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'คลัง' สั่งศึกษาผลกระทบขึน้ ภาษีเครื่ องดื่ม

January-March 2016
Categories

Tunas

Quantity(Tons) Growth Value(mil.Bht)

Growth

Value(mil.USD)

Growth

154,421
25,151
180,872

0.4%
-12%
26.1%

18,404
2,759
8,704

1.1%
-12%
54.2%

515
77
244

-8.2%
-20%
40.1%

Ready-to-Eat

50,601
148,548
164,237

14.5%
11.8%
7.8%

1,709
7,285
11,246

12.2%
18.1%
14.4%

48
204
315

2.0%
7.3%
4.0%

Total

723,831

10.5%

50,107

12.5%

1403

2.3%

Seafoods
Pineapple
Fruits other
Sweet corn

การส่งออกเติบโต

12.5%
ในเทอมของเงินบาท

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสาเร็จรู ปคาดภัยแล้ งทาผลผลิตลดลง
นายวิศิษฐ์ ลิ ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสาเร็ จรู ป กล่าวว่าจากภัยแล้ งมี
ผลให้ วตั ถุดบิ ในการผลิตข้ าวโพดหวานบรรจุกระป๋ องเพื่อส่งออกลดลงไป 20-30%
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยในพื ้นที่แหล่งปลูกข้ าวโพดหวานสาคัญใน
ภาคเหนือ เช่น สุโขทัย ลาปาง ลาพูน เชียงใหม่ เชียงราย และในภาคกลาง เช่น
ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ที่มีแหล่งน ้าสารองขณะนี ้สามารถปลูกข้ าวโพดหวาน
ได้ จริงเพียง 60% ของพื ้นที่ ส่วนพื ้นที่ไม่มีแหล่งน ้าสารองไม่สามารถปลูกได้ แล้ ว
ซึง่ จากผลผลิตที่ลดลงมีผลให้ ราคารับซื ้อข้ าวโพดหวนของโรงงานล่าสุดเฉลี่ยที่ 57 บาท/กิโลกรั ม ถื อเป็ นราคาที่เกษตรกรพอใจ แต่อีกด้ านหนึ่งไปเพิ่มต้ นทุนให้
โรงงาน แต่ไ ม่สามารถปรั บราคาส่งออกได้ เพราะกาลัง ซือ้ ของโลกในภาพรวม
ลดลง หากปรับราคาจะขายยาก

จากกรณีสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งชาติ (สปท.)เสนอให้ รัฐบาลมีการจัดเก็บภาษี
เครื่ องดื่มที่มีปริ มาณนา้ ตาลเกินจากเกณฑ์ มาตรฐานสุขภาพ เช่นน ้าอัดลม ชาเขียว
เครื่ อ งดื่ มชูกาลังเป็ นต้ น ในอัต รา20-25% เพื่อ ควบคุม ปั จ จัย เสี่ย งด้ านสุข ภาพของ
ประชาชน และคาดว่าจะทาให้ รัฐบาลมีรายได้ เพิ่มขึ ้นประมาณ1หมื่นล้ านบาทต่อปี

นายอภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่าข้ อเสนอของที่
ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ว่า ยังมาไม่ถึงกระทรวงการคลัง ซึ่ง
เมื่อมีคนเสนอก็ต้องมาดูว่าข้ อเสนอเป็ นอย่างไร เหมาะสมหรื อไม่ ในเรื่ องขึ ้นภาษี คง
บอกไม่ได้ วา่ จะผลักดันหรื อไม่ผลักดัน
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า ได้ สงั่ การให้ กรมสรรพสามิตไป
ศึกษาเรื่ องการปรับขึ ้นภาษี เครื่ องดื่มที่มีส่วนผสมของน ้าตาลในปริ มาณสูงไว้ แล้ ว ซึ่ง
ความจริ งได้ มีการศึกษาเรื่ องนี ้ไว้ หมดแล้ ว แต่กระบวนการพิจารณานัน้ ต้ องมีการดู
ผลกระทบทัง้ ผลดีและผลเสียว่าเป็ นอย่างไร ประกอบกับดูช่วงเวลาที่เหมาะสมด้ วย
ก่อนที่จะมีการเสนอให้ ฝ่ายนโยบายพิจารณา

SUPPORT
โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์CONNER
วันที่ 29 เมษายน 2559
" ส ม คิ ด " เ ผ ย สั ญ ญ า ณ
เศรษฐกิ จ ไทยเริ่ มฟื ้ น ตั ว ดี ขึ น้
คาดจี ดี พี ปี นี ้ข ยายตั ว 3.1%
มองส่ งออกยังทรงตัวระดับต่ า
ตามแนวโน้ มเศรษฐกิจคู่ค้า
นายสมคิ ด จาตุ ศ รี พิ ทั ก ษ์ รอง
นายกรัฐมนตรี กล่ าวว่ า เมื่อเร็ วๆ นี ้
กระทรวงการคลังได้ รายงานผลการ
ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
คณะกรรมการนโยบายการเงิ น
(กนง.) สาหรั บ ครึ่ งหลังปี 58 และ
แนวโน้ ม ปี 59 ให้ ท่ ีป ระชุ มครม.
รั บ ทราบ โดยได้ ป ระเมินเศรษฐกิจ
ไทยในปี 59 จะฟื ้ นตัวดีขนึ ้ เมื่อเทียบ
กับปี 58 โดยคาดว่ า ผลิตภัณฑ์ มวล
รวมภายในประเทศ หรือ จีดีพี

จะขยายตั วได้ ป ระมาณ 3.1% จาก
แรงขั บ เคลื่ อนของภาครั ฐ การ
บริ โภคเอกชน และการส่ งออก
บริ ก ารเป็ นส าคั ญ แต่ ก ารส่ ง ออก
สินค้ า คาดว่ า ยังทรงตัวในระดับต่ า
ตามแนวโน้ มของเศรษฐกิ จ คู่ ค้ า
โดยเฉพาะจีนและเอเชีย ที่มีทิศทาง
ชะลอตัว รวมทัง้ ราคายังอยู่ในระดับ
ต่ า ตามราคาน า้ มั น และสิ น ค้ า โภค
ภั ณ ฑ์ ใ น ต ล า ด โ ล ก

TFPA’ UPDATE
EU เตรี ยมบังคับใช้ กฎหมายสุขภาพสัตว์ ฉบับใหม่ ปลายเมษายน 59
สหภาพยุโรปลงมติยอมรับกฎหมายสุขภาพสัตว์ฉบับใหม่ โดยคณะกรรมาธิการด้ านความปลอดภัยอาหาร
และสุขภาพ กล่าวว่า กฎหมายฉบับนี ้จะเป็ นตัวช่วยในการต่อสู้กบั โรคสัตว์และเชื ้อดื ้อยาปฏิชีวนะ

กฎหมายฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 20 เมษายน 2559 ถือเป็ นการปูทางให้ ระบบต่างๆ มี
ประสิทธิภาพในการต่อสู้กบั โรคจากสัตว์เพิ่มมากขัน้ ทังโรคติ
้
ดต่อในสัตว์ เช่น โรคปากเท้ าเปื่ อย โรค
Bluetongue ที่สามารถสร้ างความเสียหายแก่สงั คมและเศรษฐกิจได้ และโรคอื่นๆ ที่สง่ ผลต่อสุขภาพมนุษย์

เช่น โรคไข้ หวัดนก หรือโรคอุบตั ิใหม่อื่นๆ
กฎหมายฉบับใหม่นี ้เป็ นกฎหมายที่ครอบคลุมกรอบการดาเนินงานด้ านสุขภาพสัตว์อย่างไม่
ซับซ้ อนและมีความชัดเจนต่อการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกว่ากฎหมายฉบับเดิมด้ วย ส่งผลให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องสามารถจัดลาดับความสาคัญเมื่อต้ องจัดการกับโรคสัตว์ได้ ทังยั
้ งระบุความรับผิดชอบ
ระหว่างผู้เลี ้ยงสัตว์ พ่อค้ า สัตวแพทย์ กับหน่วยงานระดับชาติ พร้ อมทังวางเครื
้
่องมือการแจ้ งเตือนและการ
ตรวจสอบให้ ดีกว่าเดิมเพื่อต่อสู้กบั โรคสัตว์ ซึง่ จะช่วยลดการเกิดโรคระบาดในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
และช่วยลดผลกระทบด้ านสังคมและเศรษฐกิจด้ วย
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