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กลับมาพบกันในเดือนกุมภาพันธ์   หรือที่คนส่วน
ใหญ่มักจะเรียกว่าเดือนแห่งความรักเพราะมีวัน
แห่งความรักอยู่ในเดือนนี้
การเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ก็
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ใด สามารถส่งมาได้ที่ Email : thaifood@thaifood.org หรือ โทรศัพท์ 02-261-2684 สมาคมฯ
ยินดีรับฟังความเห็นของทุกท่าน   สำ�หรับฉบับนี้
ขอลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ.
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ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์

สถิติการส่งออกอาหารสำ�เร็จรูปตลอดปี 2557 มีปริมาณการส่งออกประมาณ 2.65 ล้านตันเพิ่มขึ้น 4 % เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 184,517 ล้านบาท เติบโตขึ้น 3% ทว่าเมื่อเปรียบเทียบเป็นค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กลับมี
อัตราการส่งออกลดลง 3% อยู่ที่ 5,740 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สำ�หรับภาพรวมในปีนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว โดยสังเกตุในเชิงปริมาณเติบโตขึ้น 4 % ซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพของการค้ากลุ่ม
อาหารยังคงทวีความต้องการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในทุกๆปี โดยเฉพาะอาหารกระป๋องต่างๆมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น โดยที่ความต้องการอาหาร
พร้อมทานที่มีคุณสมบัติคงอายุการเสื่อมสภาพ เช่น อาหารทะเล-ผักและผลไม้กระป๋องมีปัจจัยมาจากความต้องการสำ�รองอาหารในยามวิกฤติ
เช่น พื้นที่ในเขตสู้รบ พื้นที่ๆมีโรคระบาด ประเทศที่มีการขาดแคลนอาหารเนื่องจากปัญหาการเมืองต่างๆ ดังนั้น จึงถือเป็นโอกาสของไทยซึ่งมี
ความสามารถในการผลิตอาหารกระป๋องส่งออกไปยังประเทศที่มีความต้องการเนื่องด้วยวิกฤติต่างๆเหล่านี้
อย่างไรก็ดี สถานการณ์ต่างๆที่เป็นโอกาสของกลุ่มอาหารสำ�เร็จรูป แต่ก็ยังมีอุปสรรคที่ยังคงทำ�ให้ส่งอย่างเต็มประสิทธิภาพไม่ได้
โดยมีสถานการณ์รายกลุ่มสินค้า ดังนี้
สินค้าทูน่าแปรรูป
ในปี 2557 ผลิตภัณฑ์ทูน่าแปรรูปมีปริมาณการส่งออกประมาณ 6.6 แสนตัน เพิ่มขึ้น 7% ส่วนมูลค่าส่งออกอยู่ที่ 83,299 ล้านบาท คิด
เป็นอัตราเติบโตลดลงร้อยละ 4 ในขณะที่มูลค่าสกุลเงินดอลลาร์อยู่ที่ 2,591 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นอัตราเติบโตลดลงร้อยละ 9 ทั้งนี้มูลค่า
การส่งออกที่ลดลง สะท้อนจากค่าวัตถุดิบที่ปรับลดลงมาสืบเนื่องจากมูลค่าพลังงานซึ่งเป็นปัจจัยผลิตในการจับปลาทูน่าลดลง เช่น ค่าน้ำ�มันใน
เรือจับปลา จึงเป็นผลให้ราคาสินค้าสำ�เร็จรูปทูน่าปรับราคาลงตาม ทว่าเมื่อพิจารณาจากปริมาณส่งออกที่เพิ่มขึ้น ชี้ให้เห็นว่าปริมาณการส่งอ
อกทูน่า ยังคงมีอนาคตที่สดใส สินค้าสามารถขยายฐานการรับซื้อได้ ซึ่งในอนาคตหากมีการปรับราคาสินค้าทูน่า จะสามารถทำ�ให้อัตราการเติบ
โตในเชิงมูลค่าเติบโตขึ้นได้อย่างแน่นอน
ส่วนปริมาณวัตถุดิบปลาทูน่าในประเทศไทยในช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีของไทย เนื่องจากประเทศผู้ผลิตวัตถุดิบปลาทูน่าหลายประเทศ
ไม่สามารถส่งสินค้าให้ประเทศผู้ผลิตทูน่าสำ�เร็จรูปที่ส่งออกไปยุโรปได้เพราะติดปัญหาการตรวจสอบรับรองโดยเกณฑ์ IUU (Irregal Unregulated and Unreported) ดังนั้น ประเทศไทยจึงเป็นเป่้าหมายในการเป็นผู้ซื้อวัตถุดิบปลาทูน่า เพราะไทยเป็นฐานการผลิตทูน่าแปรรูปที่ส่งออก
ไปทั่วโลกซึ่งในประเทศยังไม่จำ�เป็นต้องรับการผ่านมาตรฐาน IUU จึงทำ�ให้การสำ�รองวัตถุดิบทูน่าของไทยยังคงมีอย่างเพียงพอ
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สินค้าอาหารทะเลแปรรูป
ในปี 2557 สินค้าอาหารทะเลแปรรูป (ซาร์ดีน-แมคเคอเรลกระป๋อง แซลมอนแปรรูป หอย-กุ้ง-ปลาหมึก-ปูบรรจุกระป๋อง) มีปริมาณ
การส่งออกประมาณ 1.07 แสนตัน อัตราเติบโตลดลงร้อยละ12 มูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 11,899 ล้านบาท อัตราเติบโตลดลงร้อยละ 7 ในขณะที่
มูลค่าส่งออกในเทอมเงินดอลลาร์ 370 ล้านดอลลาร์ อัตราเติบโตลดลงร้อยละ7 โดยสินค้าที่มีศักยภาพมากที่สุดในกลุ่มอาหารทะเลแปรรูปคือ
ซาร์ดีนและแมคเคอเรลกระป๋อง เริ่มแสดงให้เห็นว่ามีการปรับตัวการส่งออกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจัยสำ�คัญคือการปรับลดอัตราภาษีนำ�เข้าวัตถุดิบ
ซาร์ดีน-แมคเคอเรล ตัวอย่างที่เห็นได้คือในเดือนธันวาคม 2557 การส่งออกแมคเคอเรลมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ14 ในเชิงปริมาณ ส่วน
สินค้ากุ้ง ปลาหมึก หอย และปูบรรจุกระป๋อง มีอัตราเติบโตโดยรวมเพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการอาหารสำ�รองเพิ่มมากขึ้น

สรุปการสัมมนาเรื่อง “ประเด็นด้านสังคม สิ่งแวดล้อม แรงงาน สิทธิมนุษยชน ที่อาจถูกใช้เป็นมาตรการการค้าในอนาคต

สินค้าสับปะรดแปรรูป
ในปี 2557 สินค้าสับปะรดแปรรูป มีปริมาณการส่งออกประมาณ 6.23 แสนตัน อัตราเติบโตลดลงร้อยละ11 มูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น
20,317 ล้านบาท อัตราเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ในขณะที่มูลค่าส่งออกในเทอมเงินดอลลาร์ 631 ล้านดอลลาร์ อัตราเติบโตลดลงร้อยละ3 สาเหตุ
สำ�คัญของปริมาณการส่งออกลดลงคือ ปริมาณวัตถุดิบในช่วงครึ่งปีแรก เพราะสินค้าที่ผลิตและส่งออกในเดือนนี้ใช้ผลผลิตจากไตรมาสก่อน
หน้า ทว่าในช่วงสิ้นปีผลผลิตสินค้าสับปะรดเริ่มมีปริมาณมากขึ้น ซึ่งคาดว่าในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 น่าจะมีอัตราเติบโตที่เพิ่มขึ้นได
สินค้าข้าวโพดหวานแปรรูป
ในปี 2557 สินค้าข้าวโพดหวานแปรรูป มีปริมาณการส่งออกประมาณ 2 แสนตัน อัตราเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ20 มูลค่าการส่งออกทั้ง
สิ้น 6,627 ล้านบาท อัตราเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 ในขณะที่มูลค่าส่งออกในเทอมเงินดอลลาร์ 206 ล้านดอลลาร์ อัตราเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ15
ทั้งนี้ปัจจัยสำ�คัญยังคงมาจากความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นในสหภาพยุโรป และเอเชียตะวันออก ในขณะที่ปัญหาค่าเงินเยนอ่อนค่าก็เป็นปัญหา
สำ�คัญของสินค้าข้าวโพดหวานแปรรูป เพราะญี่ปุ่นเป็นตลาด Top 3 ของสินค้าข้าวโพดหวานแปรรูปจากไทยมาโดยตลอด ซึ่งการที่ค่าเงินญี่ปุ่
นอ่อนค่าทำ�ให้ความสามารถในการซื้อของญี่ปุ่นลดลงโดยเปรียบเทียบ และอาจลดปริมาณคำ�สั่งซื้อได้
สินค้าผักและผลไม้แปรรูป
ในปี 2557 สินค้าผักและผลไม้แปรรูป มีปริมาณการส่งออกประมาณ 1.38 ล้านตัน อัตราเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ3 มูลค่าการส่งออกทั้ง
สิ้น 53,213 ล้านบาท อัตราเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ในขณะที่มูลค่าส่งออกในเทอมเงินดอลลาร์ 1,655 ล้านดอลลาร์ อัตราเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ8
สินค้าที่มีศักยภาพและเป็นตัวผลักดันให้กลุ่มผักและผลไม้แปรรูปมีอัตราเติบโตสูงคือ สินค้าน้ำ�ผลไม้(ประเภทชนิดเดียว)และน้ำ�ผลไม้ผสม ซึ่ง
น้ำ�ผลไม้เป็นสินค้าที่มีศักยภาพและเติบโตอย่างต่อเนื่อง และอีกสินค้าที่เป็นสินค้ามาแรงที่สุดในกลุ่มผักและผลไม้แปรรูปคือ ผลไม้อบแห้ง ซึ่ง
มีตลาดสำ�คัญอยู่ที่สหรัฐ รัสเซีย ญี่ปุ่น และยุโรป แม้ว่ารัสเซียจะประสบวิกฤติค่าเงินแต่ก็ยังคงมีความต้องการสินค้าและยังคงดำ�เนินการซื้อสิน
ค้าอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าสินค้าผลไม้อบแห้งจะเป็นสินค้าศักยภาพโดดเด่นของไทยในอนาคต
สินค้าอาหารพร้อมรับประทาน
ในปี 2557 สินค้าอาหารพร้อมรับประทาน มีปริมาณการส่งออกประมาณ 4.9 แสนตัน อัตราเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ5 มูลค่าการส่งออก
ทั้งสิ้น 36,105 ล้านบาท อัตราเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ในขณะที่มูลค่าส่งออกในเทอมเงินดอลลาร์ 1,123 ล้านดอลลาร์ อัตราเติบโตเพิ่มขึ้นร้อย
ละ2 ปัจจัยที่ทำ�ให้การส่งออกเพิ่มมากขึ้นคือ ความต้องการเครื่องปรุงรสเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจร้านอาหารมีอย่างต่อเนื่อง
และมากขึ้นทุกปี ทำ�ให้สินค้าเครื่องปรุงรสยังคงสามารถส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง ทว่าอุปสรรคที่สำ�คัญคือ การทำ�การตลาดในเชิงการสร้างตรา
สินค้าเพื่อตีตลาดซุปเปอร์มาเก็ตยังมีความยากอยู่ เนื่องจากในยุโรปและอเมริกาซึ่งเป็นผู้นำ�เข้ารายใหญ่ของกลุ่มสินค้าพร้อมรับประทานจาก
ไทย ผู้บริโภคในยุโรปและอเมริกามีค่านิยมการบริโภคสินค้าที่เป็นตราสินค้าดั่งเดิม จึงทำ�ให้การแข่งขันในมุมที่เป็นการตลาดขายปลีกยังเป็น
โจทย์ที่กลุ่มสินค้าสำ�เร็จรูปต้องหาแนวทางเพื่อตีตลาดให้ได้ในอนาคต

2

ยุโรปเป็นตลาดคู่ค้าที่สำ�คัญอันดับ 5 ของไทย รองจาก จีน อเมริกา
ญี่ปุ่น และอาเซียน จากผลกระทบที่ทาง EU ได้ตัดสิทธิ EU-GSP เมื่อต้นปี
2558 นั้น ภาครัฐก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ แต่ได้วางแผนการเจรจา FTA TH-EU มา
ได้ระยะหนึ่งแล้ว รวมทั้งสิ้นได้มีการเจราจาไปแล้ว 4 รอบ แต่ต้องมาหยุดชะงัก
ด้วยเหตุผลของสถานการณ์ทางการเมือง ซึ่งท่านอัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์)
ณ กรุงบรัสเซลส์ คุณพิมพ์ชนก ได้ให้ข้อมูลว่า เรื่องสิทธิมนุษยชน กับ เรื่อง
แรงงาน เป็นคนละเรื่องกัน แต่ทางยุโรปก็นำ�มาเป็นประเด็นซึ่งดูเหมือนเป็น
เรื่องเดียวกัน เนื่องจากการผลักดันโดยกลุ่ม NGOs ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำ�ลังมากใน
EU สาเหตุที่ว่าทำ�ไมจึงต้องนำ�เรื่องที่ไม่ใช่ประเด็นทางการค้ามาประเด็นทางการ
ค้าก็เนื่องจาก
1.ความกั ง วลในเรื่ อ งการสู ญ เสี ย ความสามารถในการแข่ ง ขั น
เนื่องจากใน EU ค่าจ้างแรงงานสูงกว่าประเทศที่กำ�ลังพัฒนามาก และมีมาตณ
ฐานด้านมาตรการต่างๆ สูงกว่า
2. ปัจจัยจากอดีต จากสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดการระเบิดของโรงงาน
นิวเคลียร์เชอร์โนบิลที่รัสเซีย
ทำ�ให้สิ่งแวดล้อมยุโรปได้รับผลกระทบจาก
กัมมันตภาพรังสี จากนั้นมา ชาวยุโรปจึงให้ความสนใจกับเรื่องการคุ้มครอง
สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์
และได้ระบุไว้ในสนธิสัญญาการก่อตั้งสหภาพ
ยุโรป (Treaty on European Union)
3. ปัจจัยจากคนรุ่นใหม่และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เนื่องจากมีคนรุ่น
ใหม่จากหลากหลายกลุ่มเข้าเป้นผู้นำ�ของ EU ในด้านต่างๆ จึงมีประเด็นทาง
สังคมที่หลากหลายมิติ นอกจากนี้ การสื่อสารที่เร็วขึ้น ทำ�ให้การสร้างกระแส
เกิดได้ง่าย
สำ�หรับนโยบายหลักของ EU ที่กระทบต่อการค้า ได้แก่
1) กฎหมายความปลอดภัยอาหารที่มุ่งเน้นการคุ้มครองผู้บริโภค
2) นโยบายตลาดเดียว
3) สภาวะโลกร้อน สิ่งแวดล้อม
4) แรงงาน-สิทธิมนุษยชน
5) ธรรมาภิบาล (Governance) ซึ่งในหลักการของธรรมาภิบาล คือ
ต้องการให้คนคิดี ทำ�ดี ไม่มีการคอรัปชั่น มีความโปร่งใส

ส่วนแนวทางหนึ่งที่ทาง EU ทำ�ได้ก็คือ ให้ภาคธุรกิจของเขาเข้ามาตรวจ
สอบคู่ค้าในไทย ผ่านกระบวนการ “B2B CSR” โดยให้ระบบการตรวจสอบ เช่น
BSCI เป็นต้น ซึ่งหัวข้อใหญ่ของ CSR กำ�หนดไว้ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
1) Environmental measures
2) Labour treatment
3) Core labour protection
4) Transparency
ประเด็นทางด้านสังคมที่ทาง EU ได้หยิบยกเป็นประเด็นกีดกัน
ทางการค้า ได้แก่ IUU Fishing ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมการทำ�ประมง
ทีผิดกฎหมาย แต่ปัจจุบัน IUU ถูกนำ�มารวมเป็นเรื่องเดียวกับการค้ามนุษย์ และ
ไทยก็กำ�ลังจะได้รับใบเหลืองจาก EU เนื่องจากไม่ได้มีการจัดการที่ดีเกี่ยวกับ
อย่างไรก็ตามทางไทยก็มีมาตรการแก้ไขต่างๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามข้อ
กำ�หนดIUU ดังนี้
1. ติดตั้ง VMS (Vessel Monitoring System) บนเรือประมงขนาด 60mt
gross ทุกลำ�ให้แล้วเสร็จภายในกุมภาพันธ์ 2015 นี้ และหลังจากนั้นจึงค่อยขยาย
ไปยังเรือขนาด 30mt gross
2. ปรับปรุงระบบ Traceability ซึ่งตต้องทำ�พร้อมกันไปทั้งระบบ
วัตถุดิบที่มาจากต่างประเทศ และภายในประเทศ
โดยวัตถุดิบในประเทศก็ได้จัดให้ชาวประมงมีการทำ� log book ส่วนวัตถุดิบนำ�
เข้า ซึ่งมีปัญหาความล่าช้าของ catch certificate ที่ต้องได้จากประเทศต้นทาง ซึ่ง
ในเรื่องนี้กรมประมงได้ประสานไปยังประเทศคู่ค้าแล่ว ให้มีการเร่งออก catch
certificate เร็วขึ้น ถึงแม้จะไม่สามารถส่งมาพร้อมสินค้าได้
3. การเร่งจดทะเบียนอาชญาบัตรเรือ เพื่อให้เรือที่ทำ�ประมงเป็นเรือที่
ถูกกฎหมาย และมีการกำ�หนดเขตการทำ�ประมงและฤดูการจับสัตว์น้ำ� ทั้งนี้เพื่อ
ให้มั่นใจว่าชาวประมงจะไม่ทำ�ลายพันธุ์สัตว์น้ำ�
นอกจากนี้ คุณพิมพ์ชนก ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กรณีประเทศที่
ได้ใบแดง IUU จาก EU ไม่ได้หมายความว่า ทุกประเทศสมาชิกของ EU จะ
ไม่อนุญาตให้นำ�เข้าสินค้าประมงจากประเทศที่ได้รับใบแดง แต่จะขึ้นกับข้อ
กฎหมายของแต่ละประเทศว่าเข้มงวดระดับใด
ในขณะเดียวกัน นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ดร.ชนินทร์ ชลิ
ศราพงศ์ กล่าวเสริมประเด็นว่า ปัจจุบันประเทศไทยขาดแคลนแรงงานมาก
และปฏิเสธไม่ได้เลยว่าธุรกิจจะก้าวไปไม่ได้ ถ้าไม่มีกำ�ลังคนในการทำ�งาน ดัง
นั้น ต้องดูแลแรงงานให้ดีตามที่กฎหมายกำ�หนดเป็นอย่างน้อย การทำ�ธุรกิจใน
ปัจจุบันและต่อไปในอนาคต จะเห็นได้ว่า แรงงานจะมีส่วนสำ�คัญต่อเรื่อง food
safety มากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเขาคือผู้สัมผัสอาหารโดยตรง ดังนั้น การทำ�ธุรกิจ
จึงต้องไม่หวังแต่ maximize profit โดยการกดขี่แรงงาน นอกจากนี้ ในภาคการ
ประมง ควรมีการสำ�รวจว่าปริมาณปลาที่จับได้มีจำ�นวนเท่าใด และควรมีเรือที่
ได้รับอนุญาตกี่ลำ� เพื่อไม่ให้เกิดการ over fishing เป็นปัญหาหนึ่งของ IUU ถ้า
ตรวจสอบพบว่าเรือมีปริมาณมากเกินไป อาจต้องตัดสินใจให้มีการจมเรือ และมี
การชดเชย
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Regulations Update

FTAs Watch

UAE ร่าง กฎหมายความปลอดภัยอาหาร

รัฐสภาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) กำ�ลังดำ�เนินการพิจารณาร่างกฎหมายความปลอดภัย
อาหารฉบับใหม่ โดยมีจุดประสงค์สำ�คัญในการเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมกระบวนการผลิตและ
แปรรูปอาหารให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล กฎหมายดังกล่าวมีมาตรการสำ�คัญดังนี้
1) กำ�หนดโทษปรับผู้ประกอบการใช้ฉลากที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดกฎระเบียบไว้
ตั้งแต่10,000 – 100,000 Dh
2) ห้ามจำ�หน่ายสินค้ามีส่วนผสมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดหลักศาสนา (เนื้อหมู, แอลกอฮอล์)
โดยกำ�หนดเพดานโทษปรับสูงสุด จำ�คุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 500,000 Dh
3) กำ�หนดโทษปรับผู้ประกอบการถ้ามีการปฏิวัติหรือกิจกรรมทางการผลิตที่เป็นอันตรายต่อ
ความปลอดภัยของอาหาร จำ�คุกไม่เกิน 3 ปี ปรับสูงสุดหรือไม่เกิน 2 ล้าน Dh หรือประมาณ 544,000
ดอลลาร์สหรัฐ
4) อาหารและสินค้าที่นำ�เข้าต้องผ่านความเห็นชอบกระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ�(Ministry of Environment and Water)
ล่าสุด กฎหมายดังกล่าวอยู่ในกระบวนการพิจารณาของรัฐสภาUAE ซึ่งหากมีมติรับร่างกฎหมาย
ดังกล่าว จะถูกนำ�ไปขอความเห็นชอบจากประธานาธิบดีของ UAE เพื่อรับรองให้มีผลทางกฎหมายต่อไป

FTAs Watch

“FTAs Watch...จับตาความเคลื่อนไหวการเจรจาการค้าเสรี”

ที่มา: Food Safety News 4-2-58

การเปิดเสรีด้านการลงทุนภายใต้ AEC

เผยแพร่ข้อมูลด้านการลงทุน การปรับปรุง งฐานข้อมูลด้านการ
ลงทุนในทุกรูปแบบ การดำ�เนินการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างกันในกรอบกว้างของอาเซียน (ASEAN-Wide) และการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจทวิภาค
3. การส่งเสริมและการสร้างความรับรู้ในด้านการลงทุน
หรือการส่งเสริมให้อาเซียนเป็นแหล่งรวมของการลงทุนและ
เครือข่ายการผลิต อาทิ สร้างสภาพแวดล้อมที่จำ�เป็น(โครงสร้าง
พื้นฐาน) ส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SME)และกิจการข้ามชาติ การจัดตั้งเครือข่ายความตกลงทวิภาคี
ด้านการหลีกเลี่ยงภาษีซ้อนระหว่างอาเซียน เป็นต้น
ส่วนแผนการเปิดเสรีการลงทุนในปี 2558 เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการเปิดเสรีAEC มีกรอบการทำ�งานดังนี้
1) การไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ เพื่อลดข้อ
จำ�กัดนักลงทุนจากต่างชาติ
2) ลดและยกเลิกข้อจำ�กัดในการเข้ามาลงทุนในสาขาสำ�คัญ
3) ลดและยกเลิกมาตรการจำ�กัดและอุปสรรคด้านการลงทุน
อย่างไรก็ตาม แผนงานดังกล่าวเป็นแนวทางในอนาคต
ของทุกชาติอาเซียนที่จะต้องทำ� จึงเป็นโอกาสในการเตรียมความ
พร้อมก่อนเปิดเสรีอาเซียนอย่างเต็มตัวในปี2559

นโยบายการเปิดเสรีการลงทุนเป็นปัจจัยสำ�คัญในการ
สนับสนุนความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยอาเซียน
มีแผนเกี่ยวกับการเปิดเสรีการลงทุนทุกอุตสาหกรรม (การผลิต
เกษตร ประมง ป่าไม้ เหมืองแร่ และบริการ) แต่ก็ยังมีสาขาที่
ยกเว้นบางสาขาที่ยังไม่เปิดเป็นการชั่วคราว(Temporary Exclusion list) และรายสาขาอ่อนไหว(Sensitive list)ซึ่งไม่เปิดแน่นอน
ทว่าอย่างไรก็ตามในอนาคตมีแนวโน้มต้องเปิดเสรีสาขาที่ยกเว้น
ไว้
ทว่าก่อนจะเปิดเสรีการลงทุนอย่างเต็มรูปแบบ เรามา
ดูความตกลงอาเซียนในปัจจุบันว่าครอบคลุมการส่งเสริมการ
ลงทุนต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. การคุ้มครองการลงทุน มีประเด็นที่คุ้มครอง อาทิ
กลไกยุติข้อพิพาทระหว่างนักลงทุนกับรัฐ การโอน และการส่ง
คืนทุน ก าไร และเงินปันผล ฯลฯ ขอบเขตการยึดทรัพย์ และการ
ชดเชยที่โปร่งใส การชดเชยจากการเกิดจลาจล
2. การอำ�นวยความสะดวกและความร่วมมือ โดยมี
การดำ�เนินงาน อาทิ การปรับประสานนโยบายการลงทุน การ ที่มา : โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล SMEs Knowledge Center
ปรับปรุงขั้นตอนการขอรับการลงทุนและการขออนุญาต การ

สวิสเซอร์แลนด์จะออก IUU Fishing
สวิสเซอร์แลนด์กำ�ลังอยู่ในระหว่างการจัดทำ�ระเบียบเกี่ยวกับการทำ�ประมงผิดกฎหมาย
ไม่มีการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal , Unreported , Unregulated Fishing) โดยออกใน
ลักษณะเดียวกับของสหภาพยุโรป เช่น การจำ�กัดการนำ�เข้าสินค้าประมงโดยต้องมีใบอนุญาติจับ
สัตว์น้ำ� (Catch Certificate) ขอบเขตผลิตภัณฑ์ไม่รวมสินค้าที่มาจากการเพาะเลี้ยง
ทั้งนี้ สวิสเซอร์แลนด์จะระบุผลิตภัณฑ์ที่อาจห้ามนำ�เข้าอย่างชัดเจน (Positive list) ในขณะ
ที่ของสหภาพฯจะห้ามนำ�เข้าทุกประเภท ยกเว้นสินค้าที่ได้ระบุไว้ใน Annex แนบท้าย (Negative
list)
ล่าสุด สวิสเซอร์แลนด์เปิดการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จนถึงวันที่ 30
เมษายน 2558 ซึ่งคาดว่ากระบวนการจะแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้ได้ภายในปี 2558 นี้
ที่มา : บันทึกข้อความจากสำ�นักงานพาณิชย์ในต่างประเทศฯ ณ กรุงบรัสเซลส์
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Tinplate Messages

Labor Notification

กระทรวงพาณิชย์รับไกล่เกลี่ยปัญหาอุตสาหกรรมเหล็ก

...กิจกรรม ข่าวสารและประเด็นสำ�คัญเกี่ยวกับแรงงาน...

กระทรวงแรงงานทำ�การศึกษาวิจัยเรื่อง “ค่าจ้างลอยตัว”
รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายอารักษ์ พรหมณี เปิดเผยว่า
กระทรวงแรงงานได้ ใ ห้ ส ถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์
(นิด้า) ศึกษาวิจัยเรื่อง “ค่าจ้างลอยตัว” ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทาง
แก้ปัญหาค่าจ้างขั้นต่ำ�ในระยะยาว และส่งเสริมให้ค่าจ่างทักษะ
ได้รับค่าจ้างตามทักษะ
โดยการศึกษาดังกล่าว จะศึกษาแนวทางกำ�หนดค่าจ้างของไทย
เปรียบเทียบกับระบบค่าจ้างของประเทศต่างๆ และศึกษาระบบ
ค่าจ้างลอยตัวแบ่งแยกตามกลุ่มเศรษฐกิจ ซึ่งจะนำ�ไปสู่แนวทาง
การคุ้มครองแรงงานให้ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม
นายอารักษ์ กล่าวว่า
หากให้มีค่าจ้างลอยตัวต้องมีกลไก
แทรกแซงค่าจ้างลอยตัว ไม่ปล่อยให้ลอยตัวได้เลย ยังคงต้อง
มีค่าจ้างขั้นต่ำ�เพื่อเป็นหลักประกันไม่ให้แรงงานไร้ฝีมือเสีย
เปรียบ ทั้งนี้ ต้องเป็นกลไกที่ให้ลูกจ้างต่อรองได้จริงเพื่อไม่ให้
เป็นการเมืองและประชานิยม โดยกระทรวงแรงงานและหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องต้องสร้างแรงจูงใจและคุ้มครองสิทธิแรงงานให้
ได้รับค่าจ้างตามทักษะมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

เปรียบลูกจ้างได้ตามอำ�เภอใจ ลูกจ้างจะไม่มีวันลืมตาอ้าปาก
ได้ตลอดไป สร้างความเดือดร้อนแก่ลูกจ้างทั่วประเทศ ส่งผล
ให้ความเหลื่อมล้ำ�ทางสังคมขยายตัวยิ่งขึ้น และเสริมว่า หาก
จะปรับระบบค่าจ้างใหม่ควรทำ�ในรูปแบบของโครงสร้างค่า
จ้างโดยแบ่งเป็น 2 แบบคือค่าจ้างแรกใช้กับกลุ่มลูกจ้างเข้าใหม่
และค่าจ้างประจำ�ปีใช้กับกลุ่มลูกจ้างเก่าโดยขึ้นเงินเดือนตาม
อายุงานและประสบการณ์

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวหลัง หารือร่วมกับภาค
เอกชนในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก ตั้งแต่ต้นน้ำ� กลางน้ำ� และปลายน้ำ�
ทั้งนี้ ในการหารือฝ่ายที่ต้องใช้เหล็กเป็นวัตถุดิบ ได้แจ้งว่าต้องการให้ภาครัฐเปิดให้มี
การนำ�เข้าเหล็กให้มากขึ้น โดยเฉพาะเหล็กราคาถูกจากต่างประเทศ แต่ขณะที่ฝั่งผู้ผลิต ไม่ต้องการ
ให้มีการนำ�เข้ามาก เพราะปัจจุบันนี้กำ�ลังการผลิต ไม่ได้ใช้เต็มกำ�ลัง และหากมีเหล็กนำ�เข้ามามาก
ก็จะทำ�ให้อุตสาหกรรมได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์ยังยืนยันที่จะใช้มาตรการ
ปกป้องการนำ� เพื่อดูแลผู้ผลิตในประเทศ แต่จากนี้ไปต้องดูแลว่าจุดที่เหมาะสมอยู่ตรงไหน ซึ่งได้
มอบหมายให้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
ทั้งนี้ ช่วงกลางเดือน ก.พ.จะมีการนัดหารือกันอีกครั้ง โดยขอให้เตรียมข้อมูลต้นทุนให้
ชัดเจน เพื่อหาแนวทางในการกำ�หนดมาตรการที่เหมาะสม
ที่มา ผู้จัดการออนไลน์ 26 มกราคม 2558

ในขณะที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พล.อ.สุรศักดิ์ กาญ
จนรัตน์ กล่าวว่า ปัจจุบันค่าจ้างขั้นต่ำ�อยู่ที่วันละ 300 บาทนั้น
เหมาะสมแล้วซึ่งมากกว่าประเทศเพื่อนบ้าน
ทำ�ให้แรงงาน
ต่างด้าวไหลเข้ามาไทยจำ�นวนมาก ส่วนที่เครือข่ายแรงงาน
เสนอปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ�
หลายฝ่ายก็ต้องหารือกันในทาง
วิชาการกันต่อไป อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ภาคอุตสาหกรรมและ
ธุ ร กิ จ ในประเทศต่ า งๆให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ ผลิ ต ภาพแรงงาน
มากกว่าค่าจ้างหรือจำ�นวนแรงงาน ดังนั้น ในอนาคตความ
สามารถในการทำ�งานของแรงงานจะเป็นข้อกำ�หนดแรกใน
เรื่องอัตราค่าจ้าง หลังจากนี้ตามหลักวิชาการใครฝีมือดีก็ต้องได้
ค่าตอบแทนสูงขึ้น
ที่มา : โลกวันนี้ 29-12-2557

ในขณะเดียวกัน รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงาน
ไทย(คสรท.) น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับ
ระบบค่าจ้างลอยตัวโดยเฉพาะหากมีการยกเลิกค่าจ้างขั้นต่ำ�
เพราะจะไม่มีกลไกคุ้มครองแรงงานในเรื่องค่าจ้างและไม่มี
บอร์ดค่าจ้างคอยกำ�กับดูแล ขณะที่อำ�นาจการต่อรองของลูกจ้าง
ต่ำ� สหภาพแรงงานยังจำ�นวนมีน้อย จะทำ�ให้นายจ้างเอารัดเอา
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ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนา “พบทูตพาณิชย์พิชิตตลาดโลก : เจาะลึกประเภทอุตสาหกรรมในตลาดต่างๆ”

สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศจัดสัมมนา เรื่อง “พบทูตพาณิชย์พิชิต
ตลาดโลก : เจาะลึกประเภทอุตสาหกรรมในตลาดต่างๆ” ไม่มีค่าใช้จ่าย
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ประกอบธุรกิตการค้าสอบถามข้อสงสัยและขอคำ�
แนะนำ�ในการทำ�ตลาดต่างประเทศจากทูตพาณิชย์ในแต่ละภูมิภาค
กำ�หนดการ : วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
Download เอกสารและใบสมัครได้ตามลิงค์ >>>Download <<<
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