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ภาพรวมการส่งออกอาหารสำ�เร็จรูป			
เดือนตุลาคม 2557
อุตสาหกรรมอนาคตไทย โอกาสใหม่			
และความท้าทายในอาเซียน

Editor Talk
สวัสดีสมาชิกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำ�เร็จรูป
พบกับ Newsletter กันอีกครั้งนะครับ ฉบับนี้ก็ยัง
สรรหาเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์กับท่านเช่นเคย
ในเดือนธันวาคมนี้ เป็นเดือนที่ทุกคนมี
ความสุขกับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สิ่ง
ที่พยายามกันมาตลอดทั้งปีหวังว่าจะประสบผล
สำ�เร็จกันนะครับ ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย
ปีหน้าก็ขอให้เป็นปีของท่านนะครับ
สำ�หรับในปีใหม่ 2558 นี้ สมาคมผู้ผลิต
อาหารสำ�เร็จรูปขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง
ขอให้สมาชิกและท่านผู้อ่านทุกท่านประสบความ
สุข ความสำ�เร็จ สมความปรารถนาทุกประการ
และสมาคมฯจะคอยเป็นกำ�ลังใจให้ผู้อ่านทุกท่าน
ตลอดไปครับ
ฉบับนี้ก็ขอลาไปก่อน แล้วเจอกันใหม่
ในปี2558 ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับเทศกาลปี
ใหม่ครับ สวัสดีครับ.
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Regulations Update

US FDA ปฏิเสธการนำ�เข้าสินค้าไทย			
4
EU พิจารณาแก้ไขมาตรการสุ่มตรวจเข้มผักที่มาจากไทย 4

FTAs Watch

ทำ�ความรู้จัก “Cumulation” ภายใต้ RCEP		

Labor Notifications

ประธานสภาองค์การลูกจ้างฯ เรียกร้องนายจ้าง 		
หยุดกีดกันการตั้งสหภาพแรงงาน

Tinplate Message

ออสเตรเลียปรับลดการคาดการณ์เหล็ก		

Promotion Information

สัมมนาเรื่อง “แนวโน้มตลาดสินค้าที่เกี่ยวกับ		
ธุรกิจโรงแรมและงานแต่งงานในประเทศญี่ปุ่น”
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สมาคมผู้ผลิตอาหารสำ�เร็จรูป

7
8

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-Oc14

Value
M/BTH

Quantity

M/USD

Ton

%Growth

Value
M/BTH

Quantity

M/USD

Ton

Value
M/BTH

M/USD

507,893
104,285

71,508
10,823

2,381
360

552,207
86,585

69,812
9,698

2,174
302

9
-17

-2
-10

-9
-16

612,178

82,331

2,741

638,791

79,510

2,476

4

-3

-10

581,650
403,823
141,314

16,292
17,781
4,566

543
591
152

543,904
478,086
169,520

17,329
22,148
5,642

539
690
176

-6
18
20

6
25
24

-1
17
16

1,126,787

38,638

1,286 1,191,511

45,120

1,405

6

17

9

392,747

27,712

30,215

941

6

9

2

4,949 2,245,683 154,844

4,822

5

4

-3
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ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์

สถิติการส่งออกอาหารสำ�เร็จรูปในเดือนตุลาคม 2557 มีปริมาณการส่งออกประมาณ 2.2 ล้านตันเพิ่มขึ้น 5 % เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 154,844 ล้านบาท เติบโตขึ้น 4% ทว่าเมื่อเปรียบเทียบเป็นค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กลับมี
อัตราการส่งออกลดลง 3% อยู่ที่ 4,822 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สำ�หรับภาพรวมในเดือนที่ผ่านมา ยังคงได้รับอานิสงค์จากเงินบาทอ่อนค่าเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว อย่างไรก็ตามสถาการณ์
ตลาดยุโรป มีแนวโน้มว่ายังไม่ฟื้นตัว เนื่องจากปัญหาบานปลายจากการคว่ำ�บาตรรัสเซีย ทำ�ให้การเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคไม่
เติบโตเท่าที่ควร และมีผลสืบเนื่องมายังการส่งออกอาหารสำ�เร็จรูปของไทยเพราะถือเป็นหนึ่งในตลาดที่สำ�คัญของกลุ่มอาหารสำ�เร็จรูปนี้
ต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์รายสาขา
สถานการณ์สินค้าทูน่าแปรรูป ในเดือนตุลาคม 2557 มีปริมาณการส่งออกประมาณ 5.5 แสนตัน เพิ่มขึ้น 9% จากช่วงเดียวกันของ
ปีที่แล้ว ในขณะที่มูลค่าการส่งออกลดลงอยู่ที่ 2,174 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงถึง 9% สาเหตุของมูลค่าส่งออกลดลงเนื่องจาก สภาวะทาง
เศรษฐกิจของยุโรปที่ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากรัสเซีย
สถานการณ์อาหารทะเลแปรรูป ในเดือนตุลาคม 2557 มีปริมาณการส่งออกประมาณ 8.6 หมื่นตัน ลดลง17 % จากช่วงเดียวกัน
ของปีที่แล้ว ในขณะที่มูลค่าการส่งออกลดลง 16% ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวมีผลจากปัจจัยสำ�คัญคือ การขาดแคลนวัตถุดิบปลาซาร์ดีนแมคเคอเรล ที่มาทำ�ปลากระป่๋อง ทำ�ให้สินค้าที่ผลิตได้ยังคงขายในประเทศเป็นหลัก ส่วนสินค้าที่ส่งออกยังคงส่งออกได้เหมือนเดิม แต่ก็
ไม่ได้ส่งออกอย่างเต็มศักยภาพ เนื่องจากมีความสามารถในการผลิตแต่วัตถุดิบไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตามความหวังที่จะเข้ามาพัฒนาวงการ
ผลิตปลากระป๋องไทย คือ ภาครัฐมีการพิจารณาปรับโครงสร้างภาษี ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วัตถุดิบซาร์ดีน-แมคเคอเรล จะได้รับการลดภาษี
ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิต และส่งเสริมให้มีการส่งออกสินค้าปลากระป๋องซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสำ�คัญของไทยอีกทางด้วย
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สถานการณ์สับปะรดแปรรูป ในเดือนตุลาคม 2557 มีปริมาณส่งออกประมาณ 5.4 แสนตัน ลดลง6% มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 17,329
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% ทว่าสำ�หรับวงการผู้ผลิตสับปะรดในไทย มีข่าวที่ไม่ดีเท่าไร เนื่องจากฟิลิปปินส์กำ�ลังจะได้สิทธิ EU GSP PLUS ซึ่งจะทำ�
ให้ส่งออกสินค้าไปสหภาพฯ ลดภาษีเป็น 0% แม้ว่าผู้ส่งออกของฟิลิปปินส์ที่ส้งออกสับปะรดไปยังยุโรปมีเพียงแค่ 2 เจ้าใหญ่คือ โดล และเดล
มอนเต้ แต่ก็ทำ�ให้เกิดผลกระทบในเชิงสถานการณ์เปรียบเทียบ ซึ่งเป็นเหมือนมือที่มองไม่เห็นในการทำ�ให้ราคาของสับปะรดผันผวน เพราะคู่
ค้าสามารถอ้างถึงราคาของฟิลิปปินส์ที่มีภาษี 0% ในขณะที่ไทยมีภาษีสับปะรดกระป๋อง 16% (ภาษีEU) ทำ�ให้ต้องหาแนวทางเจรจากับคู่ค่าและ
อาจส่งผลให้ถูกปรับราคาลดลง จนประสบปัญหาได้ ซึงแนวทางแก้ไขจำ�เป็นที่จะต้องติดตามสถานการณ์ต่อไป และสมาคมฯจะนำ�เสนอให้ ท่า
นทราบทันทีที่ได้รับข้อมูลที่สำ�คัญ
สถานการณ์ข้าวโพดหวานแปรรูป ในเดือนตุลาคม 2557 มีปริมาณส่งออกประมาณ 1.7 แสนตัน เพิ่มขึ้น 20% มูลค่าการส่งออก 5,642 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 24% ทั้งนี้เนื่องจากความต้องการของตลาดโลกมีความต้องการสูง และประเทศอื่นๆ ไม่สามารถ Supply ให้แต่ละตลาดได้ จึงทำ�ให้เป็น
โอกาสของไทยในการทำ�ตลาด แม้แต่ประเทศที่มีมาตรการ A.D เช่น อังกฤษ กลับซื้อสินค้ามากขึ้นเป็นเท่าตัว โดยในปีนี้(ม.ค-ต.ค 57) ซื้อข้าว
โพดหวานกระป๋องไป 9.1 ล้านตัน เทียบกับปีที่แล้ว(ม.ค-ต.ค 57) ซื้อเพียง 4.3 ล้านตัน แสดงให้เห็นว่าตลาดโลกมีความต้องการมาก แม้จะมีภาษี
ที่สูงก็ยังเพิ่มปริมาณการซื้ออย่่างชัดเจน สำ�หรับอุปสรรคสำ�คัญของไทย ไม่ใช่เพียงภาษี A.D ของสหภาพฯเท่านั้น ในเรื่องของวัตถุดิบก็มีความ
กังวลเนื่องจาก คาดการณ์ว่าปีหน้าจะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ่ (El Niño) (ความผันแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต้) ซึ่งเกิด
ในปีนี้ ซึ่งจากปรากฏการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มว่าสามารถส่งผลกระทบไปถึงปีหน้าด้วย จึงต้องหาแนวทางป้องกันปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน
สถานการณ์ผักและผลไม้แปรรูปอื่นๆ ในเดือนตุลาคม 2557 ภาพรวมมีปริมาณการส่งออกอยู่ที่ประมาณ 4.7 แสนตัน ปริมาณเพิ่มขึ้น
18% ส่วนมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 22,148 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% โดยในภาพรวมเพิ่มขึ้นเนื่องจากตลาดน้ำ�ผลไม้มีความต้องการสูงมาก สินค้าน้ำ�
ผลไม้เป็นสินค้าที่มีความต้องการสูงมาก โดยเฉพาะในสหรัฐ นอกจากนี้ยังมีสินค้าลำ�ไยแปรรูปซึ่งส่งออกไปจีนปริมาณมาก โดยผ่านไปทาง
พม่าเป็นส่วนใหญ่ ทำ�ให้พบว่าสถิติส่งออกไปทางพม่าในสินค้านี้เพิ่มขึ้นมาก ทว่า สินค้าผักและผลไม้แปรรูปอย่างอื่นกลับมีปริมาณส่งออ
กลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากการขาดสภาพคล่องทางเศรษฐกิจของตลาดหลักอย่างสหภาพยุโรป อีกทั้งตลาดสินค้าผลไม้อบแห้ง คือ รัสเซีย ก็ประ
สบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเช่นกัน ทำ�ให้คำ�สั่งซื้อลดลง
สถานการณ์อาหารแปรรูปอื่นๆ เดือนตุลาคม 2557 มีปริมาณส่งออกประมาณ 4.1 แสนตัน เพิ่มขึ้น 6% มูลค่าส่งออก 30,215 ล้าน
บาท สินค้าที่โดดเด่นมีปริมาณเติบโตสูงในกลุ่มนี้อาทิ ซอสพริก ซอสปรุงรส น้ำ�จิ้ม ซึ่งแนวโน้มกลุ่มนี้ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดิม
ในทุกๆเดือน
อย่างไรก็ตาม หากท่านมีความเห็นต่อแนวโน้มของสินค้าอาหารสำ�เร็จรูป สามารถแจ้งมาที่สมาคมผู้ผลิตอาหารสำ�เร็จรูป โทรศัพท์ 02261-2684 เพื่อที่สมาคมฯจะนำ�ข้อมูลของท่านมาวิเคราะห์เพื่อเผยแพร่เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะต่อไป

อุตสาหกรรมอนาคตไทย โอกาสใหม่และความท้าทายในอาเซียน
ทุกอุตสาหกรรม และการส่งเสริมแบบแนวตั้ง คือส่งเสริมเฉพาะ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
จากที่ผ่านมาไทยใช้นโยบายแบบแนวราบมาตลอด สภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เตรียมการปรับแนวทาง
อุตสาหกรรมในอนาคต 5 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม
พลังงานชีวมวล
2) กลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว เช่น วัสดุที่ผลิตจากธรรมชาติ
3) กลุ่มอุตสาหกรรมสุขภาพ
4) กลุ่มหลอมรวมเทคโนโลยี เช่น นาโน/มาโครเทคโนโลยี
ด้วยในปัจจุบันการแข่งขันโลกทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่ง เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ไทยเองก็ต้องหาแนวทางมาพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อมาแข่งขันให้ 5) กลุ่มยานยนต์
ได้ ในการนี้คณะวิจัยจากสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังได้
นอกจากนี้ ใ นงานได้ มี ก ารอภิ ป รายจากผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ทำ�การศึกษาทิศทางอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน โดยสรุปผลการ
หลายสาขา ซึ่งสรุปผลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประเทศไว้ว่า
ศึกษาได้ว่า
แนวโน้มโลกที่จะส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมไทย แบ่ง ประเทศไทยมีความสามารถในด้านงบประมาณที่จำ�กัด จึงควร
วางยุทธศาสตร์ ที่เป็นลักษณะแนวตั้ง คือโฟกัสอุตสาหกรรมที่มี
เป็น 5 มิติ คือ
1) มิติเทคโนโลยี มีเรื่องของการเรียนรู้จากธรรมชาติ การเคลื่อนที่ ศักยภาพ และสามารถเป็นจุดเด่นและเป็นต้นแบบในการพัฒนาได้
อย่างไรก็ตาม การวางยุทธศาสตร์จะต้องมีข้อมูลสนับสนุนโดยอยู่
รูปแบบใหม่ และการหลอมรวมเทคโนโลยี
2) มิติความมั่นคง มีเรื่องการจัดระเบียบทางการเมืองใหม่ และ บนฐานของงานวิจัย
ความเสี่ยงต่อประชาคมโลก
อีกทั้งในงานนี้ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญ
3) มิติสิ่งแวดล้อม มีเรื่อง การขาดแคลนทรัพยากรแลพพลังงาน
วงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ได้อภิปรายว่า
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
4) มิติเศรษฐกิจ มีเรื่อง การกระจายอำ�นาจทางเศรษฐกิจ การพัฒนา ในอนาคตนั้น Creative Economy (คือ วิทยาการเทคโนโลยีรวม
เศรษฐกิจฐานความรู้ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำ�งาน การ กับการดีไซน์) และ Digital Economy (สิ่งทีเกี่ยวกับระบบดิจิตอล)
จะรวมกันเป็นเป็น Wisdom Economy อย่างไรก็ตามสิ่งที่โลกต้อง
บริโภครูปแบบใหม่
5) มิติสังคม มีเรื่อง การเปลี่ยนแปลงโครงประชากร การแย่งชิง คำ�นึงถึงคือ การแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน หรือ Sharing Econoบุคลากรทักษะสูง ความเป็นเมือง การเข้าสู่สังคมปัจเจก และการ my ซึ่งในปัจจุบันมีลักษณะที่คล้ายกันคือระบบ Networking and
Clustening แต่ต้องพัฒนาให้เกิดการ Sharing คือกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนบทบาททางเพศ
พัฒนาร่วมกันและแบ่งปันสิ่งที่พัฒนาได้ด้วยกัน
และยังได้กล่าวถึงแนวโน้มโลกว่า ในปัจจุบันเทคโนโลยี
ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า ประเทศที่เป็นตัวอย่างการ
พัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต ซึ่งไทยสามารถมองเป็นต้นแบบได้ สีเขียวหรือที่เรียกว่า green industry กำ�ลังจะพัฒนาขึ้นไปกว่านั้น
คือ เกาหลีใต้ เพราะว่า มีอุตสาหกรรมที่ผลิตคล้ายกับไทย เช่น ยาน ซึ่งไม่เพียงให้ความสำ�คัญกับสิ่งแวดล้อม จะต้องมีการจัดการหรือ
ยนต์ เหล็ก สิ่งทอ โดยเกาหลีให้ความสำ�คัญในการพัฒนาไปทาง นโยบายที่ดีด้วย เรียกว่า white industry เรียกว่าต้องมี good governance คือ นโยบายที่มีธรรมาภิบาล สิทธิมนุษยชน โปร่งใส ด้วย
เทคโนโลยีสีเขียวซึ่งเป็นเทรนด์ที่กำ�ลังเกิดขึ้นในโลก
อย่างไรก็ตาม การใช้นโยบายส่งเสริม แบ่งได้เป็น 2 ที่มา : ข้อมูลจากสัมมนา”อุตสาหกรรมอนาคตไทย-โอกาสใหม่
แนวทาง คือ การส่งเสริมแบบแนวราบ คือการส่งเสริมเท่ากัน และความท้าทายในอาเซียน 17 พ.ย เซนจูรี่พาร์ค
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Regulations Update

FTAs Watch

US FDA ปฏิเสธการนำ�เข้าสินค้าไทย
องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: US FDA) ได้เผยแพร่รายงาน Import Refusal Report เรื่องการตรวจพบสินค้านำ�เข้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่เป็นไปตามข้อกำ�หนดของสหรัฐฯ
และประกาศปฏิเสธการนำ�เข้าสินค้าดังกล่าวจากผู้ประกอบการในต่างประเทศในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2557

FTAs Watch

US FDA รายงานการตรวจพบสินค้านำ�เข้าจากไทยที่ไม่ได้มาตรฐานรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง และได้

ปฏิเสธการนำ�เข้าสินค้าดังกล่าวที่ส่งออกจากผู้ประกอบการไทยรวม 7 ราย ซึ่งมีกลุ่มสินค้าอาหาร

ที่โดนตรวจพบ ได้แก่ น้ำ�เชื่อมรสผลไม้ ปลาหมึกยักษ์ ปลาทูน่า เกล็ดหรือแผ่นแป้งทำ�
จากข้าว มะพร้าวโรยหน้า และมะขาม เนื่องจากตรวจพบสิ่งสกปรกเน่าเสียหรือสารเติมแต่งอาหาร (Food
additives) ที่ไม่ปลอดภัยเจือปน สินค้าไม่ถูกสุขอนามัย หรือติดฉลากสินค้าไม่ถูกต้อง

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME เพิ่มความระมัดระวังในการผลิต/ส่งออกสินค้าที่ได้มาตรฐาน และ
ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของสหรัฐฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ถูกปฏิเสธการนำ�เข้า จากสหรัฐฯ
ที่มา : กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า กรมการค้าต่างประเทศ

“FTAs Watch...จับตาความเคลื่อนไหวการเจรจาการค้าเสรี”
ทำ�ความรู้จัก “Cumulation” ภายใต้ RCEP

EU พิจารณาแก้ไขมาตรการสุ่มตรวจเข้มผักที่มาจากไทย

การส่งออกสินค้าโดยใช้สิทธิ FTA นั้น มีกฎอยู่ว่าอนุ
ญาติให้ประเทศในภาคีเจรจาฯเท่านั้นที่สามารถใช้สิทธิทาง
ภาษีภายใต้FTAได้ ซึ่งสินค้าที่ต้องการลดภาษีนั้นจะต้้องเป็น
สินค้าที่ผลิตและใช้วัตถุดิบที่เกิดขึ้นในประเทศเท่านั้น(หรือ
ตามที่เกณฑ์กำ�หนดว่าต้องใช้วัตถุดิบเท่าใด) จึงจะถือว่าเป็น
สินค้าที่สามารถใช้สิทธิ FTA ได้ โดยเราเรียกกฎนี้ว่า กฎ
แหล่งกำ�เนิดสินค้า
การเจรจาการค้าเสรีในภูมิภาคอาเซียนและคู่เจรจา
6 ประเทศ หรือ RCEP ถือว่าเป็นการเจรจาการค้าเสรีแบบ
พหุภาคีที่มีความแตกต่างในด้านแนวคิดเรื่องถิ่นกำ�เนิดสินค้า
เนื่องจาก ประเทศคู่เจรจาต่างๆล้วนได้ทำ� FTA กับอาเซียนไว้
แล้ว ทั้ง อาเซียน-ญี่ปุ่น อาเซียน-เกาหลี อาเซียน-จีน อาเซียนอินเดีย และอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ซึ่งในแต่ละ
กรอบล้วนมีกฎถิ่นกำ�เนิดสินค้าเฉพาะของแต่ละความตกลง
ดังนั้น เมื่อรวมกันทำ�ให้เกิดความแตกต่าง และนำ�ไป
สู่แนวคิดที่เป็นกลางและสามารถใช้ได้อย่างเท่าเทียมกันและ
เกิดประโยชน์ต่อทุกประเทศมากที่สุด ซึ่งหนึ่งในแนวคิดนั้น
คือ หลักการถิ่นกำ�เนิดสินค้าแบบ Cumulation

คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาแก้ไขมาตรการสุ่มตรวจเข้มผักจากไทยที่ส่งไปจำ�หน่ายยังสหภาพยุโรป โดย
ให้ยกเลิกการสุ่มตรวจเข้มหาสารฆ่าแมลงตกค้างและเชื้อซัลโมแนลล่าในผักชี กะเพรา-โหระพา และสะระแหน่จากไทย
เนื่องจากผลการสุ่มตรวจที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ แต่ให้เพิ่มระดับการสุ่มตรวจเชื้อซัลโมแนลล่าในใบพลูจากเดิมที่ระดับ
10% เป็น 50% เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง เนื่องจากใบพลูจากอินเดียมีการปนเปื้อนเชื้อซัลโมแนลล่าเป็นจำ�นวนมากอาจจะใช้
ไทยเป็นทางผ่านในการส่งออก สำ�หรับสรุปภาพรวมการตรวจการนำ�เข้าผักจากไทย มีดังนี้
1.ตรวจหาสารฆ่าแมลงตกค้างที่ระดับ 20% ในผัก 2 ประเภท คือผักในกลุ่มมะเขือและถั่วฝักยาว
2.ตรวจหาเชื้อซัลโมแนลล่าในใบพลูที่ระดับ 50% ในใบพลู (Pipe Betle L.)
3.ตรวจหาสารฆ่าแมลงตกค้างที่ระดับ 10% ในพริก
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_349_R_0007&from=EN
ที่มา : สำ�นักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

4

Cumulation หรือ Accumulative เป็นการสะสมมูลค่า
เพิ่มวัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบของประเทศภาคึ โดยสามารถนับ
รวมกันได้ เพื่อให้การคำ�นวนมูลค่าสะสม(วัตถุดิบ)ครบตาม
เกณฑ์ที่กำ�หนดไว้
โดยจะขอยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพ ดังนี้
=> สมมติสินค้าขั้นสุดท้ายราคา 1000บาท ใช้ชิ้นส่วนที่ผลิต
จาก 3 ประเทศ คือใช้จากประเทศ A , B และ C (โดย C เป็น
ประเทศที่รวบรวมวัตถุดิบและผลิตสินค้า) อธิบายได้ดังนี้
- ใช้ชิ้นส่วนจากประเทศ A ราคา 300 บาท
- ใช้ชิ้นส่วนจากประเทศ B ราคา 200 บาท
- ประเทศ C (ประเทศที่รวบรวมวัตถุดิบและผลิตสินค้า) :
ใช้แรงงาน(เปรียบเทียบเท่ากับเป็นค่าชิ้นส่วน)จากประเทศ C
ราคา 150 บาท
รวมมูลค่า RVC ที่ประเทศ C สะสม 300+200+150
บาท เพราะฉะนั้น ถือว่ามี RVC หรือมูลค่าที่เกิดขึ้นใน
ประเทศ RCEP 650 บาท หรือ 65% ดังนั้น ประเทศ C ถือว่า
ทำ�ได้ตามเกณฑ์(โดยทั่วไปกำ�หนดRVC 40%) และสามารถ
ใช้สิทธิทางภาษีส่งออกไปยังประเทศสมาชิก RCEP ได้
อย่างไรก็ตาม นี่เป็นตัวอย่างเบื้องต้นเรื่องหลักการ
Cumulation ซึ่งยังมีรายละเอียดต่อไปอีกว่าจะเป็น Partial Cumulation หรือ Full Cumulation ซึ่งถ้าสมาชิกสนใจ
สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สมาคมฯ ครับ.
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Tinplate Messages

Labor Notification

“ออสเตรเลียปรับลดการคาดการณ์เหล็ก”

...กิจกรรม ข่าวสารและประเด็นสำ�คัญเกี่ยวกับแรงงาน...

“ประธานสภาองค์การลูกจ้างฯ เรียกร้องนายจ้าง หยุดกีดกัน
การตั้งสหภาพแรงงาน” เชื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการ
ทำ�งานในสถานประกอบการ แนะหารือข้อตกลงจ่ายโบนัส
ก่อนเกิดข้อพิพาท
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม นายชิณโชติ แสงสังข์ ประธาน
สภาองค์การลูกจ้าง สภาแรงงานแห่งประเทศไทย กล่าว
ว่า นายจ้างและลูกจ้าง ต้องอยู่ร่วมกันโดยนึกถึงอนาคต ใน
การนำ�ระบบแรงงานสัมพันธ์ และระบบคุณธรรม ไปใช้ใน
การทำ�งานร่วมกัน เพื่อให้การทำ�งานเป็นไปอย่างราบรื่น มี
ผลกำ�ไร และผลตอบแทนที่ดี ซึ่งจะส่งผลดีต่อบรรยากาศ
การลงทุน มีนักลงทุนมาลงทุนในไทยมากขึ้น แต่หากมี
ปัญหาข้อพิพาทแรงงานจนเกิดการชุมนุม จะส่งผลกระ
ทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุน จึงอยากให้นายจ้างเลิก
กี ด กั น การจั ด ตั้ ง สหภาพแรงงานในสถานประกอบการ
เพราะสหภาพแรงงาน คือ กลไกที่ดีในการผลิตของโรงงาน
หากเกิดข้อพิพาท และทั้งสองฝ่ายไม่หาความพอดีร่วมกัน

สุดท้ายแล้วลูกจ้างก็จะเป็นผู้แพ้ในการเรียกร้อง เพราะหลาย
ปัจจัย เช่น กฎหมาย และกำ�ลังทรัพย์ในการต่อสู้ นอกจาก
นี้สภาพปัญหาแท้จริงของลูกจ้างไทยในปัจจุบันมีปัญหา
มากมาย อนาคตไม่ค่อยมั่นคง โดยเฉพาะการจ้างลูกจ้างซับ
คอนแทรคที่มีอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เปรียบเสมือนการ
ค้ามนุษย์ เพราะระบบการทำ�งานที่ไม่ถาวร และขาดความ
มั่นคง
นายสุวรรณ สุขประเสริฐ รองประธานสภาองค์การ
นายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย กล่าวว่า
การเกิดขึ้นของสหภาพแรงงาน เนื่องจากนายจ้างที่ปฏิบัติ
ไม่ถูกต้อง ซึ่งนายจ้างลูกจ้างไม่ควรเป็นคู่แข่งกัน เพราะการ
ปฏิบัติงานต้องพึ่งพาอาศัยกัน ยืนยัน สภาองค์การนายจ้างฯ
พยายามผลักดันให้นำ�ลูกจ้างซับคอนแทร็กมาเป็นลูกจ้าง
ประจำ� เพื่อให้มีการคำ�นวณค่าจ้าง และสวัสดิการต่างๆ
สะดวกขึ้น นายจ้างต้องช่วยกันหันมาจ้างแรงงานไทยมาก
ขึ้นด้วย นอกจากนี้ มองว่าการจ่ายเงินโบนัส ควรมีการเปิด
ใจพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายตั้งแต่ต้นปี เพื่อป้องกันเกิดปัญหา
การยื่นข้อเรียกร้องในช่วงสิ้นปี
ส่วนสาเหตุการทำ�งาน
ล่วงเวลา แต่ไม่มีผลกำ�ไรนั้น เนื่องจากนายจ้างต้องเร่งผลิต
สินค้าให้ทันตามระยะเวลาที่กำ�หนด แนะนำ�ลูกจ้างและคน
หางานอย่าเลือกงาน ขณะเดียวกัน เชื่อว่านายจ้างยอมจ่ายค่า
จ้างสูงกว่า 300 บาท ให้กับแรงงานไทย เพื่อให้ได้สินค้าที่
มีคุณภาพ มากกว่าการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ต้องใช้เวลาใน
การสื่อสารและการเรียนรู้งาน

สำ�นักงานเศรษฐกิจด้านทรัพยากรและพลังงานของออสเตรเลีย (BREE) ปรับลดคาด
การณ์ราคาแร่เหล็กในปี 2558 ลง 33% สู่ระดับ 63 ดอลลาร์ต่อตัน จากที่เคยคาดการณ์ไว้เมื่อเดือน
ก.ย.ที่ผ่านมาที่ระดับ 94 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน
ขณะเดียวกัน BREE คาดว่า ปริมาณการผลิตแร่เหล็กของจีนจะลดลง เนื่องจากมีสินค้ามาก
เกินความต้องการในตลาด ทั้งนี้ ปริมาณแร่เหล็กจากทั่วโลกที่มีมากเกินความต้องการ ประกอบกับ
อุปสงค์ในจีนที่ชะลอตัวลง ส่งผลให้ราคาแร่เหล็กร่วงลงเกือบ 50% ในปี 2557 ขณะที่ตลอดทั้งปีนี้
ราคาแร่เหล็กโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 90 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ในเดือนธันวาคม ราคาแร่เหล็กกลับลดลงมาแตะ
ที่ 70 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับต่ำ�สุดนับตั้งแต่ปี 2552
ที่มา : สำ�นักข่าว แนวหน้า 25 ธ.ค. 57

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์ (วันที่ 24 ธันวาคม 2557)
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Promotion
ประชาสัมพันธ์
สัมมนาเรื่อง “แนวโน้มตลาดสินค้าที่เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและงานแต่งงานในประเทศญี่ปุ่น”

สัมมนาเรื่อง “แนวโน้มตลาดสินค้าที่เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและงานแต่งงานใน

ประเทศญี่ปุ่น”

กำ�หนดการ : วันพุธที่ 7 มกราคม 2558 เวลา 08.30 น. – 12.30 น.
สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ ถ.รัชดาภิเษก
สำ�รองที่นั่งได้ที่ : โทรสาร 02-513-1904 02-511-5501 หรือ E-mail: chongkumag@ditp.
go.th ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 รับจำ�นวน 100 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
โทรสอบถามได้ที่โทร. 02–512-0093 ต่อ362,366 และ693
จัดโดย สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศร่วมกับสำ�นักพัฒนาการค้าและธุรกิจไลฟ์สไตล์
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