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หฤษฎ รอดประเสริฐ และ ธนิดา ลอเสรีวานิช
การที่ประเทศสมาชิกจะเก็บเกี่ยว
โอกาสจากการจัดทําความตกลง
RCEP ไดอยางแทจริงนั้น
RCEP จะตองปรับปรุงหรือตอยอดจาก
FTA ที่มีอยูเดิมไดจริง ซึ่งจะตองอาศัย
ความรวมมือของประเทศสมาชิก
*

บทคัดยอ
RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) เปนความตกลงซึ่งจะเจรจา
จัดทําระหวางอาเซียนกับกลุมประเทศผูทรงอิทธิพลทางเศรษฐกิจของเอเชีย (จีน ญี่ปุน เกาหลี อินเดีย
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด) ซึ่งมีแนวโนมที่จะเปนหัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคและ
เศรษฐกิจโลกในอนาคต ทั้งนี้ RCEP ไมใช FTA ฉบับแรกที่ประเทศเหลานี้จัดทําระหวางกัน เนื่องจาก
อาเซีย นไดจัด ทํา FTA แยกฉบับกั บประเทศคูเจรจาทั้ง 6 ประเทศแลว จึง มีคํา ถามวา การจัดทํ า
ความตกลง RCEP จะซ้ําซอนกับความตกลงแยกฉบับเหลานี้หรือไม
บทความนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อชี้ถึงความไมสมบูรณข อง FTA แยกฉบับระหวางอาเซียนและ
ประเทศคูเจรจาในขางตน ซึ่งอาจจะเปนสิ่งที่ RCEP สามารถปรับปรุงหรือตอยอดไดทั้งในดานสินคา ดาน
บริการ และดา นการลงทุ นที่มีความไมส มบูรณ ซึ่งถา หากทํา สําเร็จยอมจะเกิดประโยชนตอประเทศ
สมาชิกรวมทั้งไทยดวย

* Source: [RCEP] n.d. [image online] Available at: < http://cdn.arstechnica.net/wp-content/uploads/2012/09/cooperationinternational2.jpg> [accessed 29 Mar 2012]
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บทนํา
ขณะนี้ การจั ด ทํ า ความตกลง Regional
Comprehensive Economic Partnership
(RCEP) กํ า ลั ง ได รั บ ความสนใจจากหลายฝ า ย
เนื่องจากจะเปนการรวมกลุมทางเศรษฐกิจระหวาง
อาเซียนกับ ประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจของ
เอเชีย ซึ่งมีแนวโนมจะเปนกลุมเศรษฐกิจที่ใหญที่สุด
กลุม หนึ่งของโลก (กรอบที่ 1) และถือวาเปนการ
คานอํานาจความตกลง Trans-Pacific Partnership
Agreement (TPP) ที่นําโดยสหรัฐอเมริกาไดอีกดวย
กรอบที่ 1
จุดมุงหมาย/แรงจูงใจของการจัดทําความตกลง RCEP
การจัดทําความตกลง RCEP นั้นมีจุดมุงหมายหรือแรงจูงใจดังนี้
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และอยูระหวางการจัดทํากับญี่ปุนและอินเดีย จึง มี
คําถามวา การจัดทําความตกลง RCEP จะซ้ําซอน
กับความตกลงแยกฉบับ ASEAN+1 FTA เหลานี้
หรือไม
เนื่องดวยถาหากมีการจัดทําความตกลงฉบับ
ใหมที่ซ้ําซอนกับความตกลงฉบับเดิมหรือฉบับอื่นที่
จะเกิดขึ้นอยูแลวระหวางกลุมประเทศภาคีเดียวกัน
อาจจะไมเกิดประโยชนเทาใดนัก แตถาหาก RCEP
สามารถปรั บ ปรุ ง หรื อ ต อ ยอดจากความตกลง
ASEAN+1 FTA ไดจ ริ ง ก็จ ะเกิด ประโยชน ต อ
ประเทศสมาชิกรวมทั้งไทย
รูปที่ 1 ประเทศสมาชิก RCEP

ความมุงมั่นของอาเซียนที่จะบูรณาการเขากับเศรษฐกิจ
ภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก โดยพยายามใหอาเซียนเปน
ศูนยกลางในการจัดทําความตกลง
การที่อาเซียนพยายามพัฒนาตอยอดจาก FTAs ระหวาง
อาเซียนกับประเทศคูสัญญาที่มีอยูแลวในปจจุบัน
บางประเทศ เชน จีน อาจมองวาความตกลง RCEP จะ
ชวยถวงดุลกับ TPP ซึ่งเปนเวทีที่สหรัฐฯ พยายามผลักดัน
เพื่อขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
ขอมูลจากกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

RCEP มีประเทศสมาชิกรวม 16 ประเทศ คือ
ประเทศอาเซี ยน 10 ประเทศ จีน ญี่ปุ น เกาหลี
อิ น เดี ย ออสเตรเลี ย และนิ ว ซี แ ลนด 1 (รู ป ที่ 1)
อยางไรก็ตาม RCEP ไมใช FTA2 ฉบับแรกที่ประเทศ
เหลานี้จัดทําระหวางกัน แต RCEP เกิดขึ้นในขณะที่
อาเซียนไดจัดทํา FTA แยกฉบับ (ASEAN+1 FTA)
กับประเทศจีน เกาหลี ออสเตรเลียและนิวซีแลนด
1

สถานะลาสุดของ RCEP – ในการประชุม ASEAN
Summit ครั้งที่ 21 ในเดือนพฤศจิกายน 2012 ผูนําของ
ประเทศสมาชิก RCEP ไดประกาศเปดการเจรจาจัดทําความ
ตกลง RCEP โดยคาดวาจะเริ่มเจรจาในครึ่งหลังของป
2013 และมีเปาหมายเจรจาใหเสร็จภายในป 2015
2
Free Trade Agreement (FTA) คือ สัญญาระหวาง
ประเทศ ซึ่งประเทศคูเจรจาตกลงกันวาจะปรับลด
กฎระเบียบและพิธีปฏิบัติที่เปนอุปสรรคตอการคาสินคา
การบริการ และการลงทุนระหวางประเทศ
ฝายวิจัยเศรษฐกิจ ธนาคารแหงประเทศไทย

บทความนี้ จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก เพื่ อ ชี้ ถึ ง
ความไมสมบูรณของ ASEAN+1 FTA ซึ่งอาจจะเปน
สิ่งที่ RCEP สามารถปรับปรุงหรือตอยอดเพื่อใหเกิด
ประโยชนตอไทยและอาเซียนยิ่งขึ้น ตลอดจนชี้ถึง
ประเด็นทาทายและสิ่งที่ควรคํานึงเกี่ยวกับการจัดทํา
ความตกลง RCEP
1. สิ่งที่ RCEP อาจจะปรับปรุงจาก ASEAN+1
FTA เพื่อใหเกิดประโยชนตอไทยยิ่งขึ้น
สําหรับการจัดทําความตกลง FTA โดยทั่วไป
มักประกอบไปดวย 3 ดานหลัก คือ การคาสินคา
การค า บริ ก าร และการลงทุ น ทั้ ง นี้ ภายใต
ASEAN+1 FTA ในสวนการคาสินคา ไดมีการบังคับ
ใชแลวทุกฉบับ แตดานการคาบริการและการลงทุน
หลายฉบับยังอยูในระหวางการเจรจา (ตารางที่ 1)
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เชน ASEAN-Japan FTA ที่ยังอยูในระหวางการ
เจรจาดานการคาบริการและการลงทุน

ภาษี และระยะเวลาก อ นที่ จ ะมีก ารลดภาษี ต าม
เปาหมายจริง (รูปที่ 2)

ตารางที่ 1
สถานการณเปดเสรีในปจจุบันของ ASEAN+1 FTA

รูปที่ 2 กราฟแสดงสัดสวนรายการสินคาที่จะลดภาษี และ
ระยะเวลาที่ใชในการลดภาษีในแตละ ASEAN+1 FTA
(%= รอยละของจํานวนรายการสินคาที่จะลดภาษีเหลือ
รอยละ 0 จากรายการสินคาทั้งหมด)

ขอมูลจากกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

เนื่องดวยอาเซียนทํา ASEAN+1 FTA แยก
ฉบับกับประเทศจีน เกาหลี ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด
ญี่ปุน และอินเดียแลว ดังนั้น การที่ RCEP จะเกิด
ประโยชนได จําเปนตองปรับปรุง หรือตอยอดจาก
ASEAN+1 FTA เดิม ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา ASEAN+1
FTA แลว พบวา ยังมีความไมสมบูรณ ซึ่งอาจจะเปน
สิ่งที่ RCEP สามารถตอเติม เพื่อใหเกิดประโยชนตอ
ไทยยิ่งขึ้น ทั้งในดานการคาสินคา บริการ และการ
ลงทุนได ดังนี้
1.1 การคาสินคา
หาก RCEP สามารถผลักดันใหมีการลดภาษี
สินคาใหเร็วขึ้นและครอบคลุมจํานวนรายการมาก
ขึ้น โดยเจรจาใหมีการเปดตลาดสินคาสงออกที่มี
ศักยภาพของไทย ซึ่ง ยังถู กกีดกั นจากประเทศคู
เจรจาอยู ก็จะเปนประโยชนยิ่งขึ้น
การเปดตลาดการคาสินคามักจะครอบคลุม
ถึง การปรับ ลดมาตรการที่เ ปนอุป สรรคตอการคา
สินคาระหวางประเทศภาคี โดยเฉพาะภาษีศุลกากร
และมาตรการกีดกั นการคา ที่ไม ใชภ าษี เชน การ
จํากัดปริมาณการนําเขาสินคาในรูปของโควตา ทั้งนี้
ขอกําหนดเรื่องการปรับ ลดภาษีศุลกากรจะรวมถึง
การกําหนดสัดสวนของรายการสินคาที่จะมีการลด
ฝายวิจัยเศรษฐกิจ ธนาคารแหงประเทศไทย

ขอมูลจากกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

สําหรับสถานะและขอจํากัดของความตกลง
ดานการคาสินคาภายใต ASEAN+1 FTA สรุปได
ดังนี้

ความครอบคลุมของสินคาและระยะเวลา
ในการลดภาษี: แมวาการเปดเสรีดานสินคาภายใต
ASEAN+1 FTA นั้นไดบังคับใชแลวทุกฉบับ แตการ
ลดภาษียังไมครอบคลุมทุก รายการสินคา และใช
ระยะเวลานานในการลดภาษี เชน ภายใต ASEANAustralia-New Zealand FTA นั้นแมวาจะลดภาษี
แลวประมาณรอยละ 90 ของรายการสินคา แต
ระยะเวลาที่ใชในการลดภาษีนั้นยาวนานถึงป 2020
และภายใต ASEAN-Japan FTA ขณะนี้การลดภาษี
สิ น ค าออ กขอ งไท ยใ ห เ ห ลื อ ร อยล ะศู น ย นั้ น
ครอบคลุม เพี ย งร อยละ 31 ของรายการสิน ค า
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ทั้ ง หมด โดยจะใชเ วลาถึง 6 ป ถึง จะครอบคลุ ม
รอยละ 80 ของรายการสินคาทั้งหมด

สินคาศักยภาพ3: ขาวเปนสินคาสําคัญที่
ไทยมีศักยภาพ แตมักถูกจัดอยูในกลุมสินคาที่ไ ม
ลดภาษี หรือลดภาษีลาชา เชน ใน ASEAN-China
FTA แมวาจะมีการเปดเสรีตั้งแตป 2004 แตขาวถูก
กํ า หนดให ล ดภาษี เ หลื อ ร อ ยละ 0-5 ในป 2018
สําหรับ ASEAN-Korea FTA ขาวถูกจัดเปนสินคา
ออนไหว ซึ่งจะไมลดภาษี สวน ASEAN-Japan FTA
นั้นยังไมมีการเปดตลาดสินคาขาว และใน ASEANIndia FTA นั้น ขาวเปนสินคาที่จะไมลดภาษีของทั้ง
ฝายไทยและอินเดีย โดยอินเดียกําหนดภาษีสูง ถึง
รอยละ 30-150 ขณะที่ไทยกําหนดเพี ยงรอยละ
40-60 เทานั้น

สิ น ค า เกษตรอื่ น ๆ ที่ ไ ทยมี ศั ก ยภาพ 4:
น้ํา ตาล มั นสํ า ปะหลัง ไก อาหารทะเลกระปอ ง
และผลไม เ มื อ งร อ น เป นสิ น ค า เกษตรที่ ไ ทยมี
ศั ก ยภาพ แต ยั ง คงไ ม ไ ด รั บปร ะโ ยช น จ า ก
ASEAN+1 FTA อยา งเต็มที่ เชน ใน ASEANJapan FTA ยังไมมีการเปดตลาดใหมันสําปะหลัง
และไก สวนอาหารทะเลกระปองและแปรรูปนั้น จะ
ลดภาษีในป 2016 ใน ASEAN-Korea FTA สินคาไก
ทู น า กระป อ ง และผลไม เ มื อ งร อ นถู ก จั ด อยู ใ น
รายการสินคาออนไหว ซึ่งจะถูกลดภาษีในป 2016
นอกจากนี้ ภายใต ASEAN-China FTA จะลดภาษี
น้ําตาลเหลือรอยละ 0-5 ภายในป 2018 แมวาจะมี
การเปดเสรีสินคามาตั้งแตป 2004

สินคาอุตสาหกรรม5: ภายใต ASEAN+1
FTA นั้น แมวาสินคาอุตสาหกรรมบางรายการได
ลดภาษี แ ล ว แต มี บ างรายการที่ ไ ทยน า จะได
ประโยชนเพิ่มขึ้น หากสามารถลดภาษีไ ดมากขึ้น
เช น แม ว ามี บ างรายการในหมวดสิ นค า สิ่ ง ทอซึ่ ง
ออสเตรเลียไดลดภาษีเปนศูนยแลวภายใต ASEAN3

ขอมูลจากกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ และสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร
4
ขอมูลจากกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ และสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร
5
ขอมูลจากกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

ฝายวิจัยเศรษฐกิจ ธนาคารแหงประเทศไทย

June 6, 2013

Australia-New Zealand FTA แตบางรายการก็
อาจจะยั ง ไม ล ดภาษี เ ป นศู น ย จ นกระทั่ ง ป 2020
นอกจากนี้ สินคาเครื่องปรับอากาศ เม็ดพลาสติก
และผลิตภัณฑพลาสติก จะยังไมลดภาษีเหลือรอยละ
5 และ 0 ตามลํ าดั บ จนกระทั่ ง ป 2016 ภายใต
ASEAN-India FTA
1.2 การคาบริการ
ในความเปนจริง ASEAN+1 FTA ยังไม
คอยไดเปดตลาดบริการเพิ่มจาก WTO เทาใดนัก
การเปดตลาดการคาบริการ มักจะครอบคลุม
ถึ ง การปรั บ ลดมาตรการที่ เ ป น อุ ป สรรคต อ การ
ใหบริการระหวางประเทศภาคี เชน ขอกําหนดเรื่อง
สั ด ส ว นการถื อ หุ น ของต า งชาติ ใ นธุ ร กิ จ บริ ก าร
ข อ กํ า หนดเรื่ อ งการเข า มาให บ ริ ก ารโดยบุ ค คล
ธรรมดาที่เ ปนชาวตางชาติ ทั้งนี้ เนื่องจากบริการ
เปนสิ่งที่จับตองไมได (กรอบที่ 3) และบริการแตละ
ประเภทก็ มี ลั ก ษณะเฉพาะของตน ทํ า ให ก าร
เปรี ย บเที ย บหรื อ ประมวลภาพรวมของบริ ก าร
ประเภทตางๆ ทําไดยากกวาในกรณีของสินคา
กรอบที่ 3 การใหบริการระหวางประเทศ
รูปแบบของการใหบริการระหวางประเทศมี 4 รูปแบบ
1. การใหบริการขามพรมแดน (Cross-Border Supply)
คือ การใหบริการระหวางประเทศ โดยที่ผูใหบริการ
และผูใชบริการไมตองเดินทางมาพบกัน เชน แพทย
ใหคําปรึกษาผานระบบ Online
2. การไปใชบริการในตางประเทศ (Consumption
Abroad) คือ การที่ผูใชบริการเดินทางไปรับการ
บริการในประเทศของผูใหบริการ เชน การเดินทางไป
ตางประเทศเพื่อรับการรักษาโรค
3. การเขามาจัดตั้งธุรกิจเพื่อใหบริการ (Commercial
Presence) คือ การที่ผูใหบริการเขามาใหบริการใน
ประเทศของผูใชบริการ โดยการจัดตั้งสถาน
ประกอบการ เชน ตางชาติเขามาจัดตั้งโรงพยาบาล
เพื่อใหบริการทางการแพทย
4. การเขามาใหบริการโดยบุคคลธรรมดา (Presence of
Natural Persons) คือ การที่ผูใหบริการซึ่งเปน
บุคคลธรรมดาเขามาใหบริการในประเทศของ
ผูใชบริการ เชน พยาบาลตางชาติเขามาใหบริการใน
โรงพยาบาลในประเทศของคนไข
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นอกจากนี้ ประเทศสมาชิก RCEP ตางก็เปน
สมาชิก WTO จึง ไดเ ขารวมจัดทําความตกลงดาน
การคาบริการภายใต WTO แลว ดวยเหตุนี้ การเปด
ตลาดบริการภายใต ASEAN+1 FTA ควรจะเปด
ตลาดไมนอยกวาใน WTO (ยกเวนในกรณีของสาขา
บริการที่ไมผูก พันการเปดตลาดภายใต ASEAN+1
FTA)
อยางไรก็ตาม ปจจุบันมีการเปดตลาดบริการ
ภายใต ASEAN+1 FTA ในหลายสาขาแลว แตยัง
มีบริการบางสาขาแทบจะไมผูกพันการเปดตลาด
เลย (ตารางที่ 2) เชน ภายใต ASEAN-China FTA
นั้น แมวาจะเปดเสรีดานการคาบริการแลว แตยังมี
หลายสาขาที่ไมผูกพันการเปดเสรี หรือเปดเสรีให
เทากับที่ผูกพันไวใน WTO เทานั้น
ตารางที่ 2 สาขาบริการที่มีเปดและไมเปดตลาด
ภายใต ASEAN+1 FTA

ขอมูลจากกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

ทั้ ง นี้ สามารถสรุ ป สถานะการเป ด ตลาด
บริการภายใต ASEAN+1 ได ดังนี้

ในกรณีของไทย ธุรกิจบริการของไทยสวน
ใหญจ ะอยูในสถานะเตรียมตั้งรับการแขงขันจาก
ตางชาติ มากกวาที่จะแสดงความจํานงใหตางชาติ
เปดตลาดใหตนเขาไปแขงขันในตางประเทศ ทําให
ฝายวิจัยเศรษฐกิจ ธนาคารแหงประเทศไทย
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ยัง ไมคอยมี สัญ ญาณของความพรอมที่จ ะแขง ขัน
เชิงรุกในตลาดตางประเทศ

สาขาบริ ก ารบางประเภท เช น บริ ก าร
ทางการเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการธนาคาร
ยัง เป น สาขาบริก ารที่ อ อ นไหวสํ า หรั บ ประเทศ
สมาชิก RCEP หลายประเทศ รวมทั้งไทย โดยที่
ภายใต ASEAN+1 FTA ไทยยังไมไดเปดตลาด
บริการดานการธนาคาร เกินกวาที่ผูกพันไวภายใต
6
WTO ทั้ง นี้ ไมวาจะมีก ารเปดตลาดบริก ารทาง
การเงิ น ภายใต RCEP เพี ย งใด จํ า เป น ต อ งมี
ช อ งทางในการดู แ ลระบบสถาบั น การเงิ น ให มี
เสถียรภาพและมั่นคง เพื่อใหระบบสถาบันการเงิน
สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การคา และการลงทุน
ไดอยางยั่งยืนในระยะยาว

ธุรกิจบริการบางประเภทที่ไทยมีศักยภาพ
ยังไมมีการเปดตลาดใน ASEAN+1 FTA เทาใด
นัก โดยเฉพาะอยา งยิ่ง ธุ ร กิจ บริ ก าร สปาและ
รานอาหารไทย โดยในธุรกิจดังกลาว ยังไมเปดให
นัก ธุ ร กิ จ และพอ ครั วไทยเขา ไปให บ ริ ก ารในจี น
ภายใต ASEAN-China FTA หรือในเกาหลีภายใต
ASEAN-Korea FTA หรื อในออสเตรเลี ยและ
นิวซีแลนดภายใต ASEAN-AUS/NZ FTA แตอยาง
ใด ดัง นั้น ถาหาก RCEP สามารถผลัก ดั นให
ประเทศคูเจรจาของอาเซียนเปดตลาดบริการใน
ธุรกิจเหลานี้ซึ่งไทยมีศักยภาพสูงก็จะเปนประโยชน
ยิ่งขึ้น

ภายใต ASEAN-Australia/New Zealand FTA และ ASEANKorea FTA นั้ น ไทยผู ก พั น การเป ด ตลาดบริ ก ารด า นการ
ธนาคาร เท ากับที่ผูกพัน ภายใต WTO กลาวคือ ใน Mode 1
และ Mode 2 ไทยเปดตลาดเฉพาะบริการใหคําปรึกษาทางการ
เงิ น และบริ ก ารประมวลผลข อ มู ล ทางการเงิ น ในขณะที่ ใน
Mode 3 และ Mode 4 ไทยระบุขอกําหนดและเงื่ อนไขให
ต า งชาติ เ ข า มาทํ า ธุ ร กิ จ ผ า นสถานประกอบการ และให
ชาวตางชาติที่เปนบุคคลธรรมดาเดินทางเขามาใหบริการในไทย
โดยแยกตามลักษณะของกิจการ เชน Representative Office
และ Foreign Bank Branch เปนตน สวน ASEAN+1 FTA
ฉบับอื่นๆ ยังไมมีการผูกพันเปดตลาดบริการดานนี้
6
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1.3 การลงทุน
โดยสรุป ความตกลงดานการลงทุนของ
ASEAN+1 FTA สวนใหญจะเนนดานการคุมครอง
การลงทุน สวนการเปดเสรีดานการลงทุนนั้น ยังไม
มีการจัดทําขอผูกพันการเปดเสรีดานการลงทุนแต
อยางใด ดังนั้น RCEP จะเกิดประโยชนก็ตอเมื่อ
สามารถผลักดันใหมีการเปดเสรีการลงทุนตอ
ยอดจาก ASEAN+1 FTA
การจัดทําความตกลงดานการลงทุน มัก จะ
ครอบคลุมถึง (1) การคุมครองการลงทุน และ (2)
การเปดเสรีการลงทุน โดยการคุมครองการลงทุน
คือ การที่ประเทศเจาบานคุมครองสิทธิของนักลงทุน
ตางชาติในมิติสําคัญ เชน การโอนเงิน การไดรับการ
ปฏิบัติที่เ ปนธรรม การไดรับ คาชดเชยจากการถูก
เวนคื น ทรั พ ย สิ น หรื อ จากความเสี ย หายอื่ น ๆ
ในขณะที่การเปดเสรีก ารลงทุน คือ การที่ประเทศ
เจาบานมีขอผูก พันที่จ ะปรับ ลดกฎระเบียบที่เ ปน
อุปสรรคตอการจัดตั้งกิจการลงทุนของตางชาติ
ตารางที่ 3 การเปดตลาดการลงทุนภายใต ASEAN+1 FTA

ขอมูลจากกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

สวนใหญ ASEAN+1 FTA จะมีบ ทบัญญัติ
คุมครองการลงทุนเรียบรอยแลว (ตารางที่ 3) ยกเวน
ASEAN-Japan FTA และ ASEAN-India FTA ซึ่งยัง
อยู ร ะหว า งการเจรจาจั ด ทํา ความตกลงดา นการ
ลงทุน โดยสามารถสรุปประเด็นสําคัญดานการลงทุน
ภายใต ASEAN+1 ได ดังนี้
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ในเรื่ อ งการเป ด เสรี ก ารลงทุ น ยั ง ไม มี
ASEAN+1 FTA ฉบับใดที่ไดมีก ารจัดทําตารางขอ
ผูก พันการเปดเสรีก ารลงทุน มีเพียงกําหนดวาจะ
จัดทําตารางขอผูกพันฯ หลังจากที่ความตกลงมีผ ล
บัง คับ ใชแ ล วตามจํ านวนป ที่กํ า หนด นอกจากนี้
ความตกลง ASEAN-China FTA ก็จะไมครอบคลุม
ถึงการเปดเสรีการลงทุนแตอยางใด ดังนั้น จึงกลาว
ไดวา ASEAN+1 FTA มีความไมสมบูรณในแงที่ยัง
ไม มี ก ารเป ด เสรี ก ารลงทุ น เลย จึ ง เป น โอกาส
สําหรับ RCEP ที่จะพิจารณาจัดทําขอผูกพันการเปด
เสรีการลงทุน เพื่อชวยลดกฎระเบียบที่เปนอุปสรรค
ตอการจัดตั้งกิจการลงทุนในภูมิภาค

แมวาไดมกี ารคุมครองสิทธิของนักลงทุนใน
การเคลื่อนยายเงินทุน และมีแนวโนมที่จ ะเปดเสรี
การลงทุนภายใตความตกลงในภูมิภาคมากขึ้น แต
ภาครัฐก็ยังจําเปนตองมีชองทางดานการดูแลเงินทุน
เคลื่ อนย าย ซึ่ง ความตกลงด า นการลงทุน ภายใต
ASEAN+1 FTA ฉบับ ที่มีผ ลบัง คับ ใชแลว ก็ไดมี
ชองทางการกํากับดูแลดังกลาวในระดับที่ยอมรับกัน
ในภูมิภาค

2. ความทาทาย
การจัดทํา RCEP อาจจะเผชิญความทาทาย
หลายประการ ดังนี้
ประการแรก แมประเทศสมาชิก RCEP ได
แสดงเจตนารมณ จ ะให RCEP ต อ ยอดจาก
ASEAN+1 FTA แตยังตองจับตาดูวาระดับการเปด
ตลาดที่จ ะใหร ะหวางกันในกลุม ใหญภายใต RCEP
จะลึก ขึ้นกวาที่ใหกันใน ASEAN+1 FTA ไดจ ริง
หรือไม เนื่องดวยโดยปกติ ความตกลงกลุมใหญมัก
เปดตลาดระหวางกันในระดับที่ไมลึกเทากับในความ
ตกลงกลุมเล็ก
ประการที่ ส อง ป ญ หากรณี พิ พ าทเรื่ อ ง
พรมแดนระหวางประเทศสมาชิกบางประเทศ ยังไม
แนชัดวาจะมีผลตอความมุงมั่นในการจัดทําความตก
ลง RCEP หรือไม แตทั้ง นี้ ถาหากประเทศสมาชิก
RCEP คํานึงถึงประโยชนระยะยาวจากการรวมกลุม
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ทางเศรษฐกิจอยางแทจริง ก็นาจะสามารถกาวขาม
กรณีพิพาทเหลานี้ไปไดในทายที่สุด โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งเนื่องดวยคูกรณีพิพาทหลัก คือ จีนและญี่ปุน ตาง
ยัง ไมเ ข ารวม TPP ดวยเหตุนี้ ทั้ง 2 ประเทศนี้จึ ง
นาจะยังตองเก็บเกี่ยวโอกาสจากเวที RCEP ตอไป

บทความนี้ไดชี้วาหาก RCEP สามารถปรับปรุงหรือ
ตอยอดจากความตกลง ASEAN+1 FTA ทั้งใน
ด า นสิ นค า ด า นบริ ก าร และด า นการลงทุ น ที่ มี
ความไมส มบูรณ ไ ดสํา เร็จ ก็จะเกิดประโยชนตอ
ประเทศสมาชิกรวมทั้งไทย

ประการที่ส าม RCEP มัก จะไดรับ การ
เปรีย บเทีย บกั บ TPP เพราะต างก็เ ปน เวทีซึ่ ง มี
แนวโนมที่จะขับเคี่ยวและชวงชิงความเปนเวทีชั้นนํา
ของการรวมกลุม ทางเศรษฐกิจของภูมิภาค โดยที่
ประเทศมหาอํานาจที่หนุนหลังแตละเวทีนี้ คือ จีน
และสหรัฐฯ ตางก็พยายามคานอํานาจซึ่งกันและกัน
ทั้งนี้ แมวา TPP จะมีจุดเดนในเรื่องของมาตรฐานที่
สูง แต RCEP ก็มีจุดดึงดูดในแงของการใหความ
ยืดหยุนแกประเทศกําลังพัฒนาโดยคํานึง ถึง ระดับ
ของพัฒ นาการทางเศรษฐกิจ ที่แตกตางกันระหวาง
ประเทศคู เ จรจา ดั ง นั้ น RCEP จึ ง อาจจะไม
ทะเยอทะยานเปดเสรีในระดับสูงมากเทากับ TPP
แตคํานึงถึงความพรอมของแตละประเทศมากกวา

เมื่ อ พิ จ ารณา 3 ด านหลั ก ของการจั ด ทํ า
ความตกลง ASEAN+1 FTA คื อดา นการคา สินค า
ดานการคาบริก ารและการลงทุนนั้ น อาจสรุป ได
ดังนี้

ทั้ง นี้ สําหรับ กรณีของไทย ซึ่ง ขณะนี้ได เ ข า
รวม RCEP แลว ในขณะเดียวกัน รัฐบาลไทยก็ได
แสดงทาทีสนใจจะเขารวม TPP จึงมีความเปนไปได
ที่ไ ทยอาจได เ ข า ร ว มทั้ ง RCEP และ TPP ใน
ทายที่สุด ทําใหในระยะตอไป ไทยอาจจะตองชั่ ง
น้ําหนักระดับการเปดเสรีระหวาง RCEP และ TPP
อยางรอบคอบ โดยเฉพาะในประเด็นที่วา ถาหากจะ
เปดเสรีภายใต TPP มากกวาที่เปดเสรีภายใต RCEP
หรือภายใต AEC ของอาเซียนเอง นั้น จะเหมาะสม
หรือไม เนื่องจากหากดําเนินการเชนนั้น อาจทําให
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นภายใต AEC มี
ความสําคัญนอยลง
3. สรุป
ความตกลง RCEP ไมใช FTA ฉบับแรกที่
อาเซี ย นและประเทศสมาชิ ก RCEP อื่ น จั ด ทํ า
ระหว า งกั น เนื่ อ งจากอาเซี ยนไดจั ด ทํา หรือ อยู
ระหวางจัดทํา FTA แยกฉบับ (ASEAN+1 FTA) กับ
ประเทศสมาชิ ก RCEP อื่ น แต ล ะประเทศแล ว
ฝายวิจัยเศรษฐกิจ ธนาคารแหงประเทศไทย


การคาสินคา: RCEP นาจะสามารถผลักดัน
ให มี ก ารลดภาษี สิ นคา ให เร็ ว ขึ้ นและครอบคลุ ม
จํานวนรายการมากขึ้นกวา ASEAN+1 FTA โดย
เจรจาใหมีการเปดตลาดสินคาสงออกที่มีศัก ยภาพ
ของไทย เชน ขาว น้ําตาล มันสําปะหลัง ไก อาหาร
ทะเลกระป อง และผลไมเ มือ งรอ น ที่ ยั ง คงไม ไ ด
ประโยชนจาก ASEAN+1 FTA อยางเต็มที่ และ
สินคาอุตสาหกรรม เชน สิ่งทอ เครื่องปรับ อากาศ
พลาสติก เปนตน

การคาบริการ: มีบางสาขาที่ไทยมีศักยภาพ
แตยังไมมีการเปดตลาดใน ASEAN+1 FTA เทาใด
นัก เชน ธุร กิจ บริก ารสปา และร านอาหารไทย
โดยรวมแลว ไทยอาจจะตองพัฒนาความสามารถ
ในการแข ง ขั น ด า นบริ ก ารในหลายสาขา เพื่ อ
เตรียมพรอมในการเปดตลาดในอนาคต พรอมทั้ง
มองหาโอกาสในการออกไปแขงขันเชิงรุกในตลาด
ตา งประเทศให ม ากขึ้ น แทนที่ จ ะเนน ตั้ ง รั บ การ
แขงขันจากตางชาติในประเทศไทยเปนสวนใหญ

การลงทุน: ASEAN+1 FTA โดยสวนใหญ
ได มี บ ทบั ญ ญัติ คุ ม ครองการลงทุ น เรีย บร อ ยแล ว
สวนในเรื่องการเปดเสรีการลงทุน ยังไมมี ASEAN+1
FTA ฉบับ ใดที่ไดจัดทําขอผูก พันการเปดเสรีก าร
ลงทุ น มี เ พี ย งกํ า หนดว า จะจั ด ทํ า ข อ ผู ก พั น ฯ
หลังจากที่ความตกลงมีผลบังคับใชแลวตามจํานวนป
ที่ กํ า หนด จึ ง เป น โอกาสสํ า หรั บ RCEP ที่ จ ะ
พิจ ารณาจั ดทํ า ข อผู ก พันการเป ดเสรี ก ารลงทุ น
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เพื่อชวยลดกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการจัดตั้ง
กิจการลงทุนในภูมิภาค
ในภาพรวมปจ จุบั น การจั ดทํ าความตกลง
RCEP กําลังถูกจับตามองจากหลายฝาย เนื่องจาก
เปนการรวมกลุม ทางเศรษฐกิจระหวางอาเซียนกับ
กลุมประเทศผูทรงอิทธิพลทางเศรษฐกิจของเอเชีย
โดยเฉพาะอยางยิ่ง จีนซึ่งมีแนวโนมที่จะเปนหัวจักร
สํ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ภู มิ ภ าคและ
เศรษฐกิจ โลกในอนาคต อยางไรก็ตาม ประเด็นที่
สํ า คั ญ ที่ สุ ด ในขณะนี้ คื อ การที่ ป ระเทศสมาชิ ก
RCEP (รวมทั้ง ไทย) จะเก็บ เกี่ยวโอกาสจากการ
จัดทํา RCEP ไดอยางแทจริงนั้น ความตกลง RCEP
จะตองปรับปรุงหรือตอยอดจาก ASEAN+1 FTA ได
จริง ซึ่งจะตองอาศัยความมุงมั่นของประเทศสมาชิก
RCEP ในระยะตอไป
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