
Analysis1

ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

Analysis

CPTPP เรื่องน่ารู้ 
ส�าหรับ SME ไทย

ข้อมูลวิจัย มิถุนายน 2563



Analysis2

ประเด็นร้อนแรงของไทยในเวลานีค้อืการพิจารณาเข้าร่วมเจรจาการค้ากบักลุ่ม CPTPP หรอืความตกลง
ทีค่รอบคลุมและก้าวหน้าส�าหรับหุน้ส่วนทางเศรษฐกจิภาคพืน้เอเชยีแปซฟิิก (Comprehensive and Progressive 
Agreement for Trans-Pacific Partnership) ซึง่เป็นความตกลงท่ีปรบัมาจากความตกลง TPP ท่ีก่อนหน้านีส้หรฐัฯ 
ได้เป็นผูผ้ลกัดนัหลัก แต่ปัจจบุนัไม่มสีหรัฐฯ แล้วจงึได้เปลีย่นชือ่ไป จากนัน้การเจรจากบ็รรลผุลจนสามารถบังคบั
ใช้ไปตั้งแต่ 30 ธันวาคม 2561 และเริ่มมีผลผูกพันลดภาษีทันทีในวันที่ 1 มกราคม 2562 โดยเริ่มมีผลบังคับ 
กับประเทศที่ให้สัตยาบันแล้ว 7 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ปุ่น เม็กซิโก นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ
เวียดนาม ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างรอความพร้อมอีก 4 ประเทศ ได้แก่ บรูไน มาเลเซีย ชิลี และเปรู 

ท�าไม CPTPP ถึงมีข้อกังขามากมาย ... นั่นเพราะเป็นความตกลงท่ีมีการเจรจามากกว่าการค้าเสร ี
มีมาตรฐานการเจรจาสูงกว่ากรอบการค้าเสรีใดๆ ท่ีไทยเคยท�ามาอย่างไม่ว่าจะเป็น RCEP (Regional 
Comprehensive Economic Partnership) หรือความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่เป็น 
กรอบการค้าขนาดใหญ่ใกล้เคยีงกนั นอกจากนี ้แม้ว่า CPTPP จะมข้ีอก�าหนดอิงกบัหลกัปฏบิตัสิากล แต่สิง่เหล่านี้
กจ็ะเป็นมาตรฐานส�าหรบัการเจรจาการค้าเสรรีะหว่างไทยกบัประเทศพฒันาแล้วขนาดใหญ่อย่างสหภาพยโุรป (EU) 
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สหรฐัฯ และสหราชอาณาจกัร ซึง่ถอืเป็นตลาดส่งออกท่ีมคีวามส�าคญัมาก ดังน้ัน ธรุกจิไทยควรท�าความเข้าใจและ
เตรียมความพร้อมไม่ว่าไทยจะตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP หรือไม่ ในอนาคตไทยก็คงไม่สามารถเลี่ยง 
การปรบัตวัเพือ่ให้เข้ากบัมาตรฐานเหล่าน้ีได้ อย่างไรกดี็ การเป็นสมาชกิ CPTPP กเ็อ้ือประโยชน์หลายประการ อาทิ

• หากไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP จะเพิ่มโอกาสทางการส่งออกให้แก่ธุรกิจ SME เพิ่มเติมมากขึ้น 
โดยเฉพาะการเข้าถงึตลาดแคนาดาและเมก็ซโิก ซึง่คดิเป็นสดัส่วนตลาดส่งออกของไทยร้อยละ 1.8 ในกลุ่มสนิค้า
ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ยาง ผลไม้ และอาหารทะเล รวมทั้งการขยายตลาดในบางสินค้าไปยัง
ประเทศที่เหลือที่จะมีการลดภาษีมากขึ้นจากกรอบการค้าเสรีเดิมท่ีไทยเคยมี อาทิ ญี่ปุ่น (ไก่ ปลาหมึก หมู)  
เปรู (รถยนต์ ข้าว น�้าตาล ตู้เย็น) เวียดนาม (ยางนอก ยางรอง) มาเลเซีย (ข้าว) 

• ช่วยยกระดับความสามารถในด้านการแข่งขันของไทยให้เร็วขึ้น ผ่านการปรับกระบวนการ 
ทางกฎหมายและธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวทางของ CPTPP ที่อิงกับเกณฑ์สากลเป็นหลัก และไทยก็ถือได้ว่า
สามารถยืนอยู่ในเวทีการแข่งขันเดียวกับประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนาม และมาเลเซียที่เป็นสมาชิก CPTPP อยู่แล้ว 
นอกจากนี้ การที่ไทยยังคงเป็นส่วนหนึ่งของตลาดการค้าและการลงทุนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ยิ่งท�าให้ไทย
ยังอยู่ในห่วงโซ่การผลิตของนักลงทุนต่างชาติได้ในระยะยาว 

สถานการณ์ล่าสุดคณะกรรมาธิการวิสามัญ (กมธ.) ก�าลังพิจารณาเดินหน้าหารือเรื่อง CPTPP เพื่อให้
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ลงมติเข้าร่วมเจรจาเป็นสมาชิก CPTPP ในเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งกระบวนการหลังจากนี ้
คงต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย 3-4 ปี โดยต้องผ่านท้ังกฎหมายของไทยและการเจรจากับประเทศสมาชิก CPTPP  
อีกทั้งถ้าหากถึงเวลาท่ีต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกก็ยังมีห้วงเวลาให้ทยอยปรับกฎระเบียบด้านต่างๆ ให้สอดคล้อง 
กบัข้อก�าหนด ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเปิดตลาดสนิค้าและบรกิาร การบังคบัใช้สิทธทิรพัย์สินทางปัญญา การเปิดกว้าง 
ด้านการลงทุน และการเปิดกว้างด้านการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ โดยมีหลายประเด็นส�าคัญท่ีอาจมีผลต่อ 
ภาคธุรกิจที่ต้องเตรียมพร้อม ดังนี้  
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• การบงัคบัใช้มาตรการทรพัย์สนิทางปัญญาอย่างเคร่งครดั เป็นส่ิงทีภ่าคธรุกจิต้องตระหนกัโดยด�าเนนิการ 
ทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเรื่องการใช้ตราสินค้า ฉลากยา ฉลากสินค้าที่ต้องระบุข้อมูลให้ถูกต้อง
ตามเงือ่นไขลขิสทิธิ ์สิง่เหล่านีล้้วนเป็นจดุอ่อนท่ีธรุกจิไทยต้องท�าความเข้าใจเพ่ือให้ได้รบัประโยชน์จากการเข้าร่วม
เป็นสมาชิก CPTPP มากที่สุด โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับยาและภาคเกษตรกรรม 

ประเด็นเร่ืองยาอาจไม่เกี่ยวกับธุรกิจ SME โดยตรงนัก แต่มีผลต่อต้นทุนด้านสุขภาพของแรงงาน 
โดยประเด็นหลักๆ คือ 

1) โรคเรื้อรังและโรคร้ายแรงอันตราย แรงงานยังมีโอกาสเข้าถึงยาราคาถูกในกลุ่มยาต้านไวรัสเอดส์ 
(HIV) ยารักษาโรคมะเร็ง ยาโรคหัวใจ ยาความดัน รวมถึงยาส�าคัญใหม่ๆ อย่างวัคซีน COVID-19 ที่จะเกิดขึ้น 
ในอนาคต แม้ว่ายากลุม่นีจ้ะยงัได้รบัการคุม้ครองตามกฎหมายสทิธบิตัร แต่รฐับาลไทยกย็งัสามารถขอท�าการผลติได้ 
ในราคาต�่าลงโดยไม่ขัดกับเงื่อนไข CPTPP ด้วยเหตุผลความจ�าเป็นด้านสาธารณสุขของประเทศท่ียังเปิดช่อง 
ให้ประเทศสมาชกิประกาศใช้มาตรการบงัคบัใช้สทิธ ิ(Compulsory Licensing: CL) เหนอืสทิธบิตัรยาได้เหมอืนเดมิ 
ตามกติกาที่ผูกพันกับ WTO ภายใต้ TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) 

2) การเข้าถงึยาสามญั (Generic Drugs) มคีวามเสีย่งทีจ่ะมรีาคาสงูขึน้ อาท ิยาแก้ปวดหวั ยารกัษาโรค 
ทัว่ไป ทีปั่จจุบนัไทยสามารถน�าเข้าหรอืผลติและจ�าหน่ายได้ในราคาต�า่เนือ่งจากสิทธบัิตรหมดอายแุล้ว แต่ภายใต้
ข้อก�าหนดของ CPTPP ทีผู่กโยงระบบการขึน้ทะเบยีนยากบัระบบสทิธบิตัรเข้าด้วยกนั (Patent Linkage) ทีเ่ปิดช่อง 
ให้เกิดการผูกขาดสิทธิบัตรยาแบบต่อเน่ือง (Ever-greening Patent) สิ่งเหล่านี้ล้วนท�าให้ผู้ป่วยเสียโอกาส 
การเข้าถึงยาใหม่ๆ ในราคาถูก

SME ที่อยู่ในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับสินค้าเกษตร ต้องท�าความเข้าใจกับแนวทาง CPTPP ที่เกี่ยวข้อง 
กับหลายภาคส่วน 

1) ผูท้ีพ่ฒันาพนัธุพ์ชืใหม่ขึน้มาและน�าไปจดคุม้ครองพชืพันธุใ์หม่ จะได้รบัการคุม้ครองและการแบ่งปัน 
ผลประโยชน์จากการใช้งานพันธุ์พืชตามอนุสัญญายูปอฟ 1991 (UPOV 1991 หรือ The International Union for 
the Protection of New Varieties of Plants) ซึ่งเป็นอนุสัญญาท่ีไทยต้องปรับกฎหมายให้สอดคล้องและ 
เข้าร่วมตามเงื่อนไขของ CPTPP

 2) เกษตรกรที่เป็นผู้ใช้เมล็ดพันธุ์น�ามาปลูกและน�าผลผลิตไปจ�าหน่ายต้องปรับตัวหลายด้าน กล่าวคือ 
2.1) กรณีเกษตรกรรายย่อยที่ใช้พืชพื้นเมือง พืชป่า หรือเพาะพันธุ์พืชส่งต่อกันมารุ่นต่อรุ่นสามารถใช้วิถีชีวิต 
ได้อย่างปกติไม่ต้องปรับตัวอะไรมากนัก 2.2) กรณีเกษตรกรรายใหญ่ที่ใช้เมล็ดพันธุ์พืชชนิดใหม่หรือเมล็ดพันธุ ์
ทีมี่การพัฒนาสายพนัธุอ์ยูต่ลอดเวลาอาจต้องท�าความเข้าใจเรือ่งการคุม้ครองพันธุพื์ช หากเป็นพืชพันธุท์ีม่ลีขิสทิธิ์ 
การจะน�ามาปลูกเพื่อการพาณิชย์อาจต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างเคร่งครัด

• SME  ไทยต้องเตรยีมแข่งขนักบัต่างชาตใินการประมลูโครงการจดัซือ้จดัจ้างภาครฐั โดยความตกลง CPTPP 
ก�าหนดให้ภาครัฐต้องอนุญาตให้บริษัทต่างชาติเข้าร่วมประมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่โครงการขนาดใหญ ่
ไปจนถึงขนาดเลก็ในระดบัท้องถิน่ โดยธรุกจิ SME รายค่อนข้างเล็กไม่น่ากงัวลเพราะทางการไทยสามารถก�าหนด
มูลค่าโครงการขั้นต�่า (Thresholds) ของการเปิดเสรีได้ แต่ SME  ขนาดกลางถึงใหญ่คงต้องเตรียมปรับตัวรับ 
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กับคู่แข่งที่จะเข้ามา จะเห็นได้จากตัวอย่างของประเทศมาเลเซียท่ีมีห้วงเวลาการปรับตัวได้ถึง 10 ปี ส�าหรับ
โครงการเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยเริ่มจากในปีแรกเปิดให้ต่างชาติสามารถเข้ามาประมูลโครงการท่ีมีมูลค่า
ตั้งแต่ 2.0 ล้านดอลลาร์ฯ จากนั้นจึงค่อยๆ เปิดให้เข้ามาประมูลในโครงการขนาดเล็กได้มากข้ึน โดยตั้งแต ่
ปีที ่10 เป็นต้นไป ต่างชาตเิข้าร่วมได้ในโครงการท่ีมมีลูค่าตัง้แต่ 0.15 ล้านดอลลาร์ฯ ส�าหรบัการประมลูโครงการ
ก่อสร้างในปีแรกต่างชาติเข้าร่วมประมูลโครงการที่มีมูลค่าต้ังแต่ 63 ล้านดอลลาร์ฯ ทยอยลดลงเรื่อยๆ จนใน 
ปีที ่21 ข้ึนไปเข้าร่วมประมูลโครงการทีม่มีลูค่าต้ังแต่ 14 ล้านดอลลาร์ฯ ขณะทีเ่วยีดนามการประมลูโครงการเกีย่วกบั 
สินค้าและบริการมีระยะเวลาปรับตัวนานถึง 26 ปี และส�าหรับการประมูลโครงการก่อสร้างมีเวลาปรับตัว 21 ปี 

• การปรับมาตรฐานในประเทศให้เข้ากับเกณฑ์สากลล้วนเป็นต้นทุนของภาคธุรกิจในภาพรวม อาทิ 
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมทั้งการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมบนบก ทางน�้า ทางอากาศอันต้องสอดคล้อง 
กับหลายหลักปฏิบัติสากลโดยอาจมีต้นทุนในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจให้ไม่ส่งผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม และโดยเฉพาะมาตรฐานแรงงานที่ต้องสอดคล้องกับองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International 
Labor Organization: ILO) ที่ต้องปรับกฎหมายไทยเพื่อให้แรงงานต่างด้าวมีสิทธิในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน
ท�าให้มีสิทธิต่อรองผลประโยชน์จากนายจ้างได้มากขึ้น หรืออาจกล่าวได้ว่านายจ้างมีต้นทุนในการดูแลสวัสดิภาพ
ของแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้นตามมา 

 โดยสรุป ในระยะข้างหน้าไม่ว่าไทยจะเข้าร่วมสมาชิก CPTPP หรือไม่ การยกระดับการท�าธุรกิจให้อิง
กับกฎระเบียบสากลท้ังการให้ความส�าคัญกับสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานแรงงาน มาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
นับเป็นเรื่องส�าคัญที่เอือ้ประโยชนต์่อธุรกิจของไทยในระยะยาว ลดประเด็นการกีดกันทางการค้าที่ประเทศพัฒนา
แล้วมักหยิบยกขึ้นมาใช้อยู่บ่อยครั้ง 


