermented) in packages not exceeding 3 kg
Black tea (fermented)&partly fermentd tea in packages not exceedg 3 kg
Pepper of the genus Piper,ex cubeb pepper,neither crushd nor ground
Fruits of the genus Capsicum or Pimenta, dried, crushed or ground
Cinnamon and cinnamon-tree flowers neither crushed nor ground
Ginger
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

HS
091050
091091
091099
100610
100620
100630
100640
110230
110814
120740
121190
121299
130110
140110
160231
160232
160239
160411
160414
160419
160420
160510
160520
160590
170310
170410
170490
190120

รายการ
Curry
Mixtures of two/more of the prods of different headgs to this chapter
Spices nes
Rice in the husk (paddy or rough)
Rice, husked (brown)
Rice, semi-milled or wholly milled, whether or not polished or glazed
Rice, broken
Rice flour
Manioc (cassava) starch
Sesamum seeds, whether or not broken
Plants &pts of plants(incl sed&fruit) usd in pharm,perf,insect etc nes
Vegetable products nes used primarily for human consumption
Lac
Bamboos used primarily for plaiting
Turkey meat and meat offal prepared or preserved, excluding livers
Fowl (gallus domesticus) meat, prepared/preserved
Dom fowl,duck,goose&guinea fowl meat&meat offal prep/presvd exc livers
Salmon prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced
Tunas,skipjack&Atl bonito,prepard/preservd,whole/in pieces,ex mincd
Fish nes, prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced
Fish prepared or preserved, except whole or in pieces
Crab, prepared or preserved
Shrimps and prawns,prepared or preserved
Molluscs and other aquatic invertebrates prepared or preserved
Cane molasses
Chewing gum containing sugar, except medicinal
Sugar confectionery nes (includg white chocolate),not containg cocoa
Mixes & doughs for the prep of bakers
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79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
•
1
2
3
4

HS
รายการ
190190 Malt extract&food prep of Ch 19 <50% cocoa&hd 0401 to 0404 < 10% cocoa
190219 Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared, nes
190220 Stuffed pasta, whether or not cooked or otherwise prepared
190230 Pasta nes
190300 Tapioca subst prep from starch in flake,grain,pearl,siftg or sim forms
190410 Prep foods obtaind by the swellg o roastg of cereal o cereal products
190420 Prepared foods of unroasted cereal flakes, mixtures
190530 Sweet biscuits, waffles and wafers
190590 Communion wafers,empty cachets f pharm use&sim prod&bakers
200190 Veg,fruit,nut&edible prts of plants nes,prep/presvd by vin/acetic acid
200540 Peas prepard o preservd,oth than by vinegar o acetic acid,not frozen
200580 Sweet corn prepard o preservd,o/t by vinegar o acetic acid not frozen
200590 Veg nes&mix of veg prep/presvd o/t by vinegar/acetic acid,not frozen
200600 Fruit,nut,fruit-peel&pts of plant presvd by sugar (draind,glace/cryst)
200819 Nuts&seeds nes incl mx,o/w prep o presvd,sugard,sweetend,spiritd o not
200820 Pineapples nes,o/w prep or presvd,sugared,sweetened,spirited or not
200891 Palm hearts nes,o/w prep o presvd,whether o not sugard,sweet o spiritd
200892 Fruit mixtures nes,o/w prep o presvd,whether o not sugard,sweet o spir
200899 Fruits&oth edible pts of plants nes,prep/presvd,sug,sweet/spir/not
200940 Pineapple juice,unfermented&not spiritd,whether or not sugard or sweet
200980 Fruit&veg juice nes (exc mx) unferment unspiritd,whether/not sug/sweet
200990 Mixtures of juices unfermentd&not spiritd whether o not sugard o sweet
สินคาเกษตรของเยอรมนีที่มีศักยภาพในตลาดไทย
HS
รายการ
010111 Horses, live pure-bred breeding
010511 Fowls, live domestic weighing not more than 185 g
020649 Swine edible offal, frozen nes
030420 Fish fillets frozen
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

HS
030613
040210
040390
040410
040700
040900
050290
070190
091091
100300
110100
110520
110710
110813
110900
121020
130213
130219
140420
151519
151530
151620
151710
151790
151800
152110
160430
170211

รายการ
Shrimps and prawns, frozen, in shell or not, including boiled in shell
Milk powder not exceeding 1.5% fat
Buttermilk,curdled milk & cream,kephir & ferm or acid milk & cream nes
Whey whether or not concentrated or sweetened
Eggs, bird, in shell, fresh, preserved or cooked
Honey, natural
Hair and waste of badger and of other brushmaking hair
Potatoes, fresh or chilled nes
Mixtures of two/more of the prods of different headgs to this chapter
Barley
Wheat or meslin flour
Potato flakes
Malt, not roasted
Potato starch
Wheat gluten, whether or not dried
Hop cones, ground, powdered or pelleted and lupulin
Hop extract
Vegetable saps and extracts nes
Cotton linters
Linseed oil and its fractions, refined but not chemically modified
Castor oil&its fractions,whether/not refind,but not chemically modifid
Veg fats &oils&fractions hydrogenatd,inter/re-esterifid,etc,ref
Margarine, excluding liquid margarine
Edible mx/prep of animal/veg fats&oils/of fractions ex hd No 15.16
Animal/veg fats&oils&fract boild oxid,etc,& ind mix/prep nes ex 15.16
Vegetable waxes excludg triglycerides,whether or not refind or colourd
Caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs
Lactose and lactose syrup, >99% lactose on dry matter
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

HS
170490
180631
180632
180690
190120
190190
190420
190530
190590
200970

รายการ
Sugar confectionery nes (includg white chocolate),not containg cocoa
Choc&food prep cntg cocoa in blocks,slabs/bars,filld,not exceedg 2 kg
Choc&food prep cntg cocoa in blocks,slabs/bars,not filld,not over 2 kg
Chocolate and other food preparations containing cocoa nes
Mixes & doughs for the prep of bakers
Malt extract&food prep of Ch 19 <50% cocoa&hd 0401 to 0404 < 10% cocoa
Prepared foods of unroasted cereal flakes, mixtures
Sweet biscuits, waffles and wafers
Communion wafers,empty cachets f pharm use&sim prod&bakers
Apple juice unfermented&not spiritd whether or not sugard or sweetend

อิตาลี
• สินคาเกษตรไทยที่มีศักยภาพในตลาดอิตาลี
HS
รายการ
1
030110 Ornamental fish, live
2
030342 Tunas, yellowfin, frozen excluding heading No 03.04, livers and roes
3
030379 Fish nes, frozen, excluding heading No 03.04, livers and roes
4
030420 Fish fillets frozen
5
030490 Fish meat nes, minced or not, frozen
6
030611 Rock lobster&oth sea crawfish,frozen in shell/not,incl boild in shell
7
030613 Shrimps and prawns, frozen, in shell or not, including boiled in shell
8
030614 Crabs frozen, in shell or not, including boiled in shell
9
030619 Crustaceans nes, frozen, in shell or not including boiled in shell
10
030624 Crabs, not frozen, in shell or not, including boiled in shell
11
030729 Scallops,incl queen scallops,shelld o not,frozen,drid,saltd o in brine
12
030741 Cuttle fish and squid, shelled or not, live, fresh or chilled
13
030749 Cuttle fish and squid,shelled or not,frozen,dried,salted or in brine
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

HS
030759
030799
050800
060210
060290
060310
060491
070529
070990
071410
080430
080450
081090
091010
100620
100630
100640
110230
110819
120991
130110
140110
140490
151590
160414
160419
160420
160510

รายการ
Octopus, frozen, dried, salted or in brine
Molluscs nes,shelld o not&aquatic invert nes,fz,drid,saltd o in brine
Coral&sim mat,shellfsh shell,cuttl bone,echinoderm unwk unshp pdr&wast
Cuttings and slips, unrooted
Plants live, nes
Cut flowers & flower buds for bouquets or ornamental purposes, fresh
Foliage,branch&pts of plant w/o flo/bud,grass,for bouquets&orn purp,fr
Chicory, fresh or chilled, nes
Vegetables, fresh or chilled nes
Manioc (cassava), fresh or dried, whether or not sliced or pelleted
Pineapples, fresh or dried
Guavas, mangoes and mangosteens, fresh or dried
Fruits, fresh nes
Ginger
Rice, husked (brown)
Rice, semi-milled or wholly milled, whether or not polished or glazed
Rice, broken
Rice flour
Starches nes
Seeds, vegetable, nes for sowing
Lac
Bamboos used primarily for plaiting
Vegetable products nes
Veg fats&oils nes&their fractions,refind or not but not chemically mod
Tunas,skipjack&Atl bonito,prepard/preservd,whole/in pieces,ex mincd
Fish nes, prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced
Fish prepared or preserved, except whole or in pieces
Crab, prepared or preserved
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
•
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

HS
รายการ
160590 Molluscs and other aquatic invertebrates prepared or preserved
190219 Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared, nes
190410 Prep foods obtaind by the swellg o roastg of cereal o cereal products
200190 Veg,fruit,nut&edible prts of plants nes,prep/presvd by vin/acetic acid
200580 Sweet corn prepard o preservd,o/t by vinegar o acetic acid not frozen
200600 Fruit,nut,fruit-peel&pts of plant presvd by sugar (draind,glace/cryst)
200820 Pineapples nes,o/w prep or presvd,sugared,sweetened,spirited or not
200892 Fruit mixtures nes,o/w prep o presvd,whether o not sugard,sweet o spir
200899 Fruits&oth edible pts of plants nes,prep/presvd,sug,sweet/spir/not
200940 Pineapple juice,unfermented&not spiritd,whether or not sugard or sweet
200980 Fruit&veg juice nes (exc mx) unferment unspiritd,whether/not sug/sweet
สินคาเกษตรของอิตาลีที่มีศกั ยภาพในตลาดไทย
HS
รายการ
020649 Swine edible offal, frozen nes
021019 Swine meat cured, nes
040690 Cheese nes
040891 Eggs, bird, not in shell, dried
090121 Coffee, roasted, not decaffeinated
110220 Maize (corn) flour
130219 Vegetable saps and extracts nes
150910 Olive oil, virgin
150990 Olive oil and its fractions refined but not chemically modified
160100 Sausage&sim prod of meat,meat offal/blood&food prep basd on these prod
160241 Hams and cuts thereof of swine prepared or preserved
170230 Glucose&glucose syrup nt cntg fruct/cntg in dry state <20% by wt fruct
190219 Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared, nes
190530 Sweet biscuits, waffles and wafers
190590 Communion wafers,empty cachets f pharm use&sim prod&bakers
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16
17
18
19
20
21

200960
200980
210210
210220
210390
210690

Grape juice (incl grape must) unferment&unspiritd,wthr/nt sug/sweet
Fruit&veg juice nes (exc mx) unferment unspiritd,whether/not sug/sweet
Yeasts, active
Yeasts, inactive and other dead singlecell micro-organisms
Sauces and preparations nes and mixed condiments and mixed seasonings
Food preparations nes
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สวิสเซอรแลนด
• สินคาเกษตรไทยที่มีศักยภาพในตลาดสวิสเซอรแลนด
HS
รายการ
1
020714 Fowls (gallus domesticus), cuts & offal, frozen
2
020736 Ducks/geese/guinea fowl, cuts/offal, frozen
3
030379 Fish nes, frozen, excluding heading No 03.04, livers and roes
4
030410 Fish fillets and other fish meat, minced or not, fresh or chilled
5
030420 Fish fillets frozen
6
030612 Lobsters nes, frozen, in shell or not, including boiled in shell
7
030613 Shrimps and prawns, frozen, in shell or not, including boiled in shell
8
030619 Crustaceans nes, frozen, in shell or not including boiled in shell
9
030749 Cuttle fish and squid,shelled or not,frozen,dried,salted or in brine
10 060310 Cut flowers & flower buds for bouquets or ornamental purposes, fresh
11 070390 Leeks and other alliaceous vegetables, fresh or chilled
12 070490 Cabbages,kohlrabi,kale and sim edible brassicas nes,fresh or chilled
13 070820 Beans, shelled or unshelled, fresh or chilled
14 070920 Asparagus, fresh or chilled
15 070930 Aubergines(egg-plants), fresh or chilled
16 070960 Peppers of the genus Capsicum or of the genus Pimenta,fresh or chilled
17 070990 Vegetables, fresh or chilled nes
18 071410 Manioc (cassava), fresh or dried, whether or not sliced or pelleted
19 080300 Bananas including plantains, fresh or dried
20 080430 Pineapples, fresh or dried
21 080450 Guavas, mangoes and mangosteens, fresh or dried
22 081090 Fruits, fresh nes
23 081190 Fruits&edible nuts uncook,steam/boil (water) sweetend/not,frozen,nes
24 081340 Fruits, dried nes
25 100620 Rice, husked (brown)
26 100630 Rice, semi-milled or wholly milled, whether or not polished or glazed
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
•
1
2
3

HS
รายการ
100640 Rice, broken
121190 Plants &pts of plants(incl sed&fruit) usd in pharm,perf,insect etc nes
160232 Fowl (gallus domesticus) meat, prepared/preserved
160414 Tunas,skipjack&Atl bonito,prepard/preservd,whole/in pieces,ex mincd
160420 Fish prepared or preserved, except whole or in pieces
160520 Shrimps and prawns,prepared or preserved
160590 Molluscs and other aquatic invertebrates prepared or preserved
170490 Sugar confectionery nes (includg white chocolate),not containg cocoa
190120 Mixes & doughs for the prep of bakers
190219 Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared, nes
190230 Pasta nes
190530 Sweet biscuits, waffles and wafers
190590 Communion wafers,empty cachets f pharm use&sim prod&bakers
200190 Veg,fruit,nut&edible prts of plants nes,prep/presvd by vin/acetic acid
200580 Sweet corn prepard o preservd,o/t by vinegar o acetic acid not frozen
200590 Veg nes&mix of veg prep/presvd o/t by vinegar/acetic acid,not frozen
200600 Fruit,nut,fruit-peel&pts of plant presvd by sugar (draind,glace/cryst)
200819 Nuts&seeds nes incl mx,o/w prep o presvd,sugard,sweetend,spiritd o not
200820 Pineapples nes,o/w prep or presvd,sugared,sweetened,spirited or not
200892 Fruit mixtures nes,o/w prep o presvd,whether o not sugard,sweet o spir
200899 Fruits&oth edible pts of plants nes,prep/presvd,sug,sweet/spir/not
200940 Pineapple juice,unfermented&not spiritd,whether or not sugard or sweet
200990 Mixtures of juices unfermentd&not spiritd whether o not sugard o sweet
สินคาเกษตรของสวิสเซอรแลนดที่มีศักยภาพในตลาดไทย
HS
รายการ
040210 Milk powder not exceeding 1.5% fat
040221 Milk and cream powder unsweetened exceeding 1.5% fat
040610 Cheese, fresh (including whey cheese) unfermented, and curd
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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16
17
18

HS
040630
040690
130219
170490
180620
180631
180632
180690
190110
190410
190420
200290
200791
200799
200919

รายการ
Cheese processed, not grated or powdered
Cheese nes
Vegetable saps and extracts nes
Sugar confectionery nes (includg white chocolate),not containg cocoa
Chocolate&other food preparations containg cocoa weighg more than 2 kg
Choc&food prep cntg cocoa in blocks,slabs/bars,filld,not exceedg 2 kg
Choc&food prep cntg cocoa in blocks,slabs/bars,not filld,not over 2 kg
Chocolate and other food preparations containing cocoa nes
Prep of cereals,flour,starch/milk f infant use,put up f retail sale
Prep foods obtaind by the swellg o roastg of cereal o cereal products
Prepared foods of unroasted cereal flakes, mixtures
Tomatoes nes,prepared or preserved oth than by vinegar or acetic acid
Citrus fruit (marmalades,puree,etc) ckd prep wther/nt sugard/sweetend
Jams,fruit jellies,fruit/nut puree&paste,ckd prep,sugard,sweetend/not
Orange juice nes,unfermentd&not spiritd,whether or not sugard or sweet

นอรเวย
• สินคาเกษตรไทยที่มีศักยภาพในตลาดนอรเวย
HS
รายการ
1
030110 Ornamental fish, live
2
030322 Salmon Atlantic,frozen,excluding heading No 03.04, livers and roes
3
030420 Fish fillets frozen
4
030530 Fish fillets, dried, salted or in brine but not smoked
5
030619 Crustaceans nes, frozen, in shell or not including boiled in shell
6
060310 Cut flowers & flower buds for bouquets or ornamental purposes, fresh
7
070920 Asparagus, fresh or chilled
8
070960 Peppers of the genus Capsicum or of the genus Pimenta,fresh or chilled
9
070990 Vegetables, fresh or chilled nes
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

HS
071040
080430
080450
081090
081340
090230
090420
090920
091010
100590
100610
100620
100630
100640
110814
121190
150420
160414
160419
160420
160520
160590
170490
190219
190220
190230
190410
190590

รายการ
Sweet corn, frozen
Pineapples, fresh or dried
Guavas, mangoes and mangosteens, fresh or dried
Fruits, fresh nes
Fruits, dried nes
Black tea (fermented)&partly fermentd tea in packages not exceedg 3 kg
Fruits of the genus Capsicum or Pimenta, dried, crushed or ground
Coriander seeds
Ginger
Maize (corn) nes
Rice in the husk (paddy or rough)
Rice, husked (brown)
Rice, semi-milled or wholly milled, whether or not polished or glazed
Rice, broken
Manioc (cassava) starch
Plants &pts of plants(incl sed&fruit) usd in pharm,perf,insect etc nes
Fish fats&oils&their fractions exc liver,refind/not,not chemically mod
Tunas,skipjack&Atl bonito,prepard/preservd,whole/in pieces,ex mincd
Fish nes, prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced
Fish prepared or preserved, except whole or in pieces
Shrimps and prawns,prepared or preserved
Molluscs and other aquatic invertebrates prepared or preserved
Sugar confectionery nes (includg white chocolate),not containg cocoa
Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared, nes
Stuffed pasta, whether or not cooked or otherwise prepared
Pasta nes
Prep foods obtaind by the swellg o roastg of cereal o cereal products
Communion wafers,empty cachets f pharm use&sim prod&bakers
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38
39
40
41
42
43
44
•
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

HS
รายการ
200210 Tomatoes,whole/in pieces prepard/preservd o/t by vinegar/acetic acid
200580 Sweet corn prepard o preservd,o/t by vinegar o acetic acid not frozen
200590 Veg nes&mix of veg prep/presvd o/t by vinegar/acetic acid,not frozen
200819 Nuts&seeds nes incl mx,o/w prep o presvd,sugard,sweetend,spiritd o not
200820 Pineapples nes,o/w prep or presvd,sugared,sweetened,spirited or not
200892 Fruit mixtures nes,o/w prep o presvd,whether o not sugard,sweet o spir
200899 Fruits&oth edible pts of plants nes,prep/presvd,sug,sweet/spir/not
สินคาเกษตรของนอรเวยที่มีศักยภาพในตลาดไทย
HS
รายการ
010310 Swine, live pure-bred breeding
030211 Trout, fresh or chilled excluding heading No 03.04, livers and roes
030212 Salmon Pacific,Atlantic&Danube,fr or chd excl hd No 03.04,livers&roes
030321 Trout, frozen, excluding heading No 03.04, livers and roes
030322 Salmon Atlantic,frozen,excluding heading No 03.04, livers and roes
030329 Salmonidae, nes,frozen,excluding heading No 03.04, livers and roes
030331 Halibut, frozen, excluding heading No 03.04, livers and roes
030360 Cod, frozen, excluding heading No 03.04, livers and roes
030373 Coalfish, frozen, excluding heading No 03.04, livers and roes
030374 Mackerel, frozen, excluding heading No 03.04, livers and roes
030379 Fish nes, frozen, excluding heading No 03.04, livers and roes
030420 Fish fillets frozen
030541 Salmon, Pacific, Atlantic and Danube, smoked including fillets
030549 Fish nes, smoked including fillets
030613 Shrimps and prawns, frozen, in shell or not, including boiled in shell
051191 Fish,shellfish&aqua invert prod nes&dead anim of Ch 3 nt for hum cons
130239 Mucilages&thickeners nes,modifid or not,derivd from vegetable products
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ไอซแลนด
• สินคาเกษตรไทยที่มีศักยภาพในตลาดไอซแลนด
HS
รายการ
1
070990 Vegetables, fresh or chilled nes
2
100610 Rice in the husk (paddy or rough)
3
100630 Rice, semi-milled or wholly milled, whether or not polished or glazed
4
150420 Fish fats&oils&their fractions exc liver,refind/not,not chemically mod
5
160414 Tunas,skipjack&Atl bonito,prepard/preservd,whole/in pieces,ex mincd
6
190219 Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared, nes
7
200820 Pineapples nes,o/w prep or presvd,sugared,sweetened,spirited or not
• สินคาเกษตรของไอซแลนดที่มีศักยภาพในตลาดไทย
HS
รายการ
1
030379 Fish nes, frozen, excluding heading No 03.04, livers and roes
2
030613 Shrimps and prawns, frozen, in shell or not, including boiled in shell
3
150410 Fish-liver oils&their fractions,refined or not,but not chemically mod
4
150420 Fish fats&oils&their fractions exc liver,refind/not,not chemically mod
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รัสเซีย
• สินคาเกษตรไทยที่มีศักยภาพในตลาดรัสเซีย
HS
รายการ
1
030490 Fish meat nes, minced or not, frozen
2
030559 Fish nes, dried, whether or not salted but not smoked
3
030613 Shrimps and prawns, frozen, in shell or not, including boiled in shell
4
030749 Cuttle fish and squid,shelled or not,frozen,dried,salted or in brine
5
030759 Octopus, frozen, dried, salted or in brine
6
080430 Pineapples, fresh or dried
7
081340 Fruits, dried nes
8
100630 Rice, semi-milled or wholly milled, whether or not polished or glazed
9
110230 Rice flour
10 110814 Manioc (cassava) starch
11 110819 Starches nes
12 120220 Ground-nuts shelld,whether or not broken,not roastd or otherwise cookd
13 151190 Palm oil and its fractions refined but not chemically modified
14 160232 Fowl (gallus domesticus) meat, prepared/preserved
15 160414 Tunas,skipjack&Atl bonito,prepard/preservd,whole/in pieces,ex mincd
16 160415 Mackerel, prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced
17 160420 Fish prepared or preserved, except whole or in pieces
18 160520 Shrimps and prawns,prepared or preserved
19 160590 Molluscs and other aquatic invertebrates prepared or preserved
20 170111 Raw sugar, cane
21 170199 Refined sugar, in solid form, nes
22 170490 Sugar confectionery nes (includg white chocolate),not containg cocoa
23 180400 Cocoa butter, fat and oil
24 200190 Veg,fruit,nut&edible prts of plants nes,prep/presvd by vin/acetic acid
25 200310 Mushrooms prepared or preserved other than by vinegar or acetic acid
26 200570 Olives prepard o preservd,oth than by vinegar o acetic acid,not frozen
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27
28
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31
32
33
•
1
2
3
4

HS
รายการ
200580 Sweet corn prepard o preservd,o/t by vinegar o acetic acid not frozen
200600 Fruit,nut,fruit-peel&pts of plant presvd by sugar (draind,glace/cryst)
200820 Pineapples nes,o/w prep or presvd,sugared,sweetened,spirited or not
200870 Peaches nes,o/w prep o presvd whether o not sugard,sweetend o spiritd
200892 Fruit mixtures nes,o/w prep o presvd,whether o not sugard,sweet o spir
200899 Fruits&oth edible pts of plants nes,prep/presvd,sug,sweet/spir/not
200940 Pineapple juice,unfermented&not spiritd,whether or not sugard or sweet
สินคาเกษตรของรัสเซียที่มีศักยภาพในตลาดไทย
HS
รายการ
030310 Salmon, Pacific, frozen, excluding heading No 03.04, livers and roes
030614 Crabs frozen, in shell or not, including boiled in shell
051191 Fish,shellfish&aqua invert prod nes&dead anim of Ch 3 nt for hum cons
160510 Crab, prepared or preserved

ยูเครน
• สินคาเกษตรไทยที่มีศักยภาพในตลาดยูเครน
HS
รายการ
1
030613 Shrimps and prawns, frozen, in shell or not, including boiled in shell
2
081190 Fruits&edible nuts uncook,steam/boil (water) sweetend/not,frozen,nes
3
090111 Coffee, not roasted, not decaffeinated
4
100630 Rice, semi-milled or wholly milled, whether or not polished or glazed
5
151110 Palm oil, crude
6
170111 Raw sugar, cane
7
200820 Pineapples nes,o/w prep or presvd,sugared,sweetened,spirited or not
8
200940 Pineapple juice,unfermented&not spiritd,whether or not sugard or sweet
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• สินคาเกษตรของยูเครนที่มีศักยภาพในตลาดไทย
HS
รายการ
1
040210 Milk powder not exceeding 1.5% fat
2
040221 Milk and cream powder unsweetened exceeding 1.5% fat
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แอฟริกาใต
• สินคาเกษตรไทยที่มีศักยภาพในตลาดแอฟริกาใต
HS
รายการ
1
020714 Fowls (gallus domesticus), cuts & offal, frozen
2
030199 Fish live, nes
3
030613 Shrimps and prawns, frozen, in shell or not, including boiled in shell
4
030739 Mussels, shelled or not, frozen, dried, salted or in brine
5
030799 Molluscs nes,shelld o not&aquatic invert nes,fz,drid,saltd o in brine
6
071331 Urd,mung,black/green gram beans drid shelld,whether/not skinnd/split
7
071340 Lentils dried, shelled, whether or not skinned or split
8
071410 Manioc (cassava), fresh or dried, whether or not sliced or pelleted
9
080430 Pineapples, fresh or dried
10 081340 Fruits, dried nes
11 100610 Rice in the husk (paddy or rough)
12 100630 Rice, semi-milled or wholly milled, whether or not polished or glazed
13 100640 Rice, broken
14 110814 Manioc (cassava) starch
15 120999 Seeds, fruit and spores for sowing, nes
16 130110 Lac
17 151590 Veg fats&oils nes&their fractions,refind or not but not chemically mod
18 151620 Veg fats &oils&fractions hydrogenatd,inter/re-esterifid,etc,ref
19 160413 Sardines,sardinella&brislg o sprats prep o presvd,whole o pce ex mincd
20 160414 Tunas,skipjack&Atl bonito,prepard/preservd,whole/in pieces,ex mincd
21 160415 Mackerel, prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced
22 160420 Fish prepared or preserved, except whole or in pieces
23 160520 Shrimps and prawns,prepared or preserved
24 160590 Molluscs and other aquatic invertebrates prepared or preserved
25 170230 Glucose&glucose syrup nt cntg fruct/cntg in dry state <20% by wt fruct
26 170490 Sugar confectionery nes (includg white chocolate),not containg cocoa
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
•
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

HS
รายการ
190300 Tapioca subst prep from starch in flake,grain,pearl,siftg or sim forms
190490 Cereals,exc maize (corn),in grain form,pre-cookd or otherwise prepard
190590 Communion wafers,empty cachets f pharm use&sim prod&bakers
200580 Sweet corn prepard o preservd,o/t by vinegar o acetic acid not frozen
200590 Veg nes&mix of veg prep/presvd o/t by vinegar/acetic acid,not frozen
200819 Nuts&seeds nes incl mx,o/w prep o presvd,sugard,sweetend,spiritd o not
200820 Pineapples nes,o/w prep or presvd,sugared,sweetened,spirited or not
200899 Fruits&oth edible pts of plants nes,prep/presvd,sug,sweet/spir/not
200980 Fruit&veg juice nes (exc mx) unferment unspiritd,whether/not sug/sweet
สินคาเกษตรของแอฟริกาใตที่มีศักยภาพในตลาดไทย
HS
รายการ
010600 Animals, live nes
030341 Tunas,albacore or longfinned,frozen,excl headg No 03.04,livers & roes
030749 Cuttle fish and squid,shelled or not,frozen,dried,salted or in brine
040700 Eggs, bird, in shell, fresh, preserved or cooked
080610 Grapes, fresh
080810 Apples, fresh
080820 Pears and quinces, fresh
100510 Maize (corn) seed
110313 Maize (corn) groats and meal
110812 Maize (corn) starch
120600 Sunflower seeds, whether or not broken
130219 Vegetable saps and extracts nes
170199 Refined sugar, in solid form, nes
200840 Pears nes,o/w prep or presvd whether or not sugared,sweetened,spirited
200870 Peaches nes,o/w prep o presvd whether o not sugard,sweetend o spiritd
200960 Grape juice (incl grape must) unferment&unspiritd,wthr/nt sug/sweet
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ซาอุดิอาระเบีย
• สินคาเกษตรไทยที่มีศักยภาพในตลาดซาอุดิอาระเบีย
HS
รายการ
1
030229 Flatfish nes,fresh or chilled excluding heading No 03.04,livers & roes
2
030239 Tunas nes,fresh or chilled,excluding heading No 03.04,livers and roes
3
030329 Salmonidae, nes,frozen,excluding heading No 03.04, livers and roes
4
030339 Flatfish nes, frozen, excluding heading No 03.04, livers and roes
5
030341 Tunas,albacore or longfinned,frozen,excl headg No 03.04,livers & roes
6
030349 Tunas nes, frozen, excluding heading No 03.04, livers and roes
7
030379 Fish nes, frozen, excluding heading No 03.04, livers and roes
8
030490 Fish meat nes, minced or not, frozen
9
030569 Fish nes, salted and in brine, but not dried or smoked
10 030613 Shrimps and prawns, frozen, in shell or not, including boiled in shell
11 030623 Shrimps & prawns,not frozen,in shell or not,including boiled in shell
12 030629 Crustaceans nes,not frozen,in shell or not,including boiled in shell
13 060310 Cut flowers & flower buds for bouquets or ornamental purposes, fresh
14 060390 Cut flowers&flower buds for bouquets or ornamental purposes,ex fresh
15 071040 Sweet corn, frozen
16 071390 Leguminous vegetables dried,shelled,whether or not skinnd or split,nes
17 080250 Pistachios, fresh or dried, whether or not shelled or peeled
18 080430 Pineapples, fresh or dried
19 080450 Guavas, mangoes and mangosteens, fresh or dried
20 081090 Fruits, fresh nes
21 081340 Fruits, dried nes
22 090230 Black tea (fermented)&partly fermentd tea in packages not exceedg 3 kg
23 091010 Ginger
24 091099 Spices nes
25 100610 Rice in the husk (paddy or rough)
26 100620 Rice, husked (brown)
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27
28
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44
45
46
47
48
49
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51
52
53
54

HS
100630
100640
110230
110630
110819
120400
121190
152000
160239
160300
160411
160413
160414
160415
160419
160420
170199
170410
170490
180500
180610
190190
190211
190219
190410
190530
190590
200190

รายการ
Rice, semi-milled or wholly milled, whether or not polished or glazed
Rice, broken
Rice flour
Flour,meal&powder of edible fruits&nuts&peel of citrus fruit or melons
Starches nes
Linseed, whether or not broken
Plants &pts of plants(incl sed&fruit) usd in pharm,perf,insect etc nes
Glycerol crude, waters and lyes
Dom fowl,duck,goose&guinea fowl meat&meat offal prep/presvd exc livers
Extracts&juices of meat,fish,or crust,molluscs/oth aquatic invertebr
Salmon prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced
Sardines,sardinella&brislg o sprats prep o presvd,whole o pce ex mincd
Tunas,skipjack&Atl bonito,prepard/preservd,whole/in pieces,ex mincd
Mackerel, prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced
Fish nes, prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced
Fish prepared or preserved, except whole or in pieces
Refined sugar, in solid form, nes
Chewing gum containing sugar, except medicinal
Sugar confectionery nes (includg white chocolate),not containg cocoa
Cocoa powder, not containing added sugar or other sweetening matter
Cocoa powder, containing added sugar or other sweetening matter
Malt extract&food prep of Ch 19 <50% cocoa&hd 0401 to 0404 < 10% cocoa
Uncooked pasta not stuffed or otherwise prepared, containing eggs
Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared, nes
Prep foods obtaind by the swellg o roastg of cereal o cereal products
Sweet biscuits, waffles and wafers
Communion wafers,empty cachets f pharm use&sim prod&bakers
Veg,fruit,nut&edible prts of plants nes,prep/presvd by vin/acetic acid
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55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
•
1

HS
รายการ
200210 Tomatoes,whole/in pieces prepard/preservd o/t by vinegar/acetic acid
200580 Sweet corn prepard o preservd,o/t by vinegar o acetic acid not frozen
200590 Veg nes&mix of veg prep/presvd o/t by vinegar/acetic acid,not frozen
200600 Fruit,nut,fruit-peel&pts of plant presvd by sugar (draind,glace/cryst)
200819 Nuts&seeds nes incl mx,o/w prep o presvd,sugard,sweetend,spiritd o not
200820 Pineapples nes,o/w prep or presvd,sugared,sweetened,spirited or not
200892 Fruit mixtures nes,o/w prep o presvd,whether o not sugard,sweet o spir
200899 Fruits&oth edible pts of plants nes,prep/presvd,sug,sweet/spir/not
200940 Pineapple juice,unfermented&not spiritd,whether or not sugard or sweet
200980 Fruit&veg juice nes (exc mx) unferment unspiritd,whether/not sug/sweet
200990 Mixtures of juices unfermentd&not spiritd whether o not sugard o sweet
สินคาเกษตรของซาอุดิอารเบียที่มีศักยภาพในตลาดไทย (พบขอมูลใน PC-TAS 1 รายการ)
HS
รายการ
030379 Fish nes, frozen, excluding heading No 03.04, livers and roes

กาตาร
• สินคาเกษตรไทยที่มีศักยภาพในตลาดกาตาร
HS
รายการ
1
030379 Fish nes, frozen, excluding heading No 03.04, livers and roes
2
030569 Fish nes, salted and in brine, but not dried or smoked
3
060310 Cut flowers & flower buds for bouquets or ornamental purposes, fresh
4
070990 Vegetables, fresh or chilled nes
5
081090 Fruits, fresh nes
6
100630 Rice, semi-milled or wholly milled, whether or not polished or glazed
7
160420 Fish prepared or preserved, except whole or in pieces
8
180690 Chocolate and other food preparations containing cocoa nes
9
190230 Pasta nes
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10
11
12

HS
200590
200600
200899

รายการ
Veg nes&mix of veg prep/presvd o/t by vinegar/acetic acid,not frozen
Fruit,nut,fruit-peel&pts of plant presvd by sugar (draind,glace/cryst)
Fruits&oth edible pts of plants nes,prep/presvd,sug,sweet/spir/not
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เกาหลีใต
• สินคาเกษตรไทยที่มีศักยภาพในตลาดเกาหลีใต
HS
รายการ
1
010600 Animals, live nes
2
020714 Fowls (gallus domesticus), cuts & offal, frozen
3
020733 Ducks/geese/guinea fowl, whole, frozen
4
020736 Ducks/geese/guinea fowl, cuts/offal, frozen
5
030110 Ornamental fish, live
6
030342 Tunas, yellowfin, frozen excluding heading No 03.04, livers and roes
7
030349 Tunas nes, frozen, excluding heading No 03.04, livers and roes
8
030350 Herrings, frozen, excluding heading No 03.04, livers and roes
9
030379 Fish nes, frozen, excluding heading No 03.04, livers and roes
10 030420 Fish fillets frozen
11 030490 Fish meat nes, minced or not, frozen
12 030559 Fish nes, dried, whether or not salted but not smoked
13 030611 Rock lobster&oth sea crawfish,frozen in shell/not,incl boild in shell
14 030613 Shrimps and prawns, frozen, in shell or not, including boiled in shell
15 030614 Crabs frozen, in shell or not, including boiled in shell
16 030623 Shrimps & prawns,not frozen,in shell or not,including boiled in shell
17 030749 Cuttle fish and squid,shelled or not,frozen,dried,salted or in brine
18 030759 Octopus, frozen, dried, salted or in brine
19 030799 Molluscs nes,shelld o not&aquatic invert nes,fz,drid,saltd o in brine
20 040700 Eggs, bird, in shell, fresh, preserved or cooked
21 050510 Feathers used for stuffg&down cleaned,disinfected or treated for presv
22 050800 Coral&sim mat,shellfsh shell,cuttl bone,echinoderm unwk unshp pdr&wast
23 051191 Fish,shellfish&aqua invert prod nes&dead anim of Ch 3 nt for hum cons
24 060290 Plants live, nes
25 060310 Cut flowers & flower buds for bouquets or ornamental purposes, fresh
26 060499 Foliage,branch,etc w/o flowers/buds&grass for bouquet/orn purp exc fr
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HS
070310
071290
071339
071410
080119
080430
081090
081190
090111
090411
100620
110814
120720
120991
121190
130219
140490
150420
150710
150790
151190
151530
151590
151620
151800
160232
160239
160300

รายการ
Onions and shallots, fresh or chilled
Vegetables and mixtures dried, but not further prepared nes
Beans dried, shelled, whether or not skinned or split, nes
Manioc (cassava), fresh or dried, whether or not sliced or pelleted
Coconuts, excluding dessicated
Pineapples, fresh or dried
Fruits, fresh nes
Fruits&edible nuts uncook,steam/boil (water) sweetend/not,frozen,nes
Coffee, not roasted, not decaffeinated
Pepper of the genus Piper,ex cubeb pepper,neither crushd nor ground
Rice, husked (brown)
Manioc (cassava) starch
Cotton seeds, whether or not broken
Seeds, vegetable, nes for sowing
Plants &pts of plants(incl sed&fruit) usd in pharm,perf,insect etc nes
Vegetable saps and extracts nes
Vegetable products nes
Fish fats&oils&their fractions exc liver,refind/not,not chemically mod
Soya-bean oil crude, whether or not degummed
Soya-bean oil and its fractions, refined but not chemically modified
Palm oil and its fractions refined but not chemically modified
Castor oil&its fractions,whether/not refind,but not chemically modifid
Veg fats&oils nes&their fractions,refind or not but not chemically mod
Veg fats &oils&fractions hydrogenatd,inter/re-esterifid,etc,ref
Animal/veg fats&oils&fract boild oxid,etc,& ind mix/prep nes ex 15.16
Fowl (gallus domesticus) meat, prepared/preserved
Dom fowl,duck,goose&guinea fowl meat&meat offal prep/presvd exc livers
Extracts&juices of meat,fish,or crust,molluscs/oth aquatic invertebr
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55
56
57
58
59
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67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

HS
160414
160419
160420
160520
160530
160590
170111
170199
170310
170390
170490
180500
180631
180690
190190
190219
190230
190300
190490
190590
200190
200210
200310
200580
200590
200600
200819
200820

รายการ
Tunas,skipjack&Atl bonito,prepard/preservd,whole/in pieces,ex mincd
Fish nes, prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced
Fish prepared or preserved, except whole or in pieces
Shrimps and prawns,prepared or preserved
Lobster, prepared or preserved
Molluscs and other aquatic invertebrates prepared or preserved
Raw sugar, cane
Refined sugar, in solid form, nes
Cane molasses
Molasses nes
Sugar confectionery nes (includg white chocolate),not containg cocoa
Cocoa powder, not containing added sugar or other sweetening matter
Choc&food prep cntg cocoa in blocks,slabs/bars,filld,not exceedg 2 kg
Chocolate and other food preparations containing cocoa nes
Malt extract&food prep of Ch 19 <50% cocoa&hd 0401 to 0404 < 10% cocoa
Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared, nes
Pasta nes
Tapioca subst prep from starch in flake,grain,pearl,siftg or sim forms
Cereals,exc maize (corn),in grain form,pre-cookd or otherwise prepard
Communion wafers,empty cachets f pharm use&sim prod&bakers
Veg,fruit,nut&edible prts of plants nes,prep/presvd by vin/acetic acid
Tomatoes,whole/in pieces prepard/preservd o/t by vinegar/acetic acid
Mushrooms prepared or preserved other than by vinegar or acetic acid
Sweet corn prepard o preservd,o/t by vinegar o acetic acid not frozen
Veg nes&mix of veg prep/presvd o/t by vinegar/acetic acid,not frozen
Fruit,nut,fruit-peel&pts of plant presvd by sugar (draind,glace/cryst)
Nuts&seeds nes incl mx,o/w prep o presvd,sugard,sweetend,spiritd o not
Pineapples nes,o/w prep or presvd,sugared,sweetened,spirited or not
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83
84
85
86
87
•
1
2
3
4
5
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

HS
รายการ
200870 Peaches nes,o/w prep o presvd whether o not sugard,sweetend o spiritd
200892 Fruit mixtures nes,o/w prep o presvd,whether o not sugard,sweet o spir
200899 Fruits&oth edible pts of plants nes,prep/presvd,sug,sweet/spir/not
200940 Pineapple juice,unfermented&not spiritd,whether or not sugard or sweet
200980 Fruit&veg juice nes (exc mx) unferment unspiritd,whether/not sug/sweet
สินคาเกษตรของเกาหลีใตที่มีศักยภาพในตลาดไทย
HS
รายการ
010511 Fowls, live domestic weighing not more than 185 g
020329 Swine cuts, frozen nes
020622 Bovine livers, edible offal, frozen
020641 Swine livers, edible offal, frozen
020649 Swine edible offal, frozen nes
020900 Pig fat lean meat free&poultry fat unrenderd,frsh,chilld,frozn or curd
030332 Plaice, frozen, excluding heading No 03.04, livers and roes
030341 Tunas,albacore or longfinned,frozen,excl headg No 03.04,livers & roes
030342 Tunas, yellowfin, frozen excluding heading No 03.04, livers and roes
030343 Skipjack or stripe-bellid bonito,frozen ex headg No 03.04,livers&roes
030349 Tunas nes, frozen, excluding heading No 03.04, livers and roes
030360 Cod, frozen, excluding heading No 03.04, livers and roes
030374 Mackerel, frozen, excluding heading No 03.04, livers and roes
030377 Sea bass, frozen, excluding heading No 03.04, livers and roes
030378 Hake, frozen, excluding heading No 03.04, livers and roes
030379 Fish nes, frozen, excluding heading No 03.04, livers and roes
030380 Livers and roes, frozen
030420 Fish fillets frozen
030612 Lobsters nes, frozen, in shell or not, including boiled in shell
030613 Shrimps and prawns, frozen, in shell or not, including boiled in shell
030614 Crabs frozen, in shell or not, including boiled in shell
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23
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28
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34
35
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
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030749
051191
080810
080820
081090
110100
110900
120991
121120
121220
121299
130219
130239
150410
150420
150600
151800
160232
160300
160590
170410
170490
180620
180631
180632
190120
190219
190230

รายการ
Cuttle fish and squid,shelled or not,frozen,dried,salted or in brine
Fish,shellfish&aqua invert prod nes&dead anim of Ch 3 nt for hum cons
Apples, fresh
Pears and quinces, fresh
Fruits, fresh nes
Wheat or meslin flour
Wheat gluten, whether or not dried
Seeds, vegetable, nes for sowing
Ginseng roots usd primly in pharm,perf,insecticide,fungicide/sim purp
Seaweeds and other algae, fresh or dried whether or not ground
Vegetable products nes used primarily for human consumption
Vegetable saps and extracts nes
Mucilages&thickeners nes,modifid or not,derivd from vegetable products
Fish-liver oils&their fractions,refined or not,but not chemically mod
Fish fats&oils&their fractions exc liver,refind/not,not chemically mod
Animal fats&oils&their fractions nes refind/not,but not chemically mod
Animal/veg fats&oils&fract boild oxid,etc,& ind mix/prep nes ex 15.16
Fowl (gallus domesticus) meat, prepared/preserved
Extracts&juices of meat,fish,or crust,molluscs/oth aquatic invertebr
Molluscs and other aquatic invertebrates prepared or preserved
Chewing gum containing sugar, except medicinal
Sugar confectionery nes (includg white chocolate),not containg cocoa
Chocolate&other food preparations containg cocoa weighg more than 2 kg
Choc&food prep cntg cocoa in blocks,slabs/bars,filld,not exceedg 2 kg
Choc&food prep cntg cocoa in blocks,slabs/bars,not filld,not over 2 kg
Mixes & doughs for the prep of bakers
Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared, nes
Pasta nes
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50
51

HS
190410
190590

รายการ
Prep foods obtaind by the swellg o roastg of cereal o cereal products
Communion wafers,empty cachets f pharm use&sim prod&bakers
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สินคาอุตสากรรม
แคนาดา
•

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

รายการสินคาอุตสาหกรรมไทยที่แขงขันไดดี
HS
รายการ
210390 Sauces and preparations nes and mixed condiments and mixed seasonings
220290 Non-alcoholic beverages nes, excludg fruit/veg juices of headg No 20.09
350510 Dextrins and other modified starches
390210 Polypropylene
390760 Polyethylene terephthalate
392321 Sacks and bags (including cones) of polymers of ethylene
392410 Tableware and kitchenware of plastics
392690 Articles of plastics or of other materials of Nos 39.01 to 39.14 nes
400129 Natural rubber in other forms nes
420292 Containers,with outer surface of sheeting of plas or tex materials,nes
442190 Wood articles nes
550320 Staple fibres of polyesters, not carded or combed
611120 Babies garments and clothing accessories of cotton, knitted
620342 Mens/boys trousers and shorts, of cotton, not knitted
620452 Womens/girls skirts, of cotton, not knitted
620462 Womens/girls trousers and shorts, of cotton, not knitted
620630 Womens/girls blouses and shirts, of cotton, not knitted
621210 Brassieres and parts thereof, of textile materials
630260 Toilet&kitchen linen,of terry towellg or similar terry fab,of cotton
640299 Footwear, outer soles/uppers of rubber or plastics, nes
640399 Footwear, outer soles of rubber/plastics uppers of leather, nes
690890 Tiles, cubes and sim nes, glazed ceramics
691010 Ceramic sinks,wash basins etc&sim sanitary fixtures of porcelain/china
691110 Tableware and kitchenware of porcelain or china

ก.2-1
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

HS
691200
710239
711319
711719
761519
841510
841582
841583
841869
847160
847170
847180
848180
850110
851721
851790
851999
852812
852821
854389
870899
900150
901890
902780
940161
940350
940360

รายการ
Ceramic tableware, kitchenware, other household & toilet articles nes
Diamonds non-industrial nes excluding mounted or set diamonds
Articles of jewelry&pt therof of/o prec met w/n platd/clad w prec met
Imitation jewellery nes of base metal whether o not platd w prec metal
Table, kitchen, household goods nes, of aluminium
Air conditioning machines window or wall types, self-contained
Air cond mach nes, inc a refrigerating unit
Air cond mach nes, not incorporating refrigerating unit
Refrigerating or freezing equipment nes
Computer input/outputs, with/without storage
Computer data storage units
Units of automatic data processing equipment nes
Taps, cocks, valves and similar appliances, nes
Electric motors of an output not exceeding 37.5 W
Facsimiles machines
Parts of electrical apparatus for line telephone or line telegraphy
Sound reproducing apparatus, not incorporating a sound recorder, nes
Colour television receivers
Color video monitors
Electrical machines and apparatus nes
Motor vehicle parts nes
Spectacle lenses of other materials
Instruments and appliances used in medical or veterinary sciences, nes
Instruments and apparatus for physical or chemical analysis, nes
Seats with wooden frames,upholstered nes
Bedroom furniture, wooden, nes
Furniture, wooden, nes

ก.2-2
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52

HS
รายการ
940490 Articles of bedding/furnishing, nes, stuffed or internally fitted

• รายการสินคาที่แขงขันได แตยังสงออกนอย และสัดสวนตลาดต่ํามาก
1
330499 Beauty or make-up preparations nes; sunscreen or sun tan preparations
2
330590 Hair preparations, nes
3
390410 Polyvinyl chloride, not mixed with any other substances
4
390740 Polycarbonates
5
392020 Film and sheet etc, non-cellular etc, of polymers of propylene
6
401110 Pneumatic tire new of rubber f motor car incl station wagons&racg cars
7
401693 Gaskets, washers and other seals of vulcanised rubber
8
480252 Paper,fine,woodfree,in rol/sheets,>/=40g/m2,< m2,uncoated,nes>
9
490199 Books, brochures, leaflets and similar printed matter, nes
10
630231 Bed linen, of cotton, nes
11
721633 Sections,H,i/nas,nfw than hot rolld,drawn or extrudd,hght 80mm or more
12
731815 Bolts o screws nes,with o without their nuts o washers,iron o steel
13
851220 Lighting or visual signalling equipment nes
14
852540 Still image and other video cameras
15
852990 Parts suitable f use solely/princ w the app of headings 85.25 to 85.28
16
853931 Fluorescent lamps, hot cathode
17
854441 Electric conductors,for a voltage not exceedg 80 V,fittd w connectors
18
854451 Electr conductors,for a voltage >80V but < V connectrs w fittd>
19
870829 Parts and accessories of bodies nes for motor vehicles
20
870870 Wheels including parts and accessories for motor vehicles
21
901839 Needles, catheters, cannulae and the like, nes
22
902690 Parts of inst&app for measurg or checkg variables of liq or gases,nes
23
940190 Parts of seats other than those of heading No 94.02
24
940390 Furniture parts nes

ก.2-3
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• รายการสินคาที่ความสามารถในการแขงขันลดลง
HS
รายการ
1
210690 Food preparations nes
2
230910 Dog or cat food put up for retail sale
3
230990 Animal feed preparations nes
4
382490 Chemical/allied industry preparations/prods nes
5
390110 Polyethylene having a specific gravity of less than 0.94
6
392490 Household and toilet articles nes, of plastics
7
400122 Technically specified natural rubber (TSNR)
8
401120 Pneumatic tires new of rubber for buses or lorries
9
401699 Articles of vulcanised rubber nes, other than hard rubber
10
420212 Trunks,suit-cases&sim container w/outer surface of plastics/textiles
11
481840 Sanitary articles of paper,incl sanit towels&napkin (diapers) f babies
12
610510 Mens/boys shirts, of cotton, knitted
13
610821 Womens/girls briefs and panties, of cotton, knitted
14
610910 T-shirts, singlets and other vests, of cotton, knitted
15
610990 T-shirts,singlets and other vests,of other textile materials,knitted
16
611020 Pullovers, cardigans and similar articles of cotton, knitted
17
620193 Mens/boys anoraks and similar articles,of man-made fibres,not knitted
18
620343 Mens/boys trousers and shorts, of synthetic fibres, not knitted
19
620463 Womens/girls trousers and shorts, of synthetic fibres, not knitted
20
620520 Mens/boys shirts, of cotton, not knitted
21
640391 Footwear,outer soles of rubber/plast uppers of leather covg ankle nes
22
720838 Hot roll iron/steel nes, coil >600mm x 3-4.75mm
23
730890 Structures&parts of structures,i/s (ex prefab bldgs of headg no.9406)
24
732393 Table,kitchen or other household art&parts thereof,stainless steel,nes
25
732690 Articles, iron or steel, nes
26
761699 Articles of aluminium, nes
27
840991 Parts for spark-ignition type engines nes
ก.2-4

ภาคผนวก .ก.2

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

HS
841391
841451
841459
841480
841899
842952
847150
848210
851650
851719
852110
852190
852520
852721
853224
853650
853690
853710
854212
854213
854230
854240
854250
854290
854430
871419
900990

รายการ
Parts of pumps for liquid whether or not fitted with a measurg device
Fans: table,roof etc w a self-cont elec mtr of an output nt excdg 125W
Fans nes
Air or gas compressors, hoods
Parts of refrigerating or freezing equipment, nes
Shovels and excavators with a 360 revolving superstructure
Digital processing units not sold as complete systems
Bearings, ball
Microwave ovens
Telephone sets, nes
Video recording or reproducing apparatus magnetic tape-type
Video recording or reproducing apparatus nes
Transmission apparatus,for radioteleph incorporatg reception apparatus
Radio rece nt capabl of op w/o ext source of power f motor veh,combind
Electrical capacitors, fixed, ceramic dielectric, multilayer, nes
Electrical switches for a voltage not exceeding 1,000 volts, nes
Electrical app for switchg/protec elec circuits,not exced 1,000 V,nes
Boards,panels,includg numerical control panels,for a voltage < V>
Cards incorporating electronic integrated circuits
Metal oxide semiconductors
Monolithic integrated circuits
Hybrid integrated circuits
Electronic microassemblies
Parts of electronic integrated circuits and microassemblies
Ignition wirg sets&oth wirg sets usd in vehicles,aircraft etc
Motorcycle parts nes
Parts and accessories for photo-copying apparatus
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55
56
57
58
59
60

HS
940169
940320
940340
950390
950510
950670

รายการ
Seats with wooden frames, nes
Furniture, metal, nes
Kitchen furniture, wooden, nes
Toys nes
Articles for Christmas festivities
Ice skates & roller skates,includg skatg boots with skates attached

• รายการสินคาที่มีความสามารถในการแขงขัน ขณะที่ตลาดหดตัว
HS
รายการ
1
410431 Bovine and equine leather, full/split grains, nes
2
410439 Bovine and equine leather, nes
3
540233 Textured yarn nes,of polyester filaments,not put up for retail sale
4
611010 Pullovers,cardigans&similar article of wool or fine animal hair,knittd
5
611030 Pullovers, cardigans and similar articles of man-made fibres, knitted
6
640319 Sports footwear,o/t ski,outr sole of rbr/plas/leather&upper of leather
7
731210 Stranded wire,ropes&cables of iron or steel,not electrically insulated
8
841590 Parts of air conditioning machines
9
847190 Automatic data processing equipment nes
10
847330 Parts&accessories of automatic data processg machines&units thereof
11
850440 Static converters, nes
12
851711 Line telephone sets with cordless handsets
13
851730 Telephonic or telegraphic switching apparatus
14
851780 Electrical apparatus for line telephony/telegraphy nes
15
851829 Loudspeakers, nes
16
852530 Television cameras
17
853120 Indicator panels incorporatg liquid crystal device/light emittg diode
18
853400 Printed circuits
19
853641 Electrical relays for a voltage not exceeding 60 volts
20
854129 Transistors, other than photosensitive transistors, nes
ก.2-6
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21
22
23
24

HS
854140
854160
901380
910211

รายการ
Photosensitive semiconduct device,photovoltaic cells&light emit diodes
Mounted piezo-electric crystals
Optical devices, appliances and instruments, nes, of this Chapter
Wrist-watches,battery/accumulator powerd w mechanical display only nes

• รายการสินคาอุตสาหกรรมแคนาดาที่มีชอ งทางในตลาดไทย
HS
รายการ
1
210690 Food preparations nes
2
230110 Flours,meals&pellets of meat o meat offal unfit for human cons;greaves
3
252400 Asbestos
4
271000 Petroleum oils&oils obtained from bituminous minerals,o/than crude etc
5
280300 Carbon (carbon blacks and other forms of carbon, nes)
6
290531 Ethylene glycol (ethanediol)
7
300220 Vaccines, human use
8
300490 Medicaments nes, in dosage
9
310420 Potassium chloride, in packages weighing more than 10 kg
10
330499 Beauty or make-up preparations nes; sunscreen or sun tan preparations
11
340319 Lubricating & simil prep containing >/=70% petroleum oils, nes
12
350691 Adhesives based on rubber or plastics, nes
13
382490 Chemical/allied industry preparations/prods nes
14
390110 Polyethylene having a specific gravity of less than 0.94
15
390190 Polymers of ethylene nes, in primary forms
16
390210 Polypropylene
17
390690 Acrylic polymers nes, in primary forms
18
390730 Epoxide resins
19
391990 Self-adhesive plates, sheets, film etc, of plastic nes
20
392690 Articles of plastics or of other materials of Nos 39.01 to 39.14 nes
21
400231 Isobutene-isoprene (butyl) rubber (IIR)
22
401699 Articles of vulcanised rubber nes, other than hard rubber
ก.2-7
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

HS
410121
410129
440710
440799
470200
470321
470790
480100
540210
591132
721012
721049
730890
731815
732690
840710
841191
841370
841861
843149
843880
847141
847149
847150
847160
847170
847180

รายการ
Bovine hides, whole, fresh or wet-salted
Hide sections, bovine, nes, fresh or wet-salted
Lumber, coniferous (softwood) 6 mm and thicker
Lumber, non-coniferous nes
Chemical wood pulp, dissolving grades
Chemical wood pulp,soda or sulphate,coniferous,semi-bl or bleached,nes
Waste&scrap of paper or paperboard,nes (includg unsorted waste&scrap)
Newsprint, in rolls or sheets
High tenacity yarn (o/t sewg thread),nylon/oth polyamides fi,nt put up
Textile fabrics usd in paper-makg or similar mach,weighg >/=650 g/m2
Flat rolld prod,i/nas,platd or coatd with tin,>/=600mm wide,<0.5mm thk
Flat rolled prod,i/nas,plated or coated with zinc,>/=600mm wide, nes
Structures&parts of structures,i/s (ex prefab bldgs of headg no.9406)
Bolts o screws nes,with o without their nuts o washers,iron o steel
Articles, iron or steel, nes
Aircraft engines, spark-ignition reciprocating or rotary type
Parts of turbo-jets or turbo-propellers
Centrifugal pumps nes
Compression type refrigeratg/freez equip whose condensrs are heat exch
Parts of cranes,work-trucks,shovels,and other construction machinery
Mach nes f the ind prep/mfr of food/drink ex f extrac/prep veg fat/oil
Non-portable digital edp machines w processor & i/o
Digital data processing systems, nes
Digital processing units not sold as complete systems
Computer input/outputs, with/without storage
Computer data storage units
Units of automatic data processing equipment nes
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

HS
847190
847329
847330
847710
847989
848071
848079
848180
848280
850440
850450
851719
851730
851750
851790
851840
852520
852990
853400
853710
854213
854230
854240
854389
854890
870899
901890

รายการ
Automatic data processing equipment nes
Parts and accessories of calculating & accounting machines, nes
Parts&accessories of automatic data processg machines&units thereof
Injection-moulding machines for working rubber or plastics nes
Machines & mechanical appliances nes having individual functions
Moulds, injection or compression types, for rubber or plastics
Moulds for rubber or plastics, nes
Taps, cocks, valves and similar appliances, nes
Bearings, ball or roller, nes, including combined ball/roller bearings
Static converters, nes
Inductors, electric
Telephone sets, nes
Telephonic or telegraphic switching apparatus
Apparatus for carrier-current/digital line systems
Parts of electrical apparatus for line telephone or line telegraphy
Audio-frequency electric amplifiers
Transmission apparatus,for radioteleph incorporatg reception apparatus
Parts suitable f use solely/princ w the app of headings 85.25 to 85.28
Printed circuits
Boards,panels,includg numerical control panels,for a voltage < V>
Metal oxide semiconductors
Monolithic integrated circuits
Hybrid integrated circuits
Electrical machines and apparatus nes
Electrical parts of mach
Motor vehicle parts nes
Instruments and appliances used in medical or veterinary sciences, nes
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77
78
79
80

HS
902780
903039
903180
940190

รายการ
Instruments and apparatus for physical or chemical analysis, nes
Inst & app,for measurg or checkg voltage,current,etc w/o a record dev
Measuring or checking instruments, appliances and machines, nes
Parts of seats other than those of heading No 94.02

เม็กซิโก
• รายการสินคาที่แขงขันไดดี
HS
รายการ
1
390730 Epoxide resins
2
390740 Polycarbonates
3
392321 Sacks and bags (including cones) of polymers of ethylene
4
400122 Technically specified natural rubber (TSNR)
5
420212 Trunks,suit-cases&sim container w/outer surface of plastics/textiles
6
420292 Containers,with outer surface of sheeting of plas or tex materials,nes
7
610990 T-shirts,singlets and other vests,of other textile materials,knitted
8
620520 Mens/boys shirts, of cotton, not knitted
9
620630 Womens/girls blouses and shirts, of cotton, not knitted
10
731815 Bolts o screws nes,with o without their nuts o washers,iron o steel
11
761699 Articles of aluminium, nes
12
841451 Fans: table,roof etc w a self-cont elec mtr of an output nt excdg 125W
13
841490 Parts of vacuum pumps, compressors, fans, blowers, hoods
14
841899 Parts of refrigerating or freezing equipment, nes
15
847160 Computer input/outputs, with/without storage
16
847180 Units of automatic data processing equipment nes
17
847330 Parts&accessories of automatic data processg machines&units thereof
18
848210 Bearings, ball
19
850110 Electric motors of an output not exceeding 37.5 W
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

HS
851750
851790
851829
852290
852530
852990
853120
853222
853650
853890
854091
854110
900211
902990
903190
910211
940360
950510

รายการ
Apparatus for carrier-current/digital line systems
Parts of electrical apparatus for line telephone or line telegraphy
Loudspeakers, nes
Parts and accessories of apparatus of heading Nos 85.19 to 85.21, nes
Television cameras
Parts suitable f use solely/princ w the app of headings 85.25 to 85.28
Indicator panels incorporatg liquid crystal device/light emittg diode
Electrical capacitors, fixed, aluminium electrolytic, nes
Electrical switches for a voltage not exceeding 1,000 volts, nes
Parts for use with the apparatus of headg no. 85.35,85.36 or 85.37,nes
Parts of cathode-ray tubes
Diodes, other than photosensitive or light emitting diodes
Objective lenses f cameras,projectors/photographic enlargers/reducers
Parts&access of revolution counters,production counters,taximeters,etc
Parts & accessories for measuring or checking inst,appl & machines,nes
Wrist-watches,battery/accumulator powerd w mechanical display only nes
Furniture, wooden, nes
Articles for Christmas festivities

• รายการสินคาที่แขงขันได แตยังสงออกนอย และสัดสวนตลาดต่ํามาก
HS
รายการ
1
330749 Room perfuming or deodorizing preparations, nes
2
390120 Polyethylene having a specific gravity of 0.94 or more
3
390319 Polystyrene nes
4
392690 Articles of plastics or of other materials of Nos 39.01 to 39.14 nes
5
442190 Wood articles nes
6
640399 Footwear, outer soles of rubber/plastics uppers of leather, nes
7
710239 Diamonds non-industrial nes excluding mounted or set diamonds
8
731210 Stranded wire,ropes&cables of iron or steel,not electrically insulated
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9
10
11
12
13
14
15
16

HS
741110
841430
841480
841869
842139
851780
852510
870829

รายการ
Pipes and tubes, refined copper
Compressors of a kind used in refrigerating equipment
Air or gas compressors, hoods
Refrigerating or freezing equipment nes
Filtering or purifying machinery and apparatus for gases nes
Electrical apparatus for line telephony/telegraphy nes
Transmission apparatus for radio-teleph radio-broadcastg or television
Parts and accessories of bodies nes for motor vehicles

• รายการสินคาที่ความสามารถในการแขงขันลดลง
HS
รายการ
1
854213 Metal oxide semiconductors
2
847170 Computer data storage units
3
850440 Static converters, nes
4
390210 Polypropylene
5
870899 Motor vehicle parts nes
6
852540 Still image and other video cameras
7
854389 Electrical machines and apparatus nes
8
854140 Photosensitive semiconduct device,photovoltaic cells&light emit diodes
9
852721 Radio rece nt capabl of op w/o ext source of power f motor veh,combind
10
841590 Parts of air conditioning machines
11
854129 Transistors, other than photosensitive transistors, nes
12
854011 Cathode-ray television picture tubes,inc video monitor tubes,colour
13
711319 Articles of jewellry&pt therof of/o prec met w/n platd/clad w prec met
14
410431 Bovine and equine leather, full/split grains, nes
15
401120 Pneumatic tires new of rubber for buses or lorries
16
850300 Parts of electric motors,generators,generatg sets & rotary converters
17
852520 Transmission apparatus,for radioteleph incorporatg reception apparatus
18
390330 Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) copolymers
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

HS
940190
950390
901839
210390
640299
550320
871120
851711
392410
853710
382490
853224
401693
410439
854890
853641
854451
230990
854250
850140
950691
854411
940390
640411
851220
847989
854212

รายการ
Parts of seats other than those of heading No 94.02
Toys nes
Needles, catheters, cannulae and the like, nes
Sauces and preparations nes and mixed condiments and mixed seasonings
Footwear, outer soles/uppers of rubber or plastics, nes
Staple fibres of polyesters, not carded or combed
Motorcycles with reciprocatg piston engine displacg > 50 cc to 250 cc
Line telephone sets with cordless handsets
Tableware and kitchenware of plastics
Boards,panels,includg numerical control panels,for a voltage < V>
Chemical/allied industry preparations/prods nes
Electrical capacitors, fixed, ceramic dielectric, multilayer, nes
Gaskets, washers and other seals of vulcanised rubber
Bovine and equine leather, nes
Electrical parts of mach
Electrical relays for a voltage not exceeding 60 volts
Electr conductors,for a voltage >80V but < V connectrs w fittd>
Animal feed preparations nes
Electronic microassemblies
AC motors, single-phase, nes
Gymnasium or athletics articles and equipment
Insulated (including enamelled or anodised) winding wire of copper
Furniture parts nes
Sports footwear w outer soles of rubber o plastics&uppers of tex mat
Lighting or visual signalling equipment nes
Machines & mechanical appliances nes having individual functions
Cards incorporating electronic integrated circuits
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46
47
48
49
50
51
52
53
54

HS
940320
732393
940161
902690
841950
848190
401199
901832
630790

รายการ
Furniture, metal, nes
Table,kitchen or other household art&parts thereof,stainless steel,nes
Seats with wooden frames,upholstered nes
Parts of inst&app for measurg or checkg variables of liq or gases,nes
Heat exchange units, non-domestic, non-electric
Parts of taps, cocks, valves or similar appliances
Pneumatic tires new of rubber nes
Tubular metal needles and needles for sutures
Made up articles, of textile materials, nes, including dress patterns

• รายการสินคาที่มีความสามารถในการแขงขัน ขณะที่ตลาดหดตัว
HS
รายการ
1
854230 Monolithic integrated circuits
2
853400 Printed circuits
3
852812 Colour television receivers
4
854240 Hybrid integrated circuits
5
854430 Ignition wirg sets&oth wirg sets usd in vehicles,aircraft etc
6
852190 Video recording or reproducing apparatus nes
7
853690 Electrical app for switchg/protec elec circuits,not exced 1,000 V,nes
8
611020 Pullovers, cardigans and similar articles of cotton, knitted
9
611030 Pullovers, cardigans and similar articles of man-made fibres, knitted
10
851999 Sound reproducing apparatus, not incorporating a sound recorder, nes
11
854160 Mounted piezo-electric crystals
12
620462 Womens/girls trousers and shorts, of cotton, not knitted
13
610910 T-shirts, singlets and other vests, of cotton, knitted
14
401699 Articles of vulcanised rubber nes, other than hard rubber
15
854121 Transistors,oth than photosensit,w a dissipation rate < 1 W
16
847150 Digital processing units not sold as complete systems
17
848180 Taps, cocks, valves and similar appliances, nes
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

HS
841582
870870
620342
850490
853321
850431
851719
732690
841510
730630
850450
900912
900990
540233
901380
621210
851650
610343
551311
845011
620343
900150
853221
854441
392490
841459
490199

รายการ
Air cond mach nes, inc a refrigerating unit
Wheels including parts and accessories for motor vehicles
Mens/boys trousers and shorts, of cotton, not knitted
Parts of electrical transformers, static converters and inductors
Electrical resistors fixd for a power handlg capacity not exceedg 20 W
Transformers electric power handling capacity not exceeding 1 KVA, nes
Telephone sets, nes
Articles, iron or steel, nes
Air conditioning machines window or wall types, self-contained
Tubes,pipe & hollow profiles,iron or nas,welded,of circ cross sect,nes
Inductors, electric
Electrostatic photo-copying apparatus, indirect process type
Parts and accessories for photo-copying apparatus
Textured yarn nes,of polyester filaments,not put up for retail sale
Optical devices, appliances and instruments, nes, of this Chapter
Brassieres and parts thereof, of textile materials
Microwave ovens
Mens/boys trousers and shorts, of synthetic fibres, knitted
Plain weave polyest stapl fib fab,<85%,mixd w/cottn,< bl m2,unbl>
Automatic washing machines,of a dry linen capacity not exceeding 10 kg
Mens/boys trousers and shorts, of synthetic fibres, not knitted
Spectacle lenses of other materials
Electrical capacitors, fixed, tantalum, nes
Electric conductors,for a voltage not exceedg 80 V,fittd w connectors
Household and toilet articles nes, of plastics
Fans nes
Books, brochures, leaflets and similar printed matter, nes
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45
46
47
48
49

HS
540761
392042
851890
761519
903289

รายการ
Woven fabric >85% non-textured polyester filaments
Film&sheet etc,non-cellular etc,of polymers of vinyl chloride,flexible
Parts of microphones,loudspeakrs,headphones,earphones&elec sound ampli
Table, kitchen, household goods nes, of aluminium
Automatic regulating or controlling instruments and apparatus, nes

• รายการสินคาอุตสาหกรรมเม็กซิโกที่มีชองทางในตลาดไทย
HS
รายการ
1
210690 Food preparations nes
2
294110 Penicillins and their derivatives, in bulk; salts thereof
3
300490 Medicaments nes, in dosage
4
330499 Beauty or make-up preparations nes; sunscreen or sun tan preparations
5
382490 Chemical/allied industry preparations/prods nes
6
392690 Articles of plastics or of other materials of Nos 39.01 to 39.14 nes
7
400219 Styren-butadien rubber(SBR)/carboxyltd styren-butadien rubbr(XSBR) nes
8
410431 Bovine and equine leather, full/split grains, nes
9
410439 Bovine and equine leather, nes
10
841370 Centrifugal pumps nes
11
841430 Compressors of a kind used in refrigerating equipment
12
847160 Computer input/outputs, with/without storage
13
847170 Computer data storage units
14
847330 Parts&accessories of automatic data processg machines&units thereof
15
850431 Transformers electric power handling capacity not exceeding 1 KVA, nes
16
851750 Apparatus for carrier-current/digital line systems
17
851790 Parts of electrical apparatus for line telephone or line telegraphy
18
853222 Electrical capacitors, fixed, aluminium electrolytic, nes
19
853400 Printed circuits
20
853669 Electrical plugs and sockets, for a voltage not exceeding 1,000 volts
21
853690 Electrical app for switchg/protec elec circuits,not exced 1,000 V,nes
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22
23
24
25
26
27
28
29

HS
854011
854110
854389
854411
854449
854451
870190
870899

รายการ
Cathode-ray television picture tubes,inc video monitor tubes,colour
Diodes, other than photosensitive or light emitting diodes
Electrical machines and apparatus nes
Insulated (including enamelled or anodised) winding wire of copper
Electric conductors, for a voltage not exceeding 80 V, nes
Electr conductors,for a voltage >80V but < V connectrs w fittd>
Wheeled tractors nes
Motor vehicle parts nes
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บราซิล
• รายการสินคาที่แขงขันไดดี
HS
รายการ
1
390120 Polyethylene having a specific gravity of 0.94 or more
2
390210 Polypropylene
3
390330 Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) copolymers
4
390710 Polyacetals
5
392690 Articles of plastics or of other materials of Nos 39.01 to 39.14 nes
6
400129 Natural rubber in other forms nes
7
401519 Gloves nes of rubber
8
401693 Gaskets, washers and other seals of vulcanised rubber
9
401699 Articles of vulcanised rubber nes, other than hard rubber
10
540243 Yarn of polyester filaments, single, untwisted, nes, not put up
11
620343 Mens/boys trousers and shorts, of synthetic fibres, not knitted
12
640299 Footwear, outer soles/uppers of rubber or plastics, nes
13
640411 Sports footwear w outer soles of rubber o plastics&uppers of tex mat
14
731815 Bolts o screws nes,with o without their nuts o washers,iron o steel
15
731816 Nuts, iron or steel, nes
16
841430 Compressors of a kind used in refrigerating equipment
17
841582 Air cond mach nes, inc a refrigerating unit
18
841590 Parts of air conditioning machines
19
841869 Refrigerating or freezing equipment nes
20
847160 Computer input/outputs, with/without storage
21
847330 Parts&accessories of automatic data processg machines&units thereof
22
848210 Bearings, ball
23
848390 Parts of power transmission equipment/oth goods usd to transmit power
24
850110 Electric motors of an output not exceeding 37.5 W
25
851790 Parts of electrical apparatus for line telephone or line telegraphy

ก.2-18

ภาคผนวก .ก.2

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

HS
853321
853340
853400
853650
854110
854129
854250
854389
854441
854449
854451
870899

รายการ
Electrical resistors fixd for a power handlg capacity not exceedg 20 W
Variable resistors, including rheostats and potentiometers, nes
Printed circuits
Electrical switches for a voltage not exceeding 1,000 volts, nes
Diodes, other than photosensitive or light emitting diodes
Transistors, other than photosensitive transistors, nes
Electronic microassemblies
Electrical machines and apparatus nes
Electric conductors,for a voltage not exceedg 80 V,fittd w connectors
Electric conductors, for a voltage not exceeding 80 V, nes
Electr conductors,for a voltage >80V but < V connectrs w fittd>
Motor vehicle parts nes

• รายการสินคาที่แขงขันได แตยังสงออกนอย และสัดสวนตลาดต่ํามาก
HS
รายการ
1
390690 Acrylic polymers nes, in primary forms
2
392042 Film&sheet etc,non-cellular etc,of polymers of vinyl chloride,flexible
3
400950 Tubes,pipes & hoses vulcanised rubber reinforced or not,with fittings
4
841459 Fans nes
5
841510 Air conditioning machines window or wall types, self-contained
6
848310 Transmission shafts and cranks, including cam shafts and crank shafts
7
851220 Lighting or visual signalling equipment nes
8
852540 Still image and other video cameras
9
852910 Aerials&aerial reflectors of all kinds;parts suitable f use therewith
10
870839 Brake system parts nes for motor vehicles
• รายการสินคาที่ความสามารถในการแขงขันลดลง
HS
รายการ
1
230990 Animal feed preparations nes
2
320412 Acid and mordant dyes and preparations based thereon
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

HS
320416
390230
390410
390730
390760
392010
392330
401110
420212
540233
540242
540752
731210
761699
841899
841950
842139
846693
847990
848180
848340
850152
850431
851829
851890
852290
852520

รายการ
Reactive dyes and preparations based thereon
Propylene copolymers
Polyvinyl chloride, not mixed with any other substances
Epoxide resins
Polyethylene terephthalate
Film and sheet etc, non-cellular etc, of polymers ofethylene
Carboys, bottles, flasks and similar articles of plastics
Pneumatic tire new of rubber f motor car incl station wagons&racg cars
Trunks,suit-cases&sim container w/outer surface of plastics/textiles
Textured yarn nes,of polyester filaments,not put up for retail sale
Yarn of polyester filaments,partially oriented,single,nes,not put up
Woven fabrics,>/=85% of textured polyester filaments, dyed, nes
Stranded wire,ropes&cables of iron or steel,not electrically insulated
Articles of aluminium, nes
Parts of refrigerating or freezing equipment, nes
Heat exchange units, non-domestic, non-electric
Filtering or purifying machinery and apparatus for gases nes
Parts & accessories nes for use on machines of headg No 84.56 to 84.61
Parts of machines&mechanical appliances nes havg individual functions
Taps, cocks, valves and similar appliances, nes
Gears&gearing,ball screws,gear boxes,speed changers/torque converters
AC motors,multi-phase,of an output exceedg 750 W but not exceedg 75 KW
Transformers electric power handling capacity not exceeding 1 KVA, nes
Loudspeakers, nes
Parts of microphones,loudspeakrs,headphones,earphones&elec sound ampli
Parts and accessories of apparatus of heading Nos 85.19 to 85.21, nes
Transmission apparatus,for radioteleph incorporatg reception apparatus
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

HS
852721
852990
853222
853224
853641
853690
853931
854011
854121
854140
854213
854230
854240
870870
871419
900912
900990
901380
901839
902690
902990
903289
950390

รายการ
Radio rece nt capabl of op w/o ext source of power f motor veh,combind
Parts suitable f use solely/princ w the app of headings 85.25 to 85.28
Electrical capacitors, fixed, aluminium electrolytic, nes
Electrical capacitors, fixed, ceramic dielectric, multilayer, nes
Electrical relays for a voltage not exceeding 60 volts
Electrical app for switchg/protec elec circuits,not exced 1,000 V,nes
Fluorescent lamps, hot cathode
Cathode-ray television picture tubes,inc video monitor tubes,colour
Transistors,oth than photosensit,w a dissipation rate < 1 W
Photosensitive semiconduct device,photovoltaic cells&light emit diodes
Metal oxide semiconductors
Monolithic integrated circuits
Hybrid integrated circuits
Wheels including parts and accessories for motor vehicles
Motorcycle parts nes
Electrostatic photo-copying apparatus, indirect process type
Parts and accessories for photo-copying apparatus
Optical devices, appliances and instruments, nes, of this Chapter
Needles, catheters, cannulae and the like, nes
Parts of inst&app for measurg or checkg variables of liq or gases,nes
Parts&access of revolution counters,production counters,taximeters,etc
Automatic regulating or controlling instruments and apparatus, nes
Toys nes

• รายการสินคาที่มีความสามารถในการแขงขัน ขณะที่ตลาดหดตัว
HS
รายการ
1
392390 Articles for the conveyance or packing of goods nes, of plastics
2
401120 Pneumatic tires new of rubber for buses or lorries
3
490199 Books, brochures, leaflets and similar printed matter, nes
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

HS
540761
550320
840991
841490
842199
847170
847180
850300
850440
850450
851750
853649
854091
854160
854212
870810
870829
901890

รายการ
Woven fabric >85% non-textured polyester filaments
Staple fibres of polyesters, not carded or combed
Parts for spark-ignition type engines nes
Parts of vacuum pumps, compressors, fans, blowers, hoods
Parts for filterg or purifyg mchy & apparatus for liquids or gases,nes
Computer data storage units
Units of automatic data processing equipment nes
Parts of electric motors,generators,generatg sets & rotary converters
Static converters, nes
Inductors, electric
Apparatus for carrier-current/digital line systems
Electrical relays for a voltage exced 60 V but not exceedg 1,000 volts
Parts of cathode-ray tubes
Mounted piezo-electric crystals
Cards incorporating electronic integrated circuits
Bumpers and parts for motor vehicles
Parts and accessories of bodies nes for motor vehicles
Instruments and appliances used in medical or veterinary sciences, nes

• รายการสินคาอุตสาหกรรมบราซิลที่มีชองทางในตลาดไทย
HS
รายการ
1
230400 Soya-bean oil-cake&oth solid residues,whether or not ground or pellet
2
230990 Animal feed preparations nes
3
240120 Tobacco, unmanufactured, partly or wholly stemmed or stripped
4
251612 Granite, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks etc
5
252400 Asbestos
6
290122 Propene (propylene)
7
300490 Medicaments nes, in dosage
8
320417 Synthetic organic pigments and preparations based thereon
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

HS
330210
340213
370320
380810
380820
380830
390940
391910
392690
400219
400270
401110
410422
410429
410431
410439
440710
440729
440799
440890
480252
520100
710310
710399
711319
720221
720711

รายการ
Mixtures of odoriferous substances for the food or drink industries
Non-ionic surface active agents
Photographic paper,paperboard&textile sens,unexp f colour photography
Insecticides, packaged for retail sale or formulated
Fungicides, packaged for retail sale or formulated
Herbicides,anti-sproutg prod&plant growth regs,packd f retail/formltd
Phenolic resins
Self-adhesive plates,sheets,film etc,of plastic in rolls <20 cm wide
Articles of plastics or of other materials of Nos 39.01 to 39.14 nes
Styren-butadien rubber(SBR)/carboxyltd styren-butadien rubbr(XSBR) nes
Ethylene-propylene-non-conjugated diene rubber (EPDM)
Pneumatic tire new of rubber f motor car incl station wagons&racg cars
Bovine leather, otherwise pre-tanned, nes
Bovine and equine leather, tanned or retanned, nes
Bovine and equine leather, full/split grains, nes
Bovine and equine leather, nes
Lumber, coniferous (softwood) 6 mm and thicker
Lumber, tropical hardwood nes, sawn lengthwise >6mm
Lumber, non-coniferous nes
Veneer, non-coniferous nes, less than 6 mm thick
Paper,fine,woodfree,in rol/sheets,>/=40g/m2,< m2,uncoated,nes>
Cotton, not carded or combed
Prec/semi-prec stones (o/t diamonds) unworkd/simply sawn/rough shapd
Precious/semi-precious stones nes further workd than sawn/rough shapd
Articles of jewellry&pt therof of/o prec met w/n platd/clad w prec met
Ferro-silicon, containing by weight more than 55% of silicon
Semi-fin prod,i/nas,rect/sq cross-sect cntg by wgt<.25% c,wdth<2X thk
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

HS
720712
720720
720838
720839
721012
721050
721913
721914
730410
840991
840999
841370
841391
841430
841480
841490
842481
844180
845011
845530
847720
847989
848180
850140

รายการ
Semi-fin prod,iron/n-al steel,rect/sq cross sect,cntg by wgt<.25% carb
Semi-fin prod,iron/non-alloy steel,containg by weight .25%/more carbon
Hot roll iron/steel nes, coil >600mm x 3-4.75mm
Hot roll iron/steel nes, coil >600mm x <3mm
Flat rolld prod,i/nas,platd or coatd with tin,>/=600mm wide,<0.5mm thk
Flat rolld prod,i/nas,pltd/ctd w chrom oxid/chrom&chrom oxid,>/=600mm
Flat rolld prod,stainless steel,hr in coil,w>/=600mm,3<>
Flat rolld prod,stainless steel,hr in coil,w>/=600mm,thk< 3mm
Pipes,line,iron or steel,smls,of a kind used for oil or gas pipelines
Parts for spark-ignition type engines nes
Parts for diesel and semi-diesel engines
Centrifugal pumps nes
Parts of pumps for liquid whether or not fitted with a measurg device
Compressors of a kind used in refrigerating equipment
Air or gas compressors, hoods
Parts of vacuum pumps, compressors, fans, blowers, hoods
Mech appl for proj/disp o sprayg liquids o powders for agr o horticut
Machinery for making up paper pulp, paper or paperboard nes
Automatic washing machines,of a dry linen capacity not exceeding 10 kg
Rolls for metal rolling mills
Extruders for working rubber or plastics nes
Machines & mechanical appliances nes having individual functions
Taps, cocks, valves and similar appliances, nes
AC motors, single-phase, nes
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อารเจนตินา
• รายการสินคาที่แขงขันไดดี
HS
รายการ
1
320412 Acid and mordant dyes and preparations based thereon
2
382490 Chemical/allied industry preparations/prods nes
3
390120 Polyethylene having a specific gravity of 0.94 or more
4
392690 Articles of plastics or of other materials of Nos 39.01 to 39.14 nes
5
400122 Technically specified natural rubber (TSNR)
6
401029 Tranmission belts or belting nes
7
401519 Gloves nes of rubber
8
401699 Articles of vulcanised rubber nes, other than hard rubber
9
420292 Containers,with outer surface of sheeting of plas or tex materials,nes
10
540233 Textured yarn nes,of polyester filaments,not put up for retail sale
11
540752 Woven fabrics,>/=85% of textured polyester filaments, dyed, nes
12
540761 Woven fabric >85% non-textured polyester filaments
13
640299 Footwear, outer soles/uppers of rubber or plastics, nes
14
640399 Footwear, outer soles of rubber/plastics uppers of leather, nes
15
841370 Centrifugal pumps nes
16
841430 Compressors of a kind used in refrigerating equipment
17
841861 Compression type refrigeratg/freez equip whose condensrs are heat exch
18
847160 Computer input/outputs, with/without storage
19
847180 Units of automatic data processing equipment nes
20
847330 Parts&accessories of automatic data processg machines&units thereof
21
851719 Telephone sets, nes
22
852313 Unrecorded magnetic tapes, of a width exceeding 6.5 mm
23
852721 Radio rece nt capabl of op w/o ext source of power f motor veh,combind
24
853931 Fluorescent lamps, hot cathode
25
854389 Electrical machines and apparatus nes
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• รายการสินคาที่แขงขันได แตยังสงออกนอย และสัดสวนตลาดต่ํามาก
HS
รายการ
1
841360 Rotary positive displacement pumps nes
2
847190 Automatic data processing equipment nes
3
870829 Parts and accessories of bodies nes for motor vehicles
• รายการสินคาที่ความสามารถในการแขงขันลดลง
HS
รายการ
1
390760 Polyethylene terephthalate
2
401110 Pneumatic tire new of rubber f motor car incl station wagons&racg cars
3
640411 Sports footwear w outer soles of rubber o plastics&uppers of tex mat
4
841459 Fans nes
5
841583 Air cond mach nes, not incorporating refrigerating unit
6
841590 Parts of air conditioning machines
7
847150 Digital processing units not sold as complete systems
8
847170 Computer data storage units
9
850440 Static converters, nes
10
850710 Lead-acid electric accumulators of a kind usd f startg piston engines
11
851750 Apparatus for carrier-current/digital line systems
12
852290 Parts and accessories of apparatus of heading Nos 85.19 to 85.21, nes
13
852990 Parts suitable f use solely/princ w the app of headings 85.25 to 85.28
14
854213 Metal oxide semiconductors
15
854230 Monolithic integrated circuits
16
870421 Diesel powered trucks with a GVW not exceeding five tonnes
17
950390 Toys nes
• รายการสินคาที่มีความสามารถในการแขงขัน ขณะที่ตลาดหดตัว
HS
รายการ
1
490199 Books, brochures, leaflets and similar printed matter, nes
2
841480 Air or gas compressors, hoods
3
848071 Moulds, injection or compression types, for rubber or plastics
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• รายการสินคาอุตสาหกรรมอารเจนตินาทีม่ ีชองทางในตลาดไทย
HS
รายการ
1
230400 Soya-bean oil-cake&oth solid residues,whether or not ground or pellet
2
300490 Medicaments nes, in dosage
3
320412 Acid and mordant dyes and preparations based thereon
4
350790 Enzymes nes; prepared enzymes nes
5
382490 Chemical/allied industry preparations/prods nes
6
391910 Self-adhesive plates,sheets,film etc,of plastic in rolls <20 cm wide
7
391990 Self-adhesive plates, sheets, film etc, of plastic nes
8
410431 Bovine and equine leather, full/split grains, nes
9
410439 Bovine and equine leather, nes
10
720712 Semi-fin prod,iron/n-al steel,rect/sq cross sect,cntg by wgt<.25% carb
11
720826 Hot roll steel, coil, pickled >600mm x 3-4.75mm
12
720917 Cold rolled iron/steel, coils >600mm x 0.5-1mm
13
721030 Flat rolled i/nas, electrolytically zinc coated >600mm
14
730410 Pipes,line,iron or steel,smls,of a kind used for oil or gas pipelines
15
730439 Tubes,pipe & hollow profiles,i or nas,smls,of circ cross section,nes
16
731100 Containers for compressed or liquefied gas of iron or steel
17
760120 Aluminium unwrought, alloyed
18
840991 Parts for spark-ignition type engines nes
19
840999 Parts for diesel and semi-diesel engines
20
842230 Mach f fil/clos/seal/etc.btle/can/box/ bag/ctnr nes,mach f aeratg bev
21
847989 Machines & mechanical appliances nes having individual functions
22
848180 Taps, cocks, valves and similar appliances, nes
23
848210 Bearings, ball
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ชิลี
• รายการสินคาที่แขงขันไดดี
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

HS
382490
392321
392690
400122
401120
401699
610990
611120
640219
640319
842123
842810
845011
847330
851220
852721
853690
870899

รายการ
Chemical/allied industry preparations/prods nes
Sacks and bags (including cones) of polymers of ethylene
Articles of plastics or of other materials of Nos 39.01 to 39.14 nes
Technically specified natural rubber (TSNR)
Pneumatic tires new of rubber for buses or lorries
Articles of vulcanised rubber nes, other than hard rubber
T-shirts,singlets and other vests,of other textile materials,knitted
Babies garments and clothing accessories of cotton, knitted
Sports footwear, outer soles and uppers of rubber or plastics, nes
Sports footwear,o/t ski,outr sole of rbr/plas/leather&upper of leather
Oil or petrol-filters for internal combustion engines
Lifts and skip hoists
Automatic washing machines,of a dry linen capacity not exceeding 10 kg
Parts&accessories of automatic data processg machines&units thereof
Lighting or visual signalling equipment nes
Radio rece nt capabl of op w/o ext source of power f motor veh,combind
Electrical app for switchg/protec elec circuits,not exced 1,000 V,nes
Motor vehicle parts nes

• รายการสินคาที่แขงขันได แตยังสงออกนอย และสัดสวนตลาดต่ํามาก
1
2
3
4

HS
392310
540752
620462
852540

รายการ
Boxes, cases, crates & similar articles of plastic
Woven fabrics,>/=85% of textured polyester filaments, dyed, nes
Womens/girls trousers and shorts, of cotton, not knitted
Still image and other video cameras
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5
6

HS
รายการ
852731 Radio broad rece combind with sound recordg or reproducg apparatus nes
900912 Electrostatic photo-copying apparatus, indirect process type

• รายการสินคาที่ความสามารถในการแขงขันลดลง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

HS
252310
391910
401110
481840
610910
611020
611030
620193
620293
620342
620343
620463
620520
621210
640299
640411
691200
701329
732393
841869
841899
847150
847160

รายการ
Cement clinkers
Self-adhesive plates,sheets,film etc,of plastic in rolls <20 cm wide
Pneumatic tire new of rubber f motor car incl station wagons&racg cars
Sanitary articles of paper,incl sanit towels&napkin (diapers) f babies
T-shirts, singlets and other vests, of cotton, knitted
Pullovers, cardigans and similar articles of cotton, knitted
Pullovers, cardigans and similar articles of man-made fibres, knitted
Mens/boys anoraks and similar articles,of man-made fibres,not knitted
Womens/girls anoraks & similar article of man-made fibres,not knitted
Mens/boys trousers and shorts, of cotton, not knitted
Mens/boys trousers and shorts, of synthetic fibres, not knitted
Womens/girls trousers and shorts, of synthetic fibres, not knitted
Mens/boys shirts, of cotton, not knitted
Brassieres and parts thereof, of textile materials
Footwear, outer soles/uppers of rubber or plastics, nes
Sports footwear w outer soles of rubber o plastics&uppers of tex mat
Ceramic tableware, kitchenware, other household & toilet articles nes
Drinking glasses other than glassceramics nes
Table,kitchen or other household art&parts thereof,stainless steel,nes
Refrigerating or freezing equipment nes
Parts of refrigerating or freezing equipment, nes
Digital processing units not sold as complete systems
Computer input/outputs, with/without storage
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

HS
847170
847989
848210
850440
851730
852190
853890
870421
870839
870870
901839
940360
940510
950341
950390
950510

รายการ
Computer data storage units
Machines & mechanical appliances nes having individual functions
Bearings, ball
Static converters, nes
Telephonic or telegraphic switching apparatus
Video recording or reproducing apparatus nes
Parts for use with the apparatus of headg no. 85.35,85.36 or 85.37,nes
Diesel powered trucks with a GVW not exceeding five tonnes
Brake system parts nes for motor vehicles
Wheels including parts and accessories for motor vehicles
Needles, catheters, cannulae and the like, nes
Furniture, wooden, nes
Chandeliers & other electric ceiling or wall lighting fittings
Stuffed toys representing animals or non-human creatures
Toys nes
Articles for Christmas festivities

• รายการสินคาที่มีความสามารถในการแขงขัน ขณะที่ตลาดหดตัว
1
2
3
4
5
6
7
8
9

HS
392410
401199
420292
640399
841370
847180
851650
851719
851750

รายการ
Tableware and kitchenware of plastics
Pneumatic tires new of rubber nes
Containers,with outer surface of sheeting of plas or tex materials,nes
Footwear, outer soles of rubber/plastics uppers of leather, nes
Centrifugal pumps nes
Units of automatic data processing equipment nes
Microwave ovens
Telephone sets, nes
Apparatus for carrier-current/digital line systems
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10
11
12
13
14
15

HS
851780
851790
852520
853650
870431
870829

รายการ
Electrical apparatus for line telephony/telegraphy nes
Parts of electrical apparatus for line telephone or line telegraphy
Transmission apparatus,for radioteleph incorporatg reception apparatus
Electrical switches for a voltage not exceeding 1,000 volts, nes
Gas powered trucks with a GVW not exceeding five tonnes
Parts and accessories of bodies nes for motor vehicles

• รายการสินคาอุตสาหกรรมชิลีที่มีชองทางในตลาดไทย
1
2
3
4
5
6
7
8
9

HS
230120
440710
441219
470311
470321
480100
720918
740311
740811

รายการ
Flour,meal&pellet of fish,crust,mol/oth aqua invert,unfit human cons
Lumber, coniferous (softwood) 6 mm and thicker
Plywood nes, at least 1 outer ply of coniferous wood (ply's <6 mm)
Chemical wood pulp, soda or sulphate, coniferous, unbleached
Chemical wood pulp,soda or sulphate,coniferous,semi-bl or bleached,nes
Newsprint, in rolls or sheets
Cold rolled iron/steel, coils >600mm x <0.5mm
Copper cathodes and sections of cathodes unwrought
Wire of refind copper of which the max cross sectional dimension > 6mm
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สหราชอาณาจักร
• รายการสินคาอุตสาหกรรมไทยที่มีชองทางในสหราชอาณาจักร
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

HS
870421
847160
852812
711319
847330
711311
852990
847170
392321
940190
847180
853400
611030
854011
940360
621210
852190
691200
852290
640399
871419
850440
401511
852540
611020

รายการ
Diesel powered trucks with a GVW not exceeding five tonnes
Computer input/outputs, with/without storage
Colour television receivers
Articles of jewellry&pt therof of/o prec met w/n platd/clad w prec met
Parts&accessories of automatic data processg machines&units thereof
Articles of jewellery&pts therof of silver w/n platd/clad w/o prec met
Parts suitable f use solely/princ w the app of headings 85.25 to 85.28
Computer data storage units
Sacks and bags (including cones) of polymers of ethylene
Parts of seats other than those of heading No 94.02
Units of automatic data processing equipment nes
Printed circuits
Pullovers, cardigans and similar articles of man-made fibres, knitted
Cathode-ray television picture tubes,inc video monitor tubes,colour
Furniture, wooden, nes
Brassieres and parts thereof, of textile materials
Video recording or reproducing apparatus nes
Ceramic tableware, kitchenware, other household & toilet articles nes
Parts and accessories of apparatus of heading Nos 85.19 to 85.21, nes
Footwear, outer soles of rubber/plastics uppers of leather, nes
Motorcycle parts nes
Static converters, nes
Gloves surgical of rubber
Still image and other video cameras
Pullovers, cardigans and similar articles of cotton, knitted
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

HS
841581
851721
610990
400110
852110
441900
910211
940161
851650
611592
610822
610910
851750
400122
854212
620520
691090
851711
854390
610711
610520
848180
710391
761519
611120

รายการ
Air cond mach nes inc a ref unit&a valve f rev of the cool/heat cycle
Facsimiles machines
T-shirts,singlets and other vests,of other textile materials,knitted
Natural rubber latex, whether or not prevulcanised
Video recording or reproducing apparatus magnetic tape-type
Tableware and kitchenware, of wood
Wrist-watches,battery/accumulator powerd w mechanical display only nes
Seats with wooden frames,upholstered nes
Microwave ovens
Hosiery nes, of cotton, knitted
Womens/girls briefs and panties, of man-made fibres, knitted
T-shirts, singlets and other vests, of cotton, knitted
Apparatus for carrier-current/digital line systems
Technically specified natural rubber (TSNR)
Cards incorporating electronic integrated circuits
Mens/boys shirts, of cotton, not knitted
Ceramic sinks, wash basins etc & similar sanitary fixtures nes
Line telephone sets with cordless handsets
Parts of electrical machines & apparatus havg individual functions,nes
Mens/boys underpants and briefs, of cotton, knitted
Mens/boys shirts, of man-made fibres, knitted
Taps, cocks, valves and similar appliances, nes
Rubies,sapphires and emeralds further worked than sawn or rough shaped
Table, kitchen, household goods nes, of aluminium
Babies garments and clothing accessories of cotton, knitted
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• รายการสินคาอุตสาหกรรมสหราชอาณาจักรที่มีชองทางในตลาดไทย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

HS
220830
230990
293100
294190
300420
300439
300490
320417
320611
330210
330290
330499
340290
380820
381519
382200
382490
390690
390950
391000
392020
392062
392190
392330
392690
480100

รายการ
Whiskies
Animal feed preparations nes
Organo-inorganic compounds, nes
Antibiotics nes, in bulk
Antibiotics nes, in dosage
Hormones nes, not containing antibiotics, in dosage,o/t contraceptive
Medicaments nes, in dosage
Synthetic organic pigments and preparations based thereon
Titanium pigments and preps, >80% titanium oxide
Mixtures of odoriferous substances for the food or drink industries
Mixtures of odoriferous subst f use as raw materials in industry,nes
Beauty or make-up preparations nes; sunscreen or sun tan preparations
Surface-active preparations, washing and cleaning preparations, nes
Fungicides, packaged for retail sale or formulated
Supported catalysts, nes
Composite diagnostic or laboratory reagents, nes
Chemical/allied industry preparations/prods nes
Acrylic polymers nes, in primary forms
Polyurethanes in primary forms
Silicones in primary forms
Film and sheet etc, non-cellular etc, of polymers of propylene
Film and sheet etc, non-cellular etc, of polyethylene terephthalates
Film and sheet etc, nes of plastics
Carboys, bottles, flasks and similar articles of plastics
Articles of plastics or of other materials of Nos 39.01 to 39.14 nes
Newsprint, in rolls or sheets
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

HS
480252
490199
510121
710231
710239
710391
711319
720449
732090
732690
760200
820790
840290
840890
841112
841182
841199
841370
841391
841480
841490
842139
842199
842230

รายการ
Paper,fine,woodfree,in rol/sheets,>/=40g/m2,< m2,uncoated,nes>
Books, brochures, leaflets and similar printed matter, nes
Degreased shorn wool, not carded, combed or carbonised
Diamonds non-industrial unworked or simply sawn, cleaved or bruted
Diamonds non-industrial nes excluding mounted or set diamonds
Rubies,sapphires and emeralds further worked than sawn or rough shaped
Articles of jewellry&pt therof of/o prec met w/n platd/clad w prec met
Ferrous waste and scrap, iron or steel, nes
Springs, iron or steel, nes
Articles, iron or steel, nes
Waste and scrap, aluminium
Screwdriver bits, lapping tools and other interchangeable tools
Parts of steam or vapour generating boilers nes
Engines, diesel nes
Turbo-jets of a thrust exceeding 25 KN
Gas turbines nes of a power exceeding 5000 KW
Parts of gas turbines nes
Centrifugal pumps nes
Parts of pumps for liquid whether or not fitted with a measurg device
Air or gas compressors, hoods
Parts of vacuum pumps, compressors, fans, blowers, hoods
Filtering or purifying machinery and apparatus for gases nes
Parts for filterg or purifyg mchy & apparatus for liquids or gases,nes
Mach f fil/clos/seal/etc.btle/can/box/ bag/ctnr nes,mach f aeratg bev
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ฝรั่งเศส
• รายการสินคาอุตสาหกรรมไทยที่มีชองทางในฝรั่งเศส
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

HS
210390
252310
350510
392321
392410
400122
400129
401110
401140
401150
401511
401519
401699
442010
480252
610463
610822
610910
610990
611020
611030
611120
611300
620293
620342

รายการ
Sauces and preparations nes and mixed condiments and mixed seasonings
Cement clinkers
Dextrins and other modified starches
Sacks and bags (including cones) of polymers of ethylene
Tableware and kitchenware of plastics
Technically specified natural rubber (TSNR)
Natural rubber in other forms nes
Pneumatic tire new of rubber f motor car incl station wagons&racg cars
Pneumatic tires new of rubber for motorcycles
Pneumatic tires new of rubber for bicycles
Gloves surgical of rubber
Gloves nes of rubber
Articles of vulcanised rubber nes, other than hard rubber
Statuettes and other ornaments of wood
Paper,fine,woodfree,in rol/sheets,>/=40g/m2,< m2,uncoated,nes>
Womens/girls trousers and shorts, of synthetic fibres, knitted
Womens/girls briefs and panties, of man-made fibres, knitted
T-shirts, singlets and other vests, of cotton, knitted
T-shirts,singlets and other vests,of other textile materials,knitted
Pullovers, cardigans and similar articles of cotton, knitted
Pullovers, cardigans and similar articles of man-made fibres, knitted
Babies garments and clothing accessories of cotton, knitted
Garments made up of impreg,coatd,coverd or laminatd textile knittd fab
Womens/girls anoraks & similar article of man-made fibres,not knitted
Mens/boys trousers and shorts, of cotton, not knitted
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

HS
620343
620462
620463
621040
621050
621143
621210
640299
640391
640399
640411
640419
650610
691200
710391
711311
711319
711719
841510
841581
841590
841810
841869
847160
847170
847180
847330

รายการ
Mens/boys trousers and shorts, of synthetic fibres, not knitted
Womens/girls trousers and shorts, of cotton, not knitted
Womens/girls trousers and shorts, of synthetic fibres, not knitted
Mens/boys garments nes,made up of impreg,ctd,cov,etc,textile woven fab
Womens/girls garments nes,of impregnatd,ctd,cov,etc,textile woven fab
Womens/girls garments nes, of man-made fibres, not knitted
Brassieres and parts thereof, of textile materials
Footwear, outer soles/uppers of rubber or plastics, nes
Footwear,outer soles of rubber/plast uppers of leather covg ankle nes
Footwear, outer soles of rubber/plastics uppers of leather, nes
Sports footwear w outer soles of rubber o plastics&uppers of tex mat
Footwear o/t sports,w outer soles of rubber/plastics&uppers of tex mat
Safety headgear, nes
Ceramic tableware, kitchenware, other household & toilet articles nes
Rubies,sapphires and emeralds further worked than sawn or rough shaped
Articles of jewellery&pts therof of silver w/n platd/clad w/o prec met
Articles of jewellry&pt therof of/o prec met w/n platd/clad w prec met
Imitation jewellery nes of base metal whether o not platd w prec metal
Air conditioning machines window or wall types, self-contained
Air cond mach nes inc a ref unit&a valve f rev of the cool/heat cycle
Parts of air conditioning machines
Combined refrigerator-freezers, fitted with separate external doors
Refrigerating or freezing equipment nes
Computer input/outputs, with/without storage
Computer data storage units
Units of automatic data processing equipment nes
Parts&accessories of automatic data processg machines&units thereof
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53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

HS
850110
850440
850450
851140
851650
851721
851750
851829
852110
852540
852721
852812
852990
853400
854213
854230
854250
854451
870323
870332
870421
870894
870899
871120
900150
900921
900990

รายการ
Electric motors of an output not exceeding 37.5 W
Static converters, nes
Inductors, electric
Starter motors
Microwave ovens
Facsimiles machines
Apparatus for carrier-current/digital line systems
Loudspeakers, nes
Video recording or reproducing apparatus magnetic tape-type
Still image and other video cameras
Radio rece nt capabl of op w/o ext source of power f motor veh,combind
Colour television receivers
Parts suitable f use solely/princ w the app of headings 85.25 to 85.28
Printed circuits
Metal oxide semiconductors
Monolithic integrated circuits
Electronic microassemblies
Electr conductors,for a voltage >80V but < V connectrs w fittd>
Automobiles w reciprocatg piston engine displacg > 1500 cc to 3000 cc
Automobiles with diesel engine displacing more than 1500 cc to 2500 cc
Diesel powered trucks with a GVW not exceeding five tonnes
Steering wheels,steering columns and steering boxes for motor vehicles
Motor vehicle parts nes
Motorcycles with reciprocatg piston engine displacg > 50 cc to 250 cc
Spectacle lenses of other materials
Photo-copying apparatus, incorporating an optical system, nes
Parts and accessories for photo-copying apparatus

ก.2-38

ภาคผนวก .ก.2

80
81
82
83
84

HS
901780
940360
950390
950621
950662

รายการ
Instruments for measuring length, for use in the hand, nes
Furniture, wooden, nes
Toys nes
Sailboards
Inflatable balls

• รายการสินคาอุตสาหกรรมฝรั่งเศสที่มีชองทางในตลาดไทย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

HS
210690
220421
230990
271000
300230
300390
300410
300420
300490
330210
330290
330300
330499
340319
340399
350190
380810
380820
381121
381519

รายการ
Food preparations nes
Grape wines nes,incl fort&grape must,unfermntd by add alc in ctnr<>
Animal feed preparations nes
Petroleum oils&oils obtained from bituminous minerals,o/than crude etc
Vaccines, veterinary use
Medicaments nes, formulated, in bulk
Penicillins or streptomycins and their derivatives, in dosage
Antibiotics nes, in dosage
Medicaments nes, in dosage
Mixtures of odoriferous substances for the food or drink industries
Mixtures of odoriferous subst f use as raw materials in industry,nes
Perfumes and toilet waters
Beauty or make-up preparations nes; sunscreen or sun tan preparations
Lubricating & simil prep containing >/=70% petroleum oils, nes
Lubricating preparations & similar preparations not cntg pet oils,nes
Casein glues; caseinates and other casein derivatives
Insecticides, packaged for retail sale or formulated
Fungicides, packaged for retail sale or formulated
Lubricatg oil additives cntg pet oils/oils obtaind from bitu minerals
Supported catalysts, nes
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

HS
382200
382490
390690
390799
391190
392010
392690
400219
400220
401110
481139
580421
600210
700600
702000
711319
731210
740811
841112
841191
841199
841370
841381
841790
841861
841950
841990

รายการ
Composite diagnostic or laboratory reagents, nes
Chemical/allied industry preparations/prods nes
Acrylic polymers nes, in primary forms
Polyesters nes, in primary forms
Polysulphides, polysulphones & other products of Note 3 Chap 39, nes
Film and sheet etc, non-cellular etc, of polymers ofethylene
Articles of plastics or of other materials of Nos 39.01 to 39.14 nes
Styren-butadien rubber(SBR)/carboxyltd styren-butadien rubbr(XSBR) nes
Butadiene rubber (BR)
Pneumatic tire new of rubber f motor car incl station wagons&racg cars
Paper,in rolls o sheets,coated/impregnatd o coverd with plastics,nes
Mechanically made lace of man-made fib,in the piece,in strips/motifs
Knittd or crochetd tex fab,w/=5% of elastomeric/rubber,nes
Glass of 70.03, 70.04, 70.05 bent, edgeworked etc not framed etc
Articles of glass nes
Articles of jewellry&pt therof of/o prec met w/n platd/clad w prec met
Stranded wire,ropes&cables of iron or steel,not electrically insulated
Wire of refind copper of which the max cross sectional dimension > 6mm
Turbo-jets of a thrust exceeding 25 KN
Parts of turbo-jets or turbo-propellers
Parts of gas turbines nes
Centrifugal pumps nes
Pumps nes
Parts of industrial/lab furnaces&ovens inc incinerators non-electr nes
Compression type refrigeratg/freez equip whose condensrs are heat exch
Heat exchange units, non-domestic, non-electric
Parts of machinery, plant and equipment of heading No 84.19

ก.2-40

ภาคผนวก .ก.2

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

HS
842129
842240
843880
844319
844790
846390
846599
847150
847160
847170
847330
847730
847790
847950
847990
848041
848071
848079
848180
848340
850440
851410
851730
851750
851790
852520
852610

รายการ
Filtering or purifying machinery and apparatus for liquids nes
Packing or wrapping machinery nes
Mach nes f the ind prep/mfr of food/drink ex f extrac/prep veg fat/oil
Offset printing machinery nes
Mach f makg gimpd yarn/tulle/lace/embroidery/trimmgs/braid/net/tuftg
Mach-tls f wrkg met/sinterd met carbd/cermets nes w/o removg mat nes
Mach-tls for workg wod/crk/bne/hrd rubber/hrd plas/sim hrd mat etc nes
Digital processing units not sold as complete systems
Computer input/outputs, with/without storage
Computer data storage units
Parts&accessories of automatic data processg machines&units thereof
Blow moulding machines for working rubber or plastics nes
Pts of mach f wrkg rubber/plas/for the mfr of prods from these mat nes
Industrial robots, nes
Parts of machines&mechanical appliances nes havg individual functions
Moulds, injection or compression types, for metal or metal carbides
Moulds, injection or compression types, for rubber or plastics
Moulds for rubber or plastics, nes
Taps, cocks, valves and similar appliances, nes
Gears&gearing,ball screws,gear boxes,speed changers/torque converters
Static converters, nes
Industrial & laboratory electric resistance heated furnaces & ovens
Telephonic or telegraphic switching apparatus
Apparatus for carrier-current/digital line systems
Parts of electrical apparatus for line telephone or line telegraphy
Transmission apparatus,for radioteleph incorporatg reception apparatus
Radar aparatus
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75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

HS
852990
853400
853690
853720
853890
854213
854230
854389
854470
854511
870323
870899
880330
900110
901010
901890
902610
903149
903180
950699

รายการ
Parts suitable f use solely/princ w the app of headings 85.25 to 85.28
Printed circuits
Electrical app for switchg/protec elec circuits,not exced 1,000 V,nes
Boards,panels,includg numerical control panels,for a voltage > 1,000 V
Parts for use with the apparatus of headg no. 85.35,85.36 or 85.37,nes
Metal oxide semiconductors
Monolithic integrated circuits
Electrical machines and apparatus nes
Optical fibre cables, made up of individually sheathed fibres
Carbon or graphite electrodes, of a kind used for furnaces
Automobiles w reciprocatg piston engine displacg > 1500 cc to 3000 cc
Motor vehicle parts nes
Aircraft parts nes
Optical fibs,optical fib bundles&cables,oth than those of headg 85.44
Apparatus & equip for automatically developing photo (incl cine) films
Instruments and appliances used in medical or veterinary sciences, nes
Instruments&apparatus for measurg o checkg the flow o level of liquids
Optical instruments and appliances nes
Measuring or checking instruments, appliances and machines, nes
Articles&equip for sports&outdoor games nes&swimmg&paddlg pools

เยอรมนี
• รายการสินคาอุตสาหกรรมไทยที่มีชองทางในเยอรมนี
1
2
3

HS
รายการ
210390 Sauces and preparations nes and mixed condiments and mixed seasonings
230910 Dog or cat food put up for retail sale
350510 Dextrins and other modified starches
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

HS
392321
392410
400110
400121
400122
400129
401511
401699
410431
420231
441830
441900
480252
610510
610822
610910
610990
611020
611030
620342
620462
620463
621210
640299
640399
691110
691200

รายการ
Sacks and bags (including cones) of polymers of ethylene
Tableware and kitchenware of plastics
Natural rubber latex, whether or not prevulcanised
Natural rubber in smoked sheets
Technically specified natural rubber (TSNR)
Natural rubber in other forms nes
Gloves surgical of rubber
Articles of vulcanised rubber nes, other than hard rubber
Bovine and equine leather, full/split grains, nes
Articles carried in pocket or handbag, with outer surface of leather
Parquet panels, including tiles of wood
Tableware and kitchenware, of wood
Paper,fine,woodfree,in rol/sheets,>/=40g/m2,< m2,uncoated,nes>
Mens/boys shirts, of cotton, knitted
Womens/girls briefs and panties, of man-made fibres, knitted
T-shirts, singlets and other vests, of cotton, knitted
T-shirts,singlets and other vests,of other textile materials,knitted
Pullovers, cardigans and similar articles of cotton, knitted
Pullovers, cardigans and similar articles of man-made fibres, knitted
Mens/boys trousers and shorts, of cotton, not knitted
Womens/girls trousers and shorts, of cotton, not knitted
Womens/girls trousers and shorts, of synthetic fibres, not knitted
Brassieres and parts thereof, of textile materials
Footwear, outer soles/uppers of rubber or plastics, nes
Footwear, outer soles of rubber/plastics uppers of leather, nes
Tableware and kitchenware of porcelain or china
Ceramic tableware, kitchenware, other household & toilet articles nes
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

HS
710391
710399
711210
711311
711319
711719
731815
800110
840790
841581
841582
845210
845630
847160
847170
847180
847330
848180
848190
848210
850110
850440
851711
851721
851750
851790
852290

รายการ
Rubies,sapphires and emeralds further worked than sawn or rough shaped
Precious/semi-precious stones nes further workd than sawn/rough shapd
Waste&scrap of gold,incl met clad w gold exc sweepgs contg/o prec met
Articles of jewellery&pts therof of silver w/n platd/clad w/o prec met
Articles of jewellry&pt therof of/o prec met w/n platd/clad w prec met
Imitation jewellery nes of base metal whether o not platd w prec metal
Bolts o screws nes,with o without their nuts o washers,iron o steel
Tin not alloyed unwrought
Engines, spark-ignition type nes
Air cond mach nes inc a ref unit&a valve f rev of the cool/heat cycle
Air cond mach nes, inc a refrigerating unit
Household type sewing machines
Mach-tls f work any mat by rem of mat optd by electro-discharg process
Computer input/outputs, with/without storage
Computer data storage units
Units of automatic data processing equipment nes
Parts&accessories of automatic data processg machines&units thereof
Taps, cocks, valves and similar appliances, nes
Parts of taps, cocks, valves or similar appliances
Bearings, ball
Electric motors of an output not exceeding 37.5 W
Static converters, nes
Line telephone sets with cordless handsets
Facsimiles machines
Apparatus for carrier-current/digital line systems
Parts of electrical apparatus for line telephone or line telegraphy
Parts and accessories of apparatus of heading Nos 85.19 to 85.21, nes
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58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

HS
852540
852721
852812
853120
853221
853224
853321
853400
853649
854110
854121
854140
854160
854213
854230
854250
854389
870421
871120
900140
900150
900211
900912
900921
902780
910211
910212

รายการ
Still image and other video cameras
Radio rece nt capabl of op w/o ext source of power f motor veh,combind
Colour television receivers
Indicator panels incorporatg liquid crystal device/light emittg diode
Electrical capacitors, fixed, tantalum, nes
Electrical capacitors, fixed, ceramic dielectric, multilayer, nes
Electrical resistors fixd for a power handlg capacity not exceedg 20 W
Printed circuits
Electrical relays for a voltage exced 60 V but not exceedg 1,000 volts
Diodes, other than photosensitive or light emitting diodes
Transistors,oth than photosensit,w a dissipation rate < 1 W
Photosensitive semiconduct device,photovoltaic cells&light emit diodes
Mounted piezo-electric crystals
Metal oxide semiconductors
Monolithic integrated circuits
Electronic microassemblies
Electrical machines and apparatus nes
Diesel powered trucks with a GVW not exceeding five tonnes
Motorcycles with reciprocatg piston engine displacg > 50 cc to 250 cc
Spectacle lenses of glass
Spectacle lenses of other materials
Objective lenses f cameras,projectors/photographic enlargers/reducers
Electrostatic photo-copying apparatus, indirect process type
Photo-copying apparatus, incorporating an optical system, nes
Instruments and apparatus for physical or chemical analysis, nes
Wrist-watches,battery/accumulator powerd w mechanical display only nes
Wrist-watches,battery/accum powerd w opto-electronic display only,nes
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85
86
87

HS
รายการ
940360 Furniture, wooden, nes
950390 Toys nes
950670 Ice skates & roller skates,includg skatg boots with skates attached

• รายการสินคาอุตสาหกรรมเยอรมนีที่มีชองทางในตลาดไทย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

HS
300490
320417
320611
330290
340213
340391
382200
382490
390110
390799
390950
391190
391239
392690
410121
480100
481190
482110
710239
710399
710812
710813

รายการ
Medicaments nes, in dosage
Synthetic organic pigments and preparations based thereon
Titanium pigments and preps, >80% titanium oxide
Mixtures of odoriferous subst f use as raw materials in industry,nes
Non-ionic surface active agents
Lub/oth prep,not cntg pet oils for treat textiles,leather,furskins etc
Composite diagnostic or laboratory reagents, nes
Chemical/allied industry preparations/prods nes
Polyethylene having a specific gravity of less than 0.94
Polyesters nes, in primary forms
Polyurethanes in primary forms
Polysulphides, polysulphones & other products of Note 3 Chap 39, nes
Cellulose ethers nes, in primary forms
Articles of plastics or of other materials of Nos 39.01 to 39.14 nes
Bovine hides, whole, fresh or wet-salted
Newsprint, in rolls or sheets
Paper,in rolls o sheets,ctd,impreg,cov,surf-col,surf-dec o printd,nes
Paper labels of all kinds, printed
Diamonds non-industrial nes excluding mounted or set diamonds
Precious/semi-precious stones nes further workd than sawn/rough shapd
Gold in unwrought forms non-monetary
Gold in oth semi-manufactd form n-monetary(inc gold platd w platinum)
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

HS
711319
721913
730511
732690
760612
761699
840991
841112
841182
841191
841199
841391
841430
841490
841899
841939
841989
841990
842139
842230
842240
842290
843149
844319
844712
844720
845140

รายการ
Articles of jewellry&pt therof of/o prec met w/n platd/clad w prec met
Flat rolld prod,stainless steel,hr in coil,w>/=600mm,3<>
Pipe,line,i/s,longitudinally subm arc wld,int/ext cc sect,dia >406.4mm
Articles, iron or steel, nes
Plate,sheet or strip,aluminium alloy,rect or sq,exceeding 0.2mm thick
Articles of aluminium, nes
Parts for spark-ignition type engines nes
Turbo-jets of a thrust exceeding 25 KN
Gas turbines nes of a power exceeding 5000 KW
Parts of turbo-jets or turbo-propellers
Parts of gas turbines nes
Parts of pumps for liquid whether or not fitted with a measurg device
Compressors of a kind used in refrigerating equipment
Parts of vacuum pumps, compressors, fans, blowers, hoods
Parts of refrigerating or freezing equipment, nes
Non-domestic, non-electric dryers nes
Machinery,plant/laboratory equip f treat of mat by change of temp nes
Parts of machinery, plant and equipment of heading No 84.19
Filtering or purifying machinery and apparatus for gases nes
Mach f fil/clos/seal/etc.btle/can/box/ bag/ctnr nes,mach f aeratg bev
Packing or wrapping machinery nes
Pts of dish washing,cleang or dryg container,packg or wrappg mach
Parts of cranes,work-trucks,shovels,and other construction machinery
Offset printing machinery nes
Circular knitting machines with cylinder diameter exceeding 165 mm
Flat knitting machines; stitch-bonding machines
Washing,bleachg or dyeg machines (o/t machines of headg No 84.50)
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

HS
845590
847330
847480
847490
847529
847710
847720
847780
847790
847989
847990
848180
848190
848340
848390
848590
850110
850152
850440
850490
851580
851790
852520
852910
852990
853400
853529

รายการ
Parts of metal rolling mills & rolls
Parts&accessories of automatic data processg machines&units thereof
Mach f agglomeratg mineral fuels,mach f foundry moulds of sand etc nes
Pts of sortg/screeng/mixg/crushg/grinding/washing/agglomeratg mach etc
Machines for manufacturing glassware, articles, nes
Injection-moulding machines for working rubber or plastics nes
Extruders for working rubber or plastics nes
Mach for workg rubber/plastics/for the mfr of prods form these mat nes
Pts of mach f wrkg rubber/plas/for the mfr of prods from these mat nes
Machines & mechanical appliances nes having individual functions
Parts of machines&mechanical appliances nes havg individual functions
Taps, cocks, valves and similar appliances, nes
Parts of taps, cocks, valves or similar appliances
Gears&gearing,ball screws,gear boxes,speed changers/torque converters
Parts of power transmission equipment/oth goods usd to transmit power
Machinery parts, non-electrical, nes
Electric motors of an output not exceeding 37.5 W
AC motors,multi-phase,of an output exceedg 750 W but not exceedg 75 KW
Static converters, nes
Parts of electrical transformers, static converters and inductors
Electric/laser/ultrasonic mach etc f weld/cut nes/for hot spray of met
Parts of electrical apparatus for line telephone or line telegraphy
Transmission apparatus,for radioteleph incorporatg reception apparatus
Aerials&aerial reflectors of all kinds;parts suitable f use therewith
Parts suitable f use solely/princ w the app of headings 85.25 to 85.28
Printed circuits
Automatic circuit breakers, for a voltage exceeding 1,000 volts, nes
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77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

HS
853590
853710
853720
853890
854140
854160
854213
854230
854290
854389
870323
870324
870332
870829
870840
870899
880230
880330
901890
902780
903180

รายการ
Electrical app for switchg/protec elec circuits,exced 1,000 volts,nes
Boards,panels,includg numerical control panels,for a voltage < V>
Boards,panels,includg numerical control panels,for a voltage > 1,000 V
Parts for use with the apparatus of headg no. 85.35,85.36 or 85.37,nes
Photosensitive semiconduct device,photovoltaic cells&light emit diodes
Mounted piezo-electric crystals
Metal oxide semiconductors
Monolithic integrated circuits
Parts of electronic integrated circuits and microassemblies
Electrical machines and apparatus nes
Automobiles w reciprocatg piston engine displacg > 1500 cc to 3000 cc
Automobiles with reciprocating piston engine displacing > 3000 cc
Automobiles with diesel engine displacing more than 1500 cc to 2500 cc
Parts and accessories of bodies nes for motor vehicles
Tansmissions for motor vehicles
Motor vehicle parts nes
Aircraft nes of an unladen weight > 2,000 kg but not exceedg 15,000 kg
Aircraft parts nes
Instruments and appliances used in medical or veterinary sciences, nes
Instruments and apparatus for physical or chemical analysis, nes
Measuring or checking instruments, appliances and machines, nes

อิตาลี
• รายการสินคาอุตสาหกรรมไทยที่มีชองทางในอิตาลี
1
2

HS
รายการ
230910 Dog or cat food put up for retail sale
390710 Polyacetals
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

HS
390730
390740
392062
400110
400122
400129
401140
401150
401410
401511
401519
401699
440729
440920
441900
442010
510710
520524
520812
540242
540243
540761
551311
610510
610910
611010
611020

รายการ
Epoxide resins
Polycarbonates
Film and sheet etc, non-cellular etc, of polyethylene terephthalates
Natural rubber latex, whether or not prevulcanised
Technically specified natural rubber (TSNR)
Natural rubber in other forms nes
Pneumatic tires new of rubber for motorcycles
Pneumatic tires new of rubber for bicycles
Hygienic o pharmaceutical articles of rubber etc sheath contraceptives
Gloves surgical of rubber
Gloves nes of rubber
Articles of vulcanised rubber nes, other than hard rubber
Lumber, tropical hardwood nes, sawn lengthwise >6mm
Wood (lumber) continuously shaped non-coniferous (hardwood)
Tableware and kitchenware, of wood
Statuettes and other ornaments of wood
Yarn of combed wool,>/=85% by wght of wool,not put up for retail sale
Cotton yarn,>/=85%, single, combed, 192.31 >dtex>/=125, not put up
Plain weave cotton fabric,>/=85%, >100 g/m2 to 200 g/m2, unbleached
Yarn of polyester filaments,partially oriented,single,nes,not put up
Yarn of polyester filaments, single, untwisted, nes, not put up
Woven fabric >85% non-textured polyester filaments
Plain weave polyest stapl fib fab,<85%,mixd w/cottn,< bl m2,unbl>
Mens/boys shirts, of cotton, knitted
T-shirts, singlets and other vests, of cotton, knitted
Pullovers,cardigans&similar article of wool or fine animal hair,knittd
Pullovers, cardigans and similar articles of cotton, knitted
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

HS
611030
611120
620192
621143
640299
640391
691110
691200
701329
710391
710399
711311
711319
711719
720837
720838
720839
731814
731815
731816
840991
841510
841581
841582
841583
841810
841869

รายการ
Pullovers, cardigans and similar articles of man-made fibres, knitted
Babies garments and clothing accessories of cotton, knitted
Mens/boys anoraks and similar articles, of cotton, not knitted
Womens/girls garments nes, of man-made fibres, not knitted
Footwear, outer soles/uppers of rubber or plastics, nes
Footwear,outer soles of rubber/plast uppers of leather covg ankle nes
Tableware and kitchenware of porcelain or china
Ceramic tableware, kitchenware, other household & toilet articles nes
Drinking glasses other than glassceramics nes
Rubies,sapphires and emeralds further worked than sawn or rough shaped
Precious/semi-precious stones nes further workd than sawn/rough shapd
Articles of jewellery&pts therof of silver w/n platd/clad w/o prec met
Articles of jewellry&pt therof of/o prec met w/n platd/clad w prec met
Imitation jewellery nes of base metal whether o not platd w prec metal
Hot roll iron/steel nes, coil >600mm x 4.75-10mm
Hot roll iron/steel nes, coil >600mm x 3-4.75mm
Hot roll iron/steel nes, coil >600mm x <3mm
Screws, self-tapping, iron or steel
Bolts o screws nes,with o without their nuts o washers,iron o steel
Nuts, iron or steel, nes
Parts for spark-ignition type engines nes
Air conditioning machines window or wall types, self-contained
Air cond mach nes inc a ref unit&a valve f rev of the cool/heat cycle
Air cond mach nes, inc a refrigerating unit
Air cond mach nes, not incorporating refrigerating unit
Combined refrigerator-freezers, fitted with separate external doors
Refrigerating or freezing equipment nes
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57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

HS
842131
845210
845630
847160
848210
850110
850440
851180
851650
851711
851721
851790
852110
852190
852520
852721
852812
852821
853222
854213
870332
870333
870421
870899
871419
900150
910219

รายการ
Intake air filters for internal combustion engines
Household type sewing machines
Mach-tls f work any mat by rem of mat optd by electro-discharg process
Computer input/outputs, with/without storage
Bearings, ball
Electric motors of an output not exceeding 37.5 W
Static converters, nes
Glow plugs and other ignition or starting equipment nes
Microwave ovens
Line telephone sets with cordless handsets
Facsimiles machines
Parts of electrical apparatus for line telephone or line telegraphy
Video recording or reproducing apparatus magnetic tape-type
Video recording or reproducing apparatus nes
Transmission apparatus,for radioteleph incorporatg reception apparatus
Radio rece nt capabl of op w/o ext source of power f motor veh,combind
Colour television receivers
Color video monitors
Electrical capacitors, fixed, aluminium electrolytic, nes
Metal oxide semiconductors
Automobiles with diesel engine displacing more than 1500 cc to 2500 cc
Automobiles with diesel engine displacing more than 2500 cc
Diesel powered trucks with a GVW not exceeding five tonnes
Motor vehicle parts nes
Motorcycle parts nes
Spectacle lenses of other materials
Wrist-watches, battery or accumulator powered, nes
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84
85
86
87

HS
940360
950510
950629
950670

รายการ
Furniture, wooden, nes
Articles for Christmas festivities
Water-skis, surf-boards and other watersport equipment
Ice skates & roller skates,includg skatg boots with skates attached

• รายการสินคาอุตสาหกรรมอิตาลีที่มีชองทางในตลาดไทย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

HS
220421
253090
292910
294190
300420
300490
320710
320890
330300
340391
381230
381519
382490
390799
390950
392190
392690
410431
410439
481190
591190

รายการ
Grape wines nes,incl fort&grape must,unfermntd by add alc in ctnr<>
Mineral substances, nes
Isocyanates
Antibiotics nes, in bulk
Antibiotics nes, in dosage
Medicaments nes, in dosage
Pigments,opacifier,colour&sim preps f ceramic,enamellg/glass industry
Paints & varni based on polymers dissolv in a non aqueous solv nes
Perfumes and toilet waters
Lub/oth prep,not cntg pet oils for treat textiles,leather,furskins etc
Anti-oxidisg prep & other compound stabilizers for rubber or plastics
Supported catalysts, nes
Chemical/allied industry preparations/prods nes
Polyesters nes, in primary forms
Polyurethanes in primary forms
Film and sheet etc, nes of plastics
Articles of plastics or of other materials of Nos 39.01 to 39.14 nes
Bovine and equine leather, full/split grains, nes
Bovine and equine leather, nes
Paper,in rolls o sheets,ctd,impreg,cov,surf-col,surf-dec o printd,nes
Textile products and articles for technical uses, nes
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

HS
600230
690220
690919
710239
711319
722220
730410
730511
730799
730890
731210
732690
760719
761699
830242
841182
841199
841381
841391
841480
841490
841790
841899
841939
842230
842240
842290

รายการ
Knittd/crochetd tex fab,width > 30 cm,>/=5% of elastomeric/rubber,nes
Refractory bricks etc >50% alumina Al2O3, silica SiO2 or mixture etc
Ceramic wares laboratory, chemical/other technical uses nes
Diamonds non-industrial nes excluding mounted or set diamonds
Articles of jewellry&pt therof of/o prec met w/n platd/clad w prec met
Bars & rods, stainless steel, nfw than cold formed or cold finished
Pipes,line,iron or steel,smls,of a kind used for oil or gas pipelines
Pipe,line,i/s,longitudinally subm arc wld,int/ext cc sect,dia >406.4mm
Fittings, pipe or tube, iron or steel, nes
Structures&parts of structures,i/s (ex prefab bldgs of headg no.9406)
Stranded wire,ropes&cables of iron or steel,not electrically insulated
Articles, iron or steel, nes
Foil, aluminium, not backed and not exceeding 0.2mm thick, nes
Articles of aluminium, nes
Mountings,fittings & similar articles of base metal for furniture,nes
Gas turbines nes of a power exceeding 5000 KW
Parts of gas turbines nes
Pumps nes
Parts of pumps for liquid whether or not fitted with a measurg device
Air or gas compressors, hoods
Parts of vacuum pumps, compressors, fans, blowers, hoods
Parts of industrial/lab furnaces&ovens inc incinerators non-electr nes
Parts of refrigerating or freezing equipment, nes
Non-domestic, non-electric dryers nes
Mach f fil/clos/seal/etc.btle/can/box/ bag/ctnr nes,mach f aeratg bev
Packing or wrapping machinery nes
Pts of dish washing,cleang or dryg container,packg or wrappg mach
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

HS
842720
842890
843139
843880
843920
844319
844630
844712
845011
845090
845140
845180
845590
846390
846420
846599
846694
847330
847480
847490
847529
847590
847720
847780
847790
847930
847989

รายการ
Self-propelled works trucks nes
Lifting, handling, loading or unloading machinery nes
Parts of lifting, handling, loading or unloading machinery nes
Mach nes f the ind prep/mfr of food/drink ex f extrac/prep veg fat/oil
Machinery for making paper or paperboard
Offset printing machinery nes
Machines for weavg fabrics of a width exceedg 30 cm shuttleless type
Circular knitting machines with cylinder diameter exceeding 165 mm
Automatic washing machines,of a dry linen capacity not exceeding 10 kg
Parts of household or laundry-type washg machines,includg comb machy
Washing,bleachg or dyeg machines (o/t machines of headg No 84.50)
Mach f wring/dress/finishg/coatg/impreg tex yarns etc(o/t hdg No8450)
Parts of metal rolling mills & rolls
Mach-tls f wrkg met/sinterd met carbd/cermets nes w/o removg mat nes
Grindg/polish mach f wrkg ston/ceram/concr/asb/cem etc/f cold wrkg gls
Mach-tls for workg wod/crk/bne/hrd rubber/hrd plas/sim hrd mat etc nes
Parts & accessories nes for use on machines of headg No 84.62 or 84.63
Parts&accessories of automatic data processg machines&units thereof
Mach f agglomeratg mineral fuels,mach f foundry moulds of sand etc nes
Pts of sortg/screeng/mixg/crushg/grinding/washing/agglomeratg mach etc
Machines for manufacturing glassware, articles, nes
Parts of glass working machines
Extruders for working rubber or plastics nes
Mach for workg rubber/plastics/for the mfr of prods form these mat nes
Pts of mach f wrkg rubber/plas/for the mfr of prods from these mat nes
Press f the mfr of part/fib board/f treat wood etc nes hvg indiv func
Machines & mechanical appliances nes having individual functions
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76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

HS
847990
848071
848120
848140
848180
848190
848210
848340
848590
851660
851719
851750
851790
852520
852990
853690
853890
854390
870324
870899
880330
901890
903082
903180
911320

รายการ
Parts of machines&mechanical appliances nes havg individual functions
Moulds, injection or compression types, for rubber or plastics
Valves for oleohydraulic or pneumatic transmissions
Valves, safety or relief
Taps, cocks, valves and similar appliances, nes
Parts of taps, cocks, valves or similar appliances
Bearings, ball
Gears&gearing,ball screws,gear boxes,speed changers/torque converters
Machinery parts, non-electrical, nes
Ovens;cookers,cookg plates,boilg rings,grillers & roasters,elec,nes
Telephone sets, nes
Apparatus for carrier-current/digital line systems
Parts of electrical apparatus for line telephone or line telegraphy
Transmission apparatus,for radioteleph incorporatg reception apparatus
Parts suitable f use solely/princ w the app of headings 85.25 to 85.28
Electrical app for switchg/protec elec circuits,not exced 1,000 V,nes
Parts for use with the apparatus of headg no. 85.35,85.36 or 85.37,nes
Parts of electrical machines & apparatus havg individual functions,nes
Automobiles with reciprocating piston engine displacing > 3000 cc
Motor vehicle parts nes
Aircraft parts nes
Instruments and appliances used in medical or veterinary sciences, nes
Instruments for checking semiconductor wafers
Measuring or checking instruments, appliances and machines, nes
Watch straps&pts thereof of base metal whether/not gold-/silver-platd
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สวิตเซอรแลนด
• รายการสินคาอุตสาหกรรมไทยที่มีชองทางในสวิตเซอรแลนด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

HS
210390
210690
220300
230910
320412
320416
330749
340600
390740
392062
392321
392410
392620
392690
401140
401519
420291
420292
420299
442010
442090
442190
581092
610463
610510

รายการ
Sauces and preparations nes and mixed condiments and mixed seasonings
Food preparations nes
Beer made from malt
Dog or cat food put up for retail sale
Acid and mordant dyes and preparations based thereon
Reactive dyes and preparations based thereon
Room perfuming or deodorizing preparations, nes
Candles, tapers and the like
Polycarbonates
Film and sheet etc, non-cellular etc, of polyethylene terephthalates
Sacks and bags (including cones) of polymers of ethylene
Tableware and kitchenware of plastics
Apparel and clothing accessories (incl gloves) of plastic
Articles of plastics or of other materials of Nos 39.01 to 39.14 nes
Pneumatic tires new of rubber for motorcycles
Gloves nes of rubber
Containers, with outer surface of leather, nes
Containers,with outer surface of sheeting of plas or tex materials,nes
Containers, nes
Statuettes and other ornaments of wood
Wood marquetry and inlaid wood; caskets and cases for jewellery etc
Wood articles nes
Embroidery of man-made fibres,in the piece,in strips or in motifs,nes
Womens/girls trousers and shorts, of synthetic fibres, knitted
Mens/boys shirts, of cotton, knitted
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

HS
610822
610910
610990
611020
611030
611430
620293
620342
620462
620463
621143
621210
630790
640299
640391
640399
640411
650610
691110
691200
710239
710391
710399
711311
711319
711620
711719

รายการ
Womens/girls briefs and panties, of man-made fibres, knitted
T-shirts, singlets and other vests, of cotton, knitted
T-shirts,singlets and other vests,of other textile materials,knitted
Pullovers, cardigans and similar articles of cotton, knitted
Pullovers, cardigans and similar articles of man-made fibres, knitted
Garments nes, of man-made fibres, knitted
Womens/girls anoraks & similar article of man-made fibres,not knitted
Mens/boys trousers and shorts, of cotton, not knitted
Womens/girls trousers and shorts, of cotton, not knitted
Womens/girls trousers and shorts, of synthetic fibres, not knitted
Womens/girls garments nes, of man-made fibres, not knitted
Brassieres and parts thereof, of textile materials
Made up articles, of textile materials, nes, including dress patterns
Footwear, outer soles/uppers of rubber or plastics, nes
Footwear,outer soles of rubber/plast uppers of leather covg ankle nes
Footwear, outer soles of rubber/plastics uppers of leather, nes
Sports footwear w outer soles of rubber o plastics&uppers of tex mat
Safety headgear, nes
Tableware and kitchenware of porcelain or china
Ceramic tableware, kitchenware, other household & toilet articles nes
Diamonds non-industrial nes excluding mounted or set diamonds
Rubies,sapphires and emeralds further worked than sawn or rough shaped
Precious/semi-precious stones nes further workd than sawn/rough shapd
Articles of jewellery&pts therof of silver w/n platd/clad w/o prec met
Articles of jewellry&pt therof of/o prec met w/n platd/clad w prec met
Articles of precious o semi-precious stones,natural,syn o reconstructd
Imitation jewellery nes of base metal whether o not platd w prec metal
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53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

HS
731815
830629
841581
847160
847180
848180
848210
850110
850440
850450
850519
851721
851750
852721
852812
853400
854160
854213
854230
854250
854290
854441
870421
900912
911490
940179
940320

รายการ
Bolts o screws nes,with o without their nuts o washers,iron o steel
Statuettes and other ornaments, nes
Air cond mach nes inc a ref unit&a valve f rev of the cool/heat cycle
Computer input/outputs, with/without storage
Units of automatic data processing equipment nes
Taps, cocks, valves and similar appliances, nes
Bearings, ball
Electric motors of an output not exceeding 37.5 W
Static converters, nes
Inductors, electric
Permanent magnets & articles intended to become permanent magnets,nes
Facsimiles machines
Apparatus for carrier-current/digital line systems
Radio rece nt capabl of op w/o ext source of power f motor veh,combind
Colour television receivers
Printed circuits
Mounted piezo-electric crystals
Metal oxide semiconductors
Monolithic integrated circuits
Electronic microassemblies
Parts of electronic integrated circuits and microassemblies
Electric conductors,for a voltage not exceedg 80 V,fittd w connectors
Diesel powered trucks with a GVW not exceeding five tonnes
Electrostatic photo-copying apparatus, indirect process type
Clock or watch parts, nes
Seats with metal frames, nes, other than those of heading No 94.02
Furniture, metal, nes
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80
81
82
83

HS
940360
950390
950662
950670

รายการ
Furniture, wooden, nes
Toys nes
Inflatable balls
Ice skates & roller skates,includg skatg boots with skates attached

• รายการสินคาอุตสาหกรรมสวิตเซอรแลนดที่มีชองทางในตลาดไทย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

HS
210690
271000
292249
293629
300210
300420
300439
300450
300490
320411
320412
320416
320417
320420
320820
321519
330210
330290
330300
340213
350691

รายการ
Food preparations nes
Petroleum oils&oils obtained from bituminous minerals,o/than crude etc
Amino-acids nes, and their esters; salts thereof
Vitamins nes, and their derivatives, unmixed
Antisera and other blood fractions
Antibiotics nes, in dosage
Hormones nes, not containing antibiotics, in dosage,o/t contraceptive
Vitamins and their derivatives,in dosage
Medicaments nes, in dosage
Disperse dyes and preparations based thereon
Acid and mordant dyes and preparations based thereon
Reactive dyes and preparations based thereon
Synthetic organic pigments and preparations based thereon
Synthetic organic products used as fluorescent brightening agents
Paint&varnishe basd on acrylic/vinyl poly,dspr in a non-aqueous medium
Printing ink, nes
Mixtures of odoriferous substances for the food or drink industries
Mixtures of odoriferous subst f use as raw materials in industry,nes
Perfumes and toilet waters
Non-ionic surface active agents
Adhesives based on rubber or plastics, nes
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

HS
380820
380991
382490
390950
391990
392390
392690
581092
710239
710391
710399
710490
711319
711620
731210
732619
760612
820750
820790
841199
841480
841490
841950
842290
842489
842490
843131

รายการ
Fungicides, packaged for retail sale or formulated
Finishg agents,dye carriers&oth prep,nes,for use in the textile indust
Chemical/allied industry preparations/prods nes
Polyurethanes in primary forms
Self-adhesive plates, sheets, film etc, of plastic nes
Articles for the conveyance or packing of goods nes, of plastics
Articles of plastics or of other materials of Nos 39.01 to 39.14 nes
Embroidery of man-made fibres,in the piece,in strips or in motifs,nes
Diamonds non-industrial nes excluding mounted or set diamonds
Rubies,sapphires and emeralds further worked than sawn or rough shaped
Precious/semi-precious stones nes further workd than sawn/rough shapd
Syn/reconstr prec/semi-prec stones further workd than sawn/rough shapd
Articles of jewellry&pt therof of/o prec met w/n platd/clad w prec met
Articles of precious o semi-precious stones,natural,syn o reconstructd
Stranded wire,ropes&cables of iron or steel,not electrically insulated
Articles of iron or steel, forged or stamped, but not further worked
Plate,sheet or strip,aluminium alloy,rect or sq,exceeding 0.2mm thick
Tools for drilling, other than for rock drilling
Screwdriver bits, lapping tools and other interchangeable tools
Parts of gas turbines nes
Air or gas compressors, hoods
Parts of vacuum pumps, compressors, fans, blowers, hoods
Heat exchange units, non-domestic, non-electric
Pts of dish washing,cleang or dryg container,packg or wrappg mach
Mech appl (whether/not hand-op) for proj/disp/sprayg liq/powders nes
Pts of mech app (hand-op or not) for proj/disp or spray liq or powders
Parts of lifts, skip hoist or escalators
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

HS
843139
843880
843930
844319
844390
844790
844839
844849
845140
845180
845290
845610
846029
846090
846420
846490
846693
846694
847480
847710
847780
847790
847989
847990
848071
850440
850490

รายการ
Parts of lifting, handling, loading or unloading machinery nes
Mach nes f the ind prep/mfr of food/drink ex f extrac/prep veg fat/oil
Machinery for finishing paper or paperboard
Offset printing machinery nes
Parts of printing machinery & machines for uses ancillary to printing
Mach f makg gimpd yarn/tulle/lace/embroidery/trimmgs/braid/net/tuftg
Pts & access of mach of heading No 84.45 or of their aux mach nes
Parts&accessories of weavg mches (looms) o of their auxiliary mach nes
Washing,bleachg or dyeg machines (o/t machines of headg No 84.50)
Mach f wring/dress/finishg/coatg/impreg tex yarns etc(o/t hdg No8450)
Parts of sewing machines, nes
Mach-tls f work any mat by rem of mat optd by laser/lt/photo beam proc
Grindg mach in which pos of 1 axis to an acc to 0.01mm nes f rem met
Mach-tools for deburring polishing etc for fin met nes o/t hdg 84.61
Grindg/polish mach f wrkg ston/ceram/concr/asb/cem etc/f cold wrkg gls
Mach-tls f wrkg ston/ceram/concr/asbcement etc/for cold wrkg gls nes
Parts & accessories nes for use on machines of headg No 84.56 to 84.61
Parts & accessories nes for use on machines of headg No 84.62 or 84.63
Mach f agglomeratg mineral fuels,mach f foundry moulds of sand etc nes
Injection-moulding machines for working rubber or plastics nes
Mach for workg rubber/plastics/for the mfr of prods form these mat nes
Pts of mach f wrkg rubber/plas/for the mfr of prods from these mat nes
Machines & mechanical appliances nes having individual functions
Parts of machines&mechanical appliances nes havg individual functions
Moulds, injection or compression types, for rubber or plastics
Static converters, nes
Parts of electrical transformers, static converters and inductors
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76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

HS
851521
851590
851790
853400
853690
853710
853890
854160
854190
854230
854411
880330
901890
901920
902730
902780
903180
910111
910129
910211
911320
911490

รายการ
Electric mach/app for resistance welding of metal fully or partly auto
Pts of elec/laser/ultrasonic mach etc f weld/cut nes/hot spray of met
Parts of electrical apparatus for line telephone or line telegraphy
Printed circuits
Electrical app for switchg/protec elec circuits,not exced 1,000 V,nes
Boards,panels,includg numerical control panels,for a voltage < V>
Parts for use with the apparatus of headg no. 85.35,85.36 or 85.37,nes
Mounted piezo-electric crystals
Parts of mounted piezo-electric crystals and semiconductor devices
Monolithic integrated circuits
Insulated (including enamelled or anodised) winding wire of copper
Aircraft parts nes
Instruments and appliances used in medical or veterinary sciences, nes
Oxygen therapy,artificial respiration/oth therapeutic respiration app
Spectrometers,spectrophotometers&spectrographs usg optical radiations
Instruments and apparatus for physical or chemical analysis, nes
Measuring or checking instruments, appliances and machines, nes
Wrist-watches w mech display,battery powerd&with case of precious met
Wrist-watches, with a case of precious metal, nes
Wrist-watches,battery/accumulator powerd w mechanical display only nes
Watch straps&pts thereof of base metal whether/not gold-/silver-platd
Clock or watch parts, nes
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นอรเวย
• รายการสินคาอุตสาหกรรมไทยที่มีชองทางในนอรเวย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

HS
210390
370790
392321
392329
392410
392620
392690
401511
401519
442190
560811
610463
610510
610822
610910
610990
611020
611030
611593
620193
620342
620343
620433
620452
620462

รายการ
Sauces and preparations nes and mixed condiments and mixed seasonings
Chemical preps f photographic uses,put up in measurd portions,nes
Sacks and bags (including cones) of polymers of ethylene
Sacks and bags (including cones) of plastics nes
Tableware and kitchenware of plastics
Apparel and clothing accessories (incl gloves) of plastic
Articles of plastics or of other materials of Nos 39.01 to 39.14 nes
Gloves surgical of rubber
Gloves nes of rubber
Wood articles nes
Made up fishing nets, of man-made textile materials
Womens/girls trousers and shorts, of synthetic fibres, knitted
Mens/boys shirts, of cotton, knitted
Womens/girls briefs and panties, of man-made fibres, knitted
T-shirts, singlets and other vests, of cotton, knitted
T-shirts,singlets and other vests,of other textile materials,knitted
Pullovers, cardigans and similar articles of cotton, knitted
Pullovers, cardigans and similar articles of man-made fibres, knitted
Hosiery nes, of synthetic fibres, knitted
Mens/boys anoraks and similar articles,of man-made fibres,not knitted
Mens/boys trousers and shorts, of cotton, not knitted
Mens/boys trousers and shorts, of synthetic fibres, not knitted
Womens/girls jackets, of synthetic fibres, not knitted
Womens/girls skirts, of cotton, not knitted
Womens/girls trousers and shorts, of cotton, not knitted
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

HS
620463
620520
621040
621143
621210
640299
640319
640391
640399
640411
640419
691010
691110
691200
711311
711319
711719
711790
731815
732393
741220
840721
841510
841581
841582
847160
847170

รายการ
Womens/girls trousers and shorts, of synthetic fibres, not knitted
Mens/boys shirts, of cotton, not knitted
Mens/boys garments nes,made up of impreg,ctd,cov,etc,textile woven fab
Womens/girls garments nes, of man-made fibres, not knitted
Brassieres and parts thereof, of textile materials
Footwear, outer soles/uppers of rubber or plastics, nes
Sports footwear,o/t ski,outr sole of rbr/plas/leather&upper of leather
Footwear,outer soles of rubber/plast uppers of leather covg ankle nes
Footwear, outer soles of rubber/plastics uppers of leather, nes
Sports footwear w outer soles of rubber o plastics&uppers of tex mat
Footwear o/t sports,w outer soles of rubber/plastics&uppers of tex mat
Ceramic sinks,wash basins etc&sim sanitary fixtures of porcelain/china
Tableware and kitchenware of porcelain or china
Ceramic tableware, kitchenware, other household & toilet articles nes
Articles of jewellery&pts therof of silver w/n platd/clad w/o prec met
Articles of jewellry&pt therof of/o prec met w/n platd/clad w prec met
Imitation jewellery nes of base metal whether o not platd w prec metal
Imitation jewellery nes
Bolts o screws nes,with o without their nuts o washers,iron o steel
Table,kitchen or other household art&parts thereof,stainless steel,nes
Fittings, pipe or tube, copper alloy
Outboard motors, spark-ignition reciprocating or rotary type
Air conditioning machines window or wall types, self-contained
Air cond mach nes inc a ref unit&a valve f rev of the cool/heat cycle
Air cond mach nes, inc a refrigerating unit
Computer input/outputs, with/without storage
Computer data storage units
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53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

HS
847180
847190
847330
847990
850440
851650
851711
851719
851721
851730
851750
851780
851829
852190
852520
852540
852721
852731
852812
852990
854140
854213
854230
854389
870870
900150
900211

รายการ
Units of automatic data processing equipment nes
Automatic data processing equipment nes
Parts&accessories of automatic data processg machines&units thereof
Parts of machines&mechanical appliances nes havg individual functions
Static converters, nes
Microwave ovens
Line telephone sets with cordless handsets
Telephone sets, nes
Facsimiles machines
Telephonic or telegraphic switching apparatus
Apparatus for carrier-current/digital line systems
Electrical apparatus for line telephony/telegraphy nes
Loudspeakers, nes
Video recording or reproducing apparatus nes
Transmission apparatus,for radioteleph incorporatg reception apparatus
Still image and other video cameras
Radio rece nt capabl of op w/o ext source of power f motor veh,combind
Radio broad rece combind with sound recordg or reproducg apparatus nes
Colour television receivers
Parts suitable f use solely/princ w the app of headings 85.25 to 85.28
Photosensitive semiconduct device,photovoltaic cells&light emit diodes
Metal oxide semiconductors
Monolithic integrated circuits
Electrical machines and apparatus nes
Wheels including parts and accessories for motor vehicles
Spectacle lenses of other materials
Objective lenses f cameras,projectors/photographic enlargers/reducers
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80
81
82
83
84
85
86
87
88

HS
900912
900921
940161
940169
940179
940360
940390
940490
950390

รายการ
Electrostatic photo-copying apparatus, indirect process type
Photo-copying apparatus, incorporating an optical system, nes
Seats with wooden frames,upholstered nes
Seats with wooden frames, nes
Seats with metal frames, nes, other than those of heading No 94.02
Furniture, wooden, nes
Furniture parts nes
Articles of bedding/furnishing, nes, stuffed or internally fitted
Toys nes

• รายการสินคาอุตสาหกรรมนอรเวยที่มีชองทางในตลาดไทย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

HS
230990
252620
294190
320417
320890
380820
380890
382200
390690
482110
590700
720221
720299
750210
760429
760612

รายการ
Animal feed preparations nes
Natural steatite, crushed or powdered
Antibiotics nes, in bulk
Synthetic organic pigments and preparations based thereon
Paints & varni based on polymers dissolv in a non aqueous solv nes
Fungicides, packaged for retail sale or formulated
Pesticides includg rodenticides,nes,packagd for retail sale/formulatd
Composite diagnostic or laboratory reagents, nes
Acrylic polymers nes, in primary forms
Paper labels of all kinds, printed
Textile fab impreg,ctd,cov nes;paintd canvas (e.g.threatrical scenery)
Ferro-silicon, containing by weight more than 55% of silicon
Ferro-alloys, nes
Nickel unwrought, not alloyed
Bars, rods and other profiles, aluminium alloyed
Plate,sheet or strip,aluminium alloy,rect or sq,exceeding 0.2mm thick
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

HS
820820
830140
830300
840999
841381
841391
841950
842611
843143
843149
843880
844130
847150
847160
847330
847982
847990
848140
848190
848590
851750
851790
852510
852520
852910
852990
853710

รายการ
Knives & blades for machines or mechanical appliances for wood working
Locks of base metal, nes
Safes,safe deposit lockers,cash,deep/strong boxes&the like of base met
Parts for diesel and semi-diesel engines
Pumps nes
Parts of pumps for liquid whether or not fitted with a measurg device
Heat exchange units, non-domestic, non-electric
Gantry & overhead travelling cranes on fixed support
Parts of boring or sinking machinery, whether or not self-propelled
Parts of cranes,work-trucks,shovels,and other construction machinery
Mach nes f the ind prep/mfr of food/drink ex f extrac/prep veg fat/oil
Mach for makg boxes or sim cont,of paper or paperboard o/t by mouldg
Digital processing units not sold as complete systems
Computer input/outputs, with/without storage
Parts&accessories of automatic data processg machines&units thereof
Mach f mixing/kneading/crushing/grindg etc nes havg individ function
Parts of machines&mechanical appliances nes havg individual functions
Valves, safety or relief
Parts of taps, cocks, valves or similar appliances
Machinery parts, non-electrical, nes
Apparatus for carrier-current/digital line systems
Parts of electrical apparatus for line telephone or line telegraphy
Transmission apparatus for radio-teleph radio-broadcastg or television
Transmission apparatus,for radioteleph incorporatg reception apparatus
Aerials&aerial reflectors of all kinds;parts suitable f use therewith
Parts suitable f use solely/princ w the app of headings 85.25 to 85.28
Boards,panels,includg numerical control panels,for a voltage < V>

ก.2-68

ภาคผนวก .ก.2

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

HS
853720
853890
860900
901480
901890
902300
902610
902680
902690
930690
940190
940540

รายการ
Boards,panels,includg numerical control panels,for a voltage > 1,000 V
Parts for use with the apparatus of headg no. 85.35,85.36 or 85.37,nes
Cargo containers designd to be carrid by one o more modes of transport
Navigational instruments and appliances nes
Instruments and appliances used in medical or veterinary sciences, nes
Instruments,apparatus and models,designed for demonstrational purposes
Instruments&apparatus for measurg o checkg the flow o level of liquids
Instruments&apparatus for measurg o check variables of liq o gases,nes
Parts of inst&app for measurg or checkg variables of liq or gases,nes
Munitions of war&pts thereof&other ammunitions&projectiles&pts thereof
Parts of seats other than those of heading No 94.02
Electric lamps and lighting fittings, nes

ไอซแลนด
• รายการสินคาอุตสาหกรรมไทยที่มีชองทางในไอซแลนด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

HS
210390
300490
300510
401519
560811
560819
610910
610990
611020
611030
611120

รายการ
Sauces and preparations nes and mixed condiments and mixed seasonings
Medicaments nes, in dosage
Dressings and other articles having an adhesive layer
Gloves nes of rubber
Made up fishing nets, of man-made textile materials
Knottd nettg of twine/cordage/rope,and oth made up nets of m-m tex mat
T-shirts, singlets and other vests, of cotton, knitted
T-shirts,singlets and other vests,of other textile materials,knitted
Pullovers, cardigans and similar articles of cotton, knitted
Pullovers, cardigans and similar articles of man-made fibres, knitted
Babies garments and clothing accessories of cotton, knitted
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

HS
620342
620349
620462
621210
640319
640391
640399
640411
691110
691200
847160
847170
847180
847330
851711
851750
851780
851790
852330
852721
852821
870421
870829
870870
940161
940360
950390

รายการ
Mens/boys trousers and shorts, of cotton, not knitted
Mens/boys trousers and shorts, of other textile materials, not knitted
Womens/girls trousers and shorts, of cotton, not knitted
Brassieres and parts thereof, of textile materials
Sports footwear,o/t ski,outr sole of rbr/plas/leather&upper of leather
Footwear,outer soles of rubber/plast uppers of leather covg ankle nes
Footwear, outer soles of rubber/plastics uppers of leather, nes
Sports footwear w outer soles of rubber o plastics&uppers of tex mat
Tableware and kitchenware of porcelain or china
Ceramic tableware, kitchenware, other household & toilet articles nes
Computer input/outputs, with/without storage
Computer data storage units
Units of automatic data processing equipment nes
Parts&accessories of automatic data processg machines&units thereof
Line telephone sets with cordless handsets
Apparatus for carrier-current/digital line systems
Electrical apparatus for line telephony/telegraphy nes
Parts of electrical apparatus for line telephone or line telegraphy
Cards incorporating a magnetic recording stripe
Radio rece nt capabl of op w/o ext source of power f motor veh,combind
Color video monitors
Diesel powered trucks with a GVW not exceeding five tonnes
Parts and accessories of bodies nes for motor vehicles
Wheels including parts and accessories for motor vehicles
Seats with wooden frames,upholstered nes
Furniture, wooden, nes
Toys nes

ก.2-70

ภาคผนวก .ก.2

• รายการสินคาอุตสาหกรรมไอซแลนดที่มีชอ งทางในตลาดไทย
1
2
3

HS
รายการ
842320 Scales for continuous weighing of goods on conveyors
843850 Machinery for the preparation of meat or poultry
844180 Machinery for making up paper pulp, paper or paperboard nes
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รัสเซีย
• รายการสินคาที่แขงขันไดดี
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

HS
210690
240120
330749
390330
390760
392010
392020
392042
392321
392390
392410
392690
401199
401699
420292
611030
620343
640299
640319
640399
640419
650590
691390
731814
841510

รายการ
Food preparations nes
Tobacco, unmanufactured, partly or wholly stemmed or stripped
Room perfuming or deodorizing preparations, nes
Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) copolymers
Polyethylene terephthalate
Film and sheet etc, non-cellular etc, of polymers ofethylene
Film and sheet etc, non-cellular etc, of polymers of propylene
Film&sheet etc,non-cellular etc,of polymers of vinyl chloride,flexible
Sacks and bags (including cones) of polymers of ethylene
Articles for the conveyance or packing of goods nes, of plastics
Tableware and kitchenware of plastics
Articles of plastics or of other materials of Nos 39.01 to 39.14 nes
Pneumatic tires new of rubber nes
Articles of vulcanised rubber nes, other than hard rubber
Containers,with outer surface of sheeting of plas or tex materials,nes
Pullovers, cardigans and similar articles of man-made fibres, knitted
Mens/boys trousers and shorts, of synthetic fibres, not knitted
Footwear, outer soles/uppers of rubber or plastics, nes
Sports footwear,o/t ski,outr sole of rbr/plas/leather&upper of leather
Footwear, outer soles of rubber/plastics uppers of leather, nes
Footwear o/t sports,w outer soles of rubber/plastics&uppers of tex mat
Hats&other headgear,knitted or made up from lace,or other textile mat
Statuettes and other ornamental articles of ceramics nes
Screws, self-tapping, iron or steel
Air conditioning machines window or wall types, self-contained
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

HS
841810
841950
847180
848210
850140
851650
851829
852190
852540
852721
852731
852990
854011
854213
854451
870421
900912
901839
940161
940360
940390
950370

รายการ
Combined refrigerator-freezers, fitted with separate external doors
Heat exchange units, non-domestic, non-electric
Units of automatic data processing equipment nes
Bearings, ball
AC motors, single-phase, nes
Microwave ovens
Loudspeakers, nes
Video recording or reproducing apparatus nes
Still image and other video cameras
Radio rece nt capabl of op w/o ext source of power f motor veh,combind
Radio broad rece combind with sound recordg or reproducg apparatus nes
Parts suitable f use solely/princ w the app of headings 85.25 to 85.28
Cathode-ray television picture tubes,inc video monitor tubes,colour
Metal oxide semiconductors
Electr conductors,for a voltage >80V but < V connectrs w fittd>
Diesel powered trucks with a GVW not exceeding five tonnes
Electrostatic photo-copying apparatus, indirect process type
Needles, catheters, cannulae and the like, nes
Seats with wooden frames,upholstered nes
Furniture, wooden, nes
Furniture parts nes
Toys, put up in sets or outfits

• รายการสินคาที่แขงขันได แตยังสงออกนอย และสัดสวนตลาดต่ํามาก
1
2
3

HS
รายการ
210390 Sauces and preparations nes and mixed condiments and mixed seasonings
330499 Beauty or make-up preparations nes; sunscreen or sun tan preparations
350510 Dextrins and other modified starches
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

HS
401120
442190
490199
630260
701329
730890
732690
830241
851679
851750
853690
853710
853890
854389
854441
870870
870891
900990
901890
940350

รายการ
Pneumatic tires new of rubber for buses or lorries
Wood articles nes
Books, brochures, leaflets and similar printed matter, nes
Toilet&kitchen linen,of terry towellg or similar terry fab,of cotton
Drinking glasses other than glassceramics nes
Structures&parts of structures,i/s (ex prefab bldgs of headg no.9406)
Articles, iron or steel, nes
Mountings,fittings & similar articles of base metal for buildings,nes
Electro-thermic appliances, domestic, nes
Apparatus for carrier-current/digital line systems
Electrical app for switchg/protec elec circuits,not exced 1,000 V,nes
Boards,panels,includg numerical control panels,for a voltage < V>
Parts for use with the apparatus of headg no. 85.35,85.36 or 85.37,nes
Electrical machines and apparatus nes
Electric conductors,for a voltage not exceedg 80 V,fittd w connectors
Wheels including parts and accessories for motor vehicles
Radiators for motor vehicles
Parts and accessories for photo-copying apparatus
Instruments and appliances used in medical or veterinary sciences, nes
Bedroom furniture, wooden, nes

• รายการสินคาที่ความสามารถในการแขงขันลดลง
1
2
3
4
5

HS
230910
230990
392310
392330
392490

รายการ
Dog or cat food put up for retail sale
Animal feed preparations nes
Boxes, cases, crates & similar articles of plastic
Carboys, bottles, flasks and similar articles of plastics
Household and toilet articles nes, of plastics
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

HS
550320
610910
611020
640391
691110
691200
732393
841430
841490
841821
842139
843149
845011
847149
847150
847160
847170
847330
848180
850440
850910
851660
851790
852520
852812
870829
940320

รายการ
Staple fibres of polyesters, not carded or combed
T-shirts, singlets and other vests, of cotton, knitted
Pullovers, cardigans and similar articles of cotton, knitted
Footwear,outer soles of rubber/plast uppers of leather covg ankle nes
Tableware and kitchenware of porcelain or china
Ceramic tableware, kitchenware, other household & toilet articles nes
Table,kitchen or other household art&parts thereof,stainless steel,nes
Compressors of a kind used in refrigerating equipment
Parts of vacuum pumps, compressors, fans, blowers, hoods
Refrigerators, household type, compression-type
Filtering or purifying machinery and apparatus for gases nes
Parts of cranes,work-trucks,shovels,and other construction machinery
Automatic washing machines,of a dry linen capacity not exceeding 10 kg
Digital data processing systems, nes
Digital processing units not sold as complete systems
Computer input/outputs, with/without storage
Computer data storage units
Parts&accessories of automatic data processg machines&units thereof
Taps, cocks, valves and similar appliances, nes
Static converters, nes
Domestic vacuum cleaners
Ovens;cookers,cookg plates,boilg rings,grillers & roasters,elec,nes
Parts of electrical apparatus for line telephone or line telegraphy
Transmission apparatus,for radioteleph incorporatg reception apparatus
Colour television receivers
Parts and accessories of bodies nes for motor vehicles
Furniture, metal, nes
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33
34
35

HS
950390
950510
950691

รายการ
Toys nes
Articles for Christmas festivities
Gymnasium or athletics articles and equipment

• รายการสินคาที่มีความสามารถในการแขงขัน ขณะที่ตลาดหดตัว
1
2
3
4
5
6
7

HS
620342
620462
841480
851719
851730
852910
903180

รายการ
Men/boys trousers and shorts, of cotton, not knitted
Women/girls trousers and shorts, of cotton, not knitted
Air or gas compressors, hoods
Telephone sets, nes
Telephonic or telegraphic switching apparatus
Aerials&aerial reflectors of all kinds;parts suitable f use therewith
Measuring or checking instruments, appliances and machines, nes

• รายการสินคาอุตสาหกรรมรัสเซียที่มีชองทางในตลาดไทย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

HS
252400
270900
271000
271121
310210
310221
310420
310520
310540
340213
400219
400220
400231

รายการ
Asbestos
Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude
Petroleum oils&oils obtained from bituminous minerals,o/than crude etc
Natural gas in gaseous state
Urea,wthr/nt in aqueous solution in packages weighg more than 10 kg
Ammonium sulphate, in packages weighing more than 10 kg
Potassium chloride, in packages weighing more than 10 kg
Fertilizers cntg nitrogen,phosphorus&potassium in packs weighg <>
Monoammonium phosphate&mx thereof w diamonium phosphate,in pack<>
Non-ionic surface active agents
Styren-butadien rubber(SBR)/carboxyltd styren-butadien rubbr(XSBR) nes
Butadiene rubber (BR)
Isobutene-isoprene (butyl) rubber (IIR)
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

HS
410110
410422
470311
470321
480100
480560
720449
720711
720712
720719
720720
720837
720838
720839
720916
721049
721391
721499
722511
722519
722830
740311
750210
760110
760120
760429
760611

รายการ
Bovine skins, whole, raw
Bovine leather, otherwise pre-tanned, nes
Chemical wood pulp, soda or sulphate, coniferous, unbleached
Chemical wood pulp,soda or sulphate,coniferous,semi-bl or bleached,nes
Newsprint, in rolls or sheets
Paper, in rolls or sheets, weighing 150 g/m2 or less, uncoated, nes
Ferrous waste and scrap, iron or steel, nes
Semi-fin prod,i/nas,rect/sq cross-sect cntg by wgt<.25% c,wdth<2X thk
Semi-fin prod,iron/n-al steel,rect/sq cross sect,cntg by wgt<.25% carb
Semi-fin prod, iron or non-alloy steel, cntg by wght <.25% carbon, nes
Semi-fin prod,iron/non-alloy steel,containg by weight .25%/more carbon
Hot roll iron/steel nes, coil >600mm x 4.75-10mm
Hot roll iron/steel nes, coil >600mm x 3-4.75mm
Hot roll iron/steel nes, coil >600mm x <3mm
Cold rolled iron/steel, coils >600mm x 1-3mm
Flat rolled prod,i/nas,plated or coated with zinc,>/=600mm wide, nes
Hot rolled bar/rod, irregular coils, <14mm diam
Bars & rods, iron/nas, forged etc., nes
Flat-rolled alloy steel, >600mm, grain oriented
Flat-rolled alloy steel, >600mm, nes
Bars&rods,alloy steel,o/t stainless nfw thn hot rolld/drawn/extrud,nes
Copper cathodes and sections of cathodes unwrought
Nickel unwrought, not alloyed
Aluminium unwrought, not alloyed
Aluminium unwrought, alloyed
Bars, rods and other profiles, aluminium alloyed
Plate,sheet or strip,aluminium,not alloyd,rect or sq,exceedg 0.2mm thk
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41
42
43
44

HS
760612
760692
870323
880240

รายการ
Plate,sheet or strip,aluminium alloy,rect or sq,exceeding 0.2mm thick
Plate, sheet or strip, aluminium alloy, exceeding 0.2mm thick, nes
Automobiles w reciprocatg piston engine displacg > 1500 cc to 3000 cc
Aircraft nes of an unladen weight exceeding 15,000 kg

ยูเครน
• รายการสินคาอุตสาหกรรมไทยที่มีชองทางในยูเครน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

HS
160413
210690
230990
240120
270900
271000
271320
300490
320890
330210
330300
330499
330510
330590
330610
340220
382490
390110
390120

รายการ
Sardines,sardinella&brislg o sprats prep o presvd,whole o pce ex mincd
Food preparations nes
Animal feed preparations nes
Tobacco, unmanufactured, partly or wholly stemmed or stripped
Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude
Petroleum oils&oils obtained from bituminous minerals,o/than crude etc
Petroleum bitumen
Medicaments nes, in dosage
Paints & varni based on polymers dissolv in a non aqueous solv nes
Mixtures of odoriferous substances for the food or drink industries
Perfumes and toilet waters
Beauty or make-up preparations nes; sunscreen or sun tan preparations
Hair shampoos
Hair preparations, nes
Dentifrices
Surface-active prep, washing & cleaning prep put up for retail sale
Chemical/allied industry preparations/prods nes
Polyethylene having a specific gravity of less than 0.94
Polyethylene having a specific gravity of 0.94 or more
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

HS
390210
390410
390760
390799
391810
392020
392042
392190
392690
400219
401110
401120
410431
441019
480252
481011
481840
481920
540752
570320
620530
640299
640391
640399
640419
690890
710231

รายการ
Polypropylene
Polyvinyl chloride, not mixed with any other substances
Polyethylene terephthalate
Polyesters nes, in primary forms
Floor, wall and ceiling coverings etc, of polymers of vinyl chloride
Film and sheet etc, non-cellular etc, of polymers of propylene
Film&sheet etc,non-cellular etc,of polymers of vinyl chloride,flexible
Film and sheet etc, nes of plastics
Articles of plastics or of other materials of Nos 39.01 to 39.14 nes
Styren-butadien rubber(SBR)/carboxyltd styren-butadien rubbr(XSBR) nes
Pneumatic tire new of rubber f motor car incl station wagons&racg cars
Pneumatic tires new of rubber for buses or lorries
Bovine and equine leather, full/split grains, nes
Particle board of wood nes
Paper,fine,woodfree,in rol/sheets,>/=40g/m2,< m2,uncoated,nes>
Paper,fine,woodfree, in rolls or sheets,< coated clay m2, g>
Sanitary articles of paper,incl sanit towels&napkin (diapers) f babies
Cartons,boxes and cases,folding,of non-corrugated paper or paperboard
Woven fabrics,>/=85% of textured polyester filaments, dyed, nes
Carpets of nylon or other polyamides, tufted
Mens/boys shirts, of man-made fibres, not knitted
Footwear, outer soles/uppers of rubber or plastics, nes
Footwear,outer soles of rubber/plast uppers of leather covg ankle nes
Footwear, outer soles of rubber/plastics uppers of leather, nes
Footwear o/t sports,w outer soles of rubber/plastics&uppers of tex mat
Tiles, cubes and sim nes, glazed ceramics
Diamonds non-industrial unworked or simply sawn, cleaved or bruted
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47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

HS
711319
721049
721070
730890
732690
761699
840820
840991
840999
841199
841480
841510
841810
841850
847160
847170
847330
847989
848180
850440
850910
851660
851730
851790
852520
852812
852990

รายการ
Articles of jewellry&pt therof of/o prec met w/n platd/clad w prec met
Flat rolled prod,i/nas,plated or coated with zinc,>/=600mm wide, nes
Flat rolled prod,i/nas,painted,varnished or plast coated,>/=600mm wide
Structures&parts of structures,i/s (ex prefab bldgs of headg no.9406)
Articles, iron or steel, nes
Articles of aluminium, nes
Engines, diesel, for the vehicles of Chapter 87
Parts for spark-ignition type engines nes
Parts for diesel and semi-diesel engines
Parts of gas turbines nes
Air or gas compressors, hoods
Air conditioning machines window or wall types, self-contained
Combined refrigerator-freezers, fitted with separate external doors
Refrigerating or freezing display counters, cabinets, show-cases, etc
Computer input/outputs, with/without storage
Computer data storage units
Parts&accessories of automatic data processg machines&units thereof
Machines & mechanical appliances nes having individual functions
Taps, cocks, valves and similar appliances, nes
Static converters, nes
Domestic vacuum cleaners
Ovens;cookers,cookg plates,boilg rings,grillers & roasters,elec,nes
Telephonic or telegraphic switching apparatus
Parts of electrical apparatus for line telephone or line telegraphy
Transmission apparatus,for radioteleph incorporatg reception apparatus
Colour television receivers
Parts suitable f use solely/princ w the app of headings 85.25 to 85.28
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74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

HS
853400
853690
853710
853890
854011
854213
854389
854459
870322
870323
870332
870421
870423
870431
870829
870899
901890
903180
940161
940350
940360
940390

รายการ
Printed circuits
Electrical app for switchg/protec elec circuits,not exced 1,000 V,nes
Boards,panels,includg numerical control panels,for a voltage < V>
Parts for use with the apparatus of headg no. 85.35,85.36 or 85.37,nes
Cathode-ray television picture tubes,inc video monitor tubes,colour
Metal oxide semiconductors
Electrical machines and apparatus nes
Electric conductors, for a voltage >80V but not exceeding 1,000 V, nes
Automobiles w reciprocatg piston engine displacg > 1000 cc to 1500 cc
Automobiles w reciprocatg piston engine displacg > 1500 cc to 3000 cc
Automobiles with diesel engine displacing more than 1500 cc to 2500 cc
Diesel powered trucks with a GVW not exceeding five tonnes
Diesel powered trucks with a GVW exceeding twenty tonnes
Gas powered trucks with a GVW not exceeding five tonnes
Parts and accessories of bodies nes for motor vehicles
Motor vehicle parts nes
Instruments and appliances used in medical or veterinary sciences, nes
Measuring or checking instruments, appliances and machines, nes
Seats with wooden frames,upholstered nes
Bedroom furniture, wooden, nes
Furniture, wooden, nes
Furniture parts nes

• รายการสินคาอุตสาหกรรมยูเครนที่มีชองทางในตลาดไทย
1
2
3

HS
271000
282300
293371

รายการ
Petroleum oils&oils obtained from bituminous minerals,o/than crude etc
Titanium oxides
6-hexanelactam (epsilon-captolactam)
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

HS
300490
320611
410110
410422
720449
720711
720712
720719
720720
720916
720917
721070
721391
732690
760110
760120
852830

รายการ
Medicaments nes, in dosage
Titanium pigments and preps, >80% titanium oxide
Bovine skins, whole, raw
Bovine leather, otherwise pre-tanned, nes
Ferrous waste and scrap, iron or steel, nes
Semi-fin prod,i/nas,rect/sq cross-sect cntg by wgt<.25% c,wdth<2X thk
Semi-fin prod,iron/n-al steel,rect/sq cross sect,cntg by wgt<.25% carb
Semi-fin prod, iron or non-alloy steel, cntg by wght <.25% carbon, nes
Semi-fin prod,iron/non-alloy steel,containg by weight .25%/more carbon
Cold rolled iron/steel, coils >600mm x 1-3mm
Cold rolled iron/steel, coils >600mm x 0.5-1mm
Flat rolled prod,i/nas,painted,varnished or plast coated,>/=600mm wide
Hot rolled bar/rod, irregular coils, <14mm diam
Articles, iron or steel, nes
Aluminium unwrought, not alloyed
Aluminium unwrought, alloyed
Video projectors
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แอฟริกาใต
• รายการสินคาที่แขงขันไดดี
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

HS
210690
230910
291736
330499
382319
382490
390120
390330
390730
392010
392020
392042
392690
400122
401699
410431
480252
540752
600293
610910
610990
611030
620342
620343
620462

รายการ
Food preparations nes
Dog or cat food put up for retail sale
Terephthalic acid and its salts
Beauty or make-up preparations nes; sunscreen or sun tan preparations
Industrial fatty acids, acid oils nes
Chemical/allied industry preparations/prods nes
Polyethylene having a specific gravity of 0.94 or more
Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) copolymers
Epoxide resins
Film and sheet etc, non-cellular etc, of polymers ofethylene
Film and sheet etc, non-cellular etc, of polymers of propylene
Film&sheet etc,non-cellular etc,of polymers of vinyl chloride,flexible
Articles of plastics or of other materials of Nos 39.01 to 39.14 nes
Technically specified natural rubber (TSNR)
Articles of vulcanised rubber nes, other than hard rubber
Bovine and equine leather, full/split grains, nes
Paper,fine,woodfree,in rol/sheets,>/=40g/m2,< m2,uncoated,nes>
Woven fabrics,>/=85% of textured polyester filaments, dyed, nes
Knitted or crocheted fabrics, of manmade fibres, nes
T-shirts, singlets and other vests, of cotton, knitted
T-shirts,singlets and other vests,of other textile materials,knitted
Pullovers, cardigans and similar articles of man-made fibres, knitted
Mens/boys trousers and shorts, of cotton, not knitted
Mens/boys trousers and shorts, of synthetic fibres, not knitted
Womens/girls trousers and shorts, of cotton, not knitted
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

HS
620520
640411
640419
690890
691200
731100
731210
732393
800110
820730
841459
841510
841861
841869
842952
845011
847160
847190
847330
848210
851220
851650
851829
852190
852313
852821
852990

รายการ
Mens/boys shirts, of cotton, not knitted
Sports footwear w outer soles of rubber o plastics&uppers of tex mat
Footwear o/t sports,w outer soles of rubber/plastics&uppers of tex mat
Tiles, cubes and sim nes, glazed ceramics
Ceramic tableware, kitchenware, other household & toilet articles nes
Containers for compressed or liquefied gas of iron or steel
Stranded wire,ropes&cables of iron or steel,not electrically insulated
Table,kitchen or other household art&parts thereof,stainless steel,nes
Tin not alloyed unwrought
Tools for pressing, stamping or punching
Fans nes
Air conditioning machines window or wall types, self-contained
Compression type refrigeratg/freez equip whose condensrs are heat exch
Refrigerating or freezing equipment nes
Shovels and excavators with a 360 revolving superstructure
Automatic washing machines,of a dry linen capacity not exceeding 10 kg
Computer input/outputs, with/without storage
Automatic data processing equipment nes
Parts&accessories of automatic data processg machines&units thereof
Bearings, ball
Lighting or visual signalling equipment nes
Microwave ovens
Loudspeakers, nes
Video recording or reproducing apparatus nes
Unrecorded magnetic tapes, of a width exceeding 6.5 mm
Color video monitors
Parts suitable f use solely/princ w the app of headings 85.25 to 85.28
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53
54
55
56
57
58
59
60
61

HS
854213
870829
870870
870891
871120
900150
900990
910211
950390

รายการ
Metal oxide semiconductors
Parts and accessories of bodies nes for motor vehicles
Wheels including parts and accessories for motor vehicles
Radiators for motor vehicles
Motorcycles with reciprocatg piston engine displacg > 50 cc to 250 cc
Spectacle lenses of other materials
Parts and accessories for photo-copying apparatus
Wrist-watches,battery/accumulator powerd w mechanical display only nes
Toys nes

• รายการสินคาที่แขงขันได แตยังสงออกนอย และสัดสวนตลาดต่ํามาก
HS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

330590
370790
390110
392190
401110
401693
420212
490199
540761
701329
731815
840991
840999
841330
841370

รายการ
Hair preparations, nes
Chemical preps f photographic uses,put up in measurd portions,nes
Polyethylene having a specific gravity of less than 0.94
Film and sheet etc, nes of plastics
Pneumatic tire new of rubber f motor car incl station wagons&racg cars
Gaskets, washers and other seals of vulcanised rubber
Trunks,suit-cases&sim container w/outer surface of plastics/textiles
Books, brochures, leaflets and similar printed matter, nes
Woven fabric >85% non-textured polyester filaments
Drinking glasses other than glassceramics nes
Bolts o screws nes,with o without their nuts o washers,iron o steel
Parts for spark-ignition type engines nes
Parts for diesel and semi-diesel engines
Fuel, lubricating or cooling medium pumps for int comb piston engines
Centrifugal pumps nes
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

HS
841590
841899
841950
842199
843149
847149
847170
847180
850440
853690
854389
870810
870839
870850
870899
901890

รายการ
Parts of air conditioning machines
Parts of refrigerating or freezing equipment, nes
Heat exchange units, non-domestic, non-electric
Parts for filterg or purifyg mchy & apparatus for liquids or gases,nes
Parts of cranes,work-trucks,shovels,and other construction machinery
Digital data processing systems, nes
Computer data storage units
Units of automatic data processing equipment nes
Static converters, nes
Electrical app for switchg/protec elec circuits,not exced 1,000 V,nes
Electrical machines and apparatus nes
Bumpers and parts for motor vehicles
Brake system parts nes for motor vehicles
Drive axles with differential for motor vehicles
Motor vehicle parts nes
Instruments and appliances used in medical or veterinary sciences, nes

• รายการสินคาที่ความสามารถในการแขงขันลดลง
1
2
3
4
5
6
7
8
9

HS
220300
271000
390210
390690
392329
401120
420292
481011
540233

รายการ
Beer made from malt
Petroleum oils&oils obtained from bituminous minerals,o/than crude etc
Polypropylene
Acrylic polymers nes, in primary forms
Sacks and bags (including cones) of plastics nes
Pneumatic tires new of rubber for buses or lorries
Containers,with outer surface of sheeting of plas or tex materials,nes
Paper,fine,woodfree, in rolls or sheets,< coated clay m2, g>
Textured yarn nes,of polyester filaments,not put up for retail sale
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

HS
600230
630790
640299
640399
691110
711319
732690
761699
840734
841430
841480
841583
841990
842123
847150
847989
848071
848180
851719
851721
851790
852520
852530
852540
852721
852812
852910

รายการ
Knittd/crochetd tex fab,width > 30 cm,>/=5% of elastomeric/rubber,nes
Made up articles, of textile materials, nes, including dress patterns
Footwear, outer soles/uppers of rubber or plastics, nes
Footwear, outer soles of rubber/plastics uppers of leather, nes
Tableware and kitchenware of porcelain or china
Articles of jewellry&pt therof of/o prec met w/n platd/clad w prec met
Articles, iron or steel, nes
Articles of aluminium, nes
Engines, spark-ignition reciprocating displacing more than 1000 cc
Compressors of a kind used in refrigerating equipment
Air or gas compressors, hoods
Air cond mach nes, not incorporating refrigerating unit
Parts of machinery, plant and equipment of heading No 84.19
Oil or petrol-filters for internal combustion engines
Digital processing units not sold as complete systems
Machines & mechanical appliances nes having individual functions
Moulds, injection or compression types, for rubber or plastics
Taps, cocks, valves and similar appliances, nes
Telephone sets, nes
Facsimiles machines
Parts of electrical apparatus for line telephone or line telegraphy
Transmission apparatus,for radioteleph incorporatg reception apparatus
Television cameras
Still image and other video cameras
Radio rece nt capabl of op w/o ext source of power f motor veh,combind
Colour television receivers
Aerials&aerial reflectors of all kinds;parts suitable f use therewith
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

HS
853400
854140
854230
854240
870323
870421
870431
870894
900921
901839
903180
940161
940320
940360
950699

รายการ
Printed circuits
Photosensitive semiconduct device,photovoltaic cells&light emit diodes
Monolithic integrated circuits
Hybrid integrated circuits
Automobiles w reciprocatg piston engine displacg > 1500 cc to 3000 cc
Diesel powered trucks with a GVW not exceeding five tonnes
Gas powered trucks with a GVW not exceeding five tonnes
Steering wheels,steering columns and steering boxes for motor vehicles
Photo-copying apparatus, incorporating an optical system, nes
Needles, catheters, cannulae and the like, nes
Measuring or checking instruments, appliances and machines, nes
Seats with wooden frames,upholstered nes
Furniture, metal, nes
Furniture, wooden, nes
Articles&equip for sports&outdoor games nes&swimmg&paddlg pools

• รายการสินคาที่มีความสามารถในการแขงขัน ขณะที่ตลาดหดตัว
1
2
3
4
5

HS
851750
851730
851780
853710
390410

รายการ
Apparatus for carrier-current/digital line systems
Telephonic or telegraphic switching apparatus
Electrical apparatus for line telephony/telegraphy nes
Boards,panels,includg numerical control panels,for a voltage < V>
Polyvinyl chloride, not mixed with any other substances

• รายการสินคาอุตสาหกรรมแอฟริกาใตที่มชี องทางในตลาดไทย
1
2
3

HS
261590
271000
271220

รายการ
Niobium, tantalum and vanadium ores and concentrates
Petroleum oils&oils obtained from bituminous minerals,o/than crude etc
Paraffin wax containing by weight less than 0.75% of oil
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

HS
290711
291411
291531
320890
380810
380820
380830
382200
382490
390940
392329
392690
400220
410110
410439
440710
470200
540210
710239
711319
720110
720221
720230
720711
720712
720720
720838

รายการ
Phenol (hdroxybenzene) and its salts
Acetone
Ethyl acetate
Paints & varni based on polymers dissolv in a non aqueous solv nes
Insecticides, packaged for retail sale or formulated
Fungicides, packaged for retail sale or formulated
Herbicides,anti-sproutg prod&plant growth regs,packd f retail/formltd
Composite diagnostic or laboratory reagents, nes
Chemical/allied industry preparations/prods nes
Phenolic resins
Sacks and bags (including cones) of plastics nes
Articles of plastics or of other materials of Nos 39.01 to 39.14 nes
Butadiene rubber (BR)
Bovine skins, whole, raw
Bovine and equine leather, nes
Lumber, coniferous (softwood) 6 mm and thicker
Chemical wood pulp, dissolving grades
High tenacity yarn (o/t sewg thread),nylon/oth polyamides fi,nt put up
Diamonds non-industrial nes excluding mounted or set diamonds
Articles of jewellry&pt therof of/o prec met w/n platd/clad w prec met
Pig iron,non-alloy,containg by wght < form primary in phosphorus>
Ferro-silicon, containing by weight more than 55% of silicon
Ferro-silico-manganese
Semi-fin prod,i/nas,rect/sq cross-sect cntg by wgt<.25% c,wdth<2X thk
Semi-fin prod,iron/n-al steel,rect/sq cross sect,cntg by wgt<.25% carb
Semi-fin prod,iron/non-alloy steel,containg by weight .25%/more carbon
Hot roll iron/steel nes, coil >600mm x 3-4.75mm
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31
32
33
34
35
36
37

HS
720839
720851
721049
721391
721912
721913
721922

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

721933
730410
732690
740919
760110
760120
760200
760612
841381
841391
842139
848180
853690
870190
870323
870829
870870
870899
903180
940190

รายการ
Hot roll iron/steel nes, coil >600mm x <3mm
Hot roll iron/steel, not coil >600mm x >10mm
Flat rolled prod,i/nas,plated or coated with zinc,>/=600mm wide, nes
Hot rolled bar/rod, irregular coils, <14mm diam
Flat rolld prod,stainless steel,hr,in coil,w>/=600mm,4.75<>
Flat rolld prod,stainless steel,hr in coil,w>/=600mm,3<>
Flat rolld prod,stainless steel,hr,nic,w>/=600mm,4.75mm< FONT <
="10mm">
Flat rolled prod, stainless steel, cr, 600mm wide, 1mm <
Pipes,line,iron or steel,smls,of a kind used for oil or gas pipelines
Articles, iron or steel, nes
Plate,sheet & strip of refined copper,not in coil,exceedg 0.15mm thick
Aluminium unwrought, not alloyed
Aluminium unwrought, alloyed
Waste and scrap, aluminium
Plate,sheet or strip,aluminium alloy,rect or sq,exceeding 0.2mm thick
Pumps nes
Parts of pumps for liquid whether or not fitted with a measurg device
Filtering or purifying machinery and apparatus for gases nes
Taps, cocks, valves and similar appliances, nes
Electrical app for switchg/protec elec circuits,not exced 1,000 V,nes
Wheeled tractors nes
Automobiles w reciprocatg piston engine displacg > 1500 cc to 3000 cc
Parts and accessories of bodies nes for motor vehicles
Wheels including parts and accessories for motor vehicles
Motor vehicle parts nes
Measuring or checking instruments, appliances and machines, nes
Parts of seats other than those of heading No 94.02
ก.2-90

ภาคผนวก .ก.2

ซาอุดิอาระเบีย
• รายการสินคาอุตสาหกรรมไทยที่มีชองทางในซาอุดิอาระเบีย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

HS
210390
210690
220290
271000
330499
330510
330590
380810
390110
390690
390760
392190
392690
401110
420212
480252
480411
481011
540752
581092
610910
610990
620342
620443
620520

รายการ
Sauces and preparations nes and mixed condiments and mixed seasonings
Food preparations nes
Non-alcoholic beverages nes,excludg fruit/veg juices of headg No 20.09
Petroleum oils&oils obtained from bituminous minerals,o/than crude etc
Beauty or make-up preparations nes; sunscreen or sun tan preparations
Hair shampoos
Hair preparations, nes
Insecticides, packaged for retail sale or formulated
Polyethylene having a specific gravity of less than 0.94
Acrylic polymers nes, in primary forms
Polyethylene terephthalate
Film and sheet etc, nes of plastics
Articles of plastics or of other materials of Nos 39.01 to 39.14 nes
Pneumatic tire new of rubber f motor car incl station wagons&racg cars
Trunks,suit-cases&sim container w/outer surface of plastics/textiles
Paper,fine,woodfree,in rol/sheets,>/=40g/m2,< m2,uncoated,nes>
Paper, Kraftliner, in rolls, unbleached, uncoated
Paper,fine,woodfree, in rolls or sheets,< coated clay m2, g>
Woven fabrics,>/=85% of textured polyester filaments, dyed, nes
Embroidery of man-made fibres,in the piece,in strips or in motifs,nes
T-shirts, singlets and other vests, of cotton, knitted
T-shirts,singlets and other vests,of other textile materials,knitted
Mens/boys trousers and shorts, of cotton, not knitted
Womens/girls dresses, of synthetic fibres, not knitted
Mens/boys shirts, of cotton, not knitted
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

HS
640299
640399
690890
711319
721633
730890
732393
732690
840991
841381
841430
841451
841510
841583
841590
841810
841850
843149
847160
847170
847180
847330
847989
848180
850710
851220
851730

รายการ
Footwear, outer soles/uppers of rubber or plastics, nes
Footwear, outer soles of rubber/plastics uppers of leather, nes
Tiles, cubes and sim nes, glazed ceramics
Articles of jewellry&pt therof of/o prec met w/n platd/clad w prec met
Sections,H,i/nas,nfw than hot rolld,drawn or extrudd,hght 80mm or more
Structures&parts of structures,i/s (ex prefab bldgs of headg no.9406)
Table,kitchen or other household art&parts thereof,stainless steel,nes
Articles, iron or steel, nes
Parts for spark-ignition type engines nes
Pumps nes
Compressors of a kind used in refrigerating equipment
Fans: table,roof etc w a self-cont elec mtr of an output nt excdg 125W
Air conditioning machines window or wall types, self-contained
Air cond mach nes, not incorporating refrigerating unit
Parts of air conditioning machines
Combined refrigerator-freezers, fitted with separate external doors
Refrigerating or freezing display counters, cabinets, show-cases, etc
Parts of cranes,work-trucks,shovels,and other construction machinery
Computer input/outputs, with/without storage
Computer data storage units
Units of automatic data processing equipment nes
Parts&accessories of automatic data processg machines&units thereof
Machines & mechanical appliances nes having individual functions
Taps, cocks, valves and similar appliances, nes
Lead-acid electric accumulators of a kind usd f startg piston engines
Lighting or visual signalling equipment nes
Telephonic or telegraphic switching apparatus
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53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

HS
851750
851790
852520
852540
852812
852990
853650
853690
853890
870322
870323
870421
870431
870829
870839
870899
871690
880330
901890
903289
940320
940350
940360

รายการ
Apparatus for carrier-current/digital line systems
Parts of electrical apparatus for line telephone or line telegraphy
Transmission apparatus,for radioteleph incorporatg reception apparatus
Still image and other video cameras
Colour television receivers
Parts suitable f use solely/princ w the app of headings 85.25 to 85.28
Electrical switches for a voltage not exceeding 1,000 volts, nes
Electrical app for switchg/protec elec circuits,not exced 1,000 V,nes
Parts for use with the apparatus of headg no. 85.35,85.36 or 85.37,nes
Automobiles w reciprocatg piston engine displacg > 1000 cc to 1500 cc
Automobiles w reciprocatg piston engine displacg > 1500 cc to 3000 cc
Diesel powered trucks with a GVW not exceeding five tonnes
Gas powered trucks with a GVW not exceeding five tonnes
Parts and accessories of bodies nes for motor vehicles
Brake system parts nes for motor vehicles
Motor vehicle parts nes
Trailer and other vehicle parts nes
Aircraft parts nes
Instruments and appliances used in medical or veterinary sciences, nes
Automatic regulating or controlling instruments and apparatus, nes
Furniture, metal, nes
Bedroom furniture, wooden, nes
Furniture, wooden, nes

• รายการสินคาอุตสาหกรรมซาอุดิอาระเบียที่มีชองทางในตลาดไทย
1
2

HS
290122
290315

รายการ
Propene (propylene)
1,2-dichloroethane(ethylene dichloride)
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3
4
5
6
7
8
9
10
11

HS
290511
290531
290919
293361
310210
390110
390120
390210
711319

รายการ
Methanol (methyl alcohol)
Ethylene glycol (ethanediol)
Acyclic ethers nes; derivatives of acyclic ethers
Melamine
Urea,wthr/nt in aqueous solution in packages weighg more than 10 kg
Polyethylene having a specific gravity of less than 0.94
Polyethylene having a specific gravity of 0.94 or more
Polypropylene
Articles of jewellry&pt therof of/o prec met w/n platd/clad w prec met

กาตาร
• รายการสินคาที่แขงขันไดดี
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

HS
330410
330510
340119
392330
401120
480260
491110
560391
620429
621040
711319
730719
841582
841590
841829

รายการ
Lip make-up preparations
Hair shampoos
Soap&orgn surf prep,shapd,nes;papers&nonwovens impreg w soap/prep,nes
Carboys, bottles, flasks and similar articles of plastics
Pneumatic tires new of rubber for buses or lorries
Paper, fine, woodcontaining, in rolls or sheets, uncoated, nes
Trade advertising material, commercial catalogue and the like
Nonwovens nes weighing <25g/m2
Womens/girls ensembles, of other textile materials, not knitted
Mens/boys garments nes,made up of impreg,ctd,cov,etc,textile woven fab
Articles of jewellry&pt therof of/o prec met w/n platd/clad w prec met
Fittings, pipe or tube, cast, of iron or steel, nes
Air cond mach nes, inc a refrigerating unit
Parts of air conditioning machines
Refrigerators, household type, nes
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

HS
841899
847330
850980
851999
900990
940180
940330
940340
940350
940360
940390
940490

รายการ
Parts of refrigerating or freezing equipment, nes
Parts&accessories of automatic data processg machines&units thereof
Electro-mechanical domestic appliances,w self-containd electric motor
Sound reproducing apparatus, not incorporating a sound recorder, nes
Parts and accessories for photo-copying apparatus
Seats nes, other than those of heading No 94.02
Office furniture, wooden, nes
Kitchen furniture, wooden, nes
Bedroom furniture, wooden, nes
Furniture, wooden, nes
Furniture parts nes
Articles of bedding/furnishing, nes, stuffed or internally fitted

• รายการสินคาที่แขงขันได แตยังสงออกนอย และสัดสวนตลาดต่ํามาก
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

HS
230990
330499
691090
691110
701399
730690
732690
820790
852190
853690
820790

รายการ
Animal feed preparations nes
Beauty or make-up preparations nes; sunscreen or sun tan preparations
Ceramic sinks, wash basins etc & similar sanitary fixtures nes
Tableware and kitchenware of porcelain or china
Glassware nes (other than that of 70.10 or 70.18)
Tubes, pipe & hollow profiles, iron or steel, welded, nes
Articles, iron or steel, nes
Screwdriver bits, lapping tools and other interchangeable tools
Video recording or reproducing apparatus nes
Electrical app for switchg/protec elec circuits,not exced 1,000 V,nes
Screwdriver bits, lapping tools and other interchangeable tools
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• รายการสินคาที่ความสามารถในการแขงขันลดลง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

HS
390290
391729
392099
392190
392490
392690
401110
440910
570500
610990
620419
620449
620990
621050
630210
711790
730799
841510
841810
841869
847190
850610
851610
851660
852812
853929

รายการ
Polymers of propylene nes or of olefins nes, in primary forms
Tubes, pipes and hoses, rigid; of plastics nes
Film and sheet etc, non-cellular etc, of plastics nes
Film and sheet etc, nes of plastics
Household and toilet articles nes, of plastics
Articles of plastics or of other materials of Nos 39.01 to 39.14 nes
Pneumatic tire new of rubber f motor car incl station wagons&racg cars
Wood (lumber) continuously shaped coniferous (softwood)
Carpets and other textile floor coverings, nes
T-shirts,singlets and other vests,of other textile materials,knitted
Womens/girls suits, of other textile materials, not knitted
Womens/girls dresses, of other textile materials, not knitted
Babies garments&clothg accessories of oth textile materials,not knittd
Womens/girls garments nes,of impregnatd,ctd,cov,etc,textile woven fab
Bed linen, of textile knitted or crocheted materials
Imitation jewellery nes
Fittings, pipe or tube, iron or steel, nes
Air conditioning machines window or wall types, self-contained
Combined refrigerator-freezers, fitted with separate external doors
Refrigerating or freezing equipment nes
Automatic data processing equipment nes
Manganese dioxide primary cells and batteries
Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters
Ovens;cookers,cookg plates,boilg rings,grillers & roasters,elec,nes
Colour television receivers
Filament lamps, excluding ultraviolet or infra-red lamps, nes
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27
28
29
30
31
32

HS
870899
901890
940320
940510
950390
950699

รายการ
Motor vehicle parts nes
Instruments and appliances used in medical or veterinary sciences, nes
Furniture, metal, nes
Chandeliers & other electric ceiling or wall lighting fittings
Toys nes
Articles&equip for sports&outdoor games nes&swimmg&paddlg pools

• รายการสินคาที่มีความสามารถในการแขงขัน ขณะที่ตลาดหดตัว
1
2
3
4
5
6

HS
570330
620349
640419
732399
851790
940310

รายการ
Carpets of other man-made textile materials, tufted
Mens/boys trousers and shorts, of other textile materials, not knitted
Footwear o/t sports,w outer soles of rubber/plastics&uppers of tex mat
Table,kitchen or oth household art&parts thereof,of iron or steel,nes
Parts of electrical apparatus for line telephone or line telegraphy
Office furniture, metal, nes

• รายการสินคาอุตสาหกรรมกาตารที่มีชองทางในตลาดไทย
1
2
3
4
5
6

HS
270900
271013
271111
281410
310210
390190

รายการ
Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude
Petroleum spirit except aviation or motor fuel
Natural gas, liquefied
Anhydrous ammonia
Urea,wthr/nt in aqueous solution in packages weighg more than 10 kg
Polymers of ethylene nes, in primary forms
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เกาหลีใต
• รายการสินคาที่แขงขันไดดี
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

HS
210390
230910
293371
350510
390190
390690
390740
392690
400122
400219
401110
401699
420212
420292
440122
490199
610990
611020
620193
620462
620463
620630
640299
640319
640399

รายการ
Sauces and preparations nes and mixed condiments and mixed seasonings
Dog or cat food put up for retail sale
6-hexanelactam (epsilon-captolactam)
Dextrins and other modified starches
Polymers of ethylene nes, in primary forms
Acrylic polymers nes, in primary forms
Polycarbonates
Articles of plastics or of other materials of Nos 39.01 to 39.14 nes
Technically specified natural rubber (TSNR)
Styren-butadien rubber(SBR)/carboxyltd styren-butadien rubbr(XSBR) nes
Pneumatic tire new of rubber f motor car incl station wagons&racg cars
Articles of vulcanised rubber nes, other than hard rubber
Trunks,suit-cases&sim container w/outer surface of plastics/textiles
Containers,with outer surface of sheeting of plas or tex materials,nes
Wood in chips, non-coniferous
Books, brochures, leaflets and similar printed matter, nes
T-shirts,singlets and other vests,of other textile materials,knitted
Pullovers, cardigans and similar articles of cotton, knitted
Mens/boys anoraks and similar articles,of man-made fibres,not knitted
Womens/girls trousers and shorts, of cotton, not knitted
Womens/girls trousers and shorts, of synthetic fibres, not knitted
Womens/girls blouses and shirts, of cotton, not knitted
Footwear, outer soles/uppers of rubber or plastics, nes
Sports footwear,o/t ski,outr sole of rbr/plas/leather&upper of leather
Footwear, outer soles of rubber/plastics uppers of leather, nes
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

HS
640411
640419
720421
731210
732393
732690
741110
840991
841391
848071
848210
850140
850450
850490
851780
852190
852530
852990
853120
853221
853931
854121
854140
854290
854451
854890
870899

รายการ
Sports footwear w outer soles of rubber o plastics&uppers of tex mat
Footwear o/t sports,w outer soles of rubber/plastics&uppers of tex mat
Waste and scrap, stainless steel
Stranded wire,ropes&cables of iron or steel,not electrically insulated
Table,kitchen or other household art&parts thereof,stainless steel,nes
Articles, iron or steel, nes
Pipes and tubes, refined copper
Parts for spark-ignition type engines nes
Parts of pumps for liquid whether or not fitted with a measurg device
Moulds, injection or compression types, for rubber or plastics
Bearings, ball
AC motors, single-phase, nes
Inductors, electric
Parts of electrical transformers, static converters and inductors
Electrical apparatus for line telephony/telegraphy nes
Video recording or reproducing apparatus nes
Television cameras
Parts suitable f use solely/princ w the app of headings 85.25 to 85.28
Indicator panels incorporatg liquid crystal device/light emittg diode
Electrical capacitors, fixed, tantalum, nes
Fluorescent lamps, hot cathode
Transistors,oth than photosensit,w a dissipation rate < 1 W
Photosensitive semiconduct device,photovoltaic cells&light emit diodes
Parts of electronic integrated circuits and microassemblies
Electr conductors,for a voltage >80V but < V connectrs w fittd>
Electrical parts of mach
Motor vehicle parts nes
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53
54
55
56
57

HS
901839
940169
950390
950670
950691

รายการ
Needles, catheters, cannulae and the like, nes
Seats with wooden frames, nes
Toys nes
Ice skates & roller skates,includg skatg boots with skates attached
Gymnasium or athletics articles and equipment

• รายการสินคาที่แขงขันได แตยังสงออกนอย และสัดสวนตลาดต่ํามาก
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

HS
382490
391000
392020
481840
540761
710813
731100
761699
843149
847150
848180
848190
850300
850431
852540
853400
853890
854110
854213
854441

รายการ
Chemical/allied industry preparations/prods nes
Silicones in primary forms
Film and sheet etc, non-cellular etc, of polymers of propylene
Sanitary articles of paper,incl sanit towels&napkin (diapers) f babies
Woven fabric >85% non-textured polyester filaments
Gold in oth semi-manufactd form n-monetary(inc gold platd w platinum)
Containers for compressed or liquefied gas of iron or steel
Articles of aluminium, nes
Parts of cranes,work-trucks,shovels,and other construction machinery
Digital processing units not sold as complete systems
Taps, cocks, valves and similar appliances, nes
Parts of taps, cocks, valves or similar appliances
Parts of electric motors,generators,generatg sets & rotary converters
Transformers electric power handling capacity not exceeding 1 KVA, nes
Still image and other video cameras
Printed circuits
Parts for use with the apparatus of headg no. 85.35,85.36 or 85.37,nes
Diodes, other than photosensitive or light emitting diodes
Metal oxide semiconductors
Electric conductors,for a voltage not exceedg 80 V,fittd w connectors
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21
22
23
24

HS
870829
900190
901380
902690

รายการ
Parts and accessories of bodies nes for motor vehicles
Prisms,mirrors & other optical elements of any material,unmounted,nes
Optical devices, appliances and instruments, nes, of this Chapter
Parts of inst&app for measurg or checkg variables of liq or gases,nes

• รายการสินคาที่ความสามารถในการแขงขันลดลง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

HS
230990
270730
270900
271000
290121
290220
330499
390799
390810
392062
401120
410431
410439
470329
480252
520812
540233
550410
551311
610910
611010

รายการ
Animal feed preparations nes
Xylole
Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude
Petroleum oils&oils obtained from bituminous minerals,o/than crude etc
Ethylene
Benzene
Beauty or make-up preparations nes; sunscreen or sun tan preparations
Polyesters nes, in primary forms
Polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12
Film and sheet etc, non-cellular etc, of polyethylene terephthalates
Pneumatic tires new of rubber for buses or lorries
Bovine and equine leather, full/split grains, nes
Bovine and equine leather, nes
Chemical wood pulp,soda/sulphate,non-coniferous,semi-bl/bleachd,nes
Paper,fine,woodfree,in rol/sheets,>/=40g/m2,< m2,uncoated,nes>
Plain weave cotton fabric,>/=85%, >100 g/m2 to 200 g/m2, unbleached
Textured yarn nes,of polyester filaments,not put up for retail sale
Staple fibres of viscose, not carded or combed
Plain weave polyest stapl fib fab,<85%,mixd w/cottn,< bl m2,unbl>
T-shirts, singlets and other vests, of cotton, knitted
Pullovers,cardigans&similar article of wool or fine animal hair,knittd
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

HS
611030
620343
620520
630790
640391
690890
691010
700521
700529
711319
731815
740400
800110
840999
841480
841490
841510
841590
841869
842139
845630
847330
850110
850440
851790
851829
851890

รายการ
Pullovers, cardigans and similar articles of man-made fibres, knitted
Mens/boys trousers and shorts, of synthetic fibres, not knitted
Mens/boys shirts, of cotton, not knitted
Made up articles, of textile materials, nes, including dress patterns
Footwear,outer soles of rubber/plast uppers of leather covg ankle nes
Tiles, cubes and sim nes, glazed ceramics
Ceramic sinks,wash basins etc&sim sanitary fixtures of porcelain/china
Float glass etc in sheets, non-wired coloured throughout the mass etc
Float glass etc in sheets, non-wired nes
Articles of jewellry&pt therof of/o prec met w/n platd/clad w prec met
Bolts o screws nes,with o without their nuts o washers,iron o steel
Waste and scrap, copper or copper alloy
Tin not alloyed unwrought
Parts for diesel and semi-diesel engines
Air or gas compressors, hoods
Parts of vacuum pumps, compressors, fans, blowers, hoods
Air conditioning machines window or wall types, self-contained
Parts of air conditioning machines
Refrigerating or freezing equipment nes
Filtering or purifying machinery and apparatus for gases nes
Mach-tls f work any mat by rem of mat optd by electro-discharg process
Parts&accessories of automatic data processg machines&units thereof
Electric motors of an output not exceeding 37.5 W
Static converters, nes
Parts of electrical apparatus for line telephone or line telegraphy
Loudspeakers, nes
Parts of microphones,loudspeakrs,headphones,earphones&elec sound ampli
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

HS
852721
852812
853222
853223
853321
853650
853690
853710
854011
854160
854190
854212
854230
854240
854389
854390
854411
870821
900211
900990
901890
902780
903190
903289
910211
910219
940161

รายการ
Radio rece nt capabl of op w/o ext source of power f motor veh,combind
Colour television receivers
Electrical capacitors, fixed, aluminium electrolytic, nes
Electrical capacitors, fixed, ceramic dielectric, single layer, nes
Electrical resistors fixd for a power handlg capacity not exceedg 20 W
Electrical switches for a voltage not exceeding 1,000 volts, nes
Electrical app for switchg/protec elec circuits,not exced 1,000 V,nes
Boards,panels,includg numerical control panels,for a voltage < V>
Cathode-ray television picture tubes,inc video monitor tubes,colour
Mounted piezo-electric crystals
Parts of mounted piezo-electric crystals and semiconductor devices
Cards incorporating electronic integrated circuits
Monolithic integrated circuits
Hybrid integrated circuits
Electrical machines and apparatus nes
Parts of electrical machines & apparatus havg individual functions,nes
Insulated (including enamelled or anodised) winding wire of copper
Safety seat belts for motor vehicles
Objective lenses f cameras,projectors/photographic enlargers/reducers
Parts and accessories for photo-copying apparatus
Instruments and appliances used in medical or veterinary sciences, nes
Instruments and apparatus for physical or chemical analysis, nes
Parts & accessories for measuring or checking inst,appl & machines,nes
Automatic regulating or controlling instruments and apparatus, nes
Wrist-watches,battery/accumulator powerd w mechanical display only nes
Wrist-watches, battery or accumulator powered, nes
Seats with wooden frames,upholstered nes
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76
77
78
79
80

HS
940190
940340
940360
940390
940490

รายการ
Parts of seats other than those of heading No 94.02
Kitchen furniture, wooden, nes
Furniture, wooden, nes
Furniture parts nes
Articles of bedding/furnishing, nes, stuffed or internally fitted

• รายการสินคาที่มีความสามารถในการแขงขัน ขณะที่ตลาดหดตัว
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

HS
210690
330590
440799
441019
510529
551011
620342
621210
841430
841459
847160
847170
851750
851999
852290
852520
853224
853641
854091
854129

รายการ
Food preparations nes
Hair preparations, nes
Lumber, non-coniferous nes
Particle board of wood nes
Wool tops and other combed wool, other than combed wool in fragments
Yarn,>/=85% of artificial staple fibres, single, not put up
Mens/boys trousers and shorts, of cotton, not knitted
Brassieres and parts thereof, of textile materials
Compressors of a kind used in refrigerating equipment
Fans nes
Computer input/outputs, with/without storage
Computer data storage units
Apparatus for carrier-current/digital line systems
Sound reproducing apparatus, not incorporating a sound recorder, nes
Parts and accessories of apparatus of heading Nos 85.19 to 85.21, nes
Transmission apparatus,for radioteleph incorporatg reception apparatus
Electrical capacitors, fixed, ceramic dielectric, multilayer, nes
Electrical relays for a voltage not exceeding 60 volts
Parts of cathode-ray tubes
Transistors, other than photosensitive transistors, nes
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21
22

HS
870870
900691

รายการ
Wheels including parts and accessories for motor vehicles
Parts and accessories for photographic cameras

• รายการสินคาอุตสาหกรรมเกาหลีใตที่มีชองทางในตลาดไทย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

HS
210690
240220
271000
290244
290250
290531
291736
292610
300490
320890
321519
330499
382490
390110
390210
390330
390690
390720
390799
391990
392190
392690
410439

รายการ
Food preparations nes
Cigarettes containing tobacco
Petroleum oils&oils obtained from bituminous minerals,o/than crude etc
Mixed xylene isomers
Styrene
Ethylene glycol (ethanediol)
Terephthalic acid and its salts
Acrylonitrile
Medicaments nes, in dosage
Paints & varni based on polymers dissolv in a non aqueous solv nes
Printing ink, nes
Beauty or make-up preparations nes; sunscreen or sun tan preparations
Chemical/allied industry preparations/prods nes
Polyethylene having a specific gravity of less than 0.94
Polypropylene
Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) copolymers
Acrylic polymers nes, in primary forms
Polyethers nes
Polyesters nes, in primary forms
Self-adhesive plates, sheets, film etc, of plastic nes
Film and sheet etc, nes of plastics
Articles of plastics or of other materials of Nos 39.01 to 39.14 nes
Bovine and equine leather, nes
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

HS
480100
701120
710691
710812
710813
711319
720827
720838
720839
720917
720918
721030
721049
721913
731815
732690
740311
761699
820790
840991
840999
841191
841430
841480
841490
842720
845710

รายการ
Newsprint, in rolls or sheets
Glass envelopes (including bulbs/tubes) for cathode-ray tubes
Silver in unwrought forms
Gold in unwrought forms non-monetary
Gold in oth semi-manufactd form n-monetary(inc gold platd w platinum)
Articles of jewellry&pt therof of/o prec met w/n platd/clad w prec met
Hot roll steel, coil, pickled >600mm wide <3mm thick
Hot roll iron/steel nes, coil >600mm x 3-4.75mm
Hot roll iron/steel nes, coil >600mm x <3mm
Cold rolled iron/steel, coils >600mm x 0.5-1mm
Cold rolled iron/steel, coils >600mm x <0.5mm
Flat rolled i/nas, electrolytically zinc coated >600mm
Flat rolled prod,i/nas,plated or coated with zinc,>/=600mm wide, nes
Flat rolld prod,stainless steel,hr in coil,w>/=600mm,3<>
Bolts o screws nes,with o without their nuts o washers,iron o steel
Articles, iron or steel, nes
Copper cathodes and sections of cathodes unwrought
Articles of aluminium, nes
Screwdriver bits, lapping tools and other interchangeable tools
Parts for spark-ignition type engines nes
Parts for diesel and semi-diesel engines
Parts of turbo-jets or turbo-propellers
Compressors of a kind used in refrigerating equipment
Air or gas compressors, hoods
Parts of vacuum pumps, compressors, fans, blowers, hoods
Self-propelled works trucks nes
Machining centres, for working metal
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

HS
846299
847130
847150
847160
847170
847330
847710
847989
848071
848079
848180
848210
850110
850300
850431
850440
850450
851190
851790
852190
852290
852390
852499
852520
852540
852910
852990

รายการ
Presses nes for working metal
Portable digital computers <10kg
Digital processing units not sold as complete systems
Computer input/outputs, with/without storage
Computer data storage units
Parts&accessories of automatic data processg machines&units thereof
Injection-moulding machines for working rubber or plastics nes
Machines & mechanical appliances nes having individual functions
Moulds, injection or compression types, for rubber or plastics
Moulds for rubber or plastics, nes
Taps, cocks, valves and similar appliances, nes
Bearings, ball
Electric motors of an output not exceeding 37.5 W
Parts of electric motors,generators,generatg sets & rotary converters
Transformers electric power handling capacity not exceeding 1 KVA, nes
Static converters, nes
Inductors, electric
Parts of electrical ignition or starting equipment
Parts of electrical apparatus for line telephone or line telegraphy
Video recording or reproducing apparatus nes
Parts and accessories of apparatus of heading Nos 85.19 to 85.21, nes
Prepared unrecorded media for sound recording or other phenomena nes
Recorded media for sound/image, nes
Transmission apparatus,for radioteleph incorporatg reception apparatus
Still image and other video cameras
Aerials&aerial reflectors of all kinds;parts suitable f use therewith
Parts suitable f use solely/princ w the app of headings 85.25 to 85.28
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78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

HS
853120
853222
853400
853650
853669
853690
853710
853890
854011
854110
854129
854140
854213
854230
854240
854290
854389
854411
854459
854890
870190
870210
870323
870324
870829
870899
880240

รายการ
Indicator panels incorporatg liquid crystal device/light emittg diode
Electrical capacitors, fixed, aluminium electrolytic, nes
Printed circuits
Electrical switches for a voltage not exceeding 1,000 volts, nes
Electrical plugs and sockets, for a voltage not exceeding 1,000 volts
Electrical app for switchg/protec elec circuits,not exced 1,000 V,nes
Boards,panels,includg numerical control panels,for a voltage < V>
Parts for use with the apparatus of headg no. 85.35,85.36 or 85.37,nes
Cathode-ray television picture tubes,inc video monitor tubes,colour
Diodes, other than photosensitive or light emitting diodes
Transistors, other than photosensitive transistors, nes
Photosensitive semiconduct device,photovoltaic cells&light emit diodes
Metal oxide semiconductors
Monolithic integrated circuits
Hybrid integrated circuits
Parts of electronic integrated circuits and microassemblies
Electrical machines and apparatus nes
Insulated (including enamelled or anodised) winding wire of copper
Electric conductors, for a voltage >80V but not exceeding 1,000 V, nes
Electrical parts of mach
Wheeled tractors nes
Diesel powered buses with a seating capacity of > nine persons
Automobiles w reciprocatg piston engine displacg > 1500 cc to 3000 cc
Automobiles with reciprocating piston engine displacing > 3000 cc
Parts and accessories of bodies nes for motor vehicles
Motor vehicle parts nes
Aircraft nes of an unladen weight exceeding 15,000 kg
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105
106
107

HS
880330
890520
903180

รายการ
Aircraft parts nes
Floating or submersible drilling or production platforms
Measuring or checking instruments, appliances and machines, nes
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ภาคผนวก ข.
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1
วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2548
ณ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง หองประชุม อาคารทิปโก ชั้น 32
คุณชุติมา บุณยประภัศร นําเสนอ “ความคืบหนาของการจัดทํา FTA โดยรวม และทิศทางการจัดทํา
FTA ในอนาคต”
o ปจจุบันประเทศไทยมีการเจรจาในรูปแบบ Bilateral มีอยู 8 ประเทศ คือ ญี่ปุน สหรัฐฯ
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด จีน อินเดีย เปรู บาหเรน และในลักษณะกลุมประเทศอยู 2 กลุมประเทศ
คือ BIMSTEC และ EFTA และเจรจาในกรอบของอาเซียน คือ ญี่ปุน อินเดีย เกาหลี ออสเตรเลีย
และ นิวซีแลนด
o ในยุคสมัยปจจุบันที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง ประเทศไทยเปนประเทศเล็กๆ ซึ่งตอง
พึ่งพาการคาระหวางประเทศนั้น จะมีประเทศใดเปนประเทศที่มีศักยภาพที่ไทยนาจะเจรจาจัดทํา
FTA ปจจุบัน สวค. เปนผูทําการวิจัยในเรื่องดังกลาว
o สิ่งที่เปนที่สนใจในการจัดทํา FTA นั้น นอกจากการเจรจาในดานสินคาและบริการแลว ยังรวมถึง
การลงทุน (ทั้งการดึงการลงทุนจากประเทศและการไปลงทุนยังตางประเทศ) และความรวมมือ
ระหวางรัฐบาล
o ผลกระทบของการจัดทํา FTA ของรัฐบาลจะตองมองในภาพรวม ไมควรดูผลกระทบเพียงแตการ
ขาดดุลการคาหรือไดดุลการคาเทานั้น เราควรมองไปยังภาพรวมที่วา การจัดทํา FTA เปนการขยาย
การคาหรือไม ซึ่งการขยายการคานั้นจักเปนตัวผลักดันใหเกิดความสมดุลขึ้น นอกจากนี้ การจัดทํา
FTA ยังชวยใหเกิดการกระจาย (Diversification) การลงทุนและการคาเพิ่มขึ้น
o ประเด็นสําคัญของ FTA สามารถแบงออกไดเปน 5 ประเด็น คือ
1. การลดภาษีสินคา เราไมควรดูเพียงคาเฉลี่ยในการลดภาษีสินคา แตควรดูลึกลงไปถึงรายการ
สินคาที่รวมอยูดวย เชน ภาษีสินคาที่ลดลงอาจเนื่องมาจากการดึงสินคาออนไหว หรือสินคา
ที่เปนปญหาออกจากรายการสินคาที่เจรจา
1.1 ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด เจรจากันเปนที่เรียบรอยแลว
1.2 จีน เจรจากันในกรอบอาเซียน-จีน ซึ่งไทยไดเซ็นสัญญาเปนเสรีในหมวดผักและ
ผลไมไปเปนที่เรียบรอยแลว
1.3 อินเดีย มีการเปดเสรีสินคา 82 รายการลวงหนาไปกอน
1.4 ญี่ปุน ขอยกเวน ขาว มันสําปะหลัง ไก น้ําตาล และมีการเจรจาในมาตรการ SPS
ข-1
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1.5 สหรัฐฯ กําลังเจรจาขอดึงสินคาบางรายการออกจากรายการเจรจา
1.6 เปรู เจรจากันในเรื่องของระยะเวลาในการลดภาษี
1.7 BIMST-EC มีการขอยกเวนสินคาที่จะนําเขาเจรจาเปนจํานวนมาก
1.8 EFTA สินคาเกษตรยังเปนประเด็นสําหรับกลุมประเทศ
2. กฎแหลงกําเนิดกําเนิดสินคา (Rules of Origin) ซึ่งเปนสิ่งที่ตองควบคูกันไปกับการเจรจาลด

ภาษีสินคา การเจรจายังคงไมสามารถหาขอสรุปไดแมวาการเจรจาลดภาษีสินคาเปนที่เสร็จสิ้น
ถายังปราศจากขอสรุปในเรื่องกฎแหลงกําเนิดกําเนิดสินคา
ซึ่งกฎแหลงกําเนิดกําเนิดสินคาที่ใชใน AFTA อยูนั้นคอนขางจะแตกตางกับประเทศคูเจรจา
เชน โดยทั่วไปจะใช Local Content อยูที่รอยละ 50 และใชมูลคาตนทุนสุทธิมาคํานวณ
ในขณะที่ AFTA ใชอยูที่รอยละ 40 และใชมูลคาซึ่งรวมกําไร
3. ภาคบริการ เปนภาคที่ประเทศพัฒนาแลวใหความสนใจคอนขางมากเนื่องจากมีขีด
ความสามารถในการแขงขันคอนขางสูง ซึ่งตรงขามกับประเทศที่กําลังพัฒนา โดยภาค
บริการที่เปนประเด็นในการเจรจา FTA ไดแก ภาคการเงิน และภาคการโทรคมนาคม
ประเทศที่พัฒนาแลว เชน สหรัฐฯ ญี่ปุน และ EFTA ตองการเจรจาในลักษณะ Negative
List ในขณะที่ประเทศกําลังพัฒนาตองการเจรจาในลักษณะ Positive List
4. ภาคการลงทุน เนนทั้งการสงเสริม (Promotion) และการปองกัน (Protection) โดยภาคที่ยัง
ออนไหวตอการเปดเสรีของไทย ไดแก เหมืองแร ปาไม และการจับสัตวน้ํา
5. ความรวมมือระหวางประเทศ เชน ความรวมมือจากออสเตรเลีย-นิวซีแลนด ในดานของ ECommerce ความรวมมือจากญี่ปุนในดาน R&D SMEs วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
ดานโทรคมนาคม
o ภาพรวมในการจัดทํา FTA สามารถสรุปไดดังรูปภาพที่ ข-1
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รูปภาพที่ ข-1 ความคืบหนาในการจัดทํา FTA ของไทย

ความคืบหนา FTA ของไทย ในกรอบทวิภาคี
ญี่ปุน
สหรัฐฯ

X

ออสเตรเลีย

X

นิวซีแลนด
ลนด

X

จีน

X

อินเดีย

Goods

Goods

Framework

X
Framework

Goods

Framework

บาหเรน

X

X

X

Goods

Framework

BIMSTEC

Investment

EH
X

Framework

เปรู

Services

X

X

EFTA

X

2002

2003

● เริ่มเจรจา

2004

2005

 เจรจาเสร็จ

X ลงนาม

2006

2007+

 บังคับใช

ความคืบหนา FTA ของไทย ในกรอบอาเซียน
ญี่ปุน

Goods

Framework
X

เกาหลี

Framework

Goods

Services

X
Framework

อินเดีย

X

X

ออสเตรเลีย/
นิวซีแลนด
ลนด

X

2002
● เริ่มเจรจา

2003

2004

 เจรจาเสร็จ

2005
X ลงนาม

o สําหรับ FTA ASEAN-EU นั้น ยังอยูระหวางการศึกษา
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ดร. พิชญ นิตยเสมอ นําเสนอ “บทเรียนจากการจัดทํา FTA 8 ประเทศ”
o การเติบโตของระบบเศรษฐกิจของประเทศมาจากนโยบายคูขนาน (Dual Track Policy) ระหวาง
การบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ และการคาและการลงทุนจากตางประเทศซึ่งนําไปสู
การจัดทํา FTA
o การจัดทํา FTA นั้น มีจุดมุงหมายเพื่อการไดมาซึ่ง Preferential Treatment ซึ่งทําใหเกิดขยาย
ตลาดหรือทําใหมีความตองการที่จะซื้อมากขึ้น ทําใหขาดการคํานึงถึงความสามารถในการผลิต
หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมภายในประเทศ
FTA:
FTA:
For
ForWhat?
What?
Preferential
PreferentialTreatments
Treatments

Supply
SupplySide:
Side:Domestic
Domestic
Restructuring
RestructuringÎ
Î
↑↑Competitiveness
Competitiveness

Demand
DemandSide:
Side:
Expanding
Expandingthe
the
Markets
Markets

o ผลกระทบสะสมโดยรวมจากการจัดทํา FTA เปนในลักษณะของ Vector of Change ซึ่งมี
Dimension ตางๆ เชน ระยะเวลาการจัดทํา (Time) ขนาด (Magnitude) ความเร็ว (Speed) และ
ทิศทาง (Direction) ของแตละประเทศคู FTA (รูปภาพที่ ข-2)
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รูปภาพที่ ข-2 ภาพรวมผลกระทบของการจัดทํา FTA ของไทย
Others FTAs
USA
Japan
India
China
New Zealand
Australia

Dimension
Coverage

Time
(Start(Start-End)

Magnitude
(S(S-M-L)

Speed
(S(S-F)

Direction
(+/(+/-)

G &S
Investment
Cooperation
TradeTrade-Related Issues

(+(+/) Cumulative
/-/-)
Cumulative
Impacts
Impactson
onThailand
Thailand

o สาขาและประเด็นที่เปนปญหา ไดแก ทรัพยสินทางปญญา กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา การ
จัดซื้อจัดจางของภาครัฐ การลงทุนและภาคบริการ
o ในประเด็นทรัพยสินทางปญญานั้น สามารถแบงกลุมผูประกอบการในภาคการผลิตออกไดเปน
ดังตารางที่ ข-1
ตารางที่ ข-1 Potential IP Initiatives in Related Sectors

1. Niche IP Producer

Agriculture

Manufacturing

Services

Researchers in Public &
Private Sector, Univ

Researchers in Public &
Private Sector, Univ

Researchers in Public &
Private Sector, Univ

2. Excellent
Manufacturing Base
3. HighHigh-Tech
Entrepreneurs

Auto & Hard Disk Industries
Researchers in Public &
Private Sector, Univ

Researchers in Public &
Private Sector, Univ

4. CultureCulture-Rich
Entrepreneurs

Researchers in Public &
Private Sector, Univ
Spa & Traditional Massage

5. Modern Corporate

CP & Siam Cement

AIS , Grammy & RS

o อุตสาหกรรมไทยสวนใหญจะเปนการผลิตในสวน Sub/Final Assembly ซึ่งใชความสามารถ
แรงงานที่ไมสูงมากและใหมูลคาเพิ่มนอย ในขณะที่เมื่อยายขึ้นไปตนน้ําหรือปลายน้ําจะใช
แรงงานที่มีความสามารถคอนขางสูงและใหมูลคาเพิ่มคอนขางมาก (รูปภาพที่ ข-3)
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รูปภาพที่ ข-3 Strategic Positions in Global Value Chain
Low skill
and value
added

High skill
and value
added
Basic/
Applied
research

Niche
IP
Producer

Concept
Development/
Design

Component
Fabrication

Excellent
Manu~
Base

Majority of
Thai
Industries

Sub/ final
assembly

High skill
and value
added
Marketing

Innovative
and culture
-rich
Entrepreneur
&
Modern
corporate

General Industry

o ยุทธศาสตรใ นการปรั บตัว เพื่ อเพิ่มศั ก ยภาพของระบบทรัพ ยสิน ทางป ญญาของเพื่ อรองรั บ
ผลกระทบเห็นไดจากรูปภาพที่ ข-4 โดยที่แตละกลุมตองมีมาตรการที่แตกตางเพื่อความ
เหมาะสม
รูปภาพที่ ข-4 IP Strategy Matrix

Niche IP Producer

IP Protection

Innovation

Strict

Need Support &
Guidance

Relax Reverse
Excellent
Engineering & Creative
Manufacturing base
Imitation

Motivate to do R&D

HiHi-tech &
CultureCulture-rich
Entrepreneurs and
Modern Corporate

Strict

Need Support for SMEs,
SMEs,
but little for Corporates

o กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา แบบ Partial Cumulative Rules of Origin จะเปนการประตูเขาสู
การคาเสรีสําหรับผูประกอบการรายเล็กรายนอยไดดีขึ้น
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o มูลคาของการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐที่เขาขายการทํา FTA หรือตองมีมูลคามากกวา 1 ลานบาท
ในป 2002-2004 มีประมาณรอยละ 57 45.5 และ 67.4 (เมษายน)
o ในปจจุบันรัฐบาลมีการปรับปรุงแกไขกฎระเบียบและแนวปฏิบัติของหนวยงานรัฐ เชน ไดมีการ
ยกรางระเบียบพัสดุฯ 2535 + อื่นๆ ซึ่งตองครอบคลุมถึงสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น
รวมถึงรัฐวิสาหกิจดวย โดยสาระ/ประเด็นสําคัญรางระเบียบ...... มีดังตอไปนี้
• การบังคับใชกับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
• การยกเลิกสิทธิพิเศษกับองคการเภสัชกรรม และ.............
• ยกเลิกการสนับสนุนสินคาไทย ที่ปรึกษาไทย หากมูลคาเกินกวา ที่กําหนด
• ใชวิธีการประกวดราคาเปนวิธีหลัก
• เผยแพรขอมูลทั้งหมด ยกเวนความลับทางการคา
• เงื่อนไขทางเทคนิคใหเนนประสิทธิภาพ
• มีกลไกและกระบวนการสืบสวนอิสระจากหนวยงานจัดซื้อจัดจาง
o ลดความเสี่ยงจากการผูกขาดโดยผูประกอบการตางชาติหรือสินคาบางรายการมีผูประกอบการ
ตางชาตินอยราย ทําไดโดย
• การเปดเสรีในลักษณ MFN
• การบังคับกฎหมายแขงขันของไทย
o ลดผลกระทบผูประกอบการในประเทศ โดยการ
• กระจายอํานาจการคลังสูทองถิ่น ซึ่งทําใหขนาดโครงการเล็กลง และทําใหชาวตางชาติ
ไมสนใจ
• ใหความชวยเหลือดานเทคนิคและฝกอบรม SMEs
• เปลี่ยนสิทธิพิเศษจากสัญชาติผูประกอบการเปนขนาดธุรกิจ
• ใหยกเวนการจัดซื้อที่เกี่ยวของทางสังคม
o มาตรการรองรับ Investment/Services
• ปรับปรุงกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการใหชัดเจนและโปรงใส
• นิยาม “นักลงทุน” และการไดรับสิทธิ์ใหรัดกุม
• จํากัดขอบเขต “การลงทุนที่ใหการคุมครอง”
• จํากัดขอบเขตการใหการคุมครองการลงทุน และการสงวนสิทธิ์ในบางประเด็น
• นิยาม “มาตรการที่เทียบเทากับการริบทรัพย”
• มาตรการในการจํากัดการโอนเงิน
• ปรับแกกฎหมายใหนักลงทุนไทยไดรับสิทธิ์เทียบเทานักลงทุนตางชาติ
• วีซาแรงงานไทยไปทํางานในประเทศคูเจรจา FTA
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•
•
•
•
•
•
•

สนับสนุน SME ไทยที่ไดรับผลกระทบในบางสาขา
ทบทวนอํานาจของหนวยงานรัฐในการ Supervision ธุรกิจแตละประเภท
เรงบังคับใชกฎหมายแขงขัน
ทบทวน พ.ร.บ. ทุนวิสาหกิจ
เปดแบบ MFN ในกรณีมีผูประกอบการนอยราย
พิจารณาการอุดหนุนของประเทศคูเจรจา FTA
การใหความรูความเขาใจ

o หลังจากการจัดทํา FTA ในเบื้องตนซึ่งเนนการขยายตลาดมากเกินไป ทําใหเกิดความไมสมดุล
ในขณะเดียวกันก็มีการปฏิรูปในทุกภาคสวนเพื่อใหมีขีดความสามารถในการแขงขันและใช
ประโยชนจาก FTA ไดอยางเต็มที่ ความสําคัญของทางดานการปฏิรูปทางดานขวาจึงมี
ความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน
FTA
FTA
FullExploited
Full
Full-Exploited
Preferential
PreferentialTreatments
Treatments

Supply
SupplySide:
Side:Domestic
Domestic

Demand
DemandSide:
Side:

Restructuring
RestructuringÎ
Î

Expanding
Expandingthe
the

↑↑Competitiveness
Competitiveness

Markets
Markets
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คําวิจารณ
คุณสมเจตน อาชวิบูลโยบล สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
o ญี่ปุนมาลงทุนในประเทศไทยในโครงการใหญๆจะไดรับการสงเสริมการลงทุน 10 ป หลังจาก
10 ปดังกลาวแลว ขีดความสามารถในการแขงขันของไทยยังคงสามารถดึงดูดญี่ปุนใหมาใชไทย
เปนฐานการผลิตในการสงเสริมอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตร และอุตสาหกรรมไฟฟาได
ตอไปอีกหรือไม
o สินคา Champion ตางๆ เชน ชิ้นสวนรถยนตร แฟชั่น และอาหาร นอกจากอุตสาหกรรมเหลานี้
ในอนาคตประเทศไทยจะมี ศั ก ยภาพในอุ ต สาหกรรมใด หรื อ มี ทิ ศ ทางของอุ ต สาหกรรม
ภายในประเทศไปทางใด
o ขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมภายในประเทศนั้นอยูที่ใด
o เราจะประเมินอุตสาหกรรมตางๆหรือภาคบริการที่ Support หวงโซมูลคาทั้งของไทยและ
ตางประเทศไดอยางไร และจะสามารถแกไขปญหากฎเกณฑที่เปนขอจํากัดอยูไดอยางรวดเร็ว
หรือไม ถาไม จะมีปจจัยใดที่จะเปนตัวสงเสริมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันได
o Entrepreneur ของไทยยังไมมีความเขมแข็งและไมเขาใจเพียงพอในตลาดโลก ยังเปนในลักษณะ
OEM อยู ทําใหยังไมสามารถที่จะแขงขันในตลาดโลกได สิ่งที่จะเปนการสนับสนุนปจจัยตางๆ
เหลานี้คืออะไร
คุณวีรชัย วงศบุญสิน สภาหอการคาแหงประเทศไทย
o ผลกระทบโดยรวมควรจะมีการใชคาถวงน้ําหนักดวย ซึ่งผลกระทบในภาคบริการจากการศึกษา
สภาหอการคานั้น มีผลกระทบเปน – และ +/o การจัดทํา FTA แมวาเปนความตกลงในลักษณะ Bilateral แตการดูผลกระทบไมสามารถดูเปน
รายประเทศได เชน การสงออกมันสําปะหลังไปจีนเนื่องจากการจัดทํา FTA เพิ่มขึ้น กลับทําให
การสงออกมันสําปะหลังไปยังตลาดเดิมลดลง หรืออาจจะทําใหขายมันสําปะหลังที่เดิมไมไดอีก
การพิจารณาจึงควรดูทางดานอุปทานประกอบดวย
o ในการเจรจาการจัดซื้อจัดจางของรัฐบาลนั้น เราควรจะมีขอเท็จจริงของประเทศไวดวย เชน
สัดสวนของการจัดซื้อจัดจางตอผลิตภัณฑมวลรวมนั้นสูงกวาประเทศที่พัฒนาแลวคอนขางมาก
ทําใหเกิดความไมเปนธรรมในการเจรจา นอกจากนี้ ยังมีประเด็น Value for Money เชน
โครงการนมโรงเรียน ซึ่งมีจุดประสงคไมเพียงแตใหนมดื่มฟรีกับนักเรียนแลว ยังเปนการสรางงาน
ใหกับเกษตรโคนมของประเทศอีกดวย
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o เนื่องจากไทยมีการนําเขาจากประเทศในกลุมอาเซียนเปนมูลคา 480,000 ลานบาท หรือรอยละ
16 ของมูลคาสินคาทุนและวัตถุดิบที่นําเขาทั้งหมด เพื่อใหประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตตน
น้ําหรือปลายน้ําซึ่งมีมูลคาเพิ่มในการผลิตสูง จึงควรมีการกระตุนใหมีการยายฐานการผลิตไปใน
ประเทศในกลุมอาเซียนมากขึ้น เพื่อลดการขาดดุลการคา และทําใหคนในประเทศมีเวลาในการ
เพิ่มทักษะที่จําเปนในการผลิตตนน้ําหรือปลายน้ํามากขึ้น
o การใชประโยชนจาก FTA ยังจํากัดอยูเนื่องจากอุปนิสัยของคนไทย จึงควรมีการจัดตั้ง FTA
Task Force เพื่อกระตุนและสงเสริมการทําการคากับประเทศคูคา FTA ตางๆ
o คุณชุติมา เสริมวา ไดมีการจัดตั้ง FTA Task Force โดยเนนประเทศคูจัดทํา FTA เปนหลัก
คุณกรกฏ ผดุงจิตต
o กฎแหลงกําเนิดกําเนิดสินคา
• จีนนั้น คอนขางจะยืดหยุน
• ญี่ปุน คอนขางจะยืดหยุนสําหรับอุตสาหกรรม และคอนขางจเขมงวดมากสําหรับภาค
เกษตรกรรม
• สหรัฐฯคอนขางจะกลางๆ
• ยุโรปคอนขางจะเขมงวดมาก
o ไทยในกลุมอาเซียน ยังคงนําเขาชิ้นสวนอิเลกทรอนิกสจากมาเลเซียมาประกอบและการสงออก
ไปจีนนั้น ยังคงเปนรองมาเลเซีย
o ไทยเปนประเทศที่นาลงทุนเปนอันดับ 2 ของญี่ปุน ซึ่งโดยมากเปนอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตร
o ปจจุบัน จากการสํารวจ ญี่ปุนมีการโยกยายฐานการทําวิจัยและพัฒนาออกจากประเทศ ไทยควร
จะมีมาตรการอยางไรเพื่อดึงดูดฐานการทําวิจัยและพัฒนาดังกลาว
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สรุปประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2
ดร. ณรงคชัย อัครเศรณี
กลาวเปดการประชุมระดมสมองของโครงการศึกษายุทธศาสตรการทํา FTA ของไทยครั้งที่ 2
o สวค. รวมกับ สยค. จัดทําการวิจัยคัดเลือกประเทศที่มีศักยภาพในการทํา FTA
o เพื่อศึกษาเกณฑการคัดเลือกประเทศที่มีศักยภาพในการทําขอตกลงพิเศษ
o เกณฑการคัดเลือกประเทศ
 สอดคลองกับประเทศที่ไทยทํา FTA ไปแลวหรือไม?
 ควรจะมีการทํา Preferential Treatment กับประเทศใดอีก เชน สหรัฐอาหรับเอมิเรสต
แอฟริกาใต และสาธารณรัฐอียิปต
คุณปวัตร ฐิตเมธากุล
นําเสนอวิธีการ การคัดเลือกประเทศในการทํา FTA
o ขั้นตอนในการคัดเลือกประเทศที่มีศักยภาพในการทํา FTA กับไทยประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก
 ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกประเทศทีม่ ีศักยภาพเบื้องตนโดยพิจารณา 180 ประเทศทัว่ โลก จาก 4 boxes
 Box 1: หลักเกณฑขนาดเศรษฐกิจและมูลคาการคา
• สัดสวนขนาดเศรษฐกิจตอโลก
• สัดสวนการคาในโลก
• สัดสวนจํานวนประชากรตอโลก
• สัดสวนการคากับไทย
 Box 2: หลักเกณฑการเปนประตูการคาสูภมู ิภาค/ผูนําในภูมิภาค
• ทําเลที่ตั้ง
• โลจิสติกสและการขนสง
• บทบาทของภาครัฐในการสนับสนุนการเปน Gateway
 Box 3: หลักเกณฑทรัพยากรธรรมชาติที่ไทยสนใจ
• แรธาตุสําคัญตางๆ เชน ทองคํา เหล็ก พลังงานเชื้อเพลิงตางๆ
 Box 4: หลักเกณฑนโยบาย/การเมืองในประเทศ
• พิจารณาจากดัชนีความมีอิสรภาพทางเศรษฐกิจ (Index of Economic
Freedom) 1 ซึ่งวัดระดับการแทรกแซงของภาครัฐ (Government
Interference) ในระบบเศรษฐกิจมีดัชนีที่สําคัญ 10 ตัวที่ครอบคลุม
นโยบายดานตางๆ
1

The Heritage Foundation (2005)
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 นําขอมูลตางๆ มาหาคา Composite Index ของแตละประเทศ แลวจัดลําดับ โดย
กําหนดคา Percentile ที่ 80 ขึ้นไป ใหเกรด A หมายถึง ประเทศที่มีศักยภาพในการ
ทํา FTA กับไทย ในลําดับแรก สวนเกรด B กําหนดคา Percentile ระหวาง 60-80
 สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกประเทศในขั้นตอนสุดทาย พบวา ประเทศที่มีศักยภาพ
ในการทํา FTA กับไทย 2 แบงตามภูมิภาค ไดดังนี้3
• อเมริกาเหนือ: แคนาดา สหรัฐฯ
• อเมริกาใต: บราซิล อารเจนตินา ชิลี เปรู และเม็กซิโก
• ยุโรปตะวันตก: ประเทศในกลุม EU และสวิสเซอรแลนดในกลุม EFTA
• ยุโรปตะวันออก: รัสเซีย ยูเครน
• แอฟริกา: แอฟริกาใต อียิปต
• ตะวันออกกลาง: ซาอุดิอาระเบีย ยูเออี กาตาร และบาเรหน
• เอเชีย 4: จีน อินเดีย ญี่ปุน สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส เวียดนาม
มาเลเซีย และเกาหลีใต
• ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด
ภาพที่ ค-1 ภาพรวมประเทศที่มีการทํา FTA และมีศักยภาพในการทํา FTA กับไทย

2

เปนประเทศที่คา percentile > 80 โดยยกเวนประเทศเปรูซึ่งเปนประเทศที่มีคา percentile 60-80

3

ประเทศที่ขีดเสนใตเปนประเทศที่ไทยไดมีการทํา/เจรจา FTA

4

FTA ระหวางไทยและ สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส เวียดนาม และมาเลเซีย อยูใ นกรอบ AFTA
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 ความสัมพันธ Rank Correlation ระหวางสินคา และ Per Capita แสดงใหเห็น
วาประเทศทีไ่ ทยมีการเจรจา/ทํา FTA มีโครงสรางสินคาสงออกที่เกื้อหนุนกัน
ยกเวน จีน อินเดีย และประเทศในกลุมอาเซียน แตจีนและอินเดียมีขนาด
เศรษฐกิจทีใ่ หญ และประเทศในกลุมอาเซียนมีความรวมมือในภูมภิ าคซึ่งเปน
ปจจัยที่สําคัญในการทํา FTA
 เมื่อไดพิจารณาคัดเลือกประเทศที่มีศักยภาพในการจัดทํา FTA กับไทยแลว จึง
นําไปสูการพิจารณาและจําแนกสินคา/บริการที่ไทยมีศักยภาพในการทําการคา
กับประเทศเหลานั้น
 สินคาที่คัดเลือกสามารถนํามาจําแนกตาม ITC (International Trade Center)
approach ของ WTO ไดดังภาพที่ ค-2
ภาพที่ ค-2 Mapping Thailand’s Product Portfolio

• Champions: สัดสวนตลาดสูง ความตองการของตลาดเปาหมายสูง FTA
จะชวยขยายการคาไดงาย
• Underachievers: สัดสวนตลาดต่ํา ความตองการของตลาดเปาหมายสูง
FTA จะชวยขยายสัดสวนการคาไดมาก
• Losers in declining markets: สัดสวนตลาดต่ํา ความตองการของตลาด
เปาหมายต่ํา FTA สามารถชวยลด Bottlenecks ทั้ง demand และ
supply sides ไดระดับหนึ่ง
• Achiever in Adversity: สัดสวนตลาดสูง ความตองการของตลาด
เปาหมายต่ํา ลักษณะสินคาเปนแบบ Niche market การทํา Niche
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market strategy + FTA จะชวยใหรักษาสัดสวนตลาดและอาจเพิ่ม
สัดสวนตลาดได
 ทําการคัดเลือกสินคาที่มีศักยภาพในเชิง static หรือโอกาสในสินคาไทยที่จะเขา
สูตลาดเปาหมาย ซึ่งสินคาไทยที่มีศักยภาพในประเทศเปาหมายอาจจะหมายถึง
สินคาที่ติดตลาดแลวแตยังมีชองวางในการสงออกอยูมาก หรืออาจหมายถึง
สินคาที่ยังไมมีการทําตลาด โดยวิธีการดังภาพที่ ค-3
ภาพที่ ค-3: ตัวอยางการคํานวณศักยภาพสินคาแตละรายการ

The calculation of Static Potential Gap of products
Potential Gap (PG):
If (3)> (2); PG = (2) - (1)

Product

(1)
Thailand's exports to
PP

AND

If (3) < (2); PG = (3) - (1)

(2)
PP's imports from the
world

(3)
Thailand's exports to
the world

Potential Gap
(mil. $)

A

10

1,000

2,000

990

B

20

2,000

500

480

หมายเหตุ: PP = Potential FTA Partner

 หลังจากคัดเลือกสินคาที่มีศักยภาพไดแลว แนวทางเพิ่มสัดสวนตลาดในประเทศ
เปาหมายตองคํานึงถึง คูแขง ความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไทย
และโอกาสในการใชสิทธิประโยชนจาก FTA (ภาพที่ ค-4)
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ภาพที่ ค-4: ปจจัยในการวิเคราะหสินคาที่มีศักยภาพ

Static potential
Gap

Dynamic Issues:
• Competitors
• Competitiveness of Thai Industry
• Trade Preferential from FTA

 ขั้นตอนที่ 2 พิจารณามาตรการการคาที่เปนภาษีและที่ไมใชภาษีเปนรายสินคา
 ขั้นตอนที่ 3 พิจารณากฎเกณฑตางๆ ของประเทศที่คัดเลือก เชน เรื่องแหลงกําเนิดสินคา
การจัดซื้อภาครัฐ นโยบายการคาและการลงทุน มาตรการภาษีในประเทศ เปนตน
 ขั้นตอนที่ 4 พิจารณาเครือขายความรวมมือระหวางประเทศและการลงทุน เชน การถาย
โอนเทคโนโลยี และการสรางเครือขาย เปนตน
 ขั้นตอนที่ 5 จัดทํายุทธศาสตร FTA รายประเทศ รายอุตสาหกรรม และรายประเด็น โดย
พิจารณาผลกระทบทั้งดานบวก ที่ตองมีมาตรการสงเสริมตอเนื่องใหไดรับประโยชน
จากการทํา FTA เต็มที่ และผลกระทบดานลบที่เกิดขึ้น ที่ตองมีมาตรการรองรับ
ผลกระทบ โดยเฉพาะเรื่องการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมภายใน
 ขั้นตอนที่ 2-5 สามารถสรุปไดดังภาพที่ ค-5
ภาพที่ ค-5: แนวทางวิเคราะหขั้นตอนที่ 2-5 เพื่อจัดทํา
ยุทธศาสตร FTA รายประเทศและรายสินคา
Products/Services

Tariff Barriers

Rules/Regulations

Investment

NETWORK

Strategy by
Countries/Commodities

FTA
Strategies

ค-5

Non-Tariff Barriers
Cooperation

Impacts +/- & Domestic
Restructuring
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o เนื่องจากระยะเวลาที่จํากัด ประเทศที่ผานการคัดเลือกจากหลักเกณฑขางตนเพื่อไปสํารวจหา
ขอมูล คือ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต แอฟริกาใต สาธารณรัฐอาหรับอียิปต
คําวิจารณ
o ปจจุบันไทยไดมีการเจรจาการทํา FTA กับเกาหลีในกรอบของ ASEAN ซึ่งคาดวาจะสําเร็จ
ภายในปหนา
o ประเทศอื่นๆ อาจจะมีการไปสํารวจเพิ่มเติมในปหนา
o รัสเซีย ยูเครน และ EU เปนตลาดที่นาสนใจ
o ไนจีเรียเปนประเทศที่นาสนใจ
o ไนจีเรีย ซื้อขาวจากไทยเปนอันดับ 1
o ประชากรคอนขางร่ํารวย
o ผลิตน้ํามันสูง
o ภาวะทางการเมืองของไนจีเรียยังไมมนั่ คง และมีการคานอกระบบสูง
o การทํา FTA ตองเกิดจากความเห็นที่ลงตัวของทั้ง 2 ฝาย
คุณวรายุทธ เหลืองเมตตากุล
นําเสนอการศึกษาสาธารณรัฐอียิปตเบื้องตน
o ขอมูลทั่วไป
 จํานวนประชากร 71.2 ลานคน (2004)
 เมืองหลวง: กรุงไคโร
 เมืองอื่นๆที่สําคัญ อเล็กซานเดรีย อัชวัน ลักซอร พอรท ซาอิด และสุเอซ
 ประชากรอยูรวมตัวกันหนาแนนที่ กรุงไคโร และอเล็กซานเดรีย สวนที่เหลืออยูตาม
แถบลุมแมน้ําไนล
 ภาษาราชการ คือ ภาษาอารบิก แตภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสก็เปนที่เขาใจกันโดยทัว่ ไป
 รอยละ 94 เปนชาวมุสลิม
 เงินตรา: Egyptian Pound (EGP) 5
 ภูมิอากาศคลายคลึงกับประเทศไทย แตมีอณ
ุ หภูมิในหนาหนาวทีต่ ่ํากวาไทย

5

$US 1= 5-6 EGP
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o ภาพรวมเศรษฐกิจป 2004
 GDP = 80,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ
 อัตราการเติบโตอยูที่รอยละ 3-4 ในป 2001-2004
 เงินเฟอ: รอยละ 9.5
 อัตราการวางงาน: รอยละ 9.9
 Per capita: ประมาณ 1,124 เหรัยญสหรัฐฯ
 ระบบเศรษฐกิจมีความสมบูรณและมีความสมดุล ซึ่งเกิดจากการกระจายของระบบ
เศรษฐกิจโครงสรางพื้นฐานที่พัฒนาเปนอยางมากในชวงที่ผานมา ทั้งการไฟฟา การ
สื่อสาร ทาเรือ แรงงานจํานวนมากที่มีทักษะและรายไดถกู
ภาพที่ ค-6 โครงสราง GDP ของอียปิ ตป 2004

Real Estate Activities
3.8%

Agriculture, Irrigation &
Fishery
16.4%

Social Services
13.1%

Petroleum & Mining
8.1%

Restauranls & Hotels
2.9%

Financial Service
20.0%

Manufacturing Industries
19.1%
Infrastructure
16.5%

 ภาพที่ ค-6 แสดงใหเห็นถึงการกระจายตัวของภาคธุรกิจ ซึ่งไมมีสาขาธุรกิจใดที่มี
สัดสวนสูงกวารอยละ 20
 สัดสวนการวาจางงานมีสัดสวนเปนไปในทิศทางเดียวกับโครงสราง GDP
o การคาระหวางประเทศ
 ในป 2004 อียปิ ตมีดุลการคาขาดดุล 5,150 ลานเหรียญสหรัฐฯ
 สินคาสงออกหลัก ไดแก น้าํ มันเชื้อเพลิง ฝาย เหล็กและเหล็กกลา แรธาตุตางๆ
และขาว
 สินคานําเขาหลัก ไดแก ชิ้นสวนเครื่องยนต น้ํามันเชื้อเพลิง ขาวสาลี และ
ชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟา
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 ในดานการคากับไทย ไทยไดดุลการคา 130 ลานเหรียญสหรัฐฯ สงออก 220 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ หรือรอยละ 0.17 ของสินคานําเขาของอียปิ ต และนําเขา 90 ลานเหรียญ
สหรัฐฯหรือรอยละ 1.17 ของสินคาสงออกของอียิปต
 สินคาสงออกหลักไปยังอียปิ ต ไดแก ยางและผลิตภัณฑยาง อาหารทะเลแปร
รูป ชิ้นสวนยานยนต และสวนประกอบเครือ่ งใชไฟฟาตางๆ
 สินคานําเขามาที่ไทย ไดแก เชื้อเพลิง ฝาย เหล็กและเหล็กกลา หนังดิบและ
หนังฟอก
o สภาพแวดลอมการลงทุน
 สาขาธุรกิจที่มีการเติบโตหลักๆของอียิปต ไดแก การเกษตร อาหารแปรรูป การ
ทองเที่ยว ปโตรเคมี สารสนเทศ สิ่งทอ
 ภาคการทองเที่ยวของอียิปตเติบโตอยางมากในชวงที่ผา นมา โดยมีอตั ราการเติบโต
เฉลี่ยในป 2001-2004 ประมาณรอยละ 22 นอกจากนี้ WTO มองวา ใน 15 ปขางหนา
อียิปตจะเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ
 มีหนวยงาน General Authority for Free Zones and Investment (GAFI) เปน one-stopservice สําหรับผูที่ตองการลงทุนในอียิปต
 Free Zone เปนอาณาบริเวณในอียิปตที่รับการพิจารณาเสมือนนอกประเทศ
 Industrial Park เปนบริเวณที่ใหอุตสาหกรรมแตละกลุมใช Facility รวมกัน
 Investment Incentive no. 8 เปนกฎหมายเพื่อดึงดูดการลงทุน
o ความตกลงและความรวมมือตางๆ
 COMESA Agreement
 ประเทศสมาชิกรวมกันลดกําแพงภาษีระหวางกัน
 ภายในป 2004 ใชกําแพงภาษีรวมกันตอประเทศที่ไมใชสมาชิก
 ภายในป 2025 Monetary Union
 Egypt-EU Partnership Agreement: ความรวมมือทางดานการคาการลงทุนกับประเทศ
ในกลุมสมาชิก EU
 Greater Arab Free Trade Area (GAFTA): ความตกลการคาเสรีกับ Arab League
 Qualifying Industrial Zone: อุตสาหกรรมที่ลงในพื้นที่ดงั กลาว จะไดรบั สิทธิพิเศษ
ทางดานภาษีจากสหรัฐฯ
 Free and Preferential Trade Agreements between Egypt and Arab Countries: ความ
ตกลงการคาเสรีทวิภาคีที่อียปิ ตทํากับประเทศอาหรับตางๆ เชน ลิเบีย เลบานอน อิรัก
จอรแดน

ค-8

ภาคผนวก .ค

 ความตกลงและสนธิสัญญาอื่นๆ: G15, D-8, and G77
o โอกาสทางดานการคาและการลงทุนของประเทศไทย
 ปริมาณการคาระหวางไทยและอียิปตยังมีมูลคานอยมาก Î นาจะขยายการคาไดเพิม่
สูงขึ้น
 สินคาไทยที่ไทยมีศักยภาพในการผลิตซึ่งอียิปตยังนําเขาจากไทยนอย แตนําเขาจาก
ประเทศอื่นๆมาก ไดแก ยางและผลิตภัณฑยาง ชิ้นสวนยานต ชิ้นสวนเครื่องยนต และ
สวนประกอบเครื่องใชไฟฟา นาจะสงออกไปไดมากขึน้
 อียิปตมีพื้นที่ซงึ่ อยูบนจุดยุทธศาสตร เชื่อมตอถึง 3 ทวีปดวยกัน จึงเอื้ออํานวยตอการ
กระจายสินคาไปยังภูมภิ าคตางๆ
 ประชากรจํานวนกวา 70 ลานคน ถือวาเปนตลาดที่คอนขางใหญ
 ภาคการทองเที่ยวทีก่ ําลังเติบโตอยูในปจจุบันและคาดวาจะเติบโตอยางมากในอนาคต
ไทยซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางดานบริการการทองเที่ยว เชน สปา ธุรกิจโรงแรม และ
รานอาหาร นาจะเขาไปลงทุนไดในภาคดังกลาว
o ประเด็นทีเ่ กี่ยวกับ FTA
 อัตราภาษี ของประเทศอียิปตแมวาจะลดลงจากรอยละ14.6 มาอยูที่รอยละ 8.9 ในป
2004 range ของอัตราภาษียงั กระจายตัวอยูระหวางรอยละ 2-40
 มาตรการทางการคาที่ไมใชภาษีของประเทศอียิปตยังเขมงวด
 การสงออกไปยังประเทศอียปิ ตตองไดรับการอนุมัติจากสถานฑูตประเทศ
อียิปตในไทยกอน
 นอกจากนี้การสงออกตองผาน Trading Firm และผูนําเขาตองเปนคนสัญชาติ
อียิปตเทานัน้
 ธุรกิจรานอาหารที่จะเขาไปลงทุนในอียิปตอาจพบปญหาฮาลาลหรือมาตรฐานของ
อาหารอิสลามประเภทตาง ๆ
 ในประเด็นของ COMESA Agreement การที่อียิปตทํา FTA กับไทยจะเปนการขัดแยง
กับความตกลงดังกลาวหรือไม และการทํา FTA กับอียิปตจะเปนประตูไปสูการทํา
FTA กับประเทศสมาชิกอื่นๆ ไดหรือไม
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อาจารย ณรงคชัย
สรุป
o การขยายการคาระหวางไทยกับอียิปตยังเปนไปไดสูงมาก Î FTA จะชวยใหขยายการคาไดมากขึ้น
o การหยุดรบระหวางอียิปตและอิสราเอล Î สหรัฐสงเสริมความสัมพันธกับประเทศอียิปตอยางมาก
o การเปดเสรีในชวง 10 ปที่ผานมา Î Asia Middle East Dialogue (AMED) ซึ่งไทยเปนหนึ่งใน
ผูผลักดันที่สําคัญ ซึ่งอียิปตเปนเจาภาพในการประชุมครั้งที่ 2 และไทยเปนเจาภาพในการ
ประชุมครั้งที่ 3 Î สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ
o ภาคการทองเที่ยวของประเทศอียิปตจะเติบโตอยางแนนอนในอนาคต
o โครงสรางพื้นฐานดานการทองเที่ยวของอิยปตยังถือวาดอยอยูมากเมื่อเทียบกับไทย อยางไรก็ดี
อียิปตเปดรับการลงทุนในภาคการทองเที่ยวอยางเต็มที่
คําวิจารณ
o มีลักษณะทั่วไปคลายคลึงกับประเทศไทย รายไดคอนขางต่ํา
o การคายังมีลักษณะเหมือนไทยเมื่อ 10 ปทแี่ ลว
o อุตสาหกรรมผลไมกระปอง
o ตองระมัดระวังสินเชื่อของลูกคา
o เอกสาร Legalization จากทางสถานฑูตอียปิ ตกอนสงออกสูงถึง 300 เหรียญสหรัฐ/
shipment
o สินคาจะตองไดรับการตรวจจาก Authority ปลายทาง
o ตลาดผลไมกระปองไมใหญมาก แตยังมีอนาคตอีกไกล
o Tariff rate + sales tax = รอยละ 50
o Invoice จากหลายๆที่ไมมีการแสดงมูลคาจริง
o ดานการเงิน มีการทําธุรกิจผานทั้งทางดูไบและโดยตรงกับอียิปต
o ควรมองดวยวาสินคาของอียิปตตัวใดจะเปน Threat กับสําหรับสินที่ขายในไทย
o ระบบการเงินการธนาคาร มีการเปดเสรีมาก/นอยเพียงใด ระบบการเงินที่เกี่ยวของการคาขาย
ระหวางกันเปนเชนใด
o กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการนําเขา/สงออกตางๆ
o การตั้ง Trading firm มีกําหนดกฎเกณฑอยางไร
o อียิปตคอนขางจะมีความเขมงวดเกี่ยวกับศาสนาในมาตรฐานสินคาคอนขางสูงมาก
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o ควรจะศึกษาโครงสรางสินคานําเขา/สงออกของประเทศในกลุม COMESA เพื่อศึกษาขีด
ความสามารถในการแขงขันเปรียบเทียบกับสินคาไทย
o สินคาอาหารทะเลอาจมีปญหาดานสุขอนามัย
คุณปรียา ผาติชล
นําเสนอการศึกษาแอฟริกาใตเบื้องตน
o โครงสรางทางเศรษฐกิจ (ภาพที่ ค-7)
ภาพที่ ค-7: South Africa at a Glance 2004-5

9 Provinces: Eastern Cape, Free State, Gauteng, KwaZulu-Natal, Limpopo,
Mpunalanga, North West, Northern Cape, Western Cape
Population
44.82 Mil.
Approx 6.5% of Approx 0.7 % of Thailand-62 Mil.
Africa

the World

Nominal GDP

US$ 160
Billion

Approx. 32.6%
of Africa

Approx 0.3% of Thailand-US$
the World
143 Billion

GDP per capita

US$ 3,552

Africa = US$
625

World = US$
8,200

Trade in Goods
(Export +
Import)

US$ 78 Bil.

Approx. 45% of Approx 0.5 %
Africa
of the World
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ภาพที่ ค-8 โครงสราง GDP ป 2003
Primary 10.9%
-Mining 7.1%
- Agriculture 3.8%

4% 4% 8%
3%
4%

19%
3%
3%

21%

15%
Tertiary 62.5%
-Finance 20.7%
-Trade 13.3%
- Tourism 8%
- Other Services (Transport,
Communication, Real
Estate,etc)
Estate,etc) 20.5 %

11%
Manufacturing
Construction
Transport
Community Services
Other
Mining

Electricity
Trade
Finance
Govt. Services
Agriculture

Secondary 23.9%
-Manufacturing
18.9%
-Construction
-Electricity

 การจางงานทั้งหมด 11.5 ลานคน อัตราการวางงานสูงถึงรอยละ 28.2 โครงสรางการจาง
งานเปนดังภาพที่ ค-9 Î ดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศเพื่อใหเกิดการสรางงาน
ภาพที่ ค-9: โครงสรางการจางงานของแอฟริกาใต
Agricuture

0.2
10.4

Mining

11.1

4.4

Manufacturing

14.4

Construction

18.9

Electricity & Water
Trade

8.9
5.2

5

20.5

0.8

Transport
Finance
Community
Private Household
Unspecified
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 แอฟริกาใตมแี รที่ผลิตติดอันดับ 1-5 โลกหลายชนิด เชน ทองคํา แพลตตินัม เพชร
แมงกานีส ฯลฯ
o การคาและการลงทุนระหวางประเทศของแอฟริกาใตในปจจุบัน
 แอฟริกาใตมดี ลุ การคาโดยรวมเกินดุลมาตัง้ แตป 1998-2003
 สินคาสงออกสําคัญ คือ ทองคํา สินแรโลหะ เพชร พลอย อัญมณี และสินแรมีคาอื่นๆ
เคมีภัณฑ เยื่อกระดาษ
 ตลาดสงออกหลัก ไดแก สหราชอาณาจักร (12.6%) สหรัฐอเมริกา (12.4%) ญี่ปุน
(9.2%) เยอรมนี (8.1%) จีน (4.7%) อิตาลี (4.4%)
 สินคานําเขาสําคัญ คือ เครื่องจักรกล เครื่องยนต อุปกรณและชิ้นสวนยานยนต รวมทัง้
อากาศยานตางๆ เคมีภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติก ผาผืน และเสื้อผาสําเร็จรูป รองเทา
เครื่องมือแพทย และอาหาร
 แหลงนําเขาหลัก ไดแก เยอรมนี (16.6%) สหราชอาณาจักร (8.8%) สหรัฐฯ (8.2%)
ญี่ปุน (5.9%) ซาอุดิอารเบีย (5.2%) และฝรั่งเศส (5%)
ภาพที่ ค-10 สัดสวนการลงทุนจากตางประเทศของแอฟริกาใต
4%
9%

UK

2%

USA
Others

1%

5%

Africa

9%

Asia
France

5%

63%

Germany
Netherland

2%
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o ความรวมมือและความตกลงดานการคาระหวางประเทศของแอฟริกาใตแสดงใหเห็นดังภาพที่ ค-11
ภาพที่ ค-11: ความรวมมือและความตกลงดานการคาระหวางประเทศของแอฟริกาใต
สิทธิประโยชนทาง
ภาษีศุลกากร The
Africa Growth
and Opportunity
Act

US-AGOA
the Indian Ocean Rim
Association for Regional CoCooperation)
มี 18
18 ประเทศ ออสเตรเลีย บังคลาเทศ อินเดีย
อินโดนีเซีย อิหราน เคนยา มาร
ดารกสั การ มาเลเซีย มารทัส โม
แซมบิค โอมาน สิงคโปร
แอฟริกาใต ศรีลงั กา แทนซาเนีย
ไทย สหรัฐอาหรับเอมิเรสต และ
เยเมน

WTO

FTA EU
2008

LOME/
COTONUA

SACU

South Africa
IOR-ARC

สิทธิประโยชน
ดานศุลกากร
ไป EU

SADC

Trilateral

กลุม ความรวมมือสภาธุรกิจ
3 ประเทศ -แอฟริกาใต
อินเดีย และบราซิล

FTAในประชาคม
FTAในประชาคม
พัฒนาแอฟริกาใต
(The Southern
African
Development
Community)

สมาชิกสหภาพศุลกากร
แอฟริกาใต (Southern
African Customs
Uninon)
Uninon) ประกอบดวย
แอฟริกาใต บอตสวานา
เลโซโท สวาซิแลนด
และนามิเบีย ไมมกี าร
เก็บภาษีศุลกากรระหวาง
กัน และจะใชอตั ราภาษี
ศุลกากรในอัตราเดียวกัน
กับประเทศนอกกลุม

o การคาระหวางไทยกับแอฟริกาใต
 ไทยมีมูลคาการคากับแอฟริกาใตรวม 1,078 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2004 ซึ่งคิดเปน
รอยละ 6 ของมูลคาการคาของไทย หรือรอยละ 28.2 ของมูลคาการคากับทวีปแอฟริกา
 อัตราภาษีเฉลีย่ ของสินคาสงออกไทยไปแอฟริกาใตอยูทรี่ อยละ 12 และอัตราภาษีเฉลี่ย
ของสินคานําเขาแอฟริกาใตอยูที่รอยละ 16 ดังนั้นการทํา FTA ระหวางไทยและ
แอฟริกาใตนาจะไดประโยชนดวยกันทั้งคู
 ไทยจะมีความสามารถในการแขงขันดานการผลิตอาหารแปรรูป สิ่งทอ เสื้อผา
เครื่องใชไฟฟา และสินคาที่เกี่ยวกับ IT ตางๆ สูงกวาแอฟริกาใต สวนแอฟริกาใตจะมี
ขีดความสามารถในการแขงขันดานการผลิตวัตถุดิบชนิดตางๆ สูงกวาไทย
o กฎระเบียบ/มาตรการดานการคา
 Import Permit: จําแนกตามประเภทสินคาและตองไดรับใบอนุญาตนําเขา
 ระบบภาษีนําเขา:
 ตาม WTO แตจะปรับเพิ่มกรณีมีสินคานําเขามากกวาปกติ
 ภาษีนําเขาคิดราคา F.O.B
ค-14

ภาคผนวก .ค

 ระเบียบและขัน้ ตอนการนําเขา: สินคาบางประเภทตองผานการตรวจสอบจาก
หนวยงานมาตรฐานหากสินคาไมไดตามมาตรฐานที่กําหนดจะตองถูกสงกลับหรือตอง
แสดงบนฉลากสินคาวาเปนสินคาต่ํากวาระดับมาตรฐาน(Sub-Standard)
 การสงตัวอยางสินคา:
 เก็บภาษีนําเขาอัตราเดียวกับการนําเขาสินคาจริง
 ขั้นตอนพิธีการศุลกากรเชนเดียวกับสินคาจริง
o ลักษณะและรูปแบบการทําธุรกิจในแอฟริกาใต
 ระบบการนําเขา: ผาน Trading Firm
 ระบบการกระจายสินคา: ผานบริษัทนายหนา (Trader)
o โจทยสําหรับ FTA
 การเจรจา FTA กับแอฟริกาใต ตองไดรับความเห็นชอบจาก SACU?—Can the SA be a
bridge between Thailand and SACU member countries?
 การเจรจา FTA—Tariff ไดประโยชนทั้ง 2 ฝาย--สินคาไทยแขงกับ SA ได และได
ประโยชนจากการ Sourcing วัตถุดิบ/สินแร—การเจรจาควรเนนดาน Customs
Procedure เปนหลัก
 ความรวมมือดานภาคบริการ—โทรคมนาคม การเงิน ทองเที่ยว
 ความรวมมือดานการลงทุน—อุตสาหกรรมรถยนต (ชิ้นสวนรถยนต) Sector ที่ไทยไป
ลงทุนแลว เชน อาหาร (C.P.) กอสราง (Italian-Thai)
ดร. ณรงคชัย อัครเศรณี
สรุป
o การคาแอฟริกาใตคอนขางสะดวกโดยเปรียบเทียบกับสาธารณรัฐอียิปต
o มีตลาดหุน Johannesburg ที่มีความพัฒนามาก
คําวิจารณ
o CP
 ไดเขาไปลงทุนที่ Johannesburg เมื่อ 10 ปกอน เปน Trading Company
 เมื่อนําสินคาจากไทยไปขายมาก รัฐบาล SA ขึ้นอัตราภาษี
 ใน 3-5 ปแรก เปน Broker ปจจุบันเปน Distributor แลว
 แอฟริกาใตเจริญคอนขางสูงมาก
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o
o
o
o

 การทําการคาคาดวาไมนาจะตองผานTrading Co.
 เปนประเทศทีม่ ีโอกาส คาดวาเปนประตูไปสูประเทศอื่นๆ
 แอฟริกาใตมีศกั ยภาพสูง แตปญหาเรื่อง Trade Facilitation
ควรจะตองตรวจสอบ ประเด็นการขึ้นภาษีเพื่อ safeguard สินคาภายในประเทศ และพิธีการ
ศุลกากร
ชิ้นสวนยานยนต ของแอฟริกาใตสวนใหญนําเขาจาก EU USA JP
มีการปกปองอุตสาหกรรมในประเทศคอนขางสูง
ไทยมีการใชวตั ถุดิบจากแอฟริกาใตสูง

ดร. อภิชาติ ประเสริฐ
นําเสนอการศึกษาสหรัฐอาหรับเอมิเรสตเบื้องตน
o ขอมูลเศรษฐกิจและขอมูลทัว่ ไป
 มีพื้นที่อยูปลายคาบสมุทร
 มีการปกครองในรูปแบบ Federation ประกอบดวย 7 รัฐ
 มีเมืองหลวงอยูที่ Abu Dhabi และศูนยกลางการคาและบริการอยูที่ Dubai
 สรุปขอมูลเศรษฐกิจทัว่ ไป (ตารางที่ ค-1)
ตารางที่ ค-1 สรุปขอมูลเศรษฐกิจของสหรัฐอาหรับเอมิเรสต
Population (000)
Worker (000)
GDP in current price (billion Dh)
GDP Non-oil Sectors (billion Dh)
Per Capita National Income (000)
Gross Fixed Capital Formation (billion Dh)
Final Consumption Expenditure (billion Dh)
Commodity Exports (billion Dh)
Commodity Imports (billion Dh)
Trade Balance (billion Dh)
Inflation Rate (%)
Source: Ministry of Planning Report, 2004
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4,320.0
2,304.0
312.4
210.2
59.7
65.2
201.2
269.0
213.0
56.0
3.0
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 ประชากรมีความเลื่อมล้ําระหวางประชากรในประเทศและคนตางดาว
 3.17 Dh = 1 เหรียญสหรัฐฯ
 มีการคาระหวางประเทศคอนขางสูง
 เปนประเทศทีม่ ีการ Re-export อันดับ 3 ของโลก
 โครงสราง GDP (ตารางที่ ค-12)
ตารางที่ ค-2 โครงสราง GDP ป 2003
Sector
A. Good Production Sectors
Agriculture, Livestock & Fisheries
Mining
Manufacturing
Construction
Electricity, Gas and Water
B. Services Sectors

GDP

Non-Mining GDP

51.8
3.7
22.9
15.7
7.3
2.2
48.2

37.5
4.8
20.4
9.5
2.9
62.5

 มูลคาการผลิตสินคาและบริการที่ไมใชสาขาการเงิน (ภาพที่ ค-12)
ภาพที่ ค-12 มูลคาการผลิตสินคาและบริการที่ไมใชสาขาการเงินของสหรัฐอาหรับเอมิเรสตป 2003
Social and Private Services
Real Estate and Business Services
Transportation and
Restaurants and Hotel
Wholesale/Retail Trade
Building and Construction
Electricity, Gas and Water
Maufacturing
Mining
Agiculture, Livestock & Fisheries
0

10,000

20,000

Source: UAE Central Bank Annual Report, 2003
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o การคาระหวางประเทศ
 สัดสวนสินคานําเขาของสหรัฐอาหรับเอมิเรสตป 2003 (ภาพที่ ค-13)
ภาพที่ ค-13 สัดสวนสินคานําเขาของสหรัฐอาหรับเอมิเรสตป 2003
12%

2%

4%

3%

Live animal and animal products

6%

Vegetable

4%

Foodstuffs, beverage, and
tobacco
Chemicals and related materials

15%
8%

Plastics and Rubber
Textiles and textile articles

15%
22%

Pearls and precious
stones/metals
Base matals and related
products
Machinery and electrical
equipment
Vehicles and equipment
Other

9%

Source: UAE Central Bank Annual Report, 2003

ตาราง ค-3 การสงออกสินคาอียิปตและการนําเขาสินคาของประเทศที่สําคัญป 2003

Imports
Industrial countries

Exports

%
49.3

Industrial countries

%
37.7

Japan

6.7

Japan

US

6.4

US

2.2

Italy

4.1

UK

2.9

Germany

6.6

Australia

1.3

France

6.4

Switzerland

5.5

France

Developing countries
Arab countries
Developing countries

50.7

Arab countries

6.1

India

8.4

Korea

4.1

HK

3.1

China

9.2

Pakistan

2.1

Korea

Source: IMF, Direction of Trade Statistics
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1

47.1
6.9
10.5

Iran

4.4

Singapore

3.4

India

3.2

Thailand

3.7

HK

2.2

Parkistan

2.6
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 สหรัฐอาหรับเอมิเรสตเปนสมาชิกของกลุม GCC
 ปจจุบัน สหรัฐอาหรับเอมิเรสตมีการเจรจา FTA กับ สิงคโปร ออสเตรเลีย และสหรัฐฯ
 การทํา FTA กับสหรัฐอาหรับเอมิเรสตตองไดรับอนุมัตจิ าก GCC กอน
o ทําไมสหรัฐอาหรับเอมิเรสต
 ขนาดของเศรษฐกิจมีขนาดเปนอันดับ 2 ใน ตะวันออกกลางรองจากซาอุดิอาระเบีย แต
มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจสูงกวา
 มีมาตรการดึงดูดการลงทุนประเภทตางๆ เชน มี Free Trade Zone ซึ่งใหสิทธิในการ
เปนเจาของไดรอยละ 100 สามารถโอนเงินและทุนกลับประเทศไดรอยละรอย และ
สิทธิพิเศษอื่นๆ มากกวา 12 แหง และเมืองอุตสาหกรรมตางๆ
 โครงสรางพื้นฐานพัฒนาคอนขางมาก ทั้งน้ํามัน ไฟฟา ระบบการเงิน การขนสงที่มี
ประสิทธิภาพ
 สหรัฐอาหรับเอมิเรสตมีการลงทุนดานบุคลากรคอนขางสูง ทั้งทางดานการศึกษาและ
ดานสุขภาพ (อันดับ 27 ของโลก)
 ปจจุบันสหรัฐอาหรับเอมิเรสต พยายาม Diversify ออกจากธุรกิจน้ํามัน โดยการ
สงเสริมการลงทุนทั้งในและจากตางประเทศ
 สินคาทุกชนิดเก็บภาษีที่อัตรารอยละ 4 ยกเวนสินคาฟุมเฟอยซึ่งจัดเก็บที่อัตราต่ําสุดรอย
ละ 10 และสินคาเกษตร ยา และอาหารจัดเก็บที่รอยละ 0
 เปน Hub และเปน Gateway ในการคา เนื่องจากมีระบบการเงินที่ดี ระบบสารสนเทศที่
แข็งแกรงเทียบเทากับประเทศตะวันตก และเปนศูนยกลางการคาและการจัด Exhibition ตางๆ
ตารางที่ ค-15 มูลคาการคาระหวางไทยและป 2001-2004 สหรัฐอาหรับเอมิเรสต
Year

2004

2003

2002

2001

153,647.29

84,252.20

61,223.03

67,946.06

38,774.06

31,291.13

30,614.42

28,240.73

-114,873.24
32,296.87

-52,961.07
27,033.57

-30,608.61
27,368.79

-39,705.34
24,753.41

147,170.10

79,994.64

57,977.40

64,458.74

Vehicle

4,794.04

1,251.47

976.01

501.67

Electronic Machinery
and Equipment

4,768.05

4,121.60

3,132.94

2,677.89

Machinery

6,820.38

6,884.77

5,834.55

4,964.69

Plastics and Articles

2,364.85

1,972.30

1,645.96

1,290.29

Man-made Staple Fibres

2,825.42

2,094.85

2,096.85

2,014.25

Import from UAE
Export to UAE
Trade Balance
Trade Balance w/o Oil

Import of Oil from UAE
Export to UAE

Source: Customs Department, Thailand

ค-19

ภาคผนวก .ค

o การคากับไทย
 ไทยมีดุลการคาขาดดุลมาโดยตลอด อยางไรก็ตาม เมื่อไมรวมการนําเขาน้ํามัน ไทยมี
ดุลการคาเกินดุลมาโดยตลอด
 สินคาสงออกหลักไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรสต เครื่องมือเครื่องจักรที่ไมใชไฟฟา เครือ่ งมือ
เครื่องใชไฟฟา ชิ้นสวนรถยนต พลาสติก เสนใยประดิษฐ
 ภาคการเกษตร สินคาอุปโภคบริโภคตางๆ เชน ไก เนื้อ และขาว
 ภาคการกอสราง: สหรัฐอาหรับเอมิเรสตมีเมกะโปรเจกสเยอะมาก Î Government
Procurement
 ความรวมมือดาน Petrochemicals/fertilizers
 Clothing and textiles (Dubai Textile City)
 Ceramics (RAK Ceramics) (near Dubai)
 Business services/online marketing (Dubai Outsource Zone)
 Electronic appliances/IT/cable (Dubai Internet City, Dubai Media City, Knowledge
Village) ซึ่งไทยสงออกไปเปนอันดับตนๆ
 Jewelry นับวาเปนศูนยกลาง Jewelry ของโลก รอยละ 20 ของการคา Jewelry อยูที่ Dubai
o อุปสรรคทางการคา
 การ Promotion ใหรูจักกันคอนขางนอย
 คูแขงเขาไปลงทุนจํานวนมากแลว
 สินคาและบริการ มาตรฐานคอนขางสูง
 การทําธุรกิจตองใชในอนุญาต
 มีการกําหนดสัดสวนแรงงานของคนในประเทศ และแรงงานที่มาจากตางประเทศมีการ
แบงแยกแรงงาน
 ตองผานบริษัทสัญชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรสต
 ยังคงมีการแขงขันกับภาครัฐในภาคธุรกิจตางๆ
 การทํา FTA ตองขอความเห็นชอบกับ GCC
ดร. ณรงคชัย อัครเศรณี
สรุป
o อุปสรรคทางการคาอยูนอกกรอบ FTA เปนสวนใหญ
o แนวโนมในการแกไขปญหาอุปสรรคทางการคาขางตน และความพยายามในการ Diversify
ตัวเองออกจากธุรกิจน้ํามัน นอกจากนี้การทํา FTA ชาไปจะทําใหเสียเปรียบ
o ขอมูลที่นํามาวิเคราะหเปนขอมูลทุติยภูมิ ความตกลงตางๆที่ทํากันนั้น มีเครือขายโยงใยกัน
สลับซับซอนระหวางประเทศ มีทั้งที่ Active และ Inactive จึงตองมีการทําการสํารวจ ตรวจสอบ
วาชองทางการทํา FTA จะมีความเปนไปไดอยางไร และมาก/นอยเพียงใด
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คําวิจารณ
o การทํา FTA กับ UAE ตองทําผาน GCC หรือไดรับอนุมัติจาก GCC เทานั้น
o FTA เปนเครื่องมือ? จะทําอยางไร?
o ทําอยางไรในเรื่องให FTA ผาน GCC
o การทํา FTA กับ GCC มีความสําคัญอยูในลําดับใด
o โอกาสลงทุนเปนไปไดมากนอยเพียงใด
o GCC เปนเจาของแหลงน้ํามัน 45% of World และเปนเจาของแหลง gas 20%
o FTA จะเปนเครื่องมือในการทําธุรกิจ การคากับกลุม GCC หรือไม อยางไร
o ถา FTA ไมใชเครื่องมือดังกลาว จะมีเครื่องมือใดที่ชวยไมใหประเทศไทยเสียเปรียบเชิงการคา
ดร. ณรงคชัย อัครเศรณี
สรุปผลการประชุมระดมสมอง
o จากการศึกษาของทีมแลวไดมีการคัดเลือกวาประเทศทีน่ าจะมีขอตกลงพิเศษ จะไดประโยชน
o โดยประเทศทีค่ วรนํามาพิจารณาดวยกฎเกณฑตางๆ ไดแก อียิปต แอฟริกาใต และสหรัฐอาหรับ
เอมิเรสต
o การเลือกประเทศใหม Egypt ระบบการทําธุรกิจยังยุงยาก การทํา FTA อาจจะไดประโยชน
คลายอินเดีย
o SA ระบบการคาไมยุงยาก นาจะใช FTA มีประโยชนได concern เรื่อง SACU
o UAE เปนสมาชิก GCC มีประเด็นเรื่องผลประโยชนจากประเทศไทยในการทํา FTA จะตองผาน
GCC ใหไดอยางไร?
o 8 Dec. จะมี Workshop นําเสนอเพิ่มเติม
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International Trade Center –ITC- Model
นิยามรายการสินคา
 รายการสินคาที่แขงขันไดดี (Product Champion)
หมายถึง สินคา ก. ของไทยที่สงออกไปประเทศ A โดยมีอัตราการเติบโต สูงกวา อัตราการเติบโต
โดยเฉลีย่ ของการนําเขาสินคา ก. ของประเทศ A จากทัว่ โลก และ สินคา ก. ของไทยในตลาด A มีสัดสวน
ตลาดที่เพิ่มขึน้
 รายการสินคาที่แขงขันได แตยังสงออกนอย และสัดสวนตลาดต่ํามาก (Underachievers)
หมายถึง สินคา ก. ของไทยที่สงออกไปประเทศ A โดยมีอัตราการเติบโต สูงกวา อัตราการเติบโต
โดยเฉลี่ยของการนําเขาสินคา ก. ของประเทศ A จากทัว่ โลก แต สินคา ก. ของไทยในตลาด A มีสัดสวน
ตลาดที่ต่ํากวารอยละ 1
 รายการสินคาที่ความสามารถในการแขงขันลดลง (Losers in Declining Markets)
หมายถึง สินคา ก. ของไทยที่สงออกไปประเทศ A โดยมีอัตราการเติบโต ต่ํากวา อัตราการเติบโต
โดยเฉลีย่ ของการนําเขาสินคา ก. ของประเทศ A จากทัว่ โลก และ สินคา ก. ของไทยในตลาด A มีสัดสวน
ตลาดที่ลดลง
 รายการสินคาที่มีความสามารถในการแขงขัน ขณะที่ตลาดหดตัว (Achievers in Adversity)
หมายถึง สินคา ก. ของไทยที่สงออกไปประเทศ A โดยมีอัตราการเติบโตเปนบวก แมวา อัตรา
การเติบโตโดยเฉลี่ยของการนําเขาสินคา ก. ของประเทศ A จากทัว่ โลกจะติดลบ (หรือลดลง) และ สินคา ก.
ของไทยในตลาด A มีสัดสวนตลาดที่เพิ่มขึ้น
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ภาคผนวก จ

• อัตราภาษีศุลกากรของประเทศที่ลงนามจัดตัง้ เขตการคาเสรีไปแลว
Country
Bahrain
China
India
Peru
Australia
Tariff Barriers
Total
5.2
10.4
29.1
10.2
4.2
Agriculture
6.8
16.2
37.4
13.6
1.2
Non-Agriculture
4.9
9.5
27.9
9.7
4.6

New
Zealand
3.1
1.7
3.4

ที่มา: World Trade Report 2005 และสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

• อัตราภาษีศุลกากรของประเทศที่กําลังเจรจาความตกลง FTA กับไทย
Country/ Region
United States
Japan
BIMST-EC
Tariff Barriers
Total
3.7
3.1
26.1
Agriculture
x
7.3
33.9
Non-Agriculture
3.3
2.5
25

EFTA
Low
High
Low

ที่มา: World Trade Report 2005 และสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

• อัตราภาษีศุลกากรของประเทศที่มีศักยภาพในการทํา FTA ไทย
Country
South
UAE
Egypt Canada Brazil Argentina
Africa
Tariff Barriers
Total
5.0
5.8
19.9
3.9
12.4
12.7
Agriculture
9.1
22.5
3
10.3
12
Non- Agriculture
5.3
19.5
4
12.7
12.9
Country/ Region
Tariff Barriers
Total
Agriculture
Non-Agriculture

Mexico

EU

18.0
24.5
17.1

4.2
5.9
4

Russia Ukraine
9.9
8.9
10.1

7.1
6.9

ที่มา: World Trade Report 2005 และสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
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Chile
6.0
6
5.9

Saudi
Arabia

Qatar

South
Korea

7.0
6.6
6

5.0
6.3
4.9

11.2
41.6
6.7

