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เป็น
ที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในปลายปี 2558 นั้น จะมีการเปิด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) TPA News ฉบับนี้ 

ขอน�าเสนอข้อมูลการเตรียมพร้อมของหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง 

และความพร้อมของภาคเอกชนที่จะเข้าไปลงทุนในอาเซียน

หน่วยงานภาครฐั โดยกระทรวงพาณชิย์ได้เตรยีมการเพือ่เข้า

สู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 โดยได้จัดต้ัง

ส�านกังานประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน สงักดัส�านกังานปลดักระทรวง

พาณิชย์ เพื่อบูรณาการการท�างานของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด 

กระทรวงฯ ในรูปแบบคณะกรรมการ ซึ่งจะมีหน้าที่ก�าหนดกรอบ

ยุทธศาสตร์ และแผนการท�างานในด้านต่างๆ เพื่อให้ประเทศไทยมี

ความพร้อมในการเข้าสู่ AEC และได้ประโยชน์จาก AEC มากที่สุด 

โดยแผนการท�างาน จะเน้นการสร้างความพร้อมให้กบัผูป้ระกอบการ

ไทยท่ีจะเข้าไปใช้ประโยชน์จาก AEC ซึง่รปูแบบจะไม่ใช่เป็นแค่ทฤษฎี 

แต่จะเป็นข้ันตอนของการปฏิบัติการลงมือท�าจริงๆ ซึ่งมีหลายกรมฯ 

ที่จะเข้ามาร่วมท�างาน ทั้งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรม

พัฒนาธุรกิจการค้า ที่จะช่วยพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ในการ

เข้าสู่ตลาด AEC ซึ่งจะมีทั้งรูปแบบการขยายแฟรนไชส์ การส่งออก 

และการเข้าไปลงทุน 

นอกจากนีจ้ะปรบัระบบฐานข้อมลูเก่ียวกับ AEC ใหม่ ซึง่ต้อง

สามารถตอบค�าถามให้กบัผูป้ระกอบการ และผูท้ีส่นใจเกีย่วกับตลาด 

AEC ได้ทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นค�าถามในด้านการค้า การค้าบรกิาร การ

ลงทุน และอื่นๆ ที่ส�าคัญจะสามารถน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ส�าหรบัในด้านการอ�านวยความสะดวกในด้านการค้า กรมฯ ต่างๆ ใน

สังกัดกระทรวงพาณิชย์จะมีหน่วยงานที่ดูแลในด้าน AEC เป็นการ

เฉพาะ ซึ่งในส่วนของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะมีศูนย์ที่

ดูแลผู้ประกอบการขนาดกลางและเลก็ (SMEs) ทีต้่องการจะบุกตลาด 

AEC กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดูแลและพัฒนาผู้ประกอบการราย

ใหม่ๆ กรมทรพัย์สนิทางปัญญา ดแูลในเรือ่งทรพัย์สนิทางปัญญาของ

ไทยในตลาด AEC กรมการค้าต่างประเทศ ดูแล และอ�านวยความ

สะดวกในด้านใบอนุญาตทางการค้าต่างๆ และกรมการค้าภายใน ที่

จะต้องเข้ามาดูในเรือ่งกฎหมายการแข่งขนัรองรบัการเปิดเสร ีเป็นต้น 

ขณะเดียวกัน กระทรวงฯ มีแผนที่จะพิจารณาปรับปรุง และ

กับการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ความพร้อมของภาครัฐ และภาคเอกชนของไทย
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เอกชน เพื่อสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ AEC โดยมีเป้าหมายเพื่อ

ให้ภาคธุรกิจไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน

กระทรวงฯ มีแผนตั้งศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยใน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Business Support Centers) 

จ�านวน 87 ศูนย์ ซึ่งจะตั้งอยู ่ในส่วนกลางที่กระทรวงพาณิชย์ 

ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดทุกแห่ง ส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่าง

ประเทศในอาเซียน และจีนตอนใต้ คือ คุนหมิง และจะผลักดันให้มี

การจัดตั้ง AEC ซิตี้ โดยเบื้องต้นจะตั้งใน 3 จังหวัดก่อน คือ ขอนแก่น 

เชียงราย และสงขลา เพื่อผลักดันให้เป็นศูนย์กลางในส่วนภูมิภาคที่

จะรองรับการเปิด AEC เพื่อให้ศูนย์กลางธุรกิจขยายตัว ด้านการค้า

ชายแดนจะใช้ประโยชน์จาก AEC โดยจะเพิ่มการอ�านวยความ

สะดวกทางการค้า ณ จุดผ่านแดน ส่งเสริมการจัดงานแสดงสินค้า

แถบชายแดน และในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความ

ต้องการสนิค้าไทย รวมถงึการส่งเสรมิให้เอกชนใช้ประโยชน์จากการ

รวมกลุ่มในภูมิภาค ตั้งเป้าหมายที่จะขยายตลาดของไทยในตลาด 

AEC ให้ได้มากที่สุด จะมองตลาดอาเซียนเป็นตลาดเดียว ท�าให้เป็น

ตลาดภายในของไทยที่มีประชากรรองรับถึง 650 ล้านคน

ระยะต่อไป กระทรวงฯ จะผลกัดนัให้มกีารจดัตัง้กองทนุ AEC 

เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพ และสนับสนุนผู้ประกอบการไทยบุก

เจาะตลาด AEC โดยเบือ้งต้นมแีนวคดิทีจ่ะหางบประมาณสนบัสนนุ 

100 ล้านบาท ซึ่งได้จัดท�าแผนงานคร่าวๆ ไว้แล้ว รอที่จะเสนอให้

รัฐบาลใหม่พิจารณาต่อไป

ส�าหรับแผนพัฒนาผู ้ประกอบการในด้านอื่นๆ จะช่วย 

เสนอให้แก้ไขกฎหมายบางฉบบัทีล้่าหลงั และเป็นอปุสรรคต่อการเปิด

เสร ีเพราะขณะนี ้AEC อยูใ่นช่วงสดุท้ายก่อนจะมกีารเปิดเสรี ซึง่ล่าสดุ

อาเซยีนได้มกีารเปิดเสรใีนด้านต่างๆ มคีวามคบืหน้าไปมาก โดยด้าน

การค้าเปิดเสรีเกือบหมดแล้ว การค้าบริการ การลงทุน ก็ใกล้จะเปิด

เสรีเกือบทั้งหมด แต่การเปิดเสรีอาจจะติดขัดข้อกฎหมาย ท�าให้การ

เปิดเสรีท�าไม่ได้ หรือเป็นกฎหมายที่ไม่สามารถใช้ได้ในปัจจุบัน โดย

ขณะนี้ก�าลังด�าเนินการศึกษาอยู่ และเม่ือได้ข้อสรุป ก็จะเสนอต่อ

รฐับาลเพือ่ให้มกีารแก้ไขต่อไป กระทรวงฯ ยงัมแีผนทีจ่ะปรบับทบาท

การท�างานของพาณิชย์จังหวัดที่ประจ�าอยู่ในจังหวัดต่างๆ ให้เข้ามา

มีส่วนร่วมในการผลักดันการค้าเพิ่มมากขึ้น ทั้งการขยายการค้า

ภายในจังหวัด หรือการค้าต่างประเทศ เพราะเมื่อเปิด AEC จังหวัดที่

ติดชายแดน จะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น พาณิชย์จังหวัดจะต้องช่วย 

ผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคให้เข้าสู่ตลาด AEC 

ส่วนงานเร่งรัดอื่นๆ จะผลักดันให้มีการจัดตั้งโรงเรียนนักการ

ค้าโดยเร็ว ซึ่งจะใช้เป็นโรงเรียนอบรมหลักสูตรให้กับข้าราชการของ

กระทรวงพาณชิย์ ทีจ่ะไปเป็นผูบ้รหิารในระดบัต่างๆ โดยจะมรีะดับต้น 

และระดับสูง เพือ่เตรียมความพร้อมให้กบัข้าราชการของกระทรวงฯ ให้

มีความพร้อมก่อนไปเป็นนักบริหาร ต่อไปใครจะไปเป็นทูตพาณิชย์ 

หรือเป็นพาณิชย์จังหวัดก็ต้องผ่านการอบรมก่อน

ทัง้นีท้างกระทรวงฯ ได้จดัท�าพมิพ์เขยีวเพือ่รองรบัการเข้าร่วม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 โดยได้บูรณาการการ

ท�างานของหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงพาณิชย์ทั้งส่วนกลาง ส่วน

ภูมิภาค และในต่างประเทศ เข้าด้วยกัน รวมถึงการร่วมมือกับภาค



ร
ู้ท
ัน
 
A
E
C

25TPA news

รู้ทัน AEC

June 2014 ●  No. 210

TPA
news

ยกระดบั และคณุภาพสนิค้า และบรกิารของไทย การพฒันาให้ธรุกจิ

ใช้ประโยชน์จากอ-ีคอมเมร์ิซในการเพิม่ช่องทางการค้าขายใหม่ๆ การ

สนบัสนนุให้มกีารเพิม่ศกัยภาพด้านโลจสิตกิส์การค้า เช่น คลงัสนิค้า 

ศูนย์กระจายสินค้า ด่านศุลกากร และการปรับประสานกฎระเบียบ

ในการขนส่ง และพิธีการศุลกากร เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก ่

ผู้ประกอบการไทย

ส่วนการเจรจาข้อตกลงการค้าเสร ี(FTA) กับประเทศต่างๆ ทัง้

ในกรอบของอาเซียน และกรอบอื่นๆ เช่น ไทย-สหภาพยุโรป (อียู) 

ยนืยันว่า ปัญหาทางการเมอืงทีม่อียูใ่นขณะนี ้ไม่ส่งผลกระทบต่อการ

เจรจา เพราะทีมเจรจายังท�าหน้าที่เจรจาได้ เว้นแต่การลงนามในข้อ

ตกลงบางฉบบั ทีย่งัไม่สามารถด�าเนนิการได้ เน่ืองจากต้องรอให้ผ่าน

กระบวนการของรัฐสภาก่อน แต่เชื่อว่า หลังจากที่มีรัฐบาลใหม่แล้ว 

การเจรจาหรือการลงนามในข้อตกลงก็คงท�าได้ตามปกติ

ส�าหรับการเตรียมความพร้อมภาคเอกชนไทย เมื่อเปิด

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) จะเห็นได้ว่าปัจจยัท่ีท�าให้อาเซยีน

เป็นตลาดที่น่าเข้าไปลงทุน มาจากจ�านวนประชากรท่ีมีมากถึง 600 

ล้านคน ซึ่งหมายถึงก�าลังการซื้ออันมหาศาลเมื่อเทียบกับไทยที่มี

ประชากร 65 ล้านคนเท่านัน้ ประกอบกับส่วนใหญ่เป็นประเทศทีก่�าลงั

อยู่ระหว่างการพฒันา อาทิเชน่ พม่า ลาว เวยีดนาม กมัพูชา สง่ผลให้

ภาวะเศรษฐกจิ รวมทัง้ตลาดสนิค้าต่างๆ มศีกัยภาพทีจ่ะเตบิโตได้อีก

มาก

ในปี 2557 ธุรกิจหรือการลงทุนที่จะเป็นดาวรุ่ง คงหนีไม่พ้น

การเข้าไปลงทุนในอาเซียน เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนในปี 2558 ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ท่ีเข้าไปลงทุนจะเป็นลักษณะการ

ต่อยอด หลังจากปูรากฐานทางธุรกิจไว้แล้วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 

โดยส่วนมากยังเป็นบริษัทใหญ่ อาทิ กลุ่มไทยเบฟ กลุ่มเอสซีจี และ

กลุ่มซีพี เท่านั้น ส่วนบริษัทขนาดกลาง และขนาดเล็ก ยังไม่ค่อยตื่น

ตัวหรือเข้าไปลงทุนมากนัก เนื่องจากการลงทุนอาเซียนใช้งบลงทุน

ค่อนข้างสูง และการท�าธุรกิจต้องใช้ระยะเวลาการสร้างตลาด และ

ต้องมีสายป่านที่ยาวพอ ดังนั้นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่เข้าไปลงทุน

จะเร่ิมท�าตลาดในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อรองรับกับการเปิดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC อย่างเต็มตัว ซึ่งจะท�าให้ตลาดมีการ

แข่งขนัรุนแรงมากยิง่ขึน้ เพราะผูป้ระกอบการทกุรายต่างจ้องทีจ่ะขดุ

ขุมทรัพย์ที่มีมูลค่ามหาศาลในตลาดอาเซียนนี้

การเข้าไปลงทุนธุรกิจในอาเซียน ตลาดที่มีความร้อนแรงที ่

ผูป้ระกอบการเข้าไปลงทนุมด้ีวยกนั 4 ประเทศ ได้แก่ เวยีดนาม ถอืว่า

เป็นตลาดใหญ่ คนมีก�าลังซื้อสูง ตามมาด้วยพม่า หลังจากเปิด

ประเทศและกลายเป็นตลาดใหม่ของทุกกลุ่มธุรกิจเข้าไปลงทุน แต่มี

ความท้าทาย ด้านกฎหมายการลงทุนที่ยังไม่เอื้อมากนัก และอีก 2 

ประเทศ คือ สปป.ลาว และกัมพูชา

ถึงแม้ว่าอาเซียนจะเป็นตลาดดาวรุ่งที่น่าจะเข้าไปลงทุนท�า

ธรุกจิ แต่มนักไ็ม่ง่าย ทีเ่มือ่เข้าไปลงทนุแล้วผูป้ระกอบการจะกอบโกย

รายได้กนัอย่างง่ายดาย เพราะด้วยสภาพตลาดทีก่�าลงัอยูร่ะหว่างการ

พัฒนา ก�าลังการซื้อของคนในท้องถิ่น กฎหมายต่างๆ ส่งผลให้ธุรกิจ

ที่เข้าไปลงทุนไม่ได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด สิ่งเหล่านี้เป็นความ

ท้าทายทีร่ออยู่ข้างหน้าส�าหรบัผู้ประกอบการทัง้รายใหญ่ และ SMEs 

อย่างไรกต็าม หากภายใน 5 ปี ข้างหน้านีป้ระเทศไทยยงัไม่มี

การพฒันาโครงสร้างอะไรเพิม่เตมิ ประเทศเพือ่นบ้านอย่างพม่า และ

เวียดนามจะพัฒนาขึ้นมาเทียบเท่าไทย โดยเฉพาะประเทศพม่าซึ่ง

ก�าลังเป็นที่จับตามมอง เนื่องจากเพิ่งเปิดประเทศ และยังมีแหล่ง

ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ ส�าหรับการด�าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ 

SMEs ของไทย จากการประเมินศักยภาพการแข่งขัน พบว่า ไทยยัง

มีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการลงทุนเป็นอันดับต้นๆ ของ AEC โดย

ผูป้ระกอบการ SMEs ของไทยควรร่วมมอืกับผูป้ระกอบการขนาดใหญ่

ออกไปลงทุน และเน้นผลิตสินค้าป้อนให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ ใน

ลักษณะเช่ือมโยงกัน เช่น ใช้เงินทุนของผู้ประกอบการรายใหญ่ออก

ไปลงทุน และผลิตสินค้ากลับมาให้รายใหญ่ เพราะศักยภาพของ 

SMEs ค่อนข้างจ�ากัด นอกจากนี้ควรปรับตัวในการท�าตลาด ปรับปรุง

โลจิสติกส์ และออกไปลงทนุต่างประเทศทีม่คีวามพร้อมในเรือ่งวตัถดุบิ

ทรัพยากร และแรงงาน เพราะไทยมีต้นทุนด้านนี้สูง โดยอุตสาหกรรม

ที่ควรไปลงทุนในต่างประเทศ คือ เสื้อผ้า อาหาร เพราะประเทศเพื่อน

บ้านมีความพร้อมในเรื่องทรัพยากร และต้นทุนต�่ากว่าไทย 

ทั้งนี้การที่ผู ้ประกอบการ SMEs จะออกไปลงทุนในต่าง-

ประเทศได้ ต้องพึ่งพาการสนับสนุนของภาครัฐ เนื่องจากปัญหาของ 

SMEs คือ การเข้าถึงแหล่งเงินทนุได้ยาก และอุตสาหกรรมทีม่กีารจดั

ตั้งในต่างประเทศเป็นแบบกระจัดกระจาย ควรท�าเหมือนญี่ปุ่นที่มี

แนวทางออกไปลงทนุผ่านการสนบัสนนุของรฐับาลโดยใช้วธิตีัง้นคิม

อุตสาหกรรมเพื่อให้นักลงทุนอยู่ร่วมกัน และผลิตสินค้าป้อนระหว่าง

กัน เป็นต้น

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

         ASTV ผู้จัดการรายวัน 

     ประชาชาติธุรกิจ


