
ขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN - China Free Trade Area) 
และผลกระทบตอการลงทุนของจีนในไทย 

 

ความเปนมา 
 
 เมื่อวันที ่7 พฤศจิกายน 2001 ผูนําอาเซียน-จีนไดเหน็ชอบใหมีการจัดต้ังคณะเจรจา 

อาเซียน-จีน (Trade Negotiation Committee: TNC) เพื่อจัดทํากรอบความตกลงความรวมมอื

ทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน ที่จะใชเปนพื้นฐานในการจัดทาํขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีนที ่

สมบูรณภายใน 10 ป ซึ่งตอมา TNC ไดสรุปผลการเจรจาและจัดทาํกรอบความตกลง ซึ่งไดรับ 

ความเห็นชอบจากผูนําอาเซียน-จีน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน (ASEAN-China 

Summit) คร้ังที ่8 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที ่4 พฤศจิกายน 2002 

 โดยมีกรอบในการเจรจา (Framework Agreement: FA) ครอบคลุมความสัมพนัธทาง

เศรษฐกิจในทกุดาน การเจรจาแบงเปน การเปดเสรีดานการคาสินคา การเปดเสรีดานการคา

บริการและการลงทุน และความรวมมือดานเศรษฐกจิตางๆ นอกจากนี้ยงัไดจัดต้ัง TNC (Trade 

Negotiating Group) เพื่อเปนกลไกในการเจรจา โดยจะเปนเวทหีารือระหวางอาเซียนกับจีน ซึ่งมี

ไทยเปนประธานฝายอาซยีน และจัดต้ัง ASEAN Trade Negotiating Group (TNG) เปนเวที

ประชุมหารือระหวางสมาชกิอาเซียน 

 

การดําเนินการ 
 
การเปดเสรีการคาสินคา (ที่มีผลบังคับใชแลว) 

 ผูนําไทยและจีนไดเห็นชอบใหไทยกับจีนเร่ิมลดภาษีระหวางกันในสินคาเกษตรพกิัด  

07-08 (ผัก และผลไม) ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2003 ภายใตกรอบ Early Harvest อาเซียน-จีน หรือ 

3 เดือนกอนประเทศสมาชกิอาเซียนอ่ืนๆ 

 

การเปดเสรีการคาสวนแรก (Early Harvest)  

 ในสินคาพิกัด 01-08 และสินคาเฉพาะ (Specific products) อีก 2 รายการ คือ ถานหนิ

แอนทราไซดและถานหนิโคก/ เซมิโคก ต้ังแตวันที ่ 1 มกราคม 2004 โดยประเทศอาเซียนเดิม 6 

ประเทศและจีน ลดภาษีลงเหลือ 0% ในป 2006 สวนอาเซียนใหมใหยดืหยุนไดถงึป 2010 
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การเปดเสรีการคาสินคาทั่วไป  
 ไดจัดทําความตกลงวาดวยการคาสินคา (Agreement on Trade in Goods) โดย  

 (1) สินคาปกติ เร่ิมลดภาษีต้ังแตวันที ่20 กรกฎาคม 2005 และลดลงเหลือ 0% ภายในป 

2010  

 (2) สินคาออนไหว จะเร่ิมลดภาษีในป 2012 และจะลดภาษีเปน 0-5% ในป 2018  

 (3) สินคาออนไหวสูง จะคงอัตราภาษีไวไดถึงป 2015 จึงจะลดภาษีมาอยูที่ไมเกนิ 50% 
กฎวาดวยถ่ินกําเนิดสินคา  
 (1) สินคาเกษตรพื้นฐาน ใชหลัก Wholly obtained  

 (2) สินคาอ่ืนๆ มูลคาของวตัถุดิบที่ใชภายในประเทศไมตํ่ากวา 40% โดย นํามลูคาของ

วัตถุดิบจากประเทศสมาชิกมารวมกันได  

 (3) กฎถิ่นกาํเนิดสินคาเฉพาะ (Product Specific Rules: PSR) สําหรับบางสินคา 

 

สถานะลาสุดของการเจรจา 
  

 การประชุมคณะเจรจาการคาเสรีอาเซียน-จีน ไดมีการประชุมแลว 28 คร้ัง ลาสุดระหวาง 

วันที ่18-20 กมุภาพนัธ 2008 ที่กรุงเทพฯ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

 
การเปดเสรีดานการคาสนิคา 
 (1) การเจรจาลด/เลิกมาตรการกีดกนัทางการคาทีม่ิใชภาษ ีที่ประชุมเห็นควรใหรวบรวม 

ขอมูล NTMs ของประเทศสมาชิกตามที่แจงตอ WTO เพื่อจัดทาํเปนฐานขอมูล จะดําเนนิการ 

แกไขปญหาจากมาตรการทีไ่มใชภาษีควบคูกันไป โดยแตละประเทศสามารถหยิบยกปญหาที ่

ภาคธุรกิจประสบในอาเซียนและจีน และนาํมาหารือเพื่อหาทางแกไขปญหาตอไป 

 (2) การทบทวนความตกลงการคาสินคา ในเบ้ืองตนใหดูวาทกุประเทศไดดําเนินการลด 

ภาษีตามที่ผูกพันไว หรือดําเนินการตามความตกลงฯ ครบถวนหรือไม รวมทั้งวิเคราะห Trade 

creation ที่เกดิจากการลดภาษีระหวางกนั แลวจึงพิจารณาเสนอแนวทางการทบทวนความตกลง 

ตอไป 

 
การเจรจาการคาบรกิาร 
 ในการเจรจาเปดตลาดรอบสอง (Second Package) ขณะนี้ยังคงมีเพียงจนีและอาเซียน 

4 ประเทศ (อินโดนีเซีย พมา สิงคโปร และไทย) ที่ยืน่ขอเรียกรองการเปดตลาด (Request) 

แลว ที่ประชุมจึงกําหนดใหประเทศสมาชกิอ่ืนยืน่ขอเรียกรองฯ ภายใน 3 มีนาคม 2008 และ 
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ขอเสนอการเปดตลาด (Offer) ภายใน 17 มีนาคม 2008 หากเกนิจากกําหนดนี้จะถือวาไมมีขอ 

เรียกรอง ทั้งนี ้เพื่อใหจีนสามารถพจิารณาจัดทาํขอเสนอใหอาเซียนและสามารถสรุปการเจรจา 

ขอผูกพันชุดทีส่องไดภายในเดือนกรกฎาคม 2008 ตามที่กําหนดไว 

 
การเจรจาดานการลงทุน 
 (1) รางขอบทเร่ืองการอํานวยความสะดวกการลงทนุและการคุมครองการลงทุน โดยฝาย 

จีนไดเหน็ชอบในหลักการ แตขอนําเร่ืองกลับไปหารือกบัทางเมืองหลวงอีกคร้ัง 

 (2) หลักการการเปดเสรีการลงทนุในอนาคต จีนมทีาทยีอมรับหลักการการเปดเสรีใน 

อนาคตที่อาเซยีนเสนอในเบ้ืองตน คือ หลักการปฏิบัติเยีย่งคนชาติ (National Treatment: NT) 

และหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับอนุเคราะหยิง่ (Most Favoured Nation: MFN) ภายใน 1 ป 

หลังจากลงนามความตกลงฯ ซึ่งจีนขอกลับไปปรึกษาเมืองหลวงและใหการยนืยนักบัอาเซียนใน 

การประชุมคร้ังหนา 

 

ผลกระทบตอการลงทุนของจีนในไทย 
 
 ประเทศจีนและสมาชิกกลุมอาเซียนตกลงจะใหมกีารสงเสริมการลงทนุ (Investment 

Regime) ทีแ่ขงขันเปดกวาง และมีความโปรงใส โดยไดมีการเพิม่เติมใหครอบคลุมเร่ืองการ

ปกปองการลงทุน (Protection of Investment) ดวย ทั้งนี้การเจรจาเปดเสรีดานบริการและการ

ลงทนุไดเร่ิมตนในป ค.ศ.2003 โดยประเทศจีนสนใจทีจ่ะเปดเสรีดานการลงทุนกบัประเทศสมาชิก

อาเซียนใน 5 ดาน ไดแก ดานอุตสาหกรรม ดานปาไม ดานประมง ดานเหมอืงแร และดาน

เกษตรกรรม ซึ่งจากการจัดทําความตกลงดานการลงทุนระหวางกนัคร้ังลาสุดไดครอบคลุมดาน

การคุมครองการลงทนุ การอํานวยสะดวกการลงทนุ และการเปดเสรีการลงทุน อยางไรก็ตามจนียัง

ไมสามารถผูกพันการเปดเสรีดานการลงทนุในขณะนี้ได เนื่องจากยังไมมีกฎหมายรองรับ เพราะไม

เคยเปดเสรีดานการลงทนุกบัประเทศคูคาใด ทั้งสองฝายจึงเห็นพองในเบ้ืองตนวา ความตกลงการ

ลงทนุระหวางทั้งสองฝายจะครอบคลุม ถึงการคุมครองการลงทนุที่มคุีณภาพ สําหรับการอํานวย

ความสะดวกดานการลงทุนจะจัดใหมีกลไกแกไขปญหาที่เปนอุปสรรคตอการลงทนุระหวางกัน 

สวนดานการเปดเสรีการลงทุนนั้นจีนจะเจรจาเปดตลาดใหกับอาเซยีนทนัทเีมื่อจนีพรอมหรือได

เจรจาเปดตลาดกับประเทศคูคาอ่ืน และจะไมเปดตลาดใหกับอาเซียนนอยไปกวาประเทศคูคาอ่ืน  

 ในป 2549 การลงทนุระหวางอาเซียนกับจีนมีมูลคาสูงถึง 4 พันลานเหรียญสหรัฐ และมี

อัตราการขยายตัวจากป 2548 รอยละ 18 โดยมีการลงทนุจากอาเซียนไปยังจนีมีมูลคา 3,124 
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 ดังนัน้ในการเปดเสรีคร้ังนี้ถอืวาเปนยทุธศาสตรการลงทนุเชิงรุก และเปนโอกาสสําคัญของ

ไทยที่จะทาํอยางไรใหตัวเองกาวเขาสูการเปนศูนยกลางทางธุรกิจในการเปนผูใหบริการ ( Service 

Prodiver ) จัดจําหนายสินคา และฐานการใหบริการการลงทนุจนีแกประเทศสมาชกิอาเซียน แทน

การแขงขันผลิตสินคาราคาถกู คาแรงตํ่าแขงสูกับจีน ซึ่งส่ิงนี้จะชวยสรางรายไดมหาศาลใหแกไทย 

โดยรัฐบาลจะเรงหาความรวมมือผานสมาคมพันธมิตรธรุกิจไทย - จีน ที่จะใหมีการพฒันา 

เครือขายทางการลงทุนรวมกันระหวางรัฐและเอกชน   

 สําหรับปจจัยที่จะดึงดูดการลงทนุจากประเทศจีนใหเขามาลงทนุในไทย ไดแก การที่ไทยมี

วัตถุดิบทางการเกษตรเปนจํานวนมาก อาท ิ ยางพารา มันสาํปะหลัง ปาลมน้ํามัน ฯลฯ ไทยมี

แรงงานทมีีคาแรงไมสูงเกนิไป นอกจากนี้ยงัไดรับประโยชนจากการใชไทยเปนฐานการผลิตเพือ่

ขยายตลาดในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN HUB) ที่มีจาํนวนประชากรมากกวา 500 ลานคน และมี

เศรษฐกิจทีม่ีการเติบโตอยางตอเนื่อง การต้ังฐานการสงออกในไทยเพือ่ขยายตลาดไปยังประเทศท่ี

ไทยมีการทาํขอตกลงเขตการคาเสรี (FTA) ดวย เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศทีม่ีการทาํ FTA 

กับประเทศคูคามากที่สุดในกลุมประเทศกาํลังพัฒนาดวยกัน รวมไปถึงการไดรับประโยชนจาก

ตลาดเกิดใหมที่มีศักยภาพในการซื้อของไทย เชน ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง  รัสเซีย ทวปี

แอฟริกา และลาตินอเมริกา  

 สวนแรงผลักดันที่จนีจะออกไปลงทนุตางประเทศมีหลายปจจัย คือ การมุงแสวงหาความ

มั่นคงทางพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเปนปจจัยหลักในการสรางการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจอยางยั่งยืน การขยายไปสูตลาดใหมที่มีศักยภาพในตางประเทศเพื่อชวยเพิ่มกาํไรใหกับ

ธุรกิจ การกระจายความเส่ียง ทั้งจากปญหาการเผชิญกับมาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษี

จากประเทศพฒันาแลวมากข้ึน รวมถึงแรงกดดันจากการที่จนีมีเงินกองทนุสํารองตางประเทศสูง

ถึง 1.6 ลานลานเหรียญสหรัฐ ความตองการเขาถึงเทคโนโลยีและระบบการบริหารจัดการที่มี

มาตรฐานในระดับโลก การผลักดันของรัฐบาลจีนตามยุทธศาสตร "กาวออกไป" ตลอดจนจากการ

เพิ่มจาํนวนของบริษัทและรัฐวิสาหกิจของประเทศจีนที่มคีวามพรอมในการกาวออกไป  
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