ASEAN Summit : ขยายมิตเิ ชิงรุกด้ านค้ า-ลงทุน นาพาอาเซียนฝ่ ามรสุมสงครามการค้ า
ฝ่ ายวิจัยธุรกิจ
ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้ าแห่ งประเทศไทย (EXIM BANK)
การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครัง้ ที่ 35 ที่จดั ขึ ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน
2562 นับเป็ นภารกิจปิ ดท้ ายการเป็ นประธานและเจ้ าภาพการประชุมอาเซียนของไทยตลอดทังปี
้ 2562 ซึง่ กว่า 50 ปี
ที่ผ่านมาของอาเซียน กลไกความร่ วมมือต่างๆ ภายใต้ อาเซียนมีส่วนช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก
ผ่านโอกาสทางการค้ าและการลงทุนที่เพิ่มขึน้ และเอาชนะคาท้ าทายของแนวคิด ที่ว่าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ของประเทศที่มีการผลิตสินค้ าคล้ ายกัน ไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์ แต่อย่างใด โดยประเทศไทยเองก็ได้ รับประโยชน์
ในหลายมิติจากการเป็ นสมาชิกอาเซียน
มิติด้านการค้ า อาเซียนถือเป็ นคู่ค้าสาคัญอันดับ 1 ของไทย มีมลู ค่าการค้ าระหว่างกันกว่า 113,000 ล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อมีสดั ส่วนเกือบ 1 ใน 4 ของมูลค่าการค้ าระหว่างประเทศทังหมดของไทย
้
เช่นเดียวกับ มิติด้าน
การลงทุน อาเซียนถือเป็ นเป้าหมายการลงทุนในต่างประเทศที่สาคัญของนักลงทุนไทย โดยยอดคงค้ างเงินลงทุน
โดยตรงของไทยในอาเซียนอยู่ที่ราว 4.3 หมื่นล้ านดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนถึงร้ อยละ 30 ของยอดคงค้ าง
เงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศทังหมด
้
ขณะที่มิติด้านการท่องเที่ยว อาเซียนเป็ นแหล่งรายได้ ที่สาคัญของไทย
ซึง่ ในแต่ละปี มีนกั ท่องเที่ยวจากอาเซียนเดินทางมาไทยคิดเป็ นสัดส่วนกว่าร้ อยละ 25 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทงหมด
ั้
ทังนี
้ ้ ประเด็นความร่ วมมือและการเจรจาในการประชุมสุดยอดอาเซียนครัง้ ที่ 35 ที่มีความสาคัญและคาดว่า
จะส่งผลต่อการค้ า การลงทุนของไทย มีดงั นี ้
ASEAN Summit กับความสาเร็จในการเป็ นกลไกสนับสนุนการค้ า
การประชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย นในครั ง้ นี ม้ ี ค วามร่ ว มมื อ ด้ า นการค้ า ที่ ค าดว่ า จะสามารถประกาศเป็ น
ความสาเร็ จของไทยในฐานะการเป็ นประธานและเจ้ าภาพอาเซียน คือ ข้ อตกลงยอมรั บร่ วมผลการตรวจสอบ
และรั บรองมาตรฐานความปลอดภัย ของยานยนต์ และชิน้ ส่ วนอาเซี ยน (ASEAN Mutual Recognition
Arrangements Pact on Automobiles and Parts) เพื่ อใช้ เป็ น มาตรฐานเดียวกัน สาหรั บ ชิน้ ส่วนยานยนต์ บ าง
รายการ อาทิ ระบบเบรก เข็มขัดนิรภัย ที่นั่ง ยางรถยนต์ ระบบควบคุมรถยนต์ มาตรวัด และกระจกนิรภัย ทัง้ นี ้
การที่แต่ละประเทศต่างกาหนดมาตรฐานสินค้ าของตนเอง ทาให้ ต้องมีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้ าซ ้าเมื่อสินค้ า
ส่งออกไปยังประเทศปลายทาง ถื อเป็ นต้ นทุนที่ ไม่จาเป็ นของผู้ประกอบการทัง้ ด้ านเวลาและค่าใช้ จ่ายในการ
ตรวจสอบ โดยเฉพาะในภาคการผลิต ที่ เชื่ อมโยงเป็ น ห่วงโซ่การผลิ ตเดียวกัน เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ และ
ชิ ้นส่วน โดยปั จจุบนั ไทยส่งออกยานยนต์และชิ ้นส่วนไปอาเซียนถึงราว 3.8 หมื่นล้ านดอลลาร์ สหรัฐ คิดเป็ นสัดส่วน
เกือบร้ อยละ 30 ของมูลค่าส่งออกยานยนต์และชิ ้นส่วนทังหมดของไทย
้
จึงคาดว่าข้ อตกลงยอมรับร่ วมฯ ดังกล่าว
จะมีสว่ นสนับสนุนการส่งออกยานยนต์และชิ ้นส่วนของไทย ดังนี ้
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ช่ วยลดการสูญเสียเวลาที่ไม่ จาเป็ นระหว่ างการผลิตและช่ วยเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์
เนื่องจากความเชื่อมโยงของห่วงโซ่การผลิตยานยนต์อาเซียนที่ทาได้ สะดวกยิ่งขึ ้น ทาให้ การส่งออกและนาเข้ า
ชิ ้นส่วนรถยนต์จะใกล้ เคียงกับการซื ้อขายภายในประเทศมากขึ ้น
เป็ นต้ นแบบในการขจัด อุ ป สรรคทางการค้ าในอนาคต อาทิ กรณี เวีย ดนามบังคับ ใช้ ระเบี ยบน าเข้ า
รถยนต์ Decree 116 ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ส่งผลให้ รถยนต์ของไทยที่สง่ ออกไปเวียดนามถูกตรวจสอบ
ซา้ จนท าให้ ยอดส่งออกรถยนต์ ของไทยไปเวีย ดนามลดลงในช่วงดังกล่าว ทัง้ นี ้ แม้ ข้อตกลงยอมรั บ ร่ วมฯ
ดังกล่าวใช้ เป็ นมาตรฐานเฉพาะกับชิ ้นส่วนยานยนต์ และอาจจะยังไม่ได้ ช่วยแก้ ปัญหากรณี Decree 116 ของ
เวียดนามได้ โดยตรง แต่ก็ถือเป็ นแนวทางที่สามารถนาไปใช้ ในอนาคตสาหรับการกาหนดมาตรฐานรถยนต์
ร่ วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากนี ้ ยังนาไปเป็ นแบบอย่างในการจัดทาข้ อตกลงร่ วมมาตรฐาน
ในสินค้ าอื่น ซึง่ ต้ องเข้ มงวดด้ านการตรวจสอบมาตรฐาน ในอนาคต อาทิ กลุม่ สินค้ าเครื่ องมือแพทย์ เป็ นต้ น

ASEAN Summit กับการเป็ นเวทีเจรจาต่ อรองที่ต้องจับตา
การประชุม ASEAN Summit ครั ง้ ที่ 35 ไม่เพี ย งเป็ น การเสริ ม สร้ างความร่ วมมื อ กัน ระหว่างประเทศ
สมาชิก แต่ยงั เป็ นเวทีสาคัญในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจของอาเซียน อย่างจีน สหรัฐฯ ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ และอินเดีย เป็ นต้ น ผ่านการประชุมย่อยหลาย
ประชุม นอกจากนี ้ ยังเป็ นเวทีการเจรจาเพื่อแก้ ปัญหาการค้ าระหว่างกัน โดยไฮไลต์การประชุมที่สาคัญ ได้ แก่
 การประชุ มสุ ดยอดอาเซี ย น-จี น ครั ง้ ที่ 22 คาดว่าจะมีการหารื อการเชื่ อมโยงโครงการภายใต้ Belt and
Road Initiative (BRI) ของจีน ซึง่ มีอาเซียนเป็ น 1 ในเส้ นทางหลักของ BRI ให้ สอดรับกันกับ Master Plan on
ASEAN Connectivity (MPAC) ซึง่ เป็ นแผนแม่บทการก่อสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานของอาเซียน ซึง่ ต้ องติดตาม
ท่าที ของจี น ว่าจะใช้ BRI ในการรุ ก อาเซีย นเพิ่ ม ขึน้ หรื อไม่ เนื่ องจากจี นเองก าลัง เผชิ ญ ความผัน ผวนจาก
สงครามการค้ า ดังนัน้ การเชื่อมความสัมพันธ์ทางการค้ าและการลงทุนในอาเซียนเพิ่มขึ ้นอาจเป็ นทางออกหนึ่ง
ที่ช่วยบรรเทาผลกระทบจากสงครามการค้ า
 การประชุมสุ ดยอดอาเซียน-สหรั ฐฯ ครั ง้ ที่ 7 การที่ความสัมพันธ์ ของจีนกับอาเซียนถื อได้ ว่าอยู่ในระดับ
ค่อนข้ างดี ส่งผลให้ สหรัฐฯ ให้ ความสาคัญกับการใช้ เวทีการประชุม ASEAN Summit ในการผูกสัมพันธ์ กับ
อาเซียนให้ แน่นแฟ้น ยิ่งขึ ้นเพื่อถ่วงดุลอานาจของจีนในภูมิภาคอาเซียน โดยประเด็นส่วนหนึ่งในการประชุม
จะเป็ นการหารื อเกี่ยวกับความร่ วมมือการค้ าออนไลน์ ตลอดจนการให้ ความช่วยเหลืออาเซียนในเรื่ องของ
การเชื่ อมโยงระบบอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ณ จุดเดีย วของอาเซี ย น (ASEAN Single Window) ซึ่งก็ จ ะมีส่ วนช่ วย
อานวยความสะดวกทางการค้ าระหว่างกันมากยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ มีการคาดการณ์ ว่าประเทศไทยอาจจะใช้
โอกาสนี เ้ ปิ ดการเจรจานอกรอบกับสหรั ฐฯ ในประเด็นที่ สหรั ฐฯ ระงับการให้ สิทธิ์ GSP กับสินค้ าไทย 573
รายการ เพื่อหาทางออกร่ วมกัน
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การประชุมสุ ดยอดความตกลงหุ้นส่ วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ครั ง้ ที่ 3 (3rd RCEP Summit) ซึ่ง
เป็ นเวทีที่ไทยในฐานะประธานอาเซียนมีความพยายามที่จะเร่ งประสานการเจรจาเพื่อให้ ได้ ข้อสรุ ป อย่างไรก็ตาม
คาดว่าการเจรจาจะยังไม่สามารถจบได้ ภายในปี นี ้ เนื่องจากยังมีสมาชิกบางประเทศที่กังวลต่อการเปิ ดเสรี
สินค้ าในหมวดที่มีความอ่อนไหว โดยปั จจุบนั การเจรจาในกรอบการเข้ าสู่ตลาด (Market Access) สามารถ
หาข้ อสรุ ปได้ แล้ วราวร้ อยละ 80 ของรายการสินค้ าและบริ การ
บทสรุ ปของการประชุม ASEAN Summit ครั ง้ ที่ 35 ทาให้ มองเห็นถึงทิศทางการค้ าระหว่างประเทศที่ สาคัญ

ดังนี ้
ประการแรก อาเซียนจะยังคงเป็ นตลาดส่ งออกสาคัญที่ผ้ ู ประกอบการไทยยังต้ องดูแลรั กษา
นอกเหนือจากการที่ RCEP ยังอาจต้ องใช้ เวลาในการตกลงร่ วมกัน ทาให้ ความหวังที่จะได้ ประโยชน์ จากตลาด
การค้ าเสรี ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกของ RCEP ต้ องทอดเวลาออกไป ขณะที่กลไกการพัฒนาของอาเซียนที่รุกคืบไปมาก
ยังเอื ้อให้ ผ้ ปู ระกอบการใช้ ประโยชน์จากความร่ วมมือในอาเซียนเป็ นตัวช่วยรุ กตลาด ดังเช่นกรณี ข้อตกลงยอมรับ
ร่ วมมาตรฐานสินค้ ายานยนต์ และชิน้ ส่วนที่ จะช่วยอานวยความสะดวกด้ านการค้ าระหว่างกันมากขึน้ หรื อการใช้
ความชานาญด้ าน Social Marketing ของผู้ประกอบการ รวมถึงความได้ เปรี ยบด้ านที่ตงในการรุ
ั้
กตลาด Social
Commerce ของอาเซี ย นที่ เติ บ โตกว่า ร้ อยละ 30 ในปี ที่ ผ่ านมา โดยเฉพาะการรุ ก ตลาด CLMV ที่ ยังมี ความ
ต้ องการนาเข้ าสินค้ าเพิ่ มขึน้ ต่อเนื่ องตามการขยายตัวทางเศรษฐกิ จ ซึ่งหลายประเทศยังจาเป็ นต้ องพึ่งพาการ
นาเข้ าเป็ นหลัก
ประการที่สอง การวางตัวของอาเซี ยนที่ค่อนข้ างเป็ นกลางระหว่ างประเทศมหาอานาจต่ างๆ
เอือ้ ให้ อาเซี ยนจะยั งคงเป็ นแหล่ งลงทุนที่ส าคัญ ของโลก โดยเฉพาะท่ ามกลางสงครามการค้ า ซึ่งการที่
อาเซียนไม่ได้ ฝักไฝ่ ฝ่ ายใดเป็ นพิเศษ ทาให้ อาเซียนเป็ นตัวเลือกลงทุนที่ปลอดภัยสาหรั บผู้ผลิตสินค้ าที่ต้องการ
หลีกเลี่ยงผลกระทบจากสงครามการค้ า การที่ ไทยเป็ นหนึ่งในสมาชิ กอาเซี ยนที่ นักลงทุนต่างชาติสนใจเข้ ามา
ลงทุ น โดยเฉพาะใน EEC หรื อ ในธุ ร กิ จ S-Curve ที่ รั ฐ บาลให้ การสนั บ สนุ น เป็ นพิ เศษ นั บ เป็ นโอกาสของ
ผู้ประกอบการไทย โดยผู้ประกอบการที่จะได้ รับประโยชน์ ไม่ใช่เพียงผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ต้องการลงทุนใหม่
แต่หมายรวมถึงผู้ประกอบการที่พร้ อมจะช่วยตอบโจทย์นกั ลงทุนต่างชาติได้ ดีกว่าตัวเลือกอื่นในอาเซียน
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