
 

0000000000000000                                                                                                      X X 

 

 

 

  

 

จับตาทิศทางผลการเลือกตั้งในแคนาดาต่อเศรษฐกิจ สังคมและโอกาสการสง่ออกสินค้าไทย

           แคนาดาได้จัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 20 กันยายน 2564 
โดยพรรค Liberal ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลเดิม ได้รับชัยชนะการเลือกอีก
คร ั ้งแต ่ย ังคงเป็นร ัฐบาลเส ียงข้างน้อย (Minority Goverment) 
ถึงแม้ว่าจะมีจำนวน ส.ส ในสภามากขึ้น 3 
ที่นั่ง (เพิ่มขึ้นจาก 155 ที่นั่งมาเป็น 158 ที่
นั ่ง) แต่ก็ไม่พอที่จะสามารถจัดตั้งรัฐบาล
เส ียงข ้างมาก หร ือต ้องม ีจำนวน ส.ส. 
มากกว่าครึ ่งขั ้นต่ำ 170 เสียงจากจำนวน 
ส.ส. ท้ังหมดในสภาจำนวน 338 ท่ีนั่ง 
          พรรค Liberal ท ี ่นำโดย นายก 
รัฐมนตรี Justin Trudeau ได้เลือกรับเลือก
กลับจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ เป็นสมัยที่ 3 ที่
ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นับตั ้งแต่ปี 
2556 อย่างไรก็ตามนโยบายการหาเสียงในครั้งท่ีผ่านมาเกือบทุกพรรค
ได้พุ่งเป้าของนโยบายไปยัง “การฟื้นฟูเศรษฐกิจ” ในช่วงหลังวิกฤต 
Covid-19 (Post Pandemic Era) โดยสรุปประเด็นที่สำคัญของพรรค 
Libearl ได้ดังนี้  
 

ระบบโครงสร้างภาษี: เน้นการนโยบายภาษี ลดช่องว่างระหว่างคน
รวยและคนจน ปรับให้เกิดสภาพสมดุลทางเศรษฐกิจ 
- การขึ้นภาษีกับบริษัทขนาดใหญ่ที่มีผลกำไรในแต่ละปีมากกว่า 1 

พันล้านเหรียญฯ (27,000 ล้านบาท) โดยจะขึ้นภาษีนิติบุคคลจาก 
15% ไปเป็น 18% 

- สร้างกรอบอัตราภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำ ที่จะเรียกเก็บภาษีกับบริษัท
ขั้นต่ำ 15% จากรายได้ทั่วโลก เพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงเสียภาษี
ของบริษัทขนาดใหญ่ ที่ไปตั้งบริษัทในต่างประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงการ
เสียภาษี อาทิ การตั้งบริษัทในเกาะ Virgin Island เพื่อหลีกเลี่ยง
การเสียภาษี เป็นต้น   

- การเก็บภาษีโรงเรือน (Property Tax) ในอัตราที่สูงกับบ้านที่ไม่มีผู้
อยู่อาศัย (Vacant Tax) โดยเฉพาะกับเจ้าของบ้านที่ไม่มีสัญชาติ

แคนาดาเพื่อป้องกันการเก็งกำไรของคนต่างชาติ ที่มาซื้ออสังหาฯ 
ในแคนาดา และปัญหาขาดแคลนบ้านในตลาด     

- เก็บภาษีสินค้าฟุ่มเฟือย (Luxury Tax) กับสินค้ารถยนต์ ที่มีราคาสูง
กว ่า 100,000 เหร ียญ (2.7 ล ้านบาท) 
เครื่องบินส่วนตัว รวมถึงเรือสำราญ ที่มีราคา
สูงกว่า 250,000 เหรียญ (6.75 ล้านบาท)  
- เพิ่มระดับรายได้ขั้นต่ำที่ไม่ต้องเสียภาษี
เงินได้ จากเดิมคนละ 22,944 เหรียญฯ/ปี 
(619,488 บาท/ปี) ไปเป็น 26,177 เหรียญฯ 
(706,779 บาท/ปี)  
- การเก็บภาษี Digital Tax Service ใน
อัตราขั้นต่ำ 3% ของรายได้จากบริษัทข้าม
ชาติ อาทิ Social Media หรือส ื ่อโฆษณา

ออนไลน์ ที่มีรายได้ขั้นต่ำ 750 ล้านเหรียญยูโร/ปี (29,250 ล้าน
บาท/ปี) เป็นไปตามข้อตกลงของกลุ่มประเทศ OECD 

 

ระบบเศรษฐกิจ/แรงงาน/การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 
- ปรับอัตราแรงงงานขั้นต่ำ (Federal Minimum Wage) ทั่วประเทศ

ไปเป็น 15 เหรียญฯ/ช.ม. (405 บาท/ชั่วโมง) ทั ้งนี ้บางรัฐฯ ใน
แคนาดาได้มีการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำสูงกว่า 15 เหรียญฯ/ช.ม. แล้ว 
แต่นโยบายการขึ ้นค่าแรงนี ้เพื ่อความเสมอภาคของค่าแรงทั่ว
ประเทศ 

- ปรับโครงสร้างของระบบ Employment Insurrance ที่จะมีการ
ครอบคลุมมากขึ้น โดยมีการตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้น 3.9 พันล้าน
เหรียญ/ปี (1.05 แสนล้านบาท/ปี) เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ตกงาน รวมถึง
เงินสนับสนุนการฝึกหัดอาชีพใหม่ (Upskill/Reskill)  

- การให้เงินช่วยเหลือภาคเอกชนในการลงทุนวิจัย เน้นธุรกิจที่ใช้
นวัตกรรม (Innovation) ในงบประมาณ 2 พันล้านเหรียญฯ   

- ตั้งงบประมาณ 400 เหรียญ (11,200 ล้านบาท) อุดหนุนช่วยเหลือ
หน่วยงาน Non-Profit Organization และหน่วยงานการกุศล 
เพื่อให้สามารถฟ้ืนตัวได้หลังวิกฤต Covid-19   

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต 
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 
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- ช่วยเหลือนักเรียนจบใหม่ ในการอุดหนุนจ่ายเงินสมทบให้กับ
ภาคเอกชนในการจ้างนักศึกษาจบใหม่ โดยอุดหนุนค่าจ้าง 7,500 
เหรียญ/คน (202,500 บาท/คน) 

- ขยายกรอบงบประมาณเงินช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก โดยให้เงินกู้ยืม
มากสุด 500,000 เหรียญ/ราย (13.5 ล้านบาท) เพื่อเสริมสภาพ
คล่องธุรกิจ ในงบประมาณ 650 ล้านเหรียญฯ (1.7 หมื่นล้านบาท) 

- ช่วยเหลือบริษัท Tech Startup ที่มีขนาดเล็กในการให้มอบเงินกู้ยมื
ในกรอบ 1.4 พันล้านเหรียญฯ (37.8 หมื ่นล้านบาท) ในช่วง
ระยะเวลา 4 ปี เพื่อสนับสนุนปรับให้โครงสร้างเศรษฐกิจแคนาดา
ไปสู่ยุคดิจิตอล 

- ตั้งงบประมาณ 1.9 พันล้านเหรียญฯ (51.3 หมื่นล้านบาท) ให้กับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้ฟื้นตัวหลังวิกฤต ที่รวมถึงการสนับสนุน
การจัดเทศกาลต่างๆ การจัดการแสดง โรงละคร รวมถึงสถาน
สันทนาการ ที่กระตุ้นให้มีการเดินทางในประเทศและการจับจ่าย
มากขึ้นในเศรษฐกิจ 

- การปรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ที่เปิดโอกาสให้กับธุรกิจ
ภาคเอกชนระดับกลางมากข้ึน สามารถเข้าร่วมประมูล  

- เพิ่มงบประมาณ จาก 4 พันล้านเหรียญไปเป็น 6 พันล้านเหรียญ 
(1.62 แสนล้านบาท) เพื ่อปร ับปร ุงประสิทธ ิภาพของระบบ
สาธารณสุข โรงพยาบาล ให้ผู้ป่วยสามารถรับการรักษาอย่างทั่วถึง
และมีความรวดเร็วมากขึ้น (ลดระยะเวลา Waitlist ในการเข้ารับ
การรักษาจากโรงพยาบาล การผ่าตัด) 

- ตั ้งงบประมาณ 3 พันล้านเหรียญฯ (81 หมื ่นล้านบาท) ในการ
ปร ับปร ุงระบบบ ้านพ ักคนชรา (Long Term Care) ท ี ่ ได ้รับ
ผลกระทบอย่างมากในช่วง Covid-19 ที่มีการแพร่ระบาด และมี
จำนวนผู้เสียชีวิตอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา  

- หนึ่งใน Initative ที่สำคัญของนโยบายการค้าระหว่างประเทศ 
ได้แก่การเข้าร่วมเจรจา FTA ระหว่างแคนาดากับประเทศกลุ่ม
อาเซียน  

- ค่าเงินเหรียญแคนาดา มีทิศทางแข็งค่ขึ้น 0.5% ที่ระดับ 1.2763 
ต่อเหรียญสหรัฐฯ ในวันประกาศผลการเลือกตั้ง โดยนักลงทุนมอง
ว่ารัฐบาลจะมีเสถียรภาพมากขึ้นทั้งในเรื่องของการต่อเนื่องของ
นโยบายเนื่องจากเป็นรัฐบาลชุดเดียวกัน    

             

ความเห็นสำนักงานฯ 
            ผลการเลือกตั้งล่าสุดในวันท่ี 20 กันยายน 2564 ได้ส่งผลให้
พรรค Liberal ที่นำโดยนายกรัฐมนตรี Justin Trudeau สามารถชนะ
การเลือกตั้งและกลับมาจัดตั้งรัฐบาลได้อีกครั้ง เป็นครั้งที่ 3 ที่มีจำนวน 

สส. เพิ่มขึ้น 3 ที่นั่งในสภา แต่ก็ไม่สามารถมีจำนวน ส.ส. เพียงพอ 
(เกินครึ ่งหนึ ่งในสภา) ที ่จะสามารถจัดตั ้งรัฐบาลเสียงข้างมาก 
(Majority Government) อย่างที่คาดหวัง 
          นักวิเคราะห์ได้มีความเห็นว่า การเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย 
(Minority Government) ของนายก Trudeau จะต้องเผชิญกับมรสมุ
ด้านการเมือง รวมถึงอุปสรรคการผ่านงบประมาณมหาศาลในอนาคต 
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤต Covid-19 โดยมีแผนจะผ่านกฏหมาย
งบประมาณสูงถึง 78 พันล้านเหรียญ (2.1 ล้านล้านบาท) ในช่วงอีก 5 
ข้างหน้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศ ซึ่งมีผู้ที่เห็นด้วย และเสียงต่อต้านจากพรรคการเมืองฝ่ายตรง
ข้าม รวมถึงภาคเอกชน ว่าเป็นการใช้งบประมาณมากเกินความจำเป็น 
ที่อาจส่งผล “ลบ” ต่อเสถียรภาพการเงินของรัฐบาลในอนาคต และ
อาจจำเป็นต้องขึ้นอัตราภาษีในอนาคต ที่จะส่งผลต่อคนทั้งประเทศ 
เพื่อนำมาใช้จ่ายในงบประมาณดังกล่าว  
           อย่างไรก็ตาม ผลดีต่อผลการเลือกตั้งครั้งนี้ ได้ส่งสัญญาณ
ด้านบวกในเนื่องของนโยบายการค้าระหว่างประเทศของแคนาดา ที่
ได้กล่าวชูประเด็นในการหาเสียงหาว่า จะผลักดันในการเจรจา
การค้าเสรีระหว่าง แคนาดากับประเทศกลุ่มอาเซียน (10 ประเทศ) 
ซ่ึงไทยในปัจจุบัน เสียเปรียบประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนด้วยกัน 
อาทิ เวียดนาม มาเลเซีย อยู่ในกลุ่ม CPTPP และฟิลิปปินส์ ได้สิทธิ 
GPT จากแคนาดในการลดหย่อนภาษีนำเข้า ในขณะที่ได้ไม่ได้มี
สิทธิดังกล่าวทำให้ไทยเสียเปรียบคู่แข่งในเร่ืองความสามารถในการ
แข่งขัน ในด้านภาษีนำเข้า ซ่ึงหาก FTA มีผลสำเร็จก็จะสามารถทั้ง
ขยายตลาดและเปิดประตูการค้าใหม่ระหว่างไทย-แคนาดา ใน
อนาคต    
            ติดตามความเคลื ่อนไหวในการค้าระหว่างประเทศผ่าน
เว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ www.ditp.go.th และ 
www.thaitrade.com หรือโทรปรึกษาเรื่องการค้าระหว่างประเทศที่
กรมส่งเสร ิมการค้าระหว่างประเทศ โทร.1169 (หากโทรจาก
ต่างประเทศ โปรดติดต่อที่ โทร. +66 2792 6900)  

---------------------------------------------------------- 
   

http://www.ditp.go.th/
http://www.thaitrade.com/

