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เรียกคืนสินค้า 
 

 

 
 เนื่องจากมีการระบาดของเชื้อแบคทีเรียซึ่งเชื่อมโยงกับสินค้าเนื้อมะพร้าวชิ้น
อบแห้ง และมีรายงานผู้ป่วยจากการบริโภคสินค้าดังกล่าว 13 ราย ใน 8 มลรัฐ
ส านักงานอาหารและยาสหรัฐฯ ได้ท าการทดสอบเนื้อมะพร้าวอินทรีย์ชิ้นบางอบแห้ง
เจ้าปัญหา และพบว่ามีเชื้อแบคทีเรียซัลโมเนลลา ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการป่วย  

บริษัท International Harvest, Inc. ในเมืองเม้าท์ เวอร์นอน รัฐนิวยอร์กซ่ึง
เป็นผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าเนื้อมะพร้าวเจ้าปัญหา ได้ด าเนินการเรียกเก็บสินค้า
เนื้อมะพร้าวอินทรีย์ชิ้นบางอบแห้งแบรนด์ Organic Go Smile Raw Coconut ซ่ึง
น าเข้าจากประเทศศรีลังกา 2 ชนิด คือ ชนิดบรรจุถุงขนาดใหญ่จ านวน 14,620 ปอนด์ 
หรือ 6,645 กิโลกรัม และชนิดบรรจุซองจ านวน 24,270 ซอง ออกจากตลาดตาม
ค าแนะน าของเอฟดีเอสหรัฐฯ  เนื่องจากสินค้าปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียซัลโมเนลลา 

สินค้าดังกล่าวจ าหน่ายฝ่านทางออนไลน์และร้านค้าปลีก ใน 14 มลรัฐ ได้แก่ 
นิวยอร์ก นิวเจอร์ซี่ คอนเนคติกัต นิวแฮมเชียร์ เวอร์มอนต์ ฟลอริด้า เมน จอร์เจีย 
อิลลินอยส์ คาลิฟอร์เนีย โคโลราโด โอกลาโฮม่า วอชิงตัน และ ยูท่าห์ 

ที่มา: www.fda.gov/recalls, March 21, 2018 
ข้อคิดเห็น 

การเรียกเก็บสินค้ามะพร้าวอินทรีย์ชิ้นบางอบแห้งน าเข้าจากศรีลังกา อาจจะ
เป็นโอกาสให้เอฟดีเอสหรัฐฯ เพิ่มความเข้มงวดการตรวจสอบสินค้าชนิดเดียวกันที่
น าเข้าจากแหล่งอ่ืนๆ ซึ่งประเทศไทยเป็นแหล่งน าเข้าสินค้าชนิดนี้อีกแห่งหนึ่งของ
สหรัฐฯ ซึ่งอาจจะมีแนวโน้มถูกหางเลขการสุ่มตรวจในอนาคต 
  

การค้าระหว่าง
ประเทศ 

 
 หน่วยงานศุลกากรและรักษาความปลอดภัยพรมแดนสหรัฐฯ แจ้งในเวปไซต์ว่า 
ได้ออกค าสั่งกักกันสินค้าของเล่นเด็กน าเข้าจากบริษัท Huizhou Mink Industrial Co. 
Ltd. ประเทศจีนที่ท่าเรือทุกแห่งของสหรัฐฯ ด้วยเหตุผลเชื่อได้ว่า สินค้าผลิตโดยใช้

เรียกเก็บสินค้าเนื้อมะพร้าวอินทรีย์ช้ินบางอบแห้งมีเชื้อแบคทีเรีย

สั่งกักของเล่นเด็กน าเข้าจากจีนข้อหาใช้แรงงานบังคับ
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แรงงานบังคับ และศุลกากรสหรัฐฯ เปิดโอกาสให้ผู้น าเข้าสินค้ารายการดังกล่าวสามารถ
ชี้แจงหรือพิสูจน์ว่า สินค้าของเล่นเด็กไม่ได้ผลิตด้วยแรงงานบังคับ 

 ตามพระราชบัญญัติ 19 USC 1307 ห้ามมิให้น าเข้าสินค้าที่ผลิตทั้งหมดหรือ
บางส่วนจากต่างประเทศโดยการใช้แรงงานบังคับ รวมทั้งแรงงานนัก แรงงานผู้เยาว์ 
โทษแรงงานเด็ก ซึ่งผู้น าเข้าจะถูกสอบสวนทางอาญา หากน าเข้าสินค้าผลิตด้วยแรงงาน
บังคับ อีกท้ังกฎหมาย อ านวยความสะดวกด้านการค้าและการบังคับใช้ ปี 2558 ได้
ยกเลิกข้อยกเว้นคอนซัมทีฟดีมานด์ 

 ศุลกากรสหรัฐฯ แจ้งว่า หากมีข้อมูลที่สมเหตุสมผล  แม้ว่าจะไม่ชัดแจ้งกับ
สินค้าน าเข้าเกี่ยวกับการใช้แรงงานบังคับ หน่วยงานฯ สามารถยับยั้งการน าเข้าได้ 
เนื่องจากกฎหมาย 19 USC 1307 เปิดช่องให้ด าเนินการได้ และแจ้งเพิ่มเติมว่า การ
ยับยั้งเป็นเฉพาะราย หรือเฉพาะสินค้า และไม่ได้ครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรมที่เกิดปัญหา 
หรือทั้งภูมิภาคหรือประเทศ 

ปัจจุบัน ศุลกากรสหรัฐฯ มีอ านาจสมบูรณ์ในเรื่องการปฏิเสธห้ามน าเข้าสินค้า
ที่ผลิตด้วยแรงงานบังคับ และจะด าเนินการยับยั้ง หากได้รับการแจ้งหรือร้องเรียน และ
ขอความร่วมมือผู้ผลิตและผู้น าเข้าจึงควรตรวจสอบโซ่อุปทานอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้มั่นใจ
ว่าสินค้าน าเข้าไปยังสหรัฐฯ ไม่ถูกผลิตโดยการใช้แรงงานต้องห้าม แรงงานทาส แรงงาน
นักโทษ แรงงานเด็ก  

ที่มา: Sandler, Travis & Rosenberg Trade Report, March 16, 2018 
 

 ธุรกิจค้าปลีก 
 

 

 

 บริษัท Claire'sStores Inc. ร้านค้าปลีกลูกโซ่จ าหน่ายสินค้าเครื่องประดับ
แฟชั่นส าหรับเด็กวัยรุ่นและสตรีวัยท างานชื่อดังของอเมริกัน มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
เมืองชอมเบิร์ก มลรัฐอิลลินอยส์ ได้ยื่นเรื่องต่อศาลขอคุ้มครองการล้มละลาย หรือ 
เรียกว่า Chapter 11 Bankruptcy เนื่องจากมีหนี้สินสูงถึง 1.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ร้าน Claire's เป็นธุรกิจเคราะห์ร้ายรายล่าสุด ต่อจากห้าง Toy "R" Us, ร้าน
Payless Shoes, ร้าน Gymboree, ร้าน Rue 21, ร้าน The Limited และ ร้าน 
RadioShack ตามล าดับ 

 ร้านค้าปลีก Claire's ตั้งอยู่ตามช้อปปิ้งมอลล์ทั่วประเทศสหรัฐฯ เกือบร้อยละ 
99 หรือ  ร้านเคยได้รับความนิยมติดอันดับ Top ในกลุ่มวัยรุ่นในการเป็นสถานที่นัด
หมาย จุดนัดพบปะสังสรรค์เพื่อหาซื้อสินค้าเครื่องประดับแฟชั่น พันธกิจของบริษัท คือ 
"เป็นเพื่อนที่ดีสุดของเด็กสาว" (Girl's Best Friend) และเม่ือปี 2521 บริษัทเริ่มการ
ให้บริการพิเศษในการรับเจาะหู (Ear Piercing) ซึ่งบริษัทแจ้งว่าได้ให้บริการเจาะหู
มากกว่า 100 ล้านหูทั่วโลก บริษัทมีร้านสาขามากกว่า 7,500 แห่งใน 45 ประเทศ มี 
และในสหรัฐฯ มากกว่า 5,300 แห่ง และมีพนักงานมากกว่า 17,000 คน 

ร้าน Claire's ขออ านาจศาลคุ้มครองการล้มละลาย 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQ_rOwqYDaAhXl6oMKHaI1CXgQjRx6BAgAEAU&url=https://www.pembrokemall.com/directory/retailer/claires/&psig=AOvVaw2WM1-JfJnh1Dz2PAOI3SLT&ust=1521821579265716
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 บริษัทฯ เริ่มประสบปัญหานับแต่ปี 2550 ซึ่งบริษัท Apollo Management 
ได้เข้ามาซื้อกิจการเป็นมูลค่า 3.1 พันล้านเหรียญฯ และหนี้สิ้นเริ่มพอกพูนขึ้นมาเรื่อยๆ  
ยอดรายได้ของบริษัทลดลงจาก 1.5 พันล้านเหรียญฯ ในปี 2557 เหลือ 1.3 พันล้าน
เหรียญฯ ในปี 2560 บริษัทแจ้งว่า เผชิญกับการท้าทายจากยอดจ านวนนักช้อปที่เดิน
ตามห้างมีจ านวนลดลงร้อยละ 8  อีกท้ังพฤติกรรมของผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมโดยหันไปใช้จ่ายไปกับอาหารและสินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี่ มากกว่าการซื้อ
สินค้าเครื่องประดับแฟชั่น   

 อย่างไรก็ตามบริษัทแจ้งว่าบริษัทยังคงเปิดร้านค้าปลีกจ านวน 1,600 แห่ง ซึ่ง
คาดว่ากระบวนการของศาลจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ทั้งนี้ในส่วนของร้านสาขา
ในต่างประเทศไม่ได้มีอยู่ในข้อตกลงการฟื้นฟูกิจการ  

ที่มา: USA Today, Business Insider, CNN Money วันท่ี 19 มีนาคม 2561 
 

  
 

 
 


