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จีน 
ลดภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับการแปรรูปสัตวน้ํา 
 จีนปรับลดภาษีมูลคาเพ่ิม ภายใตแผนการลดภาษี
เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจมูลคา 297.3 พันลานเหรียญสหรัฐฯ รัฐบาล
จีนจะปรับลดภาษีมูลคาเพ่ิม (VAT) สําหรับผูประกอบการแปรรูป
สัตวนํ้าจากรอยละ 16 เหลือรอยละ 13 ซึ่งมีผลลังคับใชตั้งแต 
1 เมษายน 2562 และลด VAT สําหรับผลิตภัณฑอาหารทะเล
ท่ีวางจําหนายจากรอยละ 10 เหลือรอยละ 9 อัตรา VAT ใหมน้ี
จะใชกับสินคานําเขาดวย การปรับลดอัตรา VAT ดังกลาวมีข้ึน
หลังจากท่ีจีนไดปรับลด VAT สําหรับผูประกอบการแปรรูป
สัตวนํ้าจากรอยละ 17 เหลือรอยละ 16 และ VAT สําหรับ
สินคาอาหารทะเลท่ีวางจําหนายจากรอยละ 11 เหลือรอยละ 10 
เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 การปรับลดภาษีครั้ งใหม น้ี 
นอกจากการลดภาษีมูลคาเพ่ิม จีนทยอยลดภาษีนําเขาสําหรับ
สินคาท่ีจําเปน ซึ่งรวมถึงสินคาอาหารทะเล เพ่ือรักษาเสถียรภาพ
ของอุปทานและราคาสัตวนํ้า ขณะท่ีความตกลง FTA ท่ีจีนทํา
กับประเทศตาง ๆ เปนไปในลักษณะเดียวกันคือ ลดหรือยกเลิก
ภาษีนําเขาสินคาท่ีจําเปน และปกปองสินคาของตนท่ีมีความ
ออนไหว  

เวียดนาม 
การรับรองจาก ASC จะเปนประโยชนตอผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ขนาดเล็ก 
 หนวยงาน Aquaculture Stewardship Council 
(ASC) เปดรับรองการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าแบบกลุมในเวียดนาม 
การรับรองแบบกลุมจะชวยใหผูประกอบการขนาดเล็กสามารถ
เขารับหรือสมัครการรับรองจาก ASC จากขอมูลของ ASC การ
รับรองแบบกลุมจะชวยผลักดันและขยายการรับรองการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของ ASC ไปท่ัวโลก โดยไมจําเปนตองปรับลด
ความเขมขนของมาตรฐานหรือขอกําหนดตาง ๆ ลง การรับรอง
แบบกลุมจะชวยใหผูประกอบการขนาดเล็กสามารถรวมกลุม
กันสมัครและรวมกันดําเนินการตามขอกําหนดเพ่ือไดใหการ
รับรองมาตรฐานจาก ASC รวมท้ังรับผิดชอบคาใชจายตาง ๆ 
ในการตรวจรับรองรวมกัน โดยท่ีขอกําหนดการปฏิบัติตาม
มาตรฐานยังคงเหมือนเดิม ASC ไดพัฒนาการรับรองมาตรฐาน
การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าแบบกลุมมาเปนระยะเวลาหลายป โดยมี
คณะทํางานดานเทคนิค ซึ่งประกอบดวยมีสวนไดเสีย รวมถึง
ผูแทนจากภาคอุตสาหกรรม นักวิทยาศาสตร และ NGOs เปน

ผูใหคําแนะนํา และเปดรับฟงความคิดเห็นจากภาคสาธารณะ 
รวมท้ังมีกลุมนํารองในอินโดนีเซีย เวียดนาม บังกลาเทศ และ
ฟนแลนด โดยระเบียบวิธีการรับรองกลุมแบบใหมของ ASC 
ปรากฏอยูบนเว็บไซตของ ASC ตามระเบียบวิธีการรับรองจะใหมี
ท้ังน้ีกอนการตรวจประเมินจะใหมีระยะเวลาเตรียมการประมาณ 
6 เดือน เพ่ือให ASC สามารถจัดหาเครื่องมืออ่ืน ๆ เพ่ือดําเนินการ 
ตามระเบียบวิธีการตรวจรับรอง รวมถึงใหเวลาแกผูประกอบการ 
และผูตรวจประเมินเพ่ือใหคุนเคยกับวิธีการตรวจรับรองดังกลาว  

เวียดนาม/อินเดีย 
สินคาสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยงของเวียดนามเผชิญกับการ
แขงขันท่ีสูงจากอินเดีย  

การสงออกสัตวนํ้าจากการเพาะเลีย้งของเวียดนามไป
ยังตลาดญี่ปุน จะไดรับผลกระทบจาการแขงขันท่ีสูงข้ึนจาก
อินเดีย เน่ืองจากอินเดียมีความพยายามเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตวนํ้า
ในประเทศเปนสามเทา รัฐบาลอินเดียไดเห็นชอบแผนการสราง
ศูนยเพาะพันธุกุง และพัฒนาทรัพยากรนํ้าสําหรับการเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้า รวมท้ังจะหันมาพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดําในรัฐ 
เบงกอลตะวันตก รัฐเกรละ และรัฐกรณาฏกะ และสงเสริมการ
สงออกกุงไปตลาดญี่ปุน โดยเฉพาะในชวงการแขงขันกีฬา
โอลิมปกท่ีโตเกียวในป 2563 ขณะท่ีชวงไตรมาสแรกของป 
2562 เวียดนามมีรายไดจากการสงออกอาหารทะเลเพ่ิมข้ึน
รอยละ 0.5 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และ
จากขอมูลในชวง 2 เดือนแรกของป 2562 ตลาดสงออกสําคัญ 
ไดแก ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา จีน และเกาหลีใต ซึ่งคิดเปนรอยละ 
52.6 ของมูลคาการสงออกอาหารทะเลท้ังหมด สวนตลาดท่ีมี
มูลคาการสงออกขยายตัวมาก ไดแก เม็กซิโก (+35.6%) ฟลิปปนส 
(+25%) มาเลเซีย (+21.6%) สหราชอาณาจักร (+16.6%) และ
แคนาดา (+13.7%) นอกจากน้ี เวียดนามยังนําเขาสินคาสัตวนํ้า
ในชวงไตรมาสแรกของป 2562 รวม 416 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

สหราชอาณาจักร 
เปดตัวเคร่ืองมือออนไลนเพ่ือสนับสนุนขอมูลการคาอาหารทะเล  
 ขณะน้ีผูนําเขาและผูสงออกอาหารทะเลในสหราช
อาณาจักรสามารถเขาถึงขอมูลการคาอาหารทะเลยอนหลังถึง 
ป 2553 และอัตราภาษีปจจุบันไดทันที ผานระบบ Seafish Trade 
and Tariff ออนไลน ซึ่งเปดตัวในงาน Scottish Seafood Summit 
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ระบบดังกลาวออกแบบใหใชงายและสามารถตอบโตได โดยเขา
ใชงานผานเว็บไซต เครื่องมือดังกลาวชวยใหผูประกอบการเขาใจ
ตลาดอาหารทะเลของสหราชอาณาจักรไดดีข้ึน โดยจะแสดง
ขอมูลในรูปปริมาณและมูลคาในแตละป แยกเปนรายสินคาและ 
รายประเทศ รวมท้ังเปรียบเทียบขอมูลในแตละป ซึ่งชวยในการ
วิเคราะหแนวโนมและโอกาสทางธุรกิจ โดยขอมูลท่ีใชอางอิงจาก 
หนวยงาน Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC) 
ของสหราชอาณาจักร  

สหรัฐอเมริกา 
บริษัทผูผลิตและสงออกกุงล็อบสเตอรของสหรัฐฯ พยายาม
ขยายการสงออกไปตลาดอ่ืน ๆ ในอาเซียน เพ่ือทดแทน
ตลาดจีน 

การท่ีจีนปรับข้ึนภาษีนําเขากุงล็อบสเตอรจาก
สหรัฐอเมริกาเปนรอยละ 25 สรางแรงกดดันทางการคา
ระหวางสองประเทศ ปจจุบันบริษัทผูผลิตกุงล็อบสเตอรในสหรัฐฯ 
มีรายไดจากการจําหนายไปตลาดจีนคิดเปนรอยละ 20 ของรายได
ท้ังหมดของบริษัท และเพ่ือใหอยูรอด บริษัทจําเปนตองขยายการ
สงออกไปยังตลาดอ่ืน ๆ ในอาเซียน ไดแก สิงคโปร มาเลเซีย 
เวียดนาม ฮองกง และเกาหลีใต ปจจุบันบริษัทเหลาน้ีไดจาง
พนักงานขายท่ีสามารถสื่อสารภาษาจีนกลางและจีนกวางตุง 
ซึ่งชวยอยางมาก โดยการคากับสิงคโปร  มาเลเซีย และ
เวียดนามเพ่ิมข้ึนเกือบเทาตัว ขณะท่ียอดจําหนายในประเทศ
ยังคงเปนแหลงรายไดหลักของบริษัท โดยพยายามเนนลูกคา
กลุมรานอาหาร และตลาดอาหารเอเชียในเมืองใหญท่ัวสหรัฐฯ  

สหรัฐอเมริกา 
สหรัฐฯ เตรียมปรับขึ้นภาษีสินคานําเขา ซ่ึงรวมถึงสินคา
ประมง เพ่ิมเติมจากสหภาพยุโรป  
 สํานักการบริหารของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศ
เมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2562 วาอยูระหวางการพิจารณาปรับข้ึน
ภาษีนําเขาสินคาจากสหภาพยุโรป ซึ่งสินคาประมงอยูในรายการ
ท่ีจะพิจารณาข้ึนภาษีดวย การประกาศข้ึนภาษีดังกลาวมีข้ึนหลัง
องคการการคาโลก (WTO) ตัดสินวาสหภาพยุโรปอุดหนุนใหกับ
บริษัทผูผลิตเครื่องบินแอรบัสโดยผิดกฎหมาย ซึ่งสรางความไม
เปนธรรมทางการคา สหรัฐฯ จะปรับข้ึนภาษีนําเขาสินคาจาก
สหภาพยุโรปรวมมูลคา 11,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ รายการ
สินคาท่ีสํานักงานผูแทนการคาสหรัฐฯ จะพิจารณาข้ึนภาษี รวมถึง 
เน้ือปลาแซลมอนแบบฟลเล เน้ือปลา swordfish เน้ือปู หอยลาย 
หอยสแกลล็อป และสินคาอาหารทะเลอ่ืนๆ ตามแถลงการณของ
ผูแทนการคาของสหรัฐฯ ระบุวา ขอพิพาททางการคาดังกลาว
ดําเนินมานานกวา 14 ปแลว และถึงเวลาท่ีจะตองดําเนินการ
ใหเปนรูปธรรม สํานักการบริหารของประธานาธิบดีสหรัฐฯ อยู
ระหวางการเตรียมดําเนินมาตรการตอบโตทันทีท่ี WTO ไดแจง
ผลการพิจารณาขอบเขตการปรับข้ึนภาษีนําเขาท่ีสหรัฐฯ 
สามารถใชเพ่ือตอบโตสหภาพยุโรป เปาหมายสูงสุดของสหรัฐฯ 
คือ บรรลุขอตกลงกับสหภาพยุโรปเพ่ือยุติการอุดหนุนบริษัท

อากาศยานรายใหญน้ีใหได ซึ่งหากสหภาพยุโรปยกเลิกการ
อุดหนุนได การปรับข้ึนภาษีนําเขาเพ่ิมเติมเพ่ือตอบโตการคาท่ี
ไมเปนธรรมก็อาจจะยกเลิกไป   

โลก 
การเจรจาอุดหนุนประมงภายใต WTO 
 ขณะน้ีมีแรงกดดันใหการเจรจาอุดหนุนประมง
สามารถหาขอสรุปในการเจรจารวมกันไดภายในสิ้นป 2562 
เลขาธิการองคการการคาโลกกลาววา การอุดหนุนนํ้ามัน
เช้ือเพลิงโดยประเทศสมาชิกนําไปสูการทําประมงเกินขนาดและ
การทําประมงเกินศักยภาพ ซึ่งเปนประเด็นสําคัญในการเจรจา 
ประมาณการวาในแตละปมีการอุดหนุนนํ้ามันราว 20 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ซึ่งทําใหเรือประมงสามารถออกไปทําการประมงไดไกล
เปนหลายพันไมลจากชายฝง ท้ังน้ีการอุดหนุนประมงประมาณ
รอยละ85 เปนการอุดหนุนท่ีใหแกกองเรือประมงอุตสาหกรรม
ขนาดขนาดใหญ ซึ่งมากกวาท่ีใหแกชาวประมงขนาดเล็กหรือ
ประมงพ้ืนบานท่ีทําการประมงใกลฝง แรงกดดันในการเจรจาฯ 
มีข้ึนในป 2558 เมื่อประเทศสมาชิกองคการสหประชาชาติเห็นชอบ
เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนของสหประชาชาติ ขอ 14.6 
(SDG 14.6) ท่ีกําหนดใหขจัดการทําประมงท่ีเปนอันตรายภายใน
ป 2563 ซึ่งประเทศพัฒนาแลวท่ีพ่ึงพาแหลงโปรตีนจากอาหารทะเล
ใหความสําคัญกับเปาหมายดังกลาวในลําดับตน ๆ สวนอินเดีย 
ตองการใหมีการปฏิบัติท่ีแตกตางสําหรับประเทศกําลังพัฒนา 
โดยใหยังคงสามารถสนับสนุนการทําประมงขนาดเล็กหรือประมง
พ้ืนบานได ขณะท่ีจีนกระตือรือรนท่ีจะฟนฟูและควบคุมดูแล
เขตทะเลและนานนํ้าของตน และเปนท่ียอมรับวาจีนกลายเปน
ประเทศท่ีรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม แตในขณะท่ีจีนตั้งมาตรฐาน
ภายในประเทศไวสูง แตไมปฏิบัติตอทรัพยากรสัตวนํ้าและ
สิ่งแวดลอมทางทะเลในแอฟริกาและประเทศหมูเกาะใน
แปซิฟกในมาตรฐานเดียวกัน โดยมักจะอางวาเปนไปตาม
กฎระเบียบของประเทศน้ัน ซึ่งรอดูวาจีนจะมีทาทีการเจรจา
อยางไรเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนตอทรัพยากรประมงอยางท่ีจีน
แสดงใหเห็นในบานของตัวเอง   
 

ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 10 - 20 เมษายน 2562 

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  
                       ราคา CFR ไทย $ 1,600/ตัน  

ทูนาในน้ําเกลือบรรจุกระปองของไทยไปสหรัฐฯ  
(skj-chunk) 48x5oz ราคา FOB $- 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาตอกอน)  
                          อินโดนีเซีย         อินเดีย      
ขนาด 8/12 ตัว   $44.93    -  
ขนาด 13/15 ตัว $37.81   $31.58 
ขนาด 16/20 ตัว $31.58   $23.58  
ขนาด 21/25 ตัว $27.14 $18.68  
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ขนาด 26/30 ตัว $24.91  $16.46  
ขนาด 31/40 ตัว $20.02 $15.57  
ขนาด 41/50 ตัว     - $15.57  

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสง 
ในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                          มาเลเซีย               อินเดีย        
ขนาด 13/15 ตัว         -   $25.36      
ขนาด 16/20 ตัว          -        $20.91       
ขนาด 21/25 ตัว         -   $19.13 
ขนาด 26/30 ตัว      $18.68  $16.46      
ขนาด 31/40 ตัว    $16.90  $15.57 
ขนาด 41/50 ตัว       -   $15.12 

กุงแวนนาไมแกะเปลอืกผาหลังแชแข็ง (P&D) เปนกอน  
1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                           ไทย               อินโดนีเซีย              
ขนาด 26/30 ตัว     $20.46   $17.79 
ขนาด 31/40 ตัว $19.13   $16.90 
ขนาด 41/50 ตัว $18.24     $16.46   
ขนาด 51/60 ตัว $17.79   $16.01 
ขนาด 61/70 ตัว $16.46   $15.12 
ขนาด 71/90 ตัว    -       - 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาตอกิโลกรัม)     

             เวียดนาม       อินเดีย      
ขนาด UN/6 ตัว  $20.80         -  
ขนาด  6/8 ตัว  $19.60        -  
ขนาด  8/12 ตัว $17.80         -  
ขนาด 13/15 ตัว $15.60  -  
ขนาด 16/20 ตัว  $13.60         $15.00  
ขนาด 21/25 ตัว   $11.60  -    
ขนาด 26/30 ตัว     $10.60  -       
ขนาด 31/40 ตัว $9.60  -       
ขนาด 41/50 ตัว  $8.60     -    
ขนาด 51/60 ตัว     $7.60  -     
ขนาด 61/70 ตัว $6.60  -     
 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                                     เอเชีย    
ขนาด 4/6 ตัว $18.75 
ขนาด 6/8 ตัว $17.75 
ขนาด Un/12 ตัว $10.70 
ขนาด 13/15 ตัว $8.35 
ขนาด 16/20 ตัว $6.25 

ขนาด 21/25 ตัว  $5.45 
ขนาด 26/30 ตัว $4.70 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                      อเมริกากลาง/ใต      เอเชีย  
ขนาด Un/15 ตัว           -  $5.75 
ขนาด 16/20 ตัว   $5.70  $4.70 
ขนาด 21/25 ตัว $5.05 $4.25 
ขนาด 26/30 ตัว $4.15 $3.70 
ขนาด 31/35 ตัว  $3.80 $3.45 
ขนาด 36/40 ตัว  $3.55     $3.30   
ขนาด 41/50 ตัว $3.35 $3.15 
ขนาด 51/60 ตัว $3.15 - 
ขนาด 61/70 ตัว  $3.05    - 
ขนาด 71/90 ตัว  $2.90    - 
ขนาด 91/110 ตัว  $2.75    - 

กุงแวนนาไมแชแข็ง แบบ PTO และ P&D ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                                               เอเชีย  
               แกะเปลือกไวหาง (PTO)  แกะเปลือกผาหลัง (P&D) 
ขนาด 8/12 ตัว   $9.65     - 
ขนาด Un/15 ตัว     $6.85     - 
ขนาด 16/20 ตัว $5.25 $5.30 
ขนาด 21/25 ตัว $4.55 $4.65 
ขนาด 26/30 ตัว  $4.15 $4.25 
ขนาด 31/40 ตัว $3.95 $3.95 
ขนาด 41/50 ตัว $3.70 $3.75 
ขนาด 51/60 ตัว    - $3.55 
ขนาด 61/70 ตัว     - $3.50 
ขนาด 71/90 ตัว     - $3.40 

------------------------------------- 
ท่ีมา: INFOFISH Trade News ฉบับท่ี 7/2562  
15 เมษายน 2562  
 


