โล
2/2558

29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประเทศไทยเห็นชอบในหลักการเข้าร่วมสมาชิก WTO อีก 21 ประเทศ
ประกาศเปิดเสรีสินค้า IT เพิ่มเติม 201 รายการ มีผลบังคับใช้ปีหน้า

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในวันที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา ประเทศไทยได้
ร่วมกับสมาชิก WTO อีกจานวน 21 ประเทศ (สหรัฐฯ สหภาพยุโรป แคนาดา สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ มอนเตเนโกร แอลเบเนีย
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ คอสตาริกา กัวเตมาลา อิสราเอล จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์) เห็นชอบใน
หลักการรับรอง Declaration เพื่อเปิดเสรีทยอยลด/เลิกภาษีสินค้า IT จานวน 201 รายการ โดย ออท. สหภาพยุโรปประจา WTO ได้
รายงานแจ้งต่อที่ประชุมคณะมนตรีใหญ่ของ WTO (General Council) ในวันเดียวกัน
การเจรจาดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ จะมีการเจรจาระยะเวลาการลด/เลิกภาษีในแต่ละสินค้า (staging) ในเดือนกันยายน
ศกนี้ โดยตั้งเป้าที่จะประกาศความสาเร็จของการขยายการเปิดเสรีสินค้า IT (ITA Expansion) ในการประชุมรัฐมนตรี WTO (MC 10) ที่กรุง
ไนโรบี ประเทศเคนยา ในเดือนธันวาคม ศกนี้ พร้อมกาหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ประเทศที่เข้าร่วม
เจรจาฯ แต่ยังไม่ได้ยืนยันรับรอง Declaration มีอีก 3 ประเทศ ได้แก่ ตุรกี มอริเชียส และโคลอมเบีย โดยคาดว่าจะแจ้งผลยืนยันในเร็ววันนี้
การเจรจา ITA Expansion ได้หยุดชะงักไปเมื่อเดือนธันวาคม ปีที่ผ่านมา และได้กลับมาเจรจาอีกครั้งหนึ่งในระหว่างวันที่
14-17 กรกฎาคมที่ผ่านมา และสามารถตกลงกันในหลักการรายการสินค้า IT จานวน 201 รายการ ที่จะเปิดเสรีเพิ่มเติม พร้อมยอมรับ
Declaration เพื่อกาหนดแผนงานการทางานเพื่อให้ข้อตกลงมีผลบังคับใช้ต่อไป ทั้งนี้ ความตกลง ITA Expansion นี้ เป็นความตกลงหลาย
ฝ่าย (Plurilateral Agreement) ภายใต้ WTO ซึ่งจะมีผลทาให้สมาชิกอื่นๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมเจรจา จะได้ประโยชน์ตามหลักปฏิบัติเยี่ยงชาติ
ที่ได้รับความอนุเคราะห์อย่างยิ่ง หรือ Most Favored Nation Treatment (MFN) ด้วย
การค้าสินค้า IT ของโลกมีมูลค่าสูงถึง 1.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี ครอบคลุมกว่าร้อยละ 7 ของการค้าสินค้า
รวมทั่วโลก ในส่วนของประเทศไทยนั้น ไทยจะได้ประโยชน์จากความตกลงครั้งนี้เป็นอย่างมาก กล่าวคือ ไทยส่งออกสินค้า IT 201 รายการ
ดังกล่าว มีมูลค่ามากถึง 2.2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 7.7 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 11 ของมูลค่าส่งออกสินค้า
ไทยโดยรวมไปยังตลาดโลก โดยเฉพาะรายการที่ไทยมียอดส่งออกสูงกว่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี หรือกว่า 1 หมื่นล้านบาทต่อปี ได้แก่
ตัวประมวลผลและตัวควบคุมวงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์ (พิกัด 854231) ไทยส่งออก 6.6 หมื่นล้านบาท วงจรรวมที่ใช้ในทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (พิกัด 854239) ไทยส่งออก 6.5 ล้านบาท สินค้ากล้องถ่ายโทรทัศน์ กล้องถ่ายบันทึกภาพดิจิทัล กล้องถ่ายบันทึกวิดีโอ
(พิกัด 852580) ไทยส่งออก 6.3 หมื่นล้านบาท วงจรความจาวงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์ (พิกัด 854232) ไทยส่งออก 5.9 หมื่นล้าน
บาท เครื่องจักรสาหรับการรับ การเปลี่ยน และการส่ง หรือการสร้างเสียง ภาพ หรือข้อมูลอื่นๆ (พิกัด 851762) ไทยส่งออก 3.0 หมื่นล้าน
บาท เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่ (พิกัด 850440) ไทยส่งออก 2.6 ล้านบาท เครื่องพิมพ์ใช้สาหรับการพิมพ์ที่สามารถต่อเข้ากับ
เครื่องประมวลผลข้อมูล (พิกัด 844332) ไทยส่งออก 2.6 หมื่นล้านบาท ส่วนประกอบวงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์ (พิกัด 854290)
ไทยส่งออก 2.5 หมื่นล้านบาท ส่วนประกอบเครื่องโทรศัพท์ (พิกัด 851770) ไทยส่งออก 2.2 หมื่นล้านบาท เครื่องพิมพ์ใช้สาหรับการพิมพ์
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อื่นๆ (พิกัด 844339) ไทยส่งออก 1.2 หมื่นล้านบาท และเครื่องจักรซึ่งทาหน้าที่ได้ตั้งแต่สองหน้าที่ขึ้นไปเกี่ยวกับการพิมพ์การทาสาเนา
(พิกัด 844331) ไทยส่งออก 1 หมื่นล้านบาท
นอกจากนี้ ผลของความตกลงดังกล่าวจะช่วยลดหรือยกเลิกอัตราภาษีนาเข้าสินค้า IT ที่ผูกพันภายใต้ WTO ซึ่งสินค้าส่วน
ใหญ่ไทยมีความจาเป็นต้องนาเข้าเนื่องจากเป็นสินค้าที่ไม่มีการผลิตภายในประเทศ เช่น พิกัด 8486 (กลุ่มเครื่องจักรและส่วนประกอบที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์/แผงวงจรไฟฟ้า/จอภาพแบน) และพิกัด 8525 (กลุ่มเครื่องส่งสาหรับวิทยุโทรศัพท์ วิทยุ โทรเลข
วิทยุกระจายเสียง หรือโทรทัศน์) หรือมีการผลิตแต่ไม่เพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ และไม่มีคุณภาพเพียงพอสาหรับใช้ทดแทน
สินค้านาเข้าจากต่างประเทศได้ นอกจากนี้ สินค้าจานวนมากเป็นสินค้าต้นน้า (ร้อยละ 76) และสินค้ากลางน้า (ร้อยละ 22) โดยมีสินค้า
หลายรายการ เช่น สินค้าพิกัด 854290 (ส่วนประกอบวงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์) พิกัด 852990 (ส่วนประกอบที่เหมาะสาหรับใช้
กับเครื่องส่งสาหรับวิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ เครื่องเรดาร์ เครื่องรับสาหรับวิทยุกระจายเสียง มอนิเตอร์ และเครื่องฉายโปรเจก
เตอร์) ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อส่งออก และนารายได้เข้าสู่ประเทศจานวนมหาศาลในแต่ละปี
การเปิดเสรีสินค้า IT ภายใต้ ITA Expansion จะเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรม IT ของไทยเพื่อรองรับการปรับตัวและ
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิตอล (Digital Economy) ของไทยต่อไปในอนาคต

