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กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ จัดเสวนาเวทีการมีสวนรวมภาคประชาชน เรื่อง “ความตกลงหุนสวน
ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) โดยมีวัตถุประสงค>เพื่อสราง
ความตระหนัก และความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาว
สาระสําคัญของการสัมมนาฯ สรุปได ดังนี้
1. การสัมมนาเรื่อง “ความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive
Economic Partnership: RCEP)” วันที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 09.00-13.00 น.
1.1 ผอ.พิ ทั ก ษN อุ ด มวิ ชั ย วั ฒ นN ผู อํ า นวยการสํ า นั ก อเมริ ก าและการรวมกลุ มทางเศรษฐกิ จ
กลาวเปQดการสัมมนาวาในปR 2556 อาเซียนจะเริ่มดําเนินการเปQดเจรจาการคาเสรี RCEP ขึ้น และกรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศไดจัดการสัมมนาเพื่อเผยแพรความรูความเขาใจเปVนครั้งที่ 2 ซึ่งครั้งแรกไดจัดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2555 ทั้งนี้
ความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ Regional Comprehensive Economic Partnership: “RCEP” วา
RCEP มีพัฒนาสืบเนื่องมาจากการรวมอาเซียน+1 ที่มีอยู ไดแก จีน เกาหลีใต ญี่ปุZน อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด>
โดยมีประชากรรวมกันถึงเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลก หรือกวา 3,300 ลานคน คิดเปVนรอยละ 50 ของประชากรโลก
และมี GDP สูงถึง 17,100 พันลานเหรียญสรอ. หรือคิดเปVนรอยละ 27 ของ GDP โลก ทั้งนี้ RCEP จะเปVนความตกลงที่มี
มาตรฐานกวาง และเขมขนกวาความตกลงการคาเสรีที่อาเซียนทํากับคูเจรจา+1 แตเดิม
2. การบรรยายภาพรวมเรื่อง “ความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)”
2.2 ผอ.รณรงคN พู ลพิพั ฒนN ผูอํ านวยการสํ านั กการคาบริ การและการลงทุ น กลาวคํ า บรรยาย
ภาพรวมวา RCEP หรือ Regional Comprehensive Economic Partnership ประกอบดวยประเทศสมาชิก 16 ประเทศ
เปVนผลสืบเนื่องจากวัตถุประสงค>ของผูนํ าอาเซียนที่ตองการรวมกลุมทางเศรษฐกิจที่ใหญขึ้นกวาที่อ าเซียนเคยมีมา คื อ
อาเซียน+1 หรือเปVนการนําความตกลงการคาเสรีอาเซียน+1 จํานวน 5 กรอบ 6 ประเทศซึ่งเปVนประเทศคูภาคีที่ยังไมมี
FTA รวมกัน มาเจรจารวมกันอีกครั้ง ซึ่งจะเปVนผลดีตอการเสริมสรางอํานาจตอรอง รวมสรางกฎเกณฑ>ทางการคา ขยาย
ตลาด และแหลงวัตถุดิบทั้งในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค
ปeจจุบันประเทศสมาชิก RCEP กําลังหารือเพื่อจัดทํากรอบการเจรจา (Scoping paper) เพื่อกําหนด
ทิศทางและแนวทางสําหรับการเจรจาเปQดตลาดสินคา การคาบริการ การลงทุน และหลักการเจรจาในประเด็นการคาอื่นๆ
ภายใต RCEP รวมทั้ ง ไดมี ก ารจั ด ตั้ ง กรอบการทํ า งาน (Scope of work) และคณะเจรจา RCEP หรื อ RCEP Trade
Negotiating Committees (RCEP-TNC) เพื่อรายงานกรอบการดําเนินงานตอผูนําอาวุโสอาเซียน (SEOM) ตอไป ทั้งนี้
Scoping paper ดานสินคาครอบคลุมทั้งเรื่องการยกเลิกมาตรการภาษีและมาตรการที่ไมใชภาษี (NTMs/NTBs) ตางๆ ซึ่ง
เห็นวายังมีเรื่องที่ตองเจรจาตออีกมาก อาทิ การปรับพิธีการศุลกากร เนื่องจากประเทศคูภาคีทั้ง 6 ประเทศยังมีมาตรการ
ปกปsองสินคาอยูสูงพอสมควร ดานการคาบริการเห็นวา ปeจจุบันมาตรการกีดกันภาคบริการในภูมิภาคยังมีอยูสูง ซึ่งหวังวา
การเจรจาเปQดเสรีภายใตกรอบ RCEP กับประเทศคูภาคีทั้ง 6 ประเทศซึ่งมีรายไดจากภาคบริการสูงมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง

-๒ญี่ปุZน ออสเตรเลีย จะชวยขยายโอกาสการออกไปลงทุนของ SMEs ไทยในภูมิภาค และเห็นวาจะเปVนประโยชน>ตอผูบริโภค
อยางแนนอน สําหรับดานการลงทุน เห็นวาระดับการเปQดเสรีไมควรนอยกวาอาเซียน+1 ทั้งนี้ ยังมีหลายประเด็นที่ยังเปVน
ปeญหา อาทิ การคุมครองสิทธินักลงทุน โดยเฉพาะอินเดียที่อาจเปQดเสรีไมสูงเทาประเทศภาคีอีก 5 ประเทศ เปVนตน
3. การเสวนาโตRะกลม เรื่อง “ความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)” ในมุมมอง
ภาคเอกชน
3.1 คุณพรศิลปU พัชรินทรNตนะกุล ประธานคณะกรรมการธุรกิจเกษตรและอาหาร สภาหอการคา
แหงประเทศไทย
คุณพรศิลปUใหความเห็นวา RCEP จะชวยใหการเจรจาการคาเสรีของภูมิภาคมีความเปVนหนึ่งเดียว
มากขึ้นกวาการเจรจาอาเซียน+1 ซึ่งเห็นวาควรตองมีการปรับ (Harmonize) ความแตกตางในดานตางๆ ไดแก ภาษี กฎถิ่น
กําเนิดสินคา และมาตรฐานสินคา ทั้งนี้ การเจรจา RCEP จะชวยผลักดันเปsาหมาย AEC ในปR 2558 ใหดําเนินการไดสําเร็จ
เร็วยิ่งขึ้น โดยมีเปsาหมายการเจรจา RCEP ใหแลวเสร็จในปR 2560
สําหรับประเทศไทย อุตสาหกรรมสินคาเกษตรและอาหารถือเปVนอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพสูงกวา
ประเทศในอาเซียนทั้งหมด ดังนั้น ไทยควรตองพิจารณาใชประโยชน>จาก RCEP อยางไรใหไดประโยชน>สูงที่สุด รวมถึงเห็น
วาผูประกอบการไทยควรเรงพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินคา เพื่อสามารถกาวขามมาตรการกีดกันตางๆ รวมถึงมาตรการ
ดาน ROOs ซึ่งใชเทคโนโลยีขั้นสูง และเปVนกระบวนการผลิตที่ตอเนื่อง จากประเทศคูภาคีทั้ง 6 ประเทศใหไดตอไป
3.2 คุณเพียงใจ แกวสุวรรณ นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนตNไทย
คุ ณเพี ยงใจใหความเห็ นวา อุ ตสาหกรรมยานยนต> ไทยมี ก ารเจริ ญเติ บโตดวยดี ม าโดยตลอด แม
ประเทศไทยจะยังไมมีตราสินคาของเปVนของตนเอง แตเปVนฐานการผลิตรถยนต>และชิ้นสวนรถยนต>เพื่อจําหนายและสงออก
ในลําดับหนึ่งของอาเซียน จากสมาชิกอาเซียนอีก 4 ประเทศที่มีศักยภาพในการผลิต ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟQลิปปQนส>
และเวียดนาม โดยในปRที่ผานมาไทยมียอดการผลิตที่ 2.4 ลานคัน คิดเปVนยอดจําหนายในประเทศ 1 ลานคัน ที่เหลือเปVน
การผลิตเพื่อสงออก สําหรับโอกาส เนื่องจาก RCEP คือการรวมตัวเพิ่มขึ้นของอาเซียนกับประเทศคูภาคีอีก 6 ประเทศ
ซึ่งเปVนประเทศพัฒนาแลว จึงนับเปVนประโยชน>แกประเทศไทย ทั้งในดานการถายโอนเทคโนโลยีขั้นสูง และเพื่อขยายตลาด
การผลิต (อาทิ Global network, Supply chain) และสงออก สําหรับผลกระทบ เห็นวา ควรดําเนินการเจรจาเพื่อลดหรือ
ยกเลิกมาตรการกีดกันทางการคาตางๆ เพื่อใหเกิดประโยชน>สูงสุดแกผูประกอบการไทยตอไป
3.3 คุณสมศักดิ์ วิเศษเรืองโรจนN นายกสมาคมผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ
คุณสมศักดิ์ใหความเห็นวา ในภาพรวม RCEP ตอดานโลจิสติกส> ควรเริ่มมองจากตนน้ําถึงปลายน้ํา
โดยตองเริ่มจากนักลงทุน (Investor) จนถึงผูผลิตรายยอยตางๆ (Final assembly) ทั้งนี้ เห็นวาการเขามาของสมาชิก
RCEP อีก 6 ประเทศ โดยเฉพาะญี่ปุZน และเกาหลีใตจะสรางมูลคาเพิ่ม (Value added) แกอาเซียนอยางแนนอน เชน มี
Contract จากตางชาติ ม ากขึ้ น โดยเห็ นวาการเจรจาควรตองลงลึ ก ในสาขาที่ อ าเซี ย น+1 ยั งไมไดเริ่ ม เจรจา สํ า หรั บ
ผลกระทบเห็นวา การคาบริการโลจิสติกส> Logistic service provider ควรตองไปคูกันกับสินคา แตประเทศไทยยังไมเปVน
เชนนั้น ซึ่งทําใหการเขาไปเจาะตลาดของประเทศคูภาคี เชน จีน ญี่ปุZน เปVนเรื่องยาก ซึ่งไทยควรตองเรงพัฒนาในดานนี้
รวมถึงการพัฒนาผูประกอบการไทยใหมีความแข็งแกรง โดยเฉพาะมีความสามารถในการเขาถึงแหลงขอมูล เพื่อพรอมที่จะ
แขงขันหลังเปQดตลาดเสรีตอไป

-๓3.4 ดร.ฉัตรชัย ดวงรัตนพันธN ผูอํานวยการสมาคมผูคาปลีกไทย
ดร.ฉัตรชัยใหความเห็นวา ปeจจุบันอุตสาหกรรมการคาปลีกสรางมูลคาการคาสูงเปVนอันดับ 2 หรือ
คิดเปVนมูลคา 2.3 ลานลานบาท และมีการจางงานสูงเปVนอันดับหนึ่งของประเทศ อยางไรก็ตาม ในดานการขยายการลงทุน
เห็ นวา ประเทศคู ภาคี นาจะเขามาลงทุนในไทยมากกวาที่ ผูประกอบการไทยออกไปลงทุ น ซึ่ ง เปV นผลมาจากการขาด
ความแข็งแกรงของผูประกอบการไทย และมาตรการกฎระเบียบตางๆ ซึ่งประเทศคูภาคียังมีอยูสูง อยางไรก็ตาม ปeจจุบัน
ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญของไทย อาทิ เซ็นทรัลกรุ‚ป ไดเริ่มออกไปลงทุนที่อินโดนีเซีย และอินเด็กซ>กรุ‚ปที่ไดขยายตลาดไป
เวียดนามและอินโดนีเซีย ซึ่งแสดงใหเห็นวาธุรกิจที่นาเปVนหวง คือกลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งตองเรงพัฒนาให
มีความแข็งแกรง และพรอมตอการแขงขันตอไป ดานผลกระทบ ไดแก 1) สินคาประเภท Non-food โดยเฉพาะสินคา
International brand ที่ประเทศคูภาคีมีความแข็งแกรง 2) มาตรการ ROOs ที่ตองเรงปรับเกณฑ>มาตรฐานใหสอดคลอง
กัน และ 3) ดานบุคลากร ที่ไทยควรตองเรงพัฒนามาตรฐานบุคลากร อาทิ การศึกษา และความรูดานภาษา เนื่องจากไทยมี
เปsาหมายที่จะเปVนแหลง Shopping destination รวมถึงธุรกิจคาปลีกที่ตองการแรงงานจํานวนมาก แตไทยยังมีแรงงานที่
ขาดความรูความเชี่ยวชาญเปVนจํานวนมาก สงผลใหการเคลื่อนยายแรงงานยังมีจํากัด ทั้งนี้ ภาครัฐควรเรงจัดตั้งหนวยงานที่
มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจแตละสาขา เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูประกอบการในการขยายการคาการลงทุนตอไป
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