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สิงคโปร-์กลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก บรรลุความตกลงการค้าเสรี PASFTA 
 

 เมื ่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 กลุ ่มพันธมิตรแปซิฟิกและสิงคโปร์ บรรลุการเจรจาความตกลง 
การค้าเสรี Pacific Alliance-Singapore Free Trade Agreement (PASFTA) โดยมีรัฐมนตรีการค้าโคลัมเบีย 
(Ms Maria Ximena Lombana)  ร ัฐมนตร ีการค ้า เปร ู  (Ms Claudia Cornejo)  ร ัฐมนตรีการค ้าเม ็กซ ิโก  
(Ms Tatiana Clouthier) รัฐมนตรีการต่างประเทศชิลีและสมาชิกพันธมิตรแปซิฟิก (Mr Andres Allamand) 
และรัฐมนตรีการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ (Mr Gan Kim Yong) เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ความตกลงฉบับ
นี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศภาคีแสวงหาความร่วมมือด้านพลังงาน เศรษฐกิจดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐาน  
การพัฒนาเมือง (Urban Solutions) การจัดการท่าเรือ และการขนส่ง รวมถึงความร่วมมือด้านอ่ืนๆ อีกด้วย 

 รัฐมนตรีการค้าโคลัมเบีย กล่าวว่า ความตกลง PASFTA นับเป็นก้าวสำคัญในการบูรณาการกลุ่ม
พันธมิตรแปซิฟิกกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงการเข้าถึงตลาดสิงคโปร์ ทำให้กลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกสามารถ
เข้าถึงข้อมูลในระดับภูมิภาคจากประเทศต่างๆ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมห่วงโซ่การผลิตระดับภูมิภาค และคาดว่าจะเป็น
การดึงดูดนักลงทุนชาวสิงคโปร์เข้าสู่ตลาดที่เป็นคู่ค้าของกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกอีกด้วย นอกจากนี้ สิงคโปร์ยังเสนอ
การเป็นหุ ้นส่วนทางเศรษฐกิจผ่าน ความตกลง Digital Economy Partnership Agreement (DEPA) และ
ความคิดริเริ่มอ่ืน ที่กลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกอาจเข้าร่วม เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน 

 รัฐมนตรีการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ กล่าวว่า ความตกลง PASFTA เป็นความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจที่ทันสมัย ครอบคลุม มีคุณภาพสูง และเป็นประโยชน์ร่วมกัน และมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
เป็นการช่วยเสริมการเชื่อมโยงความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคีที่มีอยู่ของสิงคโปร์กับประเทศในกลุ่มพันธมิตร
แปซิฟิก และเป็นการต่อยอดความตกลงที่ มีอยู่ ซึ ่งรวมถึงความตกลง Trans-Pacific Strategic Economic 
Partnership Agreement ค ว า ม ต ก ล ง Peru-Singapore FTA แ ล ะ ค ว า ม ต ก ล ง Comprehensive 
and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) และยังเป็นความตกลงการค้าเสรีฉบับ
แรกระหว่างสิงคโปร์กับโคลัมเบียอีกด้วย ทั้งนี้ ความตกลง PASFTA แสดงถงึความมุ่งมั่นร่วมกันของกลุ่มพันธมิตร
แปซิฟิกและสิงคโปร์ในความพยายามบูรณาการทางเศรษฐกิจที่มากขึ้น รวมถึงการสนับสนุนระบบการค้าพหภุาคี
และยังเป็นการส่งข้อความไปยังประชาคมโลกว่า กลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกและสิงคโปร์ยังคงเปิดกว้างสำหรับธุรกิจ  
ถึงแม้จะมีแรงกดดันต่อระบบการค้าพหุภาคีก็ตาม เพื่อการเข้าถึงซึ่งกันและกัน และการสร้างโอกาสที่มากขึ้น
สำหรับผู้คนของกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกและสิงคโปร์ 
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 กลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก ประกอบด้วยชิลี โคลัมเบีย เม็กซิโก และเปรู มีประชากรรวมกัน 230 ล้านคน 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว (GDP per Capita) 19,000 เหรียญสหรัฐ (624,910 บาท1) และการ
ส่งออกสูงถึง 627 พันล้านเหรียญสหรัฐ (20,622.03 พันล้านบาท) ทำให้กลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกเป็นผู้ส่งออกราย
ใหญ่อันดับที่ 8 ของโลก อีกท้ัง กลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกยังมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 8 ของโลก คิดเป็น 41% 
ของ GDP ของละตินอเมริกาและแคริบเบียน และได้รับการลงทุนจากต่างประเทศคิดเป็น 38% ของละตินอเมริกา
และแคร ิบเบ ียน ม ีน ักท ่องเท ี ่ยวเด ินทางไปเย ือน 56 ล ้านคน  นอกจากน ี ้  ในการจ ัดอ ันด ับ World 
Competitiveness Center และ Doing Business ยังจัดให้กลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกมีความสามารถในการแข่งขัน
สูงที่สุดในภูมิภาคอีกด้วย 

 ในปี 2562 การค้าโดยรวมระหว่างสิงคโปร์กับพันธมิตรแปซิฟิกมีมูลค่า 6.1 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ 
(147.86 พันล้านบาท) คิดเป็น 33.2% ของการค้าทั้งหมดของสิงคโปร์กับละตินอเมริกา ในปี 2557 กลุ่มพันธมิตร
แปซิฟิก ได้ร ับสิงคโปร์เป็นประเทศผู ้ส ังเกตการณ์ และในปี 2560 เป็น ว่าที ่ประเทศคู ่ภาคี  (Candidate 
Associated State) และต่อมาเมื่อเดือนธันวาคม 2563 สิงคโปร์ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุม Pacific Alliance 
Summit ครั้งที่ 15 ในฐานะว่าที่ประเทศคู่ภาคี โดยประธานาธิบดีของกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกได้แถลงถึงความ
เป็นไปได้ในความตกลง PASFTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากบั 32.89 บาท 
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ความคิดเห็นของ สคต. 
 ความตกลง Pacific Alliance-Singapore Free Trade Agreement (PASFTA) นับเป็นก้าวสำคัญท่ี
จะสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างกลุ ่มพันธมิตรแปซิฟิกกับสิงคโปร์ และเป็นการต่อยอดความตกลง FTA  
ที่สิงคโปร์มีกับสมาชิกของกลุ่มเศรษฐกิจดังกล่าว นอกจากนี้ การบรรลุความตกลงฉบับนี้สะท้อนถึงนโยบายจัดทำ
ความตกลงการค้าเสรี FTA ของสิงคโปร์2กับประเทศต่างๆ ทั่วโลก ที่สิงคโปร์ได้ดำเนินการมาโดยตลอด รวมถึง ใน
ระยะหลังยังได้ผลักดันการจัดทำความตกลง Digital Economy Partnership Agreement (DEPA) กับประเทศ
ต่างๆ โดยเฉพาะภาคี FTA ของสิงคโปร์ เพ่ือเป็นส่วนเสริมและต่อยอดความตกลง FTA ฉบับต่างๆ ที่มีอยู่  

 หากพิจารณาในแง่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาค คาดว่า หากความตกลง PASFTA มี
ผลใช้ผลบังคับ น่าจะช่วยให้การค้าการลงทุนระหว่างกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกกับภูมิภาคอาเซียนขยายตัวสูงขึ้น ซึ่งจะ
เป็นโอกาสดีของไทยด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ปัจจุบันไทยมีสถานะเป็นประเทศผู้สังเกตการณ์ของกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก 
และมีความตกลงการค้าเสรีทวิภาคีกับประเทศเปรู3 และชิลี4 ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก โดยในปี 
2563 การค้ารวมระหว่างไทยกับกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก มีมูลค่า 4.42 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (145.36 พันล้าน
บาท) โดยไทยส่งออกไปยังกลุ่มพันธมิตรฯ มูลค่า 3.08 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (101.34  พันล้านบาท) และไทย
นำเข้ามูลค่าจากกลุ่มพันธมิตรฯ มูลค่า 1.34 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (44.02 พันล้านบาท)5 

------------------------ 

ที่มา: 
Strait Times - https://www.straitstimes.com/singapore/politics/singapore-pacific-
allianceconclude- 
negotiations-on-free-trade-pact 
Ministry of Trade & Industry - https://www.mti.gov.sg/-/media/MTI/Newsroom/Press- 
Releases/2021/07/Negotiations-for-the-Pacific-Alliance-Singapore-Free-Trade-Agreement- 
Concludes.pdf 
Alianza del Pacifico 

 
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์ 

กรกฎาคม 2564 

 
2 ความตกลง Free Trade Agreement (FTA) ของสิงคโปร์กับประเทศตา่งๆ ทั่วโลก ทั้งแบบทวิภาคีและในฐานะสมาชิกอาเซียน ที่บังคับใช้แล้วมี
จำนวน 26 ฉบับ ความตกลง FTA ที่ลงนามแล้วแตย่ังไม่ได้มีผลบังคับใช้ 1 ฉบับ และอยู่ระหว่างการเจรจาอกี 2 ฉบับ - ที่มา: Enterprise Singapore - 
https://www.enterprisesg.gov.sg/non-financial-assistance/for-singapore-companies/free-trade-agreements/ftas/singapore-ftas 
3 ความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชดิยิ่งขึ้นไทย-เปรู - ที่มา: https://www.dft.go.th/th-th/DFT-Service/ServiceData-
Information/dft-service-data-privilege/Detail-dft-service-data-privilege/ArticleId/5074/th-peru-trade 
4 ความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย-ชิล ี- ที่มา: https://www.dft.go.th/th-th/DFT-Service/ServiceData-Information/dft-service-data-
privilege/Detail-dft-service-data-privilege/ArticleId/5082/5082 
5 ที่มา: Thai Customs Department / © 2021 IHS Markit 


