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1) ธุรกิจสินคา Commodity ในแคนาดาอยูในชวงขาขึ้น
แหลงขอมูล: Globe and Mail วันที่ 7 มิย 2559

สินคาโภคภัณฑ (Commodity) ตั้งแตน้ํามันดิบ จนไปถึงทองคําไดเริ่มสงสัญญาณราคาปรับขึ้น
ในชวงเดือนหลายเดือนที่ผานมา สงผลใหราคาหุนของบริษัทที่อยูในกลุมสินคาโภคภัณฑปรับสูงขึ้นและทําใหตลาด
หุนแคนาดากลายเปนหนึ่งในตลาดหุนที่รอนแรงที่สุดในโลกในขณะนี้ จากขอมูล Bloomberg Commodity Index
ของตลาดหุนแคนาดาที่ปรับสูงขึ้นกวา 20.9% ตั้งแตวันที่ 20 ม.ค. 59 ซึ่งในทางเทคนิค (ภาษาหุน) อาจเรียกไดวา
ดั ช นี หุ น ในแคนาดาได กลั บ เข า สู ภ าวะกระทิ ง
(Bull Market) อีกครั้ง ตั้งแตราคาน้ํามันดิบใน
ตลาดโลกไดปรับลดลงตั้งแตปลายป 2557 ซึ่ง
ส ง ผลให สิ น ค า โภคภั ณ ฑ ทั่ ว โลกลดลง ส ง ผล
โดยตรงตอเศรษฐกิจแคนาดาและหุนในตลาด
TSX (Toronto Stock Exchange) ที่แคนาดา
เขาสูภาวะการถดถอยทางเศรษฐกิจในชวงระยะ
สั้ น ในป ก อ น แต เ มื่ อ ราคาน้ํ า มั น ดิ บ เริ่ ม ปรั บ
สูงขึ้นก็ไดสงผลใหตลาดหุนแคนาดาเปนหนึ่งใน
ตลาดที่ มีอัต ราขยายตั ว มากที่ สุ ดในโลกตลาด
หนึ่งเลยทีเดียว
อยางไรก็ตาม ราคาของสินคา
โภคภั ณ ฑ ใ นป จ จุ บั น ที่ ป รั บ สู ง ขึ้ น นี้ ยั ง ต่ํ า กว า
ราคาที่เคยขึ้นสูงสุดถึง 60% (ราคาพีคสูงสุดใน
ป 2008) โดยราคาสิ น ค า ที่ เ ป น โลหะตั้ ง แต
ทองคํา สังกะสี เงิน มีอัตราขยายเพิ่มสูงขึ้นถึง
สองหลักในชวงที่ผานมา และไดขยายตอเนื่อง
ไปยังสินคาการเกษตรอาทิ ถั่วเหลือง (30.23%)
น้ําตาลทราย (32.44%) อีกทั้งปจจัยอยาง เหตุการณไฟไหมปาในเมือง Fort McMurry มณฑล Alberta (เมือง
หลวงน้ํามันของแคนาดา) ที่ทําใหอุปทานน้ํามันลดลงและสงผลใหราคาน้ํามันดิบโลกปรับสูงขึ้น หรือภาวะแหงแลง
ในไทยที่สงผลตอการผลิตน้ําตาลทราย ภาวะฝนตกหนัก น้ําทวมในอาเจนตินาสงผลตอการผลิตถั่วเหลือง ภาวะแลง
ในบราซิลที่สงผลตอขาวโพด ก็เปนอีกปจจัยที่สนับสนุนการปรับขึ้นของสินคาโภคภัณฑ นอกจากนี้คาเงินสหรัฐที่มี
ทิศทางออนลง เนื่องจากการคาดการณวาธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจชลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนื่องภาวะการจาง
งานภายในประเทศที่ดูไมแจมใสนัก (ถาอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น คาเงินสหรัฐฯ ก็จะเพิ่มสูงขึ้น) ซึ่งคาเงินเหรียญที่
ออนก็จะสงผลตอราคาสินคาโภคภัณฑที่จะปรับสูงขึ้น ทั้งนี้ตามคําถามตอไปที่ทุกคนอยากถามก็คือ กระแสขาขึ้น
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ของราคาสินคาโภคภัณฑครั้งนี้ จะลากยาวตอไปไดแคไหน ซึ่งไมมีใครสามารถตอบได แตสิ่งที่แนนอนคือนักลงทุน
กําลังเพลิดเพลินกับชวงขาขึ้นของสินคาโภคภัณฑในปจจุบัน รวมถึงเศรษฐกิจแคนาดาที่ไดรับผลประโยชนโดยตรง
จากราคาสินคาโภคภัณฑที่ปรับสูงขึ้น
ผลกระทบตอการสงออกไทย/ขอเสนอแนะ
โครงสรางเศรษฐกิจแคนาดาขึ้น กับภาวะการสงออกและราคาสิน คาโภคภัณฑเปน หลัก ที่เป น
Natural-Resource-Based Economy โดยสินคาสงออกหลักไดแก น้ํามัน กาซธรรมชาติ ทองคํา ปุย ปาไม ธัญพืช
อาทิ ขาวสาลี ถั่วเหลือง คาโนลา ฯลฯ สินคาเหลานี้มีราคาผันผวนตามตลาดโลก ซึ่งในชวง 2 ปที่ผานมาเปนชวงขา
ลงของสินคาโภคภัณฑและเศรษฐกิจแคนาดาที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากการสงออกที่ลดลง ผลกระทบในชวงขา
ลงไดสงผลกระทบตอไปยัง การจางงานในประเทศ (อัตราการวางงานที่สูงขึ้น) การบริโภคในประเทศ การนําเขา
สินคาของแคนาดาที่จากทั่วโลลดลงรวมถึงไทยดวย อยางไรก็ตามการปรับขึ้นราคาของสินคาโภคภัณฑนั้น อาจเปน
จุดเปลี่ยนสงสัญญาณวาเศรษฐกิจแคนาดานาจะปรับตัวไดดีขึ้นจากนี้ไป ซึ่งอาจพิจารณาดรรชนีเศรษฐกิจตัวอื่นๆ
ควบคูไปกัน อาทิ อัตราการวางงาน ดรรชนีการใชจายของผูบริโภค ดรรชนีการลงทุนของภาคเอกชน ที่จะสงผลทั้ง
ทางตรงและออมตอการนําเขาสินคามากขึ้น ที่ผูประกอบการไทยควรปรับตัวตามสถานการณเศรษฐกิจที่อาจมาบุก
ตลาดแคนาดาอยางจริงจังอีกครั้งในอนาคตอันใกลนี้
2) Canadian Grand Prix Product Award 2015 ประกาศผลแลว!
แหลงขอมูล: Canadian Grocer ประจําเดือน มิ.ย. 59

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการงาน Canadian Grand Prix New Product Awards ได
ประกาศผลผูชนะเลิศรางวัลสินคาใหมในงาน Canadian Grand Prix New Product Awards ครั้งที่ 23 ที่
Retail Council of Canada Gala ซึ่งงาน Canadian Grand Prix New Product Awards นี้เปนงานที่จัดขึ้นทุก
ป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการพัฒนาสินคาใหมและนวัตกรรม ซึ่งมีความสําคัญอยางมากในการเติบโตอยาง
ตอเนื่อง ของอุต สาหกรรมการผลิตสิ นคาเพื่อผูบ ริโภคในประเทศ
แคนาดา ทั้งนี้ยังเปนการเปดโอกาสใหผูเขาแขงขันแสดงสินคาใหม
ของตนแก ค ณะกรรมการตั ด สิ น การแข ง ขั น ของผู เ ชี่ ย วชาญทาง
อุตสาหกรรมประเภทตางๆ และเปนที่จดจําของบรรดาผูเขาแขงขัน
ดวยกัน ซึ่งในรายการแขงขัน Canadian Grand Prix New Canadian Grand Prix New Product Awards
Product Awards ครั้งนี้ ไดมีการแบงประเภทการแขงขันออกเปน
หมวดหมูตางๆ อันไดแก Food, Non-Food, Private-Label Food และ Private-Label Non-Food
บริษัทที่ไดรับความสนใจมากที่สุดเห็นจะเปน บริษัท Metro Brands G.P. และบริษัท Laiterie
Chalifoux ทั้งนี้บริษัท Metro Brands G.P. เปนบริษัทที่ไดรับรางวัลในประเภทของ Private-Label Food
มากถึง 5 รายการ โดยไดรับรางวัลสําหรับผลิตภัณฑยี่หอ Irresistibles ของบริษัทฯ อันไดแก Bakery Fresh
(Par-Baked Artisan deep dish pie, 750g), Beverages (Life-Smart Smoothie), Confectionery
& Shelf Stable Desserts (Brownie in the Centre), Deli Meats & Cheeses (Dry Sausage) และ Frozen
หรือ Refrigerated Prepared Foods & Entrees (Potato Gratin) ดังภาพประกอบตอไปนี้
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ผลิตภัณฑ Par-Baked Artisan deep dish pie

ผลิตภัณฑ Life-Smart Smoothie

ผลิตภัณฑ Brownie in the Centre

ผลิตภัณฑ Dry Sausage

ผลิตภัณฑ Potato Gratin

ผลิตภัณฑ Riviera Petit Pot Set-Style Yogurt

สําหรับบริษัท Laiterie Chalifoux ไดรับรางวัลมากมายสําหรับผลิตภัณฑ Riviera Petit Pot SetStyle Yogurt ซึ่งชนะการแขงขันในประเภท Dairy 3 รางวัล ดวยกัน ไดแก Milk, Yogurt และCheese &
Spreadables นอกจากนี้ยังไดรับ Special Award สําหรับ Innovative Packaging และ All-Canadian
Award ซึ่งเปนรางวัลที่มอบใหแกผลิตภัณฑที่ไดรับคะแนนสูงสุด ในจํานวนผลิตภัณฑทั้งหมดที่เขาแขงขัน และ
ตองเปนผลิตภัณฑที่พัฒนา, สราง และผลิตในประเทศแคนาดา
บริษัทอื่นๆ ที่ไดรับ Special Award เชนกัน ไดแก Kruger Products LP ซึ่งไดรับชนะเลิศ Consumer
Acceptance Award สําหรับผลิตภัณฑ SpongeTowels Ultra Strong Paper Towel ยังไดรับรางวัลใน
ประเภท Paper และ Plastic & Foil และบริษัท Emmi Canada ซึ่งไดรับ Innovation และ Originality Award
สําหรับผลิตภัณฑ Emmi Fondü All-In-One และรางวัลในประเภท Deli Meats และ Cheeses ดัง
ภาพประกอบ
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บริษัท KRUGER PRODUCTS L.P
ผลิตภัณฑ์ SpongeTowels Ultra Strong Paper Towel

บริษัท EMMI CANADA
ผลิตภัณฑ Emmi Fondü All-In-One

บริษัทอื่นๆ ที่ไดรับรางวัลประเภท Private-Label Non-Food ไดแก
- บริษัท Canadian Tire Retail ซึ่งไดรับรางวัล General Merchandise จากผลิตภัณฑ Canvas 16 pc
Wild Rose Porcelain Dinnerware Set และรางวัล Household Products จากผลิตภัณฑ Big Boss
Insta Mop
- บริษัท Mondou ซึ่งไดรับรางวัล Pet Needs จากผลิตภัณฑ Vetdiet Treats - Tender delights

บริษัท Canadian Tire Retail
ผลิตภัณฑ Canvas 16 pc Wild Rose Porcelain Dinnerware Set

บริษัท Canadian Tire Retail
ผลิตภัณฑ Big Boss Insta Mop

บริษัท Mondou
ผลิตภัณฑ Vetdiet Treats - Tender delights
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ทั้งนี้ Diane J. Brisebois ประธานกรรมการและผูบริหารของ Retail Council of Canada ใหสัมภาษณ
ในงานนี้วา การไดรับรางวัล Grand Prix New Product Awards นี้ ถือเปนหลักชัยความสําเร็จหนึ่ง ในการพัฒนา
นวัตกรรมสินคาใหมของแคนาดา อีกทั้งแสดงใหเห็นความชางคิดคนของผูผลิตในประเทศแคนาดา อีกทั้งเปนการ
ออกแบบและคิดคนวิธีการจะทําใหสินคาชนิดหนึ่งๆ มีความโดดเดนเหนือสินคาชนิดอื่นๆ วาจะตองทําเชนไร เมื่อมี
สินคาหลากหลายชนิดวางขายอยูบนชั้นวางสินคา ทั้งนี้ไมใชเรื่องงาย แตจําเปนตองอาศัยปจจัยหลายๆ ดาน ไมวา
จะเปนการผลิต, การออกแบบ, การทําการตลาด, การขายและการจัดจําหนายที่เหนือชั้นกวา อยางไรก็ตามสิ่ง
สําคัญที่สุดก็คือ สินคาที่ไดรับรางวัลฯ เหลานี้จะสามารถเปนสินคาที่ไดรับชัยชนะอยางแทจริง ก็ตอเมื่อสามารถ
รองรับความตองการของผูบริโภค และตอบโจทยความตองการของผูซื้อวันนี้ได
สําหรับผูที่สนใจตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม สามารถติดตอที่ Retail Council of Canada โทรศัพท
416-467-3782 และสามารถตรวจสอบรายชื่อผูไดรับรางวัลฯครั้งนี้ ไดที่ www.rccgrandprix.ca/content/winners
ผลกระทบตอการสงออกไทย/ขอเสนอแนะ
การจัดงาน Grand Prix New Product Awards ถือเปนการสงเสริมการพัฒนาและการออกแบบ
ผลิต ภัณฑใหมๆ และนวัตกรรมแปลกๆ ทั นสมัยของประเทศแคนาดา ซึ่งมีมานานกวา 23 ป การจัดงานการ
แขงขันนี้ แสดงใหเห็นวาบริษัทตางๆ รวมถึงผูบริโภคในประเทศแคนาดา ตางใหความสําคัญกับการพัฒนาและการ
ออกแบบผลิตภัณฑใหมและนวัตกรรมเปนอยางมาก ทั้งยังเปนโอกาสที่ดีสําหรับบริษัทไทย ในการทําความเขาใจ
ตลาดในประเทศแคนาดา, ศึกษาและเรียนรูถึงจุดเดนและจุดดอยของผลิตภัณฑตางๆ ที่เขาแขงขันและไดรับรางวัล
ในงานครั้งนี้ และนํามาปรับปรุงและพัฒนากับผลิตภัณฑของบริษัทตนเอง เพื่อที่จะสามารถแขงขันไดในตลาด
แคนาดา
****************************************************
สคร. โตรอนโต และ สคร. แวนคูเวอร

