ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาท

ภารกิจในด้านการบูรณาการ จัดท�ำ และขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติ จัดท�ำข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าและ
พัฒนาเครือ่ งชีว้ ดั ทางเศรษฐกิจการค้าในการเสนอแนะนโยบายการค้า ตลอดจนเป็นศูนย์กลางระบบข้อมูลสารสนเทศ
เชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้าของประเทศไทย เพือ่ เป้าหมายให้ภาครัฐและเอกชนมีขอ้ มูล นโยบาย ข้อเสนอแนะ และ
ยุทธศาสตร์ด้านการค้าไปใช้ประโยชน์ในการก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงาน และเพิ่มความสามารถการแข่งขัน
ทางการค้า เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและน�ำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศ
ในปีงบประมาณ 2561 ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ได้ด�ำเนินงานส�ำคัญ ได้แก่ จัดท�ำและ
เผยแพร่สถานการณ์เครือ่ งชีว้ ดั เศรษฐกิจการค้า ได้แก่ ดัชนีราคา ดัชนีความเชือ่ มัน่ และเครือ่ งชีว้ ดั เศรษฐกิจอืน่ ๆ
การติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การค้าเชิงลึก อาทิ วิเคราะห์ผลกระทบจากมาตรการทางการค้าโลก (US.-China
Trade war/Brexit/CPTPP/RCEP) วิเคราะห์ผลกระทบค่าครองชีพจากการขึน้ ค่าแรงขัน้ ต�ำ่ /ราคาน�ำ้ มัน วิเคราะห์
ศักยภาพการค้าและการลงทุนจากอันดับความสามารถทางการแข่งขัน IMD/WEF/EODB/Trade potential analysis
การจัดท�ำยุทธศาสตร์การค้า ประกอบด้วย ร่างยุทธศาสตร์ภาคบริการสาขาโลจิสติกส์การค้าของกระทรวงพาณิชย์
ยุทธศาสตร์การตลาดน�ำการผลิต (Demand Driven สินค้าข้าวและมันส�ำปะหลัง) ยุทธศาสตร์การค้าเพือ่ เศรษฐกิจฐานราก
และยุทธศาสตร์การตลาดสินค้าสมุนไพร 4 สินค้า (ขมิน้ ชัน ไพล บัวบก กระชายด�ำ) การพัฒนาหุน้ ส่วนยุทธศาสตร์การ
ค้ากับกลุม่ ประเทศทีม่ ศี กั ยภาพ ได้แก่ CLMVT การพัฒนาระบบ Trade Intelligence System เพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
ทางการค้ า ด้ ว ยข้ อ มู ล และการตั ด สิ น ใจเชิ ง นโยบายภายใต้ แ นวคิ ด Big Data นอกจากนี้ ยั ง ได้ พั ฒ นา
งานใหม่เพื่อที่สอดรับกับกระแสเศรษฐกิจการค้า ในปัจจุบันมากขึ้น ประกอบด้วย การจัดท�ำ TPSO Trade
Outlook รายไตรมาส การพัฒนาเครือ่ งชีว้ ดั เศรษฐกิจการค้า ได้แก่ดชั นีภาวะการค้าภาคบริการของไทย ดัชนีศกั ยภาพ
การน�ำเข้าของ 168 ประเทศและดัชนีคา่ บริการ
ในปีต่อไป ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า จะยังคงมุ่งมั่นและผลักดันผลงานที่มีประสิทธิภาพ
ออกสู่สาธารณชน เพื่อเป็นส่วนส�ำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้า
ได้อย่างถูกต้องและทันสถานการณ์ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ ตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจการ
ค้าไทยให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
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3
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู ้ บ ริ ห ารส� ำ นั ก งานนโยบาย
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ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)
กระทรวงพาณิชย์
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการชีน้ ำ� เศรษฐกิจการค้าไทย เพือ่ ก้าวสูย่ คุ เศรษฐกิจใหม่ให้เติบโตเฉลีย่ ไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 5 ต่อปี

พันธกิจ
1. บูรณาการ จัดท�ำ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติให้มีทิศทางชัดเจนเป็นเอกภาพ ทั้งยุทธศาสตร์รายสินค้า
รายประเทศ และการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน
2. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ และมาตรการทางการค้าที่ส�ำคัญ เพื่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
3. จัดท�ำและพัฒนาเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจการค้า เพื่อสนับสนุนการออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์ พร้อมทั้ง
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการค้าของประเทศ
4. เป็นศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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ค่านิยม
T – Teamwork

การปฏิบตั งิ านทีม่ งุ่ สร้างผลลัพธ์ทเี่ ป็นเลิศจากการท�ำงานเป็นทีม การเป็นผูน้ ำ� และผูต้ ามทีด่ ี และการยอมรับ
ความแตกต่างทางความคิด เพื่อให้เกิดการท�ำงานอย่างบูรณาการ บนพื้นฐานของความไว้วางใจและช่วย
เหลือซึง่ กันและกัน รวมถึงการอุทศิ ความรู้ ความสามารถ ให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายทีม่ คี วามท้าทาย

H – Hearted service

การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ สร้ า งผลงานที่ ดี แ ละเหนื อ ความคาดหวั ง เพื่ อ ให้ ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งเกิ ด ความ
ประทับใจ การเสนอความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาแก่ผู้ที่เดือดร้อน รวมถึงการปฏิบัติตนและการติดต่อ
สื่อสารกับบุคคลอื่นด้วยความเคารพและให้เกียรติโดยไม่เลือกปฏิบัติ

I – Intention

การปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และทุ่มเทเพื่อที่จะบรรลุภารกิจของตนเอง และน�ำไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

N – Networking

การปฏิบัติงานที่มุ่งสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้น จากการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอกองค์กร โดยการ
ผสานแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และ การร่วมกันปฏิบัติงาน
ให้ส�ำเร็จลุล่วงด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย

K – Knowledge

การปฏิบัติงานที่มีพื้นฐานบนองค์ความรู้ การสั่งสมองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานและการแสวงหาความรู้
ใหม่ เพื่อน�ำมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงาน การสร้างผลลัพธ์ที่ดีย่ิงขึ้น และสอดคล้องกับบริบทของการ
แข่งขันในปัจจุบัน

รายงานประจ�ำปี 2561
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กระทรวงพาณิชย์

หน้า

2

นางสาวพิมพ์ชนก
วอนขอพร
ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า

นางสุรีย์พร
สหวัฒน์

รองผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า

ผู้บริหารส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

นางพรกมล
เกษอารี

นางนุชพันธ์
กฤษณามระ

นางสาวเกษสุรีย์
วิจารณกรณ์

เลขานุการกรม

ผู้อ�ำนวยการ
กองนโยบายสร้าง
ความเข้มแข็งทางการค้า

ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อ�ำนวยการ
กองนโยบายระบบการค้า

นางพรพรรณนิล
ศตวรรษธ�ำรง

นายวิชานัน
นิวาตจินดา

นางฐิติชญานันท์
ภัทรปภา

ผู้อ�ำนวยการ
กองวิจัยเศรษฐกิจการค้า
มหภาค

ผู้อ�ำนวยการ
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
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โครงสร้างองค์กร
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มตรวจสอบภายใน

1. เสนอแนะและให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้อ�ำนวยการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการภายในส�ำนักงาน
2. ติดตาม ประเมินผล และจัดท�ำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
ราชการภายในส�ำนักงาน
3. ประสานและด�ำเนินการเกีย่ วกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับ
หน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานในสังกัดส�ำนักงาน
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

1. ด�ำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงินและ
การบัญชีของส�ำนักงาน
2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ส�ำนักงานเลขานุการกรม

กองนโยบาย
สร้างความเข้มแข็งทางการค้า

1. ด�ำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ งานช่วย
อ�ำนวยการ และงานเลขานุการของส�ำนักงาน
2. ด�ำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ แผนการ
ปฏิบตั ริ าชการ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของส�ำนักงาน
3. ด�ำเนินการเกีย่ วกับการจัดระบบงานและการบริหารงานบุคคลของ
ส�ำนักงาน
4. ด�ำเนินการเกีย่ วกับงานวิเทศสัมพันธ์และงานพิธกี ารของส�ำนักงาน
5. ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสารและผลการปฏิบัติงานของ
ส�ำนักงาน
6. ด�ำเนินการอืน่ ใดทีม่ ไิ ด้กำ� หนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องส่วนราชการ
ใดของส�ำนักงาน
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กองวิจัยเศรษฐกิจการค้า
มหภาค

1. ติดตาม ศึกษา และวิเคราะห์เชิงลึก เพือ่ เสนอแนะมาตรการ นโยบาย
และยุ ท ธศาสตร์ ก ารค้ า รายสาขา การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่
เศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. ติดตาม ประเมินผลและให้ขอ้ เสนอแนะ การด�ำเนินการตามมาตรการ
นโยบาย และยุทธศาสตร์การค้ารายสาขา การสร้างความเข้มแข็งให้
แก่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
3. คาดการณ์ เตือนภัย ประเมินผลกระทบ และให้ข้อเสนอแนะเชิง
มาตรการ และแนวทางการพัฒนาการค้ารายสาขา และการสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กองนโยบายระบบการค้า
1. ติดตาม ศึกษา และวิเคราะห์ เพือ่ เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้ารวมของประเทศ การสร้างระบบนิเวศทางการค้า การพัฒนา
ความสามารถทางการแข่งขัน
2. ติดตาม ประเมินผลการด�ำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้าของประเทศ การสร้างระบบนิเวศทางการค้า การพัฒนาความ
สามารถทางการแข่งขัน และจัดท�ำข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
3. คาดการณ์ เตือนภัย ประเมินผลกระทบ และให้ข้อเสนอแนะ
เกีย่ วกับระบบนิเวศทางการค้า การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน
4. จัดท�ำข้อมูล ข้อเสนอแนะ ประสานความร่วมมือ และเป็นผู้แทน
กระทรวงเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการและองค์กรด้านการค้าภาพ
รวมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
5. ด�ำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบาย
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
6. ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ที่
เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า

1. ติดตาม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า ทั้งในและ
ระหว่างประเทศ เพือ่ สนับสนุนการจัดท�ำนโยบายและมาตรการทางการค้า
2. จัดท�ำและพัฒนาแบบจ�ำลอง เพือ่ คาดการณ์ เตือนภัย และประเมิน
ผลกระทบการค้าในมิติต่างๆ
3. ประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายและประชุมแลกเปลี่ยนความ
รูด้ า้ นการค้าระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทัง้ ภายในและต่างประเทศ
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

1. จัดท�ำ พัฒนา เผยแพร่ ข้อมูลและงานวิจยั ด้านดัชนีเศรษฐกิจการค้า
2. วิ เ คราะห์ วิ จั ย เชิ ง ลึ ก พั ฒ นาดั ช นี ชี้ วั ด เศรษฐกิ จ การค้ า ใหม่
ที่สอดคล้องกับรูปแบบ สถานการณ์ และนโยบายการค้า
3. ประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายและประชุมแลกเปลี่ยน
ความรู ้ ด ้ า นดั ช นี เ ศรษฐกิ จ ระหว่ า งหน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน
ทั้งภายในและต่างประเทศ
4. เป็นผู้แทนของประเทศในการเข้าร่วมประชุมนานาชาติด้านการ
พัฒนาดัชนีเศรษฐกิจการค้าทั้งในและต่างประเทศ
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

รายงานประจ�ำปี 2561
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กระทรวงพาณิชย์

ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
1. ออกแบบ พัฒนา จัดท�ำ และบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลและ
คลังข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า เพื่อประกอบการก�ำหนด
และตัดสินใจเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าของประเทศ
2. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจให้สามารถประมวลข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้า
ที่พร้อมใช้ประกอบการตัดสินใจ
3. บริการ เผยแพร่ และให้ค�ำปรึกษาด้านข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
4. สร้างเครือข่าย เชือ่ มโยง การแลกเปลีย่ นข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้า
ระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน ทัง้ ในและต่างประเทศ
5. บริหารและบ�ำรุงรักษาระบบข้อมูลเศรษฐกิจการค้า และระบบงาน
สนับสนุนทั้งในส่วนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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ผลการด�ำเนินงานส�ำคัญ
การสร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์การค้า
สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
และเชื่อมโยงการค้าในภูมิภาค CLMVT
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

การสร้าง Digital Mindset
และความไว้วางใจ
ด้านดิจิทัล ของ
ประชาชนและผู้บริโภค

การพัฒนาทุนมนุษย์
ให้สามารถใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างเต็มศักยภาพ

การพัฒนาระบบนิเวศ
ทางการค้าดิจิทัล

การเจริญเติบโตอย่างทัว่ ถึง
การปรับประสาน
โดยส่งเสริม SMEs
กฎระเบียบในภูมิภาค
และสตาร์ทอัพ เพื่อใช้
ความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐกับเอกชนในการ ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สมัยใหม่
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ของประเทศ CLMVT
3 หลักสูตร จ�ำนวน 264 คน

สร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์การค้า
4 จังหวัดชายแดน ไทย-เพื่อนบ้าน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน 4 สินค้าต้นแบบ

น�้ำมะม่วงสองแผ่นดิน
ไพลิน-จันทบุรี

ผลิตภัณฑ์และบริการ
สมุนไพรไฮบริด
ฉาน-เชียงราย

คลัสเตอร์โคขุน
สนุก-สะหวันนะเขต

รายงานประจ�ำปี 2561
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กระทรวงพาณิชย์
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แอพพลิเคชั่น
Town Portal – sister city
ประจวบ-มะริด

ผลการด�ำเนินงานส�ำคัญ
การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการค้าของประเทศ

จัดท�ำเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า
เสนอเผยแพร่เป็นประจ�ำทุกเดือน
1
ดัชนีราคา

ดัชนีราคาผู้บริโภค | ดัชนีราคาผู้ผลิต
ดัชนีราคาส่งออกน�ำเข้า | ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง
ดัชนีราคาเพือ่ ใช้ประกอบการค�ำนวณหา
Escalation Factor
ดัชนีราคาค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน

2
ดัชนีเศรษฐกิจ

ดัชนีความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภค | ดัชนีภาวะธุรกิจส่งออก
ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจส่งออก

3
ราคาสินค้า

4
ดัชนีภาวะการค้าภาคบริการ

จัดท�ำฐานข้อมูลสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมธุรกิจบริการ
ไทยและต่างประเทศ
1
ฐานข้อมูลและสถิติการค้าบริการ
ศักยภาพ

2
ฐานข้อมูลธุรกิจดิจิทัล

3
ฐานบริการรักษาพยาบาล
และส่งเสริมสุขภาพ

4
ฐานข้อมูลเศรษฐกิจการค้าสหรัฐฯ
5 สาขาธุรกิจ
อุตสาหกรรม | ไบโอดีเซล | รถไฟฟ้า
อาหารออร์แกนิค | ค้าปลีก

จัดท�ำบทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะนโยบาย
จัดท�ำยุทธศาสตร์การค้า
ยุทธศาสตร์

การตลาดสินค้าสมุนไพร 4 สินค้า
พ.ศ.2560 (กระชาย ขมิ้นชัน ไพล บัวบก)

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาการต้าสินค้า
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

เผยแพร่ บทความ/บทวิเคราะห์เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์

การค้าเพื่อเศรษฐกิจฐานรากของ
กระทรวงพาณิชย์
พ.ศ.2562 - 2564

จัดท�ำรายงาน
บทความ ข้อมูล
บทวิเคราะห์

การจัดท�ำรายงาน
ข้อเสนอแนะและ
ความคิดเห็นแนะ
เสนอผู้บริหาร

133 รายงาน

89 รายงาน

ยุทธศาสตร์

สินค้าปาล์มน�้ำมันและ
ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องมูลค่าสูง

รายงานประจ�ำปี 2561
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กระทรวงพาณิชย์
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วารสารรายเดือน
TPSO Journal
12 ฉบับ

ผลการด�ำเนินงานส�ำคัญ
การสร้างคลังข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
2563

ขับเคลื่อน Road map Big Data

ลดความเหลื่อมล�้ำและสร้างโอกาสจากการใช้ข้อมูลการตลาดน�ำการผลิต

ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

ยกระดับการให้บริการของ
กระทรวงพาณิชย์ด้วย
เทคโนโลยี Big data

2562

ปรับปรุงระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า
(Trade Intelligence System : TIS)

Road map Big Data
ของกระทรวงพาณิชย์

Social Listening

Policy Dash Boards
การบริหารจัดการสินค้า
เกษตร จากข้อมูล Predict
ราคา Demand Supply

2561

สร้างระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า
(Trade Intelligence System : TIS)

คลังข้อมูลด้านการค้า

รายงานด้านเศรษฐกิจการค้า

รายงานประจ�ำปี 2561
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กระทรวงพาณิชย์

ระบบ Executive
Information System (EIS)
ส�ำหรับผู้บริหารและ
นักวิเคราะห์
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การให้บริการข้อมูลประชาชน
รายละเอียดการด�ำเนินงาน

รายละเอียด / ผลการด�ำเนินงาน

ด้านการสอดส่องให้ แนะน�ำ และติดตามผลการปฏิบัติงานของ สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 ผ่านเว็บไซต์ สนค.
หน่วยงานต่าง ๆ ของหน่วยงานในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ได้แก่ www.tpso.moc.go.th จ�ำนวน 147,764 ครั้ง
(ข้อมูลตั้งแต่ ต.ค. 60 - ก.ย. 61)
ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ. 2540
สนค. ได้เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการค้าของไทย การค้าระหว่าง
ประเทศ ดัชนีเศรษฐกิจการค้า บทวิเคราะห์ Hot Issues ฯลฯ ผ่านสื่อต่างๆ ดังนี้
- การแถลงข่าวภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย และการแถลงข่าว
สถานการณ์ดา้ นราคาสินค้าและบริการ เป็นประจ�ำทุกเดือน ผ่านสือ่ โทรทัศน์
ด้านการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูล
วิทยุ เว็บไซต์
ข่าวสารฯ พ.ศ. 2540 ให้แก่ข้าราชการ บุคลากรในหน่วยงาน
- เพจเฟสบุ๊ค ชื่อ ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า @TPSO.MOC
และประชาชนทั่วไป รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ
- Application LINE (LINE Official) ชื่อ สนค. Trade Insights
- วารสารรายเดือน TPSO Journal
- เว็บไซต์กรม www.tpso.moc.go.th

ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลข่าวสาร

สนค. จัดท�ำระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า (Trade Intelligent
System : TIS) โดยให้บริการผ่านเว็บไซต์ http://tis.moc.go.th อาทิเช่น
ระบบฐานข้อมูลและความรู้ทิศทางการตลาดการค้าสินค้าเกษตร / ระบบฐาน
ข้อมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุมนไพร / ฐานข้อมูลการศึกษาเพื่อปรังปรุงและ
พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสาขาบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ /
ฐานข้อมูลการศึกษาเพื่อปรังปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจิทัล
และระบบฐานข้อมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุมนไพร
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บทความผลงานส�ำคัญ
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การวิเคราะห์และจัดท�ำข้อเสนอแนะนโยบายการค้า
มาตรการ/การด�ำเนินการทั้งเชิงรุกและรับ
5. เผยแพร่ข้อมูล/ข่าวสาร บรรยาย/เสวนา และให้ความรู้ในประเด็น
1. เพื่อให้มีข้อมูลสถานการณ์และแนวโน้มสงครามการค้าระหว่าง สงครามการค้า แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และผูท้ สี่ นใจอย่าง
สหรัฐอเมริกาและประเทศคู่ค้าที่ถูกต้อง ทันท่วงที และมีผลการประเมิน ต่อเนื่อง
ผลกระทบของสงครามการค้าที่มีต่อเศรษฐกิจการค้าของไทยและโลก
ผลการวิเคราะห์โดยสังเขป
เพือ่ ใช้ประกอบการตัดสินใจ/การด�ำเนินการของภาครัฐและการประกอบ
ธุรกิจของภาคเอกชน
1. ผลกระทบโดยรวมของสงครามการค้า
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางส�ำหรับภาครัฐและเอกชนในการรับมือและ
• สงครามการค้าส่งผลต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจการค้าโลก
ใช้ประโยชน์จากสถานการณ์สงครามการค้า
ในวงกว้างโดยสร้างความไม่แน่นอนและกดดันบรรยากาศการค้าการ
ลงทุ น ของโลก ท� ำ ให้ ภ าคธุ ร กิ จ วิ ต กกั ง วล และระมั ด ระวั ง การผลิ ต
ผลส�ำเร็จของโครงการ/ผลงาน
การลงทุน/การท�ำธุรกิจ ส่งผลให้เศรษฐกิจการค้าโลกทีอ่ ยูใ่ นช่วงขาขึน้ ชะลอตัว
ผลการด�ำเนินการ : ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)
• สงครามการค้ายังอาจท�ำให้รูปแบบและโครงสร้างความ
ได้ด�ำเนินการ ดังนี้
สัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศเปลี่ยนไป (Trade Realignment)
1. ติดตามสถานการณ์และแนวโน้มสงครามการค้ามาอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ และอาจท�ำให้เกิดการเคลื่อนย้ายการลงทุน (Investment Flow)
เริ่มต้น ซึ่งรวมถึง แนวนโยบาย หลักคิด และความเป็นมาของการใช้ เนื่ อ งจากกลุ ่ ม ประเทศที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบมี แรงจู ง ใจในการแสวงหา
มาตรการทางการค้าของสหรัฐฯ (ทัง้ มาตการทีใ่ ช้ทวั่ ไปกับทุกประเทศและ พันธมิตรทางการค้า และแหล่งลงทุนใหม่ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยง และ
มาตรการที่ใช้กับจีนเท่านั้น) ตลอดจนมาตรการตอบโต้ของประเทศ
รักษาเสถียรภาพในระยะยาว
คู่ค้า ได้แก่ จีน เม็กซิโก แคนาดา สหภาพยุโรป อินเดีย และตุรกี 2. ผลกระทบต่อไทย
โดยเฉพาะการออกมาตรการตอบโต้กนั เป็นระยะระหว่างสหรัฐฯ และจีน
2.1 ผลกระทบทางตรง การส่งออกสินค้าที่ไทยถูกสหรัฐฯ
2. ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลกระทบจากสงครามการค้า ในส่วน ใช้ ม าตรการโดยตรง ได้ แ ก่ เครื่ อ งซั ก ผ้ า โซลาเซลล์ และเหล็ ก
ผลกระทบภาพรวมต่อเศรษฐกิจการค้าโลก และผลกระทบ โอกาส และ เริ่มได้รับผลกระทบโดยส่งออกไปสหรัฐฯ ได้ลดลง
ความท้าทายต่อเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของไทย
3. หารือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ แลกเปลีย่ นข้อมูลและความคิดเห็นเกีย่ วกับสถานการณ์ แนวโน้ม และ
ผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบของสงครามการค้า
4. จัดท�ำข้อเสนอแนะแนวทางการรับมือสงครามการค้าเสนอต่อผูบ้ ริหาร
และหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์ เพื่อใช้ประกอบการก�ำหนดนโยบาย

วัตถุประสงค์
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2.2 ผลกระทบทางอ้อม
• การส่งออกสินค้าขัน้ ต้น/ขัน้ กลางของไทยเริม่ ได้รบั ผลกระทบ
จากการเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของจีนหรือสหรัฐฯ เช่น การส่ง
ออกสินค้ากลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ในบ้าน
และส�ำนักงานไปยังจีนเริม่ ลดลง จากการทีจ่ นี ส่งออกสินค้าขัน้ สุดท้ายไป
ยังสหรัฐฯ ได้น้อยลง
• จีน/สหรัฐฯ ทีจ่ ะส่งออกระหว่างกันได้นอ้ ยลง อาจต้องการหา
ตลาดอืน่ เพือ่ ระบายสินค้า ไทยจึงต้องเฝ้าระวังการไหลเข้าของสินค้าจาก
จีน/สหรัฐฯ มายังไทย เช่น เหล็กแผ่นรีด ถั่วเหลืองจากจีน และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เครื่องส�ำอาง เครื่องจักรแปรรูปยางจากสหรัฐฯ
2.3 โอกาสท่ามกลางสงครามการค้า
• กลุ่มสินค้าที่ไทยน่าจะมีโอกาสส่งออกไปทดแทนสินค้าจีนใน
ตลาดสหรัฐฯ มีหลายชนิด อาทิ
- สินค้าเกษตร เช่น ถั่วแห้ง แผ่นยางสดรมควัน ข้าวสี ยางแท่ง
น�้ำผึ้งธรรมชาติ
- ผั ก ผลไม้ ส ด แช่ แข็ ง แช่ เ ย็ น และแปรรู ป เช่ น กล้ ว ย
เม็ดมะม่วงหิมพานต์ มะพร้าว ฝรั่ง มะม่วง มังคุด มะละกอ
สับปะรด
- อาหารทะเลแช่แข็ง และแปรรูป เช่น ปลาทูน่าบิ๊กอาย ปลา
ทูนา่ ท้องแถบ ปลาทูนา่ ครีบเหลืองสดและแช่แข็ง เนือ้ ปลาแช่แข็ง
- อาหารปรุงแต่งและเครื่องดื่ม เช่น อาหารสุนัข/แมว เครื่อง
ดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (ที่ไม่ใช่น�้ำผลไม้)
- เคมีภัณฑ์และเม็ดพลาสติก เช่น กรดซิตริก
- ยานยนต์และส่วนประกอบ เช่น เครื่องยนต์สันดาปภายใน
ยางรถยนต์
• กลุม่ สินค้าทีไ่ ทยน่าจะมีโอกาสส่งออกไปทดแทนสินค้าสหรัฐฯ
ในตลาดจีน มีหลายชนิด อาทิ
- สินค้าเกษตร เช่น ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ รากและ
หัวมันส�ำปะหลัง
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องประมวลผลข้อมูล จอ LCD
- เคมี ภั ณ ฑ์ แ ละเม็ ด พลาสติ ก เช่ น โพลิ เ มอร์ เ อทิ ลี น
ส่ ว นประกอบไฮโดรคาร์ บ อน น�้ ำ มั น จากถ่ า นหิ น และ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
- ยานยนต์และส่วนประกอบ (เช่น ส่วนประกอบรถแทรกเตอร์
และรถขนส่งขนาดใหญ่) และส่วนประกอบของเครื่องจักร

3. ข้อเสนอแนะแนวทางการรับมือ

ไทยยังควรยึดมั่นและร่วมกับประเทศต่างๆ ผลักดันให้สหรัฐฯ
ด�ำเนินมาตรการอย่างสอดคล้องกับพันธกรณีภายใต้องค์การการค้าโลก
(WTO)
3.1 แนวทางการรับมือเชิงรุก
- หาตลาดส่งออกใหม่/กระจายตลาดส่งออก และปรับกลยุทธ์
และพัฒนาสินค้าให้สอดรับกับความต้องการและศักยภาพ
การน�ำเข้า
- กระชับความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนในรูปแบบต่างๆ
เช่น ความตกลงการค้าเสรี (FTA), หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Partnership)

- แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดทดแทน เช่น การจัด
ท�ำ MRA กับสหภาพยุโรปในสินค้ายานยนต์และชิ้นส่วน
- ดึงดูดจีนและนักลงทุนชาติอนื่ ให้เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรม
high-tech, อุตสาหกรรม S-curve โดยเฉพาะในเขต EEC และ
ส่งเสริมการลงทุนจากประเทศที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยี เช่น
เกาหลีใต้
- ขยายการลงทุนในประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษทางศุลกากร
(GSP) จากสหรัฐฯ เช่น ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเป็นแต้มต่อใน
การส่งออกไปสหรัฐฯ
3.2 แนวทางการรับมือเชิงรับ
- เฝ้าระวังและเตรียมการรับมือกับการเบี่ยงเบนทางการค้า
(Trade Diversion) ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ติตตามสอดส่องเพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดการสวมสิทธิ์ (circumvention) หรือหลบเลีย่ ง
ภาษี ตลอดจนพิจารณาก�ำหนดมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
(AD) / มาตรการตอบโต้การอุดหนุน (CVD) / มาตรการปกป้อง
การน�ำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard) หรือมาตรการอื่นๆ
เพื่ อ ป้ อ งกั น และเยี ย วยาความเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ
อุตสาหกรรมในประเทศ
- เตรียมท่าทีและข้อโต้แย้งรายมาตรการที่สหรัฐฯ บังคับใช้
พร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการของไทยในการเร่งแก้ปัญหาที่
สหรัฐฯ ให้ความส�ำคัญ อาทิ การคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญา
และการคุ้มครองแรงงาน

ตัวอย่างรายงาน / บทวิเคราะห์ / เอกสาร
ประเด็นสงครามการค้า โดย สนค.
1. สรุปมาตรการทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และการตอบโต้ของ
ประเทศคู่ค้า เรียงล�ำดับตามการออกมาตรการของสหรัฐฯ
2. สรุปมาตรการทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และการตอบโต้ของ
ประเทศคู่ค้า รายกลุ่มสินค้า
3. รายงาน มาตรการสินค้าเครื่องซักผ้าและส่วนประกอบของ
สหรัฐฯ
4. รายงาน มาตรการสินค้าโซลาเซลล์ของสหรัฐฯ
5. รายงาน มาตรการสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมของสหรัฐฯ
6.รายงาน มาตรการสินค้าเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา
ของสหรัฐฯ
7. รายงาน มาตรการสินค้ายานยนต์และชิ้นส่วนของสหรัฐฯ
8. เอกสารประกอบการประชุมระหว่างส�ำนักงานเศรษฐกิจของ
กระทรวงต่างๆ ครั้งที่ 3/2561 – ประเด็นสงครามการค้า
9. ประเด็นการหารือ เรื่องมาตรการตอบโต้ทางการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ – จีน
10. บทวิ เ คราะห์ การเตรี ย มขึ้ น ภาษี สิ น ค้ า จี น รอบใหม่ ข อง
สหรัฐอเมริกา มูลค่า ๒ แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ
11. บทวิเคราะห์ สงครามการค้าและเวียดนาม
12. เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ “สงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ และจีน : ผลกระทบและโอกาสทางการค้าของไทย”
13. เอกสารประกอบการเสวนา หัวข้อ “TRADE WAR : Global
Directions, Local Implications”
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ประเด็นหารือ เรื่องมาตรการตอบโต้ทางการค้าระหว่าง

สหรัฐ - จีน

ข้อเท็จจริงในฝั่งของ

ข้อเท็จจริงในฝั่งของ

1. วัตถุประสงค์หลัก
สหรั ฐ ฯ ต้ อ งการลการขาดดุ ล จี น ซึ่ ง ในปี 2017 สหรั ฐ ฯ
ขาดดุลจีน 3.95 แสนล้านดอลลาร์ สรอ. หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 45
ของการขาดดุ ล ทั้ ง หมดของสหรั ฐ ฯ ทั้ ง นี้ ช่ ว งก่ อ นหน้ า นี้ สหรั ฐ ฯ
ได้พยายามให้จนี จัดท�ำแผนลดตัวเลขเกินดุลการค้าลง 1 แสนล้านดอลลาร์
ต่อปี หลังจากทีเ่ มือ่ ปีทแี่ ล้ว จีนมียอดเกินดุลการค้ากับสหรัฐจ�ำนวน 3.95
แสนล้านดอลลาร์
2. Trade Act of 1947
สหรัฐฯ อาศัยอ�ำนาจพระราชบัญญัตกิ ารค้าที่ 2517 หรือ Trade
Act of 1947 ในมาตรา 232 ประเด็นความมั่นคงภายในประเทศในการ
ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการป้ อ งกั น การถู ก โจมตี ท างการค้ า รวมถึ ง
มาตรา 301 ซึ่งให้อ�ำนาจด�ำเนินมาตรการตอบโต้ประเทศคู่ค้าที่ปฏิบัติ
หรือด�ำเนินการทางการค้าที่ไม่ยุติธรรม
3. สินค้าส�ำคัญ
มาตรา 232 เหล็ก อลูมีเนียม จ�ำนวน 168 รายการมูลค่ารวม
3,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
มาตรา 301 สินค้าลิขสิทธิ์ทางปัญญา และสินค้าใช้เทคโนโลยีสูง (Advanced Technology Products) เช่น สินค้าเทคโนโลยี
เครื่องจักร เหล็ก อลูมีเนียม เคมีภัณฑ์ และอากาศยาน จ�ำนวน 1,333
รายการ มูลค่ารวมประมาณ 60,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
3. ระยะเวลาที่มีผล
สินค้าตามมาตรา 232 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 23 มีนาคม 2561
สินค้าตามมาตรา 201 ยังไม่มีผลบังคับใช้ โดย USTR ใช้ขั้นตอน
ประชาพิจารณ์ และก�ำหนดแล้วเสร็จในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2561

1. วัตถุประสงค์หลัก
จีน ไม่มเี จตนาทีจ่ ะท�ำให้เกิดสงครามการค้าแต่อย่างใด หากแต่
ต้องการเตือนสหรัฐฯ ให้เห็นผลกระทบหากเกิดสงครามการค้าระหว่าง
กันจะส่งผลเสียต่อบรรยากาศการค้าของโลก (ปี 2016 จีนเป็นตลาด
สินค้าส่งออกอันดับ 3 ของสหรัฐฯ และเป็นหนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ที่
น�ำเข้าเมล็ดถั่วเหลือง ข้าวโพด เนื้อหมู และอากาศยานของสหรัฐฯ )
2. ตอบโต้สหรัฐฯ
จีน ตอบโต้สหรัฐฯ โดยกล่าวหาว่าสหรัฐฯ ละเมิดกฎของ
องค์ ก ารการค้ า โลก (WTO) ในเรื่ อ งของการก� ำ หนดก� ำ แพงภาษี
อย่างไม่เป็นธรรม
3. สินค้าส�ำคัญ ที่จีนประกาศขึ้นภาษีตอบโต้
มาตรา 232 ของ สหรัฐฯ จ�ำนวนสินค้า 128 รายการ แบ่งเป็น
ภาษีร้อยละ 15 ส�ำหรับสินค้าผลไม้สด/อบแห้ง ถั่ว ไวน์ เอธานอล โสม
ท่อเหล็ก และภาษีร้อยละ 25 ในสินค้าเนื้อสุกรและเศษอลูมีเนียม
มูลค่ารวมประมาณ 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
มาตรา 301 ของ สหรัฐฯ เพิ่มเติมจ�ำนวนสินค้า 106 รายการ
เพื่อตอบโต้การขึ้นภาษีของสหรัฐในอัตราภาษีร้อยละ 25 ส�ำหรับสินค้า
ประเภทถั่วเหลือง รถยนต์และอากาศยาน มูลค่ารวมประมาณ 50,000
ล้านเหรียญสหรัฐฯ
3. ระยะเวลาที่มีผล
สิ น ค ้ า ต อ บ โ ต ้ ต า ม ม า ต ร า 2 3 2 มี ผ ล บั ง คั บ ตั้ ง แ ต ่
21 เมษายน 2561
สิ น ค้ า ตอบโต้ ต ามมาตรา 301 ยั ง ไม่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้

สหรัฐฯ

จีน
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ผลกระทบ
ผลกระทบโดยรวม
ระยะสั้น
ประเด็นเศรษฐกิจมหภาค
1. ตลาดหลักทรัพย์มีแนวโน้มลดลง มีแนวโน้มผันผวนต่อเนื่องในช่วง
2-3 สัปดาห์ ต่อจากนี้เศรษฐกิจโลกอาจจะเกิดความไม่มีเสถียรภาพใน
ช่วงที่ยังไม่ชัดเจน
2. สิ น ทรั พ ย์ ป ลอดภั ย มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะราคาทองค� ำ
ที่คาดว่าในระยะสั้นๆ จะปรับเพิ่มขึ้นจากราคา 1,332 ดอลลาร์ สรอ.
ต่อทรอยออนซ์
3. ค่าเงินดอลลาร์ สรอ. มีแนวโน้มผันผวน อาจส่งผลให้ค่าเงินบาท
มี แ นวโน้ ม แข็ ง ค่ า ซึ่ ง มี ค วามเสี่ ย งมากขึ้ น ที่ ค ่ า เงิ น บาทจะต�่ ำ กว่ า
31 บาท ต่อ ดอลลาร์ สรอ.
4. ราคาน้ า มั น มี แ นวโน้ ม ปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น จากระดั บ ปั จ จุ บั น ที่
64 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์ท่ีอ่อนค่าและ
ความต้ อ งการลงทุ น ในน�้ ำ มั น เพิ่ ม ขึ้ น หลั ง จากตลาดหลั ก ทรั พ ย์
มีความเสี่ยงสูงขึ้น

ระยะกลาง - ยาว
1. ในภาพรวมมาตรการการครั้งนี้ของสหรัฐฯ – จีน สร้างความกังวลให้
กับประเทศต่างๆ และหากมีการด�ำเนินมาตรการตอบโต้ที่เข้มงวดมาก
ขึ้ น อาจจะส่ ง ผลกระทบต่ อ กระแสการค้ า โลกและกระทบต่ อ
ภาพรวมการส่งออกของไทย
2. การเพิ่มภาษีสินค้าจากจีนซึ่งเป็นสินค้าที่ไทยมีการเชื่อมโยงด้าน
Supply chain เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
และเม็ดพลาสติก เป็นต้น อาจจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไทย
ไปจีนได้
3. การเพิ่มภาษีสินค้าจีนซึ่งเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น เสื้อผ้า และ
เฟอร์นเิ จอร์ อาจจะท�ำให้สนิ ค้าเหล่านัน้ จากจีนเข้าสูไ่ ทยมากขึน้ ซึง่ อาจ
จะกระทบต่อผู้ผลิตภายในประเทศของไทย

ความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทช่วง เดือน มีนาคม - เมษายน 2561

2560
2561

ม.ค.
35.43
31.88

ก.พ.
35.02
31.48

มี.ค.
34.90
31.26

เม.ษ.
34.45
31.20

พ.ค.
34.45

มิ.ย.
34.00

ก.ค.
33.75

ส.ค.
33.26
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ต.ค.
33.25

พ.ย.
32.93

ธ.ค.
32.67

Year
33.9
31.7

คาเงินบาทเฉลี่ยเดือน มี.ค. 2561 อยูที่ 31.26 บาท ตอดอลลาร
สรอ. แข็งคาขึ้นรอยละ 0.70 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา เนื่องจาก
ดอลลาร สรอ. ออนคา หลังจากมาตรการตอบโตทางการคาระหวาง
สหรัฐฯ และจีน ทําใหนักลงทุนมีความกังวลวาสถานการณจะพัฒนา
ไปสู Trade war ระหวาง 2 ประเทศ และสงผลตอเศรษฐกิจโลกในวงกวา ง
คาเงินเฉลี่ย 3 เดือนแรกอยูที่ 31.7 แข็งคาขึ้นประมาณรอยละ 9.8 YoY
คาเงินเดือน เม.ย.61 (ขอมูลลาสุด ณ วันที่ 5 เม.ย. 61) อยูที่ 31.21
แข็งคาขึ้นเล็กนอยหลังจากทั้งสองประเทศแสดงทาทีแข็งกราว และไมมี
ทีทาวาจะประนีประนอมใหแกกัน

อย่างไรก็ตาม คา เงินชว งทีเ่ หลือของป 2561 มีแนวโนม ออ นคา อยา งชา ๆ
ภ า ย ใ ต  ข  อ ส ม ม ติ ฐ า น ที่ ส ห รั ฐ ฯ แ ล ะ จี น ส า ม า ร ถ
ตกลงการคากันได โดยไมนําไปสู Trade war โดยปจจัยที่ทําใหคาเงิน
บาทออนคาในชวงที่ เหลือของป 2561 เชน (1) Fed ปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ย (2) การฟนตัวอยางแข็งแกรงของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และ
(3) ความขัดแยงระหวางสหรัฐฯ และเกาหลีเหนือมีทาทีผอนคลายลง

ผลกระทบสินคาที่สําคัญจากการที่

ผลกระทบสินคาที่สําคัญจากการที่

สินคากลุมที่ไทยมีแนวโนมไดรับผลกระทบรุนแรงมากที่สุด
ไดแก พลาสติก (HS 39) และ เคมีภัณฑ (HS 29) เนื่องจากไทยมีการ
พึ่งพาจีนสูงถึงรอยละ 22.5 และ 34.3 ตามลําดับ
สินคาของไทยทีค่ าดวา จะไดร บั ผลกระทบรุนแรง ประกอบดวย
เครื่องประมวลผลขอมูลอัตโนมัติ (HS 8471) สวนประกอบเครื่อง
คํานวณอิเล็กทรอนิกส HS 8473) และ อุปกรณประกอบยานยนต
(HS 8708) เนื่องจากไทยมีการพึ่งพาจีนสูงถึงรอยละ 12.2 และ 20.6
และ 8.3 ตามลําดับ
สินคากลุมที่ไทยมีความเสี่ยงไดรับผลกระทบทางออม ไดแก
สินคาเครื่องมือเครื่องจักรไฟฟา/เครื่องใชไฟฟา (HS 85) และเครื่องจักร
เครื่องกล (HS 84) โดยไทยมีความเสี่ยงไดรับผลกระทบผานชองทาง
หวงโซอุปทาน ทั้งนี้ ไทยสงออกไปจีนมีมูลคา 3.16 และ 3.48 พันลาน
ดอลลาร  สรอ. และมี ก ารพึ่ ง พาจี น ร  อ ยละ 9.3 และ ร  อ ยละ 8.7
เทียบกับการสงออกไปตลาดโลก แตอ กี ดา นหนึง่ ไทยมีโอกาสทางการคา
ในตลาดสหรัฐฯ มากขึ้น โดยหากสหรัฐฯ เพิ่มภาษีสินคานําเขาจากจีน
จะเปน ปจจัยบวกตอการสงออกสินคากลุม ดังกลาวของไทยไปสหรัฐฯ มากขึน้
เนือ่ งจากสหรัฐฯ เปนตลาดสง ออกทีส่ าํ คัญ โดยคิดเปน รอ ยละ 16.8 และ
17.2 ของการสงออกไปทั่วโลก
สินคากลุม อุปกรณส อื่ สารมีผลกระทบนอ ยตอ การสง ออกไทย
เนือ่ งจากไทยสงไปจีนคอนขางนอย โดยมีมลู คา เพียง 75.8 ลานดอลลาร สรอ.
และมีการพึง่ พาจีนรอยละ 1.8 เทียบกับการสงออกไปตลาดโลก นอกจาก
นี้ อุปกรณสื่อสารยังเปนสินคาสงออกที่ยังไมสําคัญมากนักของไทย โดย
มีมูลคาการสงออกเพียงรอยละ 1.8 ตอการสงออกสินคาทั้งหมด

ในจ� ำ นวน 128 รายการสิ น ค้ า ที่ จี น มี มาตรการกับ สหรัฐ
เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 61 ประเมินว่า มีผลต่อการส่งออกไทยไม่มากนัก
เนื่องจากไม่ใช่กลุ่มสินค้าหลักที่ไทยส่งออกทั้งในตลาดจีนและตลาดโลก
โดยกลุม่ สินค้าข้างต้น คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.03 และร้อยละ 0.09
ของมูลค่าที่ไทยส่งออกไปจีน และตลาดโลก ตามล�ำดับ
ในจ� ำ นวน 106 รายการสิ น ค้ า ที่ จี น มี มาตรการกับ สหรัฐ
เมือ่ วันที่ 6 เม.ย. 61 ประเมินว่า มีผลต่อการส่งออก ไทยน้อยเช่นเดียวกัน
ทั้ ง นี้ พบว่ า มี 34 รายการที่ ไ ทยส่ ง ออกสิ น ค้ า กลุ ่ ม ดั ง กล่ า วไปจี น
และรายการสินค้าที่คาดว่าอาจเป็นโอกาสในการขยายการส่งออกไปจีน
เพิ่มเพื่อทดแทนสินค้าจากสหรัฐฯ อาทิ รถยนต์นั่ง ส่วนประกอบรถยนต์
เม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติก น�้ำผลไม้ ผลไม้แปรรูปไทย โดยมีมูลคา
การสงออกเพียงรอยละ 1.8 ตอการสงออกสินคาทั้งหมด

สหรัฐฯ ขึ้นภาษีสินคาจากจีน จีนขึ้นภาษีสินคาจากสหรัฐฯ
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โอกาสทางการส่งออกสินค้าทดแทน และการขยายการส่งออกบริการ
โอกาสทางการส่งออกสินค้าทดแทน
•
•

•

สหรัฐฯ
คาดว่าสหรัฐฯ จะน�ำเข้าจากจีนในสินค้าที่มีมาตรการภาษีลดลง •
ประมาณ 1.2 ถึง 4.8 หมื่นล้านดอลลาร์ สรอ. และเป็นโอกาสที่
ประเทศไทยจะส่งออกทดแทน
•
ในรายการสินค้าที่สหรัฐฯ ขึ้นภาษีน�ำเข้าสินค้าจากจีน ประเมินว่า
ไทยจะสามารถเข้ามาทดแทนสินค้าจีนและมีแนวโน้มส่งออกไป
สหรัฐฯ ได้เพิม่ ขึน้ ประมาณ 300 ถึง 1,100 ล้านเหรียญดอลลาร์
สรอ. (ประเมินจากส่วนแบ่งตลาดของไทยที่มีอยู่ในสหรัฐ)
•
กลุ ่ ม สิ น ค้ า ที่ ค าดว่ า สหรั ฐ ฯ จะน� ำ เข้ า จากไทยเพิ่ ม ขึ้ น
ได้แก่ คอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบ (HDD) โทรทัศน์และส่วน
ประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ กล้องถ่ายภาพ
ดิจิตอล รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เป็นต้น

จีน
คาดว่ า จี น จะน� ำ เข้ า สิ น ค้ า ที่ มี ม าตรการภาษี จากสหรั ฐ ฯ
ลดลงประมาณ 1.1 ถึง 4.6 หมื่นล้านดอลลาร์ สรอ.
ในรายการสินค้าที่จีนขึ้นภาษีน�ำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ ประเมินว่า
ไทยจะสามารถเข้ามาทดแทนและมีแนวโน้มส่งออกไปจีนได้เพิม่
ขึ้นประมาณ 86 ถึง 343 ล้านดอลลาร์ สรอ. (ประเมินจากส่วน
แบ่งตลาดของไทยที่มีอยู่ในจีน)
กลุ่มสินค้าที่คาดว่าจีนจะน�ำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้นได้แก่ รถยนต์นั่ง
ส่วนประกอบรถยนต์ เม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติก น�้ำผลไม้ ผลไม้
แปรรูป เป็นต้น

โอกาสทางการส่งออกบริการศักยภาพ
•

สหรัฐฯ
บริการศักยภาพที่ไทยมีโอกาสในการส่งออกไปยังสหรัฐฯ ได้แก่ •
ท่องเที่ยว ขนส่ง บริการธุรกิจ และการเงิน บริการสุขภาพ (เป็น
บริการกลุ่มที่สหรัฐฯ น�ำเข้าสูงและเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง)

จีน
บริการศักยภาพที่ไทยมีโอกาสในการส่งออกไปยังจีน ได้แก่
ท่องเที่ยว ก่อสร้าง บริการส่วนบุคคลและซ่อมบ�ำรุง โลจิสติกส์
บริการดิจิทัล บริการสุขภาพ (เป็นบริการกลุ่มที่จีนน�ำเข้าสูงและ
เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง)

สหรั ฐ ฯ มี แ นวโน้ ม เปิ ด การเจรจาการค้ า ทวิ ภ าคี กั บ ประเทศ
คู่ค้าส�ำคัญ ในการนี้ ไทยควรใช้โอกาสเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์
ทางการค้าผ่านการประชุมคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบความตกลงและ
การลงทุนของไทย-สหรัฐฯ (Trade and Investment Framework
Agreement Joint Council: TIFA JC) ดังนี้
1. แสดงเจตจ� ำ นงในการร่ ว มมื อ แก้ ไขปั ญ หาอุ ป สรรคทาง
การค้า โดยสหรัฐฯ ให้ความสนใจต่อประเด็นการเปิดตลาดสินค้าไทย
โดยเฉพาะสินค้าทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิแรงงาน และ
การประมง นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ประเทศไทย
ควรเตรียมข้อมูลความก้าวหน้า อาทิ
- สถานการณ์คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทย
- ประเด็นการคุ้มครองสิทธิแรงงาน และการประมง
- ประเด็นสหรัฐฯ ขาดดุลการค้ากับประเทศไทย (ปี 2560
ประเทศไทยอยู่ในล�ำดับที่ 12) โดยสหรัฐฯ มีแนวโน้มใช้เป็นข้ออ้าง
เพื่อด�ำเนินนโยบายทางการค้าในลักษณะเดียวกันกับจีน โดยมีเกณฑ์
ประกอบการพิจารณา ดังนี้
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หลักเกณฑ์

ข้อเท็จจริง

มีการค้าเกินดุลการค้า
ทวิภาคีกับสหรัฐฯ
มากกว่า 20 พันล้านดอลลาร์
สรอ.
ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
มากกว่าร้อยละ 3 GDP
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
มีการแทรกแซงค่าเงิน
ด้านเดียว โดยการซื้อเงินตรา
ต่างประเทศสุทธิ รวมกัน
มากกว่าร้อยละ 2 ของ GDP

เปรียบเทียบกับเกณฑ์

•

การเผยแพร่ข้อมูลของสหรัฐฯ พบว่า
ในปี 2560 ขาดดุลไทย 20.35 พันล้าน
ดอลลาร์ สรอ.
• จากข้อมูลของไทย พบว่า ไทยเกินดุล
สหรัฐฯ เพียง 11.67 พันล้านดอลลาร์
สรอ.
ปี 2560 ไทยเกินดุลบัญชีสะพัด ร้อยละ
10.8 ของ GDP
มีความเป็นไปได้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
มีการซื้อเงินตราต่างประเทศสุทธิมากกว่า
ร้อยละ 2 ของ GDP

เข้าเกณฑ์

เข้าเกณฑ์
รอ ค�ำชี้แจงจาก ธปท.

2. เปิดตลาดสินค้าศักยภาพและบริการ
3. ขยายการลงทุนระหว่างกัน
- สาขาที่ นั ก ลงทุ น ไทยมี โ อกาสขยายการลงทุ น และช่ ว ย
สนับสนุนนโยบายการสร้างงานในสหรัฐฯ ได้แก่ พลังงาน ยานยนต์
ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมอาหาร (ประเมินจากสาขาที่ไทยลงทุนใน
สหรัฐฯ) ทั้งนี้ ปัจจุบันสหรัฐฯ เป็นแหล่งลงทุนอันดับ 4 ของไทย และใน
ช่ ว ง 10 ปี ที่ ผ ่ า นมา การลงทุ น ไทยในสหรั ฐ ฯ ขยายตั ว เฉลี่ ย ถึ ง

ร้อยละ 32 ต่อปี (ประมวลจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย)
- สาขาที่เป็นโอกาสส�ำหรับนักลงทุนสหรัฐ เป็นกลุ่มที่บริษัท
สหรัฐฯ ใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตการค้าแบบ regional value chain
อาทิ อิเล็กทรอนิกส์ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า เครือ่ งจักรกล โลหะ เคมีภณ
ั ฑ์ เป็นต้น
ทั้งนี้ ปัจจุบันสหรัฐฯ นักลงทุนอันดับ 3 ในไทย และในช่วง 10 ปีที่ผ่าน
มา การลงทุนไทยในสหรัฐฯ ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี (ประมวลจาก
ข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย)

จีน กระชับความสัมพันธ์เชิงรุก ทั้งในระดับประเทศและระดับ
มณฑล/เมืองยุทธศาสตร์
1. ระดับประเทศ - ผ่านแผน Strategic Partnership ไทย-จีน
และกรอบความร่วมมือ RCEP รวมทัง้ เชือ่ มโยงนโยบายไทยและจีน (EEC
ของไทย และ One Belt, One Road / โครงการส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจ
ลุ่มแม่น�้ำจูเจียง / โครงการพัฒนา Greater Bay Area ของจีน) โดยส่ง
เสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จีนเป็นเจ้าของและเป็น
ประโยชน์ ต ่ อ การพั ฒ นาของไทย อาทิ Digital / e-Commerce,
เทคโนโลยีด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
2. ระดับมณฑล
มณฑลยูนนาน เป็นมณฑลทีต่ งั้ อยูใ่ กล้ไทยมากทีส่ ดุ รัฐบาลจีน
ก�ำหนดนโยบาย “ป้อมหัวสะพาน” ให้ยูนนานเป็นประตูเชื่อมโยงภาค
ตะวันตกของจีนสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้
- ความต้องการสินค้าไทย ได้แก่ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จาก
เนื้อสัตว์ ยาสมุนไพร
- ความร่วมมือการลงทุนกับไทย ได้แก่ การรักษาพยาบาลและ
การดูแลผู้สูงอายุ
มณฑลเจ้อเจียง เป็นมณฑลทีป่ ระชากรมีรายได้ตอ่ หัวค่อนข้าง
สูง เป็นเมืองเศรษฐกิจ E-commerce มีหางโจว (Hangzhou) เป็นเมือง
หลักและเป็นที่ตั้งของ Platform E-commerce ชื่อดัง Alibaba และมี

หนิงโป (Ningbo) เป็นท่าเรือที่มีความจุสินค้ามากที่สุด รัฐบาลเจ้อเจียง
ออกมาตรการ “Made in Zhejiang” เพื่อส่งเสริมการค้าเสรี และจัดตั้ง
ศูนย์กระจายสินค้าจากภูมิภาคอาเซียน
- โอกาสของสินค้าไทย ได้แก่ สินค้าไทยระดับ Premium
เจาะกลุ่มผู้บริโภคที่มีก�ำลังซื้อสูงได้
- ความร่ ว มมื อ การลงทุ น กั บ ไทย ได้ แ ก่ การพั ฒ นาด้ า น
E-commerce
นอกจากนี้ ไทยควรเตรียมความพร้อมกรณีการใช้มาตรการ
Trade war ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน โดยมีแนวทางดังนี้
ทางเลือกที่ 1: ไทยพิจารณาประโยชน์/ช่องทางส�ำหรับสินค้า
ไทยที่อาจได้รับประโยชน์จากการขึ้นภาษีสินค้าของสหรัฐฯ กับจีน
ทางเลือกที่ 2: หากสหรัฐฯ-จีน เจรจาไม่ส�ำเร็จ ไทยต้องเตรียม
การตัง้ รับการเบีย่ งเบนทางการค้า (อาทิ ใช้ SG/AD/CVD อย่างเหมาะสม)
ทางเลือกที่ 3: หากสหรัฐฯ ขยายขอบเขตมาตรการการตอบโต้
ทางการค้าต่อไทยและประเทศอืน่ (เพิม่ เติมจากเหล็กและอลูมเิ นียม) ไทย
เจรจาเพื่อขอยกเว้นการใช้มาตรการทางการค้ากับสินค้าของไทย
ทางเลือกที่ 4: หากไทย-สหรัฐฯ เจรจาไม่ส�ำเร็จ ไทยพิจารณา
ใช้มาตรการการโต้กลับ ซึง่ อาจพิจารณาน�ำเข้าสินค้าจากประเทศอืน่ แทน
การน�ำเข้าจากสหรัฐฯ หรือพิจารณาเข้าร่วมกับประเทศอืน่ เพือ่ ฟ้องระงับ
ข้อพิพาทภายใต้ WTO
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ผลการศึกษาโอกาสทางการค้าใน 10 มณฑลส�ำคัญของจีน
1. สินค้าที่ไทยมีศักยภาพในการส่งออกแต่ยังส่งออกได้ต�่ำกว่าศักยภาพมีมูลค่าประมาณ 1.29 หมื่นล้านดอลลาร์ สรอ. และ
เป็นสินค้าเกษตร 1,089 ล้านดอลลาร์ สรอ.
โดย 3 มณฑลแรกทีม่ มี ลู ค่าสินค้าส่งออกได้ตำ�่ กว่าศักยภาพมากทีส่ ดุ (หมายถึงโอกาสทีจ่ ะส่งออกเพิม่ ให้สอดคล้องกับระดับศักยภาพของไทย)
ประกอบด้วย กวางตุ้ง (4.2 พันล้านดอลลาร์ สรอ.) เซี่ยงไฮ้ (3.7 พันล้านดอลลาร์ สรอ.) และซานตง (1.8 พันล้านดอลลาร์ สรอ.) ตามล�ำดับ

มูลค่าการน�ำเข้าของมณฑลจีนจากโลกและไทย (ค่าเฉลี่ยระหว่างปี 2558-2560)
มณฑล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รวม
กวางตุ้ง
เจียงซู
เมืองเซี่ยงไฮ้
ซานตง
เจ้อเจียง
เมืองปักกิ่ง
เหอหนาน
เมืองเทียนสิน
ฟูเจี้ยน
เสฉวน
รวม 10 มลฑล

น�ำเข้าจากโลก
สัดส่วนต่อการน�ำ
มูลค่า
เข้ารวมจาก
(ล้าน USD)
31 มณฑล

น�ำเข้าจากไทย
มูลค่า
(ล้าน USD)

ส่วนแบ่งตลาดของ
ไทยในแต่ละมณฑล

โครงสร้างการ
กระจายสินค้า
ของไทย

มูลค่าที่ไทยยัง
สามารถส่งออกได้ตาม
ศักยภาพ
ในแต่ละมณฑล

1,638,821.8
314,972
168,586
417,426
150,290
89,476
50,069
28,081
89,299
50,190
20,750

100
19.2
10.3
25.5
9.2
5.5
3.1
1.7
5.4
3.1
1.3

39,240.0
10,663.4
4,793.8
11,260.8
4,859.5
1,237.3
442.9
118.4
994.2
1,162.9
296.1

2.4
3.4
2.8
2.7
3.2
1.4
0.9
0.4
1.1
2.3
1.4

100
27.2
12.2
28.7
12.4
3.2
1.1
0.3
2.5
3.0
0.8

4,201
1,829
3,737
1,835
249
125
81
267
410
229

1,379,140

84.2

35,829

2.6

91.3

12,964.0

ที่มา Global Trade Atlas, ค�ำนวณโดย สนค.
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สินค้าส�ำคัญซึ่งสามารถส่งออกให้สอดคล้องกับศักยภาพของไทย

รถยนต์ขนส่งบุคคลเป็นหลัก
ซึ่งมีมูลค่าตลาด (เฉพาะ 10 มณฑลเป้า
หมาย) 44,952.7 ล้านดอลลาร์ สรอ. แต่
มีการน�ำเข้าจากไทยเพียงร้อยละ 0.7
โดยไทยยั ง มี มู ล ค่ า ส่ ง ออกเพิ่ ม ได้ อี ก
ประมาณ 776.5 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ
25,623.8 ล้านบาท โดย 3 มณฑลที่มี
โอกาสส่งออกสูงสุด ประกอบด้วย เมือง
เซี่ยงไฮ้ (21,158 ล้านบาท) เมืองเทียน
สิน (2,715 ล้านบาท) และซานตง (748
ล้านบาท)

อุปกรณ์อื่นๆ เชิงทัศนศาสตร์
(HS 9013)
มีมูลค่าตลาด 39,676.5 ล้านดอลลาร์
สรอ. และไทยมีส่วนแบ่งตลาดในเกณฑ์
ดีทรี่ อ้ ยละ 4.1 สะท้อนถึงมีความสามารถ
ทางการแข่งขันได้ อย่างไรก็ตาม
ไทยยังมีมลู ค่าส่งออกเพิม่ ได้อกี ประมาณ
649.4 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ 21,429.5
ล้านบาท โดย 3 มณฑลทีม่ โี อกาสส่งออก
สูงสุด ประกอบด้วย กวางตุ้ง (16,372
ล้านบาท) ฟูเจีย้ น (3,871 ล้านบาท) และ
เจ้อเจียง (697 ล้านบาท)

ยางธรรมชาติขั้นปฐม/เป็นแผ่น
(HS 4001)
มีมูลค่าตลาด 3,496.8 ล้านดอลลาร์
สรอ. และไทยมีส่วนแบ่งตลาดในเกณฑ์
ดีที่ร้อยละ 66.8 อย่างไรก็ตาม ไทยยังมี
มูลค่าส่งออกเพิ่มได้อีกประมาณ 640.1
ล้ า นดอลลาร์ สรอ. หรื อ 21,123.1
ล้านบาท โดย 3 มณฑลทีม่ โี อกาสส่งออก
สูงสุด ประกอบด้วย ซานตง (14,815
ล้านบาท) เจียงซู (2,129 ล้านบาท)
กวางตุ้ง (1,997 ล้านบาท)

สินค้าอื่นๆ ที่มีโอกาสส่งออกเพิ่ม
เช่น อุปกรณ์ประกอบของยานยนต์ (HS
8708 มีมูลค่า 1.2 หมื่นล้านบาท) ยาง
สังเคราะห์ขั้นปฐม/เป็นแผ่น (HS 4002
มีมลู ค่า 7.8 พันล้านบาท) ข้าว (HS 1006
มีมูลค่า 7.0 พันล้านบาท) และมอลต์/
อาหารปรุงแต่งที่ท�ำจากแป้ง (HS 1901
มีมูลค่า 3.2 พันล้านบาท)

ส�ำหรับสินค้าอาหารและเกษตรซึ่งสามารถส่งออกให้สอดคล้องกับศักยภาพของไทย

ข้าว
(HS 1006)
มีมูลค่าตลาด 1,338.2 ล้านดอลลาร์
สรอ. และไทยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ
30.4 อย่างไรก็ตาม โดยไทยยังมีมลู ค่าส่ง
ออกเพิ่มได้อีกประมาณ 213.1 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. หรือ 7,031.9 ล้านบาท
โดย 3 มณฑลที่มีโอกาสส่งออกสูงสุด
ประกอบด้วย กวางตุง้ (4,893 ล้านบาท)
เมืองเซี่ยงไฮ้ (1,593 ล้านบาท) และ
ฟูเจี้ยน ( 323 ล้านบาท) เป็นต้น

มอลต์ / อาหารปรุงแต่งที่ท�ำจากแป้ง
(HS 1901)
มีมลู ค่าตลาด 3,229.1 ล้านดอลลาร์ สรอ.
แต่ไทยมีสว่ นแบ่งตลาดเพียงร้อยละ 0.1
โดยไทยยั ง มี มู ล ค่ า ส่ ง ออกเพิ่ ม ได้ อี ก
ประมาณ 96.8 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ
3,194.5 ล้านบาท โดย 3 มณฑลที่มี
โอกาสส่ ง ออกสู ง สุ ด ประกอบด้ ว ย
กวางตุ้ง (1,609 ล้านบาท) เมืองเซี่ยงไฮ้
(1,185 ล้านบาท) และเจ้อเจียง ( 162
ล้านบาท) เป็นต้น

น�้ำตาล
(HS 1701)
มีมูลค่าตลาด 850.3 ล้านดอลลาร์ สรอ.
เป็นสินค้าอ่อนไหวสูงและมีก�ำแพงภาษี
ท�ำให้การส่งออกไปจีนอาจจะมีต้นทุนที่
ยังสูงอยู่ ซึ่งในปัจจุบันไทยมีส่วนแบ่ง
ตลาดประมาณร้อยละ 15.4 โดยไทย
ยั ง มี มู ล ค่ า ส่ ง ออกเพิ่ ม ได้ อี ก ประมาณ
65.9 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ 2,173.3
ล้านบาท โดย 3 มณฑลทีม่ โี อกาสส่งออก
สูงสุด ประกอบด้วย ซานตง (1,515 ล้าน
บาท) เจี ย งซู (283 ล้ า นบาท) และ
กวางตุ้ง (260 ล้านบาท) เป็นต้น
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สินค้าเกษตรและอาหารอื่นๆ
ที่ยังมีโอกาสส่งออกเพิ่ม
เช่ น ไก่ / แช่ เ ย็ น / หรื อ แช่ แ ข็ ง
(HS 0207 ส่งออกเพิ่มอีก 1.7 พันล้าน
บาท) ปลาแช่แข็ง (HS 0306 ส่งออกเพิม่
อีก 1.5 พันล้านบาท) และผลไม้อนื่ ๆ เช่น
ทุ เรี ย น (HS 0810 ส่ ง ออกเพิ่ ม อี ก
1.3 พันล้านบาท) เป็นต้น

การน�ำเข้าจาก 10 มณฑลจีนในสินค้าที่ไทยมีศักยภาพการส่งออก (ค่าเฉลี่ยปี 2558-2560)
HS
4 digit

สินค้า

น�ำเข้าจากโลก
(ล้าน USD)

น�ำเข้าจากไทย
(ล้าน USD)

สัดส่วนการน�ำ
เข้าจากไทย

1

207

ไก่ แช่เย็น หรือแช่แข็ง

1,080.0

-

2

306

ปลา แช่เย็นจนแข็ง

1,850.8

3

801

มะพร้าว/เมล็ด
มะม่วงหิมพานต์

4

803

5

มูลค่าที่ไทยยังสามารถส่งออกได้ตาม
ศักยภาพ ในแต่ละสินค้า
ล้าน USD
ล้านบาท

-

51.9

1,711.4

116.6

6.3

44.4

1,465.1

103.6

50.0

48.3

0.0

0.2

กล้วย

373.7

2.6

0.7

0.2

5.4

804

สับปะรด/อโวคาโด/ฝรั่ง/
มะม่วง

248.7

32.8

13.2

2.1

67.8

6

810

ผลไม้อื่นๆ เช่น ทุเรียน

1,415.0

730.4

51.6

37.9

1,251.0

7

901

กาแฟ

449.8

0.0

0.0

0.1

3.2

8

1006

ข้าว

1,338.2

406.9

30.4

213.1

7,031.9

9

1511

น�้ำมันปาล์มและเศษ

3,209.1

-

-

19.0

626.9

10

1513

น�้ำมันมะพร้าว/น�้ำมันปาล์ม

856.8

1.7

0.2

23.2

766.3

11

1701

น�้ำตาล

850.3

131.1

15.4

65.9

2,173.3

12

1901

มอลต์/อาหารปรุงแต่งที่ท�ำจาก
แป้ง

3,229.1

2.9

0.1

96.8

3,194.5

13

1905

ขนมปัง/เค้ก/บิสกิต/เบเกอรี่

717.6

15.8

2.2

5.7

186.8

14

2008

ผลไม้/ลูกนัต/อื่นที่บริโภคได้
ของพืช

417.0

72.3

17.3

6.1

201.8

15

3304

ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

3,964.1

14.9

0.4

44.3

1,460.5

16

4001

ยางธรรมชาติ ขั้นปฐม/เป็น
แผ่น

3,496.8

2,334.4

66.8

640.1

21,123.1

17

4002

ยางสังเคราะห์ขั้นปฐม/เป็น
แผ่น

5,339.5

1,139.6

21.3

238.1

7,856.7

18

4011

ยางนอกชนิดอัดลม ที่เป็นของ
ใหม่

658.9

140.0

21.2

20.1

663.8

19

4014

ยางใช้เพื่อการอนามัยหรือ
เภสัชกรรม

324.2

32.9

10.2

65.2

2,151.0

20

4015

ถุงมือทุกชนิด และเครื่องแต่ง
กาย

155.4

23.6

15.2

22.9

754.3

21

8517

อุปกรณ์สอื่ สาร/เครือ่ งโทรศัพท์

46,442.5

1,603.0

3.5

9.4

309.1

22

8703

รถยนต์ขนส่งบุคคลเป็นหลัก

44,952.7

320.4

0.7

776.5

25,623.8

23

8708

อุปกรณ์ประกอบของยานยนต์

16,698.6

198.7

1.2

365.2

12,051.6

24

9013

อุปกรณ์อื่น ๆ เชิงทัศนศาสตร์

39,676.5

1,609.2

4.1

649.4

21,429.5

25

9619

ผ้าอนามัย/แนปคินไลเนอร์เด็ก
อ่อน

1,259.0

3.3

0.3

29.9

985.4

179,108.0

8,982.9

5.0

3,427.1

113,094.5

รวม 25 ชนิด
ที่มา Global Trade Atlas, ค�ำนวณโดย สนค.
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มูลค่าที่ไทยยังสามารถส่งออกได้ตามศักยภาพในแต่ละสินค้าและมณฑล (หน่วยล้านบาท)
สินค้า

ล้านบาท

ไก่ แช่เย็น หรือแช่แข็ง
ปลา แช่เย็นจนแข็ง
มะพร้าว/เมล็ดมะม่วงหิมพานต์
กล้วย
สับปะรด/ฝรั่ง/มะม่วง
ผลไม้อื่นๆ เช่น ทุเรียน
กาแฟ
ข้าว
น�้ำมันปาล์มและเศษ
น�้ำมันมะพร้าว/น�้ำมันปาล์ม
น�้ำตาล
มอลต์/อาหารปรุงแต่งจากแป้ง
ขนมปัง/เค้ก/บิสกิต/เบเกอรี่
ผลไม้/ลูกนัต/
ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
ยางธรรมชาติ ขั้นปฐม
ยางสังเคราะห์ขั้นปฐม
ยางนอก ที่เป็นของใหม่
ยางใช้เพื่อการอนามัย,
ถุงมือทุกชนิด
อุปกรณ์สื่อสาร/เครื่องโทรศัพท์
รถยนต์ขนส่งบุคคลเป็นหลัก

1,711.4
1,465.1
0.2
5.4
67.8
1,251.0
3.2
7,031.9
626.9
766.3
2,173.3
3,194.5
186.8
201.8
1,460.5
21,123.1
7,856.7
663.8
2,151.0
754.3
309.1
25,623.8

อุปกรณ์ประกอบของยานยนต์
อุปกรณ์อื่น ๆ เชิงทัศนศาสตร์
ผ้าอนามัย/แนปคินไลเนอร์เด็ก
อ่อน
รวม 25 ชนิด

113,094.5

3 มณฑลแรกที่มีมูลค่าสูงสุด
กวางตุ้ง (1,096 ล้านบาท) เมืองเซี่ยงไฮ้ (529 ล้านบาท) เจียงซู ( 43 ล้านบาท)
ซานตง (1,042 ล้านบาท) เมืองเซีย่ งไฮ้ (200 ล้านบาท) เมืองปักกิง่ ( 84 ล้านบาท)

เมืองเทียนสิน (3 ล้านบาท) ซานตง (1 ล้านบาท) เมืองเซี่ยงไฮ้ ( 1 ล้านบาท)
ฟูเจี้ยน (40 ล้านบาท) เมืองเซี่ยงไฮ้ (19 ล้านบาท) เมืองเทียนสิน ( 7 ล้านบาท)
เมืองเซีย่ งไฮ้ (952 ล้านบาท) ฟูเจีย้ น (158 ล้านบาท) เมืองเทียนสิน ( 122 ล้านบาท)
เจียงซู (2 ล้านบาท) เมืองเซี่ยงไฮ้ (1 ล้านบาท) ซานตง ( 0 ล้านบาท)
กวางตุง้ (4,893 ล้านบาท) เมืองเซีย่ งไฮ้ (1,593 ล้านบาท) ฟูเจีย้ น ( 323 ล้านบาท)
เจียงซู (251 ล้านบาท) เมืองเซี่ยงไฮ้ (215 ล้านบาท) เมืองเทียนสิน ( 43 ล้านบาท)
เจียงซู (393 ล้านบาท) เมืองเซี่ยงไฮ้ (146 ล้านบาท) เจ้อเจียง ( 122 ล้านบาท)
ซานตง (1,515 ล้านบาท) เจียงซู (283 ล้านบาท) กวางตุ้ง ( 260 ล้านบาท)
กวางตุง้ (1,609 ล้านบาท) เมืองเซีย่ งไฮ้ (1,185 ล้านบาท) เจ้อเจียง ( 162 ล้านบาท)
กวางตุ้ง (95 ล้านบาท) เมืองเซี่ยงไฮ้ (57 ล้านบาท) ซานตง ( 21 ล้านบาท)
ซานตง (137 ล้านบาท) เมืองเทียนสิน (48 ล้านบาท) เจ้อเจียง ( 8 ล้านบาท)
เมืองเซี่ยงไฮ้ (1,106 ล้านบาท) กวางตุ้ง (182 ล้านบาท) เจียงซู ( 61 ล้านบาท)
ซานตง (14,815 ล้านบาท) เจียงซู (2,129 ล้านบาท) กวางตุ้ง ( 1,997 ล้านบาท)
เมืองเซีย่ งไฮ้ (4,854 ล้านบาท) กวางตุง้ (1,190 ล้านบาท) เจียงซู ( 902 ล้านบาท)
ซานตง (507 ล้านบาท) เมืองเทียนสิน (72 ล้านบาท) เจียงซู ( 61 ล้านบาท)
กวางตุ้ง (1,250 ล้านบาท) เมืองเซี่ยงไฮ้ (462 ล้านบาท) ซานตง ( 318 ล้านบาท)
เมืองเซี่ยงไฮ้ (321 ล้านบาท) กวางตุ้ง (254 ล้านบาท) เจียงซู ( 102 ล้านบาท)
เหอหนาน (297 ล้านบาท) เมืองเทียนสิน (12 ล้านบาท)
เมืองเซี่ยงไฮ้ (21,158 ล้านบาท) เมืองเทียนสิน (2,715 ล้านบาท)
ซานตง ( 748 ล้านบาท)
12,051.6 เมืองเซีย่ งไฮ้ (4,534 ล้านบาท) กวางตุง้ (2,828 ล้านบาท) ซานตง ( 1,802 ล้านบาท)
21,429.5 กวางตุ้ง (16,372 ล้านบาท) ฟูเจี้ยน (3,871 ล้านบาท) เจ้อเจียง ( 697 ล้านบาท)
985.4 เมืองเซี่ยงไฮ้ (410 ล้านบาท) เจ้อเจียง (221 ล้านบาท) กวางตุ้ง ( 138 ล้านบาท)

ที่มา Global Trade Atlas, ค�ำนวณโดย สนค.
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2. เป้าหมายการส่งออกที่ 1.0-1.1 แสนล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี 2570
โดยมีการแบ่งเป้าหมายออกเป็น 3 ระดับ คือ

เป้าหมายที่ ๓
เป้าหมายที่ ๑
เป้าหมายที่ ๒
เพิม่ การส่งออกในสินค้าทีม่ ศี กั ยภาพแต่สง่ ได้ตำ�่ เป็ น การตั้ ง เป้ า หมายเพื่ อ การท� ำ งานเชิ ง รุ ก เน้นรักษาส่วนแบ่งทางตลาดจากเป้าหมายที่ 2 ใน
กว่าศักยภาพ ซึ่งจะได้มูลค่าเป้าหมายหลังจาก โดยเพิ่มการส่งออกประมาณร้อยละ 1.0 จาก ระยะยาว ซึ่ ง ได้ มี ก ารคาดการณ์ ก าร
นัน้ ค�ำนวณส่วนแบ่งตลาดของสินค้าไทยใหม่
เป้าหมายที่ ๑ โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มที่ 1 ซึ่งไทย ส่งออก/น�ำเข้าของแต่ละมณฑลใน 10 ปีขา้ งหน้า
ยั ง มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง ก า ร แข ่ ง ขั น ต�่ ำ
เช่น การยกระดับการผลิต (Supply-side) โดย
การสร้างความร่วมมือกับประเทศที่ 3 เป็นต้น
ซึ่งจากวิเคราะห์ในแต่ละมณฑลแล้ว พบว่าเป้าหมายการส่งออกรวมทั้ง 10 มณฑลในปี 2570 จะอยู่ท่ี 1.0-1.1 แสนล้านดอลลาร์ สรอ.
โดย 3 มณฑลแรก ประกอบด้วย กวางตุ้ง (3.13-3.30 หมื่นล้านดอลลาร์ สรอ.) เซี่ยงไฮ้ (3.06-3.15 หมื่นล้านดอลลาร์ สรอ.) และซานตง (1.54-1.65
หมื่นล้านดอลลาร์ สรอ.)

มูลค่าเป้าหมายการส่งออก 10 มณฑลในปี 2570
(หน่วยล้านดอลลาร์ สรอ.)
มณฑล
กวางตุ้ง
มหานครเซี่ยงไฮ้
ซานตง
เจียงซู
เจ้อเจียง
มหานครเทียนสิน
ฟูเจี้ยน
มหานครปักกิ่ง
เสฉวน
เหอหนาน
รวม

มูลค่าเป้าหมายปี 2570
31,350
30,600
15,400
12,600
4,250
3,750
3,400
2,100
1,500
770
105,720

33,000
31,500
16,500
13,500
4,500
4,000
3,500
2,150
1,600
790
111,040

ที่มา ค�ำนวณโดย สนค.
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3. ยุทธศาสตร์การค้าไทย-จีน
ทั้งนี้ เป้าหมาย 1.05-1.11 แสนล้านเหรียญฯ ดังกล่าว ได้จากการวิเคราะห์ในหลายมิติ เช่น วิเคราะห์โครงสร้างความต้องการสินค้าน�ำ
เข้าของจีนว่าสอดคล้องกับความสามารถในการผลิตและการส่งออกของไทยหรือไม่ วิเคราะห์ศักยภาพการน�ำเข้า/การค้าที่มีแนวโน้มเกิดขึ้น
ในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงหรือขยายตัวทางเศรษฐกิจ ตามนโยบายเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกันหลายมิติของรัฐบาลจีน โดยเฉพาะนโยบาย
เส้นทางสายไหม (One Belt One Road) และนโยบายการปฏิรูปและเปิดประเทศของจีนที่ครบรอบ 40 ปี ตลอดจนการเดินหน้าปฏิรูปเศรษฐกิจ
ในช่วงต่อไป รวมทั้งการให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนของจีน เป็นต้น
โดยแม้จะมีความแตกต่างกันไปแต่ละมณฑล แต่พบว่า ทั้ง 10 มณฑลมีจุดยืนทางนโยบายที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่

เน้นกระจายความเจริญ | การเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกประเทศ
การส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางระบบขนส่ง | การใช้แพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ | การเปิดเสรีอย่างมียุทธศาสตร์
ขณะที่ด้านความแตกต่างที่ชัดเจน เช่น

ระดับการพัฒนาของแต่ละเมือง | ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ | ทรัพยากรทางธรรมชาติ | โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
รายได้ต่อหัว | จ�ำนวนประชากร | ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่
จากการวิเคราะห์ข้างต้น สนค. ได้ท�ำการเปรียบเทียบ เชื่อมโยง และวิเคราะห์ และน�ำมาสู่การเสนอยุทธศาสตร์การค้าไทยจีนภายใต้
“3 แนวคิด 7 แนวทาง รุกตลาดจีน” โดย

คือ กรอบการก�ำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
แนวคิดที่ 1

ก�ำหนดสินค้าส่งออกเป็นกลุ่มตามศักยภาพ
กลุ่มสินค้าที่ 1

กลุ่มสินค้าที่ 2

กลุ่มสินค้าที่ 3

เป็นสินค้าที่ไทยมีความสามารถทางการแข่งขัน เป็นสินค้าที่ไทยมีความสามารถทางการแข่งขัน
ในตลาดโลกต�ำ่ ประเด็นต้องพิจารณาเพิม่ เติม คือ ในตลาดโลกสูง แต่สง่ ออกไปยังมณฑล/เมืองนัน้
ต�่ำกว่าศักยภาพของไทยในตลาดโลก ประเด็น
เป็นสินค้าที่ไม่สามารถผลิตได้ เช่น น�้ำมัน แร่ ต้องพิจารณาเพิ่มเติม คือ
ธาตุบางชนิด พืชหรืออาหารบางชนิด
เป็นสินค้าอุตสาหกรรม ความสามารถทางการ
เป็นสินค้าที่ผลิตได้แต่ความสามารถทางการ แข่งขันที่ต�่ำกว่าในตลาดโลกอาจจะเกิดมาจาก
แข่งขันต�่ำ ซึ่งอาจจะเกิดจากต้นทุนที่สูง หรือ การไม่ได้อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทที่ผลิต
เทคโนโลยีที่ยังไม่ทันสมัยเพียงพอ เช่น ปาล์ม ในประเทศเหล่านั้น
น�้ำมัน อากาศยาน เป็นต้น
เป็นสินค้าเกษตร ความสามารถทางการแข่งขัน
ทีต่ ำ�่ กว่าในตลาดโลกอาจจะเกิดมาจากประเทศ
เหล่านั้นมีการด�ำเนินมาตรการทางภาษีท�ำให้
ต้ น ทุ น สิ น ค้ า สู ง ขึ้ น หรื อ มาจากการท� ำ การ
ตลาด/ส่งเสริมการขายต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอ
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เป็นสินค้าที่ไทยมีความสามารถทางการแข่งขัน
ในตลาดโลกสูง และส่งออกไปประเทศนั้นสูง
กว่าศักยภาพของไทยในตลาดโลก
เป็นสินค้าอุตสาหกรรม ความสามารถทางการ
แข่งขันที่สูงกว่าในตลาดโลกอาจจะเกิดมาจาก
การอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทที่ผลิตใน
ประเทศเหล่านั้น โดยเฉพาะบริษัทลงทุนข้าม
ชาติทมี่ บี ริษทั ลูกในหลายประเทศ และมีการน�ำ
เข้าสินค้าจากบริษัทลูกโดยตรง
เป็นสินค้าเกษตร ความสามารถทางการแข่งขัน
ที่สูงกว่าในตลาดโลกอาจจะเกิดมาจากการได้
รับความนิยมในสินค้า และท�ำให้มีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดสูง

หน้า

23

แนวคิดที่ 2

ประสานนโยบายการพัฒนาที่ส�ำคัญของสองประเทศ
เช่น นโยบาย OBOR ของจีน กับ EEC และ Thailand 4.0 ของไทย
ท�ำให้เห็นแนวโน้มการพัฒนาเฉพาะด้านของแต่ละมณฑล ท�ำให้เห็นถึงโอกาสที่จะเชื่อมโยงสินค้า ความร่วมมือ และการลงทุนของไทยในแต่ละพื้นที่
อย่างเหมาะสม โดยนโยบายที่ส�ำคัญของจีน ประกอบด้วย

1
One Belt One Road
3

third-party market cooperation
under the framework of
the Belt and Road Initiative

13

13 Megalopolises
37

1 คือ One Belt One Road ซึ่งจะเป็นการยกระดับมณฑลเหล่านั้นให้เป็น
ศูนย์กลางทางการขนส่ง ไม่วา่ จะเป็นด้าน ระบบราง ทางอากาศ และทางเรือ เป็นต้น

3 คือ นโยบาย “third-party market cooperation under the framework
of the Belt and Road Initiative” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างจีนและญี่ปุ่น
ในการร่วมลงทุนในประเทศที่สาม
13 คือ จ�ำนวน 13 เมือง ภายใต้นโยบาย “13 megalopolises” ซึ่งเป็นการ
พัฒนาเชิงพืน้ ที่ โดยเน้นการกระจายความเจริญ จากเมืองใหญ่ไปสูเ่ มืองรองรอบๆ
เพื่อสร้างการขยายตัวของเมืองและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

Pilot Cities

37 คือ จ�ำนวน 37 เมืองที่ได้รับให้จัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษด้าน “Pilot
Cities for Cross-Border E-commerce” ซึ่งเมืองเหล่านี้จะมีโอกาสการค้า
ระหว่างประเทศผ่าน e-commerce สูง

144

144 คือ นโยบาย “144 Hours China Visa Free Transit” โดยมีจ�ำนวน 11
มณฑล/เมือง ซึ่งทางการจีนประกาศอนุมัตินโยบายยกเว้นค่าธรรมเนียมส�ำหรับ
คนชาติจาก 53 ประเทศ ที่เดินทางเข้าจีนผ่านสนามบินและท่าเรือ โดยสามารถ
เข้าพักอาศัยได้เป็นเวลา 144 ชั่วโมง หรือ 6 วัน ซึ่งประกอบด้วย เซี่ยงไฮ้ เมือง
เซี่ยเหมิน (มณฑลฝูเจี้ยน) เมืองชิงเต่า (มณฑลซานตง) เมืองอู่ฮั่น (มณฑหูเป่ย์)
เมืองเฉิงตู (มณฑลเสฉวน) เมืองคุนหมิง (มณฑลยูนาน) เมืองปักกิ่ง เมืองเทียน
จิน มณฑลเจียงซู มณฑลเหอเป่ย และมณฑลเลี๋ยวหนิง

for Cross-Border E-commerce

144 Hours

China Visa Free Transit

2 แสนล้าน

200,000,000,000
US dollar

2 แสนล้าน ดอลลาร์ สรอ. คือ นโยบายที่บริษัทอาลีบาบา (ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองหาง
โจ) ประกาศจะน�ำสินค้า 2 แสนล้านดอลลาร์ สรอ. (ราว 6.59 ล้านล้านบาท) จาก
120 ประเทศ เข้าไปขายในจีน ในระหว่างปี 2562-2066

รายงานประจ�ำปี 2561
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กระทรวงพาณิชย์

หน้า

24

แนวคิดที่ 3

ความถนัด ความเชี่ยวชาญ หรือเอกลักษณ์ (DNA) เฉพาะของแต่ละเมือง
ซึ่ ง จี น มี ก ารก� ำ หนดเป้ า หมายการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของแต่ ล ะเมื อ งส� ำ คั ญ ไว้ แ ล้ ว โดยเฉพาะที่ อ ยู ่ บ นเส้ น ทาง OBOR ซึ่ ง สามารถจั บ คู ่ ไ ด้
กับบางพื้นที่หรือบางจังหวัดของไทย เช่น
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แนวทางที่ 1

ส�ำหรับสินค้าที่ส่งออกได้ต�่ำกว่าศักยภาพ
เน้นท�ำตลาดในแต่ละมณฑลอย่างตรงเป้าหมายและสอดคล้องกับความสามารถทางการแข่งขันของไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตร เช่น

กวางตุ้ง
สินค้าเกษตร/อาหารมีมูลค่าส่งออกต�่ำกว่า
ศักยภาพประมาณ 304 ล้านดอลลาร์ สรอ. เช่น
ข้ า ว (148 ล้ า นดอลลาร์ สรอ.) สิ่ ง สกั ด
จากมอลต์ (48 ล้านดอลลาร์ สรอ.) และไก่
แช่เย็น/แช่แข็ง (33 ล้านดอลลาร์ สรอ.) เป็นต้น

แนวทางที่ 2

เมืองเซี่ยงไฮ้
สินค้าเกษตร/อาหารมีมูลค่าส่งออกต�่ำกว่า
ศักยภาพประมาณ 243 ล้านดอลลาร์ สรอ.
เช่น มันส�ำปะหลัง (48 ล้านดอลลาร์ สรอ.) ข้าว
(48 ล้านดอลลาร์ สรอ.) และสิ่งสกัดจากมอลต์
(35 ล้านดอลลาร์ สรอ.) รวมทั้งยางพาราและ
ผลิตภัณฑ์ (231 ล้านดอลลาร์ สรอ.)

ส�ำหรับสินค้าส่งออกได้สูงกว่าศักยภาพ

เจียงซู
สินค้าเกษตร/อาหารมีมูลค่าส่งออกต�่ำกว่า
ศักยภาพประมาณ 129 ล้านดอลลาร์ สรอ. เช่น
มันส�ำปะหลัง (91 ล้านดอลลาร์ สรอ.) น�ำ้ มัน
มะพร้าว (11 ล้านดอลลาร์ สรอ.) และน�ำ้ ตาล
(8 ล้านดอลลาร์ สรอ.) รวมทั้งยางพาราและ
ผลิตภัณฑ์ (112 ล้านดอลลาร์ สรอ.) เป็นต้น

แนวทางที่ 3

ส�ำหรับสินค้าที่มีศักยภาพการแข่งขันต�่ำ

เน้นรักษามาตรฐานสินค้า /ต่อยอดความนิยมในสินค้าเกษตรไปยังสินค้า เน้ น การสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ พั น ธมิ ต ร โดยเฉพาะในประเทศที่ 3
เกษตรหรือผลไม้อื่น ๆ เช่น มังคุดและล�ำไย รวมทั้งน�ำสินค้าที่เป็นที่นิยม เพือ่ เพิม่ ส่วนแบ่งทางการตลาด เช่น อากาศยาน หรือพัฒนาสินค้าให้เป็น
อยู่แล้วไปขายในเมืองอื่นๆ
ที่ ต ้ อ งการของตลาดมากขึ้ น รวมทั้ ง บริ ห ารจั ด การต้ น ทุ น ให้ ต�่ ำ ลง
เพื่อแข่งขันได้มากขึ้น
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แนวทางที่ 4

แนวทางที่ 6

เน้นเจาะพื้นที่รายเมืองที่มีศักยภาพสูง

ร่วมก่ออิฐสร้างเมืองใหญ่

เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาในเมืองที่ยังมีการน�ำเข้าไม่มากนัก แต่มี
แนวโน้มจะมีการน�ำเข้าเพิ่มขึ้นจากการปฏิรูปเศรษฐกิจ เช่น เสฉวนและ
เมืองเซี่ยงไฮ้
上海市
เหอหนาน ซึ่งปัจจุบันใช้หลักการพัฒนา 3 ด้าน คือ
(1) ระบบโลจิสติกส์ ทางรางและทางอากาศ
เน้นพื้นที่ “Greater Shanghai” ซึ่งประกอบด้วยซูโจวและเซี่ยงไฮ้
(2) Platform e-commerce
(3) รองรับการลงทุนจากมณฑลตะวันออก

มณฑลเจียงซู

แนวทางที่ 7

江苏省

มุ่งเน้นและเร่งสร้างความสัมพันธ์ในทุกมิติ

เน้ น เมื อ งที่ มี ร ายได้ ต ่ อ หั ว สู ง และจั ด อยู ่ ใ นเกณฑ์ high income
ระดับประเทศ กับ ระดับมณฑล
country เช่น อู๋ซี หนานจิง และฉางโจว
ใช้ตน้ แบบจากความร่วมมือระหว่างสิงคโปร์กบั มณฑลส�ำคัญของจีน เช่น
The Singapore-Shandong Business Council (SSBC) ใน
ปี 2536
มณฑลซานตง
The Singapore-Sichuan Trade and Investment Com		
山东省
mittee (SSTIC) ในปี 2539
เน้นพื้นที่ “Shandong peninsula” โดยเฉพาะ จี้หนานและเมือง
The Singapore-Liaoning Economic and Trade Council
ชิงเต่า ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่ส�ำคัญของมณฑลซานตง
(SLETC) ในปี 2546
The Singapore-Zhejiang Economic and Trade Council
(SZETC) ในปี 2546
The Singapore-Tianjin Economic and Trade Council
มณฑลเจ้อเจียง
(STETC) ในปี 2550
浙江省
The Singapore-Jiangsu Cooperation Council (SJCC)
เจาะพื้ น ที่ ห างโจว (มี ร ายได้ ต ่ อ หั ว เป็ น อั น ดั บ ที่ 9 ของประเทศ)
ในปี 2550
หนิงโป (อันดับที่ 13) และ เส้าซิง (เป็นอันดับที่ 21)
The Singapore-Guangdong Collaboration Council
(SGCC) ในปี 2552

มณฑลเหอหนาน

ระดับเมือง กับ เมือง
เช่น มณฑลเจ้อเจียงมีเมืองคู่มิตร (sister cities) กับ 114 เมือง ใน 86
เน้นพื้นที่ “Greater Zhengzhou” ประกอบด้วย เจิ้งโจวและไคเฟิง ประเทศ รวมทั้งกับจังหวัดพิษณุโลก (Zhejiang- Phitsanulok) และ
จังหวัดนครปฐมของไทย (Hangzhou-Nakorn Pathom)
河南省

แนวทางที่ 5

เน้นการท�ำตลาดแบบ O2O
ด้านออฟไลน์ เน้นการแสดงสินค้าตามจุดยุทธศาสตร์ และตั้งเป้าเพิ่ม
ความหลากหลายของสินค้าไทยให้มากขึ้น ส่วนด้านออนไลน์ ท�ำการ
ส่งเสริมการค้าออนไลน์ โดยเฉพาะ 37 เมืองทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ใิ ห้เป็นเมือง
ต้ น แบบด้ า นการค้ า อี ค อมเมิ ร ์ ซ ข้ า มพรมแดน (Cross-Border
E-commerce) เช่น หางโจว เจิ้งโจว ฝูโจ และกวางโจ เป็นต้น

ระดับอุตสาหกรรมกับอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม AI กับ อุตสาหกรรมการแพทย์ของไทย
อุตสาหกรรมท่าเรือ ระหว่างเซีย่ งไฮ้ หรือ ฝูเจีย๊ น กับแหลมฉบัง
ของไทย
บริการกับบริการ เช่น โครงการ Wedding Destination 		
ระหว่างเมืองชิงเต่ากับแหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญของไทย
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The M Factor : ธุรกิจขนาดกลาง โอกาสใหม่ของเศรษฐกิจไทย
ท�ำไมต้องส่งเสริมนิติบุคคลขนาดกลาง

นิตบิ คุ คลทีม่ รี ายได้ระดับกลาง (นิตบิ คุ คลขนาดกลาง) เป็นกลุม่
นิติบุคคลที่มีความสามารถในการสร้างก�ำไรจากการลงทุน (Return on
Asset) สูงที่สุด และสูงกว่านิติบุคคลขนาดเล็กและใหญ่มาก สะท้อนถึง
ศักยภาพของนิติบุคคลขนาดกลางในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ หากมีการ
ส่งเสริมอย่างตรงจุด

นิติบุคคลขนาดกลางมีปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ผู้ประกอบการขนาดกลางเป็นใครบ้าง

โดยนิ ติ บุ ค คลขนาดกลางมี สั ด ส่ ว นหนี้ สิ น ต่ อ สิ น ทรั พ ย์
(และส่วนของผูถ้ อื หุน้ ) ไม่สงู นัก โดยเฉพาะเมือ่ เทียบกับนิตบิ คุ คลขนาดใหญ่
แสดงถึงการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ที่ยังไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งเป็นไปได้ว่าเกิดจาก
การมีสินทรัพย์ถาวร อาทิ ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ที่ไม่มาก
เพื่ อ น� ำ ไปใช้ ใ นการค�้ ำ ประกั น เงิ น กู ้ อย่ า งไรก็ ต าม การมี อั ต ราส่ ว น
โครงสร้างทางการเงินต�่ำนี้แสดงว่านิติบุคคลขนาดกลางมีความเสี่ยง
ทางการเงินน้อย เนื่องจากมีหนี้สินน้อยโดยเปรียบเทียบ ซึ่งเป็นไปได้ว่า
ถ้าได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจัง จะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้เพื่อขยาย
ธุรกิจได้มากขึ้น เนื่องจากนิติบุคคลขนาดกลางส่วนใหญ่มีความสามารถ
ในการท�ำก�ำไรที่ดีอยู่แล้ว

ผู้ประกอบการขนาดกลางมีจ�ำนวนน้อยมาก เมื่อเทียบกับ
ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เมื่อใช้เกณฑ์การแบ่งกลุ่มตาม
ขนาดตามกฎกระทรวงก�ำหนดจ�ำนวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์
ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545 โดยมีเพียง
3,303 ราย หรือเพียงร้อยละ 1.4 ของจ�ำนวนนิติบุคคลทั้งหมด 231,651
ราย ที่ ส ่ ง งบการเงิ น ในปี 2559 และมี ข ้ อ มู ล การจ้ า งงาน
ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาการวิเคราะห์จ�ำนวนนิติบุคคลขนาดกลางที่มี
น้อยราย งานศึกษาจึงแบ่งกลุ่มขนาดนิติบุคคลเป็น 20 กลุ่มด้วยการ
เรียงล�ำดับรายได้ กลุ่มที่มีรายได้ต�่ำถือเป็นนิติบุคคลขนาดเล็ก (รายได้ แนวทางการส่งเสริมนิติบุคคลขนาดกลางขึ้นอยู่กับ
เฉลี่ยระหว่าง 3,900 บาท – 2.1 ล้านบาท) กลุ่มที่มีรายได้ระดับกลางถือ
กลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจ
เป็นนิติบุคคลขนาดกลาง (รายได้เฉลี่ยระหว่าง 2.9 – 14.6 ล้านบาท)
การศึกษานีจ้ ดั กลุม่ นิตบิ คุ คลขนาดกลางตามจุดแข็ง/จุดอ่อนใน
กลุ ่ ม ที่ ร ายได้ สู ง ถื อ เป็ น นิ ติ บุ ค คลขนาดใหญ่ (รายได้ เ ฉลี่ ย ระหว่ า ง
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจ ที่ประกอบไปด้วยสองส่วน ได้แก่
19.9 – 2,176 ล้านบาท)
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1. การมี ก� ำ ไรต่ อ หน่ ว ยสู ง (profit margin) และ/หรื อ
2) นิติบุคคลขนาดกลางที่มียอดขายสูง แต่ก�ำไรต่อหน่วยไม่สูง
2. ความสามารถในการสร้างยอดขายที่สูง (asset turnover) (กลุ่ม low value added) ควรเร่งเพิ่มมูลค่าเพิ่ม และ/หรือลดต้นทุน
เนื่องจากกลุ่มนี้มียอดขายสูงอยู่แล้ว
ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์ควรมีแนวทางการส่งเสริมนิติบุคคล
3) นิติบุคคลขนาดกลางที่มีทั้งยอดขายและก�ำไรต่อหน่วยต�่ำ
ขนาดกลางให้ตรงจุดเป็นรายกลุ่มบริษัท ดังนี้
(กลุม่ laggard) ภาครัฐต้องเร่งส่งเสริมทัง้ การเพิม่ ก�ำไรต่อหน่วย และหาตลาด
1) นิติบุคคลขนาดกลางที่มีก�ำไรต่อหน่วยสูง แต่มียอดขาย
4) นิตบิ คุ คลขนาดกลางทีม่ ที งั้ ก�ำไรต่อหน่วย และยอดขายทีส่ งู
ไม่ สู ง (กลุ ่ ม market seeker) ภาครั ฐ ควรช่ ว ยหาตลาดหรื อ (กลุ่ม Cream) ซึ่งมีผลประกอบการทางธุรกิจที่ดีอยู่แล้ว โดยอาจ
เพิ่มช่องทางการตลาด เนื่องจากกลุ่มนี้มีก�ำไรต่อหน่วยสูงอยู่แล้ว
คัดเลือกมาเป็นต้นแบบโมเดลธุรกิจ และท�ำการส่งเสริมได้ในระยะถัดไป
งานศึกษานีถ้ อื เป็นจุดเริม่ ต้นทีส่ ำ� คัญในการต่อยอดขยายผลเพือ่ พัฒนาแนวทางการส่งเสริมธุรกิจให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจแต่ละราย
อย่างแท้จริง และจะถูกขยายผลไปใช้เครื่องชี้วัดอื่นๆ ด้วย ซึ่งสามารถช่วยยกระดับผู้ประกอบการไทยและเฟ้นหาดาวรุ่งใหม่ในการส่งออกต่อไปได้
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ดัชนีวัดศักยภาพการน�ำเข้า 168 ประเทศ
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ได้พัฒนาวิธีการวัดศักยภาพการน�ำเข้าของ 168 ประเทศ เพื่อน�ำมาเปรียบเทียบกับมูลค่า
การน�ำเข้าสินค้าไทยของประเทศเหล่านั้นว่าสอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละประเทศหรือไม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่าง
ศักยภาพและมูลค่าการน�ำเข้าจากไทย โดยเฉพาะประเทศที่มีศักยภาพในการน�ำเข้าสูงแต่มีมูลค่าการน�ำเข้าจากไทยไม่มากนัก อันจะน�ำไปสู่การ
วางนโยบาย หรือเลือกใช้มาตรการในการส่งเสริมการส่งออกให้สอดคล้องกับศักยภาพการน�ำเข้าทีแ่ ท้จริงของประเทศเหล่านัน้ ได้อย่างเหมาะสม และ
เป็นข้อมูลให้ผู้ส่งออกใช้ประโยชน์ในการแสวงหาโอกาสการส่งออกสินค้าในตลาดศักยภาพต่อไป

แนวคิ ด ในการจั ด ท� ำ ดั ช นี ชี้ วั ด ศั ก ยภาพการน� ำ เข้ า
ของ 168 ประเทศ

เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบจากประเทศที่มีศักยภาพการน�ำเข้า
สูงสุด 120 อันดับแรกกับอันดับการส่งออกของไทยไปยังประเทศดังกล่าว
พบว่า มีจ�ำนวน 24 ประเทศที่มีความสอดคล้องกัน และ 96 ประเทศ
โดยได้ มี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล จ� ำ นวน 27 ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส ะท้ อ น ที่ไม่สอดคล้องกัน ดังนี้
ความสามารถในการน�ำเข้าของประเทศต่างๆ แล้วน�ำมาประมวลผลเพื่อ
จัดท�ำดัชนีและจัดอันดับศักยภาพในการน�ำเข้า (Import Potential Index : IPI) ของ 168 ประเทศ โดยตัวชี้วัดที่น�ำมาใช้ในการจัดท�ำดัชนี ประเทศที่มีศักยภาพน�ำเข้าและอันดับการส่งออกไทยสอดคล้องกัน
ประกอบด้วย 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการค้า ด้านเศรษฐกิจมหภาค และ และเป็ น ประเทศที่ อ ยู ่ ใ นกลุ ่ ม มี ศั ก ยภาพสู ง สุ ด 50 อั น ดั บ แรก
ด้านปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งค่าดัชนีที่ได้จะสะท้อนความสามารถในการน�ำ ถึง 13 ประเทศ อาทิ จีน สหรัฐฯ ฮ่องกง สิงคโปร์ และญี่ปุ่น เป็นต้น
เข้าของประเทศต่างๆ เชิงเปรียบเทียบ โดยเรียงอันดับประเทศที่มี
ศักยภาพในการน�ำเข้าสูงสุด (อันดับ 1) ไปน้อยที่สุด (อันดับ 168)
ประเทศที่มีศักยภาพน�ำเข้าและอันดับการส่งออกไทยไม่สอดคล้องกัน
แบ่งเป็น
ผลการจั ด อั น ดั บ และจั ด กลุ ่ ม ประเทศตามศั ก ยภาพ
(1) ประเทศทีไ่ ทยส่งออกได้สงู กว่าศักยภาพ มี 45 ประเทศ อาทิ
การส่งออกของไทย
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ ออสเตรเลีย
พบว่า ประเทศที่มีศักยภาพในการน�ำเข้าสูงที่สุด 3 อันดับแรก
(2) ประเทศที่ไทยส่งออกได้ต�่ำกว่าศักยภาพ มี 51 ประเทศ
ได้แก่ จีน สหรัฐฯ และ อินเดีย ตามล�ำดับ โดยเมื่อแบ่งตามภูมิภาคพบ และเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มมีศักยภาพสูงสุด 50 อันดับแรก จ�ำนวน 21
ว่า ในจ�ำนวนประเทศที่มีศักยภาพสูงสุด 30 อันดับแรก เป็นประเทศใน ประเทศ อาทิ อินเดีย เยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส และ สหรัฐอาหรับเอมิ
ทวีปเอเชียถึง 10 ประเทศ และเป็นประเทศจากอาเซียนถึง 5 ประเทศ เรตส์ ซึ่งเป็นประเทศที่มีศักยภาพในอันดับต้นๆ ของโลก และเป็นเป้า
สะท้อนถึงศักยภาพในการน�ำเข้าทีส่ งู ของกลุม่ ประเทศในภูมภิ าคเดียวกับไทย หมายหลักในการออกนโยบายผลักดันให้มีการค้าเพิ่มขึ้น
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
(1) ประเทศที่ไทยยังส่งออกได้ต�่ำกว่าศักยภาพการน�ำเข้า
ผู้ส่งออกควรพิจารณาขยายการส่งออกไปสู่ตลาดเหล่านี้มากขึ้น ในขณะ
ทีภ่ าครัฐมีความจ�ำเป็นต้องพิจารณาจัดท�ำข้อตกลงการค้าเสรีหรือหุน้ ส่วน
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจกับประเทศที่ยังไม่มีข้อตกลง รวมทั้งต้องเร่งด�ำเนิน
นโยบายการค้าที่เหมาะสมในแต่ละประเทศ

(2) ประเทศที่ไทยส่ง ออกได้ สูงกว่า ศัก ยภาพการน�ำเข้า
ควรเน้นรักษาส่วนแบ่งตลาด และส่งเสริมธุรกิจบริการทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ การ
วิ จั ย การพั ฒ นา ความเชี่ ย วชาญการผลิ ต และการบริ ห ารขนส่ ง /
การด�ำเนินธุรกิจ เป็นต้น

(3) ประเทศที่ไทยส่งออกสอดคล้องกับศักยภาพการน�ำเข้า
ส่วนมากเป็นตลาดส�ำคัญของโลกและมีการแข่งขันสูง ดังนัน้ ควรเน้นการ
รักษาตลาด โดยรักษามาตรฐานของสินค้า เพิ่มความสามารถทางการ
แข่งขัน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และน�ำเทคโนโลยีมาปรับใช้
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บล็อกเชน: ระบบอินเตอร์เน็ตแห่งการแลกเปลีย่ นสิง่ ทีม่ คี า่
สิ่ ง ส� ำ คั ญ ในการท� ำ ธุ ร กิ จ และการค้ า คื อ ความไว้ ว างใจกั น
โดยเฉพาะในการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือสิ่งที่มีค่าต่างๆ ท�ำให้
การท�ำธุรกิจต้องอาศัยคนกลางที่น่าเชื่อถือตลอดทั้งห่วงโซ่ ซึ่งก่อให้เกิด
ต้นทุนการท�ำธุรกรรมสูง ซึ่งเป็นปัญหาของการท�ำธุรกิจมายาวนาน
บล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีที่สามารถสร้างความไว้วางใจบนโลกดิจิทัล
ท่ามกลางความไม่ไว้วางใจกันของหน่วยต่างๆ ในระบบ ท�ำให้บทบาท
หน้าที่ของตัวกลางหายไป ท�ำให้การท�ำธุรกรรมต่างๆ ไหลลื่นและ
ต้นทุนลดลง บล็อกเชนท�ำอย่างนี้ได้ด้วยคุณสมบัติ 4 ประการ ได้แก่

1. การกระจายศูนย์ (Distributed) บล็อกเชนเก็บข้อมูล
ธุรกรรมที่ผ่านมาทั้งหมดในอดีตที่อยู่ในรูปของบล็อกที่กระจายไปยังทุก
หน่วยในระบบ (distributed ledger system) แทนที่จะเก็บไว้ที่ฐาน
ข้อมูลกลางที่เดียว นอกจากการกระจายข้อมูลแล้ว ทุกหน่วยยังมีข้อมูล
ที่เท่ากันหมดอีกด้วย ไม่มีหน่วยไหนมีข้อมูลมากกว่าหน่วยอื่น ทุกหน่วย
มีสิทธิ์มีเสียงเท่ากัน (peer) ท�ำให้ทุกหน่วยในระบบมีข้อมูลธุรกรรมใน
อดีตตรงกัน และเมือ่ ทุกคนมีขอ้ มูลตรงกัน ก็จะรูเ้ ท่าทันกัน ท�ำให้การโกง
เกิดขึ้นไม่ได้

การกระจายศูนย์ (Distributed)
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ฉันทามติ (Consensus)

2. ฉั น ทามติ (Consensus) การที่ ร ะบบบล็ อ กเชน
ไม่ มี ตั ว กลางในการควบคุ ม ดู แ ลหรื อ ตั ด สิ น ใจต่ า งๆ แทนคนอื่ น ๆ
ท�ำให้บล็อกเชนต้องมีระบบที่ทุกคนในระบบยอมรับร่วมกันให้มีคนๆ หนึ่งที่
สามารถเพิ่มข้อมูลธุรกรรมเข้าในระบบได้โดยทุกคนมีฉันทามติร่วมกันว่า
ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลธุรกรรมที่ถูกต้อง แทนที่จะเป็นบทบาทของตัวกลาง
โดยระบบฉันทามติที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดคือระบบ Proof of work
ของ bitcoin โดยผูท้ จี่ ะมีสทิ ธิใ์ นการเขียนธุรกรรมเพิม่ เข้าไปในระบบจะต้อง
เป็นผูท้ แี่ ก้ไขโจทย์สมการทางคณิตศาสตร์ให้ได้เร็วทีส่ ดุ และถ้าท�ำส�ำเร็จก็จะ
มีสิทธิ์เพิ่มข้อมูลธุรกรรมใหม่เข้าไปในระบบและได้รางวัลเหรียญ bitcoin
เป็ น การตอบแทน โดยข้ อ มู ล ธุ ร กรรมใหม่ ที่ ถู ก เพิ่ ม เข้ า ไปในระบบ
จะไม่สามารถถูกแก้ไขได้ (immutable)

ความเป็นส่วนตัว (Privacy)

3. ความเป็นส่วนตัว (Privacy) ถึงแม้บล็อกเชนจะกระจายข้อมูล
ไปยังทุกหน่วย แต่ก็ไม่ใช่ว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเปิดเผยหมด โดยข้อมูลที่
อยู่ในบล็อกเชนจะถูกเปลี่ยนเป็นข้อมูลดิจิทัลด้วยสมการทางคณิตศาสตร์
และถูกเข้ารหัส (Encrypted) เพื่อรับประกันว่าข้อมูลถูกส่งมาจากบุคคลที่
ถูกต้อง และไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างทาง ด้วยกุญแจ 2 ดอก คือ
กุญแจส่วนตัว (Private Key) และกุญแจสาธารณะ (Public Key) ที่ต้อง
ท�ำงานกันเป็นคู่ ๆ ในการส่งและเปิดข้อมูลจะขาดอันใดอันหนึง่ ไม่ได้ เหมือน
email address และ password ที่ต้องเข้าคู่กันในการเปิดอีเมล์อ่าน
ในขณะเดียวกัน ผู้ส่งข้อมูลไม่ต้องเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงแค่ผู้ส่งและผู้ที่มี
กุญแจสาธารณะของผูส้ ง่ เท่านัน้ ทีจ่ ะสามารถเห็นข้อมูลได้ ซึง่ ระบบกุญแจคูน่ ี้
มีประโยชน์อย่างมากในการระบุตวั ตน ซึง่ ถ้าเอามาใช้กบั เทคโนโลยีบล็อกเชน
ที่ช่วยในการสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่กระจายตามหน่วยต่างๆ
จะสามารถสร้างความมัน่ ใจและความน่าเชือ่ ถือในการท�ำธุรกิจมีอย่างไม่เคย
ปรากฏมาก่อน
4. สัญญาอัจฉริยะ (Smart contract) ซึ่งเป็นเทคโนโลยี
ที่ต่อยอดมาจากบล็อกเชนแบบเดิม เป็นการน�ำเอาเงื่อนไขหรือข้อตกลงของ
สัญญาต่าง ๆ มาเก็บไว้ในรูปแบบดิจิทัลในเครือข่ายของ บล็อกเชน ถ้าหาก
มี ค� ำ สั่ ง ที่ ต รงตามเงื่ อ นไขข้ อ ตกลงที่ ว างไว้ ระบบจะด� ำ เนิ น การท� ำ
ธุรกรรมต่างๆ ตามข้อตกลงโดยอัตโนมัติ โดยสัญญาดังกล่าวจะไม่สามารถ
ถูกแก้ไขได้ จึงช่วยลดการพิพาททางกฎหมายได้

สัญญาอัจฉริยะ (Smart contract)
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ด้วยคุณสมบัติทั้ง 4 ประการนี้ท�ำให้บล็อกเชนสามารถท�ำให้
เกิ ด ความน่ า เชื่ อ ถื อ (integrity) ความโปร่ ง ใส (transparency)
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ในขณะเดียวกันก็มคี วามปลอดภัย (security)
และความเป็นส่วนตัว (privacy) และทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้
(Inclusion)
ปัจจุบัน บล็อกเชนถูกน�ำมาใช้ประโยชน์ในหลากหลายวงการ
โดยวงการธุรกิจที่มีการใช้ประโยชน์และได้รับผลกระทบมากที่สุดคงจะ
หนีไม่พ้นภาคการเงินที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินในการท�ำธุรกรรมต่างๆ
ซึง่ ขณะนีเ้ ราสามารถเห็นธนาคารหลายธนาคารหันมาใช้บล็อกเชนในการ
ปฏิวัติการให้บริการลูกค้าของตนเอง ตัวอย่างที่เด่นชัดที่สุด คือ Blockchain Community Initiative (BCI) ที่น�ำโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
และธนาคารพาณิชย์ถึง 18 แห่ง มาร่วมกันใช้บล็อกเชนในการออกใบค�้ำ
ประกัน (Letter of Guarantee) และมีโครงการอืน่ ๆ ทีน่ า่ สนใจในอนาคต

รวมทั้งธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ ที่ต่างก็ก�ำลังพยายามเร่งทดลองน�ำบล็อก
เชนมายกระดับการใช้บริการที่ตนเองถนัด อาทิ การโอนเงินระหว่าง
ประเทศ (ธนาคารไทยพาณิชย์) Supply chain financing (ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา) การเงินเพือ่ การค้าระหว่างประเทศ (ธนาคารกรุงเทพ) เป็นต้น
นอกจากภาคการเงินแล้ว บล็อกเชนยังถูกน�ำมาใช้ในการท�ำ
ธุรกิจอื่น ๆ ทั่วโลกที่จ�ำเป็นต้องใช้ความน่าเชื่อถือในการท�ำธุรกรรม อาทิ
การอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า ทรัพย์สินทางปัญญา การตรวจสอบ
ย้อนกลับสินค้าเกษตร อาหาร หรือสิ่งของมีค่า อาทิ เพชร ซึ่งทั้งหมดทั้ง
ปวงนี้คือการลดบทบาทตัวกลาง ลดต้นทุนการท�ำธุรกรรม สร้างความ
รวดเร็ว และสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบ
การรายเล็ก
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การจัดท�ำเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งชีว้ ดั ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศส�ำหรับ
สนับสนุนการจัดท�ำนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการค้าของภาครัฐและ
เอกชน ตลอดจนการด�ำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการติดตามภาวะเศรษฐกิจด้านบริการที่
ส�ำคัญของไทยในปัจจุบัน และก�ำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ

ผลส�ำเร็จของโครงการ/ผลงาน
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ได้มกี ารจัดเก็บข้อมูล
เป็นประจ�ำจากการสัมภาษณ์ประชาชนเป็นรายบุคคล รายบริษัท โดย
การส่งแบบสอบถามและสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และน�ำข้อมูลมาประมวล
ผลและจัดท�ำรายงานดัชนีเศรษฐกิจการค้าตามหลักวิชาการและมาตรฐาน
สากล และเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านเว็บไซต์ www.price.moc.go.th ประกอบด้วย
1. ดัชนีราคา จ�ำนวน 6 ดัชนี ประกอบด้วย 30 ชุดดัชนี
เผยแพร่รายเดือน ได้แก่
1.1 ดัชนีราคาผู้บริโภค (ประเทศ ภาค) ชุดทั่วไป/รายได้น้อย/
ชนบท (17 ชุดดัชนี)
- ชุดทั่วไป (ประเทศ ภาคเหนือ กลาง ใต้ ตะวันออกเฉียง
เหนือ กทม.)
- ชุดรายได้น้อย (ประเทศ ภาคเหนือ กลาง ใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ กทม.)

- ชุดชนบท (ประเทศ ภาคเหนือ กลาง ใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ)
1.2 ดัชนีราคาผู้ผลิต (2 ชุดดัชนี)
- ชุดแบ่งตามกิจกรรมการผลิต (Classification by Product
Activity : CPA)
- ชุดแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (Stage of Process : SOP)
1.3 ดัชนีราคาส่งออก-น�ำเข้า (8 ชุดดัชนี)
- ดัชนีราคาส่งออกชุดโครงสร้างกระทรวงพาณิชย์ (เงินบาท /
เงินเหรียญสหรัฐฯ)
- ดัชนีราคาส่งออกชุดโครงสร้าง Product Group (เงินบาท/
เงินเหรียญสหรัฐฯ)
- ดัชนีราคาน�ำเข้าชุดโครงสร้างกระทรวงพาณิชย์ (เงินบาท /		
เงินเหรียญสหรัฐฯ)
- ดัชนีราคาน�ำเข้าชุดโครงสร้าง Product Group (เงินบาท /
เงินเหรียญสหรัฐฯ)
1.4 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (1 ชุดดัชนี)
1.5 ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการค�ำนวณหา Escalation 		
Factor (K) (1 ชุดดัชนี)
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เผยแพร่รายไตรมาส ได้แก่
1.6 ดัชนีราคาค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน (1 ชุดดัชนี)
2. ดัชนีเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 3 ชุดดัชนี
เผยแพร่รายเดือน ได้แก่
2.1 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
2.2 ดัชนีภาวะธุรกิจส่งออก
2.3 ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจส่งออก
3. ราคาวัสดุกอ่ สร้างส�ำหรับใช้จดั ท�ำราคากลางการก่อสร้างภาครัฐ
(รายเดือน)
4. ราคาขายปลีกเฉลี่ยสินค้าและบริการ (รายเดือน)
5. รายงานภาพรวมเศรษฐกิจลง TPSO Journal (รายเดือน)
6. รายงานวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจส�ำเสนอผู้บริหารกระทรวง
(รายเดือน)
7. สรุ ป ภาพรวมสถานการณ์ ร าคาสิ น ค้ า และบริ ก ารเสนอ
คณะรัฐมนตรี (รายเดือน)
นอกจากนีใ้ นปี 2561 สนค. ได้รเิ ริม่ จัดท�ำดัชนีภาวะการคาภาค
บริ ก ารเป็ น ครั้ ง แรก (Trade in Services Performance and
Potential Index : TSPPI)
TSPPI เป็ น การบู ร ณาการรวบรวมและเชื่ อ มโยง
ฐานข้อมูลสําคัญที่ เ กี่ ย วข  อ งกั บ ธุ ร กิ จ บริ ก าร จากหน  ว ยงานต  า งๆ
เช น ธนาคารแหงประเทศไทย กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการคา

สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (สสว.) และสํานักงาน กลต. เปนตน รวมทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด
แบงเปน 2 กลุม คือ
1) กลุมตัวชี้วัดดานผลการดําเนินงานภาคบริการ (Performance) ประกอบด้วย ยอดขาย การจางงาน นิติบุคคลจดทะเบียน และ
ความเชื่อมั่น SME
2) กลุม ตัวชีว้ ดั ดา นศักยภาพและความเชือ่ มัน่ ภาคบริการ (Potential & Confidence) ประกอบดว ย นิตบิ คุ คลเพิม่ ทุน การลงทุน และ
ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการอนาคต
ซึ่งดัชนีจะชี้วัดสถานการณภาพรวมของภาคบริการ (Overall
Index) และรายสาขายอยจํานวน 13 สาขา (Sectoral Index) โดย
ใชขอมูลป 2559 เป็นปีฐาน
ดัชนีบริการนี้ เปนการวัด “ชีพจรบริการ” ใน 2 สวนสําคัญคือ
การขยายตัว และศักยภาพของภาคบริการไทย จะเห็นความเคลื่อนไหว
ว า สาขาบริ ก ารไหนขยายตั ว /หดตั ว เกิ ด จากป จ จั ย อะไรเป  น หลั ก
รัฐตองมีมาตรการลงไปชวยเหลือใหโตขึ้นมากกวานี้ไดไหม หรือมีอะไร
ที่ตองระวัง (early warning) เพราะมีข้อมูลจากหลายมิติ ประโยชนของ
ดั ช นี จ ะใช ไ ด ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนตลอดจนนั ก ลงทุ น โดยภาครั ฐ
ใชประกอบการวางแผนกําหนดนโยบายและเสนอแนะมาตรการทีเ่ หมาะสม
ในการพั ฒ นาภาคบริ ก ารในอนาคต ส ว นภาคเอกชนและนั ก ลงทุ น
สามารถนําไปใชในการกําหนดแผนการขยายธุรกิจ และเห็นทิศทางแนวโน้ม
ตลอดจนศักยภาพสาขาบริการดานตางๆ ของไทย
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ตัวอย่างเอกสารที่เผยแพร่ประกอบการแถลงข่าว

สถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการ
สรุปสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการ เดือนสิงหาคม 2561
ภาพรวม

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนสิงหาคม 2561 เทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีกอ่ น สูงขึน้ ร้อยละ 1.62(YoY) ต่อเนือ่ งจากร้อยละ 1.46 ในเดือนก่อน
และเป็นการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14 ติดต่อกัน โดยมีสาเหตุ
ส�ำคัญจากการสูงขึ้นของหมวดอาหารสดที่ร้อยละ 0.31 หลังจากหดตัว
ต่อเนื่องมา 2 เดือน รวมทั้งการสูงขึ้นต่อเนื่องของหมวดพลังงานเป็น
เดือนที่ 21 ที่ร้อยละ 9.05 ซึ่งเมื่อหักอาหารสดและพลังงานออกแล้ว
เงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวร้อยละ 0.75 รวมเฉลี่ย 8 เดือนอัตราเงินเฟ้อ
ทัว่ ไปสูงขึน้ ร้อยละ 1.12 และเงินเฟ้อพืน้ ฐานสูงขึน้ ร้อยละ 0.71 การสูงขึน้
ของเงินเฟ้อดังกล่าวสอดคล้องกับดัชนีราคาผูผ้ ลิตทีข่ ยายตัวต่อเนือ่ งเป็น
เดือนที่ 4 จากราคาผลผลิตเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้น
ต่อเนื่อง 3 เดือน และ 4 เดือนตามล�ำดับ และดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างที่
ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14 ชี้ว่าต้นทุนการผลิตเริ่มมีสัญญาณการ
ปรั บ ตั ว ท� ำ ให้ ก ารสู ง ขึ้ น ของเงิ น เฟ้ อ ในเดื อ นนี้ น อกจากจะมาจาก
ความต้องการและราคาพลังงานที่สูงขึ้นแล้ว ยังได้รับอิทธิพลจากการ
ปรับตัวของต้นทุนการผลิตของสินค้าบางชนิดทัง้ จากการผลิตในภาคเกษตร
และนอกภาคเกษตรอีกด้วย
สถานการณ์ราคาสินค้าและบริการเดือนสิงหาคม 2561

ดัชนีราคาผู้บริโภค
(เงินเฟ้อทั่วไป) เทียบกับเดือนสิงหาคม 2560 เพิ่มขึ้น 1.62
(YoY) เป็นการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14 จากการสูงขึ้นหมวด
อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.77 ได้แก่ หมวด
ข้าวแป้ง ผลิตภัณฑ์จากแป้ง ร้อยละ 4.26 (ข้าวสารเจ้า ขนมอบ ขนมจีน)
ผักสด สูงขึ้นร้อยละ 0.61 (กะหล�่ำปลี ผักกาดขาว มะเขือ)เนื่องจากฝน
ตกชุ ก พื ช ผั ก เสี ย หาย ไข่ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ น ม สู ง ขึ้ น ร้ อ ยละ 0.44
เครือ่ งประกอบอาหาร สูงขึน้ ร้อยละ 2.14 เครือ่ งดืม่ ไม่มแี อลกอฮอล์ สูงขึน้
ร้อยละ 1.65 อาหารบริโภค-ในบ้าน และอาหารบริโภค-นอกบ้าน
สูงขึ้นร้อยละ 0.71 และ 1.21 ตามล�ำดับขณะที่ผลไม้สด ลดลงร้อยละ
-0.17 (มะม่วง กล้วยน�้ำว้า เงาะ) เป็นช่วงฤดูกาลผลไม้ และหมวด
เนือ้ สัตว์ เป็ดไก่และสัตว์นำ�้ ลดลงร้อยละ -0.38 หมวดอืน่ ๆ ไม่ใช่อาหาร
และเครื่องดื่มสูงขึ้นร้อยละ 2.10 ตามการสูงขึ้นของหมวดพาหนะ
การขนส่งและการสื่อสาร ร้อยละ 3.86 โดยเฉพาะน�้ำมันเชื้อเพลิง สูงขึ้น
ถึงร้อยละ 12.03 หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ
5.86 หมวดเคหะสถาน สูงขึ้นร้อยละ 1.13 (ค่าเช่าบ้าน ค่ากระแสไฟฟ้า
ก๊ า ซหุ ง ต้ ม ) หมวดเครื่ อ งนุ ่ ง ห่ ม และรองเท้ า สู ง ขึ้ น ร้ อ ยละ 0.44

หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงขึ้นร้อยละ 0.59 และ
หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ สูงขึน้ ร้อยละ 0.27 และเมือ่ เทียบ
กับเดือนกรกฎาคม 2561 เงินเฟ้อทั่วไป สูงขึ้นร้อยละ 0.26
เฉลี่ย 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.) ปี 2561 เงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้นร้อยละ
1.12 (AoA) และเงินเฟ้อพื้นฐานสูงขึ้นร้อยละ 0.71 (AoA)

ดัชนีราคาผู้ผลิต
เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2560 สูงขึน้ ร้อยละ 1.8 (YoY)
ขยายตั ว ต่ อ เนื่ อ งเป็ น เดื อ นที่ 4 ตามการสู ง ขึ้ น ของหมวดผลผลิ ต
เกษตรกรรมสูงขึน้ ร้อยละ0.4 ต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่ 3 สูงขึน้ ตามราคาสินค้า
ส� ำ คั ญ อาทิ ข้ า วเปลื อ ก ข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ และมั น ส� ำ ปะหลั ง
จากความต้องการของตลาดและแนวทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ
ส่งผลให้ราคาปรับตัวดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมืองสูง
ขึ้นร้อยละ 11.5 ตามราคาราคาน�้ำมันปิโตรเลียมดิบ และก๊าซธรรมชาติ
ตามภาวะตลาดโลกหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 1.6
ตามราคาสินค้าส�ำคัญ เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (ข้าวสาร ผลิตภัณฑ์
มั น ส� ำ ปะหลั ง ) จากความต้ อ งการของตลาดทั้ ง ในและต่ า งประเทศ
กลุ่มน�้ำมันเชื้อเพลิง จากการปรับลดก�ำลังการผลิตของประเทศผู้ผลิต
น�้ำมันกลุ่มสินค้าเคมีภัณฑ์ ตามราคาน�้ำมันซึ่งเป็นสินค้าเกี่ยวเนื่อง
กลุม่ เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (เหล็กแท่ง เหล็กแผ่น เหล็กเส้น ท่อเหล็ก)
ตามต้นทุนการผลิตและเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม2561 ดัชนีราคา
ผู้ผลิตลดลง -0.1 (MoM)
เฉลี่ย 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.) ดัชนีราคาผู้ผลิตสูงขึ้นร้อยละ
0.2 (AoA)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3
(YoY) ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14 จากการสูงขึ้นหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์
เหล็ก เป็นส�ำคัญ สูงขึ้นร้อยละ 9.1 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ–ผิวข้ออ้อย
เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กตัว เหล็กตัว H เหล็กรางน�้ำ ลวดเหล็กเสริม
คอนกรีตอัดแรง ลวดผูกเหล็ก ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ท่อเหล็กกลวง
เคลือบสังกะสี ท่อเหล็กด�ำ เหล็กแผ่นเรียบด�ำ เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี
ตะปู) ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้นหมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 2.1
(เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง พื้น-คานคอนกรีตส�ำเร็จรูปอัดแรง คอนกรีต
ผสมเสร็ จ คอนกรี ต หยาบ ถั ง ซี เ มนต์ ส� ำ เร็ จ รู ป ชี ท ไพล์ ค อนกรี ต )
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ตามราคาปูนซีเมนต์และลวดเหล็กอัดแรง หมวดซีเมนต์ สูงขึน้ ร้อยละ 2.1
(ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ขาว) ความต้องการใช้
เพิ่ ม ขึ้ น ตามการขยายตั ว ของการก่ อ สร้ า ง และเมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ น
กรกฎาคม 2561 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง สูงขึ้นร้อยละ 0.4 (MoM)
เฉลี่ย 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.) ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างสูงขึ้น
ร้อยละ 3.5 (AoA)
แนวโน้มเงินเฟ้อ
การเพิ่ ม ขึ้ น ของเงิ น เฟ้ อ ที่ เข้ า สู ่ ก รอบคาดการณ์ เ งิ น เฟ้ อ
เป็นเดือนที่ 6 แม้วา่ ส่วนหนึง่ จะมีปจั จัยจากการเพิม่ ขึน้ ของราคาพลังงาน
และการปรับตัวของราคาสินค้าเกษตรบางชนิด แต่เครื่องชี้วัดต่างๆ
โดยรวมสะท้อนว่า การบริโภคและการใช้จ่ายของทั้งภาครัฐและเอกชน
ยังอยู่ในระดับที่ดี ประกอบกับการจ้างงาน การจัดเก็บรายได้ การผลิต
ภาคอุตสาหกรรม และการหมุนเวียนของปริมาณเงินในระบบยังอยู่ใน
ระดับที่เอื้อต่อการบริโภค สอดคล้องกับผลการส�ำรวจความเชื่อมั่น
ผู้บริโภคล่าสุดที่ปรับตัวดีขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน

เป็ น ที่ น ่ า สั ง เกตว่ า ต้ น ทุ น การผลิ ต ของสิ น ค้ า บางชนิ ด
เริ่มได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของราคาพลังงาน (โดยเฉพาะการผลิต
ต้นน�้ำและกลางน�้ำ ในขณะที่ปลายน�้ำยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก) รวมทั้ง
ค่ า เงิ น บาทยั ง มี โ อกาสผั น ผวน ประกอบกั บ อั ต ราค่ า จ้ า งเฉลี่ ย
เริ่ ม มี สั ญ ญานขยายตั ว ได้ ใ นอั ต ราที่ ช ้ า กว่ า เงิ น เฟ้ อ ท� ำ ให้ เ งิ น เฟ้ อ
ในระยะต่อไปจะค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้น แต่องค์ประกอบของเงินเฟ้อจะมี
ปัจจัยด้านต้นทุนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม มาตรการกระตุ้นการลงทุนและ
การใช้ จ ่ า ยของภาครั ฐ ในโครงการส� ำ คั ญ ที่ ต ้ อ งเร่ ง รั ด การเบิ ก จ่ า ย
ในช่ ว งที่ เ หลื อ ของปี รวมทั้ ง การฟื้น ตั ว ของเศรษฐกิ จ ทั้ งในประเทศ
และโลก น่ า จะท� ำ ให้ ค วามต้ อ งการภาคเอกชนยั ง อยู ่ ใ นระดั บ ที่ มี
เสถียรภาพ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ
คาดการณ์ของกระทรวงพาณิชย์ที่ร้อยละ 0.8 –1.6 และเข้าสู่เป้าหมาย
นโยบายการเงินระยะปานกลางที่รัฐบาลก�ำหนดไว้ที่ร้อยละ 2.5±1.5 ได้
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โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายภาคบริการ
โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสาขาบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ
(Healthcare and Wellness)
3) กฎหมายและการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย อาทิ การตี ค วาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยไม่คำ� นึงถึงรูปแบบของการให้บริการ และการ
1. เพื่อลดปัญหาอุปสรรคและข้อจ�ำกัดด้านกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ บังคับใช้กฎหมายไม่จริงจังและไม่มีประสิทธิภาพ
4) กลุม่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเศรษฐกิจการค้า ซึง่ เป็นกลุม่ ส�ำคัญทีต่ อ้ ง
เกี่ยวข้องกับสาขาบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ หรือมาตรการที่ เร่งแก้ไข เนือ่ งจากมีผลกระทบต่อกลุม่ ภาคบริการสุขภาพหลายกลุม่ อาทิ
เกีย่ วข้องกับสาขาบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ ให้มคี วามทัน การรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์
สมัย เอื้อต่อการยกระดับ พัฒนา เสริมสร้างศักยภาพแก่ผู้ประกอบการ
เพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนนโยบายการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง 2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุข
สุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) และสามารถน�ำข้อเสนอแนะดังกล่าว ภาพที่จ�ำเป็นต้องปรับปรุง
ธุรกิจบริการดังกล่าวมีความเกีย่ วข้องกับพระราชบัญญัตจิ ำ� นวน 13 ฉบับ
ไปบูรณาการการท�ำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ต่อไป
ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุขที่อาจต้องมีการ
พิจารณากรอบการก�ำกับดูแล หรือปรับแก้ให้มีความเหมาะสมกับสภาพ
ผลส�ำเร็จของโครงการ/ผลงาน
ธุรกิจและไม่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการ อาทิ
2.1 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ควรแก้ไข
1. ประเด็นปัญหาอุปสรรคและข้อจ�ำกัดด้านกฎหมาย
คณะทีป่ รึกษาฯ ได้จำ� แนกปัญหา/อุปสรรคจากทีป่ ระชุมและแบบสอบถาม เพิ่มเติมเพื่อเปิดช่องให้สามารถใช้ระบบการแพทย์ทางไกลได้ หรือ
สามารถน� ำ หุ ่ น ยนต์ มาใช้ ใ นการรั ก ษาพยาบาลได้ และมีข้อก�ำหนด
พบว่าปัญหาควรได้รับการแก้ไขในล�ำดับแรก คือ
1) การบริหารจัดการและควบคุมและก�ำกับดูแลของภาครัฐ เช่น มาตรฐานให้ชัดเจน
2.2 พระราชบัญญัตเิ ครือ่ งมือแพทย์ พ.ศ.2551 ควรมีการแก้ไข
กฎหมาย/กฎระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมก�ำกับดูแลที่ล้าสมัย การ
ก�ำหนดมาตรฐานและการรับรองการให้บริการที่ไม่ชัดเจน และการ กฎหมายโดยการผ่อนปรนให้โฆษณาได้มากขึ้นแต่ยังคงสอดคล้องกับ
ควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เคร่งครัด
มาตรฐานวิชาชีพและยังคงคุม้ ครองผูบ้ ริโภคได้ และควรมีการก�ำหนดแนว
2) ความยุ่งยากและซับซ้อนในการด�ำเนินงาน โดยเฉพาะการ ปฏิ บั ติ ใ ห้ ชั ด เจนเพื่ อ ให้ ผู ้ ป ระกอบการทราบว่ า กรณี ใ ดสามารถ
โฆษณาได้ และกรณีใดโฆษณาไม่ได้
ขออนุญาตหรือขึ้นทะเบียน

วัตถุประสงค์
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2.3 พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
พ.ศ. 2559 ควรมี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม พ.ร.บ.สถานพยาบาลฯ และ
พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพฯ ให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง การ
ประกอบธุ ร กิ จ การดู แ ลผู ้ สู ง อายุ โ ดยต้ อ งพิ จ ารณาว่ า ธุ ร กิ จ ดู แ ลผู ้ สู ง
อายุ มี ลั ก ษณะเป็ น การรั ก ษาพยาบาลหรื อ การบริ ก ารเพื่ อ สุ ข ภาพ
ทั้งนี้ ต้องก�ำหนดหลักเกณฑ์เฉพาะที่สอดคล้องกับการประกอบการ
ดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ด ้ ว ย
3. ข้ อ เสนอแนะ
จากผลการศึกษา พบว่าปัญหาที่จ�ำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงอย่าง
เร่ ง ด่ ว น เพื่ อ รองรั บ การให้ บ ริ ก ารในรู ป แบบใหม่ และสร้ า งมู ล ค่ า
เพิ่ ม ในทางธุ ร กิ จ รวมถึ งการยกระดับ และพัฒนาธุรกิจบริการรั ก ษา
พยาบาลและส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพที่ ส ่ ง ผลต่ อ มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศ มี ดั ง นี้
4 . 1 ก า ร ป รั บ ป รุ ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ส ถ า น พ ย า บ า ล
พ.ศ. 2541 ให้ ทั น สมั ย ควรมี ก� ำ หนดกฎเกณฑ์ บ นหลั ก การที่ แ ตก
ต่างออกไป โดยก�ำหนดหลักการใหม่บนพื้นฐานของลักษณะของการ
ให้บริการ หรือ service-based licensing ท�ำให้เกิดผลที่ส�ำคัญคือ
ไม่ว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาไปจนท�ำให้เกิดบริการทางการแพทย์ใหม่ๆ
อย่ า งไร กฎหมายก็ ส ามารถปรั บ ตั ว ให้ ยื ด หยุ ่ น กั บ การเปลี่ ย นแปลง
ดั ง กล่ า วได้ โดยเปิ ด ช่ อ งให้หน่ว ยงานของรัฐ สามารถออกกฎเกณฑ์
เพื่ อ ก� ำ กั บ ดู แลรู ป แบบการให้บ ริก ารใหม่ๆ ได้

4.2 การปรั บ ปรุ ง กฎหมายเพื่ อ รองรั บ การให้ บ ริ ก าร
การแพทย์ทางไกล ควรมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล
พ.ศ. 2541 ในเรื่ อ งของสถานที่ ใ นการให้ บริ ก ารเป็ น กิ จ การควบคุม
โดยรั ฐ โดยผู ้ ที่ จ ะประกอบกิ จ การสถานพยาบาลต้ อ งได้รับ อนุญ าต
ก่ อ น ดั ง นั้ น หากรั ฐ ต้ อ งการส่ ง เสริ ม ระบบ Telemedicine
องค์ ก รก� ำ กั บ ดู แ ลหรื อ สภาวิ ช าชี พ อาทิ แพทยสภาควรก� ำ หนด
มาตรฐานในการใช้ ร ะบบการแพทย์ ท างไกลที่ เ หมาะสมด้วย
4.3 การตรากฎหมายใหม่ เ พื่ อ สร้ า งระบบข้ อ มู ล สุ ข ภาพ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แห่ ง ชาติ (National Electronic Health Record)
ควรก� ำ หนดหน้ า ที่ ข องผู ้ ป ระกอบการที่ จ ะต้ อ งส่ ง ข้ อ มู ล เข้ า สู ่ ร ะบบ
และก�ำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้ชัดเจนว่าต้องเป็นไปเพื่อการ
ดูแลคนไข้เท่านั้น รวมถึง มาตรการการคุ้มครองข้อมูลของคนไข้เพื่อ
รองรั บระบบการแพทย์ ท างไกลต่ อ ไปในอนาคตได้
4.4 การจัดตั้งหน่วยส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจบริการรักษา
พยาบาลและส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพขึ้ น ภายใต้ ก ารดู แ ลของกระทรวง
พาณิ ช ย์ เพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ ใ นการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ภาคเอกชนให้
สามารถปรั บ ตั ว กั บ ความเปลี่ ย นแปลงในเรื่ อ งกฎระเบี ย บ และการ
เข้าถึงแหล่งทุน รวมถึงช่วยพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถต่อยอด
ธุ ร กิ จ ต่ อ ไปได้
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โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล
วัตถุประสงค์
เสนอแนะการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจิทัลให้
เท่าทันการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีเ่ ข้ามามีสว่ นส�ำคัญต่อการ
ด�ำเนินชีวิตและธุรกิจยุคใหม่

ผลส�ำเร็จของโครงการ/ผลงาน
ได้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ดิจิทัล เป็นกฎหมายดิจิทัลโดยตรง 1 ฉบับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจการค้า 13 ฉบับ (กฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ 6 ฉบับ ได้แก่
กรมการค้าภายใน (คน.) 1 ฉบับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (พค.) 2 ฉบับ
และกรมทรัพย์สินทางปัญญา (ทป.) 3 ฉบับ) รวมทั้งสิ้น 14 ฉบับ ดังนี้
1. พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุ กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
โดยส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) “Luong Ching Tea” (เป็นธุรกิจ
ใหม่เพิ่งเริ่มต้นจึงมีปริมาณการสั่งซื้อน้อยเพียง 300 - 400 กก. ต่อเดือน
2. พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 โดย พค.
3. พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 โดย พค.
4. พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 โดย ทป.
5. พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 โดย ทป.
6. พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดย ทป.
7. พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 โดย คน.
8. พ.ร.บ. ส่ ง เสริ ม การลงทุ น พ.ศ. 2520 โดยส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

9. พ.ร.บ. ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 โดยส�ำนักงานคณะ
กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
10. พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 โดย สคบ.
11. ประมวลรั ษ ฎากรกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 337 (พ.ศ. 2561)
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร โดย กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
12. พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ. 2479 โดยสํานักงานการบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม
13. พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 โดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวง
คมนาคม
14. พ.ร.บ. โรงแรมไทย พ.ศ. 2547 โดยกรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย
นอกจากข้อเสนอด้านการปรับปรุงกฎหมายแล้ว มีขอ้ เสนอแนะ
เกี่ ย วกั บ การก� ำ หนดมาตรการเพิ่ ม เติ ม โดยให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง Digital
Community/Ecosystem ภายใต้ ก ารดู แ ลของส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม
เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล (DEPA) กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
วิชาการด้วยแนวคิดภาคเอกชนเป็นตัวน�ำ (Private-Led) และภาครัฐ
สนับสนุน (Government Support) โดยคณะกรรมการและผู้ที่มีส่วน
ในการก�ำหนดนโยบาย มาตรการ กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ต้องเป็น
ผู้ที่เหมาะสม มีความเข้าใจธุรกิจดิจิทัลอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และจัดท�ำบันทึกสรุปผลการ
ศึกษาน�ำเรียนปลัดกระทรวงพาณิชย์พิจารณาลงนามเรียนหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องและมอบหมายกรมในกระทรวงพาณิชย์ทเี่ กีย่ วข้องพิจารณา เพือ่
ให้การพัฒนาธุรกิจดิจิทลั ของประเทศมีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน อันจะส่งผลต่อดีการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทย
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กิจกรรมส�ำคัญ ปี 2561
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
การจัดอบรม
บุคลากร CLMVT

การประชุมเกี่ยวกับธุรกิจบริการ

การจัดสัมมนา
4IR การเจรจาการค้า

Workshop on
Competitiveness and
Inclusive Growth

เสวนาภายใต้หัวข้อ
เบื้องลึก เบื้องหน้า เศรษฐกิจจีน
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การสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ
การเสวนาเศรษฐกิจ โดย
ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย

การจัดงาน
CLMVT Forum 2018

Taking-off Through Technology

การจัดงาน
CLMVT CETI 2018

การเสวนาบรรยายพิเศษ
EEC กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
การค้าไทยยุคใหม่
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การประชุม
Trade War
โครงการ
ฐานข้อมูลบริการศักยภาพไทย

การสัมมนา
Blockchain

การประชุม
Trade War
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สนค. ร่วมสร้าง ร่วมสรรค์
ปันรอยยิ้มสู่สังคม

สนค. ร่วมใจ มอบของขวัญ
เนื่องในโอกาสวันเด็ก

ร่วมวางพวงมาลา
ในวันกิติยากร

กิจกรรมจิตอาสา
ท�ำความสะอาดวัดบัวขวัญ

ท�ำบุญตักบาตร
เนื่องในโอกาส
วันพ่อแห่งชาติ

ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ
ให้แก่มูลนิธิกระจกเงา

โครงการจิตอาสาสร้างฝายชะลอน�้ำ
จ.กาญจนบุรี

โครงการพาณิชย์ จิตอาสา
เราท�ำดีด้วยหัวใจ
ร่วมท�ำความสะอาดถนนสนามบินน�ำ้
วัดชมภูเวกและวัดไทรม้าใต้
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รายงานงบการเงิน
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งบแสดงฐานะการเงิน
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หน่วย : บาท

หมายเหตุ

2561

2560

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
วัสดุคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

5
6

1,721,167.05
1,530,174.61
286,082.19
3,537,423.85

1,257,933.50
2,105,978.33
300,607.30
3,664,519.13

7
8

38,161,664.40
73,737,936.91
111,899,601.31
115,437,025.16

88,331,645.52
8,587,652.88
96,919,298.40
100,583,817.53

9
10

17,991,655.37
2,471,547.05
20,463,202.42

8,192,585.28
3,451,391.50
11,643,976.78

600,000.00
158,526.00
758,526.00
21,221,728.42
94,215,296.74

600,000.00
600,000.00
12,243,976.78
88,339,840.75

87,362,522.66
6,852,774.08
94,215,296.74

47,880,467.90
40,459,372.85
88,339,840.75

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนิ้สินไม่หมุนเวียน
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
เจ้าหนีเ้ งินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

สินทรัพย์สุทธิ / ส่วนของทุน
สินทรัพย์สุทธิ / ส่วนของทุน
รายได้สูง/(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา
รายได้สูง/(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้
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งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ

2561

2560

11

189,758,741.17
43,093.00
39,753.53
646,820.00
190,488,407.70

195,184,020.47
3,104,433.17
198,288,453.64

12
13
14
15

55,540,432.39
6,159,707.50
120,093.00
88,676,196.80
691,044.35
2,024,404.69
30,423,754.89
183,635,633.62
6,852,774.08

50,424,420.81
4,381,729.78
125,100.00
90,616,125.34
1,218,442.02
1,898,467.42
9,046,130.68
118,664.74
157,829,080.79
40,459,372.85

รายได้
รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
รายได้อื่น
รวมรายได้

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

16
17

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้
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รายงานรายได้แผ่นดิน
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หน่วย : บาท

หมายเหตุ

2561

2560

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
รายได้แผ่นดิน - ภาษี
รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนคลัง
รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย

รายได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธิ
รายได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง

รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง
ค่าวัสดุ

รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ

1,448,856.60
1,448,856.60

959,935.50
959,935.50

-

-

1,448,856.60
(1,448,856.60)
-

959,935.50
(959,935.50)
-

18

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้
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ช่องทางการเผยแพร่ข่าวสาร
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