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รัฐบริติชโคลัมเบีย แมนิโทบา ออนแทรีโอ และ  ปรินซเอดเวอรดไอแลนด                           

รวมผลักดันเศรษฐกิจแคนาดา 

  คณะกรรมการฝายเศรษฐกิจแคนาดา (Conference Board) ไดคาดการณเศรษฐกิจของ

แคนาดา วาจะขยายถึงรอยละ 1.5  แตอัตราการเติบโตกลบัไมเทากันในแตละพื้นที่ของประเทศ โดย

คาดการณวาในป 2559 เศรษฐกิจของบริติชโคลัมเบียจะเติบโตรอยละ 3  ถือวาขยายตัวสูงสุด รวมถึง

เศรษฐกิจของรัฐออนแทรีโอ แมนิโทบา และ ปรินซเอดเวอรดไอแลนด จะเตบิโตมากกวารอยละ ๒  เชนกัน  

ทั้งนี้ เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมคาดการณวาจะเตบิโตรอยละ 1.5 ในป 2559  

  สถานบัน Think-tank ยังยืนยันความเห็นเชนเดียวกันวา ตัวเลขจีดีพีรวมของทั้ง 4 รัฐ 

กลาวคือ บริติชโคลัมเบีย แมนโิทบา ออนแทรีโอ และปรินซเอดเวอรดไอแลนด จะโตข้ึนมากกวารอยละ 2 ใน

ปนี้และถัดไป 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการฝายเศรษฐกิจแคนาดา กลาววา เศรษฐกิจของแคนาดาจะแยกออกเปน 

2 สวน  คือ รัฐที่เศรษฐกิจพึ่งพาทรัพยากรเปนหลัก จะตกอยูในภาวะถดถอยหรือแทบจะไมเตบิโตเลย แตใน

ขณะเดียวกัน รัฐอ่ืนที่เนนสงออกอุตสาหกรรมจะเติบโตมากข้ึน 

  ในอีก 2 ปขางหนา บริตชิโคลัมเบียจะกลายเปนเขตเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดแหงหนึ่งของ

ประเทศเฉลี่ยการขยายสูงถึงรอยละ 3 ในป 2559 และ 2560 โดยอุตสาหกรรมปาไม การกอสราง การ

คมนาคมและอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย จะเปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญ และในสวนของรัฐ         

ออนแทรีโอจีดีพคีาดการณเติบโตรอยละ 2.8 ในป 2559 และรอยละ 2.6 ในป 2560 ซึ่งการสงออก

โดยเฉพาะกลุมยานยนตจะมีบทบาทสําคัญในรัฐทางตะวันออกของประเทศ   

  เศรษฐกิจของรัฐแมนิโทบา คาดการณขยายตัวรอยละ 2.1 ในป 2559 และรอยละ 2.6 ใน

ป 2560 โดยแรงขับเคลื่อนมาจากดานการบริการและเกษตรกรรมที่มีแนวโนมที่จะเติบโตอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ 

ในรัฐปรินซเอดเวอรดไอแลนด การเคหะและอุตสาหกรรมเติบโตดวยเชนกัน โดยคาดวาอัตราการเติบโตทาง

เศรษฐกิจคือรอยละ 2.3 ในป 2559 และรอยละ 1.7 ในปถัดไป 

  อยางไรก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจของทั้ง ๔ รัฐแตกตางกับสิง่ที่เกิดข้ึนกับรัฐอัลเบอรตา ซึ่งมี

ราคาน้าํมันที่ต่าํลงและจากเหตุการณไฟปาลามที่เมืองฟอรด แม็กเมอเร ทําใหสถานการณเศรษฐกิจของรัฐอัล

เบอรตาถดถอยอยางตอเนื่อง 

   

สิ่งที่เศรษฐกิจของแคนาดาตองเผชิญ  

  อยางไรก็ตามสิง่ที่แคนาดาตองเผชิญทางดานเศรษฐกิจที่ตามมา อาทิ การลงทนุที่เก่ียวกับ

น้ํามันและแกสยังคงลดลง ธุรกิจการลงทุนที่ไมใชดานพลังงานยังไมคอยเปนทีน่าสนใจมากนักในกลุมนักธุรกิจ

ตางชาติ ซึ่งอาจทําใหแคนาดาขาดศักยภาพในดานอุตสาหกรรมการผลิตตางๆ ตลอดทัง้ สภาวะการใชจาย

ของผูบริโภคชาวแคนาดาหยุดชะงัก เพราะประชาชนตองแบกรับกับราคาสินคาที่สูงข้ึน ซึ่งสวนทางกับรายได 
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ที่นอยลงหรือไมเพิ่มข้ึนเทาที่ควร ในขณะเดียวกันหนี้ครัวเรือนผูบริโภคยังเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนือ่ง  

 ทั้งนี้ หากประเมนิถึงสภาวะเศรษฐกิจโลกอยูในระดับต่ํา แมแตเศรษฐกิจของประเทศ

มหาอํานาจอยางสหรัฐอเมริกาเอง ก็ยังมีแนวโนมที่ไมสดใสมากนัก 

ที่มา: http://www.cbc.ca/news/business/conference-board-canadian-growth-1.3633173  

 

รัฐมนตรีการคาระหวางประเทศรวมลงนามในกรอบขอตกลงทางเศรษฐกิจ 

กับกลุมประเทศพันธมิตรแปซิฟก 

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ นางคริสเตีย ฟรีแลนด รัฐมนตรีการคาระหวางประเทศ

แคนาดารวมกับรัฐมนตรีจากกลุมประเทศในกลุมพันธมติรแปซฟิกประกอบดวยสมาชิก 4 ประเทศ คือ ชิลี 

โคลัมเบีย เม็กซิโก และเปรู ไดลงนามในปฏิญญาความรวมระหวางประเทศ ณ เมืองเม็กซิโกซิตี้ ประเทศ

เม็กซิโก  นับไดวาเปนหนึง่ในกรอบเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุดในทวปีอเมริกา ปฏิญญาฉบบันี้ทาํใหความสัมพันธ

ของประเทศแคนาดาและกลุมพนัธมิตรแปซิฟกเปนรูปธรรมมากข้ึน และเปนตัวผลักดนัใหเกิดความรวมมือ

ระยะยาวในหัวขอที่สอดคลองกับความสนใจของทั้งสองฝาย   

ทั้งนี้ ขอตกลงนี้ยงัชวยสนบัสนนุการพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และสงเสริม

โครงการตางๆ ภายใตกรอบการริเร่ิมการรวมกลุมของแคนาดาและกลุมพันธมิตรแปซิฟกอีกทางหนึ่ง โดย

ความสัมพันธที่แนนแฟนกับกลุมพันธมิตรแปซิฟก ถือเปนประโยชนตอประเทศสมาชิกในหลายดาน นอกจาก

สงเสริมการคาระหวางประเทศของกลุมสมาชิกแลว ยงัชวยขยายตลาดแรงงานใหมีคาตอบแทนที่สูงข้ึน 

สําหรับชนกลางของประเทศในกลุมสมาชิก   

มากไปกวานัน้ ในปฏิญญาไดระบุถึงความรวมมือระหวางประเทศแคนาดาและกลุม

พันธมิตรแปซิฟก ใน 6 สาขาดวยกันคือ 1) การสงเสริมและอํานวยความสะดวกทางการคา 2) การศึกษาและ

การฝกอบรม 3) บริษัทและรัฐวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 4) วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ นวัตกรรม 

5) ความรับผิดชอบตอสังคมและทรัพยกรธรรมชาติ 6) ดานสิง่แวดลอม ทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศ และ การรักษาแหลงน้ํา 

 ทั้งนี้ วนัที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ รัฐมนตรีและเอกอัครราชทูตที่ประจําการอยูในแตละ

ประเทศของกลุมพันธมิตรแปซฟิกจะมีการหารือถึงโอกาสภายใตขอตกลงที่เมืองโทรอนโต แคนาดาจัดโดย

สภาแคนาดาเพื่อทวีปอเมริกา ตลอดทั้งในอีกไมก่ีเดือนขางหนาภาครัฐฯ จะชี้แจงถึงโอกาสในแตละสาขาเพื่อ

พัฒนาความสัมพันธอันดีระหวางกันของแตละประเทศ  

 

 

 

http://www.cbc.ca/news/business/conference-board-canadian-growth-1.3633173


    ขาวเดนประจําสัปดาหในแคนาดา 

   รวบรวมและจัดทาํโดย 

สคต. แวนคูเวอร และ สคต. โตรอนโต 

   ประจําวนัที่ 13-17 มิถุนายน 2559 

Disclaimer: การเผยแพรขอมูลใน “ขาวเดนประจําสัปดาหในแคนาดา” มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการใหขอมูลแกผูสนใจเทาน้ัน  

สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครแวนคูเวอร จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดข้ึนจากการนําขอมูลน้ีไปใช  

 

 

"แคนาดามสีวนชวยสนับสนนุกลุมพันธมิตรแปซิฟกมาโดยตลอด นับตั้งแตยังเปนแค

ความคิดริเร่ิมของบางภาครัฐและเอกชนที่ตองการสงเสริมการคาและการลงทุนระหวางประเทศ ความสัมพันธ

ที่แนนแฟนระหวางแคนาดาและกลุมประเทศแปซิฟก เพื่อเปนตัวสรางรากฐานทีส่ําคัญตอการตอบสนอง

ความรวมมือระยะยาวที่จะชวยผลักดันใหการคาระหวางประเทศนั้นดําเนินตอไป อีกทั้ง แคนาดายังคงมุงมัน่ที่

จะนําความรุงเรืองมาสูภูมิภาคและกลุมคนชั้นกลาง" นางคริสเตีย ฟรีแลนด กลาวเพิ่มเติม 

ขอมูลกลุมพันธมิตรแปซิฟกโดยสังเขป 

กลุมพันธมิตรแปซิฟกถูกจัดตั้งข้ึนในเดือนเมษายน ๒๕๕๔ วัตถุประสงคเพื่อการคา การ

ลงทุน และการขนสงสนิคาและบริการ แรงงานฝมือระหวาง ๔ ประเทศสมาชิก คือ ชิลี โคลัมเบีย 

เม็กซิโก และเปรู โดยประเทศสมาชิกรวมมือกันในดานตางๆ รวมถึงการสงเสริมการทองเที่ยว 

การศึกษา นวัตกรรม การทําเหมือง ประเด็นเร่ืองเพศสภาพ และ การเปลี่ยนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศ อีกทั้ง ยังจัดตั้งสาํนักงานสงเสริมการคารวมกัน และเขารวมในงานแสดงสินคาทั่วโลกอีก

ดวย ในป ๒๕๕๘ ตลาดหลักทรัพยของทั้ง ๔ ประเทศถูกรวมใหเปนตลาดเดียวในนามของ MILA 

(Mercado Integrado Latino Americano)  

 ปจจุบนัการคาขายสินคาระหวางแคนาดาและกลุมพนัธมิตรแปซิฟกมียอดรวมสูงถึง 

๔๖.๒ ลานดอลลาร ในป ๒๕๕๘ โดยยอดการคาของ ๔ ประเทศ (ชิลี โคลัมเบีย เม็กซิโกและเปรู) 

รวมกันมีมูลคามากกวารอยละ ๗๐ ของการซื้อขายสินคาระหวางประเทศแคนาดากับกลุมพันธมิตร

แปซิฟก 

 ประเทศในกลุมพันธมติรแปซิฟกมีจํานวนประชากรรวม ๒๒๕ ลานคน โดยในป 

๒๕๕๗ ประเทศเหลานี้ถูกนับเปนรอยละ ๕๘ ของการคาขายสนิคาและรอยละ ๓๖ ของขนาดจีดีพี

รวมในภูมิภาคละตนิอเมริกา 

 จํานวนผูยายถ่ินฐานจากประเทศในกลุมพันธมิตรแปซิฟกมาพํานักในแคนาดาราว 

๒๔๕,๐๐๐ คน โดยผลสาํรวจในป ๒๕๕๘ ระบุวา คิดเปนจาํนวนนักศีกษามากถึง ๗,๗๐๐ คน  

  ในป ๒๕๕๕ แคนาดาไดเขารวมกลุมพันธมิตรแปซิฟกในฐานะผูสังเกตการณ ซึ่งถือไดวา

แคนาดาเปนประเทศแรกที่ไดเขารวมกลุมพันธมิตรนี้ที่ไมใชประเทศในแถบละตินอเมริกา เพราะ

แคนาดามีเขตการคาเสรีที่มีศักยภาพและคลอบคลุมทั้งสี่ประเทศในกลุมพันธมิตรแปซฟิก  

สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครแวนคูเวอรเล็งเห็นถึงโอกาสสาํหรับ

ผูประกอบการไทย เนื่องจากประเทศไทยเปนหนึ่งในสมาชิกของกลุมอาเซียน ฉะนัน้เรามองวา

แนวโนมความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางอาเซียนและกลุมพนัธมิตรนั้นเปนเร่ืองที่สําคัญอยางยิ่ง 

เพราะกลุมประเทศในทวปีอเมริกาใตถือเปนตลาดเกิดใหมที่เขามามีบทบาทสําคัญในโลกมากข้ึน 

นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกกลุมพันธมิตรสามารถบุกตลาดเอเชียโดยใชอาเซียนเปนผูเลนทีป่ระสาน

ความรวมมือที่สําคัญ เนื่องจากมหาสมุทรแปซิฟกไมใชกําแพง แตเปนสะพานสําหรับความรวมมือ

ระหวางกลุมพันธมติรแปซิฟกและอาเซียน ซึ่งเปนกรอบความรวมมือในระดับภูมิภาคที่เปนไปในทาง 
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เดียวกัน และถือเปนหนึ่งในเปาหมายของกลุมพันธมิตรแปซิฟก โดยทั้ง ๒ ภูมิภาค มีขนาดจีดีพี

ใกลเคียงกัน มากไปกวานัน้ ดานนายอดอลโฟ การเซีย อุปทูตเม็กซิโกมีแนวคิดวาการหันหนาสู

เอเชียของกลุมพันธมิตรแปซิฟก เปนผลมาจากความตองการสงเสริมความรวมมือระหวางกันใน

ระดับภูมิภาคบนพื้นฐานของการสงเสริมการคาที่เปดกวาง โดยปจจุบนั ไทยเปน ๑ ใน ๓๕ ประเทศ

ผูสังเกตการณของกลุมพันธมิตรแปซิฟกเฉกเชนประเทศแคนาดา รวมกับชาติมหาอํานาจหลาย

ประเทศ เชน สหรัฐและอีย ู

ที่มา : http://www.international.gc.ca/media/comm/newscommuniques/2016/06/08a.aspx?lang=eng     

http://news.gc.ca/web/articleen.do?mthd=index&crtr.page=1&nid=1082189&_ga=1.18472369.945288828.1463599702 

 
 

 
ซุปเปอรมารเก็ตวอลมารทแคนาดา ประกาศงดรับบัตรวีซาชําระคาสินคา 

  

 ผูบริหารหางคาปลีกขนาดใหญวอลมารท 

แคนาดาไดออกแถลงวา ทางหางฯ มีความประสงคที่จะ

ไมรับบัตรวีซา (VISA) ชําระคาสนิคาจากลูกคาที่มา

จับจายซื้อของภายในหางฯ ตอไป เนื่องจาก

คาธรรมเนียมของบัตรที่สูงข้ึนจากการดําเนินการ ซึ่ง 

นักวิเคราะหเศรษฐกิจ ระบุวาการเปลี่ยนแปลงคร้ังนี้จะ

ไมเปนผลดีกับทุกฝายทัง้หางวอลมารท บริษัทบัตรวีซา

และลูกคาทั่วไป  

ปจจุบนั บัตรวีซาทุกประเภทคิดคาดําเนนิการผูคาปลีกประมาณรอยละ 1-2.5 ของมูลคาสินคาที่ถูก

ขายทั้งหมด ทั้งนี้ คาธรรมเนียมนั้นข้ึนอยูกับประเภทของบัตรวซีาที่ลูกคาใชดวย อาท ิบัตรประเภทแคชแบ็ก 

(Cash Back) และพรีเมียมการด (Premium Card) ซึ่งมีคาธรรมเนียมสูงกวาบตัรประเภทอ่ืน ในขณะทีท่าง

บริษัทบัตรวีซาไดโตกลับวาทางบริษัทไดยืน่ขอเสนออัตราคาธรรมเนียมต่ําที่สุดใหกับวอลมารท แคนาดาแลว 

 นาย ดัค สตีเฟนส นักวิเคราะหและผูเชี่ยวชาญดานยุทธศาสตรแหงนครโทรอนโต แคนาดา 

วิเคราะหวา ทั้งสองฝายจะเสียผลประโยชนจากการตัดสนิใจคร้ังนี ้เนื่องดวยบัตรวีซานั้นมีอิทธพิลมากในสวน

แบงทางการตลาด และในแงของลูกคาถือเปนเร่ืองผิดปกติในการเดินหางสรรพสินคาขนาดใหญแตไมสามารถ

ใชบัตรวีซาชําระคาสนิคาได  

 นายดัค กลาวเพิ่มเติมวา ในที่สดุแลวการตัดสนิใจคร้ังนี้จะสรางความผิดหวังใหกับลูกคาทีไ่มสามารถ

ใชบัตรเครดิตเปนอยางมาก ประกอบดวยเหตุผลจากการแขงขันหางคาปลีกที่สงูข้ึน การลดชองทางในการ

จายของลูกคาไมใชสิ่งที่ควรทาํตอนนี ้ ทั้งนี้ ในอดีตวอลมารทเคยไดยื่นเร่ืองฟองบัตรวีซาสืบเนื่องมาจาก 

http://www.international.gc.ca/media/comm/newscommuniques/2016/06/08a.aspx?lang=eng
http://news.gc.ca/web/articleen.do?mthd=index&crtr.page=1&nid=1082189&_ga=1.18472369.945288828.1463599702
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ปญหาวิธีการยนืยันบัตรและยงัไมพอใจราคาคาธรรมเนียมมาแลว  

 อยางไรก็ด ีหากเปรียบเทียบคาธรรมเนียมการใชบัตรเครดิตกับบัตรเงินสด (Debit Card) แลว นั้น

จะถือวาบัตรวีซามีคาธรรมเนียนมการใชตอคร้ังที่สูงอยูกวามาก เพราะบัตรเดบิตจะเรียกเก็บเงินผูคาปลีก

เพียง 1-2 เซนทตอการดําเนินการหนึ่งคร้ังไมวาจะมีคาใชจายคร้ังละก่ีบาท ในขณะที่บัตรเครดิตผูคาปลีกจะ

ถูกเรียกเก็บตามรอยละของมูลคาสินคาที่ลูกคาชําระผานบัตรเครดิต 

 ทั้งนี้ นบัจากวันที ่18 กรกฎาคมเปนตนไป หางวอลมารท แคนาดา จะยกเลิกการรับบตัรวีซาตัง้อยู

ในเมืองทันเดอร เบย เปนสาขาแรก  และหลังจากนัน้จะเร่ิมขยายการยกเลิกทั่วประเทศ 

 วอลมารท แคนาดา ไมใชหางคาปลีกแรกที่ยกเลิกการรับบัตรวซีา หลังจากที่หางโนฟริลส (No 

Frills) หางฯสัญชาติแคนาดาปฏิเสธบัตรวีซาและบัตรอเมริกันเอ็กเพรส ดวยเหตผุลวาวธิีการนีร้าคาคอนขาง

สูงสําหรับธุรกิจของพวกเขา  และหางคอสโก (Costco) เองก็รับเพียงบัตรมาสเตอรการด 

 ทางตัวแทนของบริษัทบัตรวีซาแคนาดาออกแถลงการณวา ทางบริษัทรูสึกเสียใจกับการตัดสินใจของ

วอลมารทและการตัดสินใจคร้ังนี้จะสงผลทางดานลบตอลูกคา ทั้งนี ้วอลมารทแคนาดากลาวทิง้ทายวา พวก

เขายังคงหวังวาจะบรรลุถึงขอตกลงกับบริษัทวีซาแคนาดาในเร่ืองการลดคาบริการบตัรเครดิตลงได 

 
ที่มาขอมูล : http://www.canadiangrocer.com/top-stories/walmart-canada-will-no-longer-accepting-visa-cards-due-to-

high-fees-65456  
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