






	 ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ	 (สนค.)	 กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาท

ภารกิจในด้านการบูรณาการ จดัท�า และขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์การค้าแห่งชาต ิจัดท�าข้อมลูด้านเศรษฐกจิการค้าและ

พฒันาเครือ่งชีว้ดัทางเศรษฐกจิการค้าในการเสนอแนะนโยบายการค้า ตลอดจนเป็นศนูย์กลางระบบข้อมลูสารสนเทศ

เชงิลกึด้านเศรษฐกจิการค้าของประเทศไทย เพือ่เป้าหมายให้ภาครัฐและเอกชนมข้ีอมลู นโยบาย ข้อเสนอแนะ และ

ยุทธศาสตร์ด้านการค้าไปใช้ประโยชน์ในการก�าหนดทิศทางการด�าเนินงาน และเพ่ิมความสามารถการแข่งขัน 

ทางการค้า เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและน�าไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศ

 ในปีงบประมาณ 2561 ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ได้ด�าเนินงานส�าคัญ ได้แก่ จัดท�าและ 

เผยแพร่สถานการณ์เครือ่งชีวั้ดเศรษฐกิจการค้า ได้แก่ ดัชนรีาคา ดัชนคีวามเชือ่มัน่ และเคร่ืองชีว้ดัเศรษฐกิจอืน่ๆ 

การติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การค้าเชงิลกึ อาท ิวเิคราะห์ผลกระทบจากมาตรการทางการค้าโลก (US.-China 

Trade war/Brexit/CPTPP/RCEP) วเิคราะห์ผลกระทบค่าครองชพีจากการขึน้ค่าแรงขัน้ต�า่/ราคาน�า้มนั วเิคราะห์

ศกัยภาพการค้าและการลงทนุจากอนัดบัความสามารถทางการแข่งขัน IMD/WEF/EODB/Trade potential analysis 

การจดัท�ายทุธศาสตร์การค้า ประกอบด้วย ร่างยทุธศาสตร์ภาคบรกิารสาขาโลจสิตกิส์การค้าของกระทรวงพาณิชย์ 

ยทุธศาสตร์การตลาดน�าการผลติ (Demand Driven สินค้าข้าวและมนัส�าปะหลัง) ยทุธศาสตร์การค้าเพ่ือเศรษฐกจิฐานราก 

และยทุธศาสตร์การตลาดสนิค้าสมนุไพร 4 สินค้า (ขมิน้ชนั ไพล บัวบก กระชายด�า) การพฒันาหุน้ส่วนยทุธศาสตร์การ

ค้ากับกลุม่ประเทศท่ีมศีกัยภาพ ได้แก่ CLMVT การพัฒนาระบบ Trade Intelligence System เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพ

ทางการค้าด้วยข้อมูล และการตัดสินใจเชิงนโยบายภายใต้แนวคิด Big Data นอกจากนี้ยังได้พัฒนา 

งานใหม่เพื่อที่สอดรับกับกระแสเศรษฐกิจการค้า ในปัจจุบันมากขึ้น ประกอบด้วย การจัดท�า TPSO Trade 

Outlook รายไตรมาส การพฒันาเครือ่งชีว้ดัเศรษฐกจิการค้า ได้แก่ดัชนภีาวะการค้าภาคบรกิารของไทย ดัชนศัีกยภาพ

การน�าเข้าของ 168 ประเทศและดชันีค่าบรกิาร

 ในปีต่อไป ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า จะยังคงมุ่งมั่นและผลักดันผลงานที่มีประสิทธิภาพ 

ออกสู่สาธารณชน เพื่อเป็นส่วนส�าคัญในการเพิ่มศักยภาพในการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้า 

ได้อย่างถูกต้องและทันสถานการณ์ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ ตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจการ

ค้าไทยให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

นำงสำวพิมพ์ชนก	วอนขอพร

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนนโยบำยและ

ยุทธศำสตร์กำรค้ำ (สนค.)

กระทรวงพาณิชย์



ภาพรวม 

1

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
และหน้าที่รับผิดชอบ

3

ผู ้บริหารส�านักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า

4

โครงสร้างส�านักงานนโยบาย 
และยุทธศาสตร์การค้า

ผลการปฏบิตัริาชการ

5

สรุปผบการด�าเนินงานส�าคัญ
ของส�านักงานนโยบายและ
ยทุธศาสตร์การค้า ปี พ.ศ. 2561

8

ผลการด�าเนนิงานตามพระราช
บัญญัติข ้อมูลข ่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ในป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

9

ม า ต ร ก า ร ป ้ อ ง กั น แ ล ะ 
ปราบปรามการทุจริต

10

บทความผลงานส�าคัญ

การติดตามสถานการณ์
และวิเคราะห์ผลกระทบ
ของสงครามการค้า

ผลศึกษาโอกาสทางค้าใน 
10 มณฑลส�าคัญของจีน

The M Factor : ธุรกิจ
ขนาดกลาง โอกาสใหม่ของ
เศรษฐกิจไทย

ดชันวีดัศกัยภาพการน�าเข้า 
168 ประเทศ

บล็อกเชน:
ระบบอินเตอร์เน็ตแห่งการ
แลกเปลี่ยนสิ่งที่มีค่า

ก า ร จั ด ท� า เ ค ร่ื อ ง ชี้ วั ด
ทางการค้า

โครงการศกึษาเพือ่ปรบัปรงุ
แ ล ะ พั ฒ น า ก ฎ ห ม า ย 
ภาคบริการ สาขาบริการ
รั กษาพยาบาลและส ่ ง
เสริมสุขภาพ (Healthcare 
and Wellness) และสาขา
ธุรกิจดิจิทัล

กจิกรรม

ปี พ.ศ. 2561

46

กิจกรรมส�าคัญปี พ.ศ. 2561

50

กิจกรรม สนค. ร ่วมสร ้าง 
ร่วมสรรค์ ปันรอยยิ้มสู่สังคม 
(TPSO CSR )

รายงานงบการเงิน

52

งบแสดงฐานะทางการเงิน

53

งบแสดงผลด�าเนินงานทาง 
การเงิน

54

รายงานรายได้แผ่นดิน

ช่องทางการเผยแพร่

ข่าวสาร

55

ช่องทางการเผยแพร่ข่าวสาร
ของส�านักงานนโยบายและ 
ยุทธศาสตร์การค้า

สำรบัญ



รำยงำนประจ�ำปี	2561

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

กระทรวงพาณิชย์

หน้า

1

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลกัในการชีน้�าเศรษฐกจิการค้าไทย เพือ่ก้าวสูย่คุเศรษฐกจิใหม่ให้เตบิโตเฉลีย่ไม่ต�า่กว่าร้อยละ 5 ต่อปี

1. บูรณาการ จัดท�า และขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติให้มีทิศทางชัดเจนเป็นเอกภาพ ท้ังยุทธศาสตร์รายสินค้า 
     รายประเทศ และการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน

2. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ และมาตรการทางการค้าที่ส�าคัญ เพื่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการให้สอดคล้อง     
    กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

3. จัดท�าและพัฒนาเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจการค้า เพื่อสนับสนุนการออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์ พร้อมทั้ง 

     เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการค้าของประเทศ

4. เป็นศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

พันธกิจ

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ	(สนค.)

กระทรวงพาณิชย์



รำยงำนประจ�ำปี	2561

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

กระทรวงพาณิชย์

หน้า

2

ค่ำนิยม

การปฏบิตังิานท่ีมุง่สร้างผลลพัธ์ทีเ่ป็นเลศิจากการท�างานเป็นทมี การเป็นผูน้�าและผูต้ามท่ีด ีและการยอมรบั
ความแตกต่างทางความคิด เพ่ือให้เกิดการท�างานอย่างบูรณาการ บนพื้นฐานของความไว้วางใจและช่วย
เหลอืซึง่กนัและกนั รวมถงึการอทุศิความรู้ ความสามารถ ให้องค์กรสามารถบรรลเุป้าหมายทีม่คีวามท้าทาย

การปฏิบัติ งานเพื่ อสร ้ างผลงานที่ดีและเหนือความคาดหวั ง  เพื่ อ ให ้ ผู ้ เกี่ ยวข ้องเกิดความ 
ประทับใจ การเสนอความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาแก่ผู้ที่เดือดร้อน รวมถึงการปฏิบัติตนและการติดต่อ
สื่อสารกับบุคคลอื่นด้วยความเคารพและให้เกียรติโดยไม่เลือกปฏิบัติ

การปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และทุ่มเทเพื่อที่จะบรรลุภารกิจของตนเอง และน�าไปสู่การบรรล ุ
เป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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

การปฏิบัติงานที่มีพ้ืนฐานบนองค์ความรู้ การส่ังสมองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานและการแสวงหาความรู้
ใหม่ เพื่อน�ามาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงาน การสร้างผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับบริบทของการ
แข่งขันในปัจจุบัน

T – Teamwork

H – Hearted service

I – Intention

N – Networking

K – Knowledge
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ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

กระทรวงพาณิชย์

หน้า

3

นำงพรกมล

เกษอำรี

เลขานุการกรม

นำงนุชพันธ ์

กฤษณำมระ

ผู้อ�านวยการ
กองนโยบายสร้าง

ความเข้มแข็งทางการค้า

นำงสำวเกษสุรีย ์

วิจำรณกรณ์

ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้อ�านวยการ

กองนโยบายระบบการค้า

นำยวิชำนัน 

นิวำตจินดำ 

ผู้อ�านวยการ
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า

นำงฐิติชญำนันท ์

ภัทรปภำ 

ผู้อ�านวยการ
ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

นำงพรพรรณนิล 

ศตวรรษธ�ำรง

ผู้อ�านวยการ
กองวิจัยเศรษฐกิจการค้า

มหภาค

ผู้บริหำรส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

นำงสำวพิมพ์ชนก

วอนขอพร

ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานนโยบายและ

ยุทธศาสตร์การค้า นำงสุรีย์พร 

สหวัฒน์

รองผู้อ�านวยการ
ส�านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า
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ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

กระทรวงพาณิชย์

หน้า

4

โครงสร้ำงองค์กร

กลุ่มตรวจสอบภายใน

1. ด�าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงินและ 
การบัญชีของส�านักงาน
2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

1. เสนอแนะและให้ค�าปรึกษาแก่ผู้อ�านวยการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการภายในส�านักงาน
2.  ติดตาม ประเมินผล และจัดท�ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
ราชการภายในส�านักงาน
3.  ประสานและด�าเนนิการเกีย่วกบัการพฒันาระบบราชการร่วมกบั
หน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานในสังกัดส�านักงาน
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ส�านักงานเลขานุการกรม

1. ด�าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ งานช่วย
อ�านวยการ และงานเลขานุการของส�านักงาน
2. ด�าเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ แผนการ
ปฏบิตัริาชการ การพสัด ุอาคารสถานที ่และยานพาหนะของส�านกังาน
3. ด�าเนนิการเกีย่วกบัการจดัระบบงานและการบรหิารงานบคุคลของ
ส�านกังาน
4. ด�าเนนิการเกีย่วกบังานวเิทศสัมพนัธ์และงานพิธกีารของส�านกังาน
5. ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสารและผลการปฏิบัติงานของ
ส�านกังาน
6. ด�าเนนิการอืน่ใดท่ีมไิด้ก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าทีข่องส่วนราชการ
ใดของส�านักงาน
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กองนโยบาย

สร้างความเข้มแข็งทางการค้า

1. ตดิตาม ศึกษา และวเิคราะห์เชงิลกึ เพ่ือเสนอแนะมาตรการ นโยบาย 
และยุทธศาสตร์การค้ารายสาขา การสร้างความเข้มแข็งให้แก่
เศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. ตดิตาม ประเมนิผลและให้ข้อเสนอแนะ การด�าเนนิการตามมาตรการ 
นโยบาย และยุทธศาสตร์การค้ารายสาขา การสร้างความเข้มแข็งให้
แก่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน 
3. คาดการณ์ เตือนภัย ประเมินผลกระทบ และให้ข้อเสนอแนะเชิง
มาตรการ และแนวทางการพัฒนาการค้ารายสาขา และการสร้าง 
ความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กองนโยบายระบบการค้า

1. ติดตาม ศกึษา และวิเคราะห์ เพ่ือเสนอแนะนโยบายและยทุธศาสตร์
การค้ารวมของประเทศ การสร้างระบบนิเวศทางการค้า การพัฒนา
ความสามารถทางการแข่งขัน
2. ติดตาม ประเมินผลการด�าเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร ์
การค้าของประเทศ การสร้างระบบนิเวศทางการค้า การพัฒนาความ
สามารถทางการแข่งขัน และจัดท�าข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
3. คาดการณ์ เตือนภัย ประเมินผลกระทบ และให้ข้อเสนอแนะ 
เกีย่วกบัระบบนเิวศทางการค้า การพฒันาความสามารถทางการแข่งขนั
4. จัดท�าข้อมูล ข้อเสนอแนะ ประสานความร่วมมือ และเป็นผู้แทน
กระทรวงเข้าร่วมประชมุในคณะกรรมการและองค์กรด้านการค้าภาพ
รวมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 
5. ด�าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบาย
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
6. ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิานของหน่วยงานอืน่ที่

เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กองวิจัยเศรษฐกิจการค้า

มหภาค

1. ติดตาม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า ทั้งในและ
ระหว่างประเทศ เพ่ือสนบัสนนุการจดัท�านโยบายและมาตรการทางการค้า
2. จัดท�าและพฒันาแบบจ�าลอง เพือ่คาดการณ์ เตือนภยั และประเมิน
ผลกระทบการค้าในมิติต่างๆ 
3. ประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายและประชุมแลกเปลี่ยนความ
รูด้้านการค้าระหว่างหน่วยงานภาครฐัและเอกชนทัง้ภายในและต่างประเทศ
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า

1. จัดท�า พฒันา เผยแพร่ ข้อมลูและงานวิจยัด้านดัชนเีศรษฐกจิการค้า
2. วิเคราะห์ วิจัยเชิงลึก พัฒนาดัชนีช้ีวัดเศรษฐกิจการค้าใหม ่
ที่สอดคล้องกับรูปแบบ สถานการณ์ และนโยบายการค้า
3. ประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายและประชุมแลกเปลี่ยน 
ความรู ้ด้านดัชนีเศรษฐกิจระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ทั้งภายในและต่างประเทศ
4. เป็นผู้แทนของประเทศในการเข้าร่วมประชุมนานาชาติด้านการ
พัฒนาดัชนีเศรษฐกิจการค้าทั้งในและต่างประเทศ 
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน 

ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

1. ออกแบบ พัฒนา จัดท�า และบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลและ
คลังข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า เพ่ือประกอบการก�าหนด 
และตัดสินใจเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าของประเทศ 
2. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
ฐานข้อมลูด้านเศรษฐกจิให้สามารถประมวลข้อมลูด้านเศรษฐกจิการค้า
ที่พร้อมใช้ประกอบการตัดสินใจ
3. บริการ เผยแพร่ และให้ค�าปรึกษาด้านข้อมูลเศรษฐกิจการค้า 
4. สร้างเครือข่าย เช่ือมโยง การแลกเปลีย่นข้อมลูด้านเศรษฐกจิการค้า 
ระหว่างหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน ทัง้ในและต่างประเทศ
5. บรหิารและบ�ารงุรกัษาระบบข้อมลูเศรษฐกจิการค้า และระบบงาน
สนับสนุนทั้งในส่วนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น 
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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กำรสร้ำงหุ้นส่วนยุทธศำสตร์กำรค้ำ

สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ

และเชื่อมโยงกำรค้ำในภูมิภำค	CLMVT

สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

พัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำร 

ของประเทศ	CLMVT

3 หลักสูตร จ�านวน 264 คน

สร้ำงหุ้นส่วนยุทธศำสตร์กำรค้ำ 

4	จังหวัดชำยแดน	ไทย-เพื่อนบ้ำน

พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน 4 สินค้าต้นแบบ

น�้ามะม่วงสองแผ่นดิน
ไพลิน-จันทบุรี

ผลิตภัณฑ์และบริการ 
สมุนไพรไฮบริด
ฉำน-เชียงรำย

คลัสเตอร์โคขุน 

สนุก-สะหวันนะเขต 

แอพพลิเคชั่น 
Town Portal – sister city

ประจวบ-มะริด

การสร้าง Digital Mindset 
และความไว้วางใจ 
ด้านดิจิทัล ของ

ประชาชนและผู้บริโภค

การพัฒนาทุนมนุษย์ 
ให้สามารถใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างเต็มศักยภาพ

การพัฒนาระบบนิเวศ
ทางการค้าดิจิทัล

การปรับประสาน 
กฎระเบียบในภูมิภาค
ความร่วมมือระหว่าง

ภาครัฐกับเอกชนในการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

การเจรญิเตบิโตอย่างทัว่ถงึ 
โดยส่งเสริม SMEs 

และสตาร์ทอัพ เพื่อใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี

สมัยใหม่

ผลกำรด�ำเนินงำนส�ำคัญ
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6

กำรเพิ่มศักยภำพกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำของประเทศ

ผลกำรด�ำเนินงำนส�ำคัญ

ยุทธศาสตร์

กำรตลำดสินค้ำสมุนไพร 4 สินค้ำ
พ.ศ.2560 (กระชาย ขมิ้นชัน ไพล บัวบก)

ยุทธศาสตร์

กำรค้ำเพื่อเศรษฐกิจฐำนรำกของ
กระทรวงพำณิชย์

พ.ศ.2562 - 2564

ยุทธศาสตร์

กำรพัฒนำกำรต้ำสินค้ำ
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์

ยุทธศาสตร์

สินค้ำปำล์มน�้ำมันและ
ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องมูลค่ำสูง

จัดท�ายุทธศาสตร์การค้า เผยแพร่ บทความ/บทวิเคราะห์เศรษฐกิจ

จัดท�ำรำยงำน
บทควำม ข้อมูล 

บทวิเครำะห์
133 รายงาน

กำรจัดท�ำรำยงำน
ข้อเสนอแนะและ
ควำมคิดเห็นแนะ
เสนอผู้บริหำร

89 รายงาน

วำรสำรรำยเดือน
TPSO Journal

12 ฉบับ

ฐำนข้อมูลและสถิติกำรค้ำบริกำร
ศักยภำพ

ฐำนข้อมูลธุรกิจดิจิทัล ฐำนบริกำรรักษำพยำบำล
และส่งเสริมสุขภำพ

ฐำนข้อมูลเศรษฐกิจกำรค้ำสหรัฐฯ
5 สำขำธุรกิจ

อุตสาหกรรม | ไบโอดีเซล | รถไฟฟ้า
อาหารออร์แกนิค | ค้าปลีก

จัดท�ำฐำนข้อมูลสินค้ำเกษตร	อุตสำหกรรมธุรกิจบริกำร

ไทยและต่ำงประเทศ

จัดท�ำบทวิเครำะห์และข้อเสนอแนะนโยบำย

จัดท�ำเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจกำรค้ำ

ดัชนีรำคำ
ดัชนีราคาผู้บริโภค | ดัชนีราคาผู้ผลิต

ดัชนีราคาส่งออกน�าเข้า  | ดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้าง
ดชันรีาคาเพือ่ใช้ประกอบการค�านวณหา

Escalation Factor 
ดัชนีราคาค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน

ดัชนีเศรษฐกิจ
ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูบ้รโิภค | ดชันภีาวะธุรกจิส่งออก

ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจส่งออก

รำคำสินค้ำ ดัชนีภำวะกำรค้ำภำคบริกำร

เสนอเผยแพร่เป็นประจ�าทุกเดือน

1 2 3 4

1 2 3 4
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กำรสร้ำงคลังข้อมูลเศรษฐกิจกำรค้ำ

ผลกำรด�ำเนินงำนส�ำคัญ

2563
ขับเคลื่อน Road map Big Data

ลดความเหลื่อมล�้าและสร้างโอกาสจากการใช้ข้อมูลการตลาดน�าการผลิต

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 ระบบ Executive 
Information System (EIS) 

ส�าหรับผู้บริหารและ 
นักวิเคราะห์



ด้านการสอดส่องให้ แนะน�า และติดตามผลการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานต่าง ๆ ของหน่วยงานในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 

ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ. 2540 

สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 ผ่านเว็บไซต์ สนค. 

ได้แก่ www.tpso.moc.go.th จ�านวน 147,764 ครั้ง
(ข้อมูลตั้งแต่ ต.ค. 60 - ก.ย. 61)

ด้านการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูล 

ข่าวสารฯ พ.ศ. 2540 ให้แก่ข้าราชการ บุคลากรในหน่วยงาน 

และประชาชนทั่วไป รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ

สนค. ได้เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการค้าของไทย การค้าระหว่าง

ประเทศ ดัชนีเศรษฐกิจการค้า บทวิเคราะห์ Hot Issues ฯลฯ ผ่านสื่อต่างๆ ดังนี้

- การแถลงข่าวภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย และการแถลงข่าว

สถานการณ์ด้านราคาสนิค้าและบรกิาร เป็นประจ�าทกุเดอืน ผ่านสือ่โทรทัศน์ 

วิทยุ เว็บไซต์

- เพจเฟสบุ๊ค ชื่อ ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า @TPSO.MOC

- Application LINE (LINE Official) ชื่อ สนค. Trade Insights

- วารสารรายเดือน TPSO Journal

- เว็บไซต์กรม www.tpso.moc.go.th

ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลข่าวสาร

สนค. จัดท�าระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า (Trade Intelligent 

System : TIS) โดยให้บริการผ่านเว็บไซต์ http://tis.moc.go.th อาทิเช่น 

ระบบฐานข้อมูลและความรู้ทิศทางการตลาดการค้าสินค้าเกษตร / ระบบฐาน

ข้อมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุมนไพร / ฐานข้อมูลการศึกษาเพื่อปรังปรุงและ

พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสาขาบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ / 

ฐานข้อมูลการศึกษาเพื่อปรังปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจิทัล 

และระบบฐานข้อมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุมนไพร

รำยละเอียดกำรด�ำเนินงำน รำยละเอียด	/	ผลกำรด�ำเนินงำน	
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บทควำมผลงำนส�ำคัญ



1. เพื่อให้มีข้อมูลสถานการณ์และแนวโน้มสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐอเมริกาและประเทศคู่ค้าที่ถูกต้อง ทันท่วงที และมีผลการประเมิน
ผลกระทบของสงครามการค้าที่มีต่อเศรษฐกิจการค้าของไทยและโลก   
เพือ่ใช้ประกอบการตดัสนิใจ/การด�าเนนิการของภาครฐัและการประกอบ
ธุรกิจของภาคเอกชน
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางส�าหรับภาครัฐและเอกชนในการรับมือและ        
ใช้ประโยชน์จากสถานการณ์สงครามการค้า

ผลกำรด�ำเนินกำร : ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ (สนค.) 
ได้ด�ำเนินกำร ดังนี้
1. ตดิตามสถานการณ์และแนวโน้มสงครามการค้ามาอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่
เริ่มต้น ซึ่งรวมถึง แนวนโยบาย หลักคิด และความเป็นมาของการใช้
มาตรการทางการค้าของสหรฐัฯ (ทัง้มาตการทีใ่ช้ทัว่ไปกบัทกุประเทศและ
มาตรการที่ใช้กับจีนเท่านั้น) ตลอดจนมาตรการตอบโต้ของประเทศ
คู่ค้า ได้แก่ จีน เม็กซิโก แคนาดา สหภาพยุโรป อินเดีย และตุรกี             
โดยเฉพาะการออกมาตรการตอบโต้กนัเป็นระยะระหว่างสหรฐัฯ และจีน
2.  ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลกระทบจากสงครามการค้า ในส่วน
ผลกระทบภาพรวมต่อเศรษฐกิจการค้าโลก และผลกระทบ โอกาส และ
ความท้าทายต่อเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของไทย
3. หารือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง          
เพือ่แลกเปลีย่นข้อมลูและความคดิเหน็เกีย่วกบัสถานการณ์ แนวโน้ม และ
ผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบของสงครามการค้า
4.  จดัท�าข้อเสนอแนะแนวทางการรบัมอืสงครามการค้าเสนอต่อผู้บรหิาร
และหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์ เพื่อใช้ประกอบการก�าหนดนโยบาย

กำรวิเครำะห์และจัดท�ำข้อเสนอแนะนโยบำยกำรค้ำ

วัตถุประสงค์

ผลส�าเร็จของโครงการ/ผลงาน

มาตรการ/การด�าเนินการทั้งเชิงรุกและรับ
5. เผยแพร่ข้อมูล/ข่าวสาร บรรยาย/เสวนา และให้ความรู้ในประเด็น
สงครามการค้า แก่ภาครฐั ภาคเอกชน ภาคการศกึษา และผูท่ี้สนใจอย่าง
ต่อเนื่อง

1. ผลกระทบโดยรวมของสงครำมกำรค้ำ
 •   สงครามการค้าส่งผลต่อเสถยีรภาพของเศรษฐกจิการค้าโลก

ในวงกว้างโดยสร้างความไม่แน่นอนและกดดันบรรยากาศการค้าการ
ลงทุนของโลก ท�าให้ภาคธุรกิจวิตกกังวล และระมัดระวังการผลิต 
การลงทนุ/การท�าธรุกิจ ส่งผลให้เศรษฐกจิการค้าโลกทีอ่ยูใ่นช่วงขาขึน้ชะลอตวั
 • สงครามการค้ายังอาจท�าให้รูปแบบและโครงสร้างความ
สัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศเปลี่ยนไป (Trade Realignment) 
และอาจท�าให้เกิดการเคลื่อนย้ายการลงทุน (Investment Flow) 
เน่ืองจากกลุ่มประเทศที่ได้รับผลกระทบมีแรงจูงใจในการแสวงหา
พันธมิตรทางการค้า และแหล่งลงทุนใหม่ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยง และ
รักษาเสถียรภาพในระยะยาว
2. ผลกระทบต่อไทย
 2.1 ผลกระทบทางตรง การส่งออกสินค้าที่ไทยถูกสหรัฐฯ        
ใช ้มาตรการโดยตรง ได้แก่ เครื่องซักผ้า โซลาเซลล์ และเหล็ก  
เริ่มได้รับผลกระทบโดยส่งออกไปสหรัฐฯ ได้ลดลง

ผลการวิเคราะห์โดยสังเขป
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 2.2  ผลกระทบทางอ้อม
 • การส่งออกสนิค้าข้ันต้น/ข้ันกลางของไทยเร่ิมได้รบัผลกระทบ
จากการเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของจีนหรือสหรัฐฯ เช่น การส่ง
ออกสินค้ากลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ในบ้าน
และส�านกังานไปยงัจนีเริม่ลดลง จากการทีจ่นีส่งออกสนิค้าขัน้สดุท้ายไป
ยังสหรัฐฯ ได้น้อยลง
 • จนี/สหรฐัฯ ทีจ่ะส่งออกระหว่างกันได้น้อยลง อาจต้องการหา
ตลาดอืน่เพือ่ระบายสนิค้า ไทยจงึต้องเฝ้าระวงัการไหลเข้าของสนิค้าจาก
จีน/สหรัฐฯ มายังไทย เช่น เหล็กแผ่นรีด ถั่วเหลืองจากจีน และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เครื่องส�าอาง เครื่องจักรแปรรูปยางจากสหรัฐฯ
 2.3  โอกาสท่ามกลางสงครามการค้า 
 • กลุ่มสินค้าที่ไทยน่าจะมีโอกาสส่งออกไปทดแทนสินค้าจีนใน
ตลาดสหรัฐฯ มีหลายชนิด อาทิ 

- สินค้าเกษตร เช่น ถั่วแห้ง แผ่นยางสดรมควัน ข้าวสี ยางแท่ง 
น�้าผึ้งธรรมชาติ
- ผักผลไม้สด แช่แข็ง แช่เย็น และแปรรูป เช่น กล้วย               
เม็ดมะม่วงหิมพานต์ มะพร้าว ฝรั่ง มะม่วง มังคุด มะละกอ 
สับปะรด 
- อาหารทะเลแช่แข็ง และแปรรูป เช่น ปลาทูน่าบิ๊กอาย ปลา
ทนู่าท้องแถบ ปลาทนู่าครบีเหลอืงสดและแช่แขง็  เนือ้ปลาแช่แขง็ 
- อาหารปรุงแต่งและเครื่องดื่ม เช่น อาหารสุนัข/แมว เครื่อง
ดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (ที่ไม่ใช่น�้าผลไม้) 
- เคมีภัณฑ์และเม็ดพลาสติก เช่น กรดซิตริก
- ยานยนต์และส่วนประกอบ เช่น เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน      
ยางรถยนต์ 

 • กลุม่สนิค้าทีไ่ทยน่าจะมโีอกาสส่งออกไปทดแทนสนิค้าสหรัฐฯ   
ในตลาดจีน มีหลายชนิด อาทิ 

- สินค้าเกษตร เช่น ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ รากและ
หัวมันส�าปะหลัง
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องประมวลผลข้อมูล จอ LCD
- เคมีภัณฑ์และเม็ดพลาสติก เช ่น โพลิ เมอร ์ เอทิลีน                     
ส ่วนประกอบไฮโดรคาร ์บอน น�้ามันจากถ ่านหินและ           
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
- ยานยนต์และส่วนประกอบ (เช่น ส่วนประกอบรถแทรกเตอร์ 
และรถขนส่งขนาดใหญ่) และส่วนประกอบของเครื่องจักร

3. ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรรับมือ
 ไทยยังควรยึดมั่นและร่วมกับประเทศต่างๆ ผลักดันให้สหรัฐฯ 
ด�าเนินมาตรการอย่างสอดคล้องกับพันธกรณีภายใต้องค์การการค้าโลก 
(WTO) 
 3.1  แนวทางการรับมือเชิงรุก

- หาตลาดส่งออกใหม่/กระจายตลาดส่งออก และปรบักลยทุธ์
และพัฒนาสินค้าให้สอดรับกับความต้องการและศักยภาพ
การน�าเข้า
- กระชับความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนในรูปแบบต่างๆ 
เช่น ความตกลงการค้าเสรี (FTA), หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Partnership)

- แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดทดแทน เช่น การจัด
ท�า MRA กับสหภาพยุโรปในสินค้ายานยนต์และชิ้นส่วน
- ดงึดดูจนีและนกัลงทนุชาตอิืน่ให้เข้ามาลงทนุในอตุสาหกรรม 
high-tech, อตุสาหกรรม S-curve โดยเฉพาะในเขต EEC และ
ส่งเสริมการลงทุนจากประเทศที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยี เช่น 
เกาหลีใต้
- ขยายการลงทุนในประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษทางศุลกากร 
(GSP) จากสหรัฐฯ เช่น ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเป็นแต้มต่อใน
การส่งออกไปสหรัฐฯ

 3.2  แนวทางการรับมือเชิงรับ
- เฝ้าระวังและเตรียมการรับมือกับการเบ่ียงเบนทางการค้า 
(Trade Diversion) ที่อาจเกิดข้ึน เช่น ติตตามสอดส่องเพื่อ
ป้องกนัมใิห้เกดิการสวมสิทธิ ์(circumvention) หรอืหลบเลีย่ง
ภาษี ตลอดจนพิจารณาก�าหนดมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 
(AD) / มาตรการตอบโต้การอดุหนนุ (CVD) / มาตรการปกป้อง
การน�าเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard) หรือมาตรการอื่นๆ 
เพื่อป ้องกันและเยียวยาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
อุตสาหกรรมในประเทศ 
- เตรียมท่าทีและข้อโต้แย้งรายมาตรการที่สหรัฐฯ บังคับใช้ 
พร้อมทั้งช้ีให้เห็นถึงพัฒนาการของไทยในการเร่งแก้ปัญหาที่
สหรฐัฯ ให้ความส�าคญั อาท ิการคุม้ครองทรพัย์สินทางปัญญา 
และการคุ้มครองแรงงาน 

1. สรุปมาตรการทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และการตอบโต้ของ
ประเทศคู่ค้า เรียงล�าดับตามการออกมาตรการของสหรัฐฯ
2. สรุปมาตรการทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และการตอบโต้ของ
ประเทศคู่ค้า รายกลุ่มสินค้า
3. รายงาน มาตรการสินค้าเครื่องซักผ้าและส่วนประกอบของ
สหรัฐฯ
4. รายงาน มาตรการสินค้าโซลาเซลล์ของสหรัฐฯ
5. รายงาน มาตรการสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมของสหรัฐฯ
6.รายงาน มาตรการสินค้าเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา 
ของสหรัฐฯ
7. รายงาน มาตรการสินค้ายานยนต์และชิ้นส่วนของสหรัฐฯ
8. เอกสารประกอบการประชุมระหว่างส�านักงานเศรษฐกิจของ
กระทรวงต่างๆ ครั้งที่ 3/2561 – ประเด็นสงครามการค้า
9. ประเด็นการหารือ เรื่องมาตรการตอบโต้ทางการค้าระหว่าง 
สหรัฐฯ – จีน
10. บทวิเคราะห์ การเตรียมขึ้นภาษีสินค้าจีนรอบใหม่ของ
สหรัฐอเมริกา มูลค่า ๒ แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ
11. บทวิเคราะห์ สงครามการค้าและเวียดนาม
12. เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ “สงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ และจีน : ผลกระทบและโอกาสทางการค้าของไทย”
13. เอกสารประกอบการเสวนา หัวข้อ “TRADE WAR : Global           
Directions, Local Implications”

ตัวอย่างรายงาน / บทวิเคราะห์ / เอกสาร

ประเด็นสงครามการค้า โดย สนค.
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ข้อเท็จจริงในฝั่งของ

จีน

 
 1. วัตถุประสงค์หลัก 
 จีน ไม่มเีจตนาทีจ่ะท�าให้เกดิสงครามการค้าแต่อย่างใด หากแต่ 
ต้องการเตือนสหรัฐฯ ให้เห็นผลกระทบหากเกิดสงครามการค้าระหว่าง
กันจะส่งผลเสียต่อบรรยากาศการค้าของโลก (ปี 2016 จีนเป็นตลาด 
สินค้าส่งออกอันดับ 3 ของสหรัฐฯ และเป็นหนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ที ่
น�าเข้าเมล็ดถั่วเหลือง ข้าวโพด เนื้อหมู และอากาศยานของสหรัฐฯ )
 2. ตอบโต้สหรัฐฯ
 จีน ตอบโต้สหรัฐฯ โดยกล่าวหาว่าสหรัฐฯ ละเมิดกฎของ
องค์การการค้าโลก (WTO) ในเรื่องของการก�าหนดก�าแพงภาษี 
อย่างไม่เป็นธรรม
 3. สินค้ำส�ำคัญ ที่จีนประกำศขึ้นภำษีตอบโต้
 มาตรา 232 ของ สหรัฐฯ จ�านวนสินค้า 128 รายการ แบ่งเป็น 
ภำษีร้อยละ 15 ส�าหรับสินค้าผลไม้สด/อบแห้ง ถั่ว ไวน์ เอธานอล โสม 
ท่อเหล็ก และภำษีร้อยละ 25 ในสินค้าเนื้อสุกรและเศษอลูมีเนียม 
มูลค่ารวมประมาณ 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 มาตรา 301 ของ สหรัฐฯ เพิ่มเติมจ�านวนสินค้า 106 รายการ 
เพื่อตอบโต้การขึ้นภาษีของสหรัฐในอัตราภำษีร้อยละ 25 ส�าหรับสินค้า
ประเภทถั่วเหลือง รถยนต์และอากาศยาน มูลค่ารวมประมาณ 50,000 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 3. ระยะเวลำที่มีผล
 สิ น ค ้ า ต อ บ โ ต ้ ต า ม ม า ต ร า  2 3 2  มี ผ ลบั ง คั บ ต้ั ง แต ่ 
21 เมษายน 2561
 สิ นค ้ า ตอบ โต ้ ต ามม าตร า  301  ยั ง ไม ่ มี ผลบั งคับ ใช ้

 

ข้อเท็จจริงในฝั่งของ

สหรัฐฯ

 
 1. วัตถุประสงค์หลัก 
 สหรัฐฯ ต้องการลการขาดดุลจีน ซ่ึงในปี 2017 สหรัฐฯ 
ขาดดลุจนี 3.95 แสนล้านดอลลาร์ สรอ. หรอืคดิเป็นประมาณร้อยละ 45 
ของการขาดดุลท้ังหมดของสหรัฐฯ ทั้งนี้ ช่วงก่อนหน้านี้ สหรัฐฯ 
ได้พยายามให้จนีจดัท�าแผนลดตัวเลขเกนิดลุการค้าลง 1 แสนล้านดอลลาร์
ต่อปี หลงัจากทีเ่ม่ือปีท่ีแล้ว จีนมียอดเกนิดลุการค้ากับสหรฐัจ�านวน 3.95 
แสนล้านดอลลาร์
 2. Trade Act of 1947
 สหรัฐฯ อาศยัอ�านาจพระราชบญัญตักิารค้าที ่2517 หรอื Trade 
Act of 1947 ในมำตรำ 232 ประเด็นความมั่นคงภายในประเทศในการ
ใช ้เป ็นเครื่องมือในการป้องกันการถูกโจมตีทางการค ้า รวมถึง 
มำตรำ 301 ซึ่งให้อ�านาจด�าเนินมาตรการตอบโต้ประเทศคู่ค้าที่ปฏิบัต ิ
หรือด�าเนินการทางการค้าที่ไม่ยุติธรรม
 3. สินค้ำส�ำคัญ
 มาตรา 232 เหล็ก อลูมีเนียม จ�านวน 168 รายการมูลค่ารวม 
3,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 มาตรา 301 สินค้าลิขสิทธิ์ทางปัญญา และสินค้าใช้เทค- 
โนโลยีสูง (Advanced Technology Products) เช่น สินค้าเทคโนโลยี 
เครื่องจักร เหล็ก อลูมีเนียม เคมีภัณฑ์ และอากาศยาน จ�านวน 1,333 
รายการ มูลค่ารวมประมาณ 60,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 3. ระยะเวลำที่มีผล
 สินค้าตามมาตรา 232 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 23 มีนาคม 2561 
 สินค้าตามมาตรา 201 ยังไม่มีผลบังคับใช้ โดย USTR ใช้ขั้นตอน
ประชาพจิารณ์ และก�าหนดแล้วเสรจ็ในช่วงปลายเดอืนพฤษภาคม 2561

ประเด็นหำรือ	เรื่องมำตรกำรตอบโต้ทำงกำรค้ำระหว่ำง 

สหรัฐ	-	จีน
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ระยะสั้น

ประเด็นเศรษฐกิจมหภาค

ระยะกลำง	-	ยำว

1. ตลาดหลักทรัพย์มีแนวโน้มลดลง มีแนวโน้มผันผวนต่อเนื่องในช่วง 

2-3 สัปดาห์ ต่อจากนี้เศรษฐกิจโลกอาจจะเกิดความไม่มีเสถียรภาพใน

ช่วงที่ยังไม่ชัดเจน

2. สินทรัพย์ปลอดภัยมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะราคาทองค�า 

ที่คาดว่าในระยะสั้นๆ จะปรับเพิ่มขึ้นจากราคา 1,332 ดอลลาร์ สรอ. 

ต่อทรอยออนซ์

3. ค่าเงินดอลลาร์ สรอ. มีแนวโน้มผันผวน อาจส่งผลให้ค่าเงินบาท 

มีแนวโน้มแข็งค่าซึ่งมีความเสี่ยงมากข้ึนที่ค ่าเงินบาทจะต�่ากว่า 

31 บาท ต่อ ดอลลาร์ สรอ.

4. ราคาน ้ามันมีแนวโน ้มปรับตัวสูงขึ้น จากระดับป ัจจุบันที ่

64 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล เน่ืองจากค่าเงินดอลลาร์ท่ีอ่อนค่าและ

ความต้องการลงทุนในน�้ามันเพิ่มขึ้นหลังจากตลาดหลักทรัพย ์

มีความเสี่ยงสูงขึ้น

1. ในภาพรวมมาตรการการครั้งนี้ของสหรัฐฯ – จีน สร้างความกังวลให้

กับประเทศต่างๆ และหากมีการด�าเนินมาตรการตอบโต้ที่เข้มงวดมาก

ขึ้น อาจจะส่งผลกระทบต่อกระแสการค้าโลกและกระทบต่อ 

ภาพรวมการส่งออกของไทย

2. การเพ่ิมภาษีสินค้าจากจีนซึ่งเป็นสินค้าที่ไทยมีการเชื่อมโยงด้าน 

Supply chain เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 

และเมด็พลาสตกิ เป็นต้น อาจจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกสนิค้าไทย

ไปจีนได้

3. การเพิ่มภาษีสินค้าจีนซึ่งเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น เสื้อผ้า และ

เฟอร์นเิจอร์ อาจจะท�าให้สินค้าเหล่านัน้จากจนีเข้าสู่ไทยมากขึน้ ซึง่อาจ

จะกระทบต่อผู้ผลิตภายในประเทศของไทย

ความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทช่วง เดือน มีนาคม - เมษายน 2561

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. Year

2560 35.43 35.02 34.90 34.45 34.45 34.00 33.75 33.26 33.15 33.25 32.93 32.67 33.9

2561 31.88 31.48 31.26 31.20 31.7

ผลกระทบ

ผลกระทบโดยรวม
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        ค่าเงินบาทเฉลี่ยเดือน มี.ค. 2561 อยู่ที่ 31.26 บาท ต่อดอลลาร์ 

สรอ. แข็งค่าขึ้นร้อยละ 0.70 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เน่ืองจาก

ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่า หลังจากมาตรการตอบโต้ทางการค้าระหว่าง

สหรัฐฯ และจีน ท�าให้นักลงทุนมีความกังวลว่าสถานการณ์จะพัฒนา 

ไปสู ่Trade war ระหว่าง 2 ประเทศ และส่งผลต่อเศรษฐกจิโลกในวงกว้าง 

ค่าเงินเฉลี่ย 3 เดือนแรกอยู่ที่ 31.7 แข็งค่าขึ้นประมาณร้อยละ 9.8 YoY

        ค่าเงินเดือน เม.ย.61 (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 5 เม.ย. 61) อยู่ที่ 31.21 

แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยหลังจากทั้งสองประเทศแสดงท่าทีแข็งกร้าว และไม่มี

ทีท่าว่าจะประนีประนอมให้แก่กัน

       อย่างไรกต็าม ค่าเงนิช่วงทีเ่หลอืของปี 2561 มแีนวโน้มอ่อนค่าอย่างช้าๆ 

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 

ตกลงการค้ากันได้ โดยไม่น�าไปสู่ Trade war โดยปัจจัยท่ีท�าให้ค่าเงิน 

บาทอ่อนค่าในช่วงที่ เหลือของปี 2561 เช่น (1) Fed ปรับขึ้นอัตรา

ดอกเบี้ย (2) การฟ นตัวอย่างแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และ 

(3) ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และเกาหลีเหนือมีท่าทีผ่อนคลายลง

ผลกระทบสินค้าที่ส�าคัญจากการที่

สหรัฐฯ	ขึ้นภำษีสินค้ำจำกจีน

 สินค้ำกลุ่มที่ไทยมีแนวโน้มได้รับผลกระทบรุนแรงมำกที่สุด  

ได้แก่ พลาสติก (HS 39) และ เคมีภัณฑ์ (HS 29) เนื่องจากไทยมีการ

พึ่งพาจีนสูงถึงร้อยละ 22.5 และ 34.3 ตามล�าดับ

 สนิค้าของไทยทีค่าดว่าจะได้รบัผลกระทบรุนแรง ประกอบด้วย

เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ  (HS 8471) ส่วนประกอบเคร่ือง 

ค�านวณอิเล็กทรอนิกส์  HS 8473) และ อุปกรณ์ประกอบยานยนต ์

(HS 8708) เนื่องจากไทยมีการพึ่งพาจีนสูงถึงร้อยละ 12.2 และ 20.6 

และ 8.3 ตามล�าดับ

 สินค้ำกลุ่มที่ไทยมีควำมเสี่ยงได้รับผลกระทบทำงอ้อม ได้แก่ 

สินค้าเครื่องมือเครื่องจักรไฟฟ้า/เครื่องใช้ไฟฟ้า (HS 85) และเครื่องจักร

เครื่องกล (HS 84) โดยไทยมีความเสี่ยงได้รับผลกระทบผ่านช่องทาง 

ห่วงโซ่อุปทาน ทั้งนี้ ไทยส่งออกไปจีนมีมูลค่า 3.16 และ 3.48 พันล้าน 

ดอลลาร์ สรอ. และมีการพ่ึงพาจีนร้อยละ 9.3 และ ร้อยละ 8.7 

เทยีบกบัการส่งออกไปตลาดโลก แต่อกีด้านหนึง่ ไทยมโีอกาสทางการค้า

ในตลาดสหรัฐฯ มากขึ้น โดยหากสหรัฐฯ เพิ่มภาษีสินค้าน�าเข้าจากจีน 

จะเป็นปัจจยับวกต่อการส่งออกสินค้ากลุม่ดงักล่าวของไทยไปสหรฐัฯ มากขึน้ 

เนือ่งจากสหรฐัฯ เป็นตลาดส่งออกทีส่�าคญั โดยคดิเป็นร้อยละ 16.8 และ 

17.2 ของการส่งออกไปทั่วโลก

 สนิค้ำกลุ่มอปุกรณ์สือ่สำรมีผลกระทบน้อยต่อกำรส่งออกไทย 

เนือ่งจำกไทยส่งไปจนีค่อนข้ำงน้อย โดยมมีลูค่า เพยีง 75.8 ล้านดอลลาร ์สรอ. 

และมกีารพึง่พาจนีร้อยละ 1.8 เทยีบกบัการส่งออกไปตลาดโลก นอกจาก

นี้ อุปกรณ์สื่อสารยังเป็นสินค้าส่งออกที่ยังไม่ส�าคัญมากนักของไทย โดย

มีมูลค่าการส่งออกเพียงร้อยละ 1.8 ต่อการส่งออกสินค้าทั้งหมด

ผลกระทบสินค้าที่ส�าคัญจากการที่

จีนขึ้นภำษีสินค้ำจำกสหรัฐฯ

 ในจ�านวน 128 รายการสินค้า ที่จีนมีมาตรการกับสหรัฐ        

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 61 ประเมินว่า มีผลต่อการส่งออกไทยไม่มากนัก 

เนื่องจากไม่ใช่กลุ่มสินค้าหลักที่ไทยส่งออกทั้งในตลาดจีนและตลาดโลก 

โดยกลุ่มสินค้าข้างต้น คิดเป็นสัดส่วนเพยีงร้อยละ 0.03 และร้อยละ 0.09 

ของมูลค่าที่ไทยส่งออกไปจีน และตลาดโลก ตามล�าดับ 

 ในจ�านวน 106 รายการสินค้า ที่จีนมีมาตรการกับสหรัฐ        

เมือ่วนัท่ี 6 เม.ย. 61 ประเมนิว่า มผีลต่อการส่งออก ไทยน้อยเช่นเดยีวกนั 

ทั้งนี้ พบว่ามี 34 รายการที่ไทยส่งออกสินค้ากลุ ่มดังกล่าวไปจีน  

และรายการสินค้าที่คาดว่าอาจเป็นโอกาสในการขยายการส่งออกไปจีน

เพิ่มเพื่อทดแทนสินค้าจากสหรัฐฯ อาทิ รถยนต์นั่ง ส่วนประกอบรถยนต์ 

เม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติก น�้าผลไม้ ผลไม้แปรรูปไทย โดยมีมูลค่า 

การส่งออกเพียงร้อยละ 1.8 ต่อการส่งออกสินค้าทั้งหมด
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สหรัฐฯ จีน

• บริกำรศักยภำพที่ไทยมีโอกำสในกำรส่งออกไปยังสหรัฐฯ ได้แก่ 

ท่องเที่ยว ขนส่ง บริการธุรกิจ และการเงิน บริการสุขภาพ (เป็น

บริการกลุ่มที่สหรัฐฯ น�าเข้าสูงและเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง)

• บริกำรศักยภำพที่ไทยมีโอกำสในกำรส่งออกไปยังจีน ได้แก่  

ท่องเที่ยว ก่อสร้าง บริการส่วนบุคคลและซ่อมบ�ารุง โลจิสติกส์ 

บริการดิจิทัล บริการสุขภาพ (เป็นบริการกลุ่มที่จีนน�าเข้าสูงและ

เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง)

สหรัฐฯ จีน

• คาดว่าสหรัฐฯ จะน�าเข้าจากจีนในสินค้าที่มีมาตรการภาษีลดลง

ประมาณ 1.2 ถึง 4.8 หมื่นล้านดอลลาร์ สรอ. และเป็นโอกาสที่

ประเทศไทยจะส่งออกทดแทน

• ในรายการสินค้าที่สหรัฐฯ ขึ้นภาษีน�าเข้าสินค้าจากจีน ประเมินว่า

ไทยจะสำมำรถเข้ำมำทดแทนสนิค้ำจนีและมแีนวโน้มส่งออกไป

สหรฐัฯ ได้เพ่ิมขึน้ประมำณ 300 ถงึ 1,100 ล้ำนเหรยีญดอลลำร์ 

สรอ. (ประเมินจากส่วนแบ่งตลาดของไทยที่มีอยู่ในสหรัฐ)

• กลุ ่มสินค ้ำที่คำดว ่ำสหรัฐฯ จะน�ำเข ้ำจำกไทยเพิ่มขึ้น 

ได้แก่ คอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบ (HDD) โทรทัศน์และส่วน

ประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ กล้องถ่ายภาพ

ดิจิตอล รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เป็นต้น

• คาดว ่าจีนจะน�าเข ้าสินค ้าที่มีมาตรการภาษี จากสหรัฐฯ 

ลดลงประมาณ 1.1 ถึง 4.6 หมื่นล้านดอลลาร์ สรอ.

• ในรายการสินค้าที่จีนขึ้นภาษีน�าเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ ประเมินว่า

ไทยจะสำมำรถเข้ำมำทดแทนและมแีนวโน้มส่งออกไปจนีได้เพิม่

ขึ้นประมำณ 86 ถึง 343 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. (ประเมินจากส่วน

แบ่งตลาดของไทยที่มีอยู่ในจีน)

• กลุ่มสินค้าท่ีคาดว่าจีนจะน�าเข้าจากไทยเพิ่มขึ้นได้แก่ รถยนต์นั่ง 

ส่วนประกอบรถยนต์ เม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติก น�้าผลไม้ ผลไม้

แปรรูป เป็นต้น

โอกำสทำงกำรส่งออกสินค้ำทดแทน	และกำรขยำยกำรส่งออกบริกำร

โอกำสทำงกำรส่งออกสินค้ำทดแทน

โอกำสทำงกำรส่งออกบริกำรศักยภำพ

     สหรัฐฯ มีแนวโน้มเปิดการเจรจาการค้าทวิภาคีกับประเทศ 

คู่ค้าส�าคัญ ในการน้ี ไทยควรใช้โอกาสเดินหน้ากระชับความสัมพันธ ์

ทางการค้าผ่านการประชุมคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบความตกลงและ 

การลงทุนของไทย-สหรัฐฯ (Trade and Investment Framework 

Agreement Joint Council: TIFA JC) ดังนี้

 1. แสดงเจตจ�านงในการร่วมมือแก้ไขปัญหาอุปสรรคทาง 

การค้า โดยสหรัฐฯ ให้ความสนใจต่อประเด็นการเปิดตลาดสินค้าไทย 

โดยเฉพาะสินค้าทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิแรงงาน และ 

การประมง นอกจากน้ี ยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ประเทศไทย 

ควรเตรียมข้อมูลความก้าวหน้า อาทิ

 - สถานการณ์คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทย

 - ประเด็นการคุ้มครองสิทธิแรงงาน และการประมง

 - ประเด็นสหรัฐฯ ขาดดุลการค้ากับประเทศไทย (ปี 2560 

ประเทศไทยอยู่ในล�าดับที่ 12) โดยสหรัฐฯ มีแนวโน้มใช้เป็นข้ออ้าง 

เพ่ือด�าเนินนโยบายทางการค้าในลักษณะเดียวกันกับจีน โดยมีเกณฑ์

ประกอบการพิจารณา ดังนี้
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ข้อเท็จจริง เปรียบเทียบกับเกณฑ์

• การเผยแพร่ข้อมูลของสหรัฐฯ พบว่า 

ในปี 2560 ขาดดุลไทย 20.35 พนัล้าน

ดอลลาร์ สรอ.

• จากข้อมูลของไทย พบว่า ไทยเกินดุล

สหรัฐฯ เพียง 11.67 พันล้านดอลลาร์

สรอ.

เข้าเกณฑ์

ปี 2560 ไทยเกินดุลบัญชีสะพัด ร้อยละ 

10.8 ของ GDP

เข้าเกณฑ์

มีความเป็นไปได้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

มีการซื้อเงินตราต่างประเทศสุทธิมากกว่า

ร้อยละ 2 ของ GDP

รอ ค�าชี้แจงจาก ธปท.

 2. เปิดตลาดสินค้าศักยภาพและบริการ

 3. ขยายการลงทุนระหว่างกัน

 - สาขาที่นักลงทุนไทยมีโอกาสขยายการลงทุนและช่วย

สนับสนุนนโยบายการสร้างงานในสหรัฐฯ ได้แก่ พลังงาน ยานยนต์ 

ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมอาหาร (ประเมินจากสาขาที่ไทยลงทุนใน

สหรัฐฯ) ทั้งนี้ ปัจจุบันสหรัฐฯ เป็นแหล่งลงทุนอันดับ 4 ของไทย และใน

ช่วง 10 ปีที่ผ ่านมา การลงทุนไทยในสหรัฐฯ ขยายตัวเฉลี่ยถึง 

ร้อยละ 32 ต่อปี (ประมวลจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย)

 - สาขาที่เป็นโอกาสส�าหรับนักลงทุนสหรัฐ เป็นกลุ่มท่ีบริษัท

สหรฐัฯ ใช้ไทยเป็นศนูย์กลางการผลติการค้าแบบ regional value chain 

อาท ิอเิลก็ทรอนกิส์ เครือ่งใช้ไฟฟ้า เครือ่งจกัรกล โลหะ เคมภีณัฑ์ 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 

และกรอบความร่วมมอื RCEP รวมทัง้เช่ือมโยงนโยบายไทยและจนี (EEC 

ของไทย และ One Belt, One Road / โครงการส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจ

ลุ่มแม่น�้าจูเจียง / โครงการพัฒนา Greater Bay Area ของจีน) โดยส่ง

เสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จีนเป็นเจ้าของและเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาของไทย อาทิ Digital / e-Commerce, 

เทคโนโลยีด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

 2. ระดับมณฑล

 มณฑลยนูนาน เป็นมณฑลทีต่ัง้อยูใ่กล้ไทยมากทีส่ดุ รฐับาลจนี

ก�าหนดนโยบาย “ป้อมหัวสะพาน” ให้ยูนนานเป็นประตูเช่ือมโยงภาค

ตะวันตกของจีนสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้

 - ความต้องการสินค้าไทย ได้แก่ เน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์จาก 

    เนื้อสัตว์ ยาสมุนไพร

 -  ความร่วมมอืการลงทนุกบัไทย ได้แก่ การรกัษาพยาบาลและ 

    การดูแลผู้สูงอายุ

 มณฑลเจ้อเจยีง เป็นมณฑลทีป่ระชากรมรีายได้ต่อหวัค่อนข้าง

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�าลังซื้อสูงได้

 - ความร่วมมือการลงทุนกับไทย ได้แก่ การพัฒนาด้าน 

    E-commerce

 นอกจากนี้ ไทยควรเตรียมความพร้อมกรณีการใช้มาตรการ 

Trade war ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน โดยมีแนวทางดังนี้

 ทางเลือกที่ 1: ไทยพิจารณาประโยชน์/ช่องทางส�าหรับสินค้า

ไทยที่อาจได้รับประโยชน์จากการขึ้นภาษีสินค้าของสหรัฐฯ กับจีน

 ทางเลือกที่ 2: หากสหรัฐฯ-จีน เจรจาไม่ส�าเร็จ ไทยต้องเตรียม

การตัง้รบัการเบีย่งเบนทางการค้า (อาท ิใช้ SG/AD/CVD อย่างเหมาะสม)

 ทางเลอืกที ่3: หากสหรฐัฯ ขยายขอบเขตมาตรการการตอบโต้

ทางการค้าต่อไทยและประเทศอืน่ (เพิม่เตมิจากเหลก็และอลมูเินยีม) ไทย

เจรจาเพื่อขอยกเว้นการใช้มาตรการทางการค้ากับสินค้าของไทย

 ทางเลือกที่ 4: หากไทย-สหรัฐฯ เจรจาไม่ส�าเร็จ ไทยพิจารณา

ใช้มาตรการการโต้กลับ ซึง่อาจพจิารณาน�าเข้าสินค้าจากประเทศอืน่แทน

การน�าเข้าจากสหรฐัฯ หรอืพจิารณาเข้าร่วมกบัประเทศอ่ืนเพือ่ฟ้องระงับ

ข้อพิพาทภายใต้ WTO

มีกำรค้ำเกินดุลกำรค้ำ
ทวิภาคีกับสหรัฐฯ

มากกว่า 20 พันล้านดอลลาร์ 

สรอ.

ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล  
มากกว่าร้อยละ 3 GDP

ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
มีกำรแทรกแซงค่ำเงิน
ด้านเดียว โดยการซื้อเงินตรา
ต่างประเทศสุทธิ รวมกัน
มากกว่าร้อยละ 2 ของ GDP

หลักเกณฑ์
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ผลกำรศึกษำโอกำสทำงกำรค้ำใน	10	มณฑลส�ำคัญของจีน

 1. สินค้ำที่ไทยมีศักยภำพในกำรส่งออกแต่ยังส่งออกได้ต�่ำกว่ำศักยภำพมีมูลค่ำประมำณ 1.29 หม่ืนล้ำนดอลลำร์ สรอ. และ 

เป็นสินค้ำเกษตร 1,089 ล้ำนดอลลำร์ สรอ.

 โดย 3 มณฑลแรกทีม่มีลูค่าสนิค้าส่งออกได้ต�า่กว่าศกัยภาพมากทีสุ่ด (หมายถงึโอกาสทีจ่ะส่งออกเพิม่ให้สอดคล้องกบัระดบัศกัยภาพของไทย) 

ประกอบด้วย กวางตุ้ง (4.2 พันล้านดอลลาร์ สรอ.) เซ่ียงไฮ้ (3.7 พันล้านดอลลาร์ สรอ.) และซานตง (1.8 พันล้านดอลลาร์ สรอ.) ตามล�าดับ 

มูลค่าการน�าเข้าของมณฑลจีนจากโลกและไทย (ค่าเฉลี่ยระหว่างปี 2558-2560)

มณฑล

น�ำเข้ำจำกโลก น�ำเข้ำจำกไทย มูลค่ำที่ไทยยัง

สำมำรถส่งออกได้ตำม

ศักยภำพ  

ในแต่ละมณฑล

มูลค่ำ

(ล้ำน USD)

สัดส่วนต่อกำรน�ำ

เข้ำรวมจำก

31 มณฑล

มูลค่ำ

(ล้ำน USD)

ส่วนแบ่งตลำดของ

ไทยในแต่ละมณฑล

โครงสร้ำงกำร

กระจำยสินค้ำ

ของไทย

รวม   1,638,821.8 100 39,240.0 2.4 100

1 กวางตุ้ง 314,972 19.2 10,663.4 3.4 27.2 4,201

2 เจียงซู 168,586 10.3 4,793.8 2.8 12.2 1,829

3 เมืองเซี่ยงไฮ้ 417,426 25.5 11,260.8 2.7 28.7 3,737

4 ซานตง 150,290 9.2 4,859.5 3.2 12.4 1,835

5 เจ้อเจียง 89,476 5.5 1,237.3 1.4 3.2 249

6 เมืองปักกิ่ง 50,069 3.1 442.9 0.9 1.1 125

7 เหอหนาน 28,081 1.7 118.4 0.4 0.3 81

8 เมืองเทียนสิน 89,299 5.4 994.2 1.1 2.5 267

9 ฟูเจี้ยน 50,190 3.1 1,162.9 2.3 3.0 410

10 เสฉวน 20,750 1.3 296.1 1.4 0.8 229

รวม 10 มลฑล 1,379,140 84.2 35,829 2.6 91.3 12,964.0

ที่มา Global Trade Atlas, ค�านวณโดย สนค.
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สินค้ำส�ำคัญซึ่งสำมำรถส่งออกให้สอดคล้องกับศักยภำพของไทย

รถยนต์ขนส่งบุคคลเป็นหลัก 

ซึ่งมีมูลค่าตลาด (เฉพาะ 10 มณฑลเป้า

หมาย) 44,952.7 ล้านดอลลาร ์สรอ. แต่

มีการน�าเข้าจากไทยเพียงร้อยละ 0.7 

โดยไทยยังมีมูลค่าส่งออกเพิ่มได้อีก

ประมาณ 776.5 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรอื 

25,623.8 ล้านบาท โดย 3 มณฑลท่ีมี

โอกาสส่งออกสูงสุด ประกอบด้วย เมือง

เซี่ยงไฮ้ (21,158 ล้านบาท) เมืองเทียน

สิน (2,715 ล้านบาท) และซานตง (748 

ล้านบาท)

อุปกรณ์อื่นๆ เชิงทัศนศำสตร์

(HS 9013) 

มีมูลค่าตลาด 39,676.5 ล้านดอลลาร์ 

สรอ. และไทยมีส่วนแบ่งตลาดในเกณฑ์

ดท่ีีร้อยละ 4.1 สะท้อนถงึมคีวามสามารถ

ทางการแข่งขันได้ อย่างไรก็ตาม 

ไทยยงัมีมลูค่าส่งออกเพิม่ได้อกีประมาณ 

649.4 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรอื 21,429.5 

ล้านบาท โดย 3 มณฑลทีม่โีอกาสส่งออก

สูงสุด ประกอบด้วย กวางตุ้ง (16,372 

ล้านบาท) ฟเูจ้ียน (3,871 ล้านบาท) และ

เจ้อเจียง (697 ล้านบาท)

ยำงธรรมชำติขั้นปฐม/เป็นแผ่น

(HS 4001)

มีมูลค่าตลาด 3,496.8 ล้านดอลลาร์ 

สรอ. และไทยมีส่วนแบ่งตลาดในเกณฑ์

ดีที่ร้อยละ 66.8  อย่างไรก็ตาม ไทยยังมี

มูลค่าส่งออกเพิ่มได้อีกประมาณ 640.1 

ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ 21,123.1 

ล้านบาท โดย 3 มณฑลทีม่โีอกาสส่งออก

สูงสุด ประกอบด้วย ซานตง (14,815 

ล้านบาท) เจียงซู (2,129 ล้านบาท) 

กวางตุ้ง (1,997 ล้านบาท)

สินค้ำอื่นๆ ที่มีโอกำสส่งออกเพิ่ม 

เช่น อุปกรณ์ประกอบของยานยนต์ (HS 

8708 มีมูลค่า 1.2 หมื่นล้านบาท) ยาง

สังเคราะห์ขั้นปฐม/เป็นแผ่น  (HS 4002 

มมีลูค่า 7.8 พนัล้านบาท) ข้าว (HS 1006 

มีมูลค่า 7.0 พันล้านบาท) และมอลต์/

อาหารปรุงแต่งที่ท�าจากแป้ง (HS 1901 

มีมูลค่า 3.2 พันล้านบาท)

ส�ำหรับสินค้ำอำหำรและเกษตรซึ่งสำมำรถส่งออกให้สอดคล้องกับศักยภำพของไทย

ข้ำว

(HS 1006) 

มีมูลค่าตลาด 1,338.2 ล้านดอลลาร์ 

สรอ. และไทยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 

30.4 อย่างไรกต็าม โดยไทยยงัมมีลูค่าส่ง

ออกเพิ่มได้อีกประมาณ 213.1 ล้าน

ดอลลาร์ สรอ. หรือ 7,031.9 ล้านบาท 

โดย 3 มณฑลท่ีมีโอกาสส่งออกสูงสุด 

ประกอบด้วย กวางตุง้ (4,893 ล้านบาท) 

เมืองเซ่ียงไฮ้ (1,593 ล้านบาท) และ 

ฟูเจี้ยน ( 323 ล้านบาท) เป็นต้น

มอลต์ / อำหำรปรุงแต่งที่ท�ำจำกแป้ง

(HS 1901) 

มมีลูค่าตลาด 3,229.1 ล้านดอลลาร์ สรอ.  

แต่ไทยมส่ีวนแบ่งตลาดเพยีงร้อยละ 0.1 

โดยไทยยังมีมูลค่าส่งออกเพ่ิมได้อีก

ประมาณ 96.8 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ 

3,194.5 ล้านบาท โดย 3 มณฑลที่มี

โอกาสส ่งออกสูงสุด ประกอบด้วย 

กวางตุ้ง (1,609 ล้านบาท) เมืองเซี่ยงไฮ้ 

(1,185 ล้านบาท) และเจ้อเจียง ( 162 

ล้านบาท) เป็นต้น

น�้ำตำล

(HS 1701) 

มีมูลค่าตลาด 850.3 ล้านดอลลาร์ สรอ. 

เป็นสินค้าอ่อนไหวสูงและมีก�าแพงภาษี 

ท�าให้การส่งออกไปจีนอาจจะมีต้นทุนที่

ยังสูงอยู่ ซ่ึงในปัจจุบันไทยมีส่วนแบ่ง

ตลาดประมาณร้อยละ 15.4 โดยไทย 

ยังมีมูลค่าส่งออกเพ่ิมได้อีกประมาณ 

65.9 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ 2,173.3 

ล้านบาท โดย 3 มณฑลทีม่โีอกาสส่งออก

สงูสดุ ประกอบด้วย ซานตง (1,515 ล้าน

บาท) เจียงซู (283 ล้านบาท) และ

กวางตุ้ง (260 ล้านบาท) เป็นต้น

สินค้ำเกษตรและอำหำรอื่นๆ 

ที่ยังมีโอกำสส่งออกเพิ่ม 

เช ่น ไก ่  / แช ่ เย็น / หรือแช ่แข็ง 

(HS 0207 ส่งออกเพิ่มอีก 1.7 พันล้าน

บาท) ปลาแช่แข็ง (HS 0306 ส่งออกเพิม่

อีก 1.5 พันล้านบาท) และผลไม้อ่ืนๆ เช่น 

ทุเรียน (HS 0810 ส ่งออกเพิ่มอีก 

1.3 พันล้านบาท) เป็นต้น
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HS  

4 digit
สินค้ำ

น�ำเข้ำจำกโลก

(ล้ำน USD)

น�ำเข้ำจำกไทย

(ล้ำน USD)

สัดส่วนกำรน�ำ

เข้ำจำกไทย

มูลค่ำที่ไทยยังสำมำรถส่งออกได้ตำม

ศักยภำพ ในแต่ละสินค้ำ

ล้ำน USD ล้ำนบำท

1 207 ไก่ แช่เย็น หรือแช่แข็ง 1,080.0 - - 51.9 1,711.4

2 306 ปลา แช่เย็นจนแข็ง 1,850.8 116.6 6.3 44.4 1,465.1

3 801 มะพร้าว/เมล็ด

มะม่วงหิมพานต์

103.6 50.0 48.3 0.0 0.2

4 803 กล้วย 373.7 2.6 0.7 0.2 5.4

5 804 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�้ามันปาล์มและเศษ 3,209.1 - - 19.0 626.9

10 1513 น�้ามันมะพร้าว/น�้ามันปาล์ม 856.8 1.7 0.2 23.2 766.3

11 1701 น�้าตาล 850.3 131.1 15.4 65.9 2,173.3

12 1901 มอลต์/อาหารปรุงแต่งที่ท�าจาก

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 อปุกรณ์สือ่สาร/เครือ่งโทรศพัท์ 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

รวม 25 ชนิด 179,108.0 8,982.9 5.0 3,427.1 113,094.5

การน�าเข้าจาก 10 มณฑลจีนในสินค้าที่ไทยมีศักยภาพการส่งออก (ค่าเฉลี่ยปี 2558-2560)

ที่มา Global Trade Atlas, ค�านวณโดย สนค.

รำยงำนประจ�ำปี	2561

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

กระทรวงพาณิชย์

หน้า

20



มูลค่าที่ไทยยังสามารถส่งออกได้ตามศักยภาพในแต่ละสินค้าและมณฑล (หน่วยล้านบาท)

สินค้ำ ล้ำนบำท 3 มณฑลแรกที่มีมูลค่ำสูงสุด

ไก่ แช่เย็น หรือแช่แข็ง 1,711.4 กวางตุ้ง (1,096 ล้านบาท) เมืองเซี่ยงไฮ้ (529 ล้านบาท) เจียงซู ( 43 ล้านบาท) 

ปลา แช่เย็นจนแข็ง 1,465.1 ซานตง (1,042 ล้านบาท) เมอืงเซ่ียงไฮ้ (200 ล้านบาท) เมอืงปักกิง่ ( 84 ล้านบาท) 

มะพร้าว/เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 0.2

กล้วย 5.4 เมืองเทียนสิน (3 ล้านบาท) ซานตง (1 ล้านบาท) เมืองเซี่ยงไฮ้ ( 1 ล้านบาท) 

สับปะรด/ฝรั่ง/มะม่วง 67.8 ฟูเจี้ยน (40 ล้านบาท) เมืองเซี่ยงไฮ้ (19 ล้านบาท) เมืองเทียนสิน ( 7 ล้านบาท) 

ผลไม้อื่นๆ เช่น ทุเรียน 1,251.0 เมอืงเซีย่งไฮ้ (952 ล้านบาท) ฟเูจีย้น (158 ล้านบาท) เมอืงเทยีนสนิ ( 122 ล้านบาท) 

กาแฟ 3.2 เจียงซู (2 ล้านบาท) เมืองเซี่ยงไฮ้ (1 ล้านบาท) ซานตง ( 0 ล้านบาท) 

ข้าว 7,031.9 กวางตุง้ (4,893 ล้านบาท) เมอืงเซีย่งไฮ้ (1,593 ล้านบาท) ฟเูจีย้น ( 323 ล้านบาท) 

น�้ามันปาล์มและเศษ 626.9 เจียงซู (251 ล้านบาท) เมืองเซี่ยงไฮ้ (215 ล้านบาท) เมืองเทียนสิน ( 43 ล้านบาท) 

น�้ามันมะพร้าว/น�้ามันปาล์ม 766.3 เจียงซู (393 ล้านบาท) เมืองเซี่ยงไฮ้ (146 ล้านบาท) เจ้อเจียง ( 122 ล้านบาท) 

น�้าตาล 2,173.3 ซานตง (1,515 ล้านบาท) เจียงซู (283 ล้านบาท) กวางตุ้ง ( 260 ล้านบาท) 

มอลต์/อาหารปรุงแต่งจากแป้ง 3,194.5 กวางตุง้ (1,609 ล้านบาท) เมอืงเซีย่งไฮ้ (1,185 ล้านบาท) เจ้อเจยีง ( 162 ล้านบาท) 

ขนมปัง/เค้ก/บิสกิต/เบเกอรี่ 186.8 กวางตุ้ง (95 ล้านบาท) เมืองเซี่ยงไฮ้ (57 ล้านบาท) ซานตง ( 21 ล้านบาท) 

ผลไม้/ลูกนัต/ 201.8 ซานตง (137 ล้านบาท) เมืองเทียนสิน (48 ล้านบาท) เจ้อเจียง ( 8 ล้านบาท) 

ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม 1,460.5 เมืองเซี่ยงไฮ้ (1,106 ล้านบาท) กวางตุ้ง (182 ล้านบาท) เจียงซู ( 61 ล้านบาท) 

ยางธรรมชาติ ขั้นปฐม 21,123.1 ซานตง (14,815 ล้านบาท) เจียงซู (2,129 ล้านบาท) กวางตุ้ง ( 1,997 ล้านบาท) 

ยางสังเคราะห์ขั้นปฐม 7,856.7 เมอืงเซีย่งไฮ้ (4,854 ล้านบาท) กวางตุง้ (1,190 ล้านบาท) เจยีงซ ู( 902 ล้านบาท) 

ยางนอก ที่เป็นของใหม่ 663.8 ซานตง (507 ล้านบาท) เมืองเทียนสิน (72 ล้านบาท) เจียงซู ( 61 ล้านบาท) 

ยางใช้เพื่อการอนามัย, 2,151.0 กวางตุ้ง (1,250 ล้านบาท) เมืองเซี่ยงไฮ้ (462 ล้านบาท) ซานตง ( 318 ล้านบาท) 

ถุงมือทุกชนิด 754.3 เมืองเซี่ยงไฮ้ (321 ล้านบาท) กวางตุ้ง (254 ล้านบาท) เจียงซู ( 102 ล้านบาท) 

อุปกรณ์สื่อสาร/เครื่องโทรศัพท์ 309.1 เหอหนาน (297 ล้านบาท) เมืองเทียนสิน (12 ล้านบาท) 

รถยนต์ขนส่งบุคคลเป็นหลัก 25,623.8 เมืองเซี่ยงไฮ้ (21,158 ล้านบาท) เมืองเทียนสิน (2,715 ล้านบาท) 

ซานตง ( 748 ล้านบาท) 

อุปกรณ์ประกอบของยานยนต์ 12,051.6 เมอืงเซีย่งไฮ้ (4,534 ล้านบาท) กวางตุง้ (2,828 ล้านบาท) ซานตง ( 1,802 ล้านบาท) 

อุปกรณ์อื่น ๆ เชิงทัศนศาสตร์ 21,429.5 กวางตุ้ง (16,372 ล้านบาท) ฟูเจี้ยน (3,871 ล้านบาท) เจ้อเจียง ( 697 ล้านบาท) 

ผ้าอนามัย/แนปคินไลเนอร์เด็ก

อ่อน

985.4 เมืองเซี่ยงไฮ้ (410 ล้านบาท) เจ้อเจียง (221 ล้านบาท) กวางตุ้ง ( 138 ล้านบาท) 

รวม 25 ชนิด 113,094.5

ที่มา Global Trade Atlas, ค�านวณโดย สนค.
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 2. เป้ำหมำยกำรส่งออกที่ 1.0-1.1 แสนล้ำนดอลลำร์ สรอ. ในปี 2570 

     โดยมกีารแบ่งเป้าหมายออกเป็น 3 ระดบั คอื

ซึ่งจากวิเคราะห์ในแต่ละมณฑลแล้ว พบว่าเป้าหมายการส่งออกรวมทั้ง 10 มณฑลในปี 2570 จะอยู่ที่ 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.)

เป้ำหมำยที่	๑

เพิม่การส่งออกในสนิค้าทีม่ศีกัยภาพแต่ส่งได้ต�า่

กว่าศักยภาพ ซึ่งจะได้มูลค่าเป้าหมายหลังจาก

น้ันค�านวณส่วนแบ่งตลาดของสนิค้าไทยใหม่

เป้าหมายที่ ๒

เป็นการตั้งเป้าหมายเพื่อการท�างานเชิงรุก  

โดยเพิ่มการส่งออกประมาณร้อยละ 1.0 จาก

เป้าหมายที่ ๑ โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มที่ 1 ซึ่งไทย

ยั ง มี ค ว ามส ามา รถทา งก า รแข ่ ง ขั น ต�่ า 

เช่น การยกระดับการผลิต (Supply-side) โดย

การสร้างความร่วมมือกับประเทศที่ 3 เป็นต้น

เป้ำหมำยที่	๓

เน้นรกัษาส่วนแบ่งทางตลาดจากเป้าหมายท่ี 2 ใน

ระยะยาว  ซึ่ ง ไ ด ้ มี ก า รคาดการณ ์ ก า ร 

ส่งออก/น�าเข้าของแต่ละมณฑลใน 10 ปีข้างหน้า 

ที่มา ค�านวณโดย สนค.

มูลค่าเป้าหมายการส่งออก 10 มณฑลในปี 2570 

(หน่วยล้านดอลลาร์ สรอ.)

มณฑล มูลค่ำเป้ำหมำยปี 2570

กวางตุ้ง  31,350 33,000 

มหานครเซี่ยงไฮ้ 30,600 31,500 

ซานตง 15,400  16,500 

เจียงซู  12,600  13,500 

เจ้อเจียง 4,250 4,500 

มหานครเทียนสิน 3,750 4,000 

ฟูเจี้ยน 3,400 3,500 

มหานครปักกิ่ง 2,100 2,150 

เสฉวน 1,500 1,600 

เหอหนาน 770 790 

รวม 105,720 111,040
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 3. ยุทธศำสตร์กำรค้ำไทย-จีน 

     ทั้งนี้ เป้าหมาย 1.05-1.11 แสนล้านเหรียญฯ ดังกล่าว ได้จากการวิเคราะห์ในหลายมิติ เช่น วิเคราะห์โครงสร้างความต้องการสินค้าน�า

เข้าของจีนว่าสอดคล้องกับความสามารถในการผลิตและการส่งออกของไทยหรือไม่ วิเคราะห์ศักยภาพการน�าเข้า/การค้าที่มีแนวโน้มเกิดขึ้น 

ในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงหรือขยายตัวทางเศรษฐกิจ ตามนโยบายเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกันหลายมิติของรัฐบาลจีน โดยเฉพาะนโยบาย 

เส้นทางสายไหม (One Belt One Road) และนโยบายการปฏิรูปและเปิดประเทศของจีนที่ครบรอบ 40 ปี ตลอดจนการเดินหน้าปฏิรูปเศรษฐกิจ 

ในช่วงต่อไป รวมทั้งการให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนของจีน เป็นต้น 

 โดยแม้จะมีความแตกต่างกันไปแต่ละมณฑล แต่พบว่า ทั้ง 10 มณฑลมีจุดยืนทางนโยบายที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่ 

 ขณะที่ด้านความแตกต่างที่ชัดเจน เช่น 

 

 จากการวิเคราะห์ข้างต้น สนค. ได้ท�าการเปรียบเทียบ เช่ือมโยง และวิเคราะห์ และน�ามาสู่การเสนอยุทธศาสตร์การค้าไทยจีนภายใต้ 

“3 แนวคิด 7 แนวทาง รุกตลาดจีน” โดย 

คือ กรอบการก�าหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

กลุ่มสินค้ำที่	1

เป็นสินค้าที่ไทยมีความสามารถทางการแข่งขัน

ในตลาดโลกต�า่ ประเดน็ต้องพจิารณาเพิม่เติม คอื 

เป็นสินค้าที่ไม่สามารถผลิตได้ เช่น น�้ามัน แร่

ธาตุบางชนิด พืชหรืออาหารบางชนิด

เป็นสินค้าที่ผลิตได้แต่ความสามารถทางการ

แข่งขันต�่า ซึ่งอาจจะเกิดจากต้นทุนท่ีสูง หรือ

เทคโนโลยีที่ยังไม่ทันสมัยเพียงพอ เช่น ปาล์ม

น�้ามัน อากาศยาน เป็นต้น

กลุ่มสินค้ำที่	2

เป็นสินค้าที่ไทยมีความสามารถทางการแข่งขัน

ในตลาดโลกสงู แต่ส่งออกไปยงัมณฑล/เมอืงนัน้ 

ต�่ากว่าศักยภาพของไทยในตลาดโลก ประเด็น

ต้องพิจารณาเพิ่มเติม คือ 

เป็นสินค้าอุตสาหกรรม ความสามารถทางการ

แข่งขันที่ต�่ากว่าในตลาดโลกอาจจะเกิดมาจาก

การไม่ได้อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทที่ผลิต

ในประเทศเหล่านั้น 

เป็นสินค้าเกษตร ความสามารถทางการแข่งขัน

ทีต่�า่กว่าในตลาดโลกอาจจะเกิดมาจากประเทศ

เหล่านั้นมีการด�าเนินมาตรการทางภาษีท�าให้

ต้นทุนสินค้าสูงขึ้น หรือมาจากการท�าการ

ตลาด/ส่งเสริมการขายต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอ

กลุ่มสินค้ำที่	3

เป็นสินค้าที่ไทยมีความสามารถทางการแข่งขัน

ในตลาดโลกสูง และส่งออกไปประเทศนั้นสูง

กว่าศักยภาพของไทยในตลาดโลก

เป็นสินค้าอุตสาหกรรม ความสามารถทางการ

แข่งขันที่สูงกว่าในตลาดโลกอาจจะเกิดมาจาก

การอยู ่ในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทท่ีผลิตใน

ประเทศเหล่าน้ัน โดยเฉพาะบริษัทลงทุนข้าม

ชาตท่ีิมบีรษิทัลูกในหลายประเทศ และมกีารน�า

เข้าสินค้าจากบริษัทลูกโดยตรง

เป็นสินค้าเกษตร ความสามารถทางการแข่งขัน

ที่สูงกว่าในตลาดโลกอาจจะเกิดมาจากการได้

รับความนิยมในสินค้า และท�าให้มีส่วนแบ่ง

ทางการตลาดสูง

แนวคิดที่	1

ก�ำหนดสินค้ำส่งออกเป็นกลุ่มตำมศักยภำพ

เน้นกระจายความเจริญ  |  การเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

การส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางระบบขนส่ง  |  การใช้แพลตฟอร์มการค้าออนไลน์  |  การเปิดเสรีอย่างมียุทธศาสตร์

ระดับการพัฒนาของแต่ละเมือง | ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ | ทรัพยากรทางธรรมชาติ | โครงสร้างทางเศรษฐกิจ  

รายได้ต่อหัว | จ�านวนประชากร | ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่
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เช่น นโยบาย OBOR ของจีน กับ EEC และ Thailand 4.0 ของไทย

ท�าให้เห็นแนวโน้มการพัฒนาเฉพาะด้านของแต่ละมณฑล ท�าให้เห็นถึงโอกาสที่จะเชื่อมโยงสินค้า ความร่วมมือ และการลงทุนของไทยในแต่ละพื้นที่

อย่างเหมาะสม โดยนโยบายที่ส�าคัญของจีน ประกอบด้วย

1 คือ One Belt One Road ซึ่งจะเป็นการยกระดับมณฑลเหล่านั้นให้เป็น

ศูนย์กลางทางการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นด้าน ระบบราง ทางอากาศ และทางเรอื เป็นต้น

3 คือ นโยบาย “third-party market cooperation under the framework 

of the Belt and Road Initiative” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างจีนและญี่ปุ่น

ในการร่วมลงทุนในประเทศที่สาม

13 คือ จ�านวน 13 เมือง ภายใต้นโยบาย “13 megalopolises” ซึ่งเป็นการ

พฒันาเชงิพืน้ที ่โดยเน้นการกระจายความเจรญิ จากเมอืงใหญ่ไปสูเ่มอืงรองรอบๆ 

เพื่อสร้างการขยายตัวของเมืองและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

37 คือ จ�านวน 37 เมืองที่ได้รับให้จัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษด้าน “Pilot 

Cities for Cross-Border E-commerce” ซึ่งเมืองเหล่านี้จะมีโอกาสการค้า

ระหว่างประเทศผ่าน e-commerce สูง

144 คือ นโยบาย “144 Hours China Visa Free Transit” โดยมีจ�านวน 11 

มณฑล/เมือง ซึ่งทางการจีนประกาศอนุมัตินโยบายยกเว้นค่าธรรมเนียมส�าหรับ

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

2 แสนล้าน ดอลลาร์ สรอ. คือ นโยบายที่บริษัทอาลีบาบา (ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองหาง

โจ) ประกาศจะน�าสินค้า 2 แสนล้านดอลลาร์ สรอ. (ราว 6.59 ล้านล้านบาท) จาก 

120 ประเทศ เข้าไปขายในจีน ในระหว่างปี 2562-2066

แนวคิดที่	2

ประสำนนโยบำยกำรพัฒนำที่ส�ำคัญของสองประเทศ

1

One Belt One Road

3
third-party market cooperation

under the framework of

the Belt and Road Initiative

13

13 Megalopolises

37

Pilot Cities

for Cross-Border E-commerce

144

144 Hours

China Visa Free Transit

2 แสนล้ำน

200,000,000,000

US dollar
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ซึ่งจีนมีการก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละเมืองส�าคัญไว้แล้ว โดยเฉพาะที่อยู ่บนเส้นทาง OBOR ซึ่งสามารถจับคู ่ได ้

กับบางพื้นที่หรือบางจังหวัดของไทย เช่น

แนวคิดที่	3

ควำมถนัด	ควำมเชี่ยวชำญ	หรือเอกลักษณ์	(DNA)	เฉพำะของแต่ละเมือง
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เน้นท�าตลาดในแต่ละมณฑลอย่างตรงเป้าหมายและสอดคล้องกับความสามารถทางการแข่งขันของไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตร เช่น

แนวทำงที่	1	

ส�ำหรับสินค้ำที่ส่งออกได้ต�่ำกว่ำศักยภำพ

กวำงตุ้ง

สินค้ำเกษตร/อำหำรมีมูลค่ำส่งออกต�่ำกว่ำ

ศกัยภำพประมำณ 304 ล้ำนดอลลำร์ สรอ.  เช่น 

ข ้าว (148 ล ้านดอลลาร ์ สรอ.) สิ่งสกัด 

จากมอลต์ (48 ล้านดอลลาร์ สรอ.) และไก ่

แช่เย็น/แช่แขง็ (33 ล้านดอลลาร์ สรอ.) เป็นต้น

เมืองเซี่ยงไฮ้

สินค้ำเกษตร/อำหำรมีมูลค่ำส่งออกต�่ำกว่ำ

ศักยภำพประมำณ 243 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. 

เช่น มนัส�าปะหลัง (48 ล้านดอลลาร์ สรอ.)  ข้าว 

(48 ล้านดอลลาร์ สรอ.) และสิ่งสกัดจากมอลต์ 

(35 ล้านดอลลาร์ สรอ.) รวมทั้งยางพาราและ

ผลติภัณฑ์ (231 ล้านดอลลาร์ สรอ.)

เจียงซู

สินค้ำเกษตร/อำหำรมีมูลค่ำส่งออกต�่ำกว่ำ

ศกัยภำพประมำณ 129 ล้ำนดอลลำร์ สรอ.  เช่น 

มนัส�าปะหลงั (91 ล้านดอลลาร์ สรอ.) น�า้มัน

มะพร้าว (11 ล้านดอลลาร์ สรอ.) และน�า้ตาล 

(8 ล้านดอลลาร์ สรอ.) รวมทั้งยางพาราและ

ผลติภัณฑ์ (112 ล้านดอลลาร์ สรอ.) เป็นต้น

แนวทำงที่	2	

ส�ำหรับสินค้ำส่งออกได้สูงกว่ำศักยภำพ

เน้นรกัษามาตรฐานสนิค้า /ต่อยอดความนยิมในสนิค้าเกษตรไปยงัสนิค้า

เกษตรหรือผลไม้อื่น ๆ เช่น มังคุดและล�าไย รวมทั้งน�าสินค้าที่เป็นที่นิยม

อยู่แล้วไปขายในเมืองอื่นๆ

แนวทำงที่	3	

ส�ำหรับสินค้ำที่มีศักยภำพกำรแข่งขันต�่ำ

เน้นการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร โดยเฉพาะในประเทศท่ี 3 

เพือ่เพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาด เช่น  อากาศยาน หรอืพฒันาสนิค้าให้เป็น

ที่ต ้องการของตลาดมากขึ้น รวมทั้งบริหารจัดการต้นทุนให้ต�่าลง 

เพื่อแข่งขันได้มากขึ้น
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แนวทำงที่	4	

เน้นเจำะพื้นที่รำยเมืองที่มีศักยภำพสูง

เน้นพื้นที่ “Greater Shanghai” ซ่ึงประกอบด้วยซูโจวและเซี่ยงไฮ้

แนวทำงที่	6	

ร่วมก่ออิฐสร้ำงเมืองใหญ่

เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาในเมืองที่ยังมีการน�าเข้าไม่มากนัก แต่มี 

แนวโน้มจะมีการน�าเข้าเพิ่มขึ้นจากการปฏิรูปเศรษฐกิจ เช่น เสฉวนและ

เหอหนาน ซึ่งปัจจุบันใช้หลักการพัฒนา 3 ด้าน คือ 

 (1) ระบบโลจิสติกส์ ทางรางและทางอากาศ

 (2) Platform e-commerce

 (3) รองรับการลงทุนจากมณฑลตะวันออก

เมืองเซี่ยงไฮ้

上海市

เน้นเมืองที่มีรายได้ต ่อหัวสูงและจัดอยู ่ในเกณฑ์ high income 

country เช่น อู ๋ซี หนานจิง และฉางโจว

มณฑลเจียงซู

江苏省

เน้นพื้นที่ “Shandong peninsula” โดยเฉพาะ จี้หนานและเมือง

ชิงเต่า ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจท่ีส�าคัญของมณฑลซานตง

มณฑลซานตง  

山东省

เจาะพื้นที่หางโจว (มีรายได้ต่อหัว เป็นอันดับที่ 9 ของประเทศ) 

หนิงโป (อันดับที่ 13) และ เส้าซิง (เป็นอันดับท่ี 21)

มณฑลเจ้อเจียง  

浙江省

เน้นพื้นที่ “Greater Zhengzhou” ประกอบด้วย เจิ้งโจวและไคเฟิง

มณฑลเหอหนาน   

河南省

แนวทำงที่	5	

เน้นกำรท�ำตลำดแบบ	O2O

ด้านออฟไลน์ เน้นการแสดงสินค้าตามจุดยุทธศาสตร์ และตั้งเป้าเพ่ิม 

ความหลากหลายของสินค้าไทยให้มากข้ึน ส่วนด้านออนไลน์ ท�าการ 

ส่งเสรมิการค้าออนไลน์ โดยเฉพาะ 37 เมอืงทีไ่ด้รับการอนมัุตใิห้เป็นเมอืง

ต ้นแบบด้านการค ้าอีคอมเมิร ์ซข ้ามพรมแดน (Cross-Border 

E-commerce) เช่น หางโจว เจิ้งโจว ฝูโจ และกวางโจ เป็นต้น

แนวทำงที่	7	

มุ่งเน้นและเร่งสร้ำงควำมสัมพันธ์ในทุกมิติ

ระดับประเทศ กับ ระดับมณฑล

 ใช้ต้นแบบจากความร่วมมอืระหว่างสิงคโปร์กบัมณฑลส�าคัญของจนี เช่น

 The Singapore-Shandong Business Council (SSBC) ใน 

 ปี 2536

 The Singapore-Sichuan Trade and Investment Com  

 mittee (SSTIC) ในปี 2539

 The Singapore-Liaoning Economic and Trade Council 

 (SLETC) ในปี 2546

 The Singapore-Zhejiang Economic and Trade Council

 (SZETC) ในปี 2546

 The Singapore-Tianjin Economic and Trade Council  

 (STETC) ในปี 2550

 The Singapore-Jiangsu Cooperation Council (SJCC) 

 ในปี 2550

 The Singapore-Guangdong Collaboration Council 

 (SGCC) ในปี 2552

ระดับเมือง กับ เมือง

เช่น มณฑลเจ้อเจียงมีเมืองคู่มิตร (sister cities) กับ 114 เมือง ใน 86 

ประเทศ รวมท้ังกับจังหวัดพิษณุโลก (Zhejiang- Phitsanulok) และ

จังหวัดนครปฐมของไทย (Hangzhou-Nakorn Pathom) 

ระดับอุตสำหกรรมกับอุตสำหกรรม

 อุตสาหกรรม AI กับ อุตสาหกรรมการแพทย์ของไทย

 อตุสาหกรรมท่าเรอื ระหว่างเซีย่งไฮ้ หรอื ฝเูจีย๊น กบัแหลมฉบงั

 ของไทย

 บริการกับบริการ เช่น โครงการ Wedding Destination   

 ระหว่างเมืองชิงเต่ากับแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญของไทย
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ผู้ประกอบการขนาดกลางเป็นใครบ้าง

 ผู ้ประกอบการขนาดกลางมีจ�านวนน้อยมาก เมื่อเทียบกับ 

ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เม่ือใช้เกณฑ์การแบ่งกลุ่มตาม

ขนาดตามกฎกระทรวงก�าหนดจ�านวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์

ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545 โดยมีเพียง 

3,303 ราย หรือเพียงร้อยละ 1.4 ของจ�านวนนิติบุคคลทั้งหมด 231,651 

ราย  ที่ ส ่ ง งบการ เงิน ในป ี  2559 และมีข ้ อมู ลการจ ้ า งงาน 

ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาการวิเคราะห์จ�านวนนิติบุคคลขนาดกลางที่ม ี

น้อยราย งานศึกษาจึงแบ่งกลุ่มขนาดนิติบุคคลเป็น 20 กลุ่มด้วยการ 

เรียงล�าดับรายได้ กลุ่มที่มีรายได้ต�่าถือเป็นนิติบุคคลขนาดเล็ก (รายได้

เฉลี่ยระหว่าง 3,900 บาท – 2.1 ล้านบาท) กลุ่มที่มีรายได้ระดับกลางถือ

เป็นนิติบุคคลขนาดกลาง (รายได้เฉลี่ยระหว่าง 2.9 – 14.6 ล้านบาท) 

กลุ ่มที่รายได้สูงถือเป็นนิติบุคคลขนาดใหญ่ (รายได้เฉลี่ยระหว่าง 

19.9 – 2,176 ล้านบาท)

ท�าไมต้องส่งเสริมนิติบุคคลขนาดกลาง 

 นติบิคุคลทีม่รีายได้ระดบักลาง (นติบิคุคลขนาดกลาง) เป็นกลุม่

นิติบุคคลที่มีความสามารถในการสร้างก�าไรจากการลงทุน (Return on 

Asset) สูงที่สุด และสูงกว่านิติบุคคลขนาดเล็กและใหญ่มาก สะท้อนถึง

ศักยภาพของนิติบุคคลขนาดกลางในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ หากมีการ

ส่งเสริมอย่างตรงจุด

นิติบุคคลขนาดกลางมีปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

 โดยนิติ บุคคลขนาดกลางมีสัดส ่วนหน้ีสินต ่อสินทรัพย ์

(และส่วนของผูถื้อหุน้) ไม่สงูนกั โดยเฉพาะเมือ่เทยีบกบันิตบิคุคลขนาดใหญ่ 

แสดงถึงการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ที่ยังไม่ดีเท่าที่ควร ซ่ึงเป็นไปได้ว่าเกิดจาก

การมีสินทรัพย์ถาวร อาทิ ที่ดิน อาคาร และส่ิงปลูกสร้าง ท่ีไม่มาก 

เพื่อน�าไปใช้ในการค�้าประกันเงินกู ้ อย่างไรก็ตาม การมีอัตราส่วน

โครงสร้างทางการเงินต�่าน้ีแสดงว่านิติบุคคลขนาดกลางมีความเสี่ยง

ทางการเงินน้อย เนื่องจากมีหนี้สินน้อยโดยเปรียบเทียบ ซึ่งเป็นไปได้ว่า

ถ้าได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจัง จะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้เพื่อขยาย

ธุรกิจได้มากขึ้น เนื่องจากนิติบุคคลขนาดกลางส่วนใหญ่มีความสามารถ

ในการท�าก�าไรที่ดีอยู่แล้ว

แนวทางการส่งเสริมนิติบุคคลขนาดกลางขึ้นอยู่กับ

กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ

 การศกึษานีจ้ดักลุม่นติบิคุคลขนาดกลางตามจดุแขง็/จุดอ่อนใน

กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ ที่ประกอบไปด้วยสองส่วน ได้แก่

The	M	Factor	:	ธุรกิจขนำดกลำง	โอกำสใหม่ของเศรษฐกิจไทย
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 1. การมีก�าไรต่อหน่วยสูง (profit margin) และ/หรือ  

 2. ความสามารถในการสร้างยอดขายที่สูง (asset turnover) 

 ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์ควรมีแนวทางการส่งเสริมนิติบุคคล

ขนาดกลางให้ตรงจุดเป็นรายกลุ่มบริษัท ดังนี้

 1) นิติบุคคลขนาดกลางท่ีมีก�าไรต่อหน่วยสูง แต่มียอดขาย 

ไม ่สูง (กลุ ่ม market seeker) ภาครัฐควรช ่วยหาตลาดหรือ 

เพิ่มช่องทางการตลาด เนื่องจากกลุ่มนี้มีก�าไรต่อหน่วยสูงอยู่แล้ว

 2) นิติบุคคลขนาดกลางที่มียอดขายสูง แต่ก�าไรต่อหน่วยไม่สูง 

(กลุ่ม low value added)  ควรเร่งเพิ่มมูลค่าเพิ่ม และ/หรือลดต้นทุน 

เนื่องจากกลุ่มนี้มียอดขายสูงอยู่แล้ว

 3) นิติบุคคลขนาดกลางที่มีท้ังยอดขายและก�าไรต่อหน่วยต�่า 

(กลุม่ laggard) ภาครฐัต้องเร่งส่งเสรมิทัง้การเพิม่ก�าไรต่อหน่วย และหาตลาด

 4) นติบิคุคลขนาดกลางทีม่ทีัง้ก�าไรต่อหน่วย และยอดขายท่ีสงู 

(กลุ่ม Cream) ซึ่งมีผลประกอบการทางธุรกิจที่ดีอยู ่แล้ว โดยอาจ 

คัดเลือกมาเป็นต้นแบบโมเดลธุรกิจ และท�าการส่งเสริมได้ในระยะถัดไป

            งานศกึษานีถ้อืเป็นจดุเริม่ต้นทีส่�าคญัในการต่อยอดขยายผลเพือ่พฒันาแนวทางการส่งเสรมิธรุกจิให้ตรงกบัความต้องการของธรุกจิแต่ละราย

อย่างแท้จรงิ และจะถูกขยายผลไปใช้เครื่องชี้วัดอื่นๆ ด้วย ซึ่งสามารถช่วยยกระดับผู้ประกอบการไทยและเฟ้นหาดาวรุ่งใหม่ในการส่งออกต่อไปได้
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 โดยได้มีการรวบรวมข้อมูลจ�านวน 27 ตัวชี้วัดที่สะท้อน 

ความสามารถในการน�าเข้าของประเทศต่างๆ แล้วน�ามาประมวลผลเพื่อ

จัดท�าดัชนีและจัดอันดับศักยภาพในการน�าเข้า (Import Potential In-

dex : IPI) ของ 168 ประเทศ โดยตัวชี้วัดที่น�ามาใช้ในการจัดท�าดัชนี

ประกอบด้วย 3 ด้านหลกั ได้แก่ ด้านการค้า ด้านเศรษฐกจิมหภาค และ

ด้านปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งค่าดัชนีท่ีได้จะสะท้อนความสามารถในการน�า

เข้าของประเทศต่างๆ เชิงเปรียบเทียบ โดยเรียงอันดับประเทศที่มี

ศักยภาพในการน�าเข้าสูงสุด (อันดับ 1) ไปน้อยที่สุด (อันดับ 168)

 พบว่า ประเทศที่มีศักยภาพในการน�าเข้าสูงที่สุด  3 อันดับแรก 

ได้แก่ จีน  สหรัฐฯ และ อินเดีย ตามล�าดับ โดยเมื่อแบ่งตามภูมิภาคพบ

ว่า ในจ�านวนประเทศที่มีศักยภาพสูงสุด 30 อันดับแรก เป็นประเทศใน

ทวีปเอเชียถึง 10 ประเทศ และเป็นประเทศจากอาเซียนถึง 5 ประเทศ 

สะท้อนถงึศกัยภาพในการน�าเข้าทีส่งูของกลุม่ประเทศในภูมภิาคเดียวกบัไทย

 เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบจากประเทศที่มีศักยภาพการน�าเข้า

สงูสดุ 120 อนัดับแรกกบัอนัดับการส่งออกของไทยไปยงัประเทศดงักล่าว 

พบว่า มีจ�านวน 24 ประเทศที่มีความสอดคล้องกัน และ 96 ประเทศ

ที่ไม่สอดคล้องกัน ดังนี้

ประเทศที่มีศักยภำพน�ำเข้ำและอันดับกำรส่งออกไทยสอดคล้องกัน 

และเป ็นประเทศท่ีอยู ่ ในกลุ ่มมี ศักยภาพสูงสุด 50 อันดับแรก 

ถึง 13 ประเทศ อาทิ จีน สหรัฐฯ ฮ่องกง สิงคโปร์ และญี่ปุ่น เป็นต้น

ประเทศท่ีมีศักยภำพน�ำเข้ำและอันดับกำรส่งออกไทยไม่สอดคล้องกัน 

แบ่งเป็น 

 (1) ประเทศทีไ่ทยส่งออกได้สูงกว่าศกัยภาพ ม ี45 ประเทศ อาทิ 

มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ ออสเตรเลีย 

 (2) ประเทศท่ีไทยส่งออกได้ต�่ากว่าศักยภาพ มี 51 ประเทศ 

และเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มมีศักยภาพสูงสุด 50 อันดับแรก จ�านวน 21 

ประเทศ อาทิ อินเดีย เยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส และ สหรัฐอาหรับเอมิ

เรตส์  ซึ่งเป็นประเทศที่มีศักยภาพในอันดับต้นๆ ของโลก  และเป็นเป้า

หมายหลักในการออกนโยบายผลักดันให้มีการค้าเพิ่มขึ้น 

ดัชนีวัดศักยภำพกำรน�ำเข้ำ	168	ประเทศ

ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ได้พัฒนาวิธีการวัดศักยภาพการน�าเข้าของ 168 ประเทศ เพื่อน�ามาเปรียบเทียบกับมูลค่า 

การน�าเข้าสินค้าไทยของประเทศเหล่าน้ันว่าสอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละประเทศหรือไม่ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่าง

ศักยภาพและมูลค่าการน�าเข้าจากไทย โดยเฉพาะประเทศท่ีมีศักยภาพในการน�าเข้าสูงแต่มีมูลค่าการน�าเข้าจากไทยไม่มากนัก อันจะน�าไปสู่การ 

วางนโยบาย หรอืเลอืกใช้มาตรการในการส่งเสรมิการส่งออกให้สอดคล้องกบัศักยภาพการน�าเข้าทีแ่ท้จรงิของประเทศเหล่านัน้ได้อย่างเหมาะสม และ

เป็นข้อมูลให้ผู้ส่งออกใช้ประโยชน์ในการแสวงหาโอกาสการส่งออกสินค้าในตลาดศักยภาพต่อไป

แนวคิดในการจัดท�าดัชนีช้ีวัดศักยภาพการน�าเข ้า 

ของ 168 ประเทศ

ผลการจัดอันดับและจัดกลุ่มประเทศตามศักยภาพ 

การส่งออกของไทย 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 (1) ประเทศที่ไทยยังส่งออกได้ต�่ำกว่ำศักยภำพกำรน�ำเข้ำ 

ผู้ส่งออกควรพิจารณาขยายการส่งออกไปสู่ตลาดเหล่านี้มากขึ้น ในขณะ

ทีภ่าครฐัมคีวามจ�าเป็นต้องพจิารณาจดัท�าข้อตกลงการค้าเสรหีรอืหุน้ส่วน

ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจกับประเทศที่ยังไม่มีข้อตกลง รวมทั้งต้องเร่งด�าเนิน

นโยบายการค้าที่เหมาะสมในแต่ละประเทศ

  

 (2) ประเทศที่ไทยส่งออกได้สูงกว่ำศักยภำพกำรน�ำเข้ำ

ควรเน้นรกัษาส่วนแบ่งตลาด และส่งเสรมิธรุกจิบรกิารทีเ่กีย่วข้อง ทัง้ การ

วิจัยการพัฒนา ความเชี่ยวชาญการผลิต และการบริหารขนส่ง/ 

การด�าเนินธุรกิจ เป็นต้น

 (3) ประเทศที่ไทยส่งออกสอดคล้องกับศักยภำพกำรน�ำเข้ำ

ส่วนมากเป็นตลาดส�าคัญของโลกและมกีารแข่งขนัสูง ดงันัน้ ควรเน้นการ

รักษาตลาด โดยรักษามาตรฐานของสินค้า เพิ่มความสามารถทางการ

แข่งขัน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และน�าเทคโนโลยีมาปรับใช้
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 สิ่งส�าคัญในการท�าธุรกิจและการค้าคือความไว้วางใจกัน  

โดยเฉพาะในการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือสิ่งที่มีค่าต่างๆ ท�าให ้

การท�าธุรกิจต้องอาศัยคนกลางที่น่าเชื่อถือตลอดทั้งห่วงโซ่ ซึ่งก่อให้เกิด

ต้นทุนการท�าธุรกรรมสูง ซึ่งเป็นปัญหาของการท�าธุรกิจมายาวนาน 

บล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีท่ีสามารถสร้างความไว้วางใจบนโลกดิจิทัล

ท่ามกลางความไม่ไว้วางใจกันของหน่วยต่างๆ ในระบบ ท�าให้บทบาท

หน้าที่ของตัวกลางหายไป ท�าให้การท�าธุรกรรมต่างๆ ไหลล่ืนและ 

ต้นทุนลดลง บล็อกเชนท�าอย่างนี้ได้ด้วยคุณสมบัติ 4 ประการ ได้แก่ 

 1. กำรกระจำยศูนย์ (Distributed) บล็อกเชนเก็บข้อมูล

ธุรกรรมที่ผ่านมาทั้งหมดในอดีตที่อยู่ในรูปของบล็อกที่กระจายไปยังทุก

หน่วยในระบบ (distributed ledger system) แทนที่จะเก็บไว้ที่ฐาน

ข้อมูลกลางที่เดียว นอกจากการกระจายข้อมูลแล้ว ทุกหน่วยยังมีข้อมูล

ที่เท่ากันหมดอีกด้วย ไม่มีหน่วยไหนมีข้อมูลมากกว่าหน่วยอื่น ทุกหน่วย

มีสิทธิ์มีเสียงเท่ากัน (peer) ท�าให้ทุกหน่วยในระบบมีข้อมูลธุรกรรมใน

อดตีตรงกนั และเมือ่ทกุคนมีข้อมลูตรงกนั กจ็ะรูเ้ท่าทนักนั ท�าให้การโกง

เกิดขึ้นไม่ได้

บลอ็กเชน:	ระบบอินเตอร์เน็ตแห่งกำรแลกเปลีย่นสิง่ท่ีมีค่ำ

กำรกระจำยศูนย์ (Distributed)
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 2 .  ฉันทำมติ  (Consensus)  การที่ ระบบบล็อกเชน 

ไม ่มีตัวกลางในการควบคุมดูแลหรือตัดสินใจต ่างๆ แทนคนอื่นๆ 

ท�าให้บล็อกเชนต้องมีระบบที่ทุกคนในระบบยอมรับร่วมกันให้มีคนๆ หนึ่งที่

สามารถเพิ่มข้อมูลธุรกรรมเข้าในระบบได้โดยทุกคนมีฉันทามติร่วมกันว่า

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลธุรกรรมที่ถูกต้อง แทนที่จะเป็นบทบาทของตัวกลาง 

โดยระบบฉันทามติที่เป็นที่รู ้จักกันมากที่สุดคือระบบ Proof of work 

ของ bitcoin โดยผูท้ีจ่ะมสีทิธิใ์นการเขยีนธรุกรรมเพิม่เข้าไปในระบบจะต้อง

เป็นผู้ทีแ่ก้ไขโจทย์สมการทางคณติศาสตร์ให้ได้เรว็ทีสุ่ด และถ้าท�าส�าเรจ็กจ็ะ

มีสิทธิ์เพ่ิมข้อมูลธุรกรรมใหม่เข้าไปในระบบและได้รางวัลเหรียญ bitcoin 

เป ็นการตอบแทน โดยข้อมูลธุรกรรมใหม่ที่ถูกเพิ่มเข ้าไปในระบบ 

จะไม่สามารถถูกแก้ไขได้ (immutable)

 3. ควำมเป็นส่วนตวั (Privacy) ถงึแม้บล็อกเชนจะกระจายข้อมลู

ไปยังทุกหน่วย แต่ก็ไม่ใช่ว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเปิดเผยหมด โดยข้อมูลที่

อยู่ในบล็อกเชนจะถูกเปลี่ยนเป็นข้อมูลดิจิทัลด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ 

และถูกเข้ารหัส (Encrypted) เพื่อรับประกันว่าข้อมูลถูกส่งมาจากบุคคลที่

ถูกต้อง และไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างทาง ด้วยกุญแจ 2 ดอก คือ 

กุญแจส่วนตัว (Private Key) และกุญแจสาธารณะ (Public Key)  ที่ต้อง

ท�างานกนัเป็นคู ่ๆ  ในการส่งและเปิดข้อมลูจะขาดอนัใดอนัหนึง่ไม่ได้ เหมอืน 

email address และ password ที่ต้องเข้าคู่กันในการเปิดอีเมล์อ่าน 

ในขณะเดียวกัน ผู้ส่งข้อมูลไม่ต้องเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงแค่ผู้ส่งและผู้ที่มี

กญุแจสาธารณะของผูส่้งเท่านัน้ ทีจ่ะสามารถเหน็ข้อมูลได้ ซ่ึงระบบกุญแจคูน่ี้

มปีระโยชน์อย่างมากในการระบตุวัตน ซึง่ถ้าเอามาใช้กบัเทคโนโลยีบลอ็กเชน

ที่ช่วยในการสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่กระจายตามหน่วยต่างๆ 

จะสามารถสร้างความมัน่ใจและความน่าเชือ่ถอืในการท�าธรุกจิมอีย่างไม่เคย

ปรากฏมาก่อน  

 4. สัญญำอัจฉริยะ (Smart contract) ซึ่งเป็นเทคโนโลยี 

ที่ต่อยอดมาจากบล็อกเชนแบบเดิม เป็นการน�าเอาเงื่อนไขหรือข้อตกลงของ

สัญญาต่าง ๆ มาเก็บไว้ในรูปแบบดิจิทัลในเครือข่ายของ บล็อกเชน ถ้าหาก

มีค�าสั่งที่ตรงตามเงื่อนไขข ้อตกลงที่วางไว ้  ระบบจะด�าเนินการท�า 

ธุรกรรมต่างๆ ตามข้อตกลงโดยอัตโนมัติ โดยสัญญาดังกล่าวจะไม่สามารถ

ถูกแก้ไขได้ จึงช่วยลดการพิพาททางกฎหมายได้

ฉันทำมติ (Consensus)

ควำมเป็นส่วนตัว (Privacy)

สัญญำอัจฉริยะ (Smart contract)
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 ด้วยคุณสมบัติทั้ง 4 ประการนี้ท�าให้บล็อกเชนสามารถท�าให้

เกิดความน่าเชื่อถือ (integrity) ความโปร่งใส (transparency) 

ประสทิธิภาพ (Efficiency) ในขณะเดยีวกนักม็คีวามปลอดภยั (security) 

และความเป็นส่วนตัว (privacy) และทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ 

(Inclusion)

 ปัจจุบัน บล็อกเชนถูกน�ามาใช้ประโยชน์ในหลากหลายวงการ 

โดยวงการธุรกิจที่มีการใช้ประโยชน์และได้รับผลกระทบมากท่ีสุดคงจะ

หนีไม่พ้นภาคการเงินที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินในการท�าธุรกรรมต่างๆ 

ซึง่ขณะนีเ้ราสามารถเหน็ธนาคารหลายธนาคารหนัมาใช้บลอ็กเชนในการ

ปฏิวัติการให้บริการลูกค้าของตนเอง ตัวอย่างที่เด่นชัดที่สุด คือ Block-

chain Community Initiative (BCI) ที่น�าโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

และธนาคารพาณิชย์ถึง 18 แห่ง มาร่วมกันใช้บล็อกเชนในการออกใบค�้า

ประกนั (Letter of Guarantee) และมโีครงการอืน่ๆ ทีน่่าสนใจในอนาคต 

รวมทั้งธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ ท่ีต่างก็ก�าลังพยายามเร่งทดลองน�าบล็อก

เชนมายกระดับการใช้บริการที่ตนเองถนัด อาทิ การโอนเงินระหว่าง

ประเทศ (ธนาคารไทยพาณิชย์) Supply chain financing (ธนาคารกรุง

ศรอียธุยา) การเงินเพือ่การค้าระหว่างประเทศ (ธนาคารกรุงเทพ) เป็นต้น

 นอกจากภาคการเงินแล้ว บล็อกเชนยังถูกน�ามาใช้ในการท�า

ธุรกิจอื่น ๆ  ทั่วโลกที่จ�าเป็นต้องใช้ความน่าเชื่อถือในการท�าธุรกรรม อาทิ 

การอ�านวยความสะดวกทางการค้า ทรัพย์สินทางปัญญา การตรวจสอบ

ย้อนกลับสินค้าเกษตร อาหาร หรือสิ่งของมีค่า อาทิ เพชร  ซึ่งทั้งหมดทั้ง

ปวงนี้คือการลดบทบาทตัวกลาง ลดต้นทุนการท�าธุรกรรม สร้างความ

รวดเร็ว และสร้างความน่าเชื่อถือและเพ่ิมการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบ

การรายเล็ก
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1. เพือ่ใช้เป็นเครือ่งชีว้ดัความสามารถทางการแข่งขนัของประเทศส�าหรบั

สนับสนุนการจัดท�านโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการค้าของภาครัฐและ

เอกชน ตลอดจนการด�าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ

2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการติดตามภาวะเศรษฐกิจด้านบริการที่

ส�าคัญของไทยในปัจจุบัน และก�าหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ 

ของประเทศ

ส�ำนกังำนนโยบำยและยทุธศำสตร์กำรค้ำ (สนค.) ได้มกีารจดัเกบ็ข้อมลู

เป็นประจ�าจากการสัมภาษณ์ประชาชนเป็นรายบุคคล รายบริษัท โดย

การส่งแบบสอบถามและสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ และน�าข้อมลูมาประมวล

ผลและจดัท�ารายงานดชันเีศรษฐกจิการค้าตามหลกัวิชาการและมาตรฐาน

สากล และเผยแพร่ข้อมลูผ่านเวบ็ไซต์ www.price.moc.go.th ประกอบด้วย

     1. ดัชนีรำคำ 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 ตะวันออก- 

เฉียงเหนือ กทม.)

 - ชดุชนบท (ประเทศ ภาคเหนอื กลาง ใต้ ตะวนัออกเฉยีงเหนอื)

 1.2 ดัชนีราคาผู้ผลิต (2 ชุดดัชนี) 

 - ชุดแบ่งตามกิจกรรมการผลิต (Classification by Product  

Activity : CPA)

 - ชุดแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (Stage of Process : SOP)

 1.3 ดัชนีราคาส่งออก-น�าเข้า (8 ชุดดัชนี) 

 - ดัชนีราคาส่งออกชุดโครงสร้างกระทรวงพาณิชย์ (เงินบาท / 

เงินเหรียญสหรัฐฯ)

 - ดัชนีราคาส่งออกชุดโครงสร้าง Product Group (เงินบาท/  

เงินเหรียญสหรัฐฯ)

 - ดัชนีราคาน�าเข้าชุดโครงสร้างกระทรวงพาณิชย์ (เงินบาท /  

เงินเหรียญสหรัฐฯ)

 - ดัชนีราคาน�าเข้าชุดโครงสร้าง Product Group (เงินบาท /  

เงินเหรียญสหรัฐฯ)

 1.4 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (1 ชุดดัชนี) 

 1.5 ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการค�านวณหา Escalation   

Factor (K) (1 ชุดดัชนี)

กำรจัดท�ำเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจกำรค้ำ

วัตถุประสงค์

ผลส�าเร็จของโครงการ/ผลงาน
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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. รำคำวสัดกุ่อสร้ำงส�ำหรับใช้จดัท�ำรำคำกลำงกำรก่อสร้ำงภำครฐั  

(รายเดือน)

     4.  รำคำขำยปลีกเฉลี่ยสินค้ำและบริกำร (รำยเดือน)

     5.  รำยงำนภำพรวมเศรษฐกิจลง TPSO Journal (รำยเดือน)

   6. รำยงำนวิเครำะห์ภำวะเศรษฐกิจส�ำเสนอผู้บริหำรกระทรวง  

(รายเดือน)

   7. สรุปภำพรวมสถำนกำรณ์รำคำสินค้ำและบริกำรเสนอ 

คณะรัฐมนตรี (รายเดือน)

 นอกจากนีใ้นปี 2561 สนค. ได้รเิริม่จดัท�าดชันภีาวะการค้าภาค

บริการเป็นครั้งแรก (Trade in Services Performance and 

Potential Index : TSPPI)

 T SPP I  เ ป ็ นกา รบู รณาการรวบรวมและ เชื่ อ ม โ ย ง 

ฐานข้อมูลส�าคัญที่ เกี่ยวข ้องกับธุรกิจบริการ จากหน่วยงานต่างๆ 

เช ่น ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม (สสว.) และส�านักงาน กลต. เป็นต้น รวมท้ังหมด 12 ตัวชี้วัด 

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

 1) กลุ่มตัวชี้วัดด้านผลการด�าเนินงานภาคบริการ (Perfor-

mance) ประกอบด้วย ยอดขาย การจ้างงาน นิติบุคคลจดทะเบียน และ

ความเชื่อมั่น SME

 2) กลุม่ตวัชีว้ดัด้านศกัยภาพและความเชือ่มัน่ภาคบรกิาร (Po-

tential & Confidence) ประกอบด้วย นติบิคุคลเพิม่ทนุ การลงทุน และ

ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการอนาคต

 ซึ่งดัชนีจะชี้วัดสถานการณ์ภาพรวมของภาคบริการ (Overall 

Index) และรายสาขาย่อยจ�านวน 13 สาขา (Sectoral Index) โดย

ใช้ข้อมูลปี 2559 เป็นปีฐาน

    ดัชนีบริการนี้ เป็นการวัด “ชีพจรบริการ” ใน 2 ส่วนส�าคัญคือ 

การขยายตัว และศักยภาพของภาคบริการไทย จะเห็นความเคลื่อนไหว

ว่าสาขาบริการไหนขยายตัว/หดตัว เกิดจากปัจจัยอะไรเป็นหลัก 

รัฐต้องมีมาตรการลงไปช่วยเหลือให้โตขึ้นมากกว่าน้ีได้ไหม หรือมีอะไร 

ที่ต้องระวัง (early warning) เพราะมีข้อมูลจากหลายมิติ ประโยชน์ของ

ดัชนีจะใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนนักลงทุน โดยภาครัฐ

ใช้ประกอบการวางแผนก�าหนดนโยบายและเสนอแนะมาตรการท่ีเหมาะสม 

ในการพัฒนาภาคบริการในอนาคต ส่วนภาคเอกชนและนักลงทุน 

สามารถน�าไปใช้ในการก�าหนดแผนการขยายธรุกจิ และเห็นทศิทางแนวโน้ม 

ตลอดจนศักยภาพสาขาบริการด้านต่างๆ ของไทย
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ตัวอย่างเอกสารที่เผยแพร่ประกอบการแถลงข่าว

สถำนกำรณ์ด้ำนรำคำสินค้ำและบริกำร

สรุปสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการ เดือนสิงหาคม 2561

ภำพรวม

 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนสิงหาคม 2561 เทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน สงูขึน้ร้อยละ 1.62(YoY) ต่อเนือ่งจากร้อยละ 1.46 ในเดอืนก่อน 

และเป็นการสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 14 ติดต่อกัน โดยมีสาเหตุ 

ส�าคัญจากการสูงข้ึนของหมวดอาหารสดท่ีร้อยละ 0.31 หลังจากหดตัว

ต่อเนื่องมา 2 เดือน รวมท้ังการสูงข้ึนต่อเน่ืองของหมวดพลังงานเป็น 

เดือนที่ 21 ที่ร้อยละ 9.05 ซ่ึงเม่ือหักอาหารสดและพลังงานออกแล้ว

เงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวร้อยละ  0.75 รวมเฉลี่ย 8 เดือนอัตราเงินเฟ้อ

ทัว่ไปสงูขึน้ร้อยละ 1.12 และเงนิเฟ้อพืน้ฐานสงูข้ึนร้อยละ 0.71 การสงูขึน้ 

ของเงนิเฟ้อดังกล่าวสอดคล้องกบัดชันรีาคาผูผ้ลติท่ีขยายตวัต่อเนือ่งเป็น

เดือนที่ 4 จากราคาผลผลิตเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมท่ีปรับตัวขึ้น 

ต่อเนื่อง 3 เดือน และ 4 เดือนตามล�าดับ และดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างที่

ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14 ชี้ว่าต้นทุนการผลิตเริ่มมีสัญญาณการ

ปรับตัว ท�าให้การสูงขึ้นของเงินเฟ้อในเดือนน้ีนอกจากจะมาจาก 

ความต้องการและราคาพลังงานท่ีสูงขึ้นแล้ว ยังได้รับอิทธิพลจากการ 

ปรบัตวัของต้นทนุการผลติของสนิค้าบางชนดิทัง้จากการผลติในภาคเกษตร

และนอกภาคเกษตรอีกด้วย

สถำนกำรณ์รำคำสินค้ำและบริกำรเดือนสิงหำคม 2561

 (เงินเฟ้อท่ัวไป) เทียบกับเดือนสิงหาคม 2560 เพิ่มข้ึน 1.62 

(YoY) เป็นการสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 14 จากการสูงขึ้นหมวด

อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.77 ได้แก่ หมวด 

ข้าวแป้ง ผลิตภัณฑ์จากแป้ง ร้อยละ 4.26 (ข้าวสารเจ้า ขนมอบ ขนมจีน) 

ผักสด สูงขึ้นร้อยละ 0.61 (กะหล�่าปลี ผักกาดขาว มะเขือ)เนื่องจากฝน

ตกชุกพืชผักเสียหาย ไข ่และผลิตภัณฑ์นม สูง ข้ึนร ้อยละ 0.44 

เครือ่งประกอบอาหาร สงูข้ึนร้อยละ 2.14 เคร่ืองดืม่ไม่มแีอลกอฮอล์ สูงขึน้

ร้อยละ 1.65 อาหารบริโภค-ในบ้าน และอาหารบริโภค-นอกบ้าน 

สูงขึ้นร้อยละ 0.71 และ 1.21 ตามล�าดับขณะที่ผลไม้สด ลดลงร้อยละ 

-0.17 (มะม่วง กล้วยน�้าว้า เงาะ) เป็นช่วงฤดูกาลผลไม้ และหมวด 

เนือ้สตัว์ เป็ดไก่และสตัว์น�า้ ลดลงร้อยละ -0.38  หมวดอืน่ ๆ  ไม่ใช่อาหาร

และเคร่ืองดื่มสูงขึ้นร้อยละ 2.10 ตามการสูงข้ึนของหมวดพาหนะ 

การขนส่งและการสื่อสาร ร้อยละ 3.86 โดยเฉพาะน�้ามันเชื้อเพลิง สูงขึ้น

ถึงร้อยละ 12.03 หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 

5.86 หมวดเคหะสถาน สูงขึ้นร้อยละ 1.13 (ค่าเช่าบ้าน ค่ากระแสไฟฟ้า 

ก๊าซหุงต้ม) หมวดเคร่ืองนุ ่งห่มและรองเท้า สูงขึ้นร ้อยละ 0.44 

หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงขึ้นร้อยละ 0.59 และ 

หมวดการบนัเทงิ การอ่าน การศกึษาฯ สงูขึน้ร้อยละ 0.27 และเมือ่เทียบ

กับเดือนกรกฎาคม 2561 เงินเฟ้อทั่วไป สูงขึ้นร้อยละ 0.26

 เฉลี่ย 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.) ปี 2561 เงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้นร้อยละ 

1.12 (AoA) และเงินเฟ้อพื้นฐานสูงขึ้นร้อยละ 0.71 (AoA)

 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปี 2560 สงูขึน้ร้อยละ 1.8 (YoY) 

ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ตามการสูงขึ้นของหมวดผลผลิต

เกษตรกรรมสงูขึน้ร้อยละ0.4 ต่อเนือ่งเป็นเดอืนที ่3 สงูขึน้ตามราคาสนิค้า

ส�าคัญ อาทิ ข ้าวเปลือก ข ้าวโพดเล้ียงสัตว ์ และมันส�าปะหลัง 

จากความต้องการของตลาดและแนวทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ 

ส่งผลให้ราคาปรับตัวดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมืองสูง

ขึ้นร้อยละ 11.5 ตามราคาราคาน�้ามันปิโตรเลียมดิบ และก๊าซธรรมชาติ 

ตามภาวะตลาดโลกหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงข้ึนร้อยละ 1.6 

ตามราคาสินค้าส�าคัญ เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (ข้าวสาร ผลิตภัณฑ ์

มันส�าปะหลัง) จากความต้องการของตลาดท้ังในและต่างประเทศ 

กลุ่มน�้ามันเชื้อเพลิง จากการปรับลดก�าลังการผลิตของประเทศผู้ผลิต 

น�้ามันกลุ่มสินค้าเคมีภัณฑ์ ตามราคาน�้ามันซึ่งเป็นสินค้าเกี่ยวเนื่อง 

กลุม่เหลก็และผลติภณัฑ์เหลก็ (เหลก็แท่ง เหลก็แผ่น เหลก็เส้น ท่อเหลก็) 

ตามต้นทุนการผลิตและเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม2561 ดัชนีราคา 

ผู้ผลิตลดลง -0.1 (MoM)

 เฉลี่ย 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.) ดัชนีราคาผู้ผลิตสูงขึ้นร้อยละ 

0.2 (AoA)

 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 

(YoY) ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14 จากการสูงขึ้นหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์

เหล็ก เป็นส�าคัญ สูงขึ้นร้อยละ 9.1 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ–ผิวข้ออ้อย 

เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กตัว เหล็กตัว H เหล็กรางน�้า ลวดเหล็กเสริม

คอนกรีตอัดแรง ลวดผูกเหล็ก ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ท่อเหล็กกลวง

เคลือบสังกะสี ท่อเหล็กด�า เหล็กแผ่นเรียบด�า เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี 

ตะปู) ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้นหมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 2.1 

(เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง พื้น-คานคอนกรีตส�าเร็จรูปอัดแรง คอนกรีต 

ผสมเสร็จ คอนกรีตหยาบ ถังซีเมนต์ส�าเร็จรูปชีทไพล์คอนกรีต)

ดัชนีราคาผู้บริโภค 

ดัชนีราคาผู้ผลิต
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ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง



ตามราคาปนูซเีมนต์และลวดเหลก็อดัแรง หมวดซีเมนต์ สงูข้ึนร้อยละ 2.1 

(ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ขาว) ความต้องการใช้

เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของการก่อสร้าง และเมื่อเทียบกับเดือน

กรกฎาคม 2561 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง สูงขึ้นร้อยละ 0.4 (MoM)

 เฉลี่ย 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.) ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างสูงขึ้น 

ร้อยละ 3.5 (AoA)

แนวโน้มเงินเฟ้อ

 การเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อที่ เข ้าสู ่กรอบคาดการณ์เงินเฟ้อ 

เป็นเดอืนที ่6  แม้ว่าส่วนหนึง่จะมปัีจจยัจากการเพิม่ข้ึนของราคาพลังงาน

และการปรับตัวของราคาสินค้าเกษตรบางชนิด แต่เครื่องชี้วัดต่างๆ 

โดยรวมสะท้อนว่า การบริโภคและการใช้จ่ายของท้ังภาครัฐและเอกชน

ยังอยู่ในระดับที่ดี ประกอบกับการจ้างงาน การจัดเก็บรายได้ การผลิต

ภาคอุตสาหกรรม และการหมุนเวียนของปริมาณเงินในระบบยังอยู่ใน

ระดับที่เอื้อต่อการบริโภค สอดคล้องกับผลการส�ารวจความเชื่อมั่น 

ผู้บริโภคล่าสุดที่ปรับตัวดีขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน

 เป ็นที่น ่าสังเกตว ่า ต ้นทุนการผลิตของสินค้าบางชนิด 

เริ่มได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของราคาพลังงาน (โดยเฉพาะการผลิต

ต้นน�้าและกลางน�้า ในขณะที่ปลายน�้ายังไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก) รวมทั้ง

ค ่าเงินบาทยังมี โอกาสผันผวน ประกอบกับอัตราค ่าจ ้างเฉลี่ย 

เริ่มมีสัญญานขยายตัวได้ในอัตราที่ช ้ากว่าเงินเฟ้อ ท�าให้เงินเฟ้อ 

ในระยะต่อไปจะค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้น แต่องค์ประกอบของเงินเฟ้อจะมี

ปัจจัยด้านต้นทุนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม มาตรการกระตุ้นการลงทุนและ

การใช้จ ่ายของภาครัฐในโครงการส�าคัญที่ต ้องเร่งรัดการเบิกจ่าย 

ในช่วงท่ีเหลือของปี รวมทั้งการฟ นตัวของเศรษฐกิจทั้งในประเทศ 

และโลก น่าจะท�าให้ความต้องการภาคเอกชนยังอยู ่ในระดับท่ีมี

เสถียรภาพ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 

คาดการณ์ของกระทรวงพาณิชย์ที่ร้อยละ 0.8 –1.6  และเข้าสู่เป้าหมาย

นโยบายการเงินระยะปานกลางที่รัฐบาลก�าหนดไว้ที่ร้อยละ 2.5±1.5 ได้
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โครงกำรศึกษำเพื่อปรับปรุงและพัฒนำกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับสำขำบริกำรรักษำพยำบำลและส่งเสริมสุขภำพ	

(Healthcare	and	Wellness)

 

1. เพื่อลดปัญหาอุปสรรคและข้อจ�ากัดด้านกฎหมายหรือกฎระเบียบที่

เกี่ยวข้องกับสาขาบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ 

2. เพื่อเสนอแนะแนวทางพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ หรือมาตรการที่

เกีย่วข้องกบัสาขาบริการรกัษาพยาบาลและส่งเสรมิสขุภาพ ให้มคีวามทนั

สมัย เอื้อต่อการยกระดับ พัฒนา เสริมสร้างศักยภาพแก่ผู้ประกอบการ 

เพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนนโยบายการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง

สขุภาพนานาชาต ิ(Medical Hub) และสามารถน�าข้อเสนอแนะดงักล่าว

ไปบูรณาการการท�างานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ต่อไป

1. ประเด็นปัญหำอุปสรรคและข้อจ�ำกัดด้ำนกฎหมำย 

คณะทีป่รึกษาฯ ได้จ�าแนกปัญหา/อปุสรรคจากท่ีประชุมและแบบสอบถาม 

พบว่าปัญหาควรได้รับการแก้ไขในล�าดับแรก คือ

 1) การบรหิารจดัการและควบคมุและก�ากบัดูแลของภาครฐั เช่น 

กฎหมาย/กฎระเบียบเก่ียวกับการควบคุมก�ากับดูแลที่ล้าสมัย  การ

ก�าหนดมาตรฐานและการรับรองการให้บริการที่ไม่ชัดเจน และการ

ควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เคร่งครัด

 2) ความยุ่งยากและซับซ้อนในการด�าเนินงาน โดยเฉพาะการ

ขออนุญาตหรือขึ้นทะเบียน

 3) กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย อาทิ การตีความ

กฎหมายอย่างเคร่งครดัโดยไม่ค�านงึถงึรปูแบบของการให้บรกิาร และการ

บังคับใช้กฎหมายไม่จริงจังและไม่มีประสิทธิภาพ

 4) กลุ่มทีเ่กีย่วข้องกบัเศรษฐกจิการค้า ซึง่เป็นกลุ่มส�าคญัทีต้่อง

เร่งแก้ไข เนือ่งจากมผีลกระทบต่อกลุม่ภาคบรกิารสขุภาพหลายกลุม่ อาทิ 

การรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์

2. กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริกำรรักษำพยำบำลและส่งเสริมสุข

ภำพที่จ�ำเป็นต้องปรับปรุง 

ธรุกจิบรกิารดงักล่าวมคีวามเกีย่วข้องกบัพระราชบญัญตัจิ�านวน 13 ฉบบั  

ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุขที่อาจต้องมีการ

พิจารณากรอบการก�ากับดูแล หรือปรับแก้ให้มีความเหมาะสมกับสภาพ

ธุรกิจและไม่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการ อาทิ

 2.1 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ควรแก้ไข 

เพิ่มเติมเพื่อเปิดช่องให้สามารถใช้ระบบการแพทย์ทางไกลได้ หรือ

สามารถน�าหุ ่นยนต์มาใช้ในการรักษาพยาบาลได้ และมีข้อก�าหนด

มาตรฐานให้ชัดเจน

 2.2 พระราชบญัญตัเิครือ่งมอืแพทย์ พ.ศ.2551 ควรมกีารแก้ไข

กฎหมายโดยการผ่อนปรนให้โฆษณาได้มากขึ้นแต่ยังคงสอดคล้องกับ

มาตรฐานวชิาชพีและยงัคงคุม้ครองผูบ้รโิภคได้ และควรมกีารก�าหนดแนว

ปฏิบัติให ้ชัดเจนเพื่อให ้ ผู ้ประกอบการทราบว ่ากรณีใดสามารถ 

โฆษณาได้ และกรณีใดโฆษณาไม่ได้

วัตถุประสงค์

ผลส�าเร็จของโครงการ/ผลงาน

โครงกำรศึกษำเพื่อปรับปรุงและพัฒนำกฎหมำยภำคบริกำร
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 2.3 พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

พ.ศ. 2559 ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.สถานพยาบาลฯ และ

พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพฯ ให ้ครอบคลุมถึงการ

ประกอบธุรกิจการดูแลผู ้สูงอายุโดยต้องพิจารณาว่าธุรกิจดูแลผู ้สูง

อายุมีลักษณะเป็นการรักษาพยาบาลหรือการบริการเพื่อสุขภาพ 

ทั้งนี้ ต้องก�าหนดหลักเกณฑ์เฉพาะที่สอดคล้องกับการประกอบการ

ดูแลผู ้สูงอายุด้วย

3. ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษา พบว่าปัญหาที่จ�าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงอย่าง

เร่งด่วน เพื่อรองรับการให้บริการในรูปแบบใหม่ และสร้างมูลค่า

เพิ่มในทางธุรกิจ รวมถึงการยกระดับและพัฒนาธุรกิจบริการรักษา

พยาบาลและส่งเสริมสุขภาพที่ส ่งผลต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ มีดังนี้

 4 . 1  ก า รป รั บป รุ ง พ ร ะ ร า ชบัญญั ติ ส ถ านพย าบ าล 

พ.ศ. 2541 ให้ทันสมัย ควรมีก�าหนดกฎเกณฑ์บนหลักการที่แตก

ต่างออกไป โดยก�าหนดหลักการใหม่บนพื้นฐานของลักษณะของการ

ให้บริการ หรือ service-based licensing ท�าให้เกิดผลที่ส�าคัญคือ 

ไม่ว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาไปจนท�าให้เกิดบริการทางการแพทย์ใหม่ๆ 

อย่างไร กฎหมายก็สามารถปรับตัวให้ยืดหยุ ่นกับการเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าวได้ โดยเปิดช่องให้หน่วยงานของรัฐสามารถออกกฎเกณฑ์

เพื่อก�ากับดูแลรูปแบบการให้บริการใหม่ๆ ได้

 4 .2 การปรับปรุ งกฎหมายเ พ่ือรองรับการให ้บริการ 

การแพทย์ทางไกล ควรมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล 

พ.ศ. 2541 ในเรื่องของสถานที่ในการให้บริการเป็นกิจการควบคุม

โดยรัฐ โดยผู้ที่จะประกอบกิจการสถานพยาบาลต้องได้รับอนุญาต

ก ่อน ดังนั้น หากรัฐต ้องการส ่ง เสริมระบบ Telemedic ine 

องค์กรก�ากับดูแลหรือสภาวิชาชีพ อาทิ แพทยสภาควรก�าหนด

มาตรฐานในการใช้ระบบการแพทย์ทางไกลที่เหมาะสมด้วย  

 4.3 การตรากฎหมายใหม่เพื่อสร้างระบบข้อมูลสุขภาพ

อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National Electronic Health Record)  

ควรก�าหนดหน้าที่ของผู้ประกอบการที่จะต้องส่งข้อมูลเข้าสู ่ระบบ 

และก�าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้ชัดเจนว่าต้องเป็นไปเพ่ือการ

ดูแลคนไข้เท่าน้ัน รวมถึง มาตรการการคุ้มครองข้อมูลของคนไข้เพ่ือ

รองรับระบบการแพทย์ทางไกลต่อไปในอนาคตได้ 

 4.4 การจัดตั้งหน่วยส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจบริการรักษา

พยาบาลและส ่งเสริมสุขภาพขึ้นภายใต ้การดูแลของกระทรวง

พาณิชย ์  เพื่อท�าหน ้าที่ ในการส ่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชนให ้

สามารถปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบียบ และการ

เข้าถึงแหล่งทุน รวมถึงช่วยพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถต่อยอด

ธุรกิจต่อไปได้
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เสนอแนะการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจดิจิทัลให้

เท่าทนัการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยดีจิทิลัทีเ่ข้ามามส่ีวนส�าคญัต่อการ

ด�าเนินชีวิตและธุรกิจยุคใหม่

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) รวมท้ังสิ้น 14 ฉบับ ดังน้ี

     1. พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ

วิทยุ กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 

โดยส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 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. ส ่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยส�านักงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

    9. พ.ร.บ. ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 โดยส�านักงานคณะ

กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 

     10. พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 โดย สคบ.

   11. ประมวลรัษฎากรกฎกระทรวงฉบับที่ 337 (พ.ศ. 2561) 

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร โดย กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

   12. พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ. 2479 โดยส�านักงานการบิน 

พลเรือนแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม

     13. พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 โดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวง

คมนาคม

     14. พ.ร.บ. โรงแรมไทย พ.ศ. 2547 โดยกรมการปกครอง กระทรวง

มหาดไทย

 นอกจากข้อเสนอด้านการปรบัปรงุกฎหมายแล้ว มข้ีอเสนอแนะ

เก่ียวกับการก�าหนดมาตรการเพิ่มเติม โดยให้มีการจัดตั้ง Digital 

Community/Ecosystem ภายใต้การดูแลของส�านักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

วิชาการด้วยแนวคิดภาคเอกชนเป็นตัวน�า (Private-Led) และภาครัฐ

สนับสนุน (Government Support) โดยคณะกรรมการและผู้ท่ีมีส่วน 

ในการก�าหนดนโยบาย มาตรการ กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ต้องเป็น 

ผู้ที่เหมาะสม มีความเข้าใจธุรกิจดิจิทัลอย่างแท้จริง

 ทั้งนี้ ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และจัดท�าบันทึกสรุปผลการ

ศึกษาน�าเรียนปลัดกระทรวงพาณิชย์พิจารณาลงนามเรียนหน่วยงานที่

เกีย่วข้องและมอบหมายกรมในกระทรวงพาณชิย์ท่ีเกีย่วข้องพจิารณา เพือ่

ให้การพฒันาธรุกจิดจิิทลัของประเทศมีความสอดคล้องเป็นไปในทศิทาง

เดียวกัน อันจะส่งผลต่อดีการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทย

วัตถุประสงค์

ผลส�าเร็จของโครงการ/ผลงาน

โครงกำรศึกษำเพื่อปรับปรุงและพัฒนำกฎหมำยที่เกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล
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ภำพกิจกรรมปี	พ.ศ.	2561
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กิจกรรมส�ำคัญ	ปี	2561

ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

การประชุมเกี่ยวกับธุรกิจบริการ

Workshop on
Competitiveness and

Inclusive Growth

การจัดสัมมนา
4IR การเจรจาการค้า

การจัดอบรม
บุคลากร CLMVT

เสวนาภายใต้หัวข้อ
เบื้องลึก เบื้องหน้า เศรษฐกิจจีน
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การเสวนาเศรษฐกิจ โดย
ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย

การเสวนาบรรยายพิเศษ
EEC กับการพัฒนาเศรษฐกิจ

การค้าไทยยุคใหม่

การจัดงาน
CLMVT Forum 2018 

Taking-off Through Technology

การสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ

การจัดงาน
CLMVT CETI 2018
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โครงการ
ฐานข้อมูลบริการศักยภาพไทย

การประชุม
Trade War

การสัมมนา 
Blockchain

การประชุม
Trade War
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สนค.	ร่วมสร้ำง	ร่วมสรรค์

ปันรอยยิ้มสู่สังคม

สนค. ร่วมใจ มอบของขวัญ
เนื่องในโอกาสวันเด็ก ร่วมวางพวงมาลา

ในวันกิติยากร

กิจกรรมจิตอาสา
ท�าความสะอาดวัดบัวขวัญ

ท�าบุญตักบาตร
เนื่องในโอกาส
วันพ่อแห่งชาติ

ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ
ให้แก่มูลนิธิกระจกเงา

โครงการจิตอาสาสร้างฝายชะลอน�้า
จ.กาญจนบุรี

โครงการพาณิชย์ จิตอาสา
เราท�าดีด้วยหัวใจ

ร่วมท�าความสะอาดถนนสนามบนิน�า้
วัดชมภูเวกและวัดไทรม้าใต้
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รำยงำนงบกำรเงิน
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หมายเหตุ 2561 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5  1,721,167.05  1,257,933.50 

ลูกหนี้ระยะสั้น 6  1,530,174.61  2,105,978.33 

วัสดุคงเหลือ  286,082.19  300,607.30 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  3,537,423.85  3,664,519.13 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 7  38,161,664.40  88,331,645.52 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 8  73,737,936.91  8,587,652.88 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  111,899,601.31  96,919,298.40 

รวมสินทรัพย์  115,437,025.16  100,583,817.53 

หน่วย : บาท

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะสั้น 9  17,991,655.37  8,192,585.28 

เงินรับฝากระยะสั้น 10  2,471,547.05  3,451,391.50 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  20,463,202.42  11,643,976.78 

หนิ้สินไม่หมุนเวียน

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว  600,000.00  600,000.00 

เจ้าหนีเ้งนิโอนและรายการอดุหนนุระยะยาว  158,526.00                       - 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  758,526.00  600,000.00 

รวมหนี้สิน  21,221,728.42  12,243,976.78 

สินทรัพย์สุทธิ / ส่วนของทุน  94,215,296.74  88,339,840.75 

สินทรัพย์สุทธิ	/	ส่วนของทุน

รายได้สูง/(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา  87,362,522.66  47,880,467.90 

รายได้สูง/(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  6,852,774.08  40,459,372.85 

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  94,215,296.74  88,339,840.75 

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้
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หมายเหตุ 2561 2560

รำยได้

รายได้จากงบประมาณ 11  189,758,741.17  195,184,020.47 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ  43,093.00       - 

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค  39,753.53  3,104,433.17 

รำยได้อื่น  646,820.00       - 

รวมรำยได้  190,488,407.70  198,288,453.64 

ค่ำใช้จ่ำย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 12  55,540,432.39  50,424,420.81 

ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 13  6,159,707.50  4,381,729.78 

ค่าตอบแทน 14  120,093.00  125,100.00 

ค่าใช้สอย 15  88,676,196.80 90,616,125.34 

ค่าวัสดุ  691,044.35 1,218,442.02 

ค่าสาธารณูปโภค 16  2,024,404.69  1,898,467.42 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 17  30,423,754.89  9,046,130.68 

ค่าใช้จ่ายอื่น                           -  118,664.74 

รวมค่ำใช้จ่ำย  183,635,633.62  157,829,080.79 

รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยสุทธิ  6,852,774.08  40,459,372.85 

หน่วย : บาท

งบแสดงผลกำรด�ำเนินงำนทำงกำรเงิน

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้
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หมายเหตุ 2561 2560

รำยได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

รายได้แผ่นดิน - ภาษี                  -                  - 

รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี  1,448,856.60  959,935.50 

รวมรำยได้แผ่นดินที่จัดเก็บ 18  1,448,856.60  959,935.50 

หัก  รายได้แผ่นดินถอนคืนคลัง                  -                  - 

      รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย                  -                  - 

รำยได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธิ  1,448,856.60  959,935.50 

รายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง  (1,448,856.60)  (959,935.50)

รำยได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง                  -                  - 

ค่าวัสดุ                  -                  - 

รำยกำรรำยได้แผ่นดินสุทธิ                  -                  - 

หน่วย : บาท

รำยงำนรำยได้แผ่นดิน

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้
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ช่องทำงกำรเผยแพร่ข่ำวสำร



รำยงำนประจ�ำปี	2561

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

กระทรวงพาณิชย์

หน้า

56




