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NEWS&Situations
สถิติการส่งออกประจำ�เดือน กันยายน 2557
ภาพรวมการส่งออกอาหารสำ�เร็จรูป(ที่เกี่ยวข้องกับTFPA) เดือนกันยายน 2557
Jan-Sep 13
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NEWS&Situations

- สถิติการส่งออกประจำ�เดือน กันยายน 2557		
- TFPA Activities					
- สถานการณ์การค้าในสหภาพยุโรป			
โดย อัครราชทูต(ฝ่ายการพาณิชย์)
คุณพิมพ์ชนก วอนขอพร

Regulations Update

- EU อนุญาตให้ใช้สารทดแทนความหวานใน 		
fruit or vegetable spreads
- EU อนุญาตให้ใช้สารแต่งกลิ่นรส เพิ่มเติม		

FTAs Watch

- ผลกระทบและนัยสำ�คัญต่อไทย “การค้าเสรีไทย-ตุรกี

Labor Notifications

- ครม. ไฟเขียวตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว		

Tinplate Message

- ผู้บริหารบริษัทเหล็กรายใหญ่ของจีนชี้		
อุตฯเหล็กจีนเผชิญความเสี่ยงสูงใน Q4

Promotion Information

- งานปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ปฏิรูปอย่างไร		
ให้ความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยกลับคืนมา”
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Editor Talk
สวัสดีสมาชิกและผู้อ่านทุกท่าน กลับมาพบกัน
อีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน สมาคมฯได้สรรหา
สาระที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารสำ�เร็จรูป
มาฝากสมาชิกของเรา อีกเช่นเคย
สำ�หรับข่าวและสถานการณ์ในช่วงนี้ ส่วนใหญ่
เป็นเรื่องการเตรียมความพร้อม ทั้งในด้านกฎ
ระเบียบที่จะออกมาใหม่ และการเตรียมความ
พร้อมสำ�หรับการเจรจาการค้าเสรี ซึ่งอยู่ระหว่าง
การทำ�ประชาพิจารณ์เวทีสารธารณะ คาดว่าปี
หน้าเราคงจะสิ่งใหม่ๆที่อาจเข้ามาเปลี่ยนแปลง
อุตสาหกรรมของเราได้
ฉนั้นแล้ว ผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจ
ติดตามข้อมูลข่าวสารจะได้เปรียบในการรับมือ
ต่อการเปลี่ยนแปลง และสมาคมฯจะคอยติดตาม
สถานการณ์ ที่ สำ � คั ญ มาแจ้ ง ให้ ท่ า นทราบเช่ น นี้
เรื่อยไป สำ�หรับฉบับนี้ขอลาไปก่อน แล้วพบกัน
ใหม่ในเดือนหน้า สวัสดีครับ.
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สมาคมผู้ผลิตอาหารสำ�เร็จรูป
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2) Fish and Seafood*
Total Processed Fishery
Products
3) Pineapple
4) Fruit &Vegetable
5) Sweet corn
Total Processed Fruit&Vegetable Products
6) Ready to eat and food
ingredients
Grand total

Jan-Sep 14
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323
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62,514
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1,946
270
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4
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528,659
360,871
125,755

14,726
15,795
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151,068
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19,682
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613
158
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18
20

10
25
25

2
16
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1,015,285

34,573

1,155 1,089,028

40,951

1,275
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351,310

24,795

27,039

842
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4,448 2,031,438 139,180

4,332

6

5

-3

1,915,349 133,124

829

370,966

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์

สถิติการส่งออกอาหารสำ�เร็จรูปในเดือนกันยายน 2557 มีปริมาณการส่งออกประมาณ 2.03 ล้านตันเพิ่มขึ้น 6 % เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 139,180 ล้านบาท เติบโตขึ้น 5% ทว่าเมื่อเปรียบเทียบเป็นค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กลับมีอัตรา
การส่งออกลดลง 3% อยู่ที่ 4,332 ดอลลาร์สหรัฐ โดยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ มีผลมาจากการที่ราคาทูน่าสำ�เร็จรูปปรับราคาลดลงซึ่งสอดคล้อง
กับราคาวัตถุดิบที่ลดลง แม้ว่าปริมาณส่งออกจะดีขึ้นแต่ราคาขายต่อหน่วยลดลงทั้งสินค้าอาหารทะเล และผัก-ผลไม้แปรรูป ทำ�ให้ภาพรวมการ
ค้ายังมีแนวโน้มการส่งออกที่ลดลง อย่างไรก็ดีการส่งออกของกลุ่มอาหารสำ�เร็จรูปได้รับอานิสงส์จากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐทำ�ให้เมื่อ
แลกเปลี่ยนเป็นอัตราเงินบาทยังคงมีสถานการณ์ที่ดี โดยต่อไปนี้จะมามองถึงสถานการณ์การส่งออกอาหารสำ�เร็จรูป รายสาขา
สถานการณ์สินค้าทูน่าแปรรูป ในเดือนกันยายน 2557 มีปริมาณการส่งออกประมาณ 4.9 แสนตัน เพิ่มขึ้น 9% จากช่วงเดียวกันของ
ปีที่แล้ว ในขณะที่มูลค่าการส่งออกลดลงอยู่ที่ 1,946 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นสกุลหลักในการค้าขายลดลงถึง 9% สาเหตุของมูลค่าส่งออก
ลดลงเนื่องจาก ราคาวัตถุดิบทูน่าปรับราคาลดลง ทำ�ให้สินค้าสำ�เร็จรูปราคาลดลงตาม สำ�หรับปัจจัยอื่นๆที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการส่งออก
ได้แก่ การเข้าตลาดใหม่เช่น รัสเซีย ตะวันออกกลาง ละตินอเมริกา ส่วนตลาดยุโรปซึ่งเป็นตลาดเดิมมีแนวโน้มลดลงจากการที่ไม่ได้สิทธิ GSP
ส่วนปัจจัยแง่บวกของไทย คืออุตสาหกรรมทูน่าในปาปัวนิวกินีและเกาหลีใต้มีปัญหาการทำ�ประมงอย่าง ยั่งยืน รวมถึงจีนที่มีปัญหาเรื่องความ
ปลอดภัยทางอาหาร ทำ�ให้เป็นโอกาสของไทย แต่ไทยเองต้องระมัดระวังทั้งสองเรื่องดังกล่าวเช่นกัน
สถานการณ์อาหารทะเลแปรรูป ในเดือนกันยายน 2557 มีปริมาณการส่งออกประมาณ 7.7 หมื่นตัน ลดลง18 % จากช่วงเดียวกัน
ของปีที่แล้ว ในขณะที่มูลค่าการส่งออกลดลง 16% อย่างไรก็ตามแนวโน้มการส่งออกยังมีโอกาสทางการค้าจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว
ประกอบกับราคาของสินค้าราคาลดลง ทำ�ให้ความต้องการซื้อของตลาดหลัก ได้แก่ ตะวันออกกลางและแอฟริกาใต้เพิ่มขึ้น ส่วนอาหารทะเล
ส่งออกสำ�คัญอื่นๆ อาทิ ปูม้าซึ่งมีการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาลดลง เนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบ แต่มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นจาก
ราคาที่ปรับเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ตลาดสหรัฐฯยังเป็นตลาดสำ�คัญของอาหารทะเล โดยมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่ฟื้นตัวและ
สต็อกที่ลดลง เป็นปัจจัยสนับสนุนให้การส่งออกดีขึ้น

Contact info

170/21-22 ชั้น 9 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์1 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ10110
โทรศัพท์: 02-261-2684-6, 02-261-2995 ; โทรสาร: 02-261-2996-7 ; E-mail: thaifood@thaifood.org
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NEWS&Situations

TFPA Activities
อุปนายกกลุ่มผักและผลไม้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานเผยแพร่
ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการทำ�ความตกลงการค้าเสรี
ไทย-เกาหลี

สถานการณ์สับปะรดแปรรูป ในเดือนกันยายน 2557 มีปริมาณส่งออกประมาณ 5.1 แสนตัน ลดลง3% มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 16,214
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% โดยในภาพรวมถือว่าปริมาณการส่งออกลดลงซึ่งมีผลมาจากการขาดแคลนวัตถุดิบในประเทศ ทว่าในขณะเดียวกัน
ความต้องการของตลาดโลกกลับมีมาก ประกอบกับประเทศที่เป็นประเทศผู้ผลิตสับปะรดกระป๋องอื่นๆยังไม่สามารถผลิตได้ตามความต้องการ
ของผู้ซื้อ ทำ�ให้มีการแข่งขันในการรับซื้อและผลักให้ราคาเพิ่มขึ้น

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา อุปนายกกลุ่มผัก
และผลไม้ ร่วมเป็นวิทยากรภายในงาน สัมมนาเรื่อง “ความเป็นไป
ได้ในการจัดทำ�หุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยกับเกาหลี” ณ โรงแรม เดอะ สุ
โกศล จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ
คุณวิศิษฐ์ได้กล่าวว่าการทำ�ความตกลงที่มีผลให้เปิดเสรีเพิ่มเติม
จะเป็นผลดีกับการส่งออก แต่การทำ�ความตกลงย่อมมีทั้งส่วนได้
ส่วนเสีย คุณวิศิษฐ์จึงเสนอให้หาแนวทางดูแลผู้ได้รับผลกระทบใน
ประเทศด้วย

สถานการณ์ข้าวโพดหวานแปรรูป ในเดือนกันยายน 2557 มีปริมาณส่งออกประมาณ 1.5 แสนตัน มูลค่าการส่งออก 5,055 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 25% เนื่องจากความต้องการของตลาดโลกเพิ่มสูงมากขึ้น โดยเฉพาะในสหภาพยุโรปที่ต้องการรับซื้อมากขึ้น แม้ว่าจะมีกำ�แพงภาษี AD
ซึ่งเห็นการเติบโตขึ้นที่ชัดเจน เช่นในอังกฤษ (กย.56 – 140ล้านบาท / ก.ย 57 – 293 ล้านบาท) เยอรมัน (กย. 56 – 112 ล้านบาท / กย.57 – 198 ล้าน
บาท) อย่างไรก็ตาม สภาวะการค้าที่เติบโตเช่นนี้มีผลมาจากการที่โรงงานมีสต๊อกสินค้าในช่วงต้นปีปริมาณมาก แต่มีความกังวลว่าในปีหน้าจะ
ไม่สามารถเติบโตได้เช่นนี้ หากสถานการณ์วัตถุดิบลดลงจากสาเหตุของภัยธรรมชาติ
สถานการณ์ผักและผลไม้แปรรูปอื่นๆ ในเดือนกันยายน 2557 ภาพรวมมีปริมาณการส่งออกอยู่ที่ประมาณ 4.2 แสนตัน ปริมาณเพิ่มขึ้น
21% ส่วนมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 19,682 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% ทั้งนี้มีทั้งรายสินค้าที่มีแนวโน้มการส่งออกดีขึ้น เช่น น้ำ�ผลไม้ ลำ�ไย ซึ่งสาเหตุ
ที่ส่งออกได้มากเพราะมีผลผลิตมาก แต่ทั้งนี้ก็มีสินค้าที่มีปัญหาเช่นมะละกอ ซึ่งมีปัญหาตรวจพบGMO ทำ�ให้คู่ค้าหลายประเทศปฏิเสธสินค้า
มะละกอแปรรูป และการส่งออกสินค้านี้ลดลงอย่างมาก
สถานการณ์อาหารแปรรูปอื่นๆ เดือนกันยายน 2557 มีปริมาณส่งออกประมาณ 3.7 แสนตัน เพิ่มขึ้น 18.3% มูลค่าส่งออก 27,039 ล้าน
บาท สินค้าที่โดดเด่นมีปริมาณเติบโตสูงในกลุ่มนี้อาทิ ซอสพริก ซอสปรุงรส น้ำ�จิ้ม ซึ่งแนวโน้มกลุ่มนี้ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกๆเดือน
อย่างไรก็ตาม หากท่านมีความเห็นต่อแนวโน้มของสินค้าอาหารสำ�เร็จรูป สามารถแจ้งมาที่สมาคมผู้ผลิตอาหารสำ�เร็จรูป โทรศัพท์ 02261-2684 เพื่อที่สมาคมฯจะนำ�ข้อมูลของท่านมาวิเคราะห์เพื่อเผยแพร่เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะต่อไป
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
สมาคมการประมงนอกน่านน้ำ�ไทย
กระทรวงพาณิชย์
สมาคมผู้ผลิตอาหารสำ�เร็จรูป

อุปนายกกลุ่มผักและผลไม้ บรรยายในงานสัมมนา “ทิศทางการ
สะสมแหล่งกำ�เนิดสินค้าภายใต้ RCEP”

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา อุปนายกกลุ่มผักและผล
ไม้ ร่วมบรรยายในงานสัมมนา “ทิศทางการสะสมแหล่งกำ�เนิดสินค้า
ภายใต้ RCEP” ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค จัดโดย กรมเจรจาการค้าฯ
ร่วมกับ บริษัทโบลลิเกอร์(ประเทศไทย)
คุณวิศิษฐ์ ได้ให้ความเห็นว่า โครงสร้างการผลิตของกลุ่มอาหาร
สำ�เร็จรูป มีการใช้วัตถุดิบจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้
อาจมีสินค้าที่มีลักษณะการผลิตเฉพาะตัว การเจรจาจึงควรเจรจาเป็น
กฎเฉพาะรายสินค้า(Product Specific Rule) เพื่อให้เหมาะสมและมี
ความยืดหยุ่นในแต่ละรายสินค้าไป

สมาชิกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำ�เร็จรูป เข้าร่วมกิจกรรม Business Matching กับนักธุรกิจตุรกี

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 สภาหอการค้าได้ต้อนรับคณะนักธุรกิจ
ตุรกีจาก Bursa Entrepreneur Businessmen Association (BUGIAD)
วัตถุประสงค์ของงานเพื่อนำ�นักธุรกิจจากไทยและนักธุรกิจจากตุรกี มา
เจรจาทางธุรกิจ ประกอบด้วยกลุ่มสินค้า เครื่องนุ่งห่ม สิ่งทอ อาหาร
ก่อสร้าง เฟอร์นิเจอ
ภายในงานมีกิจกรรม Business Matching ระหว่างนักธุรกิจไทยและนัก
ธุรกิจตุรกี ซึ่งมีสมาชิกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำ�เร็จรูป เข้าร่วมกิจกรรม 2
ราย ได้แก่ คุณสุภาภรณ์ ชัยสถาวรวงศ์ จากบริษัท เกียรติฟ้า จำ�กัด และ
คุณประภาพันธ์ รัตนาวลัย จากบริษัท มาลี สามพราน จำ�กัด (มหาชน)
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Regulations Update

NEWS&Situations

สถานการณ์การค้าในสหภาพยุโรป โดย อัครราชทูต(ฝ่ายการพาณิชย์)
คุณพิมพ์ชนก วอนขอพร

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 สภาหอการค้าไทย
จัดการประชุมวาระพิเศษ
โดยได้รับเชิญอัครราชทูต
(ฝ่ายการพาณิชย์) คุณพิมพ์ชนก วอนขอพร มาบรรยาย
สถานการณ์ด้านต่างในสหภาพยุโรป
โดยท่ า นทู ต ได้ ก ล่ า วสรุ ป ภาพรวมของสหภาพ
ยุโรป ว่า เศรษฐกิจในยุโรปขณะนี้ยังอยู่ในสภาวะทรงตัว
ทว่าในแถบยุโรปใต้ยังไม่ดีนัก เช่น สเปน ฮังการี แต่มีบาง
ประเทศที่เศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น ได้แก่ อังกฤษ ซึ่งจะเห็นได้จาก
การที่อังกฤษมีอัตราว่างงานลดลงอย่างมีนัย โดยปัญหาที่
สะท้อนสภาพเศรษฐกิจของยุโรปคือ การว่างงาน ซึ่งยุโรป
ให้ความสำ�คัญกับปัญหานี้อย่างมากและมีความวิตกกังวล
เกี่ยวกับการว่างงานของเยาวชน (18-25ปี)
ท่ า นทู ต ได้ ชี้ แ จงประเด็ น ที่ ยุ โ รปให้ ค วามสำ � คั ญ
คือ เรื่อง สิ่งแวดล้อม เนื่องจากการเลือกตั้งของคณะ
กรรมาธิการยุโรปครั้งใหม่นี้ ทำ�ให้มีการเปลี่ยนโครงสร้าง
โดยเฉพาะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมคนดำ�รงตำ�แหน่ง
คนใหม่นี้ เข้มงวดในเรื่องสิ่งแวดล้อมมาก คาดว่าเรื่อง
มาตรการแรงงาน และสิ่งแวดล้อม fair trade จะเข้ามาอยู่ใน
การเจรจา FTA ด้วย และยังมีเรื่องสินค้าสิ่งแวดล้อม (Environmental goods) โดยให้นิยามเกี่ยวกับสินค้าสิ่งแวดล้อม
เป็น 3 ประเภทคือ 1)เครื่องจักรการผลิตเป็นมิตรกับสิ่ง

EU อนุญาตให้ใช้สารทดแทนความหวานใน fruit or vegetable spreads

แวดล้อม(ลดการปล่อยคาร์บอน) 2)กระบวนการผลิตเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และ3)ช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์(life cycle)เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ส่วนทางด้านตลาดสินค้าเกษตรใน EU ท่านทูต
ได้ให้มุมมองว่า EU เป็น common market ทำ�ให้มีการ
ควบคุมตลาดสินค้าเกษตรไว้ทั้งหมด ซึ่งแนวโน้มด้าน
สินค้าเกษตรของ EU มีแนวโน้มไม่เปิดเสรีเพราะต้องมี
การควบคุมตลาดไว้
อย่างไรก็ตาม มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการ
แก้กฎหมายเกี่ยวกับมาตรการAD ซึ่ง EU จะไม่ใช้กฎ
REASON DUTY RULE (เป็นกฎที่เกี่ยวกับกฎหมาย AD
โดยกฎนี้ทำ�ให้สามารถจ่ายไม่เต็มภาษี AD ได้) แต่ EU
ต้องการให้มีการจ่ายภาษี AD เต็มเท่านั้น
สำ�หรับประเด็นที่ EU กำ�ลังจับตามองคือ การ
เข้มงวดเรื่องการลักลอบการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจาก
ประเทศที่ได้รับสิทธิ (ANTI CURCUMVENTION) โดย
หน่วยงาน OLAF เป็นผู้ตรวจสอบ
อี ก ทั้ ง ท่ า นทู ต ยั ง ได้ พู ด ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ยุ โ รปและไทย
เกี่ยวกับท่าทีของคณะกรรมาธิการยุโรปต่อรัฐบาลทหาร
ของไทย ว่าถึงไม่ยอมรับในระดับนโยบาย แต่การเจรจา
ทางทูตสามารถทำ�ความเข้าใจได้ในระดับหนึ่งเกี่ยวกับ
การเมื อ งของไทยที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ลวร้ า ยเหมื อ นรั ฐ บาลทหาร
พม่าในอดีต และกล่าวว่า ภาคเอกชนของ EU เข้าใจ
สถานการณ์ของไทยขณะนี้และรับรองว่าจะไม่ทิ้งการค้า
กับประเทศไทย
จากข้อมูลของท่านทูตนี้ จึงเป็นสัญญาณที่ดีของ
ไทยต่อความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรปในอนาคตอันใกล้
นี้

สหภาพยุโรปออกประกาศ Commission Regulation (EU) NO 1092/2014 แก้ไขภาคผนวก 2 ของ Regulation
(EU) NO 1333/2008 เพิ่มเติมการอนุญาตให้ใช้สารทดแทนความหวาน (sweeteners) 3 ชนิด คือ สาร Aspartame (E 951)
สาร Neotame (E 961) และเกลือของ Aspartame - acesulfame (E 962) ในกระบวนการผลิตสินค้ากลุ่มย่อย 04.2.5.3 ซึ่ง
เป็นสินค้าที่ทำ�จากผลไม้หรือผัก เพื่อใช้ทาขนมปัง มีลักษณะคล้ายแยมผลไม้ แยมผัก (แยม เจลลี่ และมาร์มาเลด) ที่มีค่า
พลังงานต่ำ� (energy-reduced) หรือไม่มีน้ำ�ตาลเจือปน (no added sugar)
กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลตามกฎหมาย 20 วันหลังจากมีประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 17
ตุลาคม 2557)
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0969&from=EN
ที่มา : สำ�นักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

EU อนุญาตให้ใช้สารแต่งกลิ่นรส (flavoring substances) เพิ่มเติม
สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) No 1098/2014 แก้ไข Regulation
(EU) No 1334/2008 เรื่องการเพิ่มรายชื่อวัตถุเจือปนอาหารที่สหภาพยุโรปอนุญาตให้ใช้ในอาหาร โดยการแก้ไขครั้งนี้
หน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหาร ประจำ�สหภาพยุโรป (European Food Safety Authority: EFSA) ได้ประเมินความ
ปลอดภัย และอนุญาตการใช้สารแต่งกลิ่น จำ�นวน 8 รายการ ดังนี้
- สาร Pyrrole (FL no.14.041)
- สาร 2-Acetyl-5-methylpyrrole (FL no.14.085)
- สาร 2-Acetyl-2-thiazoline (FL no.15.010)
- สาร dihydro-2,4,6-triethyl-1,3,5(4H)-dithiazine (FL no.15.054)
- สาร [2s-(2a,4a,8ab)]2,4-dimethyl(4H)pyrrolidino[1,2e]-1,3,5- dithiazine (FL no.15.055)
- สาร 2-Methyl-2-thiazoline (FL no.15.086)
- สาร 2-Propionyl-2-thiazoline (FL no.15.128)
- สาร Ethyl thialdine (FL no.15.128)
กฎระเบียบฉบับนี้จะมีผล 20 วัน หลังจากประกาศใน EU Official Journal (ประกาศวันที่ 18 ตุลาคม 2557)
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1098&from=EN
ที่มา : สำ�นักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
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FTAs Watch

Labor Notification

FTAs Watch
...กิจกรรม ข่าวสารและประเด็นสำ�คัญเกี่ยวกับแรงงาน...

“ครม. ไฟเขียวตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว”

“FTAs Watch...จับตาความเคลื่อนไหวการเจรจาการค้าเสรี” จะเพิ่มขึ้นเพียง 0.03%
2) เปิดเสรีการค้าสินค้าและลดอุปสรรคการค้าบริการ ผลคือ
ผลกระทบและนัยสำ�คัญต่อไทย “การค้าเสรีไทย-ตุรกี”
ไทยเพิ่มการส่งออกของไทยจะเพิ่มขึ้นเพียง 0.05%
3) ทำ�FTA ไทย-ตุรกี และทำ� FTA ไทย-EU ควบคู่กันไปด้วย
ในวั น นี้ ไ ทยได้ เ ตรี ย มความพร้ อ มในการเปิ ด เสรี ผลคือ การส่งออกของไทยเพิ่มขึ้น 1.07%
ทางการค้ากับต่างประเทศอันเป็นกุญแจสำ�คัญในการเชื่อม 4) ทำ�FTA ไทย-EU แต่ไม่ได้ทำ� FTA ไทย-ตุรกี ผลคือ การส่ง
โยงไทยและมิตรประเทศเข้าด้วยกัน และตุรกีเป็นประเทศ ออกของไทยเพิ่มขึ้น 1.04%
ที่มีความน่าสนใจที่ไทยกำ�ลังจะทำ� FTA เพราะตุรกีเป็น 5) ไทยไม่ได้ทำ� FTA กับตุรกี แต่ตุรกีไปทำ� FTA ทำ�กับ
ประตูในการเข้าสู่สหภาพยุโรปอีกทาง ซึ่งหากไทยสามารถ มาเลเซีย ผลคือ การส่งออก-นำ�เข้า ของมาเลเซียและตุรกี เพิ่ม
ทำ�ความตกลงการค้าเสรีกับตุรกีได้แล้วนั้นจะทำ�ให้ไทยเพิ่ม ขึ้น 0.01%
ช่องทางการค้าผ่านไปยังยุโรปได้มากขึ้นด้วย
ทั้งนี้ผลสรุปจากการศึกษาจะเห็นได้ว่า การที่ตัวเลข
กรมเจรจาการค้ า ระหว่ า งประเทศได้ ว่ า จ้ า งมู ล นิ ธิ การส่งออกน้อยเพราะเป็นเรื่องที่ต้องมองถึงอนาคต ซึ่งขณะ
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ทำ�การศึกษาผลกระ นี้ยังไม่มีการเจรจาและยังไม่สามารถเข้าถึงตลาด หากมีการ
ทบ และได้นำ�เสนอผลการศึกษาไปเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน เจรจาและการทำ�ตลาดใหม่แล้ว อาจมีตัวเลขเพิ่มมากขึ้นกว่า
2557 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล โดยมีเนื้อหาสำ�คัญคือ
ในขณะนี้ก็ได้ ทว่าบทบาทของตุรกีเองก็ยังไม่ส่งผลต่อการ
การส่งออก-นำ�เข้า ระหว่างไทยและตุรกี ยังมีปริมาณ ส่งออกของไทยอย่างชัดเจนเท่าการทำ� FTA ไทย-EU ดังนั้น
ไม่มาก โดยสินค้าที่ไทยนำ�เข้าจากตุรกี อาทิ เหล็ก เครื่องจักร ข้อสมมติฐานดังกล่าวอาจชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในตลาดตุรกี
อิเลคทรอนิกส์ ส่วนสินค้าที่ไทยส่งออกไปตุรกี อาทิ น้ำ�มัน เองยังไม่ใช่ตลาดสำ�คัญ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายในการเข้า
เชื้อเพลิง ยาง ยานยนต์และชื้นส่วน เป็นต้น
ถึงตลาดนี้ซึ่งมีทั้งโอกาสและความท้าทายสำ�หรับธุรกิจไทย
โดยการศึกษานี้ ได้จำ�ลองสถานการณ์มาวิเคราะห์ถึง
ผลได้-ผลเสียหากมีการทำ� FTA ระหว่างไทยและตุรกี รวมถึง ที่มา : งานสัมมนารับฟังความเห็นสาธารณะ การค้าเสรีไทยปัจจัยแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนี้
ตุรกี ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
1) ทำ� FTA ไทย-ตุรกี โดยครอบคลุมเรื่องการเปิดเสรีเหมือน
เรียบเรียงโดย จุติพัฒน์ เดชผล
กับที่ไทยเคยทำ�กับFTAที่ผ่านมา ผลคือ การส่งออกของไทย
6

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน (รมว.รง.) เปิดเผยว่า ตามที่กรมการจัดหางาน
(กกจ.) ได้ดำ�เนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวโดยข้อมูล
ล่าสุด (29 ตุลาคม 2557) มีนายจ้าง 289,422 ราย พาแรงงาน
และผู้ติดตามมาจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 1,489,264 คน แบ่ง
เป็นแรงงาน 1,403,053 คน ผู้ติดตาม 86,211 คน เมื่อแยกตาม
สัญชาติเป็นแรงงานพม่า 563,947 คน ผู้ติดตาม 38,949 คน
แรงงานลาว 202,706 คน ผู้ติดตาม 8,788 คน และแรงงาน
กัมพูชา 636,400 คน ผู้ติดตาม 38,474 คน
รมว.แรงงาน กล่าวอีกว่า หลังจากสิ้นสุดจดทะเบียนใน
วันที่ 31 ตุลาคมนี้ แรงงานต่างด้าวทั้ง 3 สัญชาติ จะต้องเข้า
สู่กระบวนการตรวจสัญชาติ ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมคณะ
รัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบแนวทางการตรวจสัญชาติ
แรงงานต่างด้าวโดยให้กรมการจัดหางานจัดตั้งศูนย์บริการ
ตรวจลงตราและพิจารณาอนุญาตทำ�งานของแรงงานพม่า
ลาว และ กัมพูชา โดยให้ยื่นแบบคำ�ขออนุญาต คำ�ขอ
ทำ�งานผ่านระบบออนไลน์ และอนุญาตทำ�งานตั้งแต่วันที่ 1
เมษายน 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 เท่ากันทุกคน ส่วน
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประทับวีซ่าอยู่ที่
คนละ 500 บาท โดยให้กระทรวงมหาดไทยออกประกาศ
ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน และให้กระทรวงการต่างประเทศ
มอบอำ�นาจให้สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง มีอำ�นาจตรวจลง
ตราแก่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ รวมทั้งผู้ติดตามโดยตรวจ

ลงตราแก่แรงงานต่างด้าวตั้งแต่วันที่ ครม. อนุมัติจนถึงวันที่
31 มีนาคม 2559 เท่ากันทุกคน
รมว.แรงงาน กล่าวอีกว่า หลังจากแรงงานต่างด้าว 3
สัญชาติผ่านการตรวจสัญชาติ และได้รับอนุญาตทำ�งานแล้ว
ให้สำ�นักงานประกันสังคม (สปส.) นำ�แรงงานต่างด้าวเข้า
สู่ระบบตามที่กฎหมายกำ�หนด ขณะที่แรงงานต่างด้าวที่ได้
รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมให้ซื้อบัตร
ประกันสุขภาพเพิ่มเติมจากกระทรวงสาธารณสุขโดยไม่
ต้องตรวจสุขภาพใหม่
นอกจากนี้ ยังให้สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ (สตช.) และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่อนผันการปราบปราม จับกุมดำ�เนิน
คดีกับนายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่อยู่ระหว่างดำ�เนินการ
ตรวจสัญชาติภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ส่วนแรงงาน
ต่ า งด้ า วที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตทำ � งานในกิ จ การประมงตามมติ
ครม. เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2556 ที่เห็นชอบให้มีการจดทะเบียน
ปีละ 2 ครั้งโดยรอบแรกใบอนุญาตสิ้นสุดวันที่ 24 กันยายน
2557 และรอบสองใบอนุญาตสิ้นสุดวันที่ 2 มีนาคม 2558
ให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติ
ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์ (วันที่ 30 ตุลาคม 2557)
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Promotion
“งานประชาสัมพันธ์”

Tinplate Messages
“ผู้บริหารบริษัทเหล็กรายใหญ่ของจีนชี้อุตฯเหล็กจีนเผชิญความเสี่ยงสูงใน
Q4”

งานปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ปฏิรูปอย่างไร ให้ความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยกลับคืนมา”

นายหยู ยง ประธานเหอเป่ย ไอรอน แอนด์ สตีล กรุ๊ป เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมเหล็กและ
เหล็กกล้าของจีนกำ�ลังเข้าสู่ช่วงที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งด้านขนาดตลาดที่หดตัวลง รับคำ�สั่งซื้อได้ยาก
ขึ้น และการหมุนเวียนเงินทุนที่ตึงตัวมากขึ้น
ราคาแร่เหล็กที่ปรับตัวลดลงเป็นปัจจัยฉุดราคาเหล็กกล้าให้ลดลงไปด้วย และยิ่งทำ�ให้
ภาวะตึงตัวทางการเงินในอุตสาหกรรมเหล็กกล้าทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น
นายหยูคาดว่า โรงงานผลิตเหล็กและเทรดเดอร์จะต้องประสบกับสถานการณ์ยากลำ�บากมากขึ้น
ในช่วงไตรมาส 4
สำ�หรับบริษัทผู้ผลิตเหล็กกล้า ปัญหาช่องทางจัดจำ�หน่าย การขาดแคลนลูกค้าและกระแส
เงินสด ดูจะหนักหน่วงมากกว่าการขาดทุนที่หลายบริษัทกำ�ลังประสบอยู่ในปัจจุบัน
ที่มา : สำ�นักข่าว อินโฟเควส
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