
 

                                                                                                      

 

 

 

  

 

แคนาดา “จีบ” อาเซียนทำ FTA สำเร็จ  (ตอนที่ 1) 
 

       เมื่อสัปดาหที่ผานมา รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Ministers: AEM) และรัฐมนตรีเศรษฐกิจแคนาดา ไดมี

การประชุมประจำประหวางกันซึ ่งเรียกวา 10th AEM-CANADA 

Consultation เปนการประชุมทางไกลและเปนการประชุมระดับ

รัฐมนตรีการคาครั้งแรกในปนี้หลังจากที่เลื ่อนมาตั้งแตเดือนสิงหาคม 

เนื ่องจากแคนาดามีการเลือกตั ้งทั ่วไปและเพิ ่งจ ัดตั ้งรัฐบาลและ

คณะรัฐมนตรีสำเร็จในชวงปลายเดือนตุลาคมที่ผานมา  
  

      จากการประชุมดังกลาว ร ัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซ ียน-

แคนาดา ไดมีมติใหอาเซียนและแคนาดาเริ่มกระบวนการเจรจาเขต

การคาเสรี (Free Trade Agreement: FTA) ระหวางกัน หลังจากที่มี

การหารือและไดมอบหมายใหหนวยงาน/สถาบันวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ

ทำการศึกษาผลกระทบของการจัดทำ FTA ASEAN-Canada มาหลาย

ป สวนหนึ่งก็เปนการ “ซื้อเวลา” ของฝายอาเซียน เนื่องจากที่ผานมา

อาเซียนมี FTA หลายฉบับที่จำเปนตองเรงดำเนนิการ โดยเฉพาะอยาง

ย ิ ่ งการ เ ร  งการ เจรจาความตกลง  Regional Comprehensive 

Economic Partnership หรือ RCEP ใหแลวเสร็จ ซึ่งเปนความตกลง 

FTA ระหวางอาเซียนและคูเจรจา 6 ประเทศ ไดแก จีน ญี่ปุน เกาหลี 

อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ซึ่งมีขอบท เนื้อหา การวางแผนการ

ดำเนินการความตกลง (Implementation) ที่มีรายละเอียดปลีกยอย

คอนขางมาก เพราะประกอบไปดวยประเทศทั้งหมด 16 ประเทศที่มี

ระบบ ระเบียบและกระบวนการภายในที่ตางกัน ความตกลง RCEP 

คาดวาจะเริ ่มมีผลบังคับใชในป 2565 เมื่อประเทศสมาชิกดำเนิน

กระบวนการภายในสำเร็จ  
 

      ฝายแคนาดาใชความพยายามหลายปในการที่จะขอเจรจา 

FTA กับอาเซียน โดยเฉพาะเมื่อบริบทของการเมืองระหวางประเทศ

และเศรษฐกิจโลกเปลี ่ยนไป อาทิ ความสัมพันธของแคนาดาและ

สหรัฐอเมริกาที่ไมราบรื่นตั้งแตสมัยอดีตประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป 

ทีไ่มไวหนาแคนาดาและมีมาตรการกีดกันทางการคากับแคนาดาที่เปน

เพื่อนบานติดกันและมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจที่ใกลชิดกันมานาน 

ความสัมพันธกับประเทศจีนที ่อยู ในขั ้นวิกฤตจากกรณีการจับตัว 

Huawei มาเกือบ 3 ป ทำใหกระทบตอความสัมพันธทุกดานระหวาง

จีนและแคนาดาโดยเฉพาะดานเศรษฐกิจที่ภาคธุรกิจแคนาดาถึงกับ 

“กระอัก” เนื่องจากจีนเปนคูคาสำคัญของแคนาดาทั้งการสงออกและ

นำเขา ซึ่งภาคธุรกิจในแคนาดาที่ทำการคากับจีนไดรับผลกระทบกัน

อยางท่ัวหนาและเจ็บปวด อีกทั้งสถานการณโควิด-19 ทำใหระบบหวง

โซการผลิตเปลี่ยนไป การขยายตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนในภูมิภาค

ที ่ทำใหอาเซียน “เนื ้อหอม” ในสายตาของประเทศตางๆ รวมทั้ง

แคนาดา ซึ่งในอดีตมุงเนนการคากับสหรัฐอเมริกาและจีนเทานั้น และ

ไมไดมีทาที “เชิงรุก” กับอาเซียนมากนัก  
    

     สำหรับอาเซียนเองนั้น แตละประเทศก็มีขอตกลงทางการคา
กับแคนาดาแตกตางกันไป อาทิ มาเลเซีย สิงคโปร บรูไน เวียดนาม มี
ความเชื่อมโยงกับแคนาดาและมีการแลกเปลี ่ยนสิทธิประโยชนทาง
การค  าระหว า งก ันภายใต ความตกลง Comprehensive and 
Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership (CPTPP) 
อินโดนีเซีย อยูระหวางการเจรจาทวิภาคี (Bilateral FTA) กับแคนาดา 
ประเทศลาว เขมร เมียนมาร ฟลิปปนส ไดรับสิทธิประโยชนทาง
การคากับแคนาดาผานโปรแกรม General Preferential Tariff (GPT) 
ซึ่งแคนาดาใหสิทธิ์ประโยชนทางภาษีนำเขากับประเทศเหลานี้เหมือน
โ ป ร แ ก ร ม  Generalized System of Preferences (GSP) ข อ ง
สหรัฐอเมริกา ซึ่งไทยไดโดนถอนออกจากโปรแกรม GPT เมื่อป 2558 
ทำใหสินคาสงออกจาไทยมาแคนาดาจะโดนเรียกเก็บภาษี ซึ่งแตกตาง
จากค ู แข งของไทยในตลาดแคนาดา อาทิ เว ียดนาม มาเลเซีย 
ฟลิปปนส อินโดนีเซีย ที่มีความตกลง/อยูระหวางการเจรจาความตก
ลงกับแคนาดา ทั้งนี้ ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ AEM-Canada ได
มอบหมายใหระดับเจาหนาที่มีการรางแผนงาน (Work Plan) การ
ดำเนินการการเจรจา FTA ระหวางอาเซียนและแคนาดา อาทิ เชน 
กรอบระยะเวลา กำหนดการเริ่มเจรจา แนวทางการเจรจาในเรื่องตาง 
และรายละเอียดอื่นๆ โดยเร็วที่สุดเพื่อเริ่มการเจรจาโดยเร็ว  

สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครโทรอนโต 
ขาวเดนประจำสัปดาห 

ระหวางวันท่ี 22-26 พฤศจิกายน 2564 
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ความเห็นสำนักงาน  

            การเจรจา FTA ASEAN-Canada ถือเปน “กาวสำคัญ” ใน
ความสัมพันธระหวางแคนาดาและอาเซียนรวมทั้งไทย โดยจะเปน 
FTA ฉบับแรกของอาเซียนและแคนาดาในชวง Post-Pandemic 
World ซึ่งจะตองจับตามองถึงเนื้อหาตางๆ ที่จะบรรจุในความตกลง
ฉบับนี้ ภาคธุรกิจในแคนาดาโดยเฉพาะผูนำเขาสินคาจากไทยตางยินดี
ตอความสำเร็จของอาเซียนและแคนาดาที่สามารถประกาศการเจรจา
อยางเปนทางการไดหลังจาก “รอลุน” มาหลายปกับความคืบหนาการ
เจรจาจัดทำความตกลง FTA ASEAN-Canada เนื ่องจากไทยเปน
ประเทศคูคาสำคัญเปนอันดับ 2 ของแคนาดารองจากเวียดนาม และ
ไทยเปนประเทศเดียวในอาเซียนที่ยังขาด “แตมตอ” ในการทำ
การคากับแคนาดา โดยเฉพาะการสงสินคาออกมาแคนาดาที่ไทยยัง
ถูกเรียกเก็บภาษีนำเขา ตางจากประเทศอาเซียนอื่นๆ ที่มีขอตกลงทาง
การคากับแคนาดาแลว แนนอนวา ความตกลง FTA ระหวางอาเซียน
และแคนาดา จะทำใหไทยไดรับแตมตอในการทำการคากับแคนาดา
มากขึ้น ทำใหสินคาไทยแขงขันไดมากขึ้นหากเทียบกับประเทศคูแขง 
ซึ่งอัตราภาษีนำเขาถือเปน “ตนทุน” ที่ผูนำเขาสงผานไปใหผูบริโภค
หรือผูซื ้อสินคา ซึ่งการลดภาระใหกับผูบริโภคก็จะทำใหสินคาไทยมี
ความดึงดูดมากขึ้นกับสภาวะเศรษฐกิจโลกในปจจุบันที่ทุกประเทศตาง
ก็ประสบปญหาสถานการณเงินเฟอ ซึ่งเปนผลพวงจากสถานการณ        
โควิดในชวง 2 ปที่ผานมา  
 
            นอกจากผูสงออกไทยจะไดประโยชนจากการเจรจา FTA 
ASEAN-Canada แลว ว ัตถุดิบจากแคนาดาที่นำเขามาไทยก็จะมี
ตนทุนที่ถูกลงไปดวย โดยแคนาดาเปนแหลงวัตถุดิบของไทย อาทิ เชน 
ขาวสาลี (Wheat) ปุย เยื่อกระดาษ  รวมถึงสินคาทุน เชน เครื่องจักร 
นอกจากนี้ คาดวาจะมีขอบทเรื่องความรวมมือในดานตางๆ ที่แคนาดา
มีความเชี่ยวชาญ ที่ทั้งแคนาดา อาเซียนรวมทั้งไทย สามารถที่จะใช
ประโยชนจากความตกลงนี ้ในการที่จะรวมกันตอยอดมูลคาการคา 
ระหวางกันได อยางไรก็ดี การเจรจาคือการ “แลกเปลี่ยน” ระหวาง
กัน  ซึ่งคณะเจรจาของทั้งสองฝายก็จะตองมาดูในรายละเอียดในเรื่อง
ตางๆ อีกครั้งเพ่ือประเมินทาทีการเจรจาในเรื่องตางๆ ทั้งการคาสินคา 
การคาบริการ การลงทุน และเรื่องอื่นๆ และที่สำคัญ จะตองฟงเสียง
จากภาคธุรกิจในฐานะเปนผูใชประโยชนจากความตกลงนี้ ทั้งนี้ สคต.
ในประเทศแคนาดา จะไดรายงานความคืบหนาและเนื้อหาสาระใน
ความตกลง FTA ASEAN-Canada เปนระยะตอไป 
 

   
    โปรดติดตามความเคลื่อนไหวในการคาระหวางประเทศผาน

ชองทางตางๆ ของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ www.ditp.go.th 
และ www.thaitrade.com หรือโทรปรึกษาเร ื ่องการคาระหวาง
ประเทศที่กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ โทร.1169 (หากโทรจาก
ตางประเทศ โปรดติดตอที่ โทร. +66 2792 6900)  
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