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        สวัสดีสมาชิกวารสารเพื่อการเตือนภัยสินคาเกษตร

และอาหาร (ACFS Early Warning) ทุกทาน การเร่ิมตนป 2564 น้ี

มีเหตุการณสำคัญประการหนึ ่งคือการออกจากสหภาพยุโรป

ของสหราชอาณาจ ักร (Brexit) ท ี ่ เป นผลโดยสมบูรณข ึ ้น

ในวันที่ 1 มกราคม วารสาร Early Warning ปที ่ 13 ไตรมาส

มกราคม - มีนาคม 2564 ฉบับนี้จึงขอเสนอที่มาและผลกระทบ

ของปรากฏการณดังกลาว ในแงมุมที่เกี่ยวของกับระบบคุณภาพ

มาตรฐานและความปลอดภัยของส ินค าเกษตรและอาหาร

ถึงแมความเคลื ่อนไหวที ่เกิดขึ ้นในปจจุบันจะยังไมสงกระทบ

กับการดำเนินธุรกิจของผูประกอบการไทยมากนัก แตก็อาจนำมาสู

ความเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบไดมากในอนาคต วารสารฉบับนี้

จึงมุงหวังวาจะเปนประโยชนในการปรับตัว ตลอดจนแสวงหาโอกาส

ทางธุรกิจใหกับผูประกอบการสินคาเกษตรและอาหารของไทย

ในทุกระดับ

        ทีมงาน Early Warning ไดคัดสรรสาระดานความปลอดภัย

อาหาร สถานการณสินคาเกษตร มาตรการอุปสรรคทางเทคนิค

ตอการคาและกฎระเบียบ-กฎหมายที่เกี่ยวของตออุตสาหกรรม

เกษตรและอาหารเพื่อเผยแพรขาวและอีเมลขาวสารทันเหตุการณ

ผานชองทางเว็บไซต https://warning.acfs.go.th และแฟนเพจ

Facebook  “Ear ly Warn ing  เต ือนภ ัยส ินค  า เกษตร”

(@acfsearlywarning) โดยไมมีคาใชจายในการบอกรับเปนสมาชิก

ทั้งนี้หากมีขอเสนอแนะหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมสามารถติดตอ

กองบรรณาธิการไดที่อีเมล acfsearlywarning@gmail.com

Ê¶ÔµÔ¡ÒÃ¹Óà¢ŒÒ - Ê‹§ÍÍ¡
ä·Â-ÊËÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ã

»‚ 2560 – 2563

¨Ñº¡ÃÐáÊ NTBs

¢‹ÒÇÊÑ้¹·Ñ¹âÅ¡!!!!!

BREXIT ¤ÇÒÁà¤Å×่Í¹äËÇ·Õ่à´็´à´Õ่ÂÇ

¢Í§ÊËÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ã

ÁÒµÃ¡ÒÃÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃ
“ËÅÑ§ Brexit” ·Õ่¹‹Ò¨ÑºµÒÁÍ§

“Brexit Deal” µ‹Í EU:
ÇÔà¤ÃÒÐË�âÍ¡ÒÊáÅÐ¼Å¡ÃÐ·ºµ‹Íä·Â

“Deal” ËÃ×Í “No Deal”

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�¤ÇÒÁµ¡Å§¡ÒÃ¤ŒÒàÊÃÕ¢Í§
UK ËÅÑ§ Brexit Deal

ข่าวสั้น
ทัน โลก!!!!!



5
อันดับ SPS/TBT NOTIFICATION

»ÃÐà·È·Õ่ÁÕ¡ÒÃá¨Œ§àÇÕÂ¹ SPS 5 ÍÑ¹´ÑºáÃ¡

»ÃÐà´็¹ MRLs
ÁÒµÃ°Ò¹/ÃÐàºÕÂº·Ñ่Çä»
¡Ñ¡¡Ñ¹/ÃÐ§Ñº¡ÒÃ¹Óà¢ŒÒ
ÁÒµÃ°Ò¹/ÃÐàºÕÂº¡ÒÃ¹Óà¢ŒÒ
ÇÑµ¶Øà¨×Í»¹ÍÒËÒÃ
Í×่¹æ

556
376
324
393
150
202

ÃÇÁ 2001

405

172

127

127

92ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò

ºÃÒ«ÔÅ

ÞÕ่»Ø†¹

á¤¹Ò´Ò

ÊËÀÒ¾ÂØâÃ»

»ÃÐà·È·Õ่ÁÕ¡ÒÃá¨Œ§àÇÕÂ¹ TBT 5 ÍÑ¹´ÑºáÃ¡

»ÃÐà´็¹ ©ÅÒ¡ ºÃÃ¨ØÀÑ³±�
ÃÐàºÕÂº ÁÒµÃ°Ò¹
ÇÔ¸Õ¡ÒÃµÃÇ¨ÇÔà¤ÃÒÐË�

93
563
194

ÃÇÁ 850

129

120

75

69

58ºÃÒ«ÔÅ

à¤¹ÂÒ

ÂÙ¡Ñ¹´Ò

á·¹«Òà¹ÕÂ

ÃÇÑ¹´Ò

ÁÙÅ¤‹Ò¡ÒÃ¤ŒÒÃÐËÇ‹Ò§ä·Â-ÊËÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ã (Ë¹‹ÇÂ: ÅŒÒ¹ºÒ·)

¹Óà¢ŒÒ Ê‹§ÍÍ¡

99,884 138,345

6,665 32,142

2560

¹Óà¢ŒÒ Ê‹§ÍÍ¡

96,852 130,368

6,788 33,327

2561

¹Óà¢ŒÒ Ê‹§ÍÍ¡

75,891 119,331

7,565 35,305

2562

¹Óà¢ŒÒ Ê‹§ÍÍ¡

64,779 95,462

10,882 35,832

2563

ÁÙÅ¤‹Ò¡ÒÃ¤ŒÒÃÇÁ

ÁÙÅ¤‹Ò¡ÒÃ¤ŒÒÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃ

สินค้าเกษตรส่งออก-นำเข้า ไทย-สหราชอาณาจักร
ปี 2560 – 2563

10
อันดับ

ÊÔ¹¤ŒÒÊ‹§ÍÍ¡¨Ò¡ä·Âä»ÊËÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ã 10 ÍÑ¹´Ñº

¼ÅÔµÀÑ³±�ä¡‹á»ÃÃÙ»Í×่¹æ 
¶Ø§Á×ÍÍ×่¹ æ
¡Ð·ÔÊÓàÃ็¨ÃÙ»
ÂÒ§¹Í¡Ã¶Â¹µ�¹Ñ่§
¢ŒÒÇà¨ŒÒ¢ÒÇËÍÁÁÐÅÔä·Â 100 % ªÑ้¹ 1
ÇÑµ¶Ø´ÔºÍÒËÒÃÊÑµÇ�Í×่¹ æ
ÇÑµ¶Ø´ÔºÍÒËÒÃÊÑµÇ�·Õ่ÁÕà¹×้ÍÊÑµÇ� Í×่¹ æ
ÂÒ§¹Í¡Ã¶ºÑÊËÃ×ÍÃ¶ºÃÃ·Ø¡
·Ù¹‹ÒÍ×่¹ æ ºÃÃÐ¨ØÀÒª¹ÐÍÒ¡ÒÈ¼‹Ò¹à¢ŒÒÍÍ¡äÁ‹ä´Œ
¡ØŒ§¢ÒÇ äÁ‹ÁÕËÑÇ äÁ‹ÁÕËÒ§

ÊÔ¹¤ŒÒ¹Óà¢ŒÒ¨Ò¡ÊËÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡ÃÊÙ‹ä·Â 10 ÍÑ¹´Ñº

ÇÔÊ¡Õ้
¼ÅÔµÀÑ³±�ä¡‹á»ÃÃÙ»Í×่¹æ
¶Ø§Á×ÍÍ×่¹ æ
ÇÑµ¶Ø´ÔºÍÒËÒÃÊÑµÇ� (à¹×้ÍÊÑµÇ�»†¹)
¹้ÓµÒÅ·ÃÒÂ´Ôº
ÂÒ§ÊÑ§à¤ÃÒÐË� Í×่¹ æ
ÍÒËÒÃ»ÃØ§áµ‹§ Í×่¹ æ
¹้ÓµÒÅ·ÃÒÂ¢ÒÇºÃÔÊØ·¸Ô์
¼ÅÔµÀÑ³±�ËÁÑ¡ Í×่¹ æ
ÁÑ¹½ÃÑ่§ ÊÓËÃÑº¡ÒÃà¾ÒÐ»ÅÙ¡
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648
1252

0
473
849
575
0

0
1173

17014

544
768
0

616
622
771
0

0

1098

18944

570
613
604
582
450
856
893

421

1019

19154

414
439
547
555
593
733
736

5103

1080

16732

97
212
0

301
0
0
117
0

0.061
3480

103
31

285
123

142
0.036

3782

0

0

0

131
226
0

323
594
0

283
0.379

0
3175

142
195
382
448
550
603
609
713
1173
2067

2560256125622563¾.È 2560256125622563¾.È



ข่าวสั้น
ทัน โลก!!!!!

·ÃÑÁ»ŠäÇŒÅÒÂ Â×่¹¢ŒÍ¾Ô¾Ò·
á¤¹Ò´Ò¡Õ´¡Ñ¹¼ÅÔµÀÑ³±�¹Á

จับกระแส

NTBs

       ในชวงเดือนธันวาคมป 2563 ที ่ผ านมา
สหรัฐอเมริกาไดย่ืนขอพิพาททางการคากับแคนาดา
เขาสู เวทีเจรจาของกลุมประเทศที่มีความตกลง
การคาเสรีรวมกันในกรอบ สหรัฐอเมริกา-แคนาดา-
เม็กซิโก ท่ีต้ังข้ึนใชแทนความตกลง NAFTA เน่ืองจาก
หลังที ่สหรัฐอเมริกาและแคนาดามีความตกลง
การคาดังกลาวรวมกันแลว แคนาดาก็ยังคงใช
มาตรการปกปองผูผลิตในประเทศอยางเขมงวด
สำหรับสินคากลุ มผลิตภัณฑนม สงผลผู ผลิต
จากสหรัฐอเมริกาไดรับผลกระทบและยังประสบ
ความยากลำบากในการสงสินคากลุ มดังกลาว
เขาไปจัดจำหนายในแคนาดา

Brexit »†Ç¹!
à¹×้ÍÊÑµÇ�ÍÑ§¡ÄÉâ´¹µÃÇ¨ÂÔº·Ø¡·‹Ò

       เมื่อสิ้นป 2563 ที่ผานมา สหราชอาณาจักร
ไดออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) อยางเสร็จสมบูรณแลว
และสหราชอาณาจักรเปนประเทศที่สามสำหรับ
การสงออกสัตวและผลิตภัณฑจากสัตวเข าส ู 
สหภาพยุโรป ซ่ึงทำใหสินคากลุมดังกลาวตองไดรับ
การตรวจสอบสุขอนามัยและสุขภาพสัตวกอนเขาสู
สหภาพยุโรปได แตพบวาหนวยงานภาครัฐของท้ังฝง
สหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปยังไมมีการเตรียม
การรองรับที ่เพียงพอ ทั้งขอกำหนดการปฏิบัติ
ดานเอกสารและความลาชาของการดำเนินการ
ของหนวยงานภาครัฐ เปนตน ซ่ึงสวนใหญมักเกิดข้ึน
กับดานชายแดนที่นำเขาจากสหราชอาณาจักร
เขาสูสหภาพยุโรป กอใหเกิดข้ันตอนปฏิบัติท่ียุงยาก
สำหรับผูสงออกของสหราชอาณาจักร และอาจกระทบ
ตอหวงโซอุปทานอาหารของประเทศในสหภาพยุโรปได

àÂÍÃÁÑ¹à¼Â¼ÅÈÖ¡ÉÒàÈÃÉ°¡Ô¨ËÅÑ§ Brexit ÊËÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡ÃËŒÒÁÊ‹§ÍÍ¡ÊÑµÇ�ÁÕªÕÇÔµ

Scan QR Code บทความเพิ ่มเติม

       รายงานกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานแหงชาติ
ของเยอรมนี (BMWi) เปดเผยวา การทำขอตกลงทางการคาเสรี
ของทั ้งทางสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร
อาจชวยลดผลกระทบเชิงลบทางเศรษฐกิจของ Brexit
ซ่ึงจากการศึกษาคาดการณวา GDP ในสหราชอาณาจักร
อาจสูงถึง 0.96% แต GDP ที่แทจริงของเยอรมนีนั้น
จะลดลงประมาณ 0.14% หรือเทากับประมาณ
4,900 ลานยูโร เปนผลมาจากการคาระหวางเยอรมนี
และสหราชอาณาจักรท่ีลดลงอยางตอเน่ืองหลังการลง
ประชามติ Brexit ในป 2559 ซ่ึงจากผลกระทบดังกลาว
เยอรมนีสามารถไดรับการชดเชยโดยการทำการคา
ท ี ่ เพ ิ ่มข ึ ้นก ับประเทศที ่สามและประเทศอ ื ่นๆ
ในสหภาพย ุโรป

       รัฐบาลสหราชอาณาจักรออกมาตรการหาม
สงออกสัตวท่ีมีชีวิตใน 12 เดือนขางหนา โดยสำนักขาว
BBC ไดรายงานถึงมาตรการลดระยะเวลาที่สัตวมีชีวิต
จะตองอยู ในรถบรรทุกภายในสหราชอาณาจักร
และกฎระเบ ียบควบคุมการซ ื ้อขายส ัตว ม ีช ีว ิต
ของสหภาพยุโรป ท่ีในปจจุบันมีการอนุญาตใหสามารถ
ขนสงสัตวไปตางประเทศเพื่อนำไปฆาเปนอาหารได
ซึ่งสำหรับสหราชอาณาจักรแลวมีสัตวเพียงไมกี่พันตัว
เทานั ้นที ่ถ ูกส งไปยังย ุโรปเพื ่อฆา แตในขณะนี ้
สหราชอาณาจักรได ออกจากสหภาพยุโรปแลว
และจะหยุดปฏิบัติตามกฎดังกลาวหลังจากชวงเปล่ียนผาน
ของ Brexit สิ ้นสุดลงในวันที ่ 31 ธันวาคม 2563
โดยมาตรการนี้กำหนดเฉพาะสัตวที ่มีชีวิตที ่จะสง
ไปตางประเทศเพื่อทำการฆาเปนอาหารเทานั้น

Scan QR Code บทความเพิ ่มเติม
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       “สหราชอาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ (United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland)” หรือ “สหราชอาณาจักร (United Kingdom: UK)” เปนอีกหนึ่งประเทศที่มีองคความรู
ท้ังดานการวิจัยและพัฒนาท่ีสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานดานสุขอนามัยพืชและสุขภาพสัตวในอันดับตนของโลก
ทั้งยังมีความกาวหนาดานการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยอาหารที่โดดเดน เชน มาตรฐานการตามสอบ
และผลิตไขปลอดเชื้อ ตลอดจนถึงการพัฒนายกระดับมาตรฐานหลังเกิดวิกฤติสุขอนามัยสัตวและความปลอดภัย
อาหารในยุคกอน คือวิกฤติโรควัวบา และการปลอมปนเนื้อสัตว โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตรและการประเมิน
ความเส่ียงท่ีเขมแข็ง ท่ีนำมาสูมาตรฐานอาหารสัตวและการจัดการหวงโซการผลิตท่ีสรางความเช่ือม่ันแกประเทศ
คูคาทั่วโลก 
       นอกจากระบบมาตรฐานของภาครัฐที่เขมงวดแลว ระบบมาตรฐานภาคเอกชนอยางมาตรฐาน BRC
(British Retail Consortium) ของสมาคมผูประกอบธุรกิจคาปลีกแหงสหราชอาณาจักร ที่ปจจุบันพัฒนา
มาจนถึงฉบับที่ 8 ก็ถือเปนหนึ่งในมาตรฐานการจัดการกระบวนการผลิตที่ไดรับการยอมรับในอุตสาหกรรม
อาหารทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย

การถอนตัวจากประชาคมเศรษฐกิจ
“สหภาพยุโรป”

       จากผลประชามติในสหราชอาณาจักรเมื่อป 2559
หรือ Brexit ถือเปนความเคลื่อนไหว
ของประชาคมเศรษฐกิจที่ไดรับ
การจับตามองอยางกวางขวาง

หน่ึงในเหตุผลการถอนตัวท่ีสำคัญ คือความสูญเปลาดานคาใชจาย
เพื ่อดำรงรักษาสมาชิกภาพ ในขณะที ่ก อใหเกิดประโยชน
ทางเศรษฐกิจตอสหราชอาณาจักรไมมากเทาที ่ควร ทั ้งยัง
ตองรับผลกระทบจากนโยบายของสหภาพยุโรป เชน การเคล่ือนยาย
แรงงานเสรี หรือแรงงานอพยพ แตในขณะเดียวกันการออกจาก
ประชาคมเศรษฐกิจที่มีนโยบายการเกษตรรวม (Common
Agricultural Policy: CAP) ท่ีสวนหน่ึงไดใหเงินอุดหนุนเกษตรกร
มีศักยภาพการผลิตภายใตภาระตนทุนท่ีสูงของประเทศพัฒนาแลว
หรือการรักษาพ้ืนท่ีตลาดสำหรับสินคาเกษตรท่ีสำคัญ เชน ขาวสาลี
ขาวบารเลย เน้ือโค สุกร แพะ แกะ และผลิตภัณฑนม ท่ีสหภาพยุโรป
ถือเปนตลาดสงออกอันดับตน ไดสรางความกังวลใหภาคเกษตร
ของสหราชอาณาจักรตอ Brexit 

ของสหราชอาณาจักร
ความเคลื่อนไหวที่เด็ดเดี่ยว

จากสมาชิกสหภาพยุโรปสู่ Brexit
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การปรับตัวรอบด้านเพื่อรองรับ Brexit ของสหราชอาณาจักร

       การเตรียมการในประเทศเพื่อรองรับการถอนตัวจากสหภาพยุโรป เริ่มตนจากการสรางกลไกทางกฎหมาย
ของตนข้ึนใชเม่ือหลุดพนจากกลไกเดิมของสหภาพยุโรป เชน กฎหมายการเกษตร 2563 (Agriculture Act 2020)
ที่ใหสหราชอาณาจักรสามารถดำเนินนโยบายอุดหนุนการเกษตรและพัฒนาชนบทของตนแทนที่การดำเนินการ
ตาม CAP ซึ่งเปนสวนที่เกษตรกรในประเทศกังวลมากอน นอกจากนั้นกฎหมายดังกลาวยังกำหนดเกี่ยวกับ
ความมั่นคงทางอาหาร ความโปรงใสและเปนธรรมของขอมูลในหวงโซอุปทานอาหาร ตลอดจนมาตรฐานอาหาร
และการดำเนินการทางการเกษตรและอาหารที่สัมพันธกับองคการการคาโลก (WTO) เปนตน 
       ในแงของการรักษาความปลอดภัยจากสินคาเกษตรและอาหารนำเขาสหราชอาณาจักรก็ไดจัดทำระบบ
ขึ้นทะเบียนและติดตาม IPAFFS (Import of Products, Animals, Food and Feed System) ขึ้นใชเอง
แทนที่ระบบ TRACES (Trade Control and Expert System) ของสหภาพยุโรป โดยมีระยะเวลาเปลี่ยนผาน
การยอมรับรูปแบบใบรับรองสุขอนามัยของสหภาพยุโรปเปนเวลา 3 เดือน ระหวางวันที ่ 1 มกราคม -
31 มีนาคม 2564 และจะแยกระบบอยางสมบูรณตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2564 เปนตนไป

ความตกลงการค้าเสรี (FTA)
เครื่องมือการค้าของสหราชอาณาจักร

       นอกจากการวางโครงสรางภายในประเทศและเรงเจรจาความตกลงกับสหภาพยุโรปแลว สหราชอาณาจักร
ก็ยังไดเรงทำความตกลงการคาเสรี (Free Trade Agreement: FTA) กับประเทศอื่น ๆ ที่ไมไดเปนสมาชิก
สหภาพยุโรปในชวงระยะเปลี ่ยนผาน โดยเปาหมายกลุ มแรกของสหราชอาณาจักรคือประเทศตาง ๆ
ที่มีความตกลงเดิมอยู กับสหภาพยุโรปและมีมูลคาการคากับสหราชอาณาจักรสูง โดยเมื ่อเขาสู ป 2564
สหราชอาณาจักรก็บรรลุความตกลงการคาเสรีกวา 60 ประเทศ ทั ้งที ่ความตกลงเปนผลตั ้งแตวันที ่ 1
มกราคม 2564 เชน ญี่ปุนและเวียดนาม และที่ความตกลงจะเปนผลในอนาคต เชน แคนาดาและเม็กซิโก
นอกจากนั้นยังมีประเทศที่อยู ระหวางการเจรจาอยูอีกจำนวนหนึ่ง โดยความตกลงการคาเสรีใหมเหลานี้
มักมีเนื้อหาคงเดิมกับความตกลงของแตละประเทศกับสหภาพยุโรปและประเทศที่มีความตกลงการคาเสรี
กับสหราชอาณาจักรมีทั้งที่อยูในทวีปเอเชีย แอฟริกา ยุโรป อเมริกาเหนือและใต ตลอดจนหมูเกาะตาง ๆ

WTO

W
TO
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       ประเทศสำคัญในเอเชียที่มีความตกลงการคาเสรีกับสหราชอาณาจักรแลวมีทั้งญี่ปุ น ตุรกี เกาหลีใต
เวียดนาม และสิงคโปร โดยญี่ปุ นและเกาหลีใตตางก็มีความตกลงที่ครอบคลุมถึงสินคาเกษตรและอาหาร
แตท้ังสองประเทศก็อาจเปนสงออกสินคาอุตสาหกรรมเขาสูสหราชอาณาจักรเปนหลัก ท้ังสินคากลุมเคร่ืองใชไฟฟา
และยานยนต ในขณะท่ีสิงคโปรก็เปนประเทศท่ีเนนการคาสินคาโดยมีอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไมมากนัก
ทำใหประเทศที่นาจับตามองจึงอาจเปนตุรกีและเวียดนาม โดยตุรกีมีความไดเปรียบในเชิงตำแหนงที่ตั ้ง
ซึ่งอาจทำใหประหยัดตนทุนคาขนสงสินคาเกษตรและอาหารในรายการที่สำคัญไดแกผลไมแปรรูปตาง ๆ
ของหวานและอาหารหมักดอง ในขณะท่ีเวียดนามก็มีความไดเปรียบดานตนทุนการผลิต และมีสินคาประมงตาง ๆ
ทั้งกุง กุงแปรรูป ปลา กาแฟ เม็ดมะมวงหิมพานต ตลอดจนเครื่องเทศอยางพริกไทย เปนสินคาเกษตรและ
อาหารที่โดดเดน แตนอกจากประเทศที่มีความตกลงการคาเสรีรวมกันแลวยังมีประเทศในเครือจักรภพ
ที่ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีอีกเชนอินเดีย ซึ่งเปนอีกหนึ่งผูสงออกขาวและพืชผักผลไมไปยังสหราชอาณาจักร
ที่สำคัญและไมสามารถมองขามได

       ประเทศในทวีปแอฟริกาก็ถ ือเปนอีกหนึ ่งต นทางของสินคานำเขาสู สหราชอาณาจักรที ่สำคัญ
เพราะมีทั้งความไดเปรียบของตนทุนการผลิตและตนทุนคาขนสง จึงทำใหสหราชอาณาจักรนำเขาสินคา
กลุมพืชผักจากหลาย ๆ พื้นที่ในแอฟริกา ตั้งแตแอฟริกาใตถึงอียิปต ทั้งผลไมอยางสมและองุน ตลอดจน
เครื ่องเทศตาง ๆ ในขณะที ่อีกดานหนึ ่งสหราชอาณาจักรก็มีการนำเขากลวยและผลไมเขตรอนอื ่น ๆ
เปนปริมาณมากจากประเทศแถบแคริบเบียนและอเมริกาใต ซึ่งมีความตกลงการคาเสรีแลวหลายประเทศ

       นอกจากความตกลงการคาเสรีระดับทวิภาคีและพหุภาคีกับกลุมประเทศตาง ๆ ดังตัวอยางขางตน
สหราชอาณาจักรยังแสดงความสนใจจะเขารวมความตกลงที่ครอบคลุมและกาวหนาของหุนสวนทางเศรษฐกิจ
ภาคพื้นแปซิฟก (Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-pacific Partnership: CPTPP)
จากการชักชวนของญี่ปุ นอีกดวย ซึ่งความตกลงดังกลาวครอบคลุมตลาดอยางกวางขวาง และมีแนวโนม
ที่จะขยายตัวอยางยิ่งใหญในอนาคต หากสหรัฐอเมริกาและจีนแจงความประสงคเขารวมอยางเปนทางการ
ซ่ึงถามีประเทศการคาสำคัญของยุโรปอยางสหราชอาณาจักรเขารวมดวยแลว ความตกลงดังกลาวอาจกลายเปน
เครือขายธุรกิจและความรวมมือระหวางประเทศท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ี ประชากร และขนาดเศรษฐกิจเปนลำดับหน่ึงของโลก
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*หมายเหตุ สัญลักษณหนาชื่อประเทศแตละสัญลักษณแทนสถานะความตกลงกับ UK

สถานการณ์ความตกลงการค้าเสรีของสถานการณ์ความตกลงการค้าเสรีของสถานการณ์ความตกลงการค้าเสรีของ

Ê¶Ò¹Ð¤ÇÒÁµ¡Å§¡Ñº UK

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU Member States)

ประเทศที่ UK เจรจาคงสิทธิ์ FTA เดิมของ EU ไวไดหลัง Brexit

ประเทศที่ UK กำลังเจรจาเพื่อคงสิทธิ์ FTA เดิมของ EU ใกลสำเร็จ

ประเทศที่ UK เปดการเจรจา FTA ใหม (ไมเคยมีความตกลงกับ EU)

ประเทศที่ UK ยังไมไดเปดการเจรจาเพื่อคงสิทธิ์ FTA เดิมของ EU

North America
Mexico
Canada

South America
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Peru
The Republic of Guyana
Panama
Suriname

Caribbean
Antigua and Barbuda
Bahamas
Barbados
Belize
Dominica
Dominican Republic
Grenada
Jamaica
Saint Lucia
St. Kitts and Nevis
St. Vincent and the Grenadines
Trinidad and Tobago
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สัญลักษณหนาชื่อประเทศแตละสัญลักษณแทนสถานะความตกลงกับ UK

สถานการณ์ความตกลงการค้าเสรีของ หลังUK Dealสถานการณ์ความตกลงการค้าเสรีของ หลังUK Dealสถานการณ์ความตกลงการค้าเสรีของ หลังUK Deal

Georgia
Israel
Japan
Lebanon
Palestinian Authority
Papua New Guinea
Singapore
South Korea
Vietnam
Jordan
Armenia
Azerbaijan
Iraq
Kazakhstan

Africa
Botswana
Cameroon
Cote d’Ivoire
Egypt
Eswatini
Mauritius
Morocco
Mozambique
Namibia
Seychelles
South Africa
Tunisia
Zimbabwe
Lesotho
Algeria
Ghana 
Kenya
Comoros 
Madagascar 

Europe
Faroe Islands
Iceland
Kosovo
Liechtenstein
Moldova
North Macedonia
Norway
Switzerland
Turkey
Ukraine
Albania 
Montenegro 
Serbia 
Andorra
San Marino
ÊÁÒªÔ¡ EU 27 »ÃÐà·È

Caribbean
Antigua and Barbuda
Bahamas
Barbados
Belize
Dominica
Dominican Republic
Grenada
Jamaica
Saint Lucia
St. Kitts and Nevis
St. Vincent and the Grenadines
Trinidad and Tobago

Asia
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เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ครั้งใหญ่
หลังช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่าน

สหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป
มีความสัมพันธ์ กันอย่างไร

       สหราชอาณาจักรเปนสมาชิกของประชาคมการคายุโรปหรือที ่เรียกวา EU ตั ้งแตป พ.ศ. 2516
และเปนหุนสวนทางการคาที่สำคัญของสหภาพยุโรป โดยสินคาเกษตรที่สำคัญที่สหราชอาณาจักรนำเขา
ไดแก เนื้อสัตว ผลิตภัณฑจากนม และผลไม สำหรับสินคาสงออกที่สำคัญ ไดแก เนื้อสัตว และผลิตภัณฑจากนม
นอกจากนั้นสหภาพยุโรปยังเปนตลาดหลักของสหราชอาณาจักร สวนผลิตภัณฑประเภทน้ำมัน น้ำตาล
และอาหารสัตว ซึ่งประเทศที่เปนตลาดนำเขา - สงออกหลักของสหราชอาณาจักรในสหภาพยุโรป ไดแก
เนเธอรแลนด ฝรั่งเศส ไอรแลนด และเยอรมนี

       หลังชวงเวลาเปลี่ยนผานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 สหราชอาณาจักรไดออกประกาศกฎเกี่ยวกับ
การนำเขา - สงออกสินคาที่อยูภายใตการกำกับดูแลดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช โดยรวมถึงขอกำหนด
สำหรับการดำเนินการตาง ๆ ทั้ง 4 ดาน ดังนี้

       การแจงเตือนลวงหนาเกี่ยวกับการนำเขา ผูนำเขาจะตองแจงลวงหนาไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ
การมาถึงของสินคาในสหภาพยุโรป โดยทั่วไปจะเปนแบบฟอรมทางการเพื่อแจงการนำเขา ซึ่งมีรายละเอียด
เกี่ยวกับประเทศตนทาง - ปลายทาง และรายละเอียดทั่วไปสำหรับผูนำเขา ผูสงออกและผูขนสง โดยผูนำเขา
จะตองสงลวงหนากอนที่สินคาจะไปถึงหนวยงานที่ดูแลสินคานั้นๆ

¡ÒÃá¨Œ§àµ×Í¹
¡ÒÃ¹Óà¢ŒÒÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ

ãºÃÑºÃÍ§´ŒÒ¹ÊØ¢Í¹ÒÁÑÂ
(àª‹¹ ãºÃÑºÃÍ§¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡

ËÃ×ÍãºÃÑºÃÍ§ÊØ¢Í¹ÒÁÑÂ¾×ª)

¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¢ŒÍÁÙÅ
»ÃÐ¨ÓµÑÇáÅÐ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

·Ò§¡ÒÂÀÒ¾·Õ่ªÒÂá´¹

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¹Óà¢ŒÒ
à¢ŒÒ¼‹Ò¹´‹Ò¹¤Çº¤ØÁªÒÂá´¹
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หรือ ไม?่
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       นอกจากนั้นตองมีใบรับรองสุขอนามัยที่เปนเอกสารทางการ เพื่อยืนยันวาผลิตภัณฑตรงตามขอกำหนด
ดานสุขอนามัยของประเทศปลายทาง จำเปนตองใชในการสงมอบระหวางการขนสง ซึ่งผลิตภัณฑที่ตางกัน
ผูสงออกจะตองแจงรายละเอียดน้ัน ๆ ซ่ึงอาจเปนรายละเอียดเก่ียวกับประเทศตนทาง สถานีปลายทางหรือลักษณะ
ของการขนสง สำหรับสัตวมีชีวิตและผลิตภัณฑจากสัตวจำเปนตองยื่นใบรับรองสุขภาพสัตวอยางเปนทางการ
(2020/2235) ซึ่งเปนเอกสารที่ยืนยันเกี่ยวกับสุขภาพสัตวหรือสินคาที่สงมอบ โดยมีการตรวจสอบสินคา
จากสัตวแพทยผูมีอำนาจลงนาม เพื่อตรวจสอบวาสินคาที่สงออกนั้นเปนไปตามขอกำหนดดานสุขอนามัย
ของประเทศปลายทาง 
       สำหรับการตรวจสอบเอกสารขอมูลประจำตัว เปนการตรวจสอบเน้ือหาและการติดฉลากวามีความสอดคลอง
กับขอมูลที่ใหไวในเอกสารประกอบหรือไม นอกจากนั้นการตรวจสอบทางกายภาพจะเปนการตรวจสอบสินคา
วาเปนไปตามขอกำหนดดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) สำหรับสหราชอาณาจักร ซ่ึงรวมถึงการตรวจสอบ
บรรจุภัณฑของสินคา วิธีการขนสงและการติดฉลากวามีความเหมาะสมเพียงพอ 
       และสุดทายกระบวนการนำเขาผานดานควบคุมชายแดน (BCP) เปนขอกำหนดสำหรับสินคาบางประเภท
ท่ีจะนำเขาสหราชอาณาจักร โดยผานทางจุดเขาเฉพาะท่ีติดต้ังไวเพ่ือตรวจสอบสินคา และเปนท่ีทำการตรวจสอบ
สัตว พืช และผลิตภัณฑที่มาจากสหภาพยุโรป การตรวจสอบเหลานี้ดำเนินการเพื่อปองกันสัตว พืช และสุขภาพ
ของประชาชนในสหราชอาณาจักร ซึ่งดานควบคุม BCP แตละดานจะมีการตรวจสอบที่แตกตางกันดังนั้น
จึงเปนความรับผิดชอบของผูนำเขา - สงออก ในการตรวจสอบเพื่อใหแนใจวาสินคาถูกสงผาน BCP ที่เหมาะสม
โดยทั่วไปผูนำเขาจะตองแจง BCP ที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการมาถึงของสินคาซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
แจงเตือนการนำเขาลวงหนา 
       ทั้งนี ้ แมวาสหราชอาณาจักรไดออกจากสหภาพยุโรปแลว แตสำหรับขอตกลงทางการคายังทำให
สหราชอาณาจักรสามารถทำการคาโดยไมมีภาษีศุลกากรและไมมีโควตาระหวางกันตอไป โดยปฏิบัติตามกฎ
วาดวยถิ่นกำเนิดสินคา (rules of origin) อยางไรก็ตามกระบวนการที่สหราชอาณาจักรประกาศออกมาลาสุด
จะสงผลกระทบตอทั้งผูนำเขา - สงออก เปนอยางมาก เนื่องจากตองเผชิญกับพิธีการทางศุลกากรที่ซับซอนขึ้น
เชน ดานตรวจสินคาพรมแดนที่ทาเรือกาเลส และทาเรือโดเวอร ซึ่งเปนพรมแดนสหราชอาณาจักร - ฝรั่งเศส
มีขอกำหนดในเร่ืองใบขนสงสินคาขาเขาและขาออก ใบรับรองสุขอนามัยพืชอาหาร ซ่ึงสงผลใหตนทุนการซ้ือขาย
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกอนที่สหราชอาณาจักรจะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป
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มาตรการสินค้าเกษตร หลัง ที่น่าจับตามอง
       ในดานสินคาเกษตรและอาหารทั้งสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปยังคงตองผานการตรวจสอบควบคุม
มาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช สำหรับมาตรฐานการตรวจรับรองเกษตรอินทรียในสหราชอาณาจักร
ปจจุบันยังใชขอกำหนดของสหภาพยุโรป คือ Council Regulation (EC) No 2018/848 and Commission
Regulation (EC) Nos 889/2008 and 1235/2008 และหนวยตรวจรับรองเกษตรอินทรียของสหราชอาณาจักร
ยังคงไดรับการขึ้นทะเบียนจากสหภาพยุโรป ซึ่งหมายถึงสินคาเกษตรอินทรียของสหราชอาณาจักรสามารถ
นำเขาสหภาพยุโรปไดเหมือนเดิม และการนำเขาสินคาออรแกนิคสำหรับสหราชอาณาจักรยังตองมี Certificate
of Inspection (COI) ซึ่งในปจจุบันสหราชอาณาจักรไมไดอยูภายใตระบบการกำกับดูแลและออกใบรับรอง
สุขอนามัยอิเล็กทรอนิกส (TRACES-NT) แลว

       นอกจากนั้นภายใตกรอบความรวมมือดานการจัดการปริมาณสัตวน้ำในนานน้ำของสหภาพยุโรปและ
สหราชอาณาจักรที ่มีระยะเวลาเปลี ่ยนผาน 5.5 ป สหภาพยุโรปจะตองสงมอบรอยละ 25 ของโควตา
การจับสัตวน้ำ (ในนานน้ำของสหราชอาณาจักร) ที่มีอยูในปจจุบันใหแกสหราชอาณาจักร ในขณะเดียวกัน 
สหราชอาณาจักรมีการอนุญาตใหประเทศสมาชิกฯ สามารถทำการประมงในนานน้ำของสหราชอาณาจักรได
จนกวาจะมีการพิจารณาตัดสินใจใหมรวมถึงการอนุญาตทำประมงในนานน้ำของสหราชอาณาจักรที่จะตองมี
การหารือเกี่ยวกับการจัดสรรโควตาการจับสัตวน้ำตอปของทั้งสองฝายหลังจากชวงเวลาเปลี่ยนผานดังกลาว
สิ้นสุดลง

Brexit
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ต่อ EU: วิเคราะห์โอกาสและผลกระทบต่อไทย

       การถอนตัวจากการเปนสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร หรือ Brexit ถือเปนความเคลื่อนไหว
ของประชาคมเศรษฐกิจที่โดงดังที่สุดแหงทศวรรษ ดวยเงื่อนไขความเปนสมาชิกภาพที่ผูกพัน “ผลประโยชน”
ทางเศรษฐกิจและการลงทุนไวอยางมหาศาล ทำใหรัฐบาลสหราชอาณาจักรตองเรงบรรลุผลการเจรจาตออายุ
สิทธิประโยชนสำคัญของชาติใหแลวเสร็จในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากการถอนสมาชิกภาพของสหภาพยุโรป
ที่ดำรงมากวา 40 ป ยอมกอใหเกิดผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ และทำใหความเห็นภายในประเทศ
แตกเปนสองทางระหวางการคงสมาชิกภาพกับการถอนตัว
       เมื่อผลประชามติในป 2559 สรุปไดวา “ถอนตัว” ซึ่งไมสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้น
จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเปนครั้งที่หนึ่ง รัฐบาลที่เขามารับหนาที่ตอไดดำเนินการตามกระบวนการถอนตัว
จากสหภาพยุโรปตามมาตรา 50 ของสนธิสัญญาจัดตั้ง EU (Treaty on European Union) และดำเนินการ
ทางนิติบัญญัติที ่เกี ่ยวของในประเทศ เชน การเสนอรางความตกลงกับ EU ฉบับใหม การเสนอนโยบาย
การเจรจาคงสิทธิประโยชนกับสหภาพยุโรป แตเมื่อญัตติไมผานการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร ก็นำไปสู
การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลของสหราชอาณาจักรเปนครั้งที่สอง ในขณะที่กำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเปลี่ยนผาน
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ใกลมาถึง ทามกลางขอกังวลตอสภาวะ “No Deal” ซึ่งหลายฝายใหความเห็น
วาสหราชอาณาจักรอาจไดร ับผลกระทบทางเศรษฐกิจอยางร ุนแรงหากไมสามารถบรรลุการเจรจา
เพื ่อคงสิทธิประโยชนเดิมที ่เคยไดในฐานะสมาชิกสหภาพยุโรป

“Deal” หรือ “No Deal”

“Brexit Deal”
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ผ่าทางตัน “No Deal” ด้วย “Brexit Deal”

       แตสุดทายขอกังวล “No Deal” ไดคลี่คลายลงเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 วันที่สหราชอาณาจักร
และสหภาพยุโรปบรรลุขอตกลงการคาและความรวมมือ (EU-UK Trade and Cooperation Agreement
หรือ TCA) หลังจากเจรจาอยางเขมขนเปนระยะเวลา 4 ป 6 เดือน โดยความตกลงดังกลาวจะมีผลบังคับใช
หลังการแยกตัว (Post-Brexit) ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 หรือเพียง 1 สัปดาหใหหลังการเจรจาบรรลุผล
       แมการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปจะทำใหสหราชอาณาจักรตองเปลี่ยนไปใชโครงสรางภาษีนำเขาใหม
ของตนเอง คือ อัตราภาษีนำเขาของสหราชอาณาจักร (UK Global Tariff: UKGT) แทนอัตราภาษีภายใต
กรอบเดิมของสหภาพยุโรป (Common External Tariff: EU CET) ซึ่งสงผลใหอัตราภาษีนำเขาสวนใหญ
ภายใต UKGT จะปรับลดลง ทำใหการสงสินคาไปยังสหราชอาณาจักรเสียภาษีต่ำกวาการสงออก ถือเปน
การเอื้ออำนวยตอการแขงขันทางการคา นอกจากนี้สหราชอาณาจักรยังไดพิจารณายกเลิกภาษีนำเขาสินคา
ถึง 60% ของรายการสินคานำเขาทั ้งหมด เพื ่อลดตนทุนการบริโภคใหกับผู บริโภคในสหราชอาณาจักร
ถือเปนกาวยางแรกที่สำคัญหลัง Brexit ที่สรางความพึงพอใจแกภาคเอกชน
       “Brexit Deal” ที ่ ไม ใช  “No Deal” จึงทำใหท ั ้งภายในสหราชอาณาจักรและประเทศคู ค า
ของสหราชอาณาจักรเดิมไดรับผลประโยชนทั ้งดานการคาและการลงทุน และความเคลื่อนไหวดังกลาว
ยังเปนประโยชนตอการคาของไทยอยางยิ ่ง

ประโยชน์และผลกระทบที่ไทยได้จาก “Brexit Deal”

       เมื่อพิจารณาภาคการสงออกของไทย Brexit Deal สงผลใหผูประกอบการสงออกของไทยไดรับประโยชน
จากกฎระเบียบดานการคาและการลงทุนของสหราชอาณาจักรที่ยืดหยุนกวาสมัยเปนสมาชิกสหภาพยุโรป
อาทิ นโยบายลดภาษีภายใต UKGT ที ่เพิ ่มโอกาสการแขงขันในการสงออกใหแกผู ประกอบการไทย
เนื่องจากไดรับการยกเวนอัตราภาษีในการสงออกไปยังสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นจำนวนกวา 732 รายการ
จากเดิมที่เคยไดยกเวนภาษี 792 รายการ ในขณะที่สหราชอาณาจักรเปนสมาชิกสหภาพยุโรป สงผลใหมีสินคา
จำนวนทั้งสิ้น 1,524 รายการ ที่ไดรับงดเวนอัตราภาษี หรือเพิ่มขึ้นจากเดิมเกือบเทาตัว 
       สินคาเกษตรและอาหารที่สหราชอาณาจักรนำเขาจากไทยและไดประโยชนจากภาษีนำเขาที ่ลดลง
เชน ไกแปรรูป ถุงมือยาง และอาหารสัตวเลี ้ยง และไทยยังคงไดประโยชนจากความตกลง TCA ระหวาง
สหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป ซึ่งคงอัตราภาษีเปนศูนยและไมกำหนดโควตาระหวางกัน ทำใหสินคา
ของสหราชอาณาจักรที ่ตองพึ ่งพิงตลาดของสหภาพยุโรป สามารถสงสินคาเขาไปขายไดโดยไมมีตนทุน
ทางภาษีเพิ ่มขึ ้น และถือเปนโอกาสในการสงออกของสินคาไทยผานสหราชอาณาจักร

ลดภาษี

TC
A

ไม่มี
ต้นทุน
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การปรับตัวและการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในอนาคต

       การแสวงหาความตกลงทางการคาเสรี (FTA) กับประเทศคู ค านอกสหภาพยุโรป เพื ่อทดแทน
สิทธิประโยชนเดิมในฐานะสมาชิกสหภาพยุโรป ทำใหในป 2564 นี้ สหราชอาณาจักรมี FTA ที่มีผลบังคับใช
กับ 60 ประเทศทั่วโลก และนอกจากนี้สหราชอาณาจักรยังมีเปาหมายในการมุงหาพันธมิตรทางการคาเสรีใหม
เพื่อใหครอบคลุมรอยละ 80 ของสัดสวนการคาทั้งหมด ภายในระยะเวลา 3 ป โดยลาสุดสหราชอาณาจักร
ไดทำ FTA กับหลายประเทศในเอเชียและอาเซียน เชน ญี่ปุน เกาหลีใต สิงคโปร และเวียดนาม เปนผลสำเร็จ
และทำใหไทยตองเคลื่อนไหวทาทีการเจรจาเพื่อใหไดขอสรุปในการจัดทำ Joint Trade Review (JTC)
กับสหราชอาณาจักร สำหรับตอยอดไปสูการจัดทำ FTA เพื่อใหสินคาไทยสามารถแขงขันกับคู แขงอื ่นๆ
ในตลาดสหราชอาณาจักรไดมากขึ้น ไมเชนนั้นสินคาของไทยอาจเสียเปรียบในการแขงขันกับสินคาของประเทศ
ท่ีมี FTA กับสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะประเทศขางเคียงท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและกรอบการเจรจา
ความตกลงการคาเสรีท่ีบรรลุผลกวางขวางท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก “เวียดนาม” ท่ีปจจุบันมี FTA กับท้ังสหภาพยุโรป
และสหราชอาณาจักร จึงจำเปนที่ไทยจะตองสรางความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบและการสรางพื้นที่การคา
ในกลุมสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปเพิ่มขึ้น
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วารสารเพื่อการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร

ปีที่ 13 รายไตรมาส เดือนมกราคม - มีนาคม 2564

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02-561-4190, 02-561-4204 โทรสาร: 02-561-4088

E-mail: acfsearlywarning@gmail.com / warning.acfs.go.th

Ê¶ÔµÔ¡ÒÃ¹Óà¢ŒÒ - Ê‹§ÍÍ¡
ä·Â-ÊËÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ã »‚ 2560 – 2563

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�¤ÇÒÁµ¡Å§¡ÒÃ¤ŒÒàÊÃÕ¢Í§
UK ËÅÑ§ Brexit Deal

BREXIT ¤ÇÒÁà¤Å×่Í¹äËÇ·Õ่à´็´à´Õ่ÂÇ
¢Í§ÊËÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ã

¨Ñº¡ÃÐáÊ NTBs

ÁÒµÃ¡ÒÃÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃ
“ËÅÑ§ Brexit” ·Õ่¹‹Ò¨ÑºµÒÁÍ§

“Brexit Deal” µ‹Í EU: ÇÔà¤ÃÒÐË�âÍ¡ÒÊ
áÅÐ¼Å¡ÃÐ·ºµ‹Íä·Â “Deal” ËÃ×Í “No Deal”

CAUSES!


