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Categories

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

Value(mil.USD)

Growth

Tunas

97,902

1.2%

11,656

0.5%

325

-8.7%

Seafoods

16,360

-14.1%

1,810

-14.1%

50

-23%

Pineapple

113,476

27.4%

5,477

56.7%

152

40.7%

30,538
86,141

6.2%
13.6%

1,034
4,269

2.5%
18.5%

29
119

-6.5%
6.3%

100,012

7.5%

14.4%

192

3.2%

444,429

10.4%

11.9%

867

1.0%

Fruits other
Sweet corn
Ready-to-Eat
Total

6,908
31,154

การส่งออกเติบโต

11.9%
ในเทอมของเงินบาท

อาหารสาเร็จรู ปหนุนรั ฐบาล
นาย วิศิษฐ์ ลิ ้มลือชา นายสมาคมผู้ผลิตอาหารสาเร็ จรูป กล่าวว่า จากตัวเลขการส่งออกเดือน
มกราคม 2559 ที่ติดลบ 8.91% มองว่า ไม่นา่ จะใช่ความผิด หรื อการดาเนินนโยบายผิดพลาด
ของรัฐบาล เพราะเมื่อดูจากสภาพเศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัวต่อเนื่อง ตลาดส่งออกหลักของ
ไทย อาทิ จีน และญี่ปนุ่ ยังคงประสบปั ญหาเศรษฐกิจภายในประเทศไม่ฟืน้ ตัวตามคาดการณ์
รวมทังราคาน
้
้ามันดิบของตลาดโลกยังลดลงในระดับต่าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบให้ ราคา
สินค้ าเกี่ยวเนื่องกับน ้ามัน สินค้ าโภคภัณฑ์ อาทิ สินค้ าเกษตร และอาหาร ตกต่าตามไปด้ วย
ส่วนนโยบายการส่งเสริ มการส่งออกของภาครัฐ อาทิ การโรดโชว์ต่างประเทศ การจับคู่ธุรกิจ
(บิสสิเนส แมชชิ่ง) การออกงานแฟร์ ถือว่ามาถูกทางแล้ ว เพราะวิธีการดังกล่าวได้ ผลมากที่สดุ
ในการส่งเสริ มยอดการส่งออก เพียงแต่ช่วงนี ้อาจจะยังไม่เห็นผลมาก เนื่องจากเศรษฐกิจใน
ต่างประเทศยังไม่ดี จึงอาจจะยังไม่มีคาสัง่ ซื ้อเข้ ามา เชื่ อว่าหากเศรษฐกิจโลกดีขึ ้น วิธีการ
ดังกล่าว น่าจะเห็นผลแน่นอน

FTA เกาหลีใต้ -เวียดนามเอือ
้ การค้ ากุ้งเวียดนาม
อาหารทะเลเป็ นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับผลประโยชน์จากข้ อตกลงทางการค้ าเสรี ระหว่างเกาหลีใต้
และเวียดนาม ที่มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558 ส่งผลให้ สินค้ ากุ้งจานวน 7 รายการ ถูก
ยกเลิกภาษี และเกาหลีใต้ ยงั ให้ โควตาแก่เวียดนามในการส่งออกกุ้งสู่เกาหลีใต้ ปริ มาณ 10,000 ตัน
ในปี 2559 และเพิ่มเป็ น 15,000 ตัน ในอีก 5 ปี ด้ วยภาษีการนาเข้ า-ส่งออก 0% ซึง่ เกาหลีใต้ ให้ โควตา
แก่ประเทศอื่นๆ ในอาเซียนปริมาณ 5,000 ตันเท่านัน้
มีคาดการณ์วา่ ในอนาคตอาหารทะเลส่วนมากในตลาดเกาหลีใต้ จะเป็ นสินค้ าที่นาเข้ าจาก
เวียดนาม ด้ วยข้ อได้ เปรียบต่างๆ เช่น ค่าใช้ จา่ ยในการขนส่งสินค้ าต่ากว่าบางประเทศคู่แข่ง (ประเทศ
ในทวีปอเมริกาใต้ ) ทังนี
้ ้การยกเลิกภาษี จะทาให้ ราคาอาหารทะเลจากเวียดนามในตลาดเกาหลีใต้ มี
ราคาถูกลงกว่าเดิม ส่งผลให้ ปริมาณผู้บริโภคเพิ่มตามไปด้ วย
นอกจากสินค้ ากุ้งแล้ ว เวียดนามยังเป็ นผู้ส่งออกหมึกที่ใหญ่ที่สดุ แก่เกาหลีใต้ มีปริ มาณคิด
เป็ น 38% ของการนาเข้ าหมึกทังหมดของเกาหลี
้
ใต้
ที่มา: thefishsite (สรุปโดย: สานักงานมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหารแห่งชาติ)(08/03/59)

SUPPORT CONNER

TFPA’ UPDATE

ผลผลิตตระกูลส้ มอาร์ เจนตินา
ตอบโจทย์ ความต้ องการ EU
เมื่ อ วั น ที่ 1 มี น าคม 2559 the
National Health and Quality Service
and Quality of Agrifood (SENASA)
ข อ ง อ า ร์ เ จ น ติ น า ป ร ะ ก า ศ ว่ า
สหภาพยุ โ รปให้ ก ารยอมรั บ ผลไม้
ตระกูลส้ มที่มาจากอาร์ เจนตินา ซึ่ง
เป็ นผลมาจากการประเมิ น พื ช
ตระกู ล ส้ มของอาร์ เจนติ น าโดย
สหภาพยุ โ รป ในข้ อก าหนดด้ าน
สุ ข อนามั ย และสุ ข อนามั ย พื ช ซึ่ ง
คณะกรรมาธิการยุโรปได้ ประกาศว่ า
SENASA ของอาร์ เจนตินา มีระบบ
การส่ งออกผลผลิตตระกูลส้ มที่ดีทัง้
ยั ง สอดคล้ องกั บ ข้ อก าหนดของ
สหภาพยุโรปด้ วย

ทังนี
้ ใ้ นปี 2558 ปริ มาณการส่งออก

EU เปลี่ยนคานิยาม

นา้ ส้ มสายชู

ผลไม้ สดตระกูลส้ มของอาร์ เจนตินาไป
ยังสหภาพยุโรป มีปริมาณ 170,000 ตัน

คณะกรรมมาธิการยุโรปได้ ออกประกาศกฎระเบียบ Commission Regulation (EU) 2016/263 ซึ่ง

โดยสิ น ค้ าตระกลู ส้ ม ชั น้ น าในตลาด

เป็ นการแก้ ไขกฎระเบียบเดิม (Annex II ของ Regulation (EC) No 1333/2008) ที่พิจารณาชื่อของประเภท

ได้ แ ก่ มะนาว ส้ ม และส้ ม แมนดาริ น

อาหาร :น ้าส้ มสายชู (Vinegars) การแก้ ไขกฎระเบียบครัง้ นี ้ได้ กาหนดชื่อใหม่ของน ้าส้ มสายชู คือ น ้าส้ มสายชู

โดยคาดว่า ปริ ม าณการส่ง ออกในฤดู

และกรดอะซิติกเจือจาง (Vinegars and Diluted acetic acid) (เจือจางด้ วยน ้า 4-30% โดยปริมาตร)

ถัดไปจะเพิ่มขึ ้นอีกด้ วย
ที่มา: compliancecloud.selerant
(สรุปโดย: สานักงานมาตรฐานสินค้ า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ)
(15/03/59)

เหตุที่ ต้ อ งเปลี่ ย นชื่ อ เนื่ อ งจากประเทศสมาชิ ก สหภาพยุโ รปบางประเทศ อนุญ าติ ใ ห้ ใ ช้ ชื่ อ
Vinegars ได้ เฉพาะกับน ้าส้ มสายชูที่ผลิตจากการหมักผลผลิตทางการเกษตรเท่านัน้ แต่ประเทศสมาชิกอื่นๆ
ทัง้ นา้ ส้ มสายชูที่ผ ลิตจากการหมักผลผลิต ทางการเกษตรและที่ ผลิตจากการเจือจางกรดอะซิติกที่ มีการ
วางขายในตลาด สามารถเรียก ‘vinegars’ ได้
ทังนี
้ ้ กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0263)

สั ม มนา เรื่ อ ง "ก้ า วสู่ ทศวรรษที่ 3 การค้ า เสรี ข องไทย จะก้ า วเดิ น ต่ อ ไป
อย่ างไร" วันที่ 29 มีนาคม 2559 (กรุ งเทพฯ)
กรมการค้ าต่างประเทศขอเชิญเข้ าร่วมสัมมนา เรื่ อง "ก้ าวสู่ทศวรรษที่ 3 การค้ าเสรี ของไทย จะก้ าว
เดินต่อไปอย่างไร" วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 ณ ห้ องแกรนด์บอลรูม ฟอร์ จนู โรงแรมแกรนด์ เมอร์
เคียว กรุงเทพ ฟอร์ จนู
- ไม่มีคา่ ใช้ จา่ ยใดๆ ทังสิ
้ ้น
- หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 15 มีนาคม 2559 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ กองสิทธิประโยชน์ทาง
การค้ า โทรศัพท์ 02-547-4855, 02-547-4 891

