ความเป็นไปได้ในการจัดทา FTA จีน-สหภาพยุโรปและผลกระทบต่อไทย
บทสรุปผู้บริหาร
1.การหารือแผนการจัดทาสนธิสัญญาด้านการลงทุนสองฝ่าย (Bilateral Investment Treaty : BIT)
เมื่อเดือนตุลาคม 2557 คาดว่าจะเริ่มเจรจาและสรุปผลได้ภายใน 2-3 ปี
2.เหตุผลที่ EU สนใจจัดทา BIT กับจีน เช่น เพื่อช่วยนักลงทุนยุโรปที่ประสบปัญหาการถูกปิดกั้นหรือ
กีดกันการเข้าสู่ตลาดจีน ด้วยการจัดให้มีกรอบกฎหมายการลงทุนที่ไม่ซับซ้อน สะดวก เชื่อมั่น
/ปลอดภัย
คาดการณ์ได้
3. ปัญหา/อุปสรรค ในการเจรจาจะต้องมีประเด็นสาคัญและมักจะเป็นปัญหา ได้แก่ Investor-state
dispute settlement (ISDS) ซึ่งเป็นกลไกที่เอื้อให้บริษัทต่างชาติฟ้องร้องรัฐบาลประเทศเจ้าภาพ ในกรณีที่
กฎหมายภายในหรือการดาเนินการภายในที่สร้างความเสียหายต่อการลงทุน เช่น การเวนคืน /ยึดมาเป็นของรัฐ
(expropriations) คาดว่าจถูกคัดค้านจากบางประเทศสมาชิกฯ และไม่มีความชัดเจนว่า จีนจะมีปฎิกิริยาอย่างไร
แต่หากการเจรจานี้ประสบความสาเร็จ ถือว่าเป็นการทดสอบคู่เจรจาที่จะจัดทาความตกลงให้ครอบคลุมมาก
ขึ้นต่อไป
4. สถานะล่าสุด เมื่อเดือนตุลาคม 25571 IMF คาดการณ์ว่าในปี 2557 เศรษฐกิจจีนวัดโดย GDP
17,632 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ นับเป็นอันดับหนึ่งของโลก และมีขนาดใหญ่กว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ที่จะมี
GDP 17,416 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้อังกฤษยังได้ออกพันธบัตรสกุลเงินหยวน (Renminbi หรือ
RMB) ตอกย้าความสาคัญของจีนต่อเศรษฐกิจโลก และถือเป็นชาติตะวันตกประเทศแรกที่ออกพันธบัตรสกุล
เงินหยวน ทั้งนี้ มีการใช้เงินสกุลหยวนในการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศมากขึ้น ซึ่งชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ
ความเข้มแข็ง มั่งคั่ง และมั่นคงของเศรษฐกิจจีน ซึ่งยากที่ EU จะปฎิเสธหรือยืดเวลาการจัดทา FTA กับจีน
ออกไป เ พราะยิ่งช้ายิ่งจะเสียโอกาส แม้ว่าจะมีข่าวจาก EU ในช่วงที่ประธานาธิบดี Xi เยือนเมื่อเดือนมีนาคม
2557 ว่าจะพิจารณาจัดทา FTA กับจีนหรือไม่ขึ้นอยู่กับผลของการเจรจา BIT
5. ผลกระทบที่ไทยอาจได้รับ ทางเลี่ยงหรือทางรอด2 เช่น สินค้าจีนที่หลากหลายในคุ ณภาพแทบ
ทุกระดับจะหลั่งไหลเข้า EU มากและสะดวกขึ้น เนื่องจากจะมีการลดอัตราภาษีนาเข้าหรือมีอัตราเป็นศูนย์ ซึ่ง
ต้องถูกคัดค้านจากผู้ผลิตสินค้าประเภทเดียวกันภายใน EU ทั้งอาจจะเผชิญอุปสรรคด้านกฎระเบียบ เช่น
มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยผู้บริโภค กฏระเบียบและการตรวจส อบสินค้าซึ่งต้องปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
ทั้งสินค้าที่ผลิตภายใน EU และที่นาเข้า (เช่น สินค้าอาหารและอาหารสัตว์ -ระเบียบ Food Safety และระบบ
ตรวจสอบ RAPID สาหรับสินค้าที่มิใช่อาหาร ยา เครื่องสาอาง- ระเบียบด้านความปลอดภัยของสินค้า GPSD
(General Product Safety Directive) และระบบตรวจสอบ RAPEX ทั้งนี้ สินค้า ยา และเครื่องสาอางจะต้อง
ปฎิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ)
ผลกระทบต่อสินค้านาเข้าจากไทย - ประเภทเดียวกันหรือที่ใกล้เคียงกับจีน เช่น จะมีราคาแพง
เพราะต้องเสียภาษีในอัตราสูงกว่า (เช่น เสื้อผ้า เครื่องหนัง เครื่องใช้ไฟฟ้า ) ไม่สามารถแข่งขันได้ ดังนั้น ผู้ผลิต
สินค้าไทยควรดาเนินกลยุทธ เช่น การสร้างแบรนด์ด้วยการผลิตสินค้าที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เน้นการ
ออกแบบที่ใช้ความรู้ความสามารถ นวัตกรรมใหม่ๆ ร่วมกับความเป็นเอกลักษณ์ที่ยากจะลอกเลียน เช่น การ
ออกแบบเครื่องหนังของนักออกแบบอิตาเลี่ยน ที่มีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นและแบรนด์ของความเป็น
อิตาเลี่ยน เป็นที่ยอมรับทั่วโลกว่าเป็นสินค้าทั้งในระดับ premium และ high end ที่ดึงดูดผู้ซื้อได้ด้วยตัวสินค้า
เอง ทั้งนี้รวมการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GIs ด้วย (แม้ว่าจะมีข้อจากัดของการจดทะเบียน
สินค้าที่ครอบคลุมเฉพาะสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ )
*******************
โดย : ส่วนอานวยการ สานักสารสนเทศการเจรจาการค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (ธันวาคม 2557)
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ที่มา : จีนกับเศรษฐกิจโลก โดย วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ, กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 27 ตุลาคม 2557
(www.bangkokbiznews.com)
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เป็นความเห็นส่วนบุคคลของผู้จัดทารายงาน (นางสาวพรศิริ เมฆวิชัย)

ความเป็นไปได้ในการจัดทา FTA จีน-สหภาพยุโรป และผลกระทบต่อไทย
การจัดทาสนธิสัญญาด้านการลงทุนสองฝ่าย
ในระหว่างการประชุม ASEM (Asia Europe Meeting) ที่
3
นครมิลาน อิตาลี เมื่อเดือนตุลาคม 2557 สหภาพยุโรป (EU) และจีนได้หารือเกี่ยวกับแผนการจัดทา
สนธิสัญญาด้านการลงทุนสองฝ่าย (Bilateral Investment Treaty : BIT) คาดว่าทั้งสองฝ่ายจะมีข้อสรุป
สาคัญได้แก่เป้าหมายร่วมกันคือ “การเปิดตลาด และปรับปรุงการคุ้มครองสิทธิ์ผู้ลงทุนให้ดีขึ้น ” แต่การเจรจาก็
ยืดเยื้อออกไป เพราะจีนมิได้ให้ความสาคัญเท่าที่ควร แม้ว่าจะมีการเริ่มเจรจ
ารอบแรกเมื่อเดือนมกราคม
2557 อุปสรรคที่ยากลาบากได้แก่ การพิจารณาแก้ไขความขัดแย้งของผู้ลงทุน การโน้มน้าวให้จีนอนุญาตให้
ผู้ประกอบการ EU เข้าสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงของจีน (China’s high-tech industries) อย่างไรก็ตาม
คาดว่า การเจรจา BIT จะสรุปผลได้ภายใน 2-3 ปี และนับเป็นการจัดทา BIT ฉบับแรกที่ EU ดาเนินการ
หลังจากที่ Lisbon Treaty มอบอานาจให้ในปี 2009
เหตุผลที่ EU สนใจจัดทา BIT กับจีน เช่น
1.เพื่อช่วยนักลงทุนยุโรปที่ประสบปัญหาการถูกปิดกั้นหรือกีดกันการเข้าสู่ตลาดจีน ด้วยการจัดให้
มีกรอบกฎหมายการลงทุนที่ไม่ซับซ้อน สะดวก เชื่อมั่น/ปลอดภัย คาดการณ์ได้
2. การดึงดูดการลงทุนของจีน ข้อกาหนดการร่วมลงทุนของจีน ส่วนของเจ้าของ (equity cap)
อุปสรรคด้านการบริหารจัดการ กฎส่วนประกอบท้องถิ่น (local content rules) ข้อกาหนดตามระเบียบเช่น
การเปิดเผยข้อมูลทางเทคโนโลยีซึ่งเป็นภาระหนักของนักลงทุน
ฝ่าย EU คาดว่า หากสามารถลดข้อจากัดดังกล่าวได้ จะเพิ่มการลงทุน FDI ในจีนประมาณร้อยละ 2 หรือมี
รายได้เพิ่มขึ้น 2 พันล้านยูโร (ประมาณ 2,441.37 พันล้านเหรียญสหรัฐ)4 การค้าระหว่าง 2 ประเทศมีมูลค่า
585.93 พันล้านเหรียญในปี 2556 และมี FDI ของ EU เพียงร้อยละ 2.1 ในขณะที่จีนเป็นผู้ส่งสินค้าราย
ใหญ่อันดับหนึ่งเข้า EU ลงทุน FDI ร้อยละ 6 (ของการลงทุนรวมทั่วโลก) และเพียงร้อยละ 3 ที่ลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศ หรือประมาณ 36,620.45 ล้านเหรียญ/ปี สถิติล่าสุดปี 2555 บริษัท EU ลงทุนในจีน
ประมาณ 18.92 พันล้านเหรียญ ส่วนจีนลงทุนใน EU มูลค่า 9.28 พันล้านเหรียญ
การเข้าสู่ตลาดสาหรับนักลงทุน (Market access for investors) BIT มีเป้าหมายขจัดปัญหาความไม่สมดุล
ดังกล่าวและช่วยให้ EU (น่าจะหมายถึง คณะกรรมาธิการ หรือ Commission) ยังคงความสาคัญ จาก
ข้อเท็จจริงที่ จีนนิยมติดต่อโดยตรงกับรัฐบาลประเทศสมาชิก EU เช่น เยอรมนี ทั้งยังคงประสงค์จะเจาะตลาด
บริการของจีน ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 1/5 ของมูลค่าการส่งออกของ EU ไปจีน อุตสาหกรรมธุรกิจบริการของ
EU มีอัตราส่วนร้อยละ 75 ของ GDP และมีความสาคัญยิ่งด้านยุทธศาสตร์
นาย David Fouquet, Senior Associate at the European Institute for Asian Studies กล่าวว่า “การ
เจรจาครั้งนี้จะมีความยากลาบากมาก เพราะเพียงแค่การทางานใน ด้านเทคนิคที่พยายามจะเข้าใจกันและกันก็
มีความยุ่งยากแล้ว โดยเฉพาะประเด็นเช่น investor-state relations, dispute settlement ฝ่ายจีนจะไม่
ยอมแลกเปลี่ยนอะไร ถ้าสิ่งที่ได้มาไม่คุ้ม ค่า” ซึง่ ฝ่าย EU ก็เช่นกัน โดยนาย Fouquet เพิ่มเติมว่า ฝ่ายจีนจะ
พยายามยืดเยื้อและไม่เร่งรีบ เมื่อเปรียบเทียบกับฝ่ายทางการของ EU ที่ค่อนข้างจะเร่งรีบ เห็นได้จาก
กรรมาธิการด้านการค้า (นาย Karel De Gucht) ที่ลงนามการเจรจาและความตกลง FTA หลายรายการ ซึง่
ต้องปฎิบัติตาม Professor Sylvain Plasschaert 5 กล่าวว่า EU จาเป็นต้องกดดันปักกิ่งให้เปิดตลาดบางภาค
ที่เห็นว่า ธุรกิจของตนยังถูกจากัดเช่น transport, healthcare, distribution คาดว่าจีนก็จะดาเนินการ
เช่นเดียวกัน แม้ว่าจีนจะพิจารณาเปิดด้านการลงทุนมากขึ้นเมื่อเทียบกับ EU แต่ก็จะเลือกเฟ้นอย่างระมัดระวัง
และยังคงควบคุมอย่างเข้มงวด
เนื่องจากมีนโยบายอุตสาหกรรมที่จะเลือกฉพาะสาขาที่ให้ความสาคั ญ
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ที่มา : EU-China investment treaty talks may face bumpy road, 14 Oct 2014 (www.bilaterals.org)
อัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโร = 1.22068 เหรียญสหรัฐ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2557 (www.xe.com)
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Professor Sylvain Plasschaert, professor emeritus from the University of Antwerp and the Catholic University of Leuven
ประเทศ Belgium
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ตามลาดับเช่น เทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology) และนาโนเทคโนโลยี (nanotechnology) ซึง่ EU มี
ความรู้ความชานาญ และจีนก็เรียนรู้ได้เร็ว รวมทั้งการเข้าซื้อธุรกิจหรือร่วมลงทุน ใน EU โดย Professor
Plasschaert ไม่คิดว่าการจัดทา BIT ครั้งนี้ จะทาให้จีนรุกเข้าไปลงทุนมากมาย ใน EU เพราะฝ่ายจีนเองก็จะ
ระมัดระวังการลงทุนใน EU มากขึ้น เนื่องจากความล้มเหลวในอดีตเช่น การร่วมลงทุน
การคุ้มครองนักลงทุน แน่นอนว่าในการเจรจาจะต้องมีประเด็นสาคัญและมักจะเป็นปัญหาได้แก่ Investorstate dispute settlement (ISDS) ซึ่งเป็นกลไกที่เอื้อให้บริษัทต่างชาติฟ้องร้องรัฐบาลประเทศเจ้าภาพ ใน
กรณีที่กฎหมายภายในหรือการดาเนินการภายในทีส่ ร้างความเสียหายต่อการลงทุน เช่น การเวนคืน /ยึดมาเป็น
ของรัฐ (expropriations) คาดว่าจถูกคัดค้านจากบางประเทศสมาชิกฯ และไม่ มีความชัดเจนว่า จีนจะมี
ปฎิกิริยาอย่างไร แต่หากการเจรจานี้ประสบความสาเร็จ ถือว่าเป็นการทดสอบคู่เจรจาที่จ ะจัดทาความตกลงให้
ครอบคลุมมากขึ้นต่อไป
โดยช่วงต้นปี 2557 ประธานาธิบดี Xi Jinping เร่งรัดให้จีนและสหภาพยุโรป ร่วมกันหาวิธีที่เป็นไปได้ในการ
จัดทา FTA และกาหนดเป้าหมายให้การค้าระหว่างกันมีมูลค่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ ภายในปี 2020 ซึ่งฝ่าย
EU กล่าวตอบอย่างคลุมเครือว่า พร้อมที่จะพิจารณาเมื่อมีโอกาสในอนาคต แม้ว่าจะมีการผลักดันจาก
นายกรัฐมนตรีอังกฤษ (นาย David Cameron) และรัฐมนตรีเศรษฐกิจเยอรมัน (นาย Sigmar Gabriel )
นาย Pablo Zalba Bidegain กรรมาธิการเศรษฐกิจและการเงิน รัฐสภายุโรป กล่าวว่า การจัดทา BIT ครั้งนี้
เป็นโอกาสที่ EU จะได้ตรวจสอบความเท่าเทียมระหว่างกันอีกครั้งว่าเป็นไปตามระเบียบที่กาหนดไว้ เพียงใด
ความเห็นเกี่ยวกับการจัดทา FTA จีน-สหภาพยุโรป ซึ่งมีทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายคัดค้าน ดังตารางต่อไปนี้
ความเห็นจากสหภาพยุโรป
ฝ่ายสนับสนุน
ฝ่ายคัดค้าน
-นาย David Cameron -นาย Ed Miliband หัวหน้า
นายกรัฐมนตรีอังกฤษ6: เรียก พรรค Labour เราต้องไม่
ร้องให้มีการจัดทาFTA,อังกฤษ แข่งขันกับจีนด้วย low pay,
มีความพร้อมที่สุดในกลุ่ม G8, low skills แต่ต้องแข่งขันบน
G20 และ EU, จะเพิ่มมูลค่า พื้นฐานของ high-skill, hiการค้าของอังกฤษประมาณ tech, high-wage economy
1.8 พันล้านปอนด์/ปี
ส่งเสริมให้ SME เติบโต ช่วย
-นาย Carlo Calenda ฝึกอบรมให้คนหนุ่มสาวทา
รัฐมนตรีช่วยกระทรวง
ธุรกิจ เป็นการสร้างความมั่ง
Economic Development คั่งให้ประเทศอย่างแท้จริง
อิตาลี7 จะผลักดันให้เริ่มจัดทา
FTA
เพราะปัจจุบันจีนมี
บทบาทสาคัญมากขึ้นในการ
ค้าระหว่างประเทศ เช่นล่าสุด
มีบทบาทเอื้อให้การเจรจา
Trade
Facilitation
Agreement (TFA) ภายใต้
WTO ประสบผลสาเร็จ, จีน
เป็นประเทศในกลุ่มBRICS8 ที่

ความเห็นจากจีน
ฝ่ายสนับสนุน
ฝ่ายคัดค้าน
9
-ประธานาธิบดี Xi Jinping
n.a.
กล่าวในระหว่างเยือน
คณะกรรมาธิการยุโรป กรุง
บรัสเซลส์ เบลเยี่ยมเมื่อเดือน
มี.ค.57 ให้ผู้บริหารระดับสูง
ของ EU พิจารณาการจัดทา
FTA กับจีน

6

ที่มา : David Cameron calls for new EU-China free trade agreement, the Guardian, 2 December 2013
(www.theguardian.com)
7
ที่มา : Europe should have FTA with China : Italian official, Xinhua, 19 December 2014 (www.bilaterals.org)
8

BRICS หมายถึงกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา ที่มีการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว (Emerging Market) ประกอบด้วยประเทศ บราซิล (Brazil)
รัสเซีย (Russia) อินเดีย (India) จีน (China) แอฟริกาใต้ (South Africa) ที่มา : กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ
(http://sameaf.mfa.go.th)
9
ที่มา : China’s Xi wins EU pledge to consider free-trade deal, by Robin Emmott and Francesco Guarascio, Reuters, 31 March 2014
(www.reuters.com)

มีขนาดใหญ่มีความสาคัญมาก
ในการค้าและการพัฒนา,จีนได้
กาหนดแผน 5 ปีเพื่อก้าวสู่
consumption economy
และเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม
ยิ่งขึ้น, ความสัมพันธ์ระหว่าง
จีน-EUก็เติบโตอย่างเหมาะสม
ดังนั้น
จึงควรเริ่มเจรจาฯ
ภายใน 12-18 เดือนข้างหน้า

สถานะล่าสุด - เมื่อเดือนตุลาคม 255710 IMF คาดการณ์ว่าในปี 2557 เศรษฐกิจจีนวัดโดย GDP 17,632
ล้านล้านเหรียญสหรัฐ นับเป็นอันดับหนึ่งของโลก และมีขนาดใหญ่กว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ที่จะมี
GDP
17,416 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้อังกฤษยังได้ออกพันธบัตรสกุลเงินหยวน (Renminbi หรือ RMB)
ตอกย้าความสาคัญของจีนต่อเศรษฐกิจโลก และถือเป็นชาติตะวันตกประเทศแรกที่ออกพันธบัตรสกุลเงินหยวน
นอกจากนี้ มากรใช้เงินสกุลหยวนในการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศมากขึ้น
ซึ่งชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ ความเข้มแข็ง มั่งคั่ง และมั่นคงของเศรษฐกิจจีน 11 ซึ่งยากที่
สหภาพยุโรปจะปฎิเสธหรือยืดเวลาการจัดทา FTA กับจีนออกไป เพราะยิ่งช้ายิ่งจะเสียโอกาส แม้ว่าจะมีข่าว
จากสหภาพยุโรปในช่วงที่ประธานาธิบดี Xi เยือนสหภาพยุโรปในเดือนมีนาคม 2557 ว่า จะพิจารณาจัดทา
FTA กับจีนหรือไม่ขึ้นอยู่กับผลของการเจรจา BIT
ผลกระทบที่ไทยอาจได้รับ ทางเลี่ยงหรือทางรอด12 เช่น
1.สินค้าจีนที่หลากหลายในคุณภาพแทบทุกระดับจะหลั่งไหลเข้า EU มากและสะดวกขึ้น เนื่องจาก
จะมีการลดอัตราภาษีนาเข้าหรือมีอัตราเป็นศูนย์ ซึ่งต้องถูกคัดค้านจากผู้ผลิตสินค้าประเภทเดียวกันภายใน EU
ทั้งอาจจะเผชิญอุปสรรคด้านกฎระเบียบ เช่น มาตรการคุ้มครองความปลอด ภัยผู้บริโภค กฏระเบียบและการ
ตรวจสอบสินค้าซึ่งต้องปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทั้งสินค้าที่ผลิตภายใน EU และที่นาเข้า (เช่น สินค้าอาหารและ
อาหารสัตว์ -ระเบียบ Food Safety และระบบตรวจสอบ RAPID สาหรับสินค้าที่มิใช่อาหาร ยา เครื่องสาอางระเบียบด้านความปลอดภัยของสินค้า GPSD (General Product Safety Directive) และระบบตรวจสอบ
RAPEX ทั้งนี้ สินค้า ยา และเครื่องสาอางจะต้องปฎิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ)
ผลกระทบต่อสินค้านาเข้าจากไทย - ประเภทเดียวกันหรือที่ใกล้เคียงกับจีน เช่น จะมีราคาแพง
เพราะต้องเสียภาษีในอัตราสูงกว่า (เช่น เสื้อผ้า เครื่องหนัง เครื่องใช้ไฟฟ้า ) ไม่สามารถแข่งขันได้ ดังนั้น
ผู้ผลิตสินค้าไทยควรดาเนินกลยุทธเช่น
--การสร้างแบรนด์ด้วยการผลิตสินค้าที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เน้นการออกแบบที่ใช้
ความรู้ความสามารถ นวัตกรรมใหม่ๆ ร่วมกับความเป็นเอกลักษณ์ที่ยากจะลอกเลียน เช่น การออกแบบเครื่อง
หนังของนักออกแบบอิตาเลี่ยน ที่มีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น และแบรนด์ของความเป็นอิตาเลี่ยน เป็นที่
ยอมรับทั่วโลกว่าเป็นสินค้าทั้งในระดับ premium และ high end ที่ดึงดูดผู้ซื้อได้ด้วยตัวสินค้าเอง
--การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาใน EU รวมทั้งการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
(Geographical Indications หรือ GIs) ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการตลาดและเพิ่มมูลค่าสินค้า ป้องกันการแข่งขัน
ที่ไม่เป็นธรรม สามารถเป็นสื่อ ให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ผลิตขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือท้องถิ่นใด
ท้องถิ่นหนึ่ง การระบุชื่อประเทศหรือท้องถิ่นจะทาให้ผู้บริโภคเข้าใจว่ าสินค้านี้มีลักษณะพิเศษต่างไปจากสินค้า
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ที่มา : จีนกับเศรษฐกิจโลก โดย วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ, กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 27 ตุลาคม 2557 (www.bangkokbiznews.com)
จีนเป็นผู้ส่งออกสินค้ารายใหญ่ที่สุดไป EU (ล่าสุดปี 2556 มูลค่า 280.0 พันล้านดอลลาร์) +เป็นแหล่งผลิตสินค้าให้ EU และเป็นคู่ค้าอันดับ 2 ของ EU
โดย EU เป็นแหล่งถ่ายทอด high-technology ของจีน (ที่มา : บทวิเคราะห์เรื่อง “ไทยควรปรับตัวอย่างไร ? : จีน-สหภาพยุโรปเป็นคู่ค้าสาคัญของโลก”,
ส่วนอานวยการ สานักสารสนเทศการเจรจาการค้ากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, สิงหาคม 2557)
12
เป็นความเห็นส่วนบุคคลของผู้จัดทารายงาน (นางสาวพรศิริ เมฆวิชัย)
11

จาพวกเดียวกันที่ผลิตขึ้นจากแหล่งอื่น จะส่งผลให้สินค้านั้นมีราคาสูงขึ้นหรือจาห น่ายได้มากขึ้น เช่น ข้าวหอม
มะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ที่ EU ได้รับรองการจดทะเบียน GIs มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 255613 แต่
ข้อจากัดของการจดทะเบียนสินค้า GIs ครอบคลุมเฉพาะสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ (เช่น ส้มโอนครชัยศรี
(นครปฐม) กาแฟดอยตุง (เชียงราย) ไวน์ที่ราบสูงภูเรือ (เลย) ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท (ขอนแก่น) สก๊อตช์วิสกี้
(สก๊อตแลนด์)) ทั้งนี้ จาเป็นต้องเน้นการ โฆษณาประชาสัมพันธิ์ ในสื่อต่างประเทศที่เป็นภาษาสากล (เช่น
อังกฤษ) และภาษาท้องถิ่นอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง
2. การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับจีนในทีมการผลิตสินค้าที่ไทยยังไม่เข้มแข็ง โดยเข้าร่วมใน Supply Chain
เช่น สินค้า high technology 14 โดยพยายามปรับปรุงสถานะและเพิ่มความสาคั ญ/บทบาทการผลิตของไทย
เพื่อยกระดับให้สูงขึ้นเป็นลาดับอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และนามา
ประยุกต์ปรับใช้กับการผลิต พัฒนา และคิดค้นประดิษฐ์สินค้าใหม่ๆ
3. การเร่งปรับปรุงและพัฒนาในด้านต่างๆ ที่สาคัญอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เช่น การศึกษา
(เน้นพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรมใหม่ๆ) เศรษฐกิจและ
สังคม (ให้ความสาคัญยิ่งต่อการวิจัยและพัฒนา (Research & Development หรือ R & D) เช่น จัดสรร
งบประมาณในแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง) นอกจากนี้ยังมีกฎหมาย ระเบียบต่างๆ เทคโนโลยีสารสนเทศ จาเป็นต้องมี
ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่พร้อมใช้ประโยชน์และทันสมัยที่สุด
------------------------------------------ส่วนอานวยการ
สานักสารสนเทศการเจรจาการค้า
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ธันวาคม 2557
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ที่มา : สานักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์
ที่มา : บทความเรื่อง “ไทยควรปรับตัวอย่างไร ? : สหภาพยุโรป-จีนเป็นคู่ค้าสาคัญของโลก”, ส่วนอานวยการ สานักสารสนเทศการเจรจาการค้ากรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ, สิงหาคม 2557
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