ขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN - China Free Trade Area)
และผลกระทบตอการลงทุนของจีนในไทย
ความเปนมา
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2001 ผูนําอาเซียน-จีนไดเห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะเจรจา
อาเซียน-จีน (Trade Negotiation Committee: TNC) เพื่อจัดทํากรอบความตกลงความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน ที่จะใชเปนพื้นฐานในการจัดทําขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีนที่
สมบูรณภายใน 10 ป ซึ่งตอมา TNC ไดสรุปผลการเจรจาและจัดทํากรอบความตกลง ซึ่งไดรับ
ความเห็นชอบจากผูน ําอาเซียน-จีน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน (ASEAN-China
Summit) ครั้งที่ 8 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2002
โดยมีกรอบในการเจรจา (Framework Agreement: FA) ครอบคลุมความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจในทุกดาน การเจรจาแบงเปน การเปดเสรีดานการคาสินคา การเปดเสรีดานการคา
บริการและการลงทุน และความรวมมือดานเศรษฐกิจตางๆ นอกจากนี้ยงั ไดจัดตั้ง TNC (Trade
Negotiating Group) เพื่อเปนกลไกในการเจรจา โดยจะเปนเวทีหารือระหวางอาเซียนกับจีน ซึ่งมี
ไทยเปนประธานฝายอาซียน และจัดตั้ง ASEAN Trade Negotiating Group (TNG) เปนเวที
ประชุมหารือระหวางสมาชิกอาเซียน

การดําเนินการ
การเปดเสรีการคาสินคา (ที่มีผลบังคับใชแลว)
ผูนําไทยและจีนไดเห็นชอบใหไทยกับจีนเริ่มลดภาษีระหวางกันในสินคาเกษตรพิกัด
07-08 (ผัก และผลไม) ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2003 ภายใตกรอบ Early Harvest อาเซียน-จีน หรือ
3 เดือนกอนประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ
การเปดเสรีการคาสวนแรก (Early Harvest)
ในสินคาพิกัด 01-08 และสินคาเฉพาะ (Specific products) อีก 2 รายการ คือ ถานหิน
แอนทราไซดและถานหินโคก/ เซมิโคก ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2004 โดยประเทศอาเซียนเดิม 6
ประเทศและจีน ลดภาษีลงเหลือ 0% ในป 2006 สวนอาเซียนใหมใหยดื หยุนไดถงึ ป 2010
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การเปดเสรีการคาสินคาทั่วไป
ไดจัดทําความตกลงวาดวยการคาสินคา (Agreement on Trade in Goods) โดย
(1) สินคาปกติ เริ่มลดภาษีตั้งแตวันที่ 20 กรกฎาคม 2005 และลดลงเหลือ 0% ภายในป
2010
(2) สินคาออนไหว จะเริ่มลดภาษีในป 2012 และจะลดภาษีเปน 0-5% ในป 2018
(3) สินคาออนไหวสูง จะคงอัตราภาษีไวไดถึงป 2015 จึงจะลดภาษีมาอยูที่ไมเกิน 50%
กฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา
(1) สินคาเกษตรพื้นฐาน ใชหลัก Wholly obtained
(2) สินคาอื่นๆ มูลคาของวัตถุดิบที่ใชภายในประเทศไมต่ํากวา 40% โดย นํามูลคาของ
วัตถุดิบจากประเทศสมาชิกมารวมกันได
(3) กฎถิ่นกําเนิดสินคาเฉพาะ (Product Specific Rules: PSR) สําหรับบางสินคา

สถานะลาสุดของการเจรจา
การประชุมคณะเจรจาการคาเสรีอาเซียน-จีน ไดมีการประชุมแลว 28 ครั้ง ลาสุดระหวาง
วันที่ 18-20 กุมภาพันธ 2008 ที่กรุงเทพฯ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
การเปดเสรีดานการคาสินคา
(1) การเจรจาลด/เลิกมาตรการกีดกันทางการคาทีม่ ิใชภาษี ที่ประชุมเห็นควรใหรวบรวม
ขอมูล NTMs ของประเทศสมาชิกตามที่แจงตอ WTO เพื่อจัดทําเปนฐานขอมูล จะดําเนินการ
แกไขปญหาจากมาตรการทีไ่ มใชภาษีควบคูกันไป โดยแตละประเทศสามารถหยิบยกปญหาที่
ภาคธุรกิจประสบในอาเซียนและจีน และนํามาหารือเพื่อหาทางแกไขปญหาตอไป
(2) การทบทวนความตกลงการคาสินคา ในเบื้องตนใหดูวาทุกประเทศไดดําเนินการลด
ภาษีตามที่ผูกพันไว หรือดําเนินการตามความตกลงฯ ครบถวนหรือไม รวมทั้งวิเคราะห Trade
creation ที่เกิดจากการลดภาษีระหวางกัน แลวจึงพิจารณาเสนอแนวทางการทบทวนความตกลง
ตอไป
การเจรจาการคาบริการ
ในการเจรจาเปดตลาดรอบสอง (Second Package) ขณะนี้ยังคงมีเพียงจีนและอาเซียน
4 ประเทศ (อินโดนีเซีย พมา สิงคโปร และไทย) ที่ยนื่ ขอเรียกรองการเปดตลาด (Request)
แลว ที่ประชุมจึงกําหนดใหประเทศสมาชิกอื่นยืน่ ขอเรียกรองฯ ภายใน 3 มีนาคม 2008 และ
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ขอเสนอการเปดตลาด (Offer) ภายใน 17 มีนาคม 2008 หากเกินจากกําหนดนี้จะถือวาไมมีขอ
เรียกรอง ทั้งนี้ เพื่อใหจีนสามารถพิจารณาจัดทําขอเสนอใหอาเซียนและสามารถสรุปการเจรจา
ขอผูกพันชุดทีส่ องไดภายในเดือนกรกฎาคม 2008 ตามที่กําหนดไว
การเจรจาดานการลงทุน
(1) รางขอบทเรื่องการอํานวยความสะดวกการลงทุนและการคุมครองการลงทุน โดยฝาย
จีนไดเห็นชอบในหลักการ แตขอนําเรื่องกลับไปหารือกับทางเมืองหลวงอีกครั้ง
(2) หลักการการเปดเสรีการลงทุนในอนาคต จีนมีทาทียอมรับหลักการการเปดเสรีใน
อนาคตที่อาเซียนเสนอในเบือ้ งตน คือ หลักการปฏิบัติเยีย่ งคนชาติ (National Treatment: NT)
และหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับอนุเคราะหยงิ่ (Most Favoured Nation: MFN) ภายใน 1 ป
หลังจากลงนามความตกลงฯ ซึ่งจีนขอกลับไปปรึกษาเมืองหลวงและใหการยืนยันกับอาเซียนใน
การประชุมครัง้ หนา

ผลกระทบตอการลงทุนของจีนในไทย
ประเทศจีนและสมาชิกกลุมอาเซียนตกลงจะใหมกี ารสงเสริมการลงทุน
(Investment
Regime) ทีแ่ ขงขันเปดกวาง และมีความโปรงใส โดยไดมีการเพิม่ เติมใหครอบคลุมเรื่องการ
ปกปองการลงทุน (Protection of Investment) ดวย ทั้งนี้การเจรจาเปดเสรีดานบริการและการ
ลงทุนไดเริ่มตนในป ค.ศ.2003 โดยประเทศจีนสนใจทีจ่ ะเปดเสรีดานการลงทุนกับประเทศสมาชิก
อาเซียนใน 5 ดาน ไดแก ดานอุตสาหกรรม ดานปาไม ดานประมง ดานเหมืองแร และดาน
เกษตรกรรม ซึ่งจากการจัดทําความตกลงดานการลงทุนระหวางกันครั้งลาสุดไดครอบคลุมดาน
การคุมครองการลงทุน การอํานวยสะดวกการลงทุน และการเปดเสรีการลงทุน อยางไรก็ตามจีนยัง
ไมสามารถผูกพันการเปดเสรีดานการลงทุนในขณะนี้ได เนื่องจากยังไมมีกฎหมายรองรับ เพราะไม
เคยเปดเสรีดานการลงทุนกับประเทศคูคาใด ทั้งสองฝายจึงเห็นพองในเบื้องตนวา ความตกลงการ
ลงทุนระหวางทั้งสองฝายจะครอบคลุม ถึงการคุมครองการลงทุนที่มคี ุณภาพ สําหรับการอํานวย
ความสะดวกดานการลงทุนจะจัดใหมีกลไกแกไขปญหาที่เปนอุปสรรคตอการลงทุนระหวางกัน
สวนดานการเปดเสรีการลงทุนนั้นจีนจะเจรจาเปดตลาดใหกับอาเซียนทันทีเมื่อจีนพรอมหรือได
เจรจาเปดตลาดกับประเทศคูคาอื่น และจะไมเปดตลาดใหกับอาเซียนนอยไปกวาประเทศคูคาอื่น
ในป 2549 การลงทุนระหวางอาเซียนกับจีนมีมูลคาสูงถึง 4 พันลานเหรียญสหรัฐ และมี
อัตราการขยายตัวจากป 2548 รอยละ 18 โดยมีการลงทุนจากอาเซียนไปยังจีนมีมูลคา 3,124
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ดังนัน้ ในการเปดเสรีครั้งนี้ถอื วาเปนยุทธศาสตรการลงทุนเชิงรุก และเปนโอกาสสําคัญของ
ไทยที่จะทําอยางไรใหตัวเองกาวเขาสูการเปนศูนยกลางทางธุรกิจในการเปนผูใหบริการ ( Service
Prodiver ) จัดจําหนายสินคา และฐานการใหบริการการลงทุนจีนแกประเทศสมาชิกอาเซียน แทน
การแขงขันผลิตสินคาราคาถูก คาแรงต่าํ แขงสูกับจีน ซึ่งสิ่งนี้จะชวยสรางรายไดมหาศาลใหแกไทย
โดยรัฐบาลจะเรงหาความรวมมือผานสมาคมพันธมิตรธุรกิจไทย - จีน ที่จะใหมีการพัฒนา
เครือขายทางการลงทุนรวมกันระหวางรัฐและเอกชน
สําหรับปจจัยที่จะดึงดูดการลงทุนจากประเทศจีนใหเขามาลงทุนในไทย ไดแก การที่ไทยมี
วัตถุดิบทางการเกษตรเปนจํานวนมาก อาทิ ยางพารา มันสําปะหลัง ปาลมน้ํามัน ฯลฯ ไทยมี
แรงงานทีมีคาแรงไมสูงเกินไป นอกจากนี้ยงั ไดรับประโยชนจากการใชไทยเปนฐานการผลิตเพือ่
ขยายตลาดในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN HUB) ที่มีจาํ นวนประชากรมากกวา 500 ลานคน และมี
เศรษฐกิจทีม่ ีการเติบโตอยางตอเนื่อง การตั้งฐานการสงออกในไทยเพือ่ ขยายตลาดไปยังประเทศที่
ไทยมีการทําขอตกลงเขตการคาเสรี (FTA) ดวย เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศทีม่ ีการทํา FTA
กับประเทศคูคา มากที่สุดในกลุมประเทศกําลังพัฒนาดวยกัน รวมไปถึงการไดรับประโยชนจาก
ตลาดเกิดใหมที่มีศักยภาพในการซื้อของไทย เชน ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง รัสเซีย ทวีป
แอฟริกา และลาตินอเมริกา
สวนแรงผลักดันที่จนี จะออกไปลงทุนตางประเทศมีหลายปจจัย คือ การมุงแสวงหาความ
มั่นคงทางพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเปนปจจัยหลักในการสรางการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยางยั่งยืน การขยายไปสูตลาดใหมที่มีศกั ยภาพในตางประเทศเพื่อชวยเพิ่มกําไรใหกับ
ธุรกิจ การกระจายความเสี่ยง ทั้งจากปญหาการเผชิญกับมาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษี
จากประเทศพัฒนาแลวมากขึ้น รวมถึงแรงกดดันจากการที่จนี มีเงินกองทุนสํารองตางประเทศสูง
ถึง 1.6 ลานลานเหรียญสหรัฐ ความตองการเขาถึงเทคโนโลยีและระบบการบริหารจัดการที่มี
มาตรฐานในระดับโลก การผลักดันของรัฐบาลจีนตามยุทธศาสตร "กาวออกไป" ตลอดจนจากการ
เพิ่มจํานวนของบริษัทและรัฐวิสาหกิจของประเทศจีนที่มคี วามพรอมในการกาวออกไป
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