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แคนาดา “จีบ” อาเซียนทำ FTA สำเร็จ (ตอนที่ 1)
เมื่อสัปดาหที่ผานมา รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Ministers: AEM) และรัฐ มนตรีเศรษฐกิ จ แคนาดา ไดมี
การประชุ ม ประจำป ร ะหว า งกั น ซึ ่ ง เรี ย กว า 10 th AEM-CANADA
Consultation เป นการประชุม ทางไกลและเปน การประชุ มระดับ
รัฐมนตรีการคาครั้งแรกในปนี้หลังจากที่เลื่อนมาตั้งแตเดือนสิงหาคม
เนื ่อ งจากแคนาดามีก ารเลื อ กตั้ง ทั ่ว ไปและเพิ ่ง จั ดตั ้ ง รั ฐ บาลและ
คณะรัฐมนตรีสำเร็จในชวงปลายเดือนตุลาคมที่ผานมา
จากการประชุ ม ดั ง กล า ว รั ฐ มนตรี เ ศรษฐกิ จ อาเซี ย นแคนาดา ไดมีมติใหอาเซียนและแคนาดาเริ่มกระบวนการเจรจาเขต
การคาเสรี (Free Trade Agreement: FTA) ระหวางกัน หลังจากที่มี
การหารือและไดมอบหมายใหหนวยงาน/สถาบันวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ
ทำการศึกษาผลกระทบของการจัดทำ FTA ASEAN-Canada มาหลาย
ป สวนหนึ่งก็เปนการ “ซื้อเวลา” ของฝายอาเซียน เนื่องจากที่ผานมา
อาเซียนมี FTA หลายฉบับที่จำเปนตองเรงดำเนินการ โดยเฉพาะอยาง
ยิ ่ ง การเร ง การเจรจาความตกลง 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
คาดวาจะเริ่ม มีผ ลบังคับใชในป 2565 เมื่ อประเทศสมาชิก ดำเนิน
กระบวนการภายในสำเร็จ
ฝายแคนาดาใชความพยายามหลายปในการที่จะขอเจรจา
FTA กับอาเซียน โดยเฉพาะเมื่อบริบทของการเมืองระหวางประเทศ
และเศรษฐกิ จโลกเปลี ่ย นไป อาทิ ความสัม พั นธ ข องแคนาดาและ
สหรัฐอเมริกาที่ไมราบรื่นตั้งแตสมัยอดีตประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป
ทีไ่ มไวหนาแคนาดาและมีมาตรการกีดกันทางการคากับแคนาดาที่เปน

เพื่อนบานติดกันและมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจที่ใกลชิดกันมานาน
ความสั มพั นธก ั บ ประเทศจี นที ่อ ยู ใ นขั ้นวิก ฤตจากกรณี ก ารจับตัว
Huawei มาเกือบ 3 ป ทำใหกระทบตอความสัมพันธทุกดานระหวาง
จีนและแคนาดาโดยเฉพาะดานเศรษฐกิจที่ภาคธุรกิจแคนาดาถึงกับ
“กระอัก” เนื่องจากจีนเปนคูคาสำคัญของแคนาดาทั้งการสงออกและ
นำเขา ซึ่งภาคธุรกิจในแคนาดาที่ทำการคากับจีนไดรับผลกระทบกัน
อยางทั่วหนาและเจ็บปวด อีกทั้งสถานการณโควิด-19 ทำใหระบบหวง
โซการผลิตเปลี่ยนไป การขยายตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนในภูมิภาค
ที ่ทำให อาเซียน “เนื ้อ หอม” ในสายตาของประเทศตา งๆ รวมทั้ง
แคนาดา ซึ่งในอดีตมุงเนนการคากับสหรัฐอเมริกาและจีนเทานั้น และ
ไมไดมีทาที “เชิงรุก” กับอาเซียนมากนัก
สำหรับอาเซียนเองนั้น แตละประเทศก็มีขอตกลงทางการคา
กับแคนาดาแตกตางกันไป อาทิ มาเลเซีย สิงคโปร บรูไน เวียดนาม มี
ความเชื่อมโยงกับแคนาดาและมีการแลกเปลี่ยนสิทธิประโยชน ทาง
การค า ระหว า งกั น ภายใต ค วามตกลง Comprehensive and
Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership (CPTPP)
อินโดนีเซีย อยูระหวางการเจรจาทวิภาคี (Bilateral FTA) กับแคนาดา
ประเทศลาว เขมร เมียนมาร ฟลิปปนส ไดรับ สิท ธิป ระโยชนท าง
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
จากคู  แ ข ง ของไทยในตลาดแคนาดา อาทิ เวี ย ดนาม มาเลเซี ย
ฟลิปปนส อินโดนีเซีย ที่มีความตกลง/อยูระหวางการเจรจาความตก
ลงกับแคนาดา ทั้งนี้ ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ AEM-Canada ได
มอบหมายใหระดับเจาหนาที่มีการรางแผนงาน (Work Plan) การ
ดำเนินการการเจรจา FTA ระหวางอาเซียนและแคนาดา อาทิ เชน
กรอบระยะเวลา กำหนดการเริ่มเจรจา แนวทางการเจรจาในเรื่องตาง
และรายละเอียดอื่นๆ โดยเร็วที่สุดเพื่อเริ่มการเจรจาโดยเร็ว
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ความเห็นสำนักงาน
การเจรจา FTA ASEAN-Canada ถือเปน “กาวสำคัญ” ใน
ความสัมพันธระหวางแคนาดาและอาเซียนรวมทั้ งไทย โดยจะเปน
FTA ฉบับแรกของอาเซียนและแคนาดาในชวง Post-Pandemic
World ซึ่งจะตองจับตามองถึงเนื้อหาตางๆ ที่จะบรรจุในความตกลง
ฉบับนี้ ภาคธุรกิจในแคนาดาโดยเฉพาะผูนำเขาสินคาจากไทยตางยินดี
ตอความสำเร็จของอาเซียนและแคนาดาที่สามารถประกาศการเจรจา
อยางเปนทางการไดหลังจาก “รอลุน” มาหลายปกับความคืบหนาการ
เจรจาจั ด ทำความตกลง FTA ASEAN-Canada เนื ่ อ งจากไทยเป น
ประเทศคูคาสำคัญเปนอันดับ 2 ของแคนาดารองจากเวียดนาม และ
ไทยเปนประเทศเดีย วในอาเซียนที่ยังขาด “แตม ตอ” ในการทำ
การคากับแคนาดา โดยเฉพาะการสงสินคาออกมาแคนาดาที่ไทยยัง
ถูกเรียกเก็บภาษีนำเขา ตางจากประเทศอาเซียนอื่นๆ ที่มีขอตกลงทาง
การคากับแคนาดาแลว แนนอนวา ความตกลง FTA ระหวางอาเซียน
และแคนาดา จะทำใหไทยไดรับแตมตอในการทำการคากับแคนาดา
มากขึ้น ทำใหสินคาไทยแขงขันไดมากขึ้นหากเทียบกับประเทศคูแขง
ซึ่งอัตราภาษีนำเขาถือเปน “ตนทุน” ที่ผูนำเขาสงผานไปใหผูบริโภค
หรือผูซื้อสินคา ซึ่งการลดภาระใหกับผูบริโภคก็จะทำใหสินคาไทยมี
ความดึงดูดมากขึ้นกับสภาวะเศรษฐกิจโลกในปจจุบันที่ทุกประเทศตาง
ก็ประสบปญหาสถานการณเงินเฟอ ซึ่งเปนผลพวงจากสถานการณ
โควิดในชวง 2 ปที่ผานมา
นอกจากผูสงออกไทยจะไดป ระโยชนจากการเจรจา FTA
ASEAN-Canada แล ว วั ต ถุ ด ิ บ จากแคนาดาที่ น ำเข า มาไทยก็จ ะมี
ตนทุนที่ถูกลงไปดวย โดยแคนาดาเปนแหลงวัตถุดิบของไทย อาทิ เชน
ขาวสาลี (Wheat) ปุย เยื่อกระดาษ รวมถึงสินคาทุน เชน เครื่องจักร
นอกจากนี้ คาดวาจะมีขอบทเรื่องความรวมมือในดานตางๆ ที่แคนาดา
มีความเชี่ยวชาญ ที่ทั้งแคนาดา อาเซียนรวมทั้งไทย สามารถที่จะใช
ประโยชนจากความตกลงนี้ในการที่จะร วมกันตอยอดมูลคาการคา
ระหวางกันได อยางไรก็ดี การเจรจาคือการ “แลกเปลี่ยน” ระหวาง
กัน ซึ่งคณะเจรจาของทั้งสองฝายก็จะตองมาดูในรายละเอียดในเรื่อง
ตางๆ อีกครั้งเพื่อประเมินทาทีการเจรจาในเรื่องตางๆ ทั้งการคาสินคา
การคาบริการ การลงทุน และเรื่องอื่นๆ และที่สำคัญ จะตองฟงเสียง
จากภาคธุรกิจในฐานะเปนผูใชประโยชนจากความตกลงนี้ ทั้งนี้ สคต.
ในประเทศแคนาดา จะไดรายงานความคืบหนาและเนื้อหาสาระใน
ความตกลง FTA ASEAN-Canada เปนระยะตอไป
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