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ประสานความร่วมมือ
เพื่อลด NTM
การเปิดเสรีการค้าภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (WTO) ส่งผล
ให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกปรับลดอัตราภาษีศุลกากรมาอย่างต่อเนื่อง
โดยภาพรวมอัตราภาษีศลุ กากรโดยเฉลีย่ ทัว่ โลกได้ปรับตัวลดลงมาอยู่ใน
ระดับที่ต่ำามาก
สำาหรับประเทศไทย นอกจากเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกแล้ว ยัง
เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ซึ่งได้ปรับลดอัตราภาษีศุลกากรภายใต้
ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ที่มุ่งเปิดเสรีการค้า ลดภาษี
และลดอุปสรรคกีดขวางทางการค้าที่มิใช่ภาษี ภายใต้กลไกการลดภาษีที่
สำาคัญ คือ การกำาหนดให้ประเทศสมาชิกให้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีศลุ กากร
แก่กันแบบต่างตอบแทน
กล่าวคือ การที่จะได้สิทธิประโยชน์จากการลดภาษีของประเทศอื่น
สำาหรับสินค้าชนิดใด ประเทศสมาชิกนัน้ ต้องประกาศลดภาษีสาำ หรับสินค้า
ชนิดเดียวกันด้วย
การดำาเนินงานของอาเซียนภายใต้แนวคิดดังกล่าวนี้ ส่งผลให้อตั รา
ภาษีศลุ กากรสำาหรับการนำาเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนอยู่ในระดับทีต่ า่ำ มาก โดยอัตราภาษีศลุ กากรอาเซียนได้ลดลงจาก
อัตราเฉลี่ย 8.9% เมื่อปี 2543 เหลืออัตราเฉลี่ย 4.5% ในปี 2558
ทั้งนี้ หลังปี 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องยกเลิกการเก็บภาษี
ศุลกากรตามความตกลงภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ปัญหาด้านการค้าสินค้าทีอ่ าเซียนกำาลังเผชิญ คือ การนำามาตรการ
กีดกันทางค้าที่มิใช่ภาษี หรือ NTM (Non-Tariff Measure) มาบังคับ
ใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยมาตรการกีดกันทางค้าที่มิใช่ภาษีเพิ่มขึ้นจาก 1,634 มาตรการ
ในปี 2543 เป็น 5,975 มาตรการในปี 2558 แยกเป็นมาตรการสุขอนามัย
และสุขอนามัยพืช (SPS) 33% มาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการ
ค้าระหว่างประเทศ (TBT) 43% และมาตรการอื่นๆ อีกรวม 10%
การนำามาตรการกีดกันทางการค้าทีม่ ใิ ช่ภาษีมาบังคับใช้ของประเทศ
สมาชิกอาเซียน ส่วนหนึ่งมีเจตนาเพื่อปกป้องตลาดในประเทศ แต่ส่วน
หนึง่ เกิดจากการกำาหนดมาตรการคุม้ ครองประชาชนทีข่ าดการศึกษาและ
ขาดการประเมินผลดีและผลเสียของมาตรการที่นำามาใช้อย่างละเอียด
รอบคอบ ขาดความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับการออกกฎระเบียบภายใต้
กลไกตลาด ขาดการวางแผนการดำาเนินงาน ขาดการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ส่งผลให้มาตรการทีม่ เี จตนาเพื่อคุม้ ครองประชาชนกลายเป็นมาตรการ
กีดกันทางการค้า
การแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ต้องการความร่วมมือระดับชาติท่ีต้องมีการ
จับตาการเคลื่อนไหวด้านการค้าและการลงทุนระดับภูมภิ าคอย่างต่อเนื่อง
ระดับประเทศต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน
เพื่อเสนอแนวทางการลดมาตรการกีดกันทางค้าทีม่ ใิ ช่ภาษี (NTM)
ที่เชื่อมโยงจากระดับประเทศสู่ภูมิภาค n

อี-คอมเมิรซ์ อาเซียนพุง่

ไอไพรซ์ชปี้ ’ี 68มูลค่าตลาดแตะ3.5ล้านล้านโตทุกปีเฉลีย่ 32%
โพสต์ทเู ดย์ - ไอไพรซ์เผยอี-คอมเมิรซ์
อาเซียนศักยภาพสูง คาดปี 2568 มูลค่า
ตลาดโตพุ่ง 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ
นายมาเตโอ้ สุตโต รองประธาน
กรรมการอาวุโสด้านการพัฒนาองค์กร
ไอไพรซ์ ผูด้ าำ เนินธุรกิจสตาร์ทอัพ มาเลเซีย
เปิดเผยว่า ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังเป็นช่วงเริ่ม
ต้น แต่ถือว่าเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและ
มีแนวโน้มการเติบโตสูง โดยข้อมูลจาก
กูเกิลและเทมาเสก คาดว่าในปี 2568 จะ
มีมลู ค่าถึง 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ (ราว
3.5 ล้านล้านบาท) มีอตั ราการเจริญเติบโต
เฉลี่ยต่อปี 32%

ทั้งนี้ จากแนวโน้มดังกล่าว บริษัท
จะมุ่งทำาตลาดในภูมิภาคมากขึ้น โดยใน
ปี 2560 คาดมีอตั ราการเติบโตไม่ตา่ำ กว่า
100% พร้อมตัง้ เป้าเป็นผูน้ าำ ตลาดค้าปลีก
ออนไลน์ ในเอเชีย จากในปีทผี่ า่ นมาบริษทั
ได้ระดมทุนจาก เอเชีย เวนเจอร์ กรุ๊ป
จำานวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 140
ล้านบาท) เพื่อขยายร้านค้าปลีกครอบคลุม
ทั่วเอเชีย จากในปี 2559 ไอไพรซ์เติบโต
มากกว่า 500% จากสาขาใน 7 ประเทศ
ได้แก่ มาเลเซีย ไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์
เวียดนาม อินโดนีเซีย และฮ่องกง
สำาหรับมาเลเซีย มีสภาพแวดล้อม
เหมาะสมในการเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพ

จากแรงจู ง ใจหลั ก ด้ า นการสนั บ สนุ น
ของรัฐบาลมาเลเซีย อาทิ การผลักดันให้
สตาร์ ท อั พ ได้ รั บ มาตรฐานเอ็ ม เอสซี
(มัลติมีเดีย ซูเปอร์ คอร์ริดอร์) เป็น
องค์กรเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของประเทศมาเลเซีย และ
อำานวยความสะดวกในการทำาธุรกิจด้าน
ดิจิทัล การละเว้นภาษี 5 ปีในการเริ่มต้น
ทำาธุรกิจสตาร์ทอัพ รวมถึงยกเว้นค่าบริการ
ทำาวีซ่าให้กับพนักงานที่เป็นชาวต่างชาติ
“การเริม่ ต้นธุรกิจสตาร์ทอัพ บุคลากร
มีความสำาคัญทีส่ ดุ และการดึงผูเ้ ชีย่ วชาญ
จากแต่ ล ะประเทศเพื่ อ ทำ า การตลาด
โดยตรงส่งผลดีตอ่ ธุรกิจ ซึง่ รัฐบาลมาเลเซีย

มุ ่ ง สนั บ สนุ น สตาร์ ท อั พ ในประเทศ
ด้ ว ยการวางเป้ า หมายไปสู ่ ศู น ย์ ก ลาง
เทคโนโลยีสารสนเทศของภูมภิ าค” นาย
สุตโต กล่าว
ขณะทีต่ ลาดอี-คอมเมิรซ์ ในอาเซียน
ยังเป็นโอกาสแก่ผู้ประกอบการรายใหม่
ซึ่งการค้าปลีกออนไลน์ ในภูมิภาคมีน้อย
กว่า 1% ขณะที่สหรัฐอเมริกาและจีนมี
มากกว่า 10% ซึ่งผู้บริโภคนิยมใช้จ่าย
ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึน้ โดยร้านค้า
ปลีกรายใหญ่อย่างอเมซอน วางแผน
ตีตลาดอาเซียนในปี 2560 แสดงให้เห็น
ถึงศักยภาพของตลาดออนไลน์อาเซียน
มีทิศทางเติบโตสดใส n

PAC นวัตกรรมเจาะเออีซี

ดวงใจ จิตต์มงคล

ธุ ร กิ จ นวั ต กรรมเครื่ อ งทำ า นำ้ า ร้ อ น
ประหยัดพลังงานฝีมือคนไทยภายใต้
แบรนด์ PAC พัฒนาขึ้นจากระบบ
ลมร้อนของเครือ่ งปรับอากาศทีร่ ะบาย
ออกมาภายนอก โดยสามารถนำาพลังงาน
มาประยุกต์ ในเชิงวิศวกรรมการผลิต
สินค้าใหม่ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือก
ของการประหยั ด พลั ง งานที่ มี ค วาม
ต้องการสูงมากขึน้ จากกระแสรักษ์ โลก
อัจฉรา ปู่มี กรรมการผู้จัดการ
บริษทั แพค คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย)
ผู้ผลิตและทำาตลาดสินค้าและบริการ
เครื่องทำานำ้าร้อน PAC กล่าวถึงธุรกิจ
ทีด่ าำ เนินกิจการมาไม่ตาำ่ กว่า 30 ปี ด้าน
ระบบปรับอากาศและระบบทำานำ้าร้อน
ประหยัดพลังงานแบบครบวงจร เพื่อ
รองรับกลุ่มลูกค้า ทั้งบ้านพักอาศัย
ธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น
โรงงาน โรงแรม รีสอร์ท สปา โรง
พยาบาล เป็นต้น
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ PAC Frenergy เครือ่ งทำานำา้ ร้อนจากเครือ่ งปรับ
อากาศทีส่ ามารถผลิตนำา้ อุน่ และนำา้ ร้อน
ด้วยพลังงานเหลือใช้จากการทำางานของ
เครือ่ งปรับอากาศที่ใช้งานอยู่ ทีล่ ดความ
ร้อนจากการทำางานของเครือ่ งปรับอากาศ
ทำาให้มปี ระสิทธิภาพในการทำาความเย็น
มากขึน้ ลดค่าไฟลง 10-30%
“สินค้าตัวนี้เกิดขึ้นจากการมอง
เห็นประโยชน์ของลมร้อนทีร่ ะบายออก
มาจากเครือ่ งปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัย
หรืออาคารพาณิชย์ทวั่ ไปที่ให้ความร้อน
สูงมาก จึงเกิดไอเดียว่าหากนำาหลักการ

อัจฉรา ปู่มี

ระบายความร้อนของลมแอร์ทเี่ ป่าออก
มานำาไปใช้ตอ่ โดยให้พดั ผ่านระบบเครือ่ ง
ทำานำ้าอุ่นนำ้าร้อน ก็จะช่วยให้ประหยัด
พลังงานได้” อัจฉรา เสริม
จากหลักการทำางานของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวได้การตอบรับดีจากกลุ่มผู้ ใช้
งานทัง้ โฮมยูสทัว่ ไปและธุรกิจโครงการ
ต่างๆ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งปัจจุบัน
บริษทั ขยายการทำาตลาดไปทัว่ ประเทศ
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ
โรงแรม หัวเมืองท่องเที่ยวใหญ่ อย่าง
ภูเก็ต เกาะสมุย เชียงใหม่ พัทยา
เป็นต้น ที่ต้องใช้ระบบเครื่องทำาร้อน
ประจำาแต่ละห้องพัก โดยอาศัยระบบ
เครื่องปรับอากาศมาทำานำ้าอุ่น นำ้าร้อน
ขณะที่สินค้าดังกล่าว แม้ว่าจะมี
ราคาสูงกว่าสินค้าปกติ ซึ่งเริ่มต้นราว
3 หมืน่ บาทขึน้ ไป แต่จะได้ผลตอบแทน
หรือถึงจุดคุ้มทุนในการลงทุนติดตั้ง
ตัง้ แต่ชว่ งระยะเวลาตัง้ แต่ 6-24 เดือน
ไปจนถึงภายใน 3 ปี เป็นต้น

จากจุดเด่นสินค้าดังกล่าว บริษัท
มองเห็นว่า มีโอกาสทำา ตลาดในต่า ง
ประเทศเช่นกัน ในฐานะทีเ่ ป็น โปรดักต์
ออฟ ไทยแลนด์ จากหลายรางวัลด้าน
นวัตกรรมในเวทีระดับสากลหลายแห่ง
ที่เข้ามาการันตี โดยนำาสินค้าเข้าไปยัง
มัลดีฟส์ เป็นประเทศแรกในช่วงปี 2555
ด้ ว ยเป็ น ประเทศที่ มี จุ ด เด่ น ด้ า น
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีธุรกิจ
โรงแรมทีพ่ กั ให้บริการจำานวนมาก และ
มีความต้องการสูงในสินค้าดังกล่าว
ด้วยมัลดีฟส์เป็นประเทศหมู่เกาะไม่มี
ไฟฟ้าโดยอาศัยเครื่องกำาเนิดพลังงาน
หรือเจเนอเรเตอร์แทน
พร้อมกับเริ่มขยับขยายการทำา
ตลาดโดยหันมาโฟกัสในภูมภิ าคอาเซียน
มากขึ้น ด้วยเป็นตลาดที่มีศักยภาพ
มี ส ภาพภู มิ อ ากาศใกล้ เ คี ย งกั บ
ประเทศไทย มีความต้องการใช้เครือ่ ง
ปรับอากาศจำานวนมาก ซึง่ ในช่วงแรก
เริม่ เข้าตลาดไปพร้อมกับโครงการต่างๆ

ของหน่วยงานภาครัฐ อย่างเช่น การ
ออกงานแสดงสินค้าต่างประเทศ ซึง่
ก็ชว่ ยให้เกิดการจับคูธ่ รุ กิจในรูปแบบ
ตัวแทนธุรกิจ (เอเยนต์) หรือพันธมิตร
(พาร์ตเนอร์) สินค้าในแต่ละประเทศ
ท้ อ งถิ่ น ตามมา ทั้ ง ใน สปป.ลาว
ฟิลปิ ปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม
อัจฉรา เสริมว่า การทำาตลาดใน
ประเทศเพือ่ นบ้านแต่ละประเทศนัน้ ค่อน
ข้างมีความแตกต่าง ซึง่ แต่ละตลาดต้อง
ติ ด ตามดู แ ลอย่ า งใกล้ ชิ ด ด้ ว ยจะมี
รูปแบบการดำาเนินการทีแ่ ตกต่างกันขึน้
อยู่กับประเภทของพาร์ตเนอร์ อาทิ
เอเยนต์ ในประเทศหนึง่ เป็นบริษทั นำาเข้า
อุปกรณ์ประหยัดพลังงานโดยเฉพาะ หรือ
บางประเทศเอเยนต์เป็นผูท้ าำ ตลาดอุปกรณ์
ระบบเครือ่ งปรับอากาศ หรือบางรายเป็น
ผูร้ บั เหมาโครงการก่อสร้าง เป็นต้น ทำาให้
มีกลุม่ ลูกค้าทีแ่ ตกต่างออกไป
ขณะที่ในปี 2560 บริษัทสนใจนำา
สิ น ค้ า เข้ า ไปยั ง ตลาดเมี ย นมาและ
กัมพูชา ด้วยเป็นประเทศที่มีแนวโน้ม
การเติบโตทางเศรษฐกิจและกำาลังซื้อ
ผู้บริโภคสูงต่อเนื่อง โดยเฉพาะความ
ต้องการในภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่ง
บริษัทจะใช้กลยุทธ์การเข้าทำาตลาดไป
พร้อมกับผู้ประกอบการท้องถิ่นแบบ
ครบวงจร (เทิร์นคีย์) ควบคู่ไปกับการ
ให้ความรู้ตลาด เอ็ดดูเคชั่น มาร์เก็ต
ติ้ง ในสินค้าอุปกรณ์ PAC
พร้อมวางเป้าหมายปีนยี้ อดขาย
เติบโต 30-40% มีสัดส่วนรายได้
ต่างประเทศเพิ่มเป็น 10-15% จาก
ปี ก่ อ นอยู่ ที่ 5% และยอดขายใน
ประเทศราว 70-75% n

โคนมอินโดนีเซียปี’60หดตัว
ข้าวเวียดนาม : แม่ค้าชาวเวียดนามก�าลังขายข้าวจากร้านค้าบริเวณทางเดินริมถนน
ในกรุงฮานอย โดยในปี 2559 กระทรวงเกษตรและการพัฒนาท้องถิ่น เผยว่าเวียดนาม
มีการส่งออกข้าวราว 4.88 ล้านตัน สร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 2,200 ล้านเหรียญสหรัฐ
- ภาพ : อีพีเอ

โพสต์ทเู ดย์ - อุตสาหกรรมตลาดโคนม
อินโดนีเซียปี 2560 ยังมีแนวโน้มซบเซา
หวั่ น กระทบจำ า นวนผู้ ป ระกอบการ
หดตัวจากการแข่งขันรุนแรง
สำานักข่าวจาการ์ตาโพสต์ รายงาน
ว่า สมาคมเกษตรกรโคนมอินโดนีเซีย
(เอพี เอสพี ไ ป) คาดการณ์ ว่ า ตลาด
ผลิตภัณฑ์นมสดในประเทศยังคงซบเซา
โดยจะยังชะลอตัวในลักษณะดังนีต้ อ่ เนื่อง
ในปี 2560 ขณะที่จำานวนผู้ประกอบการ
ในประเทศมีแนวโน้มลดลงด้วยเช่นกัน
จากการแข่งขันทีร่ นุ แรงด้วยมีการนำาเข้า
สินค้าจากต่างประเทศ

ทัง้ นี้ สมาคมเกษตรกรโคนมอินโดนีเซีย
ได้ประเมินสถานการณ์ ในปี 2560 เกี่ยว
กับการผลิตผลิตภัณฑ์นมสดในประเทศ
คาดว่าจะลดลงเป็น 7 แสนตัน จากเดิม
7.5 แสนตั น ในปี 2559 ซึ่ ง ตั ว เลข
ดังกล่าวน้อยกว่า 20% ของความต้องการ
บริโภคนมสดในประเทศทั้งหมด ซึ่งมี
ประมาณ 3.82 ล้านตัน
นายเอกุส วาสิโต ประธานสมาคม
เกษตรกรโคนมอินโดนีเซีย เปิดเผยผ่าน
เว็บไซต์ Kontan.co.id ในช่วงที่ผ่านมา
ว่ า ภายในปี 2563 ตั ว เลขการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์นมสดในประเทศอาจลดลงเป็น

12% และ 13% โดยราคาของผลิตภัณฑ์
นมสดท้องถิ่นในปัจจุบันอยู่ที่ ประมาณ
4,500 รูเปียห์/ลิตร ซึ่งเหลือเพียงกำาไร
เล็กน้อยหลังจากหักต้นทุน

ทั้งนี้ ส่งผลให้เกษตรกรบางกลุ่ม
ตัดสินใจขายธุรกิจและขายโคนมเพื่อเริม่
ต้นธุรกิจด้านอื่น จากการประเมินสถานการณ์
ในประเทศทำาให้รัฐบาลได้ออกกฎหมาย
เพื่อกระตุน้ อุตสาหกรรมโคนมในประเทศ
โดยการออกกฎระเบียบเพื่อสนับสนุน
เกษตรกร เช่น การบังคับให้ธรุ กิจเกีย่ วกับ
การผลิตผลิตภัณฑ์นมใช้วตั ถุดบิ ในประเทศ
ขณะที่ข้อมูลจากกระทรวงเกษตร
อินโดนีเซีย แสดงให้เห็นว่าในปี 2558
อินโดนีเซียมีโคนมทั้งหมด 5.2 แสนตัว
และในปี 2559 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น
535,860 ตัว n

