
ทิศทางข่าวพาณิชย์ 
รายสัปดาห์

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564

ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โค โรนา 2019
ส าหรับการจัดการประชุมนิติบุคคลภายใต้ประกาศของจังหวัด เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 26 เมษายน 
2564 โดยก าหนดให้นิติบุคคลประเภท บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชน จ ากัด สมาคมการค้า และหอการค้าที่มีรอบปีบัญชี
สิ้นสุดระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ก าหนด จัดประชุมระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2564 
แต่มีเหตุจ าเป็นต้องเลื่อนการประชุมออกไป ให้เลื่อนการประชุมครั้งใหม่ไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันประชุมที่ก าหนดไว้เดิม 
และให้ด าเนินการชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถ จัดประชุมได้ภายในระยะเวลาตามกฎหมายผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
www.dbd.go.th เมนูการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Registration) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
เพ่ือขอขยายระยะเวลาการจัดประชุม นั้น

อย่างไรก็ตาม พบว่ายังมีนิติบุคคลบางส่วนปฏิบัติตามเงื่อนไขในการจัดประชุมครั้งใหม่ ตามมาตรการที่ก าหนดแล้ว 
แต่ชี้แจงเหตุผลการจัดประชุมภายในระยะเวลาตามกฎหมายผ่านระบบจดทะเบียน นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(DBD e-Registration) ไม่ได้ จึงเกิดฐานความผิดกรณีนิติบุคคลไม่จัดการประชุมภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
ดังนั้น หากนิติบุคคลมีความประสงค์ขอชี้แจงเหตุขัดข้องดังกล่าว สามารถยื่นหนังสือ ชี้แจงเหตุผลพร้อมเอกสาร
หลักฐานยืนยันข้อขัดข้องได้ที่กองข้อมูลธุรกิจ โดยกรมพัฒน าธุรกิจก ารค้ าจะพิจ ารณ า เป็นร ายกรณีๆ ไป

อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันที่ 6 ตุลาคม 2564

ค าช้ีแจง กรณีนิติบุคคลไม่จัดการประชุมภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด

พาณิชย์จับมือปั๊มน้ ามัน แก้ไขปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด

กรมการค้าภายในเปิดเผยว่า เมื่อเข้าสู่เดือนตุลาคมจะเป็นช่วงที่ผลผลิตไข่ไก่เริ่มออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมากในทุกพ้ืนที่ 
ประกอบกับปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ท าให้เกิดการชะลอตัวของการรับซื้อของตลาด
ทั้งในและต่างประเทศ เกษตรกรขาดช่องทางในการกระจายผลผลิต เนื่องจากธุรกิจบริการ ไม่เปิดให้บริการ จึงเกิดภาวะ
ไข่ไก่ล้นตลาด กรมการค้าภายในเร่งเข้าไปแก้ไขปัญหาสถานการณ์ไข่ไก่ โดยด าเนินการตามมาตรการเชื่อมโยงการจ าหน่าย
หรือกระจายไข่ไก่ผ่านช่องต่างๆ เช่น งานธงฟ้ารถโมบาย และสถานีจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น และก ากับดูแลการค้า
ปลีก โดยติดตามภาวะการค้าปลีกและราคาขายปลีกในตลาดสดให้สอดคล้องกับราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม รวมทั้ง
ตรวจสอบก ากับดูแลด้านเครื่องชั่ง และการปิดป้ายแสดงราคาขายปลีก

นอกจากนี้กรมฯ ได้ร่วมมือกับบริษัทผู้จ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิง 3 รายใหญ่ ประกอบด้วย พีที  บางจาก และปตท. 
รับซื้อไข่ไก่ในปริมาณ 1,450,000 ฟอง เพื่อจัดท าโปรโมชันเป็นของสมนาคุณให้กับผู้ใช้บริการในสถานีจ าหน่ายน้ ามัน 
ในพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑลฯ และภาคตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่13 จังหวัด790 สาขา โดยกรมฯ ช่วยสนับสนุนค่า
บริหารจัดการ เพื่อช่วยขยายช่องทางในการกระจายผลผลิตให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่

อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : กรมการค้าภายใน  วันที่ 4 ตุลาคม 2564



รวบรวมข้อมูลโดย
กลุ่มพัฒนาสารสนเทศเศรษฐกิจการค้าภูมิภาค
กองบริหารการพาณิชย์ภมูิภาค 

ในเดือนสิงหาคม 2564 การส่งออกทูน่าของเวียดนามลดลงอย่างมาก

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงฮานอย รายงานว่ากรมศุลกากรของเวียดนามระบุว่า 
ในเดือนสิงหาคม 2564 การส่งออกปลาทูน่าของเวียดนามมีมูลค่า 49,400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 19 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนการส่งออกปลาทูน่าของเวียดนามไปยังตลาดส าคัญๆ ลดลง เช่น สหรัฐอเมริกา (ลดลง
ประมาณร้อยละ 26) สหภาพยุโรป(ลดลงร้อยละ 28) และประเทศสมาชิกของข้อตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้า
ส าหรับภูมิภาคทรานส์แปซิฟิก (CPTPP)(ลดลงร้อยละ 4.3) การส่งออกปลาทูน่าของเวียดนามในตลาดสหภาพยุโรป
และกลุ่มประเทศใน CPTPP มีเพียงสเปนและเม็กซิโกเท่านั้นที่เพ่ิมขึ้น  เนื่องจากในจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะภาคใต้
ประสบปัญหาในการผลิตและการแปรรูป เนื่องจากมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมจากการแพร่กระบาดของ 
COVID-19 ผู้ประกอบการในประเทศยังไม่ฟ้ืนตัว แม้ว่าจะมีโอกาสส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปในช่วง
สิ้นปี2564 ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2564 การส่งออกปลาทูน่าของเวียดนามมีมูลค่า 470 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อันเนื่องมาจากการเติบโตในเดือนแรกๆ ของปี 2564 และ
นโยบายที่ดีของกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท ...

ข้อคิดเห็น สคต. : ในช่วงที่ผ่านมา สินค้าคงคลังของปลาทูน่ากระป๋องและเนื้อปลาทูน่านึ่งแช่แข็งในสหรัฐอเมริกาและ
สหภาพยุโรปอยู่ในระดับสูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการน าเข้าของสหรัฐฯและสหภาพยุโรปในช่วงดังกล่าว นอกจากนี้ค่าขนส่ง
และต้นทุนที่สูงขึ้น ซึ่งท าให้ความต้องการน าเข้าลดลงและส่งผลกระทบต่อการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องและแปรรูป
ของเวียดนาม อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปี2564 ในตลาดน าเข้าหลายแห่งมีแนวโน้มบริโภคสินค้ามากขึ้นเพ่ือเตรียม
สั่งซื้อส าหรับเทศกาลส าคัญๆ คาดการณ์ว่า การส่งออกในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี2564 จะฟื้นตัวมากขึ้น 
เนื่องจากในช่วงสิ้นปี2564 ความต้องการบริโภคในสหภาพยุโรปมีแนวโน้มฟื้นตัวมากขึ้น บวกกับมาตรการด้าน
ภาษีพิเศษจาก EVFTA เอ้ืออ านวยต่อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของเวียดนาม ท าให้เพิ่มชีดความสามารถในการ
แข่งขันในตลาดสหภาพยุโรป
อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ วันที่ 8 ตุลาคม 2564

อุตสาหกรรมฮาลาลต้องก้าวทันเทคโนโลยี

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ รายงานว่า Ismail Sabri bin Yaakob
นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย กล่าวว่าอุตสาหกรรมฮาลาลต้องเข้าสู่ความทันสมัยมากขึ้น (IR4.0) ผ่านการใช้ระบบ machine 
learning, cloud computing, และ Internet of Things (IoT) โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะช่วย พัฒนาวิธีการ
ด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ เพ่ิมขีดความสามารถเพ่ิมผลผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพ นอกจากนี้คาดการณ์ตลาด
อุตสาหกรรมฮาลาลทั่วโลกภายในปี 2573 อาจมีมูลค่าถึง 5,000,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากมูลค่าตลาดปัจจุบันอยู่ที่
มูลค่า 3,1000,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น โอกาสในอุตสาหกรรมฮาลาลยังมีมาก นักธุรกิจในอุตสาหกรรมจึงควรศึกษา
และส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศมุสลิมผ่านการประชุมต่าง ๆ และน ามาตรฐาน
ฮาลาลมาประยุกต์ใช้เพื่อฟื้นตัวอุตสาหกรรมหลังจากเกิดการะแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เริ่มผ่อนคลาย
นอกจากนี้มาเลเซียก าลังด าเนินการจัดท าแผนฟื้นฟูแห่งชาติ (NRP) ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาของประชาชน วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม นอกจากนี้ยังได้ก าหนดเป้าหมายระยะกลางถึงระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนทาง
เศรษฐกิจและสังคมเรียบร้อยแล้ว โดยอุตสาหกรรมฮาลาลของมาเลเซียมีความส าคัญต่อแผนฯมาก เนื่องจากการฟ้ืนตัว
ของอุตสาหกรรมมีความส าคัญยิ่งต่อความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจของประเทศ
ความเห็นของ สคต. : ประเทศมาเลเซียเป็นผู้น าในตลาดฮาลาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องหมายรับรองฮาลาลของ
มาเลเซียเป็นการรับรองมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปในกลุ่มประเทศมุสลิมทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันนี้มาตรฐานการรับรองฮา
ลาลของไทยได้รับการยอมรับโดยรัฐบาลมาเลเซียแล้ว กล่าวคือ สินค้าไทยที่ส่งออกมาจ าหน่ายยังประเทศมาเลเซีย
สามารถแสดงเครื่องหมายฮาลาลที่ได้รับรองจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้ โดยไม่จ าเป็นต้องมาขอ
เครื่องหมายฮาลาลในประเทศมาเลเซีย ดังนั้นผู้ประกบอากรไทยที่สนใจขยายตลาดมายังมาเลเซียหรือประเทศมุสลิม
ควรให้ความส าคัญกับการขอรับรองเครื่องหมายฮาลาลเพื่อสร้างแต้มต่อในการท าธุรกิจ
อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ วันที่ 6 ตุลาคม 2564


