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Editor Talk
สวัสดีสมาชิกและผู้อ่านทุกท่าน พบกันอีกครั้งในเดือน
ตุลาคม อันเป็นการเริ่มเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปี 57 กัน
แล้ว โดยเฉพาะผู้ประกอบการน่าจะกำ�ลังวางแผนเพื่อให้
จบไตรมาสสุดท้ายของปีได้อย่างสวยหรูนะครับ
สำ�หรับประเด็นที่น่าจับตามองในเดือนนี้ ได้แก่ งาน
แสดงสินค้า Sial Paris ณ ประเทศฝรั่งเศส โดยงานนี้ได้
รับความสนใจจากสมาชิกสมาคมฯเข้าร่วมกันอย่างคับคั่ง
เพราะถื อ เป็ น งานแสดงสิ น ค้ า ขนาดใหญ่ ป ระจำ � ปี ข อง
ยุโรป และเสียงตอบรับจากผู้เคยเข้าร่วมงานต่างบอกเป็น
เสียงเดียวกันว่า การโปรโมทสินค้าในงานนี้ได้รับการ
ตอบรับที่ดี อีกทั้งยังได้ลูกค้ากลับมากันอีกมาก จึงอยาก
แนะนำ�ให้ผู้ที่ต้องการทำ�การตลาดเพิ่มขึ้น ลองเข้าร่วมงาน
Sial Paris ในปีหน้า อาจจะทำ�ให้ท่านได้ช่องทางการจัดจำ�
หน่ายใหม่ๆก็เป็นได้
การค้าและการส่งออก ย่อมมีการผันแปรตามปัจจัย
ต่างๆ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารก่อนจะทำ�ให้สามารถวาง
แผนรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น สมาคมฯหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า ข้อมูลของเราจะเป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็
น้อย และเราจะเตรียมข้อมูลที่มีประโยชน์ให้ท่านอย่างนี้
ตลอดไป แล้วพบกันในเดือนหน้า สวัสดีครับ.
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ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์

สถิติการส่งออกอาหารสำ�เร็จรูปในเดือนสิงหาคม 2557 มีมูลค่าส่งออก 124,641 ล้านบาท เติบโตขึ้น 5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีที่แล้ว ในขณะที่เมื่อเปรียบเป็นค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีการส่งออก มีการส่งออก 3,873 ล้านดอลลาร์ ลดลง3% ซึ่งมีผลจากการที่ค่าเงินไทยอ่อน
ค่าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในเดือนที่ผ่านมา ซึ่งจากภาพรวมสะท้อนให้เห็นว่า การค้าระหว่างประเทศในสภาวะที่แท้จริงมีศักยภาพซื้อลดลง(เพราะ
การค้าขายกันจะซื้อขายกันด้วยสกุลเงินดอลลาร์) แต่เมื่อเปรียบเทียบกลับเป็นอัตราเงินบาทจะพบว่ามีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น อันเป็นผลดีกับผู้ส่งออก
ที่เน้นการค้ากับประเทศที่ใช้สกุลเงินดอลลาร์ค้าขาย
สำ�หรับข่าวและสถานการณ์ประจำ�เดือน แยกรายกลุ่มสินค้า
สถานการณ์สินค้าในกลุ่มทูน่า มีมูลค่าส่งออก 55,834 ล้านบาท ลดลง 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แต่ในขณะเดียวกัน
ปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 9 % ซึ่งสาเหตุมาจากราคาวัตถุดิบทูน่าเดือน ก.ย. ลดลงจากปีที่แล้วมากพอสมควร (ปีที่แล้ว1875ดอลลาร์/ตัน ปีนี้ 1280
ดอลลาร์/ตัน , อ้างอิงจาก แนวโน้มตลาดราคาวัตถุดิบทูน่า บนเว็ปไซต์บมจ.ไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส์) สำ�หรับตลาดที่กำ�ลังมาแรงในขณะนี้
คือรัสเซีย โดยดร.ชนินทร์ ชลิตราพงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยและอุปนายกกลุ่มผู้ผลิตทูน่าสมาคมผู้ผลิตอาหารสำ�เร็จรูป กล่าวว่า ปี
2557 ช่วง6 เดือนแรกนี้ มูลค่าทูน่าส่งออกสู่ตลาดรัสเซียพุ่งขึ้นกว่า 50% จากกรณีที่รัสเซียและEU ประกาศมาตรการคว่ำ�บาตรซึ่งกันและกัน ส่ง
ผลให้ไทยมีโอกาสส่งสินค้าเข้าตลาดเพิ่มขึ้น จากปีก่อนที่มีมูลค่ารวม 500 ล้านบาท คาดว่าปีนี้จะเพิ่มเป็น 800-900ล้านบาท
นอกจากนี้ยังพบข้อมูลเกี่ยวกับจำ�นวนปลาทูน่า โดยนักวิชาการที่ทำ�งานด้านสมุทรศาสตร์ ดร.ธรณ์ ธำ�รงนาวาสวัสดิ์ อาจารย์ประจำ�ภาควิชา
วิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวถึง การลดลงของจำ�นวนปลาในท้องทะเลอย่างปลาทูน่า ที่นิยมกิน
กันอย่างมากและทั่วโลก และปลาฉลามที่นิยมกินในภัตตาคารและร้านอาหารทั่วไป ซึ่งล่าสุดงานวิจัยหลายชิ้นบ่งชี้ว่า สัตว์ทั้งสองชนิดนี้
กำ�ลังจะสูญพันธุ์ สาเหตุมาจากการที่มนุษย์นิยมบริโภค แต่ไม่หันมาอนุรักษ์จึงทำ�ให้ปลาลดลงและในอนาคตอาจสูญพันธุ์ในที่สุด ดังนั้นสิ่งที่
ประเทศไทยต้องปรับปรุงคือ การปรับกฎหมายให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพราะกฎหมายฉบับยังมีล้าสมัย บวกกับควรมีการผลักดันใหม่มี
กฎหมายใหม่เพื่อให้มีการบังคับใช้อย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้น
สถานการณ์อาหารทะเลกระป๋องเดือนสิงหาคม 2557 มีมูลค่า 7,627 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 12% สาเหตุเป็นเพราะซาร์ดีนกระป๋อ
งซึ่งมีตลาดอันดับ1อย่ที่แอฟริกาใต้ มีการส่งออกลดลงกว่าครึ่ง จากปีที่แล้วมีการส่งออกประมาณ2100 ล้านบาท ลดเหลือ 1100 ล้านบาท โดย
คาดว่าสาเหตุที่การส่งออกปลากระป๋องไปยังแอฟริกาใต้ลดลง เป็นเพราะภาวะการระบาดโรคอีโบลา ส่งผลต่อการค้าที่เกี่ยวข้องกับประเทศใน
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“โอกาสและความพร้อมด้านยุทธศาสตร์การค้าของไทยกับก้าวสำ�คัญสู่ RCEP”

แถบแอฟริกาลดลง ดังนั้นประเทศที่เป็นจุดศูนย์กลางในการรับสินค้าอย่างแอฟริกาใต้จึงจำ�เป็นต้องลดการสั่งซื้อสินค้าไป จึงส่งผลกระทบถึง
ไทยซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ที่สำ�คัญของสินค้าปลากระป๋องในตลาดแอฟริกาด้วย
สถานการณ์สับปะรดในเดือนสิงหาคม 2557 มีมูลค่าส่งออก 15,146 ล้านบาท เพิ่มขึ้น13% จากที่แล้ว ทว่าปริมาณส่งออกกลับลด
ลง เนื่องมาจากปริมาณวัตถุดิบสับปะรดในประเทศไม่เพียงพอต่อการผลิต อย่างไรก็ตามในช่วงท้ายปี(ตุลาคม-ธันวาคม)โดยปกติจะเป็น
ช่วงPeakของสับปะรด แต่ในปีนี้มีความไม่แน่นอนเนื่องจากสภาพภูมิอากาศและปริมาณน้ำ� จึงควรเตรียมแผนเพื่อรับมือสภานการณ์วัตถุดิบต่อ
ไปด้วย
สถานการณ์ตลาดข้าวโพดหวานในเดือนสิงหาคม 2557 มีมูลค่าส่งออก 4,378 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22% จากปีที่แล้ว ซึ่งตลาดในเดือน
สิงหาคมมีมูลค่าการส่งออกเติบโตขึ้นในตลาดสำ�คัญ ได้แก่ ญี่ปุ่นเติบโตขึ้น4% เกาหลีใต้เติบโตขึ้น 25.% ไต้หวันเพิ่มขึ้น 15% ซึ่งสาเหตุที่
ทำ�ให้ตัวเลขการเติบโตขึ้นนั้นเป็นเพราะ ในช่วงปี 56 เป็นช่วงที่ตลาดโลกซบเซา ทำ�ให้ฐานตัวเลขในปี 56 ติดลบเยอะ แต่พอถึงปี57 การส่งออก
เริ่มกลับมาทำ�ให้ตัวเลขอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นเยอะ ทว่ายังไม่สามารถเติบโตได้เท่ากับปีก่อนหน้านั้นคือ ปี55 ได้
สถานการณ์ผักผลไม้แปรรูปอื่นๆในเดือนสิงหาคม 2557 มีมูลค่าส่งออก 17,558 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27 % โดยสินค้าที่โดดเด่นในเดือน
นี้ ได้แก่น้ำ�ผลไม้ ผลไม้อบแห้ง หน่อไม้กระป๋องและลิ้นจี่กระป๋อง ส่วนสินค้าที่มีอัตราการเติบโตในการส่งออกลดลงในเดือนนี้ ได้แก่ เงาะ
สอดไส้สับปะรด ลำ�ไย มะม่วง มะละกอ ฝรั่ง ข้าวโพดอ่อน ซึ่งสาเหตุสำ�คัญเป็นเรื่องของผลผลิตที่ปริมาณลดลง
สถานการณ์ตลาดสินค้าอาหารพร้อมรับประทานในเดือนสิงหาคม 2557 มีมูลค่าส่งออก 24,100 ล้านบาท เติบโตขึ้น 9% โดยสินค้า
ที่โดเด่นได้แก่ ซอสพริก และเครื่องแกงสำ�เร็จรูป โดยที่ซอสพริกขายดีมากในยุโรปและอเมริกา ส่วนเครื่องแกงสำ�เร็จรูปมีตลาดสำ�คัญอยู่ที่
ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สหรัฐฯ ซึ่งล้วนเป็นประเทศที่ร้านอาหารไทยเปิดกิจการเป็นจำ�นวนมาก ดังนั้น การส่งเสริมให้มีเกิดธุรกิจร้านอาหารไทยใน
ต่างประเทศ จะเป็นการสนับสนุนให้มีการส่งออกอาหารสำ�เร็จรูปอีกทางหนึ่งด้วย
ทั้งนี้สมาคมฯได้ส่งข้อมูลสถิติการส่งออกอาหารสำ�เร็จรูปมาพร้อมวารสารนี้ (เอกสารแนบ) หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเตืมสามารถติดต่อมายัง
สมาคมผู้ผลิตอาหารสำ�เร็จรูปได้ที่โทรศัพท์ 02-261-2684 หรือ email : jutipat@thaifood.org
ที่มา :
- กระทรวงพาณิชย์
- ข้อมูลจากผู้ผลิตอาหารสำ�เร็จรูป
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เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำ�เร็จรูป คุณ
กัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานสัมมนา “โอกาสและ
ความพร้อมด้านยุทธศาสตร์การค้าของไทยกับก้าวสำ�คัญสู่ RCEP” ณ โรงแรม
อิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค พร้อมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน อาทิ
ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (นักวิชาการอิสระ) คุณพิษณุ เหรียญมหาสาร (อดีต
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์) โดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจ ดังนี้
เริ่มต้นด้วยการเกริ่นถึงภาพในอนาคตว่า ASEAN จะกลายเป็นฐาน
การผลิตร่วม ซึ่งในปัจจุบันเชื่อมโยงถนน,การเชื่อมต่อทางกายภายได้เยอะแล้ว
แต่ยังมีอุปสรรคด้านการเชื่อมต่อด้านSoftware หรือกฎระเบียบ ซึ่งอาจมีปัญหาที่
เชื่อมกันยาก
มุมมองที่น่าสนใจของ ดร.สมชาย ต่อ RCEP มองว่า อย่างไรก็ตาม

ภาษีทุกFTA จะต้องไปสู่การไม่มีภาษีเลย และ RCEPในอนาคตจะเป็นลักษณ
ะฐานการผลิตร่วมแบบเดียวที่เกิดขึ้นในAFTA ส่วนASEAN ในเวลานี้หลายๆ
ประเทศอยากเข้ามาทำ�กับอาเซียนมากขึ้นเพราะจะเป็นประตูเชื่อมโยงการค้าไป
สู่ภูมิภาคต่างๆ
การอภิปรายของภาคเอกชนต่อมุมมอง RCEP นายกสมาคมฯให้ความ
เห็นว่าต้องให้ความสำ�คัญกับSupply Chain ซึ่งไทยมีศักยภาพในการรวมปัจจัย
การผลิตและมีฐานโลจิสติก์ที่ดี ต้องใช้จุดเด่นนี้ในการแข่งขัน และสร้างมูลค่า
เพิ่มให้สินค้า ส่วนความเห็นภาคเอกชนที่น่าสนใจ เช่น อยากให้รัฐส่งเสริมการ
ลงทุนในต่างประเทศ ตั้งศูนย์กระจายสินค้าในต่างประเทศ และบริหารจัดการให้
สินค้าของประเทศตัวเองมาลง จัดตั้ง กองทุนAECโดยให้รัฐบริหารและจัดสรร
เงินทุนให้กับภาคเอกชนที่มีความต้องการลงทุน

“ผลการวิจัยโครงการศึกษาการปฏิรูปโครงสร้างภาษีสรรพสามิต”
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 57 มหาวิทยาลัยหอการค้าจัดสัมมนา
เพื่อนำ�เสนอผลการวิจัยโครงการศึกษาการปฏิรูปโครงสร้างภาษี
สรรพสามิต ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สรุปสาระสำ�คัญดังนี้
มหาวิ ท ยาลั ย หอการค้ า ไทยได้ รั บ มอบหมายจากสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย ให้ทำ�การศึกษาการปฏิรูปโครงสร้าง
ภาษีสรรพสามิต เนื่องจากภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีเฉพาะสินค้า ซึ่ง
วัตถุประสงค์ของการเก็บภาษีนี้เพื่อการป้องกันทางด้านสังคม โดย
สินค้าที่จะทำ�การศึกษาในครั้งนี้ อาทิ สุรา ยาสูบ เครื่องดื่ม น้ำ�มัน
รถยนต์ เป็นต้น
ในเคสของกลุ่มอาหารสำ�เร็จรูปมีกรณีศึกษา คือ น้ำ�พืชผัก
และน้ำ�ผลไม้ ที่ถูกจัดอยู่ในหมวดของเครื่องดื่มซึ่งแม้ว่าปัจจุบันน้ำ�
พืชผักและน้ำ�ผลไม้จะถูกยกเว้นการเสียภาษีแต่ก็ยังต้องมีการจัดทำ�
รายงานส่งกรมสรรพสามิตเป็นประจำ�ทุกเดือน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยุ่ง
ยากและเพิ่มงานและค่าใช้จ่ายต่างๆให้ผู้ผลิตน้ำ�พืชผักและน้ำ�ผลไม้
อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ ได้มีการดำ�เนินการเพื่อแก้ไขนิยามของ
เครื่องดื่มไม่ให้รวมน้ำ�พืชผักและน้ำ�ผลไม้ หรือยกเลิกขั้นตอนที่
ยุ่งยาก โดยในเคสนี้ผู้วิจัยชี้แจงว่า “วัตถุประสงค์การจัดเก็บภาษี
เครื่องดื่มไม่สมเหตุสมผล เนื่องจากสินค้าเครื่องดื่มไม่ใช่สินค้าฟุ้ม

เฟือยแต่เป็นสินค้าทั่วไปที่มีราคาถูก และไม่ได้เป็นสินค้าที่ส่งผล
เสียต่อสุขภาพหากมีการบริโภคอย่างเหมาะสม และน้ำ�ผักและน้ำ�ผล
ไม้ ยิ่งไม่มีผลเสียต่อสุขภาพ และพบว่าสินค้าเครื่องดื่มพบว่ายังถูก
เก็บภาษีอย่างไม่เป็นธรรม และถูกเลือกปฏิบัติ เนื่องจากยังมีสินค้า
เครื่องดื่มหมายชนิดที่ไม่ถูกเก็บภาษี ซึ่งทำ�ให้เกิดการแข่งขันกันเอง
ในผู้ประกอบการ ซึ่งทางคณะผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการยกเลิกการเก็บ
ภาษีเครื่องดื่ม หรือถ้าจะมีการจัดเก็บภาษีควรมีความเท่าเทียมกัน”
ผู้วิจัยสรุปในเคสนี้ว่า การเก็บภาษีควรระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
ก่อนจึงค่อยมีการกำ�หนดอัตราภาษี
และในสินค้าน้ำ�พืชผักและ
น้ำ�ผลไม้แม้จะได้รับการยกเว้นการเสียภาษีแต่ก็ยังพบปัญหาในเรื่อง
ของการยื่นเอกสาร จึงเห็นควรให้ยกเลิกหรือลดขั้นตอนการจัดส่ง
เอกสาร อย่างไรก็ตามมีผู้เข้าร่วมประชุมให้ความเห็นว่า ไม่ควร
มีการยกเลิกการเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่ม แต่ควรมีการปฏิรูป
ภาษีเครื่องดื่มแทน ทั้งนี้คณะผู้วิจัยได้นำ�ข้อคิดเห็นต่างไปปรับปรุง
และจะนำ�เสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และนำ�เสนอต่อกรมสรรพสามิตต่อ
ไป
ที่มา : สัมมนาเพื่อนำ�เสนอผลการวิจัยโครงการศึกษาการปฏิรูป
โครงสร้างภาษีสรรพสามิต ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
22 กันยายน 2557
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Regulations Update

Labor Notification

USFDA เปิดเว็บไซต์ให้ผู้ประกอบการต่ออายุการจดทะเบียน ในรอบปี 2014

...กิจกรรม ข่าวสารและประเด็นสำ�คัญเกี่ยวกับแรงงาน...

“สหรัฐไม่คว่ำ�บาตรไทย เหตุค้ามนุษย์”
ไทยและมาเลเซียเฮ! สหรัฐตัดสินใจไม่คว่ำ�บาตรจากการ
ถูกลดอันดับปัญหาค้ามนุษย์ สำ�นักข่าวเอพีเสนอข่าวจาก
วอชิงตันว่า ประธาราธิบดี บารัก โบามา ประกาศตัดสินใจ
ไม่กำ�หนดบทลงโทษด้วยการคว่ำ�บาตรกับมาเลเซียและไทย
หลังไทยและมาเลเซียถูกลดอันดับในระดับเทียร์ 3 หรือต่ำ�
ที่สุด จากการประเมินผลในรายงานประจำ�ปี ด้านปัญหาการ
ค้ามนุษย์และการใช้แรงงานทาส ของกระทรวงต่างประเทศ
สหรัฐ

สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ (USFDA) ได้เปิดเว็บไซต์ให้ผู้ประกอบการดำ�เนินการต่ออายุการจด
ทะเบียน ในรอบปี ค.ศ.2014 (พ.ศ.2557) แล้ว ซึ่งจะเปิดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนสำ�หรับต่ออายุได้ที่เพจ FSMA
ภายในเว็บไซต์USFDA
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2557 โดยสามารถเข้าตามที่อยู่เว็บไซต์ ดังต่อไปนี้
เว็บไซต์ FSMA: http://www.fda.gov/Food/guidanceregulation/FSMA/ucm314178.htm
เว็บไซต์สำ�หรับจดทะเบียนต่ออาย ุ: http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FoodFacilityRegistration/default.htm

ในกรณีเดียวกันด้วย อาทิ ซาอุดิอาระเบีย อุซเบกิสถาน และ
เยเมน
กระนั้น การประกาศยกเลิกมาตรการคว่ำ�บาตรดังกล่าวของ
สหรัฐต่อไทยนั้น มิใช่การยุติข้อจำ�กัดในการให้ความช่วย
เหลือจากสหรัฐแก่ไทย ที่มีผลบังคับใช้หลังกองกำ�ลังทหาร
ของไทยทำ�รัฐประหารเมื่อเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา
ที่มา : Posttoday 19 กันยายน 2557

ทั้งนี้ เมื่อเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา ทั้งไทยและมาเลเซีย ซึ่งเป็น
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกปรับลดอันดับ
การค้ามนุษย์จากรายงานของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐ ที่
ประเมินวิธีดำ�เนินการของรัฐบาลจากประเทศต่างๆ
ทั่วโลก ในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์ และการแสวงหา
ประโยชน์จากการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย
โดยไม่เป็น
ธรรม ส่งผลให้สหรัฐระงับความช่วยเหลือและเพิกถอนการ
สนับสนุนด้านเงินกู้จากธนาคารโลก (เวิล์ด แบงก์) และ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) สำ�หรับรัฐบาล
ที่ถูกขึ้นบัญชีดำ�

ข้อมูลเพิ่มเติม
1) การจดทะเบียนต่ออายุดังกล่าว เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงความปลอดภัยของอาหารให้ทันสมัย
(Food Safety Modernization Act: FSMA) ซึ่งได้กำ�หนดให้ผู้ประกอบการ / โรงงานผู้ผลิตอาหารต้องต่ออายุการจด
ทะเบียน ทุก 2 ปี ในไตรมาสที่ 4 ของปี ค.ศ.เลขคู่ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม ของปี 2012 2014 และ 2016 เป็นต้น) เพื่อให้
ข้อมูลของโรงงานมีความทันสมัย
2) การไม่ต่ออายุการจดทะเบียนตามระเบียบดังกล่าว จะมีผลให้ FDA ยกเลิกสถานะบัญชี / เลขทะเบียนของผู้
ประกอบการ รวมทั้ง FDA มีสิทธิปฎิเสธการนำ�เข้าสินค้ารุ่นนั้นๆ และหากผู้ประกอบการรายนั้นประสงค์นำ�เข้าสินค้า
มายังสหรัฐฯ อีก จะต้องเริ่มต้นเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการจดทะเบียนเพื่อขอรับเลขทะเบียนโรงงานผลิตใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาในการต่ออายุการจดทะเบียน สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ประสาน
งานของ มกอช. ได้ที่ กลุ่มอเมริกา กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร email: us.acfs@gmail.com หรือติดต่อ
ผ่าน USFDA ได้ที่ email: FURLS@fda.gov

อย่างไรก็ดี ทางการสหรัฐเลือกที่จะไม่ใช้มาตรการดังกล่าว
เนื่องจากคำ�นึงถึงประโยชน์ด้านความมั่นคงของชาติเป็น
สำ�คัญ นอกจากไทยและมาเลเซียแล้ว สหรัฐยังประกาศไม่
กำ�หนดบทลงโทษด้วยการคว่ำ�บาตรกับอีกหลายประเทศ

ที่มา : สำ�นักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

4
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FTAs Watch

Tinplate Messages

ASEAN +

FTAs Watch

“FTAs Watch...จับตาความเคลื่อนไหวการเจรจาการค้าเสรี”
การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำ�ความตกลงหุ้นส่วน
เศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ (CEPA)
ในวันนี้ประเทศไทยกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำ�คัญ
ของภูมิภาคอาเซียน หลายๆประเทศมีแนวโน้มที่สนใจจะทำ�
FTA กับประเทศไทย และเกาหลีก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ให้
ความสนใจที่จะทำ� FTA กับไทยในลักษณะ bilateral หรือคู่
เจรจาในลักษณะ 1-1 แม้ว่าไทยและเกาหลีก็อยู่ภายใต้กรอบ
อาเซียน-เกาหลีอยู่แล้ว แต่่เกาหลีก็แสดงความสนใจที่จะทำ�
เจรจาในลักษณะ1-1 แสดงให้เห็นว่าไทยมีความสำ�คัญและ
น่าสนใจในระดับภูมิภาคที่นานาชาติต่างอยากจะผูกมิตร
กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศ (TDRI) จึงได้ทำ�การศึกษาความเป็นไปได้ใน
การทำ�ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทย
กับเกาหลีใต้ comprehensive economic partnership agreement:CEPA และได้มีการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 57 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล
ข้อมูลจากการศึกษาชี้ให้เห็นว่า สถานการณ์การค้า
ระหว่างไทยและเกาหลีใต้ยังมีรายการสินค้าอีกจํานวนไม่
น้อยที่ไม่ได้ลดภาษีและมีอีกหลายรายการที่มีอัตราภาษีสูง
มาก โดยเฉพาะสินค้าส่งออกสําคัญของไทย เช่น ผลิตภัณฑ์
มันสําปะหลัง อาหารแปรรูป

Japan
China
Replublic Korea
India
Australia
Newsealand

“สถานการณ์ราคาโลหะในประเทศจีนประจำ�เดือน สิงหาคม 2557”

คณะวิ จั ย ได้ จํ า ลองผลกระทบหากมี ก ารทำ � CEPAระหว่างไทยและเกาหลี
ค่าที่ออกมาแสดงให้เห็น
ว่า
มีโอกาสสูงที่จะขยายการส่งออกไปเกาหลีใต้ได้มาก
หากเกาหลีใต้ลดภาษีในตัวที่ยังมีภาษีอยู่ให้เป็น0%
อาทิ
อาหารทะเลกระป๋อง น้ำ�เชื่อม ข้าวโพดหวานกระป๋อง
เอทิลแอลกอฮอล์ อาหารสัตว์ เคมีภัณฑ์ เป็นต้น
เป้าหมายของการทำ�CEPAระหว่างไทยและเกาหลี
คือ มุ่งเปิดโอกาสการเข้าถึงตลาดซึ่งกันและกันในสาขาและ
ประเด็นที่มีความสนใจและประโยชน์ร่วมกันที่ AKFTA
ยังไม่ได้ครอบคลุม และหวังว่าจะไม่มีการบิดเบือนกันใน
การใช้ประโยชน์ภายใต้ความตกลง CEPA เนื่องจากเคยมี
เหตุการณ์บิดเบือนการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลง
อาเซียน-เกาหลีมาแล้ว อาทิ การตีพิกัดสินค้านำ�เข้าบิดเบือน
ไปทำ�ให้ใช้ผลจากความตกลงไม่ได้ ซึ่งหวังว่าเหตุดังกล่าวจะ
ไม่เกิดขึ้นในความตกลง CEPA
ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้สรุปว่า การจะทำ�
CEPA ระหว่างไทยและเกาหลี ยังไม่สามารถการันตีว่าจะเกิด
ขึ้น แต่ที่ควรให้ความสำ�คัญคือ การมองหาผลกระทบที่จะเกิด
ขึ้นและเตรียมพร้อมรับมือ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์จาก
การเจรจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ข้อมูลจากคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (NDRC) เปิดเผยว่า ราคาโลหะนอก
กลุ่มเหล็กของจีนปรับตัวสูงขึ้นในเดือนส.ค.เมื่อเทียบเป็นรายเดือน โดย ผลผลิตโลหะนอกกลุ่ม
เหล็กที่สำ�คัญ 10 รายการในจีน เพิ่มขึ้น 6.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะ 28.14 ล้านตัน ในช่วง 8
เดือนแรกของปีนี้ โดยอัตราการขยายตัวต่ำ�กว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วอยู่ 3.3%
ส่วนดัชนีราคาสินแร่เหล็กซินหัว-จีน เผยสต็อกสินแร่เหล็กที่ท่าเรือขนาดใหญ่ทั้ง 33 แห่ง
ของจีน ลดลง 1.92 ล้านตัน แตะ 107.62 ตัน ณ วันที่ 29 ก.ย. ลดลง 1.75% จากสัปดาห์ก่อนหน้า
ดัชนีดังกล่าวมีการประเมินจากการวิจัยและวิเคราะห์ท่าเรือขนาดใหญ่ที่ได้มีการคัดเลือกแล้ว 33
แห่ง ชี้ว่า ดัชนีราคาการนำ�เข้าสินแร่เกรดบริสุทธิ์ 62% ลดลงไป 2 จุด เมื่อเทียบเป็นรายสัปดาห์ สู่
ระดับ 79 ส่วนดัชนีนำ�เข้าสินแร่เหล็กเกรดบริสุทธิ์ 58% ลดลง 2 จุด แตะระดับ 69
สมาคมสินแร่และเหล็กกล้าจีน เปิดเผยว่า ดัชนีราคาสินแร่เหล็กจีน อ่อนตัว 0.97% แตะ
282.9 เมื่อวานนี้(29 กย 57)ดัชนีราคาสินแร่เหล็กภายในประเทศทรงตัว 269.82 และดัชนีราคา
สินแร่เหล็กนำ�เข้า ลดลง 1.38% แตะ 288.82 สำ�นักข่าวซินหัวรายงาน
ที่มา : สำ�นักข่าว อินโฟเควส 30 กันยายน 2557

ที่มา : ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการทำ�ความตกลงหุ้น
ส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทยกับเกาหลีใต
เรียบเรียงโดย จุติพัฒน์ เดชผล
6
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Promotion
GULFOOD 2015
กรมส่งเสริมการค้าขอเชิญผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มเข้าร่วมงานแสดงสินค้า GULFOOD 2015
จัดโดย Dubai World Trade Centre มีกำ�หนดจัดขึ้นในวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ Dubai World Trade Centre
เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรคส์
ลักษณะของงาน เป็นงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง จัดขึ้นเพื่อเจรจาธุรกิจการค้าเท่านั้น โดย
โฟกัสที่สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งนี้ไม่มีการขายสินค้าปลีกภายในงาน
ผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ Email : goli.vossough@dwtc.com หรือ website : www.gulfood.
com
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