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แคนาดา-จีนบรรลุขอตกลงรวม 56 รายการหลังนายกทรูโดเยือนจีนอยางเปนทางการ 

นายจัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรี

แคนาดาพรอมดวยรัฐมนตรีกระทรวงการคา

ระหวางประเทศ และรัฐมนตรี

กระทรวงการคลัง ไดเดินทางเยือนจีนอยาง

เปนทางการในชวงสัปดาหท่ีผานมา โดย

วัตถุประสงคหลักเพ่ือกระชับความสัมพันธ

การคาและเศรษฐกิจระหวางสองประเทศ 

และเล็งหาโอกาสขยายการคาของแคนาดา

เพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังดานการทองเท่ียว ซ่ึงหลังเสร็จสิ้นการเยือนจีน 8 วัน  นายจัสตินไดกลาวถึงผลการ

เยือนครั้งนี้ ซ่ึงแคนาดาและจีนสามารถบรรลุขอตกลงรวมดานตางๆ รวม 56 รายการ คิดเปนมูลคาการคา

มากกวา 1.2 พันลานเหรียญสหรัฐฯ โดยประเด็นหารือหลัก ไดแก 

- แกไขปญหาประเด็นสงออกเมล็ดคาโนลาของแคนาดาไปจีน ซ่ึงสรางความยุงยากและกระทบ

ตอเกษตรกรแคนาดาเปนอยางมาก หลังจากท่ีจีนตองการเปลี่ยนกฏใหการนําเขาเมล็ดคาโนลา

จากแคนาดาหามมีสิ่งแปลกปลอมอ่ืนๆ ในคอนเทนเทอรขนสงไมเกินรอยละ 1 ของสินคา โดย

ประเด็นกลาวจะยังไมมีผลบังคับตอไป ปจจุบันแคนาดาสงออกเมล็ดคาโนลาไปจีนรอยละ 40 

ของผลผลิตท้ังหมด โดยมูลคาการคาอยูท่ี 2 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ตอป 

- ประเด็นดานการคาระหวางประเทศ ซ่ึงเปนหัวใจหลักของการเยือนจีน โดยนายทรูโดไดพบปะ

ไดหารือกับนักธุรกิจท่ีสําคัญ อาทิ นายแจค มาผูกอตั้งอาลีบาบา และนักธุรกิจชั้นนําของจีนอีก

หลายราย ซ่ึงท้ังสองฝายบรรลุขอตกลงรวมดานคาการลงทุนในสวนของอุตสาหกรรม อาทิ 

วิทยาศาสตรดานสุขภาพ เทคโนโลยีสะอาด สื่อสารมวลชน อาหาร เกษตรกรรม และพลังงาน 

ซ่ึงนอกเหนือท่ีจีนเปนแหลงสงออกสินคาท่ีสําคัญแลว ปจจุบันกลับกลายมาเปนผูนําเขาสินคา

รายใหญเพราะปริมาณประชากรชนชั้นกลางท่ีเพ่ิมข้ึนทุกป 
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- ดานการทองเท่ียว แคนาดามีแผนขยายศูนยเปดรับการขอวีซานักทองเท่ียวในจีนเพ่ิมอีก 7 

แหง เพ่ือรองรับการของวีซานักทองเท่ียวชาวจีนมายังแคนาดาในอนาคต ปจจุบัน การเดินทาง

มีเท่ียวบินออกจาก 7 เมืองในประเทศจีนตรงสูแคนาดาทุกวัน ตัวเลขนักทองเท่ียวจากจีนใน

แคนาดาชวงครึ่งปแรกของป 2559 เพ่ิมข้ึนกวารอยละ 24 จากชวงเดียวกันของปท่ีผานมา 

นายจัสติน ทรูโดและคณะรวมเดินทางในจีนท้ังสิ้น 8 วันท่ีเมืองปกก่ิง เซ่ียงไฮ ฮองกง และปด

ดวยการประชุมจี 20 ท่ีเมืองหางโจว ซ่ึงหวังวาการคาแคนาดากับจีนจะสดใสข้ึนอีกครั้งหลังจากท่ี

ความสัมพันธไมคอยดีนักในชวงรัฐบาลคอนเซอรวาทีฟท่ีผานมา  

 ปจจุบันจีนเปนคูคาอันดับสองของแคนาดา ในป 2558 แคนาดานําเขาจากจีนประมาณ 51,200 

ลานเหรียญสหรัฐ โดยสินคานําเขาหลัก ไดแก โทรศัพทและอุปกรณ เครื่องใชไฟฟา เครื่องประมวลผล

ขอมูล คอมพิวเตอร เฟอรนิเจอร ของเลน เปนตน และแคนาดาสงออกไปจีน 15,800 ลานเหรียญสหรัฐ 

โดยสินคาสงออกหลัก ไดแก เยื่อไม เมล็ดคาโนลา ทองแดง ปุย ถานหิน เปนตน 

บทวิเคราะห์ (ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย) ปัจจุบันยังไม่ส่งสัญญาณชัดเจน แต่

หากในอนาคตอาจมีผลกระทบต่อการนาํเข้าสินค้าจากไทยท่ีลดลง เพราะสินค้าโทรศัพท์และ

อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองประมวลผลข้อมูล คอมพิวเตอร์ เป็นสินค้ากลุ่ มเดียวกับท่ีแคนาดานาํเข้า

จากไทยเช่นกัน หากจีนและแคนาดามีการลงทุนการค้าร่วมกันมากขึ้น ก็ย่อมท่ีจะสร้างความ

ได้เปรียบกับคู่ค้าท่ีใกล้ชิดกัน 

ข้อเสนอเห็นเสนอแนะของสคต . ความสัมพันธ์ทางการค้ามีบทบาทท่ีสาํคัญต่อ

การค้าระหว่างประเทศอย่างย่ิง การเดินทางของนายกรัฐมนตรีแคนาดาคร้ังนี้ ก็เ พ่ือกระตุ้ น

เศรษฐกิจของแคนาดาและแก้ไขระเบียบการค้าต่างๆ หลังท่ีการค้าของประเทศชะลอตัวใน

ช่วงเวลาท่ีผ่านมามาก ซ่ึงสคต.จะได้ติดตามสถานการณ์การค้าของแคนาดาต่อไป 

ท่ีมา : http://www.theglobeandmail.com/news/politics/trudeau-china-visit-ends/article31602738/ ,  

http://www.cbc.ca/news/politics/key-developments-china-1.3744535  
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บริษัทแคมเบลลแคนาดาออกจําหนายเครื่องดื่มตัวแรกในแคนาดา 

 

บริษัท แคมเบลล แคนาดา ผูจัดหนายซุปกระปองและน้ําซุปสําเร็จรูป

อันดับ 1 ของแคนาดา ไดวางจําหนายสินคาตัวใหมเครื่องดื่มกระปอง 

“V8+Energy” ในตลาดแคนาดาเม่ือชวงเดือนสิงหาคมท่ีผานมา เปน

ท่ีเรียบรอยแลว โดยคุณสมบัติของน้ําวีเอชเอ็นเนอรจี้ ซ่ึงมีสวนผสม

ของคาเฟอีนมากกวา 80 กรัมสําหรับขนาดกระปอง  237 มิลลิลิตร 

เพ่ือกระตุนการสรางพลังงานคลายๆกับเรดบลู (Red Bull)  

นางคริสเต็น น็อกซ ผูจัดการระดับสูงฝายตราสินคาอาหารและเครื่องดื่มบริษัทฯ กลาววา เครื่องดื่มวีเอช

เอ็นเนอรจี้ ประสบความสําเร็จในตลาดสหรัฐหลังจากท่ีจําหนายในตลาดมานานกวา 3 ป และปจจุบันเห็นโอกาสการ

เติบโตของตลาดเครื่องดื่มประเภทใหพลังงานในแคนาดา โดยทางบริษัทจะเนนกลุมผูบริโภคตลาดมิลเล็นเนียลเปน

หลัก โดยจะมี 2 รสชาติจําหนาย คือ พีช-มะมว และบลูเบอรรี่-ทับทิม  

 ทางบริษัทฯ วางกลยุทธเพ่ิมยอดขายสินคาดวยการประชาสัมพันธสื่อออนไลนเปนหลัก ซ่ึงเชื่อวาจะเขาถึง

กลุมเปาหมายมิลเล็นเนียลงายสุด นอกจากนั้นเปนการแจกตัวยางผลิตภัณฑในซุปเปอรมารเก็ต และคูปองรวม

รายการตางๆ นางคริสเต็น กลาวเพ่ิมเติม     

บทวิเคราะห์ (ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย)  -  

ข้อเสนอเห็นเสนอแนะของสคต . ตลาดเคร่ืองด่ืมในพลังงาน หรือเอ็นเนอร์จี ้ 

ดร้ิงค์มีการขยายตัวอย่างมากในช่วงเกือบ 5-10  ปีท่ีผ่านมา เพราะเคร่ืองด่ืมประเภทนี้สามารถส่ือ

ได้ถึงความสนุกสนานและคุณสมบัติในตัวคือการให้พลังงาน จึงสามารถตอบโจทย์ของ

กลุ่ มเป้าหมายมิลเล็นเนียลได้อย่างดี  อย่างไรก็ดี  ด้วยกระแสนิยมรักสุขภาพท่ีเพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง 

ผู้ ประกอบการจึงต้องพัฒนาสินค้าให้เหมาะสมกับกลุ่ มผู้ บริโภค อาทิ การใช้สารให้ความหวาน

ธรรมชาติหรือเป็นออแกนิกส์แทน  หรือเป็นสินค้าปราศจาก GMO  เป็นต้น เพ่ือสร้างความ

แตกต่างของสินค้าและถึงกลุ่ มเป้าหมายให้มากสุด   

ท่ีมา : http://www.canadiangrocer.com/top-stories/campbell-canada-gives-energy-drinks-a-go-68277  
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