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สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครแวนคูเวอร จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดข้ึนจากการนําขอมูลน้ีไปใช  

 

 
มุขมนตรีแคนาดาลงนามขอตกลงการคาเสรีระหวางรัฐในประเทศ 

 เม่ือวันศุกรท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 มุขมนตรี (Premier) ของรัฐท้ัง 10 รัฐ และ 3 
ดินแดนของแคนาดา ไดรวมหารือบรรลุขอตกลงทางการคาเสรีระหวางรัฐภายในประเทศแคนาดาครั้ง
ลาสุด ( Canadian Free Trade Agreement : CFTA) เปนท่ีเรียบรอย หลังจากท่ีขอตกลงทางการคา
ภายในประเทศเดิม ( Agreement on Internal Trade : AIT) ใชมานานกวา 23 ป ซ่ึงการหารือครั้ง
ใหมนีมี้ประเด็นหลักในเรื่องของการคา การลงทุน และแรงงาน 

 การรวมลงนามในขอตกลงฯ ครั้งนี้ เพ่ือสนับสนุนการคา การลงทุน ตลอดท้ังการเคลื่อนยาย
แรงงานจากรัฐหนึ่งไปยังอีกรัฐไดอยางเสรี โดยคาดวา จะมีการออกกฎหมายและระเบียบเพ่ิมเติมเพ่ือ
เอ้ือตอธุรกิจในการจางแรงงานและการซ้ือขายสินคางายข้ึน ตลอดท้ังลดตนทุนและความยุงยากของ
การดําเนินธุรกิจ ซ่ึงรายละเอียดของขอตกลงยังไมมีการเปดเผย โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคา
ของแตละรัฐ จะมีหนาท่ีดูแลในรายละเอียดขอตกลงใหเสร็จสิ้นตอไป   

 นายดารเรล พาสโลสกีย มุขมนตรีรัฐยูคอน ตัวแทนของมุขมนตรีท้ัง 13 คน ไดกลาวให
สัมภาษณวา การประชุมครั้งนี้ถือเปนจุดเริ่มตนการคาในประเทศท่ีดี ซ่ึงทุกฝายจะไดรวมมือลด
ขอยกเวนและขอจํากัดทางการคาท่ีมีอยูในปจจุบัน เพ่ือการคาภายในประเทศท่ีเสรีมากข้ึน  

 นายแดน อัลบาส นักวิจารณการเมืองฝายพรรคอนุรักษนิยม เห็นวา ขอตกลงการคาครั้งนี้
นาจะมีเนื้อหาครอบคลุมในทุกๆ ดานมากท่ีสุดเทียบกับท่ีผานมา และเนนในเรื่องของการเคลื่อนยาย
แรงงานระหวางรัฐใหสะดวกข้ึน ซ่ึงถือวาเปนผลประโยชนตอผูบริโภคชาวแคนาดาเอง นอกจากนั้น   
ยังมีอีกหนึ่งประเด็นสําคัญท่ีหลายฝายใหความสนใจ คือ การเปดเสรีการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ระหวางรัฐท่ีในขอตกลงการคานี้ยังไมมีการระบุถึง แตคาดวาในอนาคตจะมีการตั้งคณะกรรมการดูแล
ในสวนของเครื่องดื่มแอลกอฮอลข้ึนมาโดยเฉพาะก็เปนได นายแดนกลาวเพ่ิมเติม 

  ปญหาของนําเขาหรือเคลื่อนยายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพ่ือการคาจากรัฐสูรัฐ เปนปญหาท่ีมี
มาตอเนื่อง จนมีหลายฝายแยงวาขอยัดแยงตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแคนาดาหมวด 121 เรื่อง
เสรีการเคลื่อนยายสินคา “All Articles of the Growth, Produce, or Manufacture of any one of the 

Provinces shall, from and after the Union, be admitted free into each of the other 

Provinces.”  หรือไม ? ตามกรณีความท่ีเกิดข้ึนในรัฐนิวบันสวิกท่ีศาลประจํารัฐ กลาววา ขอหามการ
นําเขาเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากรัฐอ่ืนนั้นผิดกฎตามหลักรัฐธรรมนูญวาดวยเสรีการเคลื่อนยายสินคา 
ซ่ึงกลายเปนประเด็นถกเถียงกันตามมา     

 นายแดนกลาวปดทายวา ปญหาดานการเคลื่อนยายเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเกิดข้ึนนั้นมาจาก
ความคลุมเครือของขอตกลงหรือกฎหมายกอนหนา ซ่ึงหาก CFTA สามารถทําการปรับปรุงและแกไข
ใหมีรายละเอียดท่ีชัดเจนข้ึน ทุกฝายท่ีเก่ียวของจะปฏิบัติงานไดคลองตัวมากข้ึน  ท้ังนี้ ยังตองรอดูกัน
ตอไป เพราะขณะนี้ก็ยังไมไดทราบถึงรายละเอียดของขอตกลงเก่ียวกับเรื่องนี้ 
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อยางไรก็ตาม นอกเหนือจากการลงนาม CFTA แลว มุขมนตรีรัฐบริติชโคลัมเบีย รัฐออนแทรี
โอและรัฐควิเบค ไดรวมลงนามในขอตกลงทางการคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลระหวางกัน โดยเปดใหมี
การคาเสรีสําหรับไวนระหวางรัฐสามรัฐ และจะไดดูแลในเรื่องของระเบียบการคาการจําหนายตอไป 

แหลงท่ีมา : https://www.biv.com/article/2016/7/premiers-reach-agreement-principle-interprovincial/ 

  

มหานครแวนคูเวอรติดอันดับ 3 : เมืองตนทุนสูงสําหรับลงทุนธุรกิจ 

มหานครแวนคูเวอร  นอกเหนือจากติดลําดับหนึ่งในสามเมืองท่ีนาอยูอาศัยท่ีสุดในโลกแลว
นั้น การลงทุนประกอบธุรกิจตอครั้งก็ไดชื่อวามีคาใชจายการลงทุนสูงท่ีสุดเชนกัน โดยหากเทียบกับ
เมืองอ่ืน ๆ ในทวีปอเมริกาเหนือแลว ราคาคาเชาพ้ืนท่ีในการลงทุนทําธุรกิจในเมืองแวนคูเวอรสูงเปน
รองแคมหานครนิวยอรกและเมืองซานฟรานซิสโกเทานั้น 

ไมเพียงแตกลุมประชากรรุนใหมหรือคนยุคมิเล็นเนียลท่ีกําลังเจออุปสรรคไมสามารถหาซ้ือ
หรือครอบครองพ้ืนท่ีอยูอาศัยในกลางเมืองไดเพราะราคาท่ีสูงไป แตรวมถึงบริษัทเอกชนตางๆ ท่ี
วางแผนท่ีทําธุรกิจท่ีนี่ และบริษัทท่ีมีฐานการผลิตและลงทุนอยูในแวนคูเวอรแลวก็ตองเผชิญภาวะราคา
ท่ีดินเพ่ือการลงทุนทะยานข้ึนอยางตอเนื่อง   

ผลสํารวจจาก Commercial Real Estate หรือ CBRE บริษัทบานและท่ีดินไดสํารวจตลาด
การลงทุนท่ีจะตั้งรานในทวีปอเมริกาเหนือ พบวามีแคเพียงนครนิวยอรกและเมืองซานฟรานซิสโก
เทานั้นท่ีมีอัตราคาเชาพ้ืนท่ีลงทุนทําธุรกิจสูงกวานครแวนคูเวอร  โดยดูไดจากราคาคาเชา 1 ตารางฟุต
ตอ 1 ปในนครนิวยอรคท่ีมากกวา 75 เหรียญสหรัฐฯ  หรือเมืองซานฟรานซิสโกอยูท่ีราว 60 เหรียญ
สหรัฐฯ และตามดวยนครแวนคูเวอร ท่ีประมาณ 40 เหรียญสหรัฐฯ ตามลําดับ  

อยางไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตรของ CBRE ใหความเห็นวา ยังมีบริษัทท่ียายธุรกิจจากเมืองอ่ืน
มาลงทุนท่ีแวนคูเวอรนั้นเล็งเห็นถึงประโยชนบางอยางท่ีจะตามมาในอนาคต ซ่ึงฟงแลวอาจเปนท่ีแปลก
ใจสําหรับกลุมคนท่ีอาศัยอยูในภูมิภาคนี้ อยางไรก็ดี เจาของธุรกิจเชื่อวาโอกาสในการจางพนักงานท่ีจะ
มาทํางานแวนคูเวอรไดงายข้ึน เพราะลูกจางท่ัวไปนั้นยังมองวาอัตราคาเชาบานหรือคอนโดมิเนียม 
หรือแมแตอาพารทเมนตนั้นสมเหตุสมผลมากกวาเมืองใหญอ่ืนๆ ในทวีปอเมริกาเหนือดวยกัน 
ประกอบท้ังนครแวนคูเวอรมีภูมิอากาศและทัศนียภาพท่ีสวยงาม และปลอดภัยสําหรับการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน   

 

 

https://www.biv.com/article/2016/7/premiers-reach-agreement-principle-interprovincial/
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สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ นครแวนคูเวอร เห็นวาราคาท่ีดินในแวนคูเวอรท่ีมี
มูลคาสูงซ่ึงคอนขางสรางปญหาสําหรับนักธุรกิจท่ีตองการลงทุนมากอยูแลว แตหากนําราคาไปเทียบกับ
ท้ังนครนิวยอรกและเมืองซานฟรานซิสโกแลว นครแวนคูเวอรยังคงเปนเมืองท่ีนาลงทุนกวาหลายเมือง
ในทวีปอเมริกาเหนือ ท้ังนี้ ราคาท่ีดินและท่ีอยูอาศัยนั้นอาจเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาข้ึนอยูกับอุปสงค
และอุปทานท่ีเกิดข้ึน ตลอดท้ังนโยบายของภาครัฐท่ีตองการควบคุมราคาอสังหาริมทรัพยในแวนคูเวอร
ใหเหมาะสม และคาเงินลูนนี่ยเองท่ีหากยังออนคาก็ยังเปนแรงดึงดูดใหชาวตางชาตินําเงินมาลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยตอไป ดังนั้น นักลงทุนหรือผูสงออกไทยควรติดตามขาวสารและกระแสการตลาดอยู
ตลอดเวลา เพ่ือเพ่ิมชองทางและโอกาสดานการคาและการลงทุนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  

ท่ีมา : http://www.news1130.com/2016/07/25/vancouver-expensive-business/  
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