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Thai Trade Centre Toronto

From: Thai Trade Centre, Vancouver <ttcvan@telus.net>
Sent: Friday, November 04, 2016 6:11 PM
To: PR ditp; ส.ประชาสมัพนัธ ์(สปส)
Cc: สตม. (อเมรกิา); ส.พฒันาตลาดใหม ่(สตม); Dr. Suparporn; Nisabudh Virabutr; Thai Trade 

Centre Toronto; ttc toronto 2; nid462000@gmail.com; nid532010@gmail.com; 
ann_mayura@yahoo.com; ttc vancouver

Subject: ขา่วเดน่รายสปัดาหป์ระเทศแคนาดา วนัที ่31 ตุลาคม  - 4 พฤศจกิายน 2559 
Attachments: Weekly News 31oct - 4 Nov 2559.pdf; บนัทกึ - ขา่วเดน่ประจาํสปัดาห ์ 31 ตุลาคม - 4 พ.ย. 

2559.pdf; Weekly News 31oct - 4 Nov 2559.docx

เรียน ผอ.สาํนกัประชาสมัพนัธ์ 
  
สคต.แวนคูเวอร์ ร่วมกบัสคต. โตรอนโต ขอจดัส่งข่าวเด่นรายสปัดาห์ประเทศแคนาดา วนัท่ี 31 ตุลาคม  - 4 พฤศจิกายน 2559 ดงัแนบ 
  
หากไดรั้บเอกสารแลว้ กรุณาแจง้ตอบรับค่ะ จะขอบคุณยิง่ 
  
นิศาบุษป์ วีรบุตร 
ผอ.สคต.แวนคูเวอร์ 
  
สาํเนาเรียน สตม / สพจ / สกอ/ สลต/  สคต. โตรอนโต 
---------------------------------------- 
Thai Trade Centre 
1009-1166 Alberni Street 
Vancouver, BC V6E 3Z3 
Tel: (604) 687 6400 
Fax: (604) 683 6775 
Email : ttcvan@telus.net 
www.thaitrade.com 



บันทึกขอความ 

สวนราชการ  สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครแวนคูเวอร E-mail: ttcvan@telus.net                                       

ท่ี  ๐๙๓๑๐/0052                                        วันท่ี   4 พฤศจิกายน 2559           

เรื่อง  ขาวเดนรายสัปดาหในแคนาดาประจําวันท่ี 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2559 

เรียน ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธและสื่อสารองคกร                                           

 ตามท่ีกรมฯ กําหนดใหสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ 
จัดทําขาวเดนโดยคัดและสรุปจากสื่อทองถ่ินเปนรายสัปดาห นั้น 

 สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครแวนคูเวอร 
รวมกับสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครโตรอนโต ใครขอจัดสงขาว
เดนรายสัปดาหในแคนาดา ประจําวันท่ี 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2559 
(เอกสารแนบ) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 
 
   (นางนิศาบุษป วีรบุตร) 
                         ผูอํานวยการ สคต. นครแวนคูเวอร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สําเนาเรียน  กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 
                1. ผอ. สํานักพัฒนาตลาดใหม  
                2. ผอ. สํานักพาณิชยดิจิตอลและสารสนเทศ 
                3. ผอ. สํานักสงเสริมการคาสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม 
                4. ผอ. สคต. โตรอนโต                

ความเห็น/คําส่ัง 
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การเลือกตั้งสหรัฐฯ กับผลกระทบการคาแคนาดา 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 เครดิตภาพ : Donald Trump vs. Hilary Clinton, BNN 

 

ตามท่ีสหรัฐฯ จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันท่ี 8 พ.ย. 59 นี้ สํานักขาว BNN ไดทําการ
สํารวจความเคลื่อนไหวตอผลการเลือกตั้งกับทิศทางเศรษฐกิจของแคนาดาท้ังในสวนของการคาเศรษฐกิจ
และตลาดหุน ไมวาจะเปนในเรื่องของความตกลง TPP ตลอดท้ัง โครงการทอสงน้ํามัน Keystone XL 
ระหวางแคนาดา - สหรัฐอเมริกา โดยผลโพลออกมาวา รอยละ 51 เลือกนโยบายฝายรีพับลิกันของนาย
โดนัลด ทรัมพ และรอยละ 49 เลือกนโยบายฝายเดโมแคร็ดของนางฮิลารี คลินตัน ประเด็นดานเศรษฐกิจ 
การคาของท้ัง 2 พรรคท่ีอาจกระทบตอเศรษฐกิจแคนาดา แยกไดดังนี้ 

- ประเด็นดานการคา  
o นายโดนัลด ทรัมพ กลาวถึงความเปนไปไดท่ีจะแกไขหรือปรับเปลี่ยนความตกลง

การคา NAFTA กับแคนาดาและเม็กซิโก หลังจากท่ีอดีตประธานาธิบดีบิล คลินตัน
ไดเคยทําขอตกลงไว 20 กวาปท่ีผานมา โดยทรัมพเห็นวา NAFTA สรางความ
เสียเปรียบใหกับสหรัฐฯ ในเรื่องของแรงงานอุตสหกรรมท่ีไดเสียแรงงานใหกับ
เม็กซิโกไป นอกจากนั้นนายโดนัลดฯ ยังแสดงความไมเห็นดวยกับความตกลง TPP 
ท่ีไดเริ่มมีเจรจามาบางแลว 

o นางฮิลารี คลินตัน ยังคงสนนับสนุน NAFTA เหมือนเดิมแมวาจะเคยวิจารณเอาไว
สวนหนึ่งขณะลงสมัครชิงผูนําฝายเดโมแคร็ดเม่ือปค.ศ. 2007-08 ท้ังนี้ ในสวนความ
ตกลง TPP นั้นนางฮิลารีฯ ยังไมแสดงความเห็นดวยอยางชัดเจน โดยกลาววา
ประเด็นเนื้อหาของความตกลงยังไมใชมาตรฐานตามท่ีตนคาดหวังไวสําหรับ
ประชากรสหรัฐฯ 

o ผลท่ีอาจกระทบตอแคนาดา มูลคาการคาระหวางแคนาดา – สหรัฐฯ คิดเปน
โดยประมาณ 2.4 พันลานเหรียญสหรัฐตอวัน ซ่ึงนักวิเคราะหเศรษฐกิจแคนาดา 
มองวาการเปลี่ยนแปลงระเบียบการคาใดๆ จะกระทบตอภาคการสงสินคาแนนอน
โดยเฉพาะกลุมยานยนตจะเปนกลุมเสี่ยงท่ีตองจับตามองเปนกลุมแรกๆ       
ถึงแมวาหัวหนาคณะทํางานกลุมเศรษฐกิจของนายโดนัลดฯ จะยืนยันวาแคนาดา
ไมใชกลุมเปาหมายของสหรัฐฯ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงการคาดวย จึงไมตองมีความกังวล 

http://www.ditp.go.th/
http://www.thaittade.com/
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ประเทศเม็กซิโกตางหากจะไดรับผลกระทบจากการแกไข NAFTA แตหลายฝายใน
แคนาดามองวา การแกไข NAFTA อยางไรก็ดีจะสงผลตอการคาแคนาดาแนนอน 

 

- ประเด็นดานพลังงาน  

o นายโดนัลด ทรัมพ มีแผนจะรับพิจารณาโครงการกอสรางทอสงกาซ Keystone 
XL อีกครั้งหลังจากท่ีนายบารัค โอบามาปฏิเสธการกอสรางทอสงกาซจากแคนาดา
ไปสหรัฐ เพราะเกรงปญหาเรื่องสิ่งแวดลอมและการตอตานจากประชากรในสหรัฐ
เอง นอกจากนั้น นายโดนัลดฯ ยังมีแนวคิดเรื่องการใชพลังงานจากถานหินใหมาก
ข้ึนแทนการอิงนําเขาน้ํามันดิบจากท่ัวโลกโดยเฉพาะกลุมโอเปค  

o นางฮิลารี คลินตัน ยังคงไมสนับสนุนการสรางทอสงกาซ Keystone XL ตาม
นโยบายของฝายเดโมแคร็ดชองประธานาธิบดีปจจุบัน  

o ผลท่ีอาจกระทบตอแคนาดา  หากโครงการทอสงกาซ Keystone XL ยังไมเปน
ผลสําเร็จ แคนาดาจําเปนตองหาคูคาสงออกน้ํามันดิบมากข้ึนแทนการอิงกับสหัฐ
เพียงประเทศเดียว แตหากนายโดนัลดพิจารณาเห็นดวยก็จะสงผลท่ีดีตอการ
ขยายตัวเศรษฐกิจแคนาดาและตลาดหุนแคนาดาแนนอน และหากนายโดนัลดฯ สั่ง
การใชพลังงานจากถานหินเพ่ิมมากข้ึนตามท่ีกลาวไว สิ่งท่ีจะกระทบตอแคนาดาจะ
เปนสวนของมลภาวะอากาศตอรัฐออนทาริโอและคิเบคของแคนาดา เพราะเขต
ชายแดนท่ีใกลกัน 

ขอคิดเห็น/เสนอแนะของสคต. ทายสุดนี้ การชิงชัยของประธานธิบดีสหรัฐฯ ในชวงสัปดาห
สุดทายกอนการเลือกตั้ง ถือวาใกลเคียงกัน โดยมุมมองสรุปภาพรวมหากนายโดนัลด ทรัมพ
ชนะการเลือกตั้ง ความกังวลตอการคาแคนาดา-สหรัฐจะกอใหเกิดข้ึนได อาจสงผลตอธุรกิจ
พลังงานซ่ึงเปนธุรกิจสําคัญของประเทศ และตอความผันผวนของคาเงินแคนาดาตอไป 
ในทางตรงขามของนางฮิลารี คลินตัน ซ่ึงจะมีความยืดหยุนกับการทํางานของรัฐบาล
แคนาดาชุดปจจุบันมากกวา และลดความเสี่ยงตอความผันผวนทางตลาดเงินในประเทศ  
ท้ังนี้ท้ังนั้น ทุกฝายยังตองดูทาทีการเปลี่ยนแปลงหลังการเลือกตั้งอีกทีหนึ่ง         

ท่ีมา : http://www.bnn.ca/where-clinton-vs-trump-stand-on-the-u-s-economy-and-what-it-means-for-

canada-1.597545 

 

 

 

 

 

      นโยบายภาครัฐ     เศรษฐกิจการลงทุน    แนวโนมการตลาด    รายงานสินคาและบริการ    อ่ืนๆ   

http://www.ditp.go.th/
http://www.thaittade.com/
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ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารแคนาดาเฮ ! จากความตกลง CETA 

หลังจากท่ีความตกลง FTA ระหวางสหภาพยุโรปและแคนาดา (CETA) ไดลงนามโดยผูนําฝายสหภาพ
ยุโรปและนายกรัฐมนตรีแคนาดาไปเม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2559 ท่ีผานมานั้น โดยประเด็นความตกลง CETA มี
สาระครอบคลุมในเชิงกวางคลุมถึงดานการเปดตลาดการคา การยกเลิกและลดหยอนภาษีการคาประมาณกวา
รอยละ 99 ของพิกัดสินคาระหวาง 2 ภูมิภาคท้ังหมด ตลอดท้ังดานการเคลื่อนยายแรงงาน และการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนของท้ังประเทศในสหภาพยุโรปและแคนาดาเอง 

ประเด็นท่ีหลายฝายใหความสําคัญเปนลําดับตนๆ คือ การคาระหวางประเทศระหวาง 2 ภูมิภาคท่ี
หวังวาผูประกอบการและประชากรท้ังสองฝายจะไดรับผลประโชยนจากความตกลง CETA ท้ังนี้ สิ่งท่ีนักธุรกิจ
และกลุมเกษตกรแคนาดา เห็นตรงกัน คือ โอกาสการคาท่ีไปสหภาพยุโรปท่ีสดใสข้ึนและการเขาสูตลาดการคา
ท่ีมีขนาดใหญของโลกงายข้ึน 

นายรอน เดวิดสัน โฆษกสมาคมผูคาเนื้อสัตวแคนาดา ใหความเห็นวา ความตกลง CETA มี
ความสําคัญตอผูสงออกเนื้อสัตวของแคนาดาท่ีวาจะสามารถเพ่ิมมูลคาการสงออกเนื้อสัตวไดดียิ่งข้ึน แมวา
ปจจุบันท้ังสองฝายจะมีระเบียบการนําเขาและมาตรฐานเลี้ยงสัตวหรือการใชสารแอนตี้แบคทีเรียในสัตวเลี้ยงท่ี
มีความแตกตางกันจากท้ังสหรัฐฯและแคนาดาเอง กลาวคือ ท้ังสหรัฐฯและแคนาดาเชื่อวา ผูประกอบการเลี้ยง
สัตวจําเปนตองมีมาตรการใดๆ มากสุด สําหรับปองกันการติดเชื้อแบคทีเรียในเนื้อสัตวเพ่ือความปลอดภัย
ผูบริโภค แตทางกลับกันผูบริโภคในยุโรปจําเปนตองรับผิดชอบการปองกันการติดเชื้อแบคทีเรียโดยตองรูวิธี
ปรุงสุกใหถูกสุขอนามัยเอง  ท้ังนีถื้อวาเปนแนวมาตรฐานการเลี้ยงสัตวท่ีแตกตางกันอยางสิ้นเชิง อยางไรก็ดี ผู
สงออกเนื้อสัตวของแคนาดาจําเปนตองมีการเรียนรูและปรับตัวกันในอนาคต 

นอกจากนั้น นายไบรอัน อินเนอร  ประธานกลุมพันธมิตรเกษตรกรแคนาดา เห็นวา CETA จะเปน
โอกาสท่ีดีสุดสําหรับภาคเกษตรกรรมของประเทศ ซ่ึงหากความตกลงมีผลบังคับใชเม่ือใด สหภาพฯ จะยกเลิก
หรือลดภาษีนําเขาสินคาเกษตรจากแคนาดากวารอยละ 94 รายการ ซ่ึงสงใหแคนาดาสรางความไดเปรียบการ
เปนผูนําสงออกสินคาเกษตรของโลกไดอีก 

 ปจจุบัน ตัวเลขสถิติการสงออกสินคาของผูประกอบการขนาดเล็ก-กลางในแคนาดา รายงานวา 
สหภาพฯ เปนตลาดสงออกท่ีสําคัญลําดับ 2 รองจากสหรัฐฯ ซ่ึงความตกลง CETA นี้จะชวยใหผูประกอบการ
ในประเทศไมจําเปนตองพ่ึงพาการคากับสหรัฐฯ เพียงรายเดียวอีกตอไป 

 ความตกลง CETA เกือบตองไดยุติหลังจากท่ีรัฐบาลแควนวัลลูนของเบลเยี่ยมไดคัดคานและวีโต
ความตกลงดังกลาวเนื่อจากกังวลตอผลกระทบประชากรทองถ่ินในประเทศ แตท่ีสุด ทุกฝายก็หาขอยุติไดและ
คาดวา ความตกลง CETA จะสามารถมีผลบังคับใชบางสวนกอนไดตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ ในปหนานี้ 

ท่ีมา http://www.canadiangrocer.com/top-stories/what-does-the-food-industry-say-about-ceta-69348  

 

      นโยบายภาครัฐ     เศรษฐกิจการลงทุน    แนวโนมการตลาด   รายงานสินคาและบริการ    อ่ืนๆ   

http://www.ditp.go.th/
http://www.thaittade.com/
http://www.canadiangrocer.com/top-stories/what-does-the-food-industry-say-about-ceta-69348


     ขาวเดนรายสัปดาหประเทศแคนาดา 
ประจําวันท่ี 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2559 

  

Call Center 1169 
www.ditp.go.th 
www.thaittade.com 

กรมสงเสรมิการคาระหวางประเทศ 
563 ถนนนนทบุรี ตําบลบางกระสอ  
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

Thai Trade Centre, Vancouver 
1009-1166 Alberni St. 
Vancouver  BC  V7A5K4 Canada  

Phone : +1 604 687 6400 
Fax : +1 604 682 7775 
Email : ttcvan@telus.net 

 

 

  

ขอคิดเห็น/เสนอแนะของสคต. –  ความตกลง CETA นี้คาดวาจะชวยกระตุนเศรษฐกิจแคนาดาไดอยางดี 
โดยเฉพาะการสงออกสินคาเกษตรและเนื้อสัตวของประเทศ เพราะผลของการยกเลิกหรือลดภาษีนาํเขาจะสามารถ
เพิ่มปริมาณการสงออกไปสหภาพยุโรปไดอยางแนนอน นอกจากผลลัพธดานดีของการสงออกแลว ความตกลงฯ นี้
อาจสงใหแคนาดากลายเปนศูนยกลางแรงดึงดูดจากนักลงทุนตางชาตไิด เพราะความไดเปรียบดานภาษีและชองทาง
ความสัมพันธกับสหภาพยโุรป ประกอบกับแรงงานแบบทักษะเขามาทํางานในแคนาดามากข้ึน ทําใหนักลงทนุ
โดยเฉพาะจากสหรัฐฯ พยายามหาลูทางเขามาแคนาดาตอไป อยางไรก็ดี ผลกระทบตอการคาไทยกับแคนาดาไมนา
สงผลผระทบมากนกั เพราะสินคาระหวางแคนาดา-ยุโรปและไทยเปนสนิคาในคนละกลุมชัดเจน อาทิ เนื้อสัตว ชีส
เปนตน ปจจุบนัแคนาดาไมอนญุาตนาํเขาเนือ้สัตวจากไทย ตลอดทั้งการนําเขาผักผลไมของแคนาดาจากไทยยังมี
สัดสวนนอยมาก 

 

                                                                       จัดทําโดย... สคต.แวนคูเวอร และ สคต. โตรอนโต 
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