การเป็ นตลาดร่ วมในอาเซียนเกิดขึน้ ได้ จริงหรือ ?
รณรงค์ พูลพิพัฒน์
รองอธิบดีกรมเจรจาการค้ าระหว่ างประเทศ
29 มีนาคม 2561

Association of South East Asian Nations (ASEAN)
∙ ก่อตั ้งเมื่อปี 2510 (ค.ศ. 1967) ครบรอบ 50 ปี
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560
∙ จุดประสงค์เริ่มแรก – สร้ างความมัน่ คงในภูมภิ าค

สมาชิกผู้ก่อตั ้ง
(2510)
• ไทย
• มาเลเซีย
• อินโดนีเซีย
• ฟิ ลปิ ปิ นส์
• สิงคโปร์

ประชากร – 644.5 ล้ านคน
พื ้นที่ - 4.5 ล้ าน ตาราง กม.
ศาสนาหลัก - อิสลาม พุทธ คริสต์ และฮินดู
GDP รวม 2.7 ล้ านล้ านเหรี ยญสหรัฐ

สมาชิกเพิ่มเติม
+ บรูไน (2527)
+ เวียดนาม (2538)
+ ลาว (2540)
+ เมียนมา (2540)
+ กัมพูชา (2542)

การส่งออก (สูน่ อกอาเซียน) รวม 1.3 ล้ านล้ านเหรี ยญสหรัฐ
การนาเข้ า (จากนอกอาเซียน) รวม 1.2 ล้ านล้ านเหรี ยญสหรัฐ
การลงทุนจากต่างประเทศ 101,094 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
นักท่องเที่ยว 109 ล้ านคน
2

ลาดับการนาเสนอ
พันธกรณีท่ เี กี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิน้ ส่ วน
และประโยชน์ ต่อการค้ าของไทยในอาเซียน
มาตรการที่มิใช่ ภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs)
มาตรการกีดกันทางการค้ า (Non-Tariff Barriers: NTBs)

แนวทางแก้ ไขปั ญหา NTBs ของภาครัฐในปั จจุบันและอนาคต

3

พันธกรณีท่ เี กี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิน้ ส่ วน

ATIGA (ASEAN Trade in Goods Agreement)
ความตกลงการค้ าสินค้ าของอาเซียน
- อาเซียนทุกประเทศได้ ลดภาษี สินค้ ายานยนต์และชิ ้นส่วนเป็ น 0 แล้ ว

2553
อาเซียน - 6
ลาว พม่ า กัมพูชา
เวียดนาม

2558

2561

ภาษี 0%
ภาษี 0%
ภาษี 0%

การค้ าสินค้ าภาพรวมในอาเซียนหลัง ATIGA
มูลค่ าการส่ งออกสินค้ าในอาเซียนและส่ งออกนอกอาเซียน
(พันล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ)
1,200
1,000
800
ส่งออกนอกอาเซียน

600

ส่งออกในอาเซียน
400

ASEAN-6

CLM

200
0
2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

ประโยชน์ ของ ATIGA ต่ อการค้ าในอาเซียนของไทย
มูลค่ าการส่ งออกสินค้ ารถยนต์ อุปกรณ์ และส่ วนประกอบ
จากไทยไปอาเซียน (ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ)
10,000
CLM

9,000
8,000
ASEAN-6

7,000
6,000
5,000

ส่งออกไทย-อาเซียน

4,000
3,000
2,000
1,000
0
2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

สถิตกิ ารค้ าสินค้ าอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิน้ ส่ วนของอาเซียนโดยรวม
มูลค่ าการส่ งออกสินค้ ารถยนต์ อุปกรณ์ และส่ วนประกอบของอาเซียน 10 ประเทศ
ภายในอาเซียนและออกนอกอาเซียน (ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ)
35,000.00
30,000.00

28,666

25,000.00
ส่งออกนอกอาเซียน

20,000.00

การค้ ารวมในอาเซียน

19,990

15,000.00

CLM

13,850

ASEAN-6

10,000.00

9,825

5,000.00
0.00
2552

2553

2554

2555

2556

ที่มา: หน่วยให้ บริการข้ อมูลสถิติภายใต้ สานักงานเลขาธิการอาเซียน

2557

2558

2559

ประโยชน์ ของ ATIGA ต่ อการค้ าในอาเซียนของไทย
สัดส่ วนการส่ งออกสินค้ ารถยนต์ อุปกรณ์ และส่ วนประกอบจากไทย
(ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ)

อาเซียน(9) (25.52%)
ออสเตรเลีย (21.43%)

ญี่ปนุ่ (4.72%)
จีน (4.31%)
สหรัฐอเมริกา (2.92%)
สหภาพยุโรป(27) (7.31%)

มาตรการที่มิใช่ ภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs)
มาตรการกีดกันทางการค้ า (Non-Tariff Barriers: NTBs)

มาตรการเกี่ยวกับการค้ า
มาตรการที่มิใช่ ภาษี
(Non-Tariff Measures: NTMs)

มาตรการกีดกันทางการค้ า
(Non-Tariff Barriers: NTBs)

มาตรการที่มิใช่ ภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs)
“NTMs are policy measures other than ordinary customs tariffs that can potentially have an
economic effect on international trade in goods, changing quantities traded, or prices or both”
Source: UNCTAD

NTMs มีวตั ถุประสงค์เพื่อปกป้องประชาชน คุ้มครองทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม รวมถึงการคุ้มครอง
แรงงานภายในประเทศ ซึง่ WTO อนุญาตให้ ใช้ ได้ ในกรณีที่ไม่ใช่เหตุผลเพื่อกีดกันทางการค้ า อาทิ

- มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary : SPS)
- มาตรการอุปสรรคเทคนิคทางการค้ า (Technical Barrier to Trade : TBT)
- มาตรการตอบโต้ การทุ่มตลาด (Anti-Dumping : AD)
- มาตรการตอบโต้ การอุดหนุน (Counter-Vailing Duty : CVD)
- มาตรการปกป้องจากการน าเข้ าที่เพิ่มขึ ้น (Safeguard)

มาตรการกีดกันทางการค้ า (Non-Tariff Barriers: NTBs)
- ปั จจุบนั กาแพงภาษี ที่เคยเป็ นอุปสรรคทางการค้ าที่สาคัญได้ ทยอยปรับลดลง ทาให้ ประเทศต่างๆ มี
การนา NTMs มาใช้ ในลักษณะของ NTBs มากขึ ้น
- กรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศได้ รับการร้ องเรี ยนมากขึ ้นจากผู้ประกอบการไทย เกี่ยวกับ ปั ญหา
จาก NTBs ของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งกรมฯ เห็นว่าหลายมาตรการไม่เป็ นไปตามกฎเกณฑ์และ
กติ ก าทางการค้ า มี ผ ลกระทบรุ น แรงต่ อ การค้ า หรื อ มี ก ารละเมิ ด ข้ อตกลงอย่ า งชั ด เจน โดยมี
วัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การคุ้มครองเพื่อให้ เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ การปกป้องราคา
ผลผลิตทางการเกษตร หรื อการกีดกันการนาเข้ าสินค้ าจากต่างประเทศเพื่อดึงดูด FDI เข้ าไปในประเทศ
ตน แต่อ้างเหตุผลความจาเป็ นเพื่อสร้ างความชอบธรรมที่จะใข้ NTMs โดยไม่ผิดกฎกติกาการค้ า
- ผลของการใช้ NTBs ทาให้ ผ้ สู ่งออกต้ องมีภาระในการเพิ่มต้ นทุน ในการส่งออกสินค้ า และอาจส่งผล
ให้ ผ้ ปู ระกอบการไม่สามารถส่งออกสินค้ าไปยังประเทศนันได้
้

NTB ในอุตสาหรรมยานยนต์ และชิน้ ส่ วนอาเซียน
- เวียดนามลดภาษี สินค้ ายานยนต์และชิ ้นส่วนเป็ น 0 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 ตามความตกลงการค้ า
สินค้ าของอาเซียน (ATIGA)
- เวียดนามออกกฎหมาย Decree 116 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นกฎระเบียบเกี่ยวกับ
เงื่อนไขการผลิต การประกอบ การนาเข้ า และการให้ บริ การรับประกันและซ่อมบารุ งรถยนต์ กาหนด
เงื่อนไขให้ รถยนต์ต้องยื่นสาเนาหนังสือรับรองคุณภาพรถยนต์นาเข้ า (Quality Certificate) ที่ออกโดย
หน่วยงานหรื อองค์ กรที่มีอานาจของประเทศผู้ส่ง ออก และต้ อ งตรวจวัดมลพิษและความปลอดภัย
สาหรับรถยนต์แต่ละรุ่ นและโมเดล ในทุกครัง้ ที่มีการส่งสินค้ าจากอดีตที่ต้องดาเนินการทดสอบเพียง
1 ครัง้ ต่อปี ต่อ 1 รุ่น
- ผลของการใช้ กฎหมายในลักษณะดังกล่าวทาให้ เกิดความล่าช้ าต่อการส่งออกสินค้ า และส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อผู้ประกอบการจากความไม่ชดั เจนของกฎระเบียบและการกาหนดมาตรฐานที่สงู เกินความ
จาเป็ น นับได้ ว่าเป็ นมาตรการกีดกันทางการค้ า

แนวทางการแก้ ไขปั ญหา NTBs ของภาครั ฐ
WTO?

เวทีเจรจาหารื อ
ผู้นา (Summit)
รั ฐมนตรี เศรษฐกิจ
อาเซียน (AEM)

ภาคเอกชนไทย

ภาครัฐ

เจ้ าหน้ าที่ระดับสูง
ด้ านเศรษฐกิจ
(HLTF-EI)
เจ้ าหน้ าที่อาวุโส
ด้ านเศรษฐกิจ
(SEOM)

คณะกรรมการ
การค้ าสินค้ าอาเซียน
(CCA)
ทวิภาคี (JTC)

แนวทางการแก้ ไขปั ญหา NTBs ในอนาคตของอาเซียน
- อาเซียนอยู่ระหว่างการเจรจาข้ อตกลงยอมรับร่ วม (Mutual Recognition Arrangement: MRA)
สาขายานยนต์ ซึง่ จะช่วยลดอุปสรรคเทคนิคทางการค้ าผ่านการจัดทามาตรฐานร่วมในภูมิภาค

- อาเซียนแต่ละประเทศมีการจัดทาคลังข้ อมูลการค้ า (National Trade Repository: NTR) เพื่อ
เชื่อมโยงคลังข้ อมูลการค้ าของอาเซียน (ASEAN Trade Repository: ATR) ตามพันธกรณี ATIGA ซึง่
กรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ ให้ ความสาคัญกับการจัดทาข้ อมูล NTR ของไทยให้ สมบูรณ์ มีการ
อัพเดทข้ อมูล NTMs อย่างต่อเนื่อง และผลักดันให้ สมาชิกอาเซียนอื่นๆ ปรับปรุงข้ อมูล NTR ด้ วย
- นอกจากนี ้ ผู้ประกอบการที่ได้ รับผลกระทบจากมาตรการทางการค้ าของอาเซียนสามารถร้ องเรี ยน
ผ่านเว็บไซต์ ASEAN Solutions for Investments, Services and Trade หรื อ ASSIST
(assist.asean.org) ซึ่งเป็ นกลไกการร้ องเรี ยนและหารื อที่เพื่อให้ ภาครัฐทราบถึงปั ญหาที่ ภาคเอกชน
ประสบรวมถึงการแก้ ไขปั ญหาทางการค้ าในภูมิภาคอาเซียน

Thank you
Q&A

