
FTA FTA ของอาเซียนกับประเทศคูคาของอาเซียนกับประเทศคูคาูู

AEC



FTA ระหว่างอาเซียนกบัประเทศคู่เจรจา -- ปัจจบุนั

India

China
สินค้า : มีผล 2549 ~ 

บริการ  มีผล 2550 สิ ้  ล  13 ส  52  ี ล 1  53บรการ : มผล 2550 ~

ลงทุน : ลงนาม 13 สค 52

สนคา : ลงนาม 13 สค. 52  มผล 1 มค. 53

บริการ/ลงทนุ : กาํลงัเจรจา 
AEC

Japan
อาเซียน-เกาหลีสินค้า/บริการ/ลงทุน : ลงนาม 2551

ประเทศบวก 3 Korea

ุ

 สาํหรบัไทย มีผล 2 มิย 52

สินค้า/บริการ/ลงทุน : ลงนาม 26 กพ  52

 มีผล 1 มค  53 

New ZealandAustralia

ประเทศบวก 6

ประเทศบวก 3 Korea

สินค้า /บริการ : อาเซียนอื่นมีผลแล้วตัง้แต่ปี 50 
สาํหรบัไทย บริการ ลงนาม 26 กพ 52  มีผล 1 มิย 52  

 มผล 1 มค. 53 

สาํหรบั สินค้า มีผล 1 ตค 52                              
ลงทุน :ทุกประเทศ ลงนาม 2 มิย.52  มีผล 31 ตค 52



FTA ของอาเซียนกบัประเทศคู่เจรจา – อนาคต….

AEC

EU RussiaEU

Gulf Cooperation M d C d l S  

Russia

MERCOSURGCC

Gulf Cooperation 
Councils

Mercado Comun del Sur 
ตลาดรว่มอเมริกาใต้ตอนล่าง

บาหเ์รน คเวต โอมาน บาหเรน คเูวต โอมาน 
กาตาร ์ซาอดุีอาระเบีย 
สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์

อาเยนตินา ปารากวยั 
บราซิล อรุกุวยั เวเนซูเอลา



การขยาย FTA ของอาเซียน – อนาคต…

CEPEA (Comprehensive Economic Partnership in East Asia) 
(ASEAN +6)

EAFTA (East Asia FTA) 
(ASEAN +3)

AEC New ZealandAustraliaChina Japan

Korea

AEC
Korea

India

ASEAN 10 : 583 ล้านคน ( 9% ของประชากรโลก )ASEAN 10 : 583 ลานคน ( 9% ของประชากรโลก )

GDP (ผลผลิตมวลรวมในประเทศ) 1,275 พนัล้าน US$ ( 2% ของ GDP โลก )

EAFTA (อาเซียน +3) : ประชากร 2,068 ล้านคน ( 31% ของประชากรโลก )       ( ) , ( )
GDP 9,901 พนัล้าน US$ (18% ของ GDP โลก )

CEPEA  (อาเซียน +6) : ประชากร 3,284 ล้านคน (50% ของประชากรโลก )        CEPEA  (อาเซยน 6) : ปร ชากร 3,284 ลานคน (50% ของประชากรโลก )        
GDP 12,250 พนัล้าน US$ (22% ของ GDP โลก )



การใชประโยชนจาก การใชประโยชนจาก AEC AEC 

AEC



ภาพของการลงทุนอตุสาหกรรมในอาเซียนเมื่อเข้าสู่ AEC 

่

ฐานการผลิตจะอยู่ทีใ่ด ขึ้นอยู่กบัในห่วงโซ่การผลิต

ิ ทีใ่ดจะมีความได้เปรียบสงูสดุ
ในด้านต้นทนุของปัจจยัการ

ิ  ื ใ ้

ฐานการผลิต

ไม่จําเป็น
ผลต หรอในดานการตลาด

จาํเป็น/ได้เปรียบมากน้อย
ี ใ ี ่ ่ใ ล้ หล่ ั ิ

ตอ้งอยู่ในประเทศใด

ประเทศหนึ่ งเพยีงแห่งเดียว
เพยงใดทอยใูกลแหลงวตถดุบ

ต้นทนุด้านโลจิสติกส์

้สภาพแวดล้อมการลงทนุ 
รวมถึงกฏระเบียบ ข้อกาํหนด
ของภาครฐักลยทธส์าํคญัในการแข่งขนั ของภาครฐกลยุทธสาคญในการแขงขน

คือการใชป้ระโยชนส์ูงสุดจาก

“ฐานการผลิตร่วม” ใน AEC“ฐานการผลตรวม” ใน AEC



ประโยชนจ์ากการเป็นฐานการผลติรว่มกนัของอาเซยีน

ั ไ ไ ่ ้

ใชค้อปกลกไมถ้กั

นํากลับมาไทยไมต่อ้ง
เสยีภาษีนําเขา้

ไมต่อ้งเสยี

ไมต่อ้งเสยี
ภาษีนําเขา้

กระดมุ
จากเวยีดนาม

ใชคอปกลกูไมถก
นําเขา้จาก
ฟิลปิปินส์

ไปลงทนุได ้
โ ี

ไมตองเสย
ภาษีนําเขา้

สง่ไปปักในกมัพชูา
ในโรงงานทีไ่ปตัง้

โรงงานผลติในไทย ไมต่อ้งเสยี

โดยเสรี

ฐานการ
ิ ่

นําเขา้ผา้จากมาเลเซยี

ภาษีนําเขา้

การใชป้ระโยชนก์ารสะสมถิน่กาํเนดิสนิคา้

ผลิตร่วม

AEC

ี ี
อาเซยีน - ญีปุ่่ น

อาเซยีน - อนิเดยี

การใชประโยชนการสะสมถนกาเนดสนคา

ญีปุ่่ น

ออสเตรเลยี

อนิเดยี

ี จนี

อาเซยีน-ออสเตรเลยี
นวิซแีลนด์ อาเซยีน - จนีอาเซยีน -เกาหลี

 นวิซแีลนด์ เกาหลี จน

ใชค้วามตกลง FTA อาเซยีน-คูค่า้



AEC AEC ไดหรอืเสยีไดหรอืเสยี??

AEC



 ใครบางที่จะไดรบัผลจาก AEC ?

ผูคา เกษตรกรเกษตรกร

แรงงาน
นกัธรกจิ

ผูบริโภค

ปนกธรุกจ ประชาชน

นกัวชิาชพี



สิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ใน AEC ปี 2558สงทจะเกดขนใน AEC  ป 2558 ……..

สนิคา้ ภาษีนําเขา้เป็นศนูย/์ภาษีนําเขา้
ระหวา่งอาเซยีนดว้ยกนัหมดไป

ตลาด 10 ประเทศรวมเป็นหนึง่
ระหวางอาเซยนดวยกนหมดไป

ธรุกจิบรกิาร ทําธรุกจิบรกิารในอาเซยีนไดอ้ยา่งเสรี

ลงทนุ ลงทนุในอาเซยีนไดอ้ยา่งเสรี

ฝี ื ื่ ไ ใี ีแรงงาน แรงงานฝีมอืเคลอืนยา้ยไดอ้ยา่งเสรใีนอาเซยีน



AEC โอกาส (Opportunities)

   สาํหรบัผูผลติ/ผูประกอบการ/ผูสงออกไทย

ขยายสงออกไปยงัตลาดอาเซยีนไดเพิ่มขึน้ภาษนีาํเขา
ระหวางอาเซยีน
ลดลง/หมดไป นาํเขาวัตถุดบิ / สนิคากึง่สาํเรจ็รปู

จากอาเซยีนทีม่ีคุณภาพ /ราคาถกูได ทําใหุ ู

ตลาด 10 ประเทศ
รวมเปนหนึง่ตลาด

มุงขายตลาดใหญขึน้
ผลิตมากขึน้ ตนทนตอหนวยลดลง

ตนทุน
ต่ําลง

ทาให
สินคาที่

ผลิต 
สรวมเปนหนงตลาด ผลตมากขน ตนทนุตอหนวยลดลง

ลงทนุใน
อาเซยีน ขยายฐานการผลิตบางสวน

ตาลง สามารถ     
แขงขัน
ไดดีขึ้น

อาเซยน
ไดอยางเสรี

ฐ
หรือทัง้หมดไปในอาเซยีนได 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ป 2558



AEC ภยัคกุคาม (Threats)

   สาํหรบัผูผลติ/ผูประกอบการ/ผูสงออกไทย

ภาษนีาํเขา
สนิคาจากอาเซยีนจะเขามาขายแขงระหวางอาเซยีน

ลดลง/หมดไป

ป

สนคาจากอาเซยนจะเขามาขายแขง
สนิคาไทยอาจเสยีตลาด หากคณุภาพดอย ตนทนุสงู

ตลาด 10 ประเทศ
รวมเปนหนึง่ตลาด

คูแขงอาเซยีนอาจใชประโยชนจากตลาดใหญขึน้ไดเชนกนั   
ทาํใหตนทนุของคูแขงก็อาจต่ําลงดวย 

ลงทนุใน
อาเซยีน

ธุรกจิคูแขงจากอาเซยีนอาจยายฐานเขามาผลิตแขงในไทย 

บริษทัตางปร เทศที่เคยจางบริษทัไทยผลิต หรือเคยตัง้ในไทยไดอยางเสรี บรษทตางประเทศทเคยจางบรษทไทยผลต หรอเคยตงในไทย
อาจยายไปจางบรษิัทอื่น หรอืยายฐานไปในประเทศ CLMV 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ป 2558



AEC &โอกาส (Opportunities) ภยัคกุคาม (Threats)

   สาํหรบัแรงงาน/นกัวชิาชีพไทย

แรงงานฝมือจากอาเซยีน 
แรงงานฝมือ นกัวชิาชพี

สามารถไปทาํงาน        
ในประเทศอาเซยีนอืน่

จะเขามทืาํงานในไทยไดแรงงานฝมือ
เคลื่อนยายไดโดยเสรี แรงงานฝมือสาขาทีข่าด

แคลนอาจถกอาเซยีนอื่น

การเปน AEC ทําให
เศรษฐกจิการคา

ในปร เทศอาเซยนอน

อุตสาหกรรม/ธุรกจิใทย
ขยายตวั

หากอุตสาหกรรมไทย
 ั ไ ไ  

แคลนอาจถกูอาเซยนอน
แยงไป

เศรษฐกจการคา
ในอาเซยีนขยายตวั

ขยายตว         
การจางงานเพิ่มขึ้น

แขงขนัไมได การจางงาน
อาจไดรบัผลกระทบ

ใี  ใ ปการลงทนุเสรใีน AEC
ทาํใหผูผลิตในไทย อาจยายฐานการผลิตไป CLMV

การจางงานในประเทศ
อาจลดนอยลง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ป 2558



AEC &โอกาส (Opportunities) ภยัคกุคาม (Threats)

สาํหรบัเกษตรกรไทย   สาหรบเกษตรกรไทย

ตลาดอาเซยีน
มีความตองการมากขึน้

ั  ไ
ภาษนีาํเขา

สาํหรบัสนิคาเกษตรไทย
ที่มีคณุภาพ

สนิคาเกษตรจากอาเซยีน
ที่คุณภาพดกีวา/ราคาถกู

จะเขามาแขงขนั              

เปนศนูยหรือลดลง

ไ  และแยงตลาด
หากเกษตรกรไทย         

ไมเตรียมรับมือี ไ 

ไทยสงออก
สนิคาเกษตรไดมากขึน้

อุปสรรคนาํเขา
สิ  ไป ไมเตรยมรบมอเกษตรกรมรีายได     

มากขึน้
สนคาเกษตรหมดไป

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ป 2558



AEC &โอกาส (Opportunities) ภยัคกุคาม (Threats)

ั  โ ป ั่ ไป ไ  สาํหรบัผูบรโิภค/ประชาชนทวัไปของไทย

การเปน AEC ทาํให

สามารถเลือกซื้อสนิคา
นาํเขาจากอาเซยีนที่ สนิคาไมไดคณภาพ    

ภาษเีปนศนูย

การเปน AEC ทาให
ผูผลิต/ ผูใหบรกิาร

ในประเทศตองปรบัปรงุ

หลากหลาย / ราคาถกูลง
ุ

อาจเขามาจาํหนาย 
หากไมมีการควบคุม
ที่เขมงวดเหมาะสมทาํใหสนิคาและบรกิาร

้เพื่อใหแขงขนัได
ทเขมงวดเหมาะสม

คุณภาพดีขึน้ ราคาถกูลง        

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ป 2558




