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วุฒิสภาผ่านกฎหมายยกเว้นภาษีสินค้าเบ็ดเตล็ดที่ไม่มีผลิตในสหรัฐฯ
วุฒิสภาสหรัฐฯ เห็นชอบผ่านกฎหมายยกเว้นภาษีนาเข้าสินค้าเบ็ดเตล็ด
(Miscellaneous Tariff Bill) หรือ เรียกสั้นๆ ว่า เอ็มทีบีบิลล์ (H.R.4318) ด้วย
คะแนนเสียงเอกฉันท์ และจะส่งเรื่องคืนไปให้สภาผู้แทนราษฎรฯ ลงคะแนนเสียง
รับรองอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะส่งไปให้ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามเพื่อให้มีผลบังคับใช้
โดยกฎหมายจะมีผลบังคับไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
กฎหมายเอ็มทีบีได้หมดอายุลงเมื่อปี 2555 และไม่ได้มีการหยิบยกขึ้นมา
พิจารณาอีก และในปี 2559 ประธานาธิบดีโอบาม่าได้ลงนามในกฎหมาย American
Manufacturing Act ซึ่งได้รวมถึงแนวทางที่ ภาคอุตสาหกรรมการผลิตของสหรัฐฯ
จะเดินเรื่องในขอรับสิทธิประโยชน์จากเอ็มทีบี และในต่อมาในต้นปี 2561 สภา
ผู้แทนราษฎรฯ จึงผ่านร่างกฎหมายเอ็มทีบี
กฎหมายเอ็มทีบีบิลล์เป็นกฎหมายให้การยกเว้นภาษีสินค้าเบ็ดเตล็ดนาเข้า
เป็นการชั่วคราว ให้แก่สินค้าที่ไม่มีการผลิตหรือหาซื้อไม่ได้ในสหรัฐฯ หรือเป็นสินค้าที่
เรียกเก็บภาษีนาเข้าได้ต่ากว่า 500,000 เหรียญต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ใช้เป็น
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต กฎหมายเอ็มทีบีบิลล์จะยกเว้น
และลดภาษีนาเข้าชั่วคราวให้แก่สินค้าวัตถุดิบและส่วนประกอบสินค้าจานวน 1,700
โดยสินค้าส่วนใหญ่จัดอยู่ใน Harmonized Tariff Schedule (HTS) หมวดที่ 99
ที่มา: www.americanshipper.com, July 26, 2018

ข้อคิดเห็น
การยกเว้นภาษีนาเข้าสินค้าเบ็ดเตล็ดจะเป็นลู่ทางในการเพิ่มมูลค่าและขยาย
ตลาดสินค้าไทยกลุ่มวัตถุดิบและส่วนประกอบของไทยไปยังสหรัฐฯ ผู้ผลิต/ส่งออก
ไทยที่สนใจต้องการทราบรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีสามารถดูได้จาก
http://docs.house.gov/billsthisweek/20180115/HR4318.pdf
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ผูบ้ ริโภคสหรัฐ

ยอดขายรถยนต์ในสหรัฐฯ ลดลงในเดือนกรกฎาคม 2561
จากรายงานของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่สหรัฐฯ หลายแห่ง แจ้งว่ายอดขาย
ลดลงโดยเฉพาะรถยนต์นั่งโดยสาร ยกเว้นบริษัท Fiat Chrysler รายเดียวที่ยอดขาย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ซึง่ ผู้บริโภคในสหรัฐได้เปลี่ยนการซื้อจากรถยนต์นั่งโดยสารแบบเก่า
มานิยมซื้อรถยนต์ขนาดใหญ่เพื่อความสะดวกสบายมากขึ้น เช่น รถเอนกประสงค์
(SUVs) และ รถกระบะ ซึ่งในทานองเดียวกันก็สามารถสร้างผลกาไรให้กับผู้ผลิต
รถยนต์มากขึ้นเช่นกัน แต่ในเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่ยอดขายรถยนต์ในสหรัฐฯ
ลดลง แม้ว่าความต้องการเพิ่มสูงขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 อันเป็นผลจากการขึ้น
ภาษีรถยนต์ และคาดการณ์ว่ายอดขายจะลดลงในครึ่งปีหลัง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ย
ที่เพิ่มขึ้น เป็นผลให้ผู้บริโภคหันไปซื้อรถยนต์มือสองสภาพใหม่ที่มีราคาที่ถูกกว่ามาก
ขึ้น
รายงานข่าวระบุว่า บริษัท Ford ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่เป็นอันดับสอง
ของสหรัฐฯ มียอดขายรวมลดลงร้อยละ 3.1 ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นผลมาจาก
การซื้อรถยนต์นั่งโดยสารที่ลดลงร้อยละ 28 แต่ยอดขายของรถกระบะเพิ่มขึ้นร้อยละ
10.2
บริษัท Nissan แจ้งว่ามียอดขายรถยนต์รวมลดลงร้อยละ 15.2 ในเดือน
กรกฎาคม ซึ่งแบ่งเป็น ยอดขายของรถยนต์นั่งโดยสาร รถเอนกประสงค์และกระบะ
ซึง่ ลดลงร้อยละ 21.1 และ ร้อยละ 10.6 ตามลาดับ
ยอดขายในเดือนกรกฎาคมของบริษัท Honda ลดลงร้อยละ 8.2 ยอดขาย
รถยนต์โดยสารลดลงร้อยละ 19.3 ในขณะที่ยอดขายรถยนต์เอนกประสงค์เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3.2
ที่มา www.businessinsider.com , August 1, 2018
สรุปข่าวโดย: นางสาวแพรไพลิน ทิพย์อัมพร.....นักศึกษาฝึกงาน สคต.ชิคาโก

ค่าจ้างแรงงานในสหรัฐอเมริกาและสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 10 ปี
กระทรวงแรงงานของสหรัฐฯ รายงานว่าอัตราค่าจ้างแรงงานและสิทธิ
ประโยชน์จากการจ้างงานในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่สองของปี
2561 ซึ่งดัชนีค่าจ้างแรงงานในภาครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 ในไตรมาสที่สอง โดยสิทธิ
ประโยชน์และเงินตอบแทนเพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 2.8 ซึ่งถือเป็นอัตราการเติบโตสูงสุด
ในรอบเกือบสิบปี
เมือ่ เทียบอัตราขยายตัวของค่าจ้างกับสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐแล้วนั้น
ค่าจ้างขยายตัวร้อยละ 0.5 ขณะที่สวัสดิการที่เจ้าหน้าที่จะได้รับ ได้แก่ การบริการ
สุขภาพ กองทุนเกษียณอายุและสวัสดิการอื่นๆ ขยายตัวถึงร้อยละ 0.9 นับว่าเป็นการ
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เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดในรอบสี่ปี
แต่อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของเงินเดือนลูกจ้างของบริษัทเอกชนก็ยังคง
มากกว่าการขยายตัวของเงินเดือนเจ้าหน้าที่รัฐ โดยผลตอบแทนทั้งสิ้นที่บริษัทเอกชน
จ่ายให้ลูกจ้างเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 2.9 ในขณะที่ผลตอบแทนโดยรวมของเจ้าหน้าที่รัฐ
เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 2.3
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา รายงานเพิ่มเติมว่าดัชนีรายจ่ายเพื่อการ
บริโภคของบุคคล (Price index for personal consumption expenditures) ใน
เดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงภาวะเงินเฟ้อที่กาลังเพิ่มขึ้น และในขณะเดียวกันธนาคารกลางสหรัฐฯวางแผน
ที่จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกถึงสองครั้งในปีนี้(รวมทั้งปี 4 ครั้ง) เพื่อแก้ไข้ภาวะเงินเฟ้อที่
มีแนวโน้มสูงขึ้นดังกล่าว
ที่มา : www.foxbusiness.com, July 31, 2018
สรุปข่าวโดย: นางสาวสกาวรัตน์ สีหมากสุก......นักศึกษาฝึกงานสคต.ชิคาโก

สาธารณสุขเเจ้งเตือนเรื่อง สลัดและเเซนวิชที่วางจาหน่ายใน Kroger, Trader
Joe’s และ Walgreens อาจปนเปื้อนไซโคลสปอรา
Federal Health Officials ประกาศเรียกคืนสินค้าจาพวกสลัดและแซนวิช
มากกว่า 20 รายการสินค้า เนื่องจากอาหารจาพวกนี้มีแนวโน้มที่จะปนเปื้อนพยาธิ
ไซโคลสปอรา
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา หน่วยงานความปลอดภัยสินค้าอาหาร กระทรวง
เกษตรสหรัฐฯ เตือนเกี่ยวกับ เนื้อวัว เนื้อหมูเเละเนื้อสัตว์ปีกที่เป็นส่วนประกอบใน
สลัดที่วางจาหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ต เช่น Kroger Trader Joe’s รวมถึง
Walgreens อาจจะปนเปื้อนไซโคลสปอรา
พยาธิไซโคลสปอราเป็นสาเหตุทีทาให้เกิดอาการผิดปกติของลาไส้เป็นผลจาก
การที่บริโภคอาหารหรือน้าที่ปนเปื้อน อาการของโรคจะเเสดงออกมาหลังจากหนึ่ง
สัปดาห์ที่บริโภคอาหารที่ปนเปื้อน ผู้ป่วยจะมีอาการท้องเสียบ่อยครั้งเเละบางครั้งทา
ให้เกิดการทางานผิดปกติของลาไส้ นอกจากนี้ผู้ป่วยยังมีอาการเบื่ออาหาร น้าหนัก
ลดลง ปวดท้อง คลื่นไส้เเละอ่อนเพลีย อย่างไรก็ตามอาการป่วยนี้สามารถรักษาได้
โดยยาปฏิชีวนะ
กระทรวงเกษตรเผยว่า ปัญหานี้เป็นประเด็นขึ้นเมื่อ บริษัท Caito Foods ซึง่
เป็นบริษัทผู้จัดจาหน่ายอาหารในอินเดียนาโปลิส ได้รับเเจ้งจาก Fresh Express
บริษัทผู้ผลิตสลัดสาเร็จรูป ว่า “ผักกาดหวานที่ใช้ทาสลัดและเเซนวิชมักปนเปื้อนและ
ถูกเรียกคืน” โดยสินค้าที่ถูกเรียกคืนทั้งหมดคือสินค้าที่ถูกผลิตในช่วงวันที่ 15 ถึง
23 กรกฎาคม กระทรวงเกษตรสหรัฐฯเผยถึงความกังวลว่า ผลิตภัณฑ์บางชนิดที่อยู่
ในตู้เย็นของผู้บริโภคเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดการฟักตัวของพยาธิไซโคลสปอรา ซึ่ง
ระยะฟักตัวจะอยู่ที่ 2 ถึง 14 วัน และหากบริโภคไปแล้วก็จะทาให้เกิดอาการ
ป่วยขึ้นได้
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ข่าวการเรียกคืนสินค้าดังกล่าวหลังจากการระบาดของโรคติดเชื้อพยาธิ
ไซโคลสปอรา เริ่มต้นในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งเกี่ยวโยงกับสลัดของ
McDonald ที่ผลิตโดย Fresh Express ศูนย์ควบคุมเเละป้องกันโรคแห่งสหรัฐฯ
ระบุจานวนผู้ป่วยที่ยืนยันว่าเป็นผู้ติดเชื้อมีจานวน 286 ราย ณ วันที่ 26 กรกฎาคม
โดยมีผู้ป่วยอย่างน้อย 11 รายที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ที่มา: https://www.cnn.com วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
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บริษัท US Food เจรจาซื้อกิจการบริษัทในเครือ SGA
บริษัท US Foods Holding Corp. บริษัทยักษ์ใหญ่อันดับ 2 ของสหรัฐฯ ใน
ธุรกิจบริการอาหาร (Food Service) มีสานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองโรสมอนท์ รัฐ
อิลลินอยส์ ได้ประกาศการเจรจาตกลงซื้อกิจการ 5 บริษัทในเครือของบริษัท
Services Group of America (SGA) เป็นเงินสดจานวน 1.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
ในปี 2558 นิตยสารฟอร์บได้จัดอันดับบริษัท SGA เป็นบริษัทเอกชนรายใหญ่ด้าน
ธุรกิจบริการอาหารติดหนึ่งในกลุ่มครอบครัวที่รวยที่สุดของสหรัฐฯ ด้วยมูลค่า
ทรัพย์สิน 1.3 พันล้านเหรียญฯ บริษัท SGA ได้ย้ายสานักงานใหญ่จากนครซีแอตเติล
รัฐวอชิงตันเมื่อปี 2549 มาตั้งอยู่ที่อยู่ที่เมืองสก็อตเดล รัฐอริโซน่า บริษัท SGA มี
ลูกค้ากว่า 33,000 ราย มีศูนย์กระจายสินค้า 12 แห่ง และมีแบรนด์สินค้าของตนเอง
มากกว่า 20 แบรนด์
ตั้งแต่ปี 2559 บริษัท US Foods ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนได้ซื้อกิจการมาแล้ว 8
บริษัท ในปีนี้การเจรจาซื้อกิจการทั้ง 5 บริษัทในเครือบริษัท SGA จะทาให้บริษัท US
Foods แผ่ขยายตลาดธุรกิจบริการไปยังภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งกลุ่มลูกค้าของ
บริษัท SGA ได้แก่ กลุ่มธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหารลูกโซ่ โรงเรียน โรงพยาบาล
โรงแรม ธุรกิจเรือท่องเที่ยว และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เมื่อปีที่ผ่านทั้ง 5 บริษัทมี
ยอดขายรวมมูลค่า 3.2 พันล้านเหรียญฯ มีพนักงานจานวน 3,400 คน ซึ่งได้แก่
บริษัท Food Services of America ซึ่งเป็นผู้กระจายสินค้าถึง 16 รัฐในฝั่งตะวันตก
และตอนกลางของสหรัฐฯ บริษัท Systems Services of America บริษัท
Amerifresh Inc. บริษัท Ameristar Meats Inc. และบริษัท Compac Express Inc
ยอดขายประจาไตรมาสที่สองของบริษัท US Foods มีมูลค่า 6.1 พันล้าน
เหรียญฯ และมีรายได้สุทธิ 126 ล้านเหรียญฯ เพิ่มสูงขึ้นจาก 65 ล้านเหรียญฯ
ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา การเจรจากซื้อกิจการในครั้งนี้ จะทาให้ US
Foods ขยายตลาดในกลุ่มลูกค้าภัตตาคารร้านอาหารประมาณ 250,000 แห่งซึ่งมี
ยอดขายในปีที่ผ่านมาถึง 24 พันล้านเหรียญฯ ทั้งนี้บริษัท US Foods ได้ดาเนินการ
กู้ยืมเงินจากบริษัท J.P. Morgan และ Bank of America Merrill Lynch เป็นเงิน
จานวน 1.5 พันล้านเหรียญฯ ในการซื้อกิจการทั้ง 5 บริษัทจากบริษัท SGA
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