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	 มาแล้ว	Getting	Around	with	TPSO	ตามที่สัญญากันไว้ว่าจะเล่าเรื่องงาน	Cambodia	-	 
Thailand	 Caravan	 Fair	 2013	 	 ต่อจากที่คราวก่อนเล่าเรื่องไปร่วมงานปล่อยขบวนคาราวาน 
กันแล้ว	 	 มาคราวนี้จะพาไปดูตลาดที่กองคาราวานเขาไปจัดแสดงและจ�าหน่ายสินค้ากันทั้ง	 
3	จังหวัด	ไม่ว่าจะเป็นพนมเปญ		โพธิสัต	หรือพระตะบอง	ก็เป็นที่สนุกสนานทั้งผู้ประกอบการไทย 
ที่น�าสินค้าไปจ�าหน่าย	 และผู้ซ้ือชาวกัมพูชาซ่ึงนิยมชมชอบสินค้าไทย	 โดยเฉพาะสินค้าอุปโภค 
บริโภค	 จูงลูกจูงหลานมาจับจ่ายกันตรึม	 	 ผู้ประกอบการไทยก็ชื่นมื่นไปตามๆ	 กันที่สามารถ 
จ�าหน่ายได้จนหมด	รวมเกือบ	25	ล้านบาท		แถมยังมีการนัดหมายที่จะเข้ามาไทยเพื่อไปดูโรงงาน 
ผลิตและสั่งซื้อสินค้าต่อเนื่องกันไป	 	 คาดว่าจะส่งผลให้มูลค่าการค้าระหว่างกันจากงานนี้เพิ่ม 
ไม่น้อยกว่า	100	ล้านบาท

	 ในส่วนกลางทีส่�านกังานกใ็ช่ย่อย	งานชกุเหลอืหลาย	สนย.	จดัประชมุร่วมกบัผูป้ระกอบการ	 
SMEs	เพื่อแก้ปัญหาการส่งออกเป็นรายสินค้ากันเลยทีเดียว	เริ่มตั้งแต่สินค้าเกษตร	ได้แก่	ไก่	กุ้ง	 
ผัก	 ผลไม้	 ไปถึงสินค้าอุตสาหกรรม	 ได้แก่	 อัญมณี	 สิ่งทอ	 เครื่องหนัง	 ผลิตภัณฑ์ยาง	 	 โดยเชิญ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังข้อมูลจากผู้ประกอบการ	 	 เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา	 	 ทั้งนี้	 
กระทรวงพาณิชย์ด�าเนินการไปแล้วหลายช่องทาง	 เช่น	 ประสานทูตพาณิชย์ในประเทศต่างๆ	 
ให้ช่วยกนัท�าความเข้าใจกบัสือ่ในกรณทีีม่ข่ีาวลบกบัภาพลกัษณ์สนิค้าไทย		ให้ข้อมลูและแจ้งเตอืน 
เกี่ยวกับกฎระเบียบทางการค้าใหม่ๆ	 ตลอดจนมอบหมายเจ้าหน้าท่ีให้ติดตามประเด็นปัญหา 
อย่างใกล้ชิด	 ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมแรงร่วมใจระหว่างกันจะน�าพาให้ยอดส่งออกของไทย 
พุ่งกระฉูดต่อๆไปไม่หยุดยั้ง	สวัสดีค่ะ

สบก.
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Editor’s Note

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน	กลับมาพบกับวารสาร	สนย.	ฉบับที่	25	เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา	
81	 พรรษา	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 12	 สิงหาคม	 2556	 ในนามข้าราชการ	 
และเจ้าหน้าที่ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	 ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย 
พระพรชัยมงคล	ขอพระองค์ทรงพระเจริญ	มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน...

	 วารสาร	 สนย.	 ฉบับนี้	 ขอน�าท่านไปพบกับหมู่เกาะมัลดีฟส์	 ซึ่งตั้งอยู่ในมหาสมุทรอินเดีย	 ประชากร 
มีรายได้ต่อหัวเฉลี่ยสูงที่สุดในกลุ่มเอเชียใต้	 โดยมีรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยว	ที่มีมากถึง	 1	 ล้านคนต่อป ี
แต่ที่แปลกคือ	 มัลดีฟส์ไม่มีการผลิตสินค้าเองทุกอย่างต้องพึ่งพาการน�าเข้าเกือบทั้งหมด	 จึงเป็นโอกาสด ี
ส�าหรับนักธุรกิจไทยที่จะเข้าไปท�าธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว	และสินค้าอุปโภคบริโภค

	 และเพื่อให้เศรษฐกิจไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ในยามที่เศรษฐกิจโลกซบเซา	 การค้าภายในประเทศ	
หรอืการค้าในอาเซยีนนบัว่าเป็นตวักระตุน้ส�าคญัทเีดยีว	กระทรวงพาณชิย์	โดยส�านกังานนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้าร่วมกับส�านักงานพาณิชย์จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 20	 จังหวัด	 ได้ด�าเนินโครงการอีสานเชื่อม
ประเทศเพื่อนบ้านสู่อาเซียน	E-SAN	LINK	ASEAN	 (AEC)	 	ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงทางการค้าการลงทุนระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านรวมทั้งเป็นการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางการค้า	 รายละเอียดสามารถ
ติดตามได้ในวารสาร	สนย.	ฉบับนี้	

	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะเพลิดเพลินและได้สาระจากวารสาร		สนย.	ของเรา

บรรณาธิการ

บรรยากาศซื้อขายที่พนมเปญ โพธิสัต พระตะบอง



3วารสาร สนย.

 	 มหานครฉงชิ่ง	สาธารณรัฐประชาชนจีน	ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน	(เป็นเขตติดต่อระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันตก)	บริเวณตอน
บนของแม่น�้าแยงซีเกียงมีพื้นที่	 82,400	 ตารางกิโลเมตร	 ขนาดใหญ่เป็นอันดับที่	 26	 ของจีน	 มีประชากรประมาณ	 33.3	 ล้านคน	 (เกือบครึ่งของ
ประเทศไทย)	 ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูงและลาดชัน	ทิศเหนือและทิศตะวันตกติดกับมณฑลเสฉวน	ทิศตะวันออกติดกับมณฑลหูเป่ย	 และ 
หูหนาน	ทิศเหนือติดกับมณฑลส่านซี	และทิศใต้ติดกับมณฑลกุ้ยโจว		ฉงชิ่งอุดมไปด้วยแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเป็นจ�านวนมาก	อาทิ	พืชสมุนไพร	
สัตว์หายาก	และสินแร่	เป็นต้น

	 ลักษณะที่โดดเด่นของฉงชิ่ง	ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์มีภูเขาล้อมรอบ	ในสมัยโบราณถือเป็นจุดชัยภูมิที่เป็นปราการป้องกันข้าศึกศัตรู	ซึ่งตั้งอยู่ตอน
บนของแม่น�้าแยงซีเกียง	(เป็นจุดบรรจบของแม่น�้าเจียหลิงเจียงกับแม่น�้าแยงซีเกียง)	จึงมีความอุดมสมบูรณ์	นอกจากนี้	ยังติดกับมณฑลส�าคัญหลาย
มณฑล	ท�าให้ฉงชิ่งกลายเป็นหัวเมืองใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกกับภาคตะวันตก	และกลายเป็นศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมการค้า	และการขนส่ง 
รัฐบาลจึงจีนมีแผนที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเจริญของพื้นที่ภาคกลาง	และภาคตะวันตกของประเทศ

	 เมื่อวันที่	14	มีนาคม	ปี	2540	รัฐบาลจีนประกาศยกระดับให้เป็น“มหานครฉงชิ่ง”	ซึ่งเป็นมหานครแห่งที่	4	ต่อจาก	เซี่ยงไฮ้	ปักกิ่ง	เทียนสิน		
โดยการบริหารงานขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลาง		การยกระดับขึ้นเป็นมหานครนี้ส่งผลให้	"ฉงชิ่ง"	มีความโดดเด่นขึ้นมาทันทีเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่ทางภาค
ตะวันตกของจีน	ได้แก่	นครเฉิงตู	นครคุนหมิง	และนครกุ้ยโจว		ปัจจุบันฉงชิ่งมีความเจริญก้าวหน้าจนแซงหน้านครเฉิงตู	ซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑล
เสฉวน	

	 ในปี	2553	รฐับาลจนีได้ก่อตัง้เขตเศรษฐกจิใหม่เหลีย่งเจยีง (Chongqing Liangjiang New Area)	ในมหานครฉงชิ่งซึง่เป็นเขตเศรษฐกจิใหม่
อันดับ	4	ของจีนต่อจากเซินเจิ้น	ผู่ตง	และปินไห่	มีเขตสินค้าปลอดภาษีเหลียงลู่ซุ่นทัน	ซึ่งเป็นเขตสินค้าปลอดภาษีแห่งแรกของจีนตอนใน	ซึ่งรัฐบาล 
ฉงชิ่งมีนโยบายส่งเสริมด้านเทคโนโลยี	 โดยก่อตั้งศูนย์เทคโนโลยีซีหย่งฉงชิ่งเพื่อดึงดูดให้บริษัท	 IT	 ชั้นน�าของโลกเข้ามาตั้งบริษัท	 นอกจากนี้ภายใน
บริเวณดังกล่าวได้ก่อตั้งเขตปลอดภาษีด้านเทคโนโลยีไว้รองรับด้วย

 การค้าของมหานครฉงชิง่กบัไทย  มหานครฉงชิง่เป็นฐานการผลติอตุสาหกรรมยานยนต์	อตุสาหกรรมทีใ่ช้เทคโนโลยขีัน้สงู	เหลก็และเหลก็กล้า	
สินค้าส่งออกที่ส�าคัญได้แก่	อุปกรณ์เครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้า	คอมพิวเตอร์แบบพกพา	วงจรพิมพ์	รถจักรยานยนต์	และเฟอร์นิเจอร์	ตลาดส่งออก
ส�าคัญ	ได้แก่	สหรัฐอเมริกา	เยอรมนี		ฮ่องกง	เนเธอร์แลนด์		และอินเดีย	ตลาดน�าเข้าส�าคัญ	ได้แก่	มาเลเซีย	ไต้หวัน	สหรัฐอเมริกา	เยอรมนี	และ
เกาหลีใต้	 โดยน�าสินค้าเข้าจากไทยเป็นอันดับ	 10	 ส่วนมูลค่าการค้าระหว่างมหานครฉงชิ่ง-ไทย	 ระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม	 2556	 มีมูลค่า
รวม	341.57	ล้านเหรียญสหรัฐฯ		ลดลงร้อยละ	0.40	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา	(ไทยขาดดุลการค้า)	เป็นการส่งออกจากฉงชิ่งมาไทย
มูลค่า		175.65	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	ขยายตัวร้อยละ	12.6	สินค้าส่งออกส�าคัญ	ได้แก่	เครื่องจักรกล	ยานยนต์	เคมีอินทรีย์	เครื่องจักรไฟฟ้า	แก้วและ 
เครื่องแก้ว	 ฉงชิ่งน�าเข้าสินค้าจากไทยมูลค่า	 165.92	 ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 ลดลงร้อยละ	 48.41	 สินค้าน�าเข้าส�าคัญ	 ได้แก่	 เครื่องจักรกล	 ยางพารา	
พลาสติก	เครื่องจักรไฟฟ้า	แป้งมอลต์	แป้งมันส�าปะหลัง

โอกาสทางการค้าการลงทุนของไทย 

	 •	 ธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์	 การเงินและประกันภัย	 	 เป็นกลุ่ม 
	 	 อุตสาหกรรมที่นักลงทุนต่างชาติสนใจลงทุนในฉงชิ่ง
	 •	 ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว	 การศึกษา	 สปา	 และการค้าขายเนื่องจาก 
	 	 มีนักศึกษาไทยจ�านวนมากในฉงชิ่ง	
	 •	 ธุรกิจอาหารและแปรรูปอาหาร	 ผัก	 ผลไม้	 ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกและ 
	 	 สัตว์น�้า	 เครื่องนุ่งห่ม	 เนื่องจากมีผู้ประกอบการรายใหญ่ของไทย 
	 	 มาบุกตลาดฮาร์ดแวร์และธุรกิจค้าปลีกในฉงชิ่ง
	 •	 การผลิตสินค้าแปรรูปจากพืชสมุนไพรจีน	 เนื่องจากไทยมีความ 
	 	 ถนัดและสามารถต่อยอดให้เป็นอาหารเสริมและเครื่องส�าอางได้

แนวทางการแข่งขันในตลาดฉงชิ่ง

•	ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน	 กฎระเบียบ	 ความต้องการของตลาดและ 
	 เส้นทางการขนส่งให้ลึกซึ้ง
•	มีความรู้เรื่องภาษาจีน	 วัฒนธรรม	 ขนบธรรมเนียม	 และมีเครือข่าย 
	 หรือสายสัมพันธ์กับจีนอย่างใกล้ชิด
•	ยกระดับและพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์	 ให้มีคุณภาพมาตรฐาน	 
	 ถูกกฎระเบียบของจีน
•	มีตราสินค้าเป็นของตนเองและจดทะเบียนลิขสิทธิ์/ทรัพย์สินทาง 
	 ปัญญาในจีน	 เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบและป้องกันทรัพย์สิน 
	 ทางปัญญาของสินค้าไทย

รู้หรือไม่  มหานครฉงชิ่ง

œ	มีแหล่งส�ารองถ่านหินและแร่โลหะสตรอนเทียมมากที่สุดในจีน	ท�าให้จีนมีแหล่งส�ารองแร่ดังกล่าวมากเป็นอันดับสองของโลก	
œ	ท่าเรือชุ่นทัน	ในฉงชิ่งเป็นท่าเรือ	Inland	หรือท่าเรือที่ไม่ได้ติดทะเลใหญ่ที่สุดของจีนซึ่งใช้ขนสินค้าจากภาคตะวันออกถึงตะวันตก
œ	เขื่อนซานเสียต้าป้า	(สามผา)	ในฉงชิ่ง	เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
œ	เป็นฐานหลักในการผลิตยานยนต์	1	ใน	4	และเป็นฐานหลักในการผลิตอลูมิเนียม1	ใน	3	ของจีน

มหานครฉงชิ่ง
(CHONGQING	MUNICIPAL) โดย นิตยา ชูมี

ส�ำนักยุทธศำสตร์กำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน
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มัลดีฟส์	โอกาสใหม่ทางธุรกิจ

 
  เมื่อต้นเดือนมิถุนำยน 2556 มัลดีฟส์เริ่มเป็นท่ีรู้จักของคนไทยมำกยิ่งข้ึน เนื่องจำก ฯพณฯ นำยกรัฐมนตรี นำงสำว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรของเรำ 
ได้มีโอกำสน�ำคณะไปเยือนมัลดีฟส์อย่ำงเป็นทำงกำร วันนี้ก็เลยมีเรื่องเก็บตกมำเล่ำสู่กันฟัง 

  มัลดีฟส์	 เป็นประเทศที่มีประชากรเพียง	 3	 แสนกว่าคน	 แต่มีนักท่องเที่ยวถึง	 1	 ล้านคนต่อปี	 
การท่องเที่ยวจึงเป็นหัวใจส�าคัญของเศรษฐกิจ	 มัลดีฟส์มีรายได้สูงจากการท่องเที่ยว	 แต่กลับไม่มี 
การผลิตสินค้าเอง	 ทุกอย่างต้องน�าเข้าเกือบทั้งหมด	 จึงเป็นโอกาสทองส�าหรับนักธุรกิจไทยเข้าไปท�าธุรกิจ 
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว	สปา	สินค้าอุปโภคบริโภค	ประมง	และวัสดุก่อสร้าง	

  ก่อนอื่นเรำมำท�ำควำมรู้จักกับมัลดีฟส์ในเรื่องทั่วๆ ไปกันก่อน 

1. ข้อมูลพื้นฐาน 

  ที่ตั้งและพื้นที	่ เป็นเกาะในมหาสมุทรอินเดีย	 ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดียและทางตะวันตกของ 
ศรีลังกา	 มีพ้ืนที่ดินรวมเพียง	 300	 ตารางกิโลเมตร	 ประกอบด้วยหมู่เกาะปะการัง	 26	 กลุ่ม	 (atoll)	 รวม	 
1,192	เกาะ	แต่มีคนอาศัยอยู่เพียง	200	เกาะ	และพัฒนาเป็นโรงแรมส�าหรับนักท่องเที่ยวแล้ว	80	เกาะ

  เมืองส�าคัญ		ได้แก่	กรุงมาเล	(Male)		ซึ่งเป็นเมืองหลวง	และเมืองกาน	(Gan)		ซึ่งอยู่ทางตอนใต้สุด 
ของประเทศ	มีสนามบินภายในประเทศด้วย	และเคยเป็นฐานทัพอังกฤษ

  ประชากร		369,031	คน				อัตราการรู้หนังสือ	96%	

เชื้อชาติ		สิงหล	(มาจากศรีลังกา)		ดราวิเดียน	(มาจากศรีลังกา	และอินเดียใต้)	อาหรับ 
และแอฟริกัน	

ภาษา	 มัลดิเวียนดิเวฮี	 (Maldivian	 Divehi)	 ซึ่งมีส�าเนียงแบบสิงหลา	 และใช้ตัวอักษร 
อาหรับ	

ศาสนา	อิสลาม	นิกายซุนนี	

หน่วยเงินตรา	 รุฟิยา	 (Rufiyaa)	 	 1	 รุฟิยา	 มี	 100	 ลาริ	 (Laari)	 	 1	 รุฟิยา	 ประมาณ	 
2.03	บาท	(กรกฎาคม	2556)	

วันชาติ/วันได้รับเอกราช	6	กรกฎาคม	ค.ศ.	1965	(พ.ศ.	2508)	

การปกครอง	 ระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ	 ใช้กฎหมายอิสลามเป็นพื้นฐาน 
ผสมกับระบบ	 Common	 Law	 ของอังกฤษ	 ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง	 
อยู่ในต�าแหน่งคราวละ	5	ปี	เป็นประมุขรัฐและหัวหน้ารัฐบาล	ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน 
คือ	ดร.โมฮัมเม็ด	วาฮีด	ฮัสซัน	

2. เศรษฐกิจ 

  โครงสร้างทางเศรษฐกิจของมัลดีฟส์มีการท่องเที่ยวเป็นสาขาหลัก	 	ปัจจุบันกว่า	 60%	ของรายได้ประเทศมาจากการท่องเที่ยว	 	 โดยมีรีสอร์ตมาก 
กว่า	87	แห่ง	มนีกัท่องเทีย่วราว	1	ล้านคนในปี	2555	และเกอืบทกุเดอืนจะมีรีสอรต์แหง่ใหมเ่กดิขึ้นเสมอ	มลัดีฟส์จึงได้ระดมทุนจากนานาประเทศเพือ่พัฒนาการ
ท่องเที่ยว	ส�าหรับประมงและการเกษตร ซึ่งมีสัดส่วน	16%	ของ	GDP	เริ่มน้อยลงเพราะพื้นที่มีจ�ากัดและแรงงานมีน้อย	(แต่แรงงานมีคุณภาพและการศึกษาสูง	
จึงนิยมท�างานภาคการท่องเที่ยวมากกว่า)	ด้านสินค้าอาหาร	ส่วนใหญ่ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ	อย่างไรก็ตาม	มัลดีฟส์ยังคงเป็นผู้ส่งออกทูน่าที่ส�าคัญแห่งหนึ่ง
ของโลก	แม้ว่ารฐับาลจะจ�ากดัให้ใช้เบด็อย่างเดยีว	แต่กส็ามารถตกได้รวดเรว็มาก	เฉลีย่นาที
ละ	10	ตัว	เพราะปลาทูน่าชุกชุมมาก		ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนเพียง	7%	โดยส่วนใหญ่
เป็นอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้า	 การต่อเรือขนาดเล็ก	 สินค้าหัตถกรรม	 และโรงงานแปรรูป
ปลาที่ขาดการพัฒนา

												ในปี	2543	รัฐบาลมัลดีฟส์ได้เริ่มฟืนฟูเศรษฐกิจด้วยการยกเลิกโควตาการน�าเข้า
และเปิดเสรกีารส่งออกให้เอกชนสามารถด�าเนนิการได้ในบางสาขา	และต่อมาได้ลดข้อจ�ากดั
ด้านการค้าการลงทุนลงไปมาก	 ส่งผลให้มีการไหลเข้าของการลงทุนจากต่างประเทศมาก 
ยิ่งขึ้น	ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปี	 2555	 มีมูลค่า	 2,209	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 
ขยายตัวเฉลี่ย	 5.24%	 ต่อปี	 รายได้ต่อหัวของมัลดีฟส์สูงที่สุดในกลุ่มเอเชียใต้	 คือ	 
ประมาณ	6,675	เหรียญสหรัฐ/คน/ปี	

  จุดแข็งของการท่องเที่ยวมัลดีฟส์  คือ	ธรรมชาติที่ยังบริสุทธิ์อยู่มาก	มีชายหาด
ขาวสะอาด	น�้าทะเลสีฟ้าครามใสที่พบเห็นทั่วไปทุกเกาะ		และยังมีแนวปะการังที่ยาวและ
สวยงามติดอันดับโลก	เป็นที่สนใจแก่ผู้รักการว่ายน�้า	สายลม	แสงแดด	การด�าน�้า	การพักผ่อนทั้งครอบครัว	และการฮันนีมูน	

Special Report

โดย ดร. ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ
ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
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  นักท่องเท่ียวของมัลดีฟส์เป็นนักท่องเท่ียวระดับบนเป็นส่วนมาก	 โรงแรมส่วนใหญ่มีราคาแพง	 แต่โรงแรมราคาประหยัดก็สามารถหาได้ในกรุงมาเล	 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาจากยุโรปและเอเชีย	ที่ส�าคัญ	 คือ	 อิตาลี	 ฝร่ังเศส	 เยอรมนี	 อังกฤษสวิตเซอร์แลนด์	ญี่ปุ่น	 ฮ่องกงและจีน	 ปัจจุบันมัลดีฟส์เป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยวชั้นน�าของโลก	 มีโรงแรมดังจากทั่วโลก	 ไม่ว่าจะเป็น	 Hilton,	 Four	 Seasons,	 Club	Med	 และ	One	 &	Only	 ส่วนของไทยเป็นเครือเซ็นทารา	 
เครือดุสิตธานี	และเครืออนันตรา		อีกทั้งสถาบันการเงินชั้นน�าของโลก	เช่น	ธนาคาร	Hongkong	and	Shanghai	ก็ได้เปิดให้บริการแล้วเช่นกัน

3. การค้าระหว่างประเทศ 
	 	 มูลค่าส่งออกปี	2555	:	283	ล้านเหรียญสหรัฐ	
	 	 สินค้าส่งออกส�าคัญ	มีชนิดเดียวคือ	ปลา	โดยเฉพาะปลาทูน่า	
	 	 ตลาดส่งออกส�าคัญ	 (ปี	 2555)	 ได้แก่	 ฝร่ังเศส	 18.6%,	 ประเทศไทย	 15.5%,	 
อังกฤษ	11.2%,	ศรีลังกา	10%,	สหรัฐอเมริกา	9.2%,	อิตาลี	8%	และเยอรมนี	6.3%	
	 	 มูลค่าการน�าเข้าปี	2555	:	1,406	ล้านเหรียญสหรัฐ	
	 	 สนิค้าน�าเข้าส�าคญั	ได้แก่	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	เส้ือผ้า	สินค้ากึง่ส�าเรจ็รปู	และสนิค้าทนุ	 
เรอื	speed	boat	ผลติภณัฑ์อาหาร	สนิค้าอปุโภคบรโิภค		สะท้อนให้เหน็ว่ามัลดีฟส์ไม่มีการผลติ 
ในประเทศ	ต้องน�าเข้าเกือบ	100%
	 	 แหล่งน�าเข้าส�าคัญ	 (2555)	 ได้แก่	 สิงคโปร์	 21.4%,	 UAE	 20.3%,	 อินเดีย	 9.5%,	 
มาเลเซีย	7.5%,	จีน	5.9%,	ประเทศไทย	5.6%	และศรีลังกา	5.1%		

4. การค้ากับประเทศไทย          
  การส่งออกของไทยไปมัลดีฟส์เฉลี่ยปีละ	73	ล้านเหรียญสหรัฐ	โดยสินค้าส�าคัญ	ได้แก่	สินค้าอุปโภคบริโภค	เช่น	ผลิตภัณฑ์พลาสติก	เสื้อผ้าส�าเร็จรูป	
เฟอร์นิเจอร์	รถจักรยานยนต์	ตู้เย็น	อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป	วัสดุก่อสร้าง	เช่น	ปูนซีเมนต์	เหล็ก	และเหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์	เป็นต้น	

  การน�าเข้าของไทยจากมัลดีฟส์เฉลี่ยปีละ	 36.1	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 โดยมีสินค้าในกลุ่มประมง	 (โดยเฉพาะปลาทูน่า)	 เพียงชนิดเดียวที่มีการน�าเข้าจาก 
มัลดีฟส์	

5. ความสัมพันธ์ไทย-มัลดีฟส์ด้านอื่นๆ 
  การท่องเที่ยว	ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวไทยไปมัลดีฟส์ไม่มากประมาณ	5	พันคน	นักท่องเที่ยวมัลดีฟส์เดินทางมาไทยประมาณปีละ	8	พันคน	ปัจจุบัน
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ได้เปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพฯ	และกรุงมาเล		

  การประมง	 มัลดีฟส์เป็นแหล่งปลาทูน่าท่ีส�าคัญในมหาสมุทรอินเดีย	 ประเทศไทยยังไม่มีการติดต่อเพื่อท�าประมงร่วมกับมัลดีฟส์	 แต่ฝ่ายไทยเคยส่ง
เรือของกรมประมงไปศึกษาและวิจัยด้านปลาทูน่าในมัลดีฟส์ในบางโอกาส	 	อย่างไรก็ตาม	 รัฐบาลมัลดีสฟ์ได้ก�าหนดเงื่อนไขการจับปลาในเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ 
ของมัลดีฟส์	เช่น	ต้องเสียค่าใบอนุญาต	ต้องจับปลาห่างฝั่งอย่างน้อย	78	ไมล์	จับปลาได้ไม่เกินปีละ	1.5	หมื่นตัน	และให้ใช้วิธีการจับปลาแบบดั้งเดิม	คือการใช้
เบ็ดเท่านั้น

6. โครงการเมกะโปรเจคของมัลดีฟส์ มีหลายโครงการ	เช่น
	 	 (1)	 มัลดีฟส์ชักชวนไทยเข้าไปลงทุนด้านการพัฒนารีสอร์ต	 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 เช่น	 พัฒนาท่าเรือ	 สนามบิน	 การดูแลสุขภาพและการส่งต่อ 
ผู้ป่วย	โรงพยาบาล	การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	การประมง	และการแปรรูปอาหาร
	 	 (2)	 Hulhumale	 Projects	 เป็นโครงการถมพื้นที่บึงมหึมา	 ใกล้กับเมืองหลวง	 เพื่อพัฒนาเป็นเขตเมืองใหม่ที่หรูหราทันสมัย	 โดยจะแบ่งเป็นย่าน 
ที่พักอาศัย	ย่านการค้า	และย่านอุตสาหกรรมเบา	คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี	2020
	 	 (3)	อู่จอดเรือยอร์ช	Marina	ในเขต	Hulhumale	โดยจะมีร้านอาหาร	สถานบันเทิง	สปา	และการบริการอื่นๆ	
									 (4)	โรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์	ในเขต	Hulhumale	เพื่อพัฒนาเป็น	Medical	Tourism	Hub	ในอนาคตน่าจะเป็นโอกาสแก่โรงพยาบาลไทย			
									 (5)	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม	(Art	and	Cultural	Center)	เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ที่ครบวงจรส�าหรับนักท่องเที่ยว	เนื่องจากตั้งอยู่
ใกล้กับสนามบินและรีสอร์ตจ�านวนมาก	
									 (6)	ย่านอาคารส�านักงานขนาดใหญ่	(Office	Tower)	เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางธุรกิจในอนาคต	เหมือนดูไบ	
	 	 (7)	ย่านที่พักอาศัยกึ่งย่านธุรกิจ	(Mix-Residential)	ตั้งอยู่ในเขต	Hulhumale	เช่นกัน	
	 	 (8)	โรงเรียนนานาชาติ		เพื่อรองรับบุตรหลานของบุคลากรจากต่างประเทศ	ที่จะท�างานในเมกะโปรเจ็คต่างๆ	

7. ข้อคิดเห็น 
	 	 ย่างก้าวของมัลดีฟส์ปัจจุบันคือการเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจร	และนักท่องเที่ยวสามารถใช้เวลาพักผ่อนได้ยาวนานขึ้นเหมือนดูไบและสิงคโปร์		
เห็นได้จากเมกะโปรเจค	 ที่รัฐบาลก�าลังเร่งผลักดัน	 ซึ่งนักธุรกิจไทยที่มีประสบการณ์และช�านาญในธุรกิจท่องเที่ยวอยู่แล้ว	 สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ในหลาย
สาขา	 ไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ต	 ร้านอาหาร	 สปา	 ธุรกิจท่องเที่ยวทางทะเล	 การพักผ่อนท่องเที่ยวแบบครอบครัว	 แพคเกจรับจัดงานแต่งงานและฮันนีมูน	 รวมทั้ง	
Healthcare	
	 	 ส�าหรับศูนย์ศิลปวัฒนธรรมของมัลดีฟส์	 ผู้บริหารงานการแสดงมืออาชีพอย่างสยามนิรมิตหรือกันตนา	คงไม่พลาดโอกาสเสนอตัวเข้าไปบริหารงานใน
ศูนย์ดังกล่าว	เพราะจะเป็น	Highlight	ของการพัฒนาการท่องเที่ยวมัลดีฟส์เลยทีเดียว	อีกทั้ง	มัลดีฟส์เองก็อยากให้	OTOP	5	ดาวของไทยเข้าไปช่วยพัฒนาศูนย์ 
ศิลปาชีพของเขาเช่นกัน
	 	 นอกจากนั้น	ยังมีโอกาสความเป็นไปได้ในธุรกิจสาขาต่างๆ	ส�าหรับนักธุรกิจไทย	เช่น	
	 	 	 -	การส่งออกอาหาร	เครื่องนุ่งห่ม	เครื่องอุปโภคบริโภค	ของตกแต่งบ้าน	อุปกรณ์ตกปลา/กีฬาทางน�้า	ตู้เย็น	และวัสดุก่อสร้าง
	 	 	 -	การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเมืองหลวง	และเกาะใกล้เคียงที่รัฐบาลให้ความส�าคัญเป็นพิเศษ
	 	 	 -	การแปรรูปอาหารทะเล	 ธุรกิจห้องเย็น	 ปลากระป๋อง	 แม้ว่ามัลดีฟส์จะมีโรงงานปลากระป๋องเอง	 แต่ก็ไม่ดังเท่าไหร่	 เพราะไม่เก่งด้านการตลาด	 
น่าจะเป็นโอกาสให้ปลากระป๋องไทยเข้าไปช่วยท�าตลาดให้	
	 	 	 -	ธุรกิจอื่นๆ	เช่น	การขนส่งทางอากาศและทางทะเล	โรงเรียนนานาชาติ
	 	 	 -	ส�าหรับผู้สนใจไปส�ารวจตลาด	ลองหาโอกาสไปร่วมงานแสดงสินค้าในมัลดีฟส์	ชื่องาน	Maldives	Shopping	Festival	ชื่อผู้จัดงานคือ	Mr.	Renit	
Daniel,	Director	-	International	Business,	Hand	Phone:	+	91	98400	93858			E-Mail:	renit@infairs.in
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โดย ส�านักบริหารโครงการพิเศษ

	 	 เป็นทีท่ราบกนัดวีา่	ประเทศในกลุ่มอาเซยีน	10	ประเทศ	
ประกอบไปด้วย	ประเทศ	บรูไน	ดารุสซาลาม	กมัพชูาอนิโดนเีซีย	
สปป.ลาวมาเลเซีย	พม่า	ฟิลิปปินส์สิงคโปร์	ไทย	และเวียดนาม	
แต่เดิมนั้นได้ประกาศก�าหนดการเข้าสู่การเป็น	 “ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน”	หรอื	AEC	(ASEAN	Economic	Community)	 
ในวันที่	 1	 มกราคม	 ค.ศ.	 2015	 นั้น	 แต่ด้วยความไม่พร้อม
ของสมาชิกบางประเทศ	 แม้จะไม่ระบุแต่พอเป็นที่เข้าใจว่า 
หมายถึง	ลาว	พม่า	กัมพูชา	และโดยลึกๆ	แล้วน่าจะหมายรวม
ถึงประเทศไทยเราด้วยเพราะก่อนหน้านี้เคยมีการส�ารวจออก
มาแล้วว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเลยว่า	AEC	คืออะไร	และ
จะมีผลต่อชีวิตมากน้อยแค่ไหน	 จึงได้เลื่อนไปอีกเกือบ	 1	 ปี	 
เป็นวันที่	31	ธันวาคม	ค.ศ.	2015	หรือ	31	ธันวาคม	2558	

	 	 กระทรวงพาณิชย์	 โดย	 ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
การค้า	ร่วมกบัส�านกังานพาณชิย์จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	
20	จังหวัด	ได้เห็นความส�าคัญของการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน 
โดยเฉพาะอย่างยิง่	ประเทศในภมูภิาคอาเซียน	จงึได้ส่งเสรมิให้มี
การขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค		การเชื่อมโยง
ทางการค้าการลงทนุ		ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศเพือ่นบ้าน
รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้า	 เพื่อรองรับการ
เข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน	(AEC)	ในปีพ.ศ.	2558		 
จงึได้ด�าเนนิโครงการโครงการอสีานเชือ่มประเทศเพือ่นบ้านสู่อาเซียน	
E-SAN	LING	ASEAN	(AEC)		ภายใต้โครงการพฒันาเศรษฐกจิการค้า
ภายในประเทศอย่างมัน่คงและย่ังยืน		ซึง่ได้ด�าเนนิโครงการมาตัง้แต่	
ปี	2554	จนถงึปัจจบุนั	(2556)	รวม	3	ปีตดิต่อกนั	และเป็นไปตาม
นโยบายของรฐับาลทีจ่ะผลักดนัให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางทาง 
การค้า	การลงทุน	การบริการ	การคมนาคม	และการท่องเที่ยว	
ในอนุภูมิภาคและภูมิภาค	โดยในปี	2556	มีกิจกรรมดังนี้

	 	 •	 กจิกรรมการจดังานแสดงและจ�าหน่ายสนิค้าเหย้า-เยอืน	
(Thai	ASEAN	Trade	Fair)	เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้บริโภคและ

Special Report

ผู้ประกอบการของไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน	 อาทิ	 สปป.ลาว	
กัมพูชา	และเวียดนามได้ซื้อขายระหว่างกัน	

	 	 •	 กิจกรรมการจัดท�าข้อตกลงสินค้าเกษตร	 (Contract	
Farming)	และกิจกรรมการเจรจาจบัคูธ่รุกิจ	(Business	Matching)	
กบัประเทศเพือ่นบ้าน		ปัจจบุนัสนิค้าเกษตรบางอย่างไม่สามารถ
สนองทนัต่อความต้องการของผู้บรโิภคและผู้ผลิตทีน่�าวตัถดุบิมาสู่
กระบวนการแปรรปูสนิค้าได้	ส่วนหนึง่มาจากการพฒันาประเทศ
ท่ีเปลี่ยนผ่านจากประเทศเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรม	 และการ
เพิ่มขึ้นของประชากร	 เป็นเหตุให้พื้นที่เพาะปลูกถูกปรับเปลี่ยน
เป็นพื้นที่ส�าหรับประกอบการอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย	

	 	 •	 กิจกรรม
การประชมุเจรจาเพือ่
ลดปัญหาอุปสรรค
ทางด้านการค้า	
การลงทุน	 และ
การท่องเท่ียวกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน	
วตัถปุระสงค์ในการ
จัดกจิกรรม	คือ	น�าปัญหาอปุสรรคเข้าสู่การเจรจาเพ่ือแก้ไขปัญหา
ในระดับจังหวัดและแขวงของประเทศเพื่อนบ้าน	 ซ่ึงกิจกรรมนี้ 
เป็นกิจกรรมที่มีข้ึนเพ่ือรองรับปัญหาอุปสรรคของผู้ประกอบ
การ	 จากกิจกรรมการจัดท�าข้อตกลงสินค้าเกษตร	 (Contract	
Farming)	 และกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจ	 (Business	
Matching)	 กับประเทศเพื่อนบ้าน	 โดยประเด็นหลักในการ
ประชุมเจรจา	ประกอบด้วย	1)	การติดตามประเมินผล	ปัญหา
อุปสรรค	 และแนวทางในการด�าเนินการสนับสนุนการค้า	 การ
ลงทุน	และการท่องเที่ยว	2)	การพิจารณาสิทธิพิเศษต่างๆ	ที่จะ
ได้รับจากการจัดท�ากิจกรรมความร่วมมือข้อตกลงสินค้าเกษตร	 
(Contract	Farming)	และเจรจาจับคูธ่รุกิจ	(Business	Matching)	 
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3)	 การอ�านวยความสะดวกในการข้ามแดนของสินค้า	 คน	 และ
ยานพาหนะ		4)	แนวทางการส่งออก–น�าเข้าสนิค้าในเรือ่งเอกสาร
ก�ากบัสนิค้า	สนิค้าทีต้่องขออนญุาตส่งออกเป็นกรณพีเิศษแนวทาง
การตรวจปล่อยสินค้า	และเรื่องอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 	 •	 กิจกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์	 (Logistics)	 เพื่อ
สนับสนุนการค้า	การลงทุน	และการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 
เพือ่นบ้าน		กจิกรรมนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาศกัยภาพของจงัหวดั
ชายแดนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของไทย		ทีม่คีวามเชือ่มโยงกบั
ประเทศเพือ่นบ้าน	(สปป.ลาว	กมัพูชา	และเวยีดนาม)	โดยส�ารวจ	
ดงูาน	เชือ่มโยงเส้นทางคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์	ทัง้การขนถ่าย	
ล�าเลียง	และกระจายสนิค้า	ซ่ึงเส้นทางทีโ่ครงการอสีานเชือ่มประเทศ
เพือ่นบ้านสูอ่าเซยีน	(E-SAN	LINK	ASEAN	(AEC))	ได้ท�าการส�ารวจ
มี	2	สาย	ได้แก่เส้นทางที่	1	อุบลราชธานี	–	มุกดาหาร	–	สะหวัน
นะเขต	(สปป.ลาว)	–	เหว้	(เวียดนาม)	–	ดาหนัง	(เวียดนาม)	และ 
เส้นทางที่	 2	 อุบลราชธานี	 –	 จ�าปาสัก	 (สปป.ลาว)	 –	 
สะตงึเตรง็	(กัมพชูา)	–	โฮจมินิห์	(เวยีดนาม)	–	เตยนญิ	(เวียดนาม)	
ประโยชน์ที่ได้จากการด�าเนินกิจกรรมนี้	 คือ	 สามารถแสวงหา
แนวทางจากการส�ารวจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการอ�านวยความ
สะดวกต่อกิจกรรมทางการค้า	ซึ่งจะน�าไปสู่การลดต้นทุนในการ
ท�าธุรกรรมเพื่อการน�าเข้าและส่งออก	 และต้นทุนทางโลจิสติกส์
ของผู้ประกอบการไทย

	 	 •	 กิจกรรมการพัฒนาความสัมพันธ์เพื่อร่วมเป็นมิตร
ทางการค้ากบัประเทศเพือ่นบ้านวตัถปุระสงค์ของกจิกรรมเพือ่จดั
ให้มกีารประชมุร่วมกนัอย่างสร้างสรรค์		ทัง้แบบเป็นทางการ	และ
ไม่เป็นทางการ		ระหว่างผูแ้ทนภาครฐัและภาคเอกชนไทยในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือกับผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนจากแขวง
และจังหวัดของประเทศเพื่อนบ้าน	 ประกอบด้วย	 คณะผู้แทน
จากนครเวียงจันทร์	ค�าม่วน	สะหวันนะเขต	และจ�าปาสัก	สปป.
ลาว	คณะผูแ้ทนจากจงัหวดักว๋างบงิห์	เหงะอาน	กว๋างจ	ิเถือ่เทยีน
เว้	และเทศบาลนครดานัง	เวียดนาม	และคณะผู้แทนจากจังหวัด
พระวิหาร	อุดรมีชัย	เสียมราฐ	ก�าปงธง	และสะตึงเตร็ง	กัมพูชา	

	 	 จากกจิกรรมทัง้หมดข้างต้น	ล้วนเป็นเครือ่งมอืส�าคญัเพือ่
ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของโครงการอสีานเชือ่มประเทศเพ่ือนบ้าน

สู่อาเซียน	หรือ		E-SAN	LINK	ASEAN	(AEC)	ภายใต้โครงการ
พัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน	 
แนวโน้มในอนาคตของกจิกรรมข้างต้นยงัคงด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง 
โดยกระทรวงพาณิชย์เล็งเห็นความส�าคัญว่าโครงการดังกล่าว
เป็นการวางรากฐานที่มั่นคงและยั่งยืนของประเทศ		เพื่อรองรับ
การเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	และโครงการดงักล่าวมคีวาม
สอดคล้องกบันโยบายของรฐับาลทีม่เีป้าหมายทีจ่ะผลกัดนัให้ไทย 
เป็นศนูย์กลางทางการค้า	การลงทนุ	การบรกิาร	การคมนาคม	และ 
การท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอีกด้วย
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Economic  Highlight
ภาพรวมเศรษฐกิจไทย

ที่มา	:	ธนาคารแห่งประเทศไทย,	ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง,	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,	เว็บไซต์ส�านักงานสถิติของประเทศต่างๆ,	IMF

เศรษฐกจิของไทย	เดอืนมถุินายน	2556	ในภาพรวมชะลอตัวต่อเนือ่งจาก
เดือนที่ผ่านมา	ทั้งนี้	เป็นผลจากภาคการส่งออก	การลงทุนโดยรวม	และ
การใช้จ่ายภาคครัวเรือนหดตัวลง	 ส่วนการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายภาค
รฐัยงัขยายตวัได้ดอีย่างต่อเนือ่งจากเดอืนทีผ่่านมา	และเศรษฐกจิของไทย
ยงัอยูใ่นเกณฑ์ดเีมือ่เทยีบกบัประเทศต่างๆ	ในเอเชยี	ส�าหรบัประมาณการ
แนวโน้มเศรษฐกิจไทย	ปี	2556	สศช.	คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ	4.2-5.2	

เสถยีรภาพเศรษฐกจิในประเทศ	เดอืนมถินุายน	2556	อตัราเงนิเฟ้อขยาย
ตัวที่ร้อยละ	2.25	เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน	สัดส่วนหนี้สาธารณะ
ต่อ	GDP	ข้อมูลล่าสุด	ณ	 เดือนเมษายน	2556	อยู่ในระดับต�่าที่ร้อยละ	
44.2	ซึ่งสถานะหนี้ของไทยยังมีความมั่นคงและต�่ากว่ากรอบความมั่นคง
ทางการคลังที่ตั้งไว้	คือไม่เกินร้อยละ	60.0	และอัตราการว่างงาน	เดือน
พฤษภาคม	 2556	 อยู่ที่ร้อยละ	 0.8	 ส่วนเสถียรภาพภายนอกประเทศ 
ยังอยู่ในเกณฑ์ดี	 โดยทุนส�ารองระหว่างประเทศ	 เดือนมิถุนายน	 2556	 
ลดลงจากเดือนก่อนหน้าเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในระดับสูงที่	 170.8	 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ

ภาคอปุทาน	เดือนมิถนุายน	2556	ในภาพรวมขยายตวัต่อเนือ่งจากเดอืน
ทีผ่่านมา	โดยดชันีผลผลติสนิค้าเกษตร	และดัชนรีาคาสนิค้าเกษตร	ขยาย
ตัวสูงขึ้นที่ร้อยละ	8.5	และ	2.9	 	ตามล�าดับ	 	 (พฤษภาคม	2556	ดัชนี
ผลผลิตสินค้าเกษตรไม่เปลี่ยนแปลง	 ส่วนดัชนีราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้น 
ร้อยละ	 1.5)	 จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศยังคงขยายตัวได้ดี	 โดย 
ขยายตัวร้อยละ	25.0	(พฤษภาคม	2556	ขยายตัวร้อยละ	19.4)	ส่วนดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ	3.5	(พฤษภาคม	2556	หดตัวร้อยละ	
7.8)	 เป็นผลท�าให้ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมลดลงอยู่ที่ระดับ	 93.1	
จากระดับ	94.3	ในเดือนก่อนหน้า									

การบริโภคภาคเอกชน	 เดือนมิถุนายน	2556	ในภาพรวมหดตัวลง	เมื่อ
เทียบกับเดือนที่ผ่านมา	สะท้อนได้จากยอดจ�าหน่ายรถยนต์นั่ง	และยอด
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต์	 ที่หดตัวร้อยละ	 17.7	 และ	 10.8	 ตามล�าดับ	
(พฤษภาคม	2556	หดตัวร้อยละ	5.8	และ	11.4)		ยอดการจัดเก็บภาษี
มูลค่าเพิ่ม	หดตัวลงที่ร้อยละ	2.6	ส่วนรายได้เกษตรกรที่แท้จริงขยายตัว
ร้อยละ	 8.4	 ตามดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรและดัชนีราคาสินค้าเกษตร 
ที่เพิ่มสูงขึ้น					

การลงทุนภาคเอกชน	เดือนมิถุนายน	2556	ชะลอตัวลง	โดยสะท้อนได้
จากยอดการเก็บภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่หดตัวร้อยละ	 11.0		 
ยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์หดตัวร้อยละ	10.7	ปริมาณน�าเข้าสินค้า
ทุนในรูปดอลลาร์	 หดตัวร้อยละ	 4.9	 ส่วนยอดขายเหล็กและยอดขาย
ปูนซีเมนต์	ขยายตัวร้อยละ	42.5	และ	9.9	ตามล�าดับ			
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Price Indices
ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้า

ดชันรีาคาผูบ้รโิภคของประเทศ		จากการค�านวณสินค้าและบรกิารทัว่ประเทศ
จ�านวน	450	รายการ	ดัชนีเดือนกรกฎาคม	2556	สูงขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลง	
โดยดชันมีค่ีาเท่ากบั	105.42	เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัปีก่อน	สงูข้ึนร้อยละ	2.0	
เป็นการปรบัตวัสงูขึน้ของสนิค้าประเภทอาหารและเครือ่งดืม่ไม่มีแอลกอฮอล์	
ได้แก่	 เนื้อสัตว์	 เป็ด	 ไก่และสัตว์น�้า	ผักและผลไม้	 ไข่และผลิตภัณฑ์นม	ข้าว	
แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง	อาหารส�าเร็จรูป	เป็นต้น	ส่วนสินค้าอื่นๆ	ที่ไม่ใช่
อาหารและเครือ่งดืม่ทีร่าคาสงูขึน้	ได้แก่	หมวดยาสบูและเครือ่งดืม่มแีอลกอฮอล์	
หมวดพาหนะ	การขนส่งและการสือ่สาร	หมวดเคหสถาน	เป็นต้น		เมือ่เทยีบกบั
เดือนก่อนหน้า	ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ	0.10	และเฉลี่ยเดือนมกราคม	-	กรกฎาคม	
2556	เทียบกับช่วงเดียวกันของปี	2555	สูงขึ้นร้อยละ	2.60					

ส�าหรับคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2556 กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ	
2.80	-	3.40	

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ	 จากการค�านวณสินค้าและบริการ	
จ�านวน	312	รายการ	(ไม่รวมสินค้ากลุ่มอาหารสดและพลังงานจ�านวน	138	
รายการ)	เดือนกรกฎาคม	2556	เท่ากับ	103.07	เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปี
ก่อนสงูข้ึนร้อยละ	0.85	เมือ่เทียบกบัเดอืนก่อนหน้า	ดชันรีาคาไม่เปลีย่นแปลง			
และเฉลี่ยเดือนมกราคม	-	กรกฎาคม	2556	เทียบกับช่วงเดียวกันของปี	2555	
สูงขึ้นร้อยละ	1.18			    

ดัชนีราคาผู้ผลิต	 เดือนกรกฎาคม	2556	 เท่ากับ	 138.5	 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันปีก่อน	 สูงขึ้นร้อยละ	 0.3	 สาเหตุจากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวด
ผลผลิตเกษตรกรรม	 ตามการสูงขึ้นของปลาและสัตว์น�้า	 สัตว์มีชีวิตและ
ผลติภณัฑ์	หมวดผลติภณัฑ์จากเหมอืง	ตามการสงูขึน้ของราคาแร่โลหะและแร่
อืน่ๆ	ลกิไนต์	ปิโตรเลยีมและก๊าซธรรมชาต	ิส่วนหมวดผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม
ดชันรีาคาลดลง	ตามการลดลงของผลติภณัฑ์ยางและพลาสตกิ	โลหะขัน้มลูฐาน
และผลติภณัฑ์โลหะเป็นต้น	เมือ่เทยีบกบัเดอืนก่อนหน้า	ดชันรีาคาผูผ้ลติลดลง
ร้อยละ	0.6	และเฉลี่ยเดือนมกราคม	-	กรกฎาคม	2556	เทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี	2555	ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ	0.2				

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง	เดือนกรกฎาคม	2556	เท่ากับ	125.3	เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีก่อนดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ	 0.2	 เป็นผลจากการสูงขึ้นของ
ดัชนีหมวดซีเมนต์	ตามการสูงขึ้นของราคาปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ปูนซีเมนต์
ผสม	หมวดผลติภณัฑ์คอนกรตี	ตามการสงูขึน้ของราคาเสาเขม็คอนกรีตอัดแรง	
พื้นคอนกรีตส�าเร็จรูปอัดแรง	ซึ่งปรับราคาสูงขึ้นตามต้นทุนการผลิต	ส�าหรับ
ดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์ลดลงตามราคาเหล็กในตลาดโลก	 และ
เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า	 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างสูงข้ึนร้อยละ	 0.3	 และ
เฉล่ียเดือนมกราคม	 -	 กรกฎาคม	 2556	 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี	 2555	 
สูงขึ้นร้อยละ	0.7			

ท่ีมา	:	ส�านกัสารสนเทศและดชันเีศรษฐกิจการค้า	ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า	
กระทรวงพาณชิย์
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การค้าระหว่างประเทศของไทย	:	มิถุนายน	2556

การส่งออก
เดอืนมิถนุายน 2556 มมีลูค่า	19,098	ล้านเหรยีญสหรฐัฯ	ลดลงร้อยละ	3.4	
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา	โดย	สินค้าเกษตร/อุตสาหกรรม
เกษตร	ภาพรวมลดลงร้อยละ	7.1	โดย	ข้าว	(-0.5%)	ยางพารา	(-20.5%)	 
กุ้งแช่แข็งและแปรรูป	 (-45.6%)	 ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป	 (-13%)	น�้าตาล	
(-9.2%)	 	ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�าคัญ	ภาพรวมลดลงร้อยละ	3.8	 	 โดย	
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฯ	(-25.9%)	อัญมณีและเครื่องประดับ	(-27.1%)		
น�้ามันส�าเร็จรูป	(-16.6%)	ตลาดส่งออกส�าคัญของไทย	5	ล�าดับแรก	ได้แก่		
ญี่ปุ่น	 (-11.9%)	 	จีน	 (-16.7%)	สหรัฐอเมริกา	 (-9.4%)	ฮ่องกง	 (+9.7%)	
สิงคโปร์	(+1.0%)                                

การส่งออกในระยะ 6 เดอืนแรกของปี 2556 (ม.ค.–ม.ิย.)  มมีลูค่า	113,304	
ล้านเหรียญสหรฐัฯ		เพิม่ขึน้ร้อยละ	0.9		โดยสนิค้าเกษตร/อตุสาหกรรมเกษตร	 
ภาพรวมลดลงร้อยละ	6.2	โดย	ข้าว	(-3.4%)	ยางพารา	(-12.3%)		กุ้งแช่
แข็งและแปรรูป	(-28.4%)	ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป	(-2%)น�้าตาล	(-29.5%)		
ส่วนสนิค้าอุตสาหกรรมส�าคญั	ภาพรวมเพิม่ข้ึนร้อยละ	3.2		โดย	รถยนต์และ 
อุปกรณ์ฯ	(+16.7%)		เคมีภัณฑ์	(+12.4%)	เม็ดพลาสติก	(+8.2%)	ตลาด
ส่งออกส�าคัญของไทย	 5	 ล�าดับแรก	 ได้แก่	 จีน	 (-3.6%)	ญี่ปุ่น	 	 (-3.5%)	
สหรัฐอเมริกา	(-0.5%)	ฮ่องกง	(+9.6%)	และมาเลเซีย	(+2.5%)																																																											     

การน�าเข้า 
เดือนมิถุนายน 2556 มีมูลค่า	 21,013	 ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ	3	เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา	โดยเป็นการเพิม่ขึน้ของ 
น�า้มนัดบิ	(+8.8%)	เครือ่งจกัรไฟฟ้า	(+10.3%)	แหล่งน�าเข้าส�าคญัของไทย	5	อนัดบัแรก	 
ได้แก่	จนี	(-13.9%)	ญีปุ่น่	(-5.1%)	สหรฐัอเมรกิา	(+38.6%)	สหรฐัอาหรบัฯ	(-32.7%)	 
และมาเลเซีย	(+26.9%)																																																																																																																																																												

การน�าเข้าในระยะ 6 เดือนแรกของปี 2556 (ม.ค.–มิ.ย.) ม ีมูลค่า		
129,075.5		ล้านเหรียญสหรัฐฯ	เพิ่มขึ้นร้อยละ	4.3	จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน	โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของน�้ามันดิบ	(+0.1%)	เครื่องเพชรพลอย	อัญมณี	
เงนิแท่งและทองค�า	(+23.4%)	เหลก็	เหลก็กล้าและผลติภณัฑ์	(+6%)	แหล่ง
น�าเข้าส�าคัญของไทย	5	อันดับแรก	ได้แก่	ญี่ปุ่น	(-9.2%)	จีน	(+2.9%)	สห
รัฐอาหรับฯ	(+12.4%)		สหรัฐอเมริกา	(+29.1%)	และมาเลเซีย	(+0.7%)  

ดุลการค้า
เดือนมิถุนายน 2556 ขาดดุลการค้ามูลค่า	1,915	ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ระยะ 6 เดอืนแรกของปี 2556 (ม.ค.–ม.ิย.)  ขาดดลุการค้ามลูค่า	15,771.5	
ล้านเหรียญสหรัฐฯ																																																																						

ราคาสินค้าส่งออก                                                                                                                                             
ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนมิถุนายน  2556 อยู่ที่	99.5	(ปี2550=100)	
ลดลงร้อยละ	0.1	เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน	จากการลดลงของ
หมวดสินค้าเกษตรกรรม	 	 สินค้าอุตสาหกรรม	 และสินค้าแร่และเชื้อเพลิง	 
ร้อยละ	1.2,	0.4	และ	2.4	ตามล�าดบั	ส่วนหมวดสนิค้าอตุสาหกรรมการเกษตร	
และหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง	เพิ่มขึ้นร้อยละ	1.8	และ	4.4	ตามล�าดับ	

ราคาสินค้าน�าเข้า                                                                                                                                             
ดัชนีราคาสินค้าน�าเข้าเดือนมิถุนายน  2556 อยู่ที่	96.8	(ปี	2550=100)	
ลดลงร้อยละ	 2.4	 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน	 จากการลดลง
ของหมวดสินค้าเชื้อเพลิง		สินค้าวัตถุดิบและกึ่งส�าเร็จรูป	ยานพาหนะและ
อุปกรณ์การขนส่ง	ร้อยละ	4.7,	3.9,	2.6	ตามล�าดับ	ขณะที่หมวดสินค้าทุน	
และอุปโภคบริโภค	เพิ่มขึ้นร้อยละ	0.3	และ	0.7	ตามล�าดับ



11วารสาร สนย.

สถานการณ์ราคาทองค�า	ราคาน�้ามัน	อัตราแลกเปลี่ยน	
และราคาสินค้าเกษตร	:	กรกฎาคม	2556

Commodities 
& Fx

ราคาทองค�า
ราคาทองค�าในเดือนกรกฎาคมยงัคงปรบัตวัลดลง		โดยเฉลีย่อยูท่ี	่18,973	บาท	ลดลงร้อยละ	
3.67	เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า	ทั้งนี้	ได้รับแรงกดดันจากการที่อินเดียซึ่งเป็นผู้ใช้ทองค�า
รายใหญ่ของโลก	ได้เพ่ิมความเข้มงวดด้านการน�าเข้าทองค�าแท่ง	ด้วยการปรบัขึน้ภาษนี�าเข้า
ทองค�าเป็น	2	เท่า	สู่ระดับร้อยละ	8	ในปีนี้	อย่างไรก็ดี	ราคาทองค�ากลับมาพุ่งขึ้นช่วงปลาย
เดือนจากแรงหนุนที่ว่า	จีนตัดสินใจยกเลิกการควบคุมอัตราดอกเบี้ยเงินกู้	และเปิดทางให้
สถาบนัการเงนิก�าหนดอตัราดอกเบ้ียด้วยตนเอง	ท�าให้คาดว่าความต้องการในจนีจะปรบัตวั
สงูขึน้ด้วย	นอกจากนี	้เป็นผลจากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรฐัฯ	(เฟด)	จะยังคงเดนิ
หน้าใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ	(QE)	เพื่อกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจต่อไป		    

ราคานำมัน
ราคาน�้ามันดิบในเดือนกรกฎาคมสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง	 โดยราคาน�้ามันดิบ	WTI	 เฉลี่ยอยู่ที่	
104.67	 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล	 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่	 95.80	 เหรียญสหรัฐ
ต่อบาร์เรล	ซึ่งได้รับแรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจของเยอรมนี	อังกฤษ	และสหรัฐฯ	ที่ปรับ
ตัวดีขึ้น	 ในขณะท่ีความไม่สงบในประเทศผู้ผลิตน�้ามันดิบในตะวันออกกลาง	 ได้แก่	 ลิเบีย	
อิรัก	อียิปต์	และซูดาน	ยังมีความรุนแรงขึ้น	ส่งผลให้ตลาดกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อการ
ผลิตและส่งออกน�้ามันดิบได้	นอกจากนี้	ยังมีปัจจัยเรื่องการปิดซ่อมบ�ารุงท่อส่งน�้ามันดิบใน
ทะเลเหนือ	ส่งผลให้ปริมาณการส่งน�้ามันดิบปรับลดลงไป	40,000	บาร์เรลต่อวันอีกด้วย		

อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทในเดือนกรกฎาคมยังคงปรับตัวอ่อนค่า	 โดยเฉลี่ยอยู่ที่	 31.12	 บาทต่อเหรียญ
สหรัฐ	อ่อนค่าจาก	30.83	บาทต่อเหรียญสหรัฐ	เมื่อเทียบจากเดือนก่อนหน้า				เนื่องจาก
นักลงทุนต่างชาติในตลาดการเงินเอเชียคาดหวังว่าเฟดจะลดการซื้อพันธบัตรเร็วๆ	นี้	การ
ปรับตัวลงในตลาดพันธบัตรและตลาดหุ้นไทยน�าไปสู่การคาดการณ์ว่า	 ค่าเงินบาทอาจจะ
กลับมาอยู่ภายใต้แรงกดดันจากการขายของนักลงทุนต่างชาติอีกครั้งทั้งในตลาดหุ้นและ
ตลาดพันธบัตรไทย

สินค้าเกษตร                                                                            

ข้าว	ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว	5%	(ใหม่)	ปรับตัวลดลงจาก
เดอืนทีผ่่านมาจาก	1,527.63	บาท/100	กโิลกรมั	เป็น	1,495	
บาท/100	กโิลกรมั	เช่นเดยีวกบัราคาขายส่งเฉลีย่ข้าวหอมมะลิ	
100%	ชัน้	2	ปรบัตวัลดลงจาก	3,295.26	บาท/100	กโิลกรัม	
เป็น	3,293.10	บาท/100	กิโลกรัม	เนื่องจากผู้ประกอบการ
ชะลอการซ้ือขายจากการระบายข้าวล็อตแรกของรัฐบาล	 
ที่ก�าหนดประมูลในวันที่	 26	 ก.ค.	 56	 ที่ผ่านมา	 จ�านวน	 2	 
แสนตนั	และความกงัวลในกระแสการใช้สารรมควนัข้าว	ท�าให้
ผูบ้รโิภคไม่ม่ันใจในคุณภาพข้าว	ส�าหรบัแนวโน้มเดอืนสงิหาคม	
คาดว่าราคาข้าวขาว	5%	(ใหม่)	และข้าวหอมมะล	ิ100%	ช้ัน	2	 
อาจปรับตัวลดลง	 เนื่องจากความต้องการของตลาดโลก 
ชะลอตัว	 ประกอบกับสถานการณ์ราคาข้าวของเวียดนาม 
ปรับตัวลดลง	 รวมทั้งการคาดการณ์ผลผลิตข้าวของอินเดีย 
ที่จะเพิ่มขึ้น		ในขณะที่ค่าเงินรูปีอ่อนค่าลง	เริ่มหมดลง

ยางพารา	ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันชั้น	3	(ไม่อัดก้อน)	ณ	ตลาดกลางยางพาราสงขลา	เดือนกรกฎาคม	2556	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	72.39	บาท	และ	
74.73	บาท	ตามล�าดับ	ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมา		เนื่องจากปริมาณยางออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น	เพราะสภาพอากาศเอื้ออ�านวยต่อการกรีดยาง	ประกอบ
กับความต้องการซื้อจากต่างประเทศยังคงซบเซา	อีกทั้ง	มีแรงกดดันจากสต๊อคยางของจีนที่ยังคงมีอยู่ในระดับสูงท�าให้ยางขายออกยาก	ส�าหรับราคาในเดือน
สิงหาคม	 2556	 คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย	 เนื่องจากรัฐบาลอาจจะมีนโยบายมากระตุ้นราคายาง	หลังจากที่เกษตรกรชาวสวนยางออกมาเรียกร้องให้
รัฐบาลดูแลปัญหาราคายางตกต�่า



ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี 11000ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¹âÂºÒÂáÅÐÂØ·¸ÈÒÊµÃ�¡ÒÃ¤ŒÒ
ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี 11000ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¹âÂºÒÂáÅÐÂØ·¸ÈÒÊµÃ�¡ÒÃ¤ŒÒ

  กระทรวงพาณชิย์โดยส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์

การค้า	 (สนย.)	 ร่วมกับส�านักงานพาณิชย์จังหวัด 

ทั้ง	 4	 ภูมิภาค	 น�าผู้ประกอบการ	 SMEs/OTOP	 เข้าร่วมงาน

แสดงและจ�าหน่ายสินค้าในกิจกรรมโครงการเชื่อมโยงการค้า/

เจรจาธุรกิจ	(Road	Show/Business	Matching)	ณ	นครหลวง

เวียงจันทน์	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 ระหว่าง 

วันที่	3	-	7	กรกฎาคม	2556	โดยมีกิจกรรมส�าคัญคือ

	 1.	กจิกรรมการแสดงและจ�าหน่ายสนิค้า	ส�านกังานนโยบาย

และยุทธศาสตร์การค้า	 ร่วมกับส�านักงานพาณิชย์จังหวัดทั้ง	 4	

ภูมิภาค	น�าผู้ประกอบการ	 SMEs	 และ	OTOP	 ในภูมิภาค	 เข้า

ร่วมกิจกรรม	 ถือเป็นโอกาสดีท่ีได้น�าสินค้าของไทยไปแสดงและ

จ�าหน่ายและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้สามารถขยายตลาด

การค้า	การลงทนุ	เพือ่รองรบัการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	

จ�านวน	35	ราย
	 2.	 กิจกรรมเจรจาธุรกิจ	 (Business	Matching)	 ระหว่าง

การจัดงานแสดงสินค้าได้มีการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ	 ในวันที	่

3	 กรกฎาคม	 2556	 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการลาว

เป็นอย่างดี	ผลการจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ	ในครั้งนี้	ประสบ

ความส�าเร็จเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก	ทั้งในรูปแบบการตกลงซ้ือ

ขายสินค้า	การแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้า	การซื้อสินค้าตัวอย่าง	ซึ่ง

ปรมิาณการซือ้ขายในเบือ้งต้นอาจยงัไม่มาก	แต่นบัว่าเป็นโอกาส

ที่ดีในการขยายลู่ทางธุรกิจในอนาคตต่อไป


