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Categories

Quantity(Tons) Growth Value(mil.Bht) Growth Value(mil.USD)

Growth

Tunas

627,183

-5

74,257

-11

2,204

-15

Seafoods

117,118

9

12,547

5

372

0

Pineapple

562,717

-10

24,050

18

715

13

Fruits other

595,106

6

28,326

8

840

3

Sweet corn

186,060

-7

6,150

-7

183

-11

Ready-to-Eat

519,685

5

37,770

5

1,120

0

2,607,869

-2

183,101

-1

5,434

-5

Total

งานกอล์ ฟสานสัมพันธ์ ประจาปี 2559
สมาคมผู้ผ ลิ ต อาหารส าเร็ จ รู ป เป็ นเจ้ า ภาพในการจัด งานกอล์ ฟ สานสัม พัน ธ์
ประจ าปี 2559 เมื่ อวัน จันทร์ ที่ 1 กุม ภาพันธ์ 2559 ณ สนามไทยคันทรี คลับ
กิ จ กรรมดัง กล่ า วได้ รั บ ความสนใจจากสมาชิ ก และผู้ส นใจภายนอกเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม อีกทังยั
้ งเป็ นงานสร้ างสายสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในสมาคมฯด้ วย.

พ.ร.บ.แข่ งขันทางการค้ าฉบับใหม่ แก้ ธุรกิจผูกขาด
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 คณะรัฐมนตรี ได้ มีมติอนุมตั ิร่าง พ.ร.บ. แข่งขัน
ทางการค้ า ฉบับใหม่ ซึ่ง ได้ มี การแก้ ไ ขในส่วนค านิยามผู้ที่มี อานาจเหนื อ
ตลาด ทาให้ กฎหมายดังกล่าวมุ่งไปที่ผ้ มู ีอิทธิพลกับตลาดชัดเจนขึ ้น และ
เพิ่มนิยามปั จจัยสภาพการแข่งขันของตลาด ทังนี
้ ้คาดว่ากฎหมายดังกล่าว
จะสามารถเอาผิดกับบริ ษัทขนาดใหญ่ ที่ทาการแข่งขันผูกขาดที่ไม่เป็ นธรรม
ได้ มากขึ ้น

การส่งออกเติบโต

โดยร่ างดังกล่าวได้ เข้ าสู่กระบวนการพิ จารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา
ก่อนจะส่งให้ สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติตอ่ ไป. (มติครม. 2 กุมภาพันธ์ 2559)

- 1%
ในเทอมของเงินบาท

SUPPORT CONNER
ข้ อมูลสถานการณ์ รายกลุ่ม

TFPA’ UPDATE

กลุ่มทูน่า คาดการณ์ ขยายตัว 5-

ส่งผลถึงปริ มาณวัต ถุดิ บ หมดไป และ

10% เนื่องจาก ความต้ องการและการ

เงินบาทอ่อนเป็ นปั จจัยอุดหนุนส่วนต่าง

กฎระเบียบติดฉลากสินค้ าในลาว

บริ โภคที่มากขึน้ ตามจานวนประชากร

จากราคาวัตถุดิบที่ขึ ้นราคาได้

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ า แห่งสปป.ลาว ได้ ออกคาสัง่ ฉบับที่ 2501/อค.คพน. ลงวันที่ 16 ธันวาคม

เพิ่ ม ขึ น้ ส่ว นปั ญ หาด้ า นแรงงานและ

กลุ่ มข้ าวโพด คาดการณ์ ด้ าน

2558 เรื่องการติดฉลากสินค้ าเป็ นภาษาลาว ให้ สินค้ าที่ผลิตภายในประเทศและนาข้ าจากต่างประเทศต้ อง

IUU กาลังแก้ ไขเพื่อไม่ให้ เกิดผลด้ านลบ

ปริ มาณ ขยายตั ว 5% ด้ า นมู ล ค่ า

ติดฉลากกากับเป็ นภาษาลาว มีผลลงนามให้ ใช้ หลังจากสองเดือนของวันที่ลงประกาศราชการ. (กรมส่งเสริม

ต่อไป

ขยายตัว 5% มีปัญ หาในเรื่ องของโรค

การค้ าระหว่างประเทศ 22 มกราคม 2559)

กลุ่มอาหารทะเล คาดการณ์ ทรง

และแมลงที่ เ ริ่ ม มี ก ารระบาดเพราะ

ตัว หรื อ ขยายตัว 0-15% ต้ อ งดูปั จ จัย

สภาพอากาศ และการที่วัตถุดิบ มีการ

ครม. ขยายระยะเวลาจดทะเบียนแรงงานต่ างด้ าวในกิจการประมง

เสี่ ย งIUUว่ า จะมี ผ ลต่ อ การน าเข้ า

ขาดแคลน ทาให้ ปริมาณวัตถุดิบลดลง

คณะรัฐมนตรีมีมติขยายระยะเวลาการจดทะเบียนแรงงานต่างด้ าวสัญชาติเมียนมา ลาวและกัมพูชา สาหรับ

วัตถุดิบมากแค่ไหน และมาตรการอื่นๆ

กลุ่ ม อาหารพร้ อมรั บ ประทาน

ที่เพิ่มมากขึน้ เช่น การตรวจโลหะหนัก

ค า ด ก า ร ณ์ ใ น ปี นี ้ว่ า อ า จ โ ต ขึ ้น

ของEU

ประมาณ 5% ดูจากสถิติการส่งออกที่

กลุ่ มสับ ปะรด คาดการณ์ ด้ า น
ปริ ม าณขยายตั ว 10% ด้ านมู ล ค่ า

ขยายตัว 5% จากปั จ จัยเอลนิ ญโญที่

ผ่านมา พบว่ามีอัตราที่เติบโตขึน้ เกือบ
ทุกปี คาดการณ์ในปี นี ้น่าจะโตขึ ้น.

แรงงานในกิจการประมงทะเลขยายให้ ได้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ส่วนกิจการแปรรูปสัตว์น ้าขยายให้ ได้ ถึง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560. (มติครม. 2 กุมภาพันธ์ 2559)

งานเจรจาธุ รกิจ AEC+3 SUMMIT &
MATCHING 2016
ธ น า ค า ร ก สิ ก ร ไ ท ย จั ด ง า น เ จ ร จ า ธุ ร กิ จ
AEC+SUMMIT&BUSINESS MATCHING 2016
ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม พลาซา แอ
ทธิ นี กรุ งเทพ จึงเรี ยนเขิญผู้ประกอบการที่สนใจใน
ฐานะผู้ซิ ้อสินค้ า ร่วมเจรจาธุรกิจกับผู้ขายสินค้ าจาก
กลุ่มประเทศ ASEAN+3 (ญี่ปน-จี
ุ่ น-เกาหลีใต้ ) โดย
มีอุต สาหกรรมเป้ าหมาย 4 กลุ่ม ได้ แ ก่ กลุ่มอาหาร
กลุม่ สินค้ าที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกษตร กลุ่มยาและ
เวชภัณธ์ และกลุม่ วัสดุก่อสร้ าง รวมกว่า200บริษัท
ผู้สนใจเข้ าร่วมงาน สามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ ที่

ส่ งของผ่ านฮ่ องกงไม่ ต้องใช้ หนังสือรับรองจาก CIC อีกต่ อไป

https://secure.kasikornbankgroup.com/Custom/AECPlus3Summit/Pa
ges/AECPlus3Summit_TH.html

ศุลกากรฮ่องกงออกระเบียบใหม่เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558 โดยระเบียบดังกล่าวฮ่องกงได้ อานวยความ

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ ผู้ประสานงาน ทีมจับคูธ่ ุรกิจระหว่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย
คุณ ทัชพร พงศ์บญ
ุ ชู 02- 562 7191
คุณ มัสลิน เฉลิมพานิช 02- 562 6898
คุณ ชาธนทิพ เรืองจุ้ย 02- 867 5982
คุณ พิมพ์นิภา โรจนวิภาต 02- 562 6891

สะดวกให้ การขนส่งที่อยูภ่ ายใต้ ความตกลงการค้ าเสรีระหว่างจีนและประเทศคูค่ ้ ารวม 13 ความตกลง รวมไป
ถึงการค้ าเสรีอาเซียน-จีนด้ วย มีการถ่ายลาผ่านฮ่องกงไปจีนสะดวกขึ ้น โดยผู้นาเข้ าสินค้ าจากจีนไม่ต้องแสดง
หนังสือรับรองจากCICในการออกของ เพียงแค่มี Single through B/L ที่ระบุชดั เจนว่ามีต้นกาเนิดสินค้ าจาก
ประเทศต้ นทางและมีปลายทางคือจีนก็สามารถออกของได้ . (กรมการค้ าต่างประเทศ 26 มกราคม 2559)

