เริ่มแลว FTA ไทย-ออสเตรเลีย !
รศ.วิทวัส รุงเรืองผล witty@tu.ac.th
ผมเคยเขียนถึงเรื่องความตกลงเขตการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย หรือที่คนในวงการการคาระหวางประเทศ
เรียกกันยอๆวา TAFTA (Thailand-Australia Free Trade Agreement) อยูหลายครั้งในคอลัมภนี้ และดูเหมือนวาผม
จะใหความสนใจกับเขตการคาเสรีไทย-ออสเตรเลียมากกวาประเทศอื่น ผมเลยจะขอทําความเขาใจกับผูอานกอน
ครับวา เหตุที่เขตการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย มีความนาสนใจใหผมเขียนถึงก็เพราะ ออสเตเลียเปนประเทศที่ไทยเรา
จะเริ่มดําเนินการตามขอตกลงอยางมีขอบเขตกวางขวางคลอบคลุมกลุม สินคาที่มากวากวา ที่เปดกับจีน และ อินเดีย
ที่เราไดเริ่มดําเนินการตามขอตกลงไปกอนป 48 สวนประเทศอื่นๆ เชน ญี่ปุน หรือ สหรัฐอเมริกาที่ มีขาวกันบอยๆ นั้น
ขอตกลงการคาเสรีกับไทยยังอยูแ คในขั้นเจรจา การมีผลบังคับใชคงตองเวลาอีกไมนอยกวา 1-2 ป ครับ
สําหรับเขตการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย เคาเริ่มลดภาษีกันแลวนะครับ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2548 โดยมี
สินคานํารองที่ออสเตรเลียจะลดภาษีใหไทยเหลือ 0 เปอรเซ็นต ทันทีจํานวนกวา 5,000 รายการ และไทยจะลดภาษี
เหลือศูนยใหออสเตรเลียทันทีจํานวนประมาณ 2,700 รายการ ถือเปนการเปดศักราชใหมของการคาไทยในยุคโลกไร
พรมแดนอยางแทจริง เพื่อใหเขาใจความสําคัญของ เขตการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย และ เห็นโอกาสทางธุรกิจได
ชัดเจนขึ้น ผมขออนุญาติ นําประเด็นที่คุณนวพล วิริยะกุลกิจ นักวิชาการพาณิชย ของกรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศไดสรุปสงมาใหผม นํามาถายทอดใหทา นผูอานครับ
เร็วกวาไดเปรียบ
ผูประกอบการทีต่ องการใชประโยชนจากขอตกลงเขตการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย จะตองเรงปรับตัวแขงขัน
เพื่อหาชองทางการขายสินคาไปยังผูบริโภคในออสเตรเลียกอนคูแขงรายอื่นๆโดยเฉพาะคูแขงจากตางประเทศ เมื่อ
กําแพงภาษีและอุปสรรคทางการคาหลายๆอยางถูกทลายลงหลังจากที่ไทยและออสเตรเลียบรรลุความตกลง FTA จึง
ถือเปนโอกาสทองของผูประกอบการไทยที่จะเรงเจาะตลาดนําเขาแดนจิงโจ
และสรางฐานที่มั่นในตลาดซึ่งมี
ประชากรรายไดสูง (รายไดเฉลีย่ ตอหัวตอป (GDP per capita) 29,000 เหรียญสหรัฐฯ) จํานวนมากถึง 20 ลานคน
แตอยางไรก็ดี โอกาสทองนี้ไมไดมีอยูต ลอดไป ประเทศตางๆ เชน มาเลเซียและจีน ซึ่งเปนคูแขงที่สําคัญของไทยใน
ตลาดสงออกตางเรงเครื่องเพื่อบรรลุความตกลง FTA กับออสเตรเลียใหไดเร็วที่สดุ เพื่อประโยชนในดานภาษีและอื่นๆ
ปจจุบันออสเตรเลียไดลงนามในความตกลงเขตการคาเสรีไปแลวจํานวน 4 ฉบับ ไดแก FTA กับนิวซีแลนค (มีผล
บังคับใชป 2526) กับสิงคโปร (2546) กับสหรัฐฯและไทย (2548) นอกจากนี้ ยังมี FTA ที่อยูระหวางการศึกษาหรือ
กําลังจะเจรจาจํานวน 3 ฉบับ ไดแก FTA กับมาเลเซีย จีน (กําลังศึกษาความเปนไปได) และกําลังจะเริ่มเจรจา FTA
ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด-อาเซียน ภายในตนป 2548 นี้ ดังนั้น ผูประกอบการไทยจึงมีเวลาไมมากนักที่จะเริ่มสงออก
โดยใชประโยชนจากภาษีทลี่ ดลงกอนคูแขงอื่นๆ สวนแบงเคกในตลาดนี้จึงขึ้นอยูกับความเร็วในการเขาสูตลาดของ
ผูประกอบการไทยเปนสําคัญ
สินคาที่ไดประโยชน

สินคาแตละชนิดมีกําหนดเวลาในการลดภาษีแตกตางกันออกไป และยังแตกตางกันออกไปอีกสําหรับการ
ลดภาษีของฝายไทยและออสเตรเลีย ดังนั้น ผูประกอบการจะตองศึกษาขอมูลเพิ่มเติมวาสินคาประเภทใดมี
กําหนดเวลาการลดภาษีเมี่อไหร ผูที่จะนําเขาสินคาจากออสเตรเลียตองไปดูตารางการลดภาษีของไทย ในขณะที่ผู
สงออกไทยตองไปดูตารางการลดภาษีของออสเตรเลีย ยกตัวอยางเชน ในวันที่ 1 มกราคม 2548 ออสเตรเลียได
ยกเลิกภาษีนําเขาน้ําผลไมกระปองจากไทยภายใตความตกลง TAFTA แลวจากที่เคยอยูที่รอยละ 5 ดังนั้นผูสงออก
ไทยก็จะตองเรงรีบขยายตลาดเพื่อใชประโยชนจากสวนตางราคาที่ลดลง 5 เปอรเซ็นต สําหรับสินคาอื่นๆที่ไดรับ
ประโยชนในป 2548 เชน
เกษตร
ผักสด/แหง/แปรรูป (รอยละ 5 เหลือ 0)
ผลไมกระปอง (รอยละ 5 เหลือ 0)
ทูนากระปอง (รอยละ 5 เหลือ 2.5)
พาสตา (รอยละ 4 เหลือ 0)
ผลิตภัณฑจากเมล็ดธัญพืช (รอยละ 5 เหลือ 0)
น้ําตาลและขนมจากน้ําตาล (รอยละ 5 เหลือ 0)
โกโกและของปรุงแตงจากโกโก (รอยละ 5 เหลือ 0)
ฯลฯ

อุตสาหกรรม
ผาผืนและเสื้อผาสําเร็จรูป (รอยละ 25 เหลือ 12.5)
รองเทาและชิ้นสวน (รอยละ 15 เหลือ 9) รถยนตนั่งสวน
บุคคลขนาดเล็ก (รอยละ 15 เหลือ 0) ชิ้นสวนยานยนต
(รอยละ 15 เหลือ 5) เครื่องสําอางและบํารุงผิว (รอยละ
5 เหลือ 0) ผลิตภัณฑพลาสติก (รอยละ 25 เหลือ 12.5)
ผลิตภัณฑเหล็ก (รอยละ 10 เหลือ 5) เครื่องปรับอากาศ
ตูเย็นและโทรทัศน (รอยละ 10 เหลือ 5) ถุงมือยาง (รอย
ละ 10 เหลือ 5) เฟอรนิเจอรและชิ้นสวน (รอยละ 10
เหลือ 5) ผลิตภัณฑเซรามิค (รอยละ 5 เหลือ 0)
เครื่องประดับ (รอยละ 5 เหลือ 0) เครื่องหนัง (รอยละ 25
เหลือ 12.5) ไมและของที่ทําจากไม เยื่อไม กระดาษ
สิ่งพิมพ (รอยละ 5 เหลือ 0) แกวและเครื่องแกว (รอยละ
10 เหลือ 5) อัญมณี (รอยละ 5 เหลือ 0) เครื่องใช
อิเล็กทรอนิกส (รอยละ 10 เหลือ 5) ของเลน (รอยละ 5
เหลือ 0) ฯลฯ

ขอมูลขางตนเปนเพียงตัวอยางสินคาที่ออสเตรเลียมีกําหนดการลดภาษีใหไทยในป
2548
เทานั้น
รายละเอียดการลดภาษีของสินคาเหลานี้ในปถดั ๆไป หรือขอมูลการลดภาษีของสินคาอื่นๆสามารถหาไดจากหนังสือ
"โอกาสสงออกของไทย: ความตกลงการคาเสรี ไทย-ออสเตรเลีย" ซึ่งจัดทําโดยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
กระทรวงพาณิชย หรือสามารถเขาไปที่เวบไซด www.thaifta.com หรือทานใดอยากสอบถามโดยตรงไปทีค่ ุณนวพล
ก็ตดิ ตอไดที่อีเมลของเขาครับที่ navaphol@moc.go.th

