
 

                                                                                                      

 

 

 
 

“USMCA” ชื่อใหม่ของ NAFTA 
  เมื่อวานนี้ (30 กันยายน 2561) แคนาดาและสหรัฐฯ ได้บรรลุการเจรจาความตกลง NAFTA 2.0 
หลังจากเจรจายืดเยื้อมาเกือบปีกว่า ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “United States-Mexico-Canada Agreement” 
(USMCA) โดยเมื่อในช่วงเดือนที่ผ่านมา สหรัฐฯ และเม็กซิโก ได้บรรลุผลการเจรจาแล้วและพร้อมที่จะมีความ        
ตกลงสองฝ่ายโดยปราศจากแคนาดา ซึ่งสหรัฐฯ ได้ก าหนดเส้นตายการเจรจากับแคนาดาภายในสิ้นเดือนกันยายน 
2561 โดยหากไม่สามารถเจรจากับแคนาดาได้ จะเดินหน้ากับเม็กซิโกโดยไม่รีรอ ซึ่งเส้นตายที่ก าหนดในวันที่ 30 
กันยายน ครั้งนี้ เป็น “ของจริง” จากประธานาธิบดีสหรัฐฯ  หลังจากได้ก าหนดเส้นตายกับแคนาดาไว้เกือบ         
ทุกเดือนตั้งแต่เริ่มเจรจา  

  สคต. ณ นครโทรอนโต ขอสรุปสาระส าคัญโดยสังเขปในความตกลง USMCA อาท ิ

1. อุตสาหกรรมยานยนต์ : รถยนต์จะต้องมี Content ใน North America มากขึ้น โดย
นอกเหนือจากมูลค่า (Value) ของส่วนประกอบที่ผลิตใน North America แล้ว ความตกลงใหม่ได้ก าหนดให้           
2 ใน 5 ของมูลค่ารถยนต์จะต้องผลิตจากแรงงานที่มีค่าแรงขั้นต่ าอย่างน้อย 16 เหรียญสหรัฐ/ชั่วโมง (ประมาณ 
530 บาท/ชั่วโมง) ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวเพ่ือปกป้องการผลิตโดยการใช้แรงงานค่าแรงต่ าโดยเฉพาะจากเม็กซิโก และ
เพ่ือสร้างความได้เปรียบให้กับแรงงานในสหรัฐฯ และแคนาดา ซึ่งกลุ่ม Lobby เรื่องแรงงานก็ได้ผลักดันให้มีการ
ก าหนดค่าแรงขั้นต่ าเพ่ือให้แรงงานมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น 

2. การเปิดตลาดด้านการเกษตร: จะมีการลดภาษีและมีการเปิดตลาดมากขึ้นส าหรับสินค้า
เกษตรโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเนื้อหมูจากสหรัฐฯ นอกจากนี้ แคนาดาจ าเป็นต้องเปิดตลาดสินค้านม (Dairy)    
มากขึ้นจากระบบที่ปกป้องภาคการเกษตรของแคนาดา ซึ่งแน่นอนว่ารัฐที่มีศักยภาพในการส่งออกสินค้านมของ
สหรัฐฯ เช่น Wisconsin และเป็นหนึ่งในฐานเสียงของรัฐ Republican จะยินดีกับโอกาสดังกล่าว ขณะที่แคนาดา
เองจะต้องเตรียมการเยียวยาอุตสาหกรรมนมที่ถูกปกป้องมานานและเป็นฐานเสียงส าคัญของรัฐบาลชุดปัจจุบัน
ของรัฐบาลพรรค Liberal ของนายกรัฐมนตรี Justin Trudeau 

3. ภาษีเหล็กและอลูมิเนียม: สหรัฐฯ ได้ขึ้นภาษีเหล็กและอลูมิเนียมจากแคนาดาเมื่อเดือน
กรกฎาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ การบรรุลความตกลง USMCA ไม่ได้ท าให้สหรัฐฯ ยกเลิกภาษีดังกล่าว และสหรัฐฯ กับ
แคนาดาจะต้องมีการเจรจากันในเรื่องนี้ต่อไป 

4. Sunset Clause: ความตกลง USMCA จะหมดอายุลงใน 16 ปี หากไม่มีการทบทวนการ
เจรจาหรือต่ออายุ ทั้งนี้ ทั้งสามฝ่ายจะมีการทบทวนความตกลงทุกๆ 6 ปี อนึ่ง Sunset Clause เป็นหนึ่งใน
ประเด็นส าคัญที่มีความหมายต่อภาคธุรกิจโดยเฉพาะการลงทุนหากมีความไม่แน่นอนของความตกลง เนื่องจากใน
ช่วงแรก สหรัฐฯ เสนอให้ความตกลงมีอายุเพียง 5 ปีเท่านั้นและค่อยมีการเจรจาทบทวน 

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต 
ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ 

ระหว่างวันที่  1-5 ตุลาคม 2561 
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5. อัตราแลกเปลี่ยน: มีการก าหนดเงื่อนไขและมาตรการไม่ให้มีการท าให้ค่าเงินของประเทศใน
สมาชิกต่ ากว่าที่เป็นจริง (Weakening currency) เพ่ือประโยชน์ในการส่งออก แม้ว่าเรื่องค่าเงินจะไม่ใช่ประเด็นที่
เป็นปัญหามากในความตกลง NAFTA แต่การก าหนดเงื่อนไขดังกล่าวมีนัยที่จะส่งสัญญาณต่อประเทศคู่ค้า
โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย 

6. การระงับข้อพิพาท หรือ Dispute Resolution: แคนาดาได้ยืนยันขอให้มีการระงับข้อ
พิพาทโดย Independent Panel ได้เหมือนในปัจจุบันที่แต่ละประเทศสามารถตั้งคณะผู้พิพากษาชุดพิเศษเพ่ือ
พิจารณาในเรื่องข้อพิพาทที่ตกลงกันได้ ซึ่งสหรัฐฯ ยินยอมในเรื่องนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับการขึ้นภาษีศุลกากร (ระบุใน 
Chapter 19 ของความตกลง NAFTA) โดยที่ผ่านมาแคนาดาสามารถขอตั้งคณะผู้พิพากษาเพ่ือพิจารณากรณี
พิพาททางการค้าเป็นรายๆ ไปได้ เช่น แคนาดาขอตั้ง Independent Panel เมื่อสหรัฐฯ ขึ้นภาษีไม้เนื้ออ่อนที่
ส่งออกจากแคนาดา ซึ่งคณะผู้พิพากษาประกอบไปด้วยบุคคลที่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย และประเทศคู่กรณี
จ าเป็นต้องปฏิบัติตามค าตัดสินของคณะดังกล่าว  

แม้ว่าในหลักการ สหรัฐฯ ไม่ต้องการแนวทางนี้ เพราะเห็นว่าเป็นการริดรอนสิทธิ์ของสหรัฐฯ 
แต่จ าเป็นต้องยอมแคนาดาในส่วนนี้ ทั้งนี้ ยังไม่มีการเปิดเผยชัดเจนว่า Dispute Resolution ใหม่ ภายใต้ 
Chapter 19 ของ USMCA จะเป็นอย่างไร แต่ข้อเสนอให้มี Investor-State Dispute Settlement (ISDS) คือ 
ภาคเอกชนสามารถฟ้องร้องรัฐ ได้นั้นตกไป ไม่มีอยู่ในความตกลงใหม่ ได้แต่เฉพาะในเรื่องการขึ้นภาษีเท่านั้น (อาจ
มีเรื่องข้อพิพาทอ่ืนๆ ที่ไม่เก่ียวกับการขึ้นภาษีศุลกากรได้ เช่น การลงทุน เป็นต้น)  

7. การขึ้นภาษีรถยนต์และชิ้นส่วนจากสหรัฐฯ : สหรัฐฯ ให้ค ามั่นว่าจะไม่ขึ้นภาษีรถยนต์และ
ชิ้นส่วนยานยนต์จากแคนาดาและเม็กซิโกโดยใช้เหตุผลเรื่องความม่ันคงเป็นข้ออ้าง (National security) ตามที่ได้
ขู่ไว้เมื่อ 2-3 เดือนก่อน เหตุผลอาจเนื่องมาจากระบบการผลิตยานยนต์ปัจจุบันที่เป็น Global Supply Chains 
โดยเฉพาะใน North America ที่จะท าให้การขึ้นภาษีอาจรถยนต์จะกระทบกับสหรัฐฯ เองได้ เพราะรถยนต์หลาย
รุ่นที่จ าหน่ายในแคนาดาและเม็กซิโกก็มีฐานการผลิตที่สหรัฐฯ เช่นกัน  
  

  ความเห็น สคต. 
1.  ความเชื่อม่ันในการค้าในภูมิภาคอเมริกาเหนือ กลับมาอีกครั้งหลังจากท่ีทั้งสามฝ่ายสามารถ

บรรลุข้อตกลงในหลักการได้ซึ่งใช้เวลามามากกว่า 1 ปี .ในการเจรจาและมีการขู่ที่จะยกเลิกและล้มโต๊ะการเจรจา
บ่อยครั้ง ทั้งนี้ สหรัฐฯ จ าเป็นต้องสรุปการเจรจาโดยเร็วเนื่องจากจะมี midterm-elections ในปลายปีนี้ และผู้น า
สหรัฐฯ จ าเป็นต้องท าตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับฐานเสียงในรัฐต่างๆ เกี่ยวกับความตกลง NAFTA ขณะที่รัฐบาลใหม่
ของ Mexico ก็จะรับต าแหน่งอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายนนี้ ความตกลง USMCA ก็เปรียบเสมือนตัวที่
จะ Lock-in และท าให้ภาคธุรกิจของทุกฝ่ายสามารถวางแผนการค้าการลงทุนต่อไปได้อย่างไม่ต้องกังวล ซึ่ง
ผู้น าสหรัฐฯ ต้องการให้มีการลงนามในความตกลง USMCA ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนปีนี้  

2. บรรยากาศทางการค้าโลกน่าจะมีแนวโน้มดีขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ซึ่งอาจ
ท าให้ท่าทีของสหรัฐฯ ผ่อนคลายลงในภูมิภาคอ่ืนๆ โดยเฉพาะในเอเชียและยุโรป  และลดความตึงเครียดใน
ความสัมพันธ์ทางการค้า นอกจากนี้ ที่ผ่านมา แคนาดาเองก็ทุ่มทรัพยากรทุกอย่างโดยเฉพาะก าลังคนในการเจรจา 
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NAFTA 2.0/USMCA นี้ โดยจากนี้ไปสามารถ focusไปยังคู่ค้าอ่ืนๆ หรือเจรจา FTA กับประเทศอ่ืนๆ ที่เป็น
เป้าหมายได้โดยเฉพาะในเอเชีย รวมถึงภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทศ  

3. โอกาสการค้าของไทย มีความแน่นอนมากขึ้นจากบรรยากาศทางการค้า และ Sentiment ที่
ดีขึ้นของภาคธุรกิจในประเทศแคนาดา ที่ผ่านมา ภาคธุรกิจรวมถึงผู้น าเข้าแคนาดาก็มีความกังวลกับอนาคต
ทางการค้าในภูมิภาคอเมริกาเหนือท าให้แรงจูงใจหรือบรรยายกาศ (mood) ค่อนข้างแผ่วไปบ้าง อย่างไรก็ดี การ
บรรลุข้อตกลง USMCA ก็จะท าให้บรรยากาศดีขึ้นและน่าจะสร้างแรงขับเคลื่อนในการค้าขายมากขึ้นใน           
ช่วง 4 เดือนสุดท้ายของปี 2561 และต่อเนื่องไปถึงปี 2562 โดยในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา (มกราคม-สิงหาคม) 
การค้าสองฝ่ายระหว่างไทย-แคนาดา ขยายตัว 16.45% การส่งออกขยายตัว 13.10% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา ซึ่งสคต. จะได้รายงานให้ทราบเป็นระยะต่อไป  
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