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Editor s Note
วารสาร TPSO Journal ฉบับที่ 102 เดือนมกราคม 2563 เริ่มต้นต้อนรับศักราชใหม่
ด้วยการอวยพรกันตามธรรมเนียม ขอให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง
ทัง้ ร่างกายและจิตใจ ห่างไกลจากโรคภัย คิดสิ่งใดสมดั่งปรารถนากันถ้วนหน้านะคะ
ในปี นี้ ก องบรรณาธิ ก ารยั ง คงเพิ่ ม ความเข้ ม ข้ น ของเนื้ อ หาวิ ช าการที่ น่ า ติ ด ตาม
ด้วยเรื่องเด่นจากปก Special Talk เป็นการน�ำเสนอเรื่องของ ALL NEW CMI 2020
ยกเครื่อง เรื่องดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ต่อด้วย Special Report อีก 2 เรื่องด้วยกัน
คือ ดัชนีราคาผู ้บริโภคกลุ่มแรงงาน (CPI Worker) และดัชนีเศรษฐกิจการค้า
แบบบู รณาการ ซึ่ งถือเป็นมิติใหม่ของการพัฒนางานดัชนีท่มี ีความท้าทาย ทันสมัย และ
หลากหลายมากยิ่งขึน้ นอกจากนี้ ยังคงมีคอลัมน์ประจ�ำที่เต็มไปด้วยสาระความรู ใ้ ห้ทกุ ท่าน
ได้ติดตามกันภายในเล่มเหมือนเดิม
ก่อนปิ ดท้ายฉบับนี้ ขอเชิ ญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวเข้าสู่สังคมปลอดขยะ
(Zero Waste Society) โดยการ ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว หรือการน�ำกลับมา
ใช้ซ้� ำ เพื่อช่ วยกันสร้างสังคมที่ดี มีคุณภาพชี วิตที่ดีภายใต้ส่ิงแวดล้อมที่ดีนะคะ
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Getting Around with TPSO
และเนือ่ งในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจ�ำปี 2563 สมาชิก สนค.
ได้ร่วมใจกันมอบชุดของขวัญวันเด็กให้กับสถานศึกษาต่างๆ น�ำไป
แจกจ่ายแก่เด็กและเยาวชน เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจให้เด็กไทย
ทุ ก คนเติ บ โตขึ้ น มาเป็ น คนดี มี คุ ณ ภาพ และเป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ
ในการพัฒนาประเทศไทยต่อไป

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
(สนค.) พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สนค. เข้าร่วมพิธที ำ� บุญตักบาตร
พระสงฆ์ 99 รูป เนือ่ งในโอกาสวันขึน้ ปีใหม่ 2563 ซึง่ จัดขึน้ โดยกระทรวงพาณิชย์ โดยมี
นายจุรนิ ทร์ ลักษณวิศษิ ฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์
เป็นประธานในพิธี เมือ่ วันที่ 8 มกราคม 2563 ทีผ่ า่ นมา
บรรณาธิการ : ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ผู ้จัดท�ำ : ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
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Special talk
โดย : กลุม่ ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ALL NEW CMI 2020 (ยกเครื่อง เรื่องดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง)
หากใครอยูใ่ นแวดวงการก่อสร้างภาครัฐ ไม่วา่ จะในฐานะเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ คูส่ ญ
ั ญา
หรือแม้แต่ผู้รับเหมารายเล็ก รายย่อย หรือรายใหม่ ก็คงจะมีความคุ้นเคยกับค�ำว่า
“ราคาวัสดุก่อสร้างส�ำหรับจัดท�ำราคากลางงานก่อสร้างภาครัฐ” กันเป็นอย่างดี
ซึง่ กระทรวงพาณิชย์โดยส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า และส�ำนักงานพาณิชย์
จังหวัด ด�ำเนินการจัดเก็บ รวบรวม และเผยแพร่เป็นประจ�ำทุกเดือน (ราคาในส่วนกลาง
ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) :
ส่วนภูมภิ าค 73 จังหวัด) ทัง้ นี้ ราคาวัสดุกอ่ สร้างดังกล่าวน�ำมาใช้ประกอบในการก�ำหนด
ราคากลางงานก่อสร้างของภาครัฐในประเภทงานต่างๆ เช่น งานก่อสร้างอาคาร
งานชลประทาน งานทาง งานสะพาน เป็นต้น เพือ่ สร้างความโปร่งใส เป็นธรรม และ
ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทีค่ มุ้ ค่า ซึง่ ราคาวัสดุกอ่ สร้างดังกล่าวมิใช่แต่เพียงการจัดท�ำ
ราคากลางงานก่อสร้างภาครัฐเพียงอย่างเดียว แต่ยงั น�ำไปใช้ในการจัดท�ำดัชนีเพือ่ ใช้ประกอบ
การค�ำนวณหา Escalation Factor (K) ส�ำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้ในการประกวดราคา
จ้างเหมาก่อสร้าง แต่ที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ คงมีไม่กี่คนที่จะคุ้นเคยหรือรู้ว่าประโยชน์
ของราคาวัสดุกอ่ สร้างดังกล่าว ยังมีการน�ำไปใช้ในการจัดท�ำ “ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง”
หรือ “Construction Material Price Index : CMI” ซึง่ ค�ำถามแรกทีเ่ กิดขึน้ ในใจ
ผูอ้ า่ นหลายท่านก็คอื ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้างคืออะไร? มีไว้ทำ� อะไร? เราจะใช้ประโยชน์
อะไรจากมันได้บ้าง? และท�ำไมต้อง ALL NEW CMI 2020? วันนี้เราจะมาไขค�ำตอบ
ไปพร้อมๆ กัน
เริม่ ต้นจากค�ำถามแรก ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้างคืออะไร? ถ้าตอบค�ำถามเชิงทฤษฎี
ก็คือ ดัชนีที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างโดยเฉลี่ยซึ่งเป็นต้นทุน
ของการก่อสร้างต่างๆ พูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คอื ตัวชีว้ ดั การเปลีย่ นแปลงโดยเฉลีย่ ของต้นทุน
การก่อสร้าง (เฉพาะต้นทุนด้านราคาวัสดุก่อสร้าง) โดยเทียบกับช่วงเวลาหนึ่ง (ปีฐาน)
ซึง่ ตอนนีใ้ ช้ปี พ.ศ. 2553 เป็นปีฐานในการค�ำนวณดัชนี ปัจจุบนั ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง
ประมวลผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่มีจ�ำหน่ายในเขต
พืน้ ทีก่ รุงเทพฯ และปริมณฑล ตามแนวคิดทีว่ า่ การก่อสร้างครัง้ หนึง่ ๆ มีตน้ ทุนด้านราคา
วัสดุกอ่ สร้างจ�ำนวนมาก ดังนัน้ หากผูร้ บั เหมาต้องการลดต้นทุนก็ควรทีจ่ ะสัง่ ซือ้ วัสดุกอ่ สร้าง
จากบริษัทแม่ ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล นี้จึงเป็นที่มาของ
การก�ำหนดพื้นที่ตัวแทนในการประมวลผลดัชนีฯ ซึ่งดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว
มีการจัดท�ำและเผยแพร่มาตัง้ แต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบนั ทัง้ นี้ ตลอดระยะเวลา 25 ปีทผี่ า่ นมา
สนค. ได้มกี ารพัฒนาและปรับปรุงดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้างมาอย่างต่อเนือ่ ง มีการน�ำรายการ
วัสดุก่อสร้างใหม่ๆ ที่ได้รับความนิยม หรือมีความจ�ำเป็นทีใ่ ช้ในการก่อสร้างเข้ามาเป็น
รายการตัวแทนมากขึน้ เพือ่ ให้ดชั นีมคี วามทันสมัย สะท้อนภาคการก่อสร้างของประเทศ
ในช่วงเวลานัน้ ๆ ได้อย่างแท้จริง
แล้วดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้างมีไว้ทำ� อะไร? เราจะใช้ประโยชน์อะไรจากมันได้บา้ ง?
ค�ำตอบก็ตามทีไ่ ด้กล่าวไว้ขา้ งต้นว่า ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้างมีไว้เพือ่ ใช้วดั ต้นทุนการก่อสร้าง
ทัง้ อดีตทีผ่ า่ นมา ปัจจุบนั รวมถึงต้นทุนทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต ถ้ามองในมุมเชิงนโยบาย
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างก็สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวางนโยบายและแผนงาน
ด้านการก่อสร้างของประเทศได้ เช่น ใช้ในการศึกษา และวิเคราะห์ถงึ แนวโน้มของต้นทุน
การก่อสร้าง เพือ่ การจัดหาหรือบริหารจัดการด้านงบประมาณในการก่อสร้างของโครงการ
ภาครัฐต่างๆ เป็นต้น ในมุมของผู้รับเหมาก่อสร้าง หากดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างสูงขึ้น
หมายถึง ต้นทุนของท่านก็สงู ขึน้ ในมุมของผูว้ า่ จ้างก่อสร้างหรือเจ้าของโครงการ หากดัชนี
ราคาวัสดุกอ่ สร้างสูงขึน้ หมายถึง ต้นทุนของผูร้ บั จ้างของท่านก็จะสูงขึน้ ถ้าสูงขึน้ เล็กน้อย
อาจไม่เกิดผลกระทบอะไร แต่หากสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นั่นหมายความว่า มีโอกาสที่
ผู้รับจ้างจะทิ้งงานสูง แต่หากดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างลดลง ในมุมของผู้รับเหมาก่อสร้าง
หมายถึง ต้นทุนของท่านลดลง แต่ในมุมของผูว้ า่ จ้างก่อสร้าง หมายถึง ท่านก�ำลังจ่ายเงิน
มากกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งจะเห็นได้ว่า ไม่ว่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างจะเคลื่อนไหว
ไปในทิศทางใด ย่อมก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ว่าจ้างก่อสร้างและ
ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง ดังนัน้ แล้วจึงเป็นทีม่ าของการจัดท�ำดัชนีเพือ่ ใช้ประกอบการค�ำนวณหา
Escalation Factor (ค่า K) ส�ำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้ในการประกวดราคา
จ้างเหมาก่อสร้าง เพือ่ สร้างความยุตธิ รรมทางการค้าระหว่างคูส่ ญั ญา และลดโอกาสเสีย่ งที่
ผูร้ บั เหมาก่อสร้างจะทิง้ งาน ซึง่ การจัดท�ำดัชนีเพือ่ ใช้ประกอบการค�ำนวณหา Escalation
Factor (ค่า K) นัน้ ได้เคยเล่าไว้แล้วในวารสาร สนค. TPSO Journal ปีที่ 9 ฉบับที่ 94
พฤษภาคม 2562 หรือ Download ได้ที่ http://www.tpso.moc.go.th/journal_monthly

จากทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดเป็นการเล่าเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ในอดีตจนถึงสิง่ ที่ สนค. ด�ำเนินการอยู่
ในปัจจุบัน เพื่อให้ท่านผู้อ่านนึกภาพดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างและประโยชน์ของมันได้
พอสังเขป ต่อจากนีไ้ ปจะเป็นการกล่าวถึงเรือ่ งในอนาคต ตามทีไ่ ด้โปรยไว้วา่ ท�ำไมต้อง
ALL NEW CMI 2020? โดยที่ ALL NEW CMI 2020 คือการพัฒนาปรับปรุงครัง้ ใหม่
หรือเรียกว่า “ยกเครือ่ ง เรือ่ งดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง” กันเลยทีเดียว โดยในการด�ำเนินงาน
แบ่งเป็นการพัฒนาและปรับปรุงหลักๆ ใน 2 ด้าน คือ ด้านแรก เป็นการเพิม่ พืน้ ทีต่ วั แทน
ที่ใช้ในการส�ำรวจ จัดเก็บข้อมูลส�ำหรับจัดท�ำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง และการค�ำนวณ
ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้างตามโครงสร้างใหม่ ทีร่ บั รองได้วา่ ผูใ้ ช้ขอ้ มูลจะ ว้าว! กว่าเดิมแน่นอน
ก่อนอืน่ ขอขยายความเกีย่ วกับการเพิม่ พืน้ ทีต่ วั แทนทีใ่ ช้ในการค�ำนวณดัชนีราคาวัสดุ
ก่อสร้างว่ามาจากแนวคิดทีว่ า่ ในปัจจุบนั การก่อสร้างขยายตัวสูภ่ มู ภิ าคมากขึน้ ท�ำให้มี
แนวโน้มทีบ่ ริษทั ขายวัสดุกอ่ สร้างจะเปิดส�ำนักงานในภูมภิ าคต่างๆ มากขึน้ ซึง่ ส่งผลให้
การใช้ตัวแทนเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ไม่เหมาะสมอีกต่อไป สนค.
จึงศึกษาการกระจายตัวของการก่อสร้างในประเทศไทยโดยใช้มูลค่าการก่อสร้างและ
แนวโน้มของภาคการก่อสร้างของแต่ละจังหวัดจ�ำแนกตามภาค ในการคัดเลือกจังหวัดที่
จะเข้ามาเป็นตัวแทนใหม่ในการค�ำนวณดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง ประกอบกับทรัพยากรที่
สนค. มีอยู่ ผลปรากฏว่าจังหวัดทีจ่ ะเป็นตัวแทนในการค�ำนวณดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้างมี
จ�ำนวน 12 จังหวัด ดังนี้ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง เชียงใหม่
พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา สงขลา และนครศรีธรรมราช โดยการค�ำนวณดัชนีฯ
จะด� ำ เนิ น การโดยใช้ โ ครงสร้ า งดั ช นี 9 หมวดตามของเดิ ม ได้ แ ก่ หมวดไม้ แ ละ
ผลิตภัณฑ์ไม้ หมวดซีเมนต์ หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก
หมวดกระเบือ้ ง หมวดวัสดุฉาบผิว หมวดสุขภัณฑ์ หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา และ
หมวดวัสดุกอ่ สร้างอืน่ ๆ ซึง่ เป็นการจัดโครงสร้างตามวัสดุทใี่ ช้ในการก่อสร้าง โดย สนค.
มีแผนในการปรับปรุงการจัดท�ำและเผยแพร่ดชั นีตงั้ แต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
แต่อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างที่จัดท�ำตามโครงสร้างรายการสินค้า
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวางนโยบายและแผนงานด้านการก่อสร้างของประเทศ
ในภาพรวมเท่านั้น ซึ่งถ้าหากน�ำไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อชี้วัดผลกระทบที่เกิดขึ้นใน
เชิงรายละเอียดของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ แล้ว ยังถือได้วา่ โครงสร้างเดิมไม่เอือ้ อ�ำนวย
ต่อการน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ดังนัน้ เพือ่ ให้ผใู้ ช้ขอ้ มูลเข้าถึงข้อมูล และ
น�ำดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้างทีจ่ ดั ท�ำขึน้ ใหม่ไปใช้ประโยชน์ได้ในหลากหลายมิตมิ ากขึน้ สนค.
จึงมีแนวคิดในการพัฒนาและจัดท�ำในด้านที่ 2 คือ การจัดท�ำดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้างตาม
หมวดหมู่ของงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การค�ำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ได้แก่
ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้างงานอาคาร ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลีย่ ม
และดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างงานชลประทาน เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถทราบถึงแนวโน้ม
ต้นทุนด้านราคาวัสดุกอ่ สร้างตามประเภทงานของตนเองได้ทนั ที รวมถึงการน�ำดัชนีราคา
วัสดุกอ่ สร้างไปใช้ประกอบในการวางนโยบายและแผนงานด้านงบประมาณการก่อสร้าง
ในโครงการต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ของงานก่อสร้างประเภทนั้นๆ
ได้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ โครงสร้างดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้างใหม่นยี้ งั สอดคล้องกับ
การค�ำนวณเงินเพิม่ หรือลดค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อีกด้วย และ
นี้คืออีกมิติหนึ่งในการพัฒนาการจัดท�ำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างให้ทันต่อสถานการณ์
การก่อสร้างของบ้านเรา เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มคี วามเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
มีเสถียรภาพ และมีความยัง่ ยืน โดย สนค. อยูร่ ะหว่างการศึกษาโครงสร้างรายการสินค้า
ที่ มี ค วามจ� ำ เป็ น ในการก่ อ สร้ า งในงานแต่ ล ะประเภท ฉบั บ นี้ เ ราคุ ย กั น เท่ า นี้ ก ่ อ น
หากมีความคืบหน้าจะมาเล่าสูก่ นั ฟังอีกครัง้ แล้วพบกันครับ
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Special Report
โดย : กลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาดัชนีเศรษฐกิจการค้า กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ดัชนีเศรษฐกิจการค้าแบบบูรณาการ
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า มีภารกิจ
หลักในการจัดท�ำเครื่องชี้วัดด้านเศรษฐกิจการค้าที่ส�ำคัญของประเทศหลายตัว
อาทิ ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อ) ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ราคาวัสดุก่อสร้าง
ดัชนีราคาผู้ผลิต ดัชนีราคาส่งออก - น�ำเข้า ดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน
และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เป็นต้น ซึ่งดัชนีเหล่านี้เป็นเครื่องชี้วัดส�ำคัญทาง
เศรษฐกิจที่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และผู้ที่สนใจ
สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ตามภารกิจและความสนใจได้อย่างกว้างขวางและ
หลากหลาย อีกทั้งเครื่องชี้วัดเหล่านี้ยังมีส่วนส�ำคัญในการตัดสินใจเชิงนโยบาย
ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างมีนัยส�ำคัญอีกด้วย
ด้วยความส�ำคัญของเครือ่ งชีว้ ดั ดังกล่าว กองดัชนีเศรษฐกิจการค้าได้พฒ
ั นา
แนวทางการจัดท�ำเครื่องชี้วัดในลักษณะบูรณาการ โดยเน้นการท�ำงานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความซ�้ำซ้อนของงาน
เพิ่มผลิตภาพของงาน ลดระยะเวลา และต้นทุนการด�ำเนินงาน รวมทั้งสนับสนุน
ให้มกี ารบูรณาการการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
และตรงตามความต้องการมากที่สุด และที่ส�ำคัญจะเป็นการลดภาระให้กับ
แหล่งข้อมูลที่ต้องตอบค�ำถามหรือให้ข้อมูลกับภาครัฐซ�้ำๆ กันหลายครั้งอีกด้วย
ซึ่งกองดัชนีเศรษฐกิจการค้าได้ด�ำเนินการตามแนวทางการพัฒนาดังกล่าว
มาระยะหนึ่ ง แล้ ว โดยมี ตั ว อย่ า งผลการพั ฒ นาที่ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การไปแล้ ว และ
มีความคืบหน้า ดังนี้
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้วิธีการเข้าไปจัดเก็บข้อมูล
โดยตรงจากแหล่งราคา อาทิ ตลาดสด ร้านค้าปลีก และห้างค้าปลีกสมัยใหม่
แต่ ใ นขณะนี้ เ ริ่ ม ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากผู ้ ป ระกอบการค้ า ปลี ก ขนาดใหญ่
หลายแห่งช่วยอ�ำนวยความสะดวก โดยให้ความอนุเคราะห์ในการส่งข้อมูล
ราคาสินค้าให้กองดัชนีเศรษฐกิจการค้าโดยตรง โดยเฉพาะบริษัท ฟู้ดแลนด์
ซูปเปอร์มาร์เก็ต จ�ำกัด (Foodland Supermarket) และบริษทั อิออน (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
(MaxValue Supermarket) ซึ่งจะช่วยให้การจัดเก็บราคาเพื่อจัดท�ำดัชนี
ราคาผู้บริโภคเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นย�ำ และรวดเร็ว อีกทั้งผู้ประกอบการที่ให้
ความร่วมมือจะสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกทีก่ องดัชนีเศรษฐกิจการค้า
จัดเก็บเพื่อประกอบการตัดสินใจในเชิงธุรกิจของกิจการอีกด้วย โดยแนวทาง
การพัฒนาในระยะต่อไปจะได้หารือกับแหล่งราคารายอืน่ ๆ เพือ่ ขอความอนุเคราะห์
ในลักษณะเดียวกัน
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ดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น ผู ้ บ ริ โ ภค (CCI) ในปี ที่ ผ ่ า นมา (ม.ค. - ธ.ค. 62)
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้าได้รับความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลจากสถาบัน
การศึกษาและธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ทัว่ ประเทศ
ท�ำให้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า (จาก 3,500 ตัวอย่าง เพิ่มเป็น
8,000-10,000 ตัวอย่างต่อเดือน) และการกระจายตัวของพืน้ ทีส่ ำ� รวจเพิม่ ขึน้ ถึง
10 เท่า (จาก 86 อ�ำเภอ/เขต เพิ่มเป็น 884 อ�ำเภอ/เขต) ส่งผลให้ดัชนี
มีความน่าเชื่อถือ มีความครอบคลุม และมีจ�ำนวนตัวอย่างส�ำหรับการจัดท�ำ
ดัชนีความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภครายเดือนทีม่ ากทีส่ ดุ ของประเทศ ส�ำหรับในปี 2563 นี้
ได้รับความร่วมมือจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และ
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ให้ความอนุเคราะห์และอ�ำนวยความสะดวก
ในการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มเติม เพื่อให้สัดส่วน
ของกลุ่มอาชีพสอดคล้องกับโครงสร้างประชากรของประเทศมากที่สุด ทั้งนี้
หน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์เหล่านี้ก็จะได้รับประโยชน์จากการบูรณาการ
ท�ำงานในลักษณะนีด้ ้วยเช่นกัน ทั้งในลักษณะข้อมูลวิเคราะห์ ข้อมูลการส�ำรวจ
และโอกาสในการใช้เครือ่ งมือส�ำรวจร่วมกัน นอกจากนัน้ กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า
ยังได้ให้ความอนุเคราะห์ในการส�ำรวจข้อมูลให้กบั หน่วยงานอืน่ ๆ ผ่านแบบสอบถาม
ดัชนีความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภค เพือ่ สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการการท�ำงานระหว่าง
หน่วยงานอีกด้วย อาทิ อนุเคราะห์การส�ำรวจข้อมูลพฤติกรรมการบริโภค online
ให้กับส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) เป็นต้น

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และดัชนีราคาส่งออก – น�ำเข้า (XMPIs) ปัจจุบัน
ข้อมูลส่วนหนึง่ ใช้วธิ กี ารจัดเก็บโดยตรงจากผูป้ ระกอบการ (ผูผ้ ลิตและผูส้ ง่ ออก)
เป็นรายเดือน แต่ในระยะต่อไป (ตัง้ แต่กนั ยายน 2563) จะมีการบูรณาการข้อมูล
กับส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ผ่านแบบสอบถามการผลิตรายเดือน
(แบบ ร.ง. 8) และแบบสอบถามการส�ำรวจข้อมูลผลิตภาพและผลประกอบการ
อุตสาหกรรมรายปี (แบบ ร.ง. 9) ซึ่งการด�ำเนินการดังกล่าว นอกจากจะช่วย
การลดความซ�้ำซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลระหว่างหน่วยงานและลดภาระของ
ผู้ให้ข้อมูลแล้ว ยังท�ำให้ข้อมูลของทั้งสองหน่วยงานมีรูปแบบและโครงสร้าง
เดียวกัน ส่งผลให้ผู้ใช้ข้อมูล ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ สามารถ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น
ด้านการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ให้ความส�ำคัญและสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่
พิ เ ศษที่ มี ค วามจ� ำ เป็ น ต้ อ งติ ด ตามและประเมิ น ผลการพั ฒ นาอย่ า งใกล้ ชิ ด
ดังนั้น กองดัชนีเศรษฐกิจการค้าจึงได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การพัฒนาในพืน้ ทีพ่ เิ ศษ 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์อำ� นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศอ.บต.) และส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(สกพอ. หรือ EEC) ซึ่งในเบื้องต้นได้เห็นชอบในหลักการร่วมกันให้จัดท�ำ
ดัชนีความเชื่อมั่นเชิงพื้นที่ เพื่อใช้ประโยชน์ส�ำหรับติดตามและประเมินผล
การพัฒนาในพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเป็นไป
ในทิศทางที่ก�ำหนด
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กระทรวงพาณิชย์ให้ความส�ำคัญกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเป็นอย่างยิ่ง โดยมอบหมายให้หลายหน่วยงาน
จั ด ท� ำ โครงการเพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานราก ซี่ ง ถื อ ว่ า เป็ น
Backbone ของระบบเศรษฐกิจและยังต้องการการพัฒนาในทิศทางที่ถูกต้อง
และตรงจุด ดังนั้น ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนี
เศรษฐกิจการค้า ซึ่งรับผิดชอบการจัดท�ำเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า จึงได้ริเริ่ม
การจัดท�ำเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจฐานราก โดยมีเป้าหมายการส�ำรวจให้ครอบคลุม
ทั้งกลุ่มฐานรากในเมืองและกลุ่มฐานรากในชนบท โดยกลุ่มฐานรากในเมือง

ได้รับความร่วมมือจากการเคหะแห่งชาติในการบูรณาการการท�ำงานและ
แลกเปลีย่ นข้อมูล ซึง่ นอกจากจะเป็นประโยชน์กบั ทัง้ สองหน่วยงานแล้ว ยังท�ำให้
การจัดท�ำเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจฐานรากมีความครอบคลุม น่าเชื่อถือ และ
น่าจะน�ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขณะนี้ทั้งสองหน่วยงาน
อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดท�ำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ
(MOU) ก่อนด�ำเนินการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป นอกจากนั้นยังได้หารือ
กับส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อบูรณาการ
การท�ำงานพัฒนาดัชนีชี้วัดผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือ
แนวทางการท� ำ งานเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและสามารถเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล
ในมิตติ า่ งๆ ให้เกิดประโยชน์มากทีส่ ดุ คาดว่าจะมีความคืบหน้าอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ภายในปีนี้
ด้านการพัฒนาธุรกิจบริการโลจิสติกส์ ธุรกิจบริการโลจิสติกส์ถือเป็น
ภาคบริการที่มีบทบาทสนับสนุน และเป็นกลไกเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจอื่นๆ
ให้สามารถขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนับวันจะทวี
ความส�ำคัญยิง่ ขึน้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลและเครือ่ งชีว้ ดั ของธุรกิจบริการโลจิสติกส์
ยังขาดการบูรณาการที่ดี ท�ำให้การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ยังท�ำได้
ไม่เต็มทีแ่ ละมีประสิทธิภาพเพียงพอ ดังนัน้ ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
และภาคเอกชน ซึ่ ง มี ส มาพั น ธ์ ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ ไ ทยและสหพั น ธ์
การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเป็นแกนน�ำ จึงได้รว่ มกันจัดท�ำฐานข้อมูลธุรกิจ
บริการโลจิสติกส์ให้มลี กั ษณะบูรณาการ มีความสมบูรณ์และครบถ้วนตามนิยาม
ที่เป็นมาตรฐาน (Logistics Comprehensive Database) เพื่อให้เป็นข้อมูล
ภาคบริการโลจิสติกส์ที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้อ้างอิงได้อย่างเป็นทางการและ
น�ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ ในการด�ำเนินการที่ผ่านมาได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ กรมสรรพากร ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงคมนาคม และ
ส� ำ นั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ เป็ น อย่ า งดี ยิ่ ง
คาดว่าจะสามารถเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นทางการชุดแรกได้ภายในปีนี้

ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เชื่อว่าจากแนวทางการบูรณาการการท�ำงานข้างต้น จะส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
และท�ำให้การท�ำงานของภาครัฐและเอกชนมีประสิทธิภาพ ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ และท้ายที่สุดจะน�ำไปสู่การพัฒนาประเทศในทิศทาง
ที่ถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างเต็มที่และยั่งยืนต่อไป
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Special Report
โดย : นางสาวกนกวรรณ ลอยจันทร์แจ่ม กลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาดัชนีเศรษฐกิจการค้า กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ดัชนีราคาผู้บริโภค กลุ่มแรงงาน (CPI Worker)
โครงสร้างก�ำลังแรงงานในปัจจุบันมีอยู่ถึง 37 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ
55.71 ของจ�ำนวนประชากรทั้งประเทศ (การส�ำรวจภาวะการท�ำงานของ
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ) โดยเป็นก�ำลังแรงงานในภาคการเกษตร ร้อยละ 30.13
ภาคการผลิต ร้อยละ 22.84 และภาคการค้าและบริการ ร้อยละ 47.03
ซึ่งการก�ำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำเป็นการสร้างหลักประกันในการด�ำรงชีพ
ขั้นพื้นฐานให้แก่แรงงาน และเป็นการคุ้มครองแรงงานให้ได้รับค่าตอบแทน
ที่เป็นธรรม นอกจากนี้ อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำยังส่งผลกระทบถึงอัตราค่าจ้างของ
แรงงานในกลุ่มอื่นๆ อีกด้วย
หากพิจารณาในด้านของผู้ใช้แรงงาน อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำที่เหมาะสมจะ
ท�ำให้แรงงานสามารถครองชีพตามอัตภาพได้ ย่อมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ในด้านของผู้ประกอบการ แรงงานเป็นปัจจัยการผลิตที่มีความส�ำคัญปัจจัยหนึ่ง
หากต้นทุนของแรงงานเพิ่มขึ้นย่อมส่งผลต่อต้นทุนที่สูงขึ้นของกิจการอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม หากค่าจ้างที่เพิ่มสูงขึ้นมีความเหมาะสมและ
คุ้มค่ากับผลิตภาพแรงงาน (Labour Productivity) ย่อมไม่ส่งผลกระทบ
ต่ อ กิ จ การมากนั ก ในทางกลั บ กั น หากค่ า จ้ า งที่ ป รั บ เพิ่ ม ขึ้ น ไม่ เ หมาะสม
ผู้ประกอบการอาจตัดสินใจผลักภาระต้นทุนให้กับผู้บริโภคผ่านการเพิ่มราคา
สินค้าและบริการ หรืออาจปรับตัวโดยการลดการจ้างงาน เป็นต้น ในด้าน
เศรษฐกิจของประเทศ อัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ทีเ่ พียงพอต่อค่าใช้จา่ ยในการด�ำรงชีพ
ย่อมช่วยกระตุ้นก�ำลังซื้อ และจะมีผลสะท้อนด้านบวกกลับมายังการขยายตัว
ของการบริโภคภายในประเทศในที่สุด ดังนั้น จะเห็นได้ว่าอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ
ที่เหมาะสมมีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง
ประเทศไทยใช้ ก ฎหมายอั ต ราค่ า จ้ า งขั้ น ต�่ ำ มาตั้ ง แต่ ป ี 2516 และ
ได้พัฒนากระบวนการก�ำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำมาเป็นล�ำดับ โดยในปัจจุบัน

มีคณะกรรมการค่าจ้างแบบไตรภาคี (Tripartite Committee) เป็นผู้พิจารณา
ก�ำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำเพื่อให้มีการถ่วงดุลอ�ำนาจ และรักษาผลประโยชน์
ของทั้งฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายรัฐบาลที่ต้องดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบ
ต่อระบบเศรษฐกิจ โดยมีการน�ำตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจต่างๆ มาใช้เป็นตัวแปร
ประกอบการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ

ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน

ตัวแปรต่างๆ ทีใ่ ช้ในปัจจุบนั ยังไม่มตี วั ชีว้ ดั ทีส่ ะท้อนการบริโภคของผูใ้ ช้แรงงานโดยตรง มีเพียงดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (Consumer price index) ซึง่ เป็นหนึง่ ใน
ตัวแปรส�ำคัญที่ใช้ในการพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ ก็เป็นดัชนีสะท้อนค่าครองชีพของคนทุกกลุ่ม ซึ่งพฤติกรรมการบริโภคอาจแตกต่างจากกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
พอสมควร
06

ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ มี เ ครื่ อ งชี้ วั ด ส� ำ หรั บ พิ จ ารณาอั ต ราค่ า จ้ า งขั้ น ต�่ ำ ของกลุ ่ ม แรงงาน
โดยเฉพาะ กองดั ช นี เ ศรษฐกิ จ การค้ า ส� ำ นั ก งานนโยบายยุ ท ธศาสตร์ ก ารค้ า จึ ง ได้ มี
แนวทางการจัดท�ำดัชนีราคาผู้บริโภคกลุ่มแรงงาน (CPI Worker) โดยการบูรณาการ
ความร่วมมือกับภาครัฐ (กระทรวงแรงงานและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)
ทั้งในเรื่องการจัดท�ำโครงสร้างและการจัดเก็บราคา ซึ่งนอกจากจะได้ตัวชี้วัดที่สามารถ
สะท้อนค่าครองชีพแท้จริงของกลุ่มแรงงานแล้ว ยังเป็นการพัฒนาระบบการท�ำงานที่ใช้
ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีขั้นตอนการด�ำเนินงาน 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและจัดท�ำโครงสร้างและน�้ำหนักของดัชนีราคาผู้บริโภคกลุ่มแรงงาน
โดยศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลทุตยิ ภูมิ จากการส�ำรวจค่าใช้จา่ ยทีจ่ ำ� เป็น
ของแรงงานในภาคอุตสาหกรรม (กระทรวงแรงงาน) ซึ่งส�ำรวจจากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ
จ�ำนวนประมาณ 20,000 ตัวอย่าง และการส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
(ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ) ซึง่ ส�ำรวจจากกลุม่ ตัวอย่างทัว่ ประเทศ จ�ำนวนประมาณ 55,000 ตัวอย่าง
ประกอบกั บ จะด� ำ เนิ น การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ โดยประสานขอความร่ ว มมื อ กั บ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อด�ำเนินการส�ำรวจค่าใช้จ่ายของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ส�ำหรับแรงงานที่ท�ำงานนอกนิคมอุตสาหกรรมได้ประสาน
ขอความร่วมมือจากกระทรวงแรงงานในการส�ำรวจข้อมูล ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมด
ภายในไตรมาสที่สองของปี 2563

จะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่หนึ่งของปี 2563 ในระยะต่อไป
จะประสานความร่วมมือกับนิคมอุตสาหกรรมและแรงงานจังหวัด
เพื่อจัดเก็บราคาสินค้าและบริการจากแหล่งอื่นๆ เพิ่มเติมจากที่
กระทรวงพาณิชย์ด�ำเนินการจัดเก็บ เพื่อให้ข้อมูลราคาสะท้อน
พฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มผู้ใช้แรงงานมากยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 3 จัดท�ำดัชนีราคาผู้บริโภคกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
การประมวลผลเพื่อจัดท�ำดัชนีราคาผู้บริโภคกลุ่มแรงงาน
โดยใช้ สู ต รการค� ำ นวณแบบ Modified Laspeyres และ
ด�ำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และติดตามภาวะและปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าและบริการ เพื่อประกอบการ
จัดท�ำรายงานเป็นรายเดือน
ขั้นตอนที่ 4 เผยแพร่ดัชนีราคาผู้บริโภคกลุ่มแรงงานระดับ
ประเทศ ภาค และจังหวัด
ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเผยแพร่ได้ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563
จากการด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ ดั ช นี ร าคาผู ้ บ ริ โ ภคกลุ ่ ม แรงงาน
ดังกล่าวข้างต้น จะท�ำให้ประเทศมีเครื่องชี้วัดด้านค่าครองชีพของ
กลุ่มผู้ใช้แรงงานที่สะท้อนรูปแบบและพฤติกรรมการบริโภคของ
ผู้ใช้แรงงานอย่างแท้จริง ซึ่งคณะอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต�่ำจังหวัด
คณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรอง และคณะกรรมการ
ค่าจ้างขั้นต�่ำ จะสามารถใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาก�ำหนด
อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำที่ถูกต้องและตรงกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสามารถ
น� ำ ไปใช้ ป ระกอบการตั ด สิ น ใจและวางแผนให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ภารกิจที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะเดียวกัน
จะสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการในการท�ำงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ซึง่ จะท�ำให้การท�ำงานมีประสิทธิภาพ ลดความซ�ำ้ ซ้อน
และประหยัดทรัพยากร และจะเป็นต้นแบบให้เกิดการบูรณาการ
การท�ำงานในลักษณะนี้ส�ำหรับเครื่องชี้วัดอื่นๆ ต่อไปในอนาคต
อีกด้วย

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาข้อมูลราคาสินค้าและบริการที่ใช้ในการจัดท�ำดัชนีราคาผู้บริโภค
กลุ่มแรงงาน
โดยในระยะแรก จะศึ ก ษาและใช้ ข ้ อ มู ล ราคาสิ น ค้ า และบริ ก ารจากดั ช นี ผู ้ บ ริ โ ภค
ชุดทัว่ ไปและชุดรายได้นอ้ ยของกระทรวงพาณิชย์ ในการจัดท�ำดัชนีราคาผูบ้ ริโภคกลุม่ แรงงาน
โดยจะด�ำเนินการควบคู่ไปกับการศึกษาและจัดท�ำโครงสร้างฯ ในขั้นตอนที่ 1 ซึ่งคาดว่า
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โดย : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ภาพรวมเศรษฐกิจเดือนธันวาคม 2562
ภาพรวม ภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัว แต่มแี นวโน้มดีขนึ้
หลังจากสหรัฐฯ และจีนบรรลุขอ้ ตกลงการค้าระยะแรกอย่างไม่เป็น
ทางการ การค้าระหว่างประเทศยังคงหดตัว ส่งผลต่อการส่งออก
ของไทยหดตั ว ต่ อ เนื่ อ ง เมื่ อ พิ จ ารณาเสถี ย รภาพเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศจากอัตราเงินเฟ้อจะเห็นว่า เงินเฟ้อขยายตัวอย่างช้าๆ
และต่อเนือ่ งโดยเฉพาะเงินเฟ้อพืน้ ฐาน ส่วนหนึง่ น่าจะมาจากผลของ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการช่วยเหลือเกษตรกรของภาครัฐ
ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งสนับสนุนให้การบริโภคเพิ่มขึ้น สะท้อนจาก
การเพิม่ ขึน้ ของรายได้การจัดเก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ ทีเ่ ก็บจากการบริโภค
ในประเทศขยายตัวต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่ 4 ปริมาณการน�ำเข้าสินค้า
อุปโภคบริโภคที่กลับมาขยายตัวเป็นบวก และการเพิ่มขึ้นของ
ราคาสิ น ค้ า เกษตรส� ำ คั ญ ส่ ง ผลให้ ร ายได้ แ ละความต้ อ งการ
บริโภคของเกษตรกรเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดด้านอุปสงค์การลงทุน อาทิ การจ�ำหน่ายปูนซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์เหล็ก รถยนต์ เชิงพาณิชย์ รถจักรยานยนต์
ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง และการท�ำธุรกรรมอสังหาฯ ยังลดลงอย่างต่อเนือ่ ง ส่วนหนึง่ น่าจะได้รบั ผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และการชะลอตัวของ
การลงทุนภาคเอกชนในช่วงทีผ่ า่ นมา
ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป)
เดื อ นธั น วาคม 2562 เท่ า กั บ 102.62
เทียบกับเดือนธันวาคม 2561 สูงขึน้ ร้อยละ
0.87 (YoY) ตามการสูงขึ้นของหมวด
อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ไม่ มี แ อลกอฮอล์
ร้อยละ 1.73 จากข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์
จากแป้ง ร้อยละ 8.75 โดยเฉพาะข้าวสารเหนียว
ที่ มี ป ริ ม าณผลผลิ ต น้ อ ยลง ขณะที่
ความต้ อ งการยั ง มี อ ยู ่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น�้ำ สูงขึ้นร้อยละ
2.21 จากความต้ อ งการที่ มี ม ากในช่ ว ง
เทศกาลปีใหม่ ประกอบกับการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์ในสุกร ไข่และผลิตภัณฑ์นม
(ไข่ไก่ นมสด นมเปรีย้ ว) สูงขึน้ ร้อยละ 2.29 เครือ่ งดืม่ ไม่มแี อลกอฮอล์ (น�ำ้ อัดลม
น�ำ้ หวาน เครือ่ งดืม่ รสช็อกโกแลต) สูงขึน้ ร้อยละ 1.86 จากการปรับภาษีในกลุม่
เครื่องดื่มที่มีน�้ำตาลผสมเมื่อตุลาคมที่ผ่านมา อาหารบริโภคในบ้านและ
นอกบ้าน สูงขึน้ ร้อยละ 0.68 และ 0.26 ตามล�ำดับ รวมทัง้ ผลไม้ สูงขึน้ ร้อยละ
2.85 ในขณะทีผ่ กั สด (ผักคะน้า ถัว่ ฝักยาว ผักบุง้ ) ลดลงร้อยละ 1.90 ตามปริมาณ
ผลผลิตทีอ่ อกมาก เนือ่ งจากสภาพอากาศเหมาะต่อการเพาะปลูก และฐานราคา
ในปีที่ผ่านมาสูง เครื่องประกอบอาหาร (น�้ำมันพืช ซีอ๊ิว ซอสหอยนางรม)
ลดลงร้อยละ 0.02 หมวดอืน่ ๆ ไม่ใช่อาหารและเครือ่ งดืม่ สูงขึน้ ร้อยละ 0.38
ตามการสูงขึ้นของหมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล (ผลิตภัณฑ์
ป้องกันและบ�ำรุงผิว โฟมล้างหน้า) สูงขึ้นร้อยละ 0.61 หมวดเครื่องนุ่งห่ม
และรองเท้า (เสื้อผ้าบุรุษและสตรี) สูงขึ้นร้อยละ 0.25 หมวดเคหสถาน
(ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าเช่าบ้าน) สูงขึ้นร้อยละ 0.27 หมวดการบันเทิง การอ่าน
การศึกษาฯ (ค่าเดินทางไปเยีย่ มญาติและท�ำบุญ ค่าเล่าเรียน) สูงขึน้ ร้อยละ 0.73
รวมทั้ ง หมวดพาหนะการขนส่ ง และการสื่ อ สาร สู ง ขึ้ น ร้ อ ยละ 0.36
จากค่าโดยสารสาธารณะทีป่ รับเพิม่ ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ ขณะทีร่ าคา
ขายปลีกน�้ำมันเชื้อเพลิงหดตัวลดลงร้อยละ 0.59 การสื่อสาร (เครื่องรับ
โทรศัพท์มือถือ) ลดลงร้อยละ 0.05 หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์
(เบียร์ ไวน์) ลดลงร้อยละ 0.12
ดัชนีราคาผู้บริโภค เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ
0.01 (MoM) เฉลี่ยทั้งปี 2562 สูงขึ้นร้อยละ 0.71 (AoA)
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ดัชนีราคาผูผ้ ลิต เดือนธันวาคม
2562 เท่ากับ 100.7 เมื่อเทียบกับ
เดือนธันวาคม 2561 ลดลงร้อยละ
0.3 (YoY) ตามการลดลงของหมวด
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม ลดลง
ร้อยละ 0.9 และหมวดผลิตภัณฑ์
จากเหมื อ ง ลดลงร้ อ ยละ 1.3
โดยเฉพาะน�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง น�้ ำ มั น
ปิ โ ตรเลี ย มดิ บ ก๊ า ซธรรมชาติ
เม็ ด พลาสติ ก ฮาร์ ด ดิ ส ก์ ไ ดรฟ์
สิง่ ทอ เยือ่ กระดาษ โลหะขัน้ มูลฐาน
โดยมีเหตุผลส�ำคัญจากภาวะเศรษฐกิจโลกทีช่ ะลอตัว ในขณะทีห่ มวดผลผลิตเกษตรกรรม ขยายตัวต่อเนือ่ งทีร่ อ้ ยละ 5.0 โดยสินค้าส�ำคัญทีม่ รี าคาเพิม่ ขึน้ ได้แก่
ข้าวเปลือกเหนียว ยางพารา รวมทัง้ ผลปาล์มสดทีป่ รับตัวสูงขึน้ ตามมาตรการภาครัฐทีส่ นับสนุนการน�ำไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า และการใช้นำ�้ มันดีเซลหมุนเร็ว
(บี 7 บี 10 และบี 20) กลุม่ สัตว์มชี วี ติ และผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สุกร ไก่มชี วี ติ ไข่ไก่ และสัตว์นำ�้ ส�ำหรับสินค้าทีร่ าคาลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์
หัวมันส�ำปะหลัง และผักสด จากปริมาณผลผลิตทีอ่ อกสูต่ ลาดมากแต่ความต้องการยังคงทรงตัว
ดัชนีราคาผูผ้ ลิต เมือ่ เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2562 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.3 (MoM) เฉลีย่ ทัง้ ปี 2562 ลดลงร้อยละ 1.0 (AoA)
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน
ธันวาคม 2562 เท่ากับ 105.0 เมื่อ
เทียบกับเดือนธันวาคม 2561 ลดลง
ร้อยละ 2.1 (YoY) จากการลดลง
ของหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก
ร้อยละ 12.3 ที่ลดลงต่อเนื่องเป็น
เดือนที่ 13 โดยเฉพาะเหล็กเส้นกลม
ผิวเรียบ-ผิวข้ออ้อย เหล็กโครงสร้าง
รูปพรรณ ปรับลดลงตามราคาวัตถุดบิ
(เศษเหล็ก) ประกอบกับความต้องการ
ใช้ลดลง ตามการชะลอตัวของโครงการ
ก่อสร้าง รวมทัง้ มีการน�ำเข้าเหล็กจากต่างประเทศมาจ�ำหน่ายปริมาณมาก หมวดซีเมนต์ (ปูนซีเมนต์ผสม) ลดลงร้อยละ 0.2 สอดคล้องกับปริมาณการจ�ำหน่ายในประเทศ
หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.6 และหมวดวัสดุกอ่ สร้างอืน่ ๆ ลดลงร้อยละ 0.4 จากการลดลงของยางมะตอยตามราคาน�ำ้ มันดิบ ขณะทีห่ มวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
(ไม้พนื้ ไม้ฝา ไม้คาน) สูงขึน้ ร้อยละ 9.9 ราคาสูงขึน้ ต่อเนือ่ งจากช่วงต้นปี หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต (เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา คอนกรีต
บล็อกปูพนื้ ) สูงขึน้ ร้อยละ 1.0 ความต้องการเพิม่ ขึน้ จากการเร่งด�ำเนินโครงการขนาดใหญ่ภาครัฐ และการซ่อมซ่อมแซมทีอ่ ยูอ่ าศัยหลังภาวะอุทกภัยในภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงทีผ่ า่ นมา ส�ำหรับหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา หมวดกระเบือ้ ง และหมวดวัสดุฉาบผิว ไม่เปลีย่ นแปลง
ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง เมือ่ เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2562 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.3 (MoM) เฉลีย่ ทัง้ ปี 2562 ลดลงร้อยละ 1.2 (AoA)
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือนธันวาคม
2562 ดัชนีความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภคโดยรวมอยูท่ ี่
ระดับ 44.5 เท่ากับเดือนพฤศจิกายน 2562
โดยดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น ผู ้ บ ริ โ ภคในปั จ จุ บั น
ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยจากระดับ 39.0 มาอยู่ที่
ระดับ 39.4 ในขณะทีด่ ชั นีความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภค
ในอนาคตปรับตัวลดลงจากระดับ 48.2 มาอยูท่ ี่
ระดับ 48.0 คาดว่ามาจากความกังวลต่อปัญหา
การชะลอตัวของเศรษฐกิจที่ยังไม่มีสัญญาณ
ในการฟื ้ น ตั ว ที่ ชั ด เจน อย่ า งไรก็ ต าม ดั ช นี
ความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภคในอนาคตเฉลีย่ ทัง้ ปี 2562
อยูท่ รี่ ะดับ 52.8 (อยูใ่ นระดับเชือ่ มัน่ ) ชีว้ า่ ผูบ้ ริโภค
ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อสถานการณ์เศรษฐกิจ
ในอนาคต ซึ่ ง น่ า จะเป็ น ปั จ จั ย สนั บ สนุ น ให้
การฟืน้ ตัวของอุปสงค์ในประเทศเป็นไปในอัตรา
ที่เร่งขึ้นหากสถานการณ์เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว
และมีความชัดเจนมากขึ้น
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การค้าระหว่างประเทศของไทย : พฤศจิกายน 2562
การส่งออก การส่งออกของไทยในเดือนพฤศจิกายน 2562 มีมลู ค่า 19.7 พันล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ หดตัวที่ร้อยละ 7.4 โดยภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัวจาก
สงครามการค้าและปัจจัยอืน่ ๆ ท�ำให้การค้าระหว่างประเทศและการส่งออกของหลาย
ประเทศทัว่ โลกหดตัวรวมทัง้ ประเทศไทยด้วย แต่การส่งออกของไทยยังคงรักษาระดับมูลค่า
ส่งออกได้ดกี ว่าหลายประเทศในภูมภิ าคทีห่ ดตัวมากกว่าไทย เช่น เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย
สิงคโปร์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม มีปจั จัยชัว่ คราวในสินค้ากลุม่ น�ำ้ มันและสินค้าเกีย่ วเนือ่ งที่
การส่งออกลดลงอย่างมาก สาเหตุจากการปิดโรงกลัน่ ในประเทศเพือ่ ซ่อมบ�ำรุงในช่วงปลายปี
ท�ำให้การส่งออกน�ำ้ มัน เม็ดพลาสติก และเคมีภณ
ั ฑ์ทมี่ สี ดั ส่วนการส่งออกรวมกันกว่า
ร้อยละ 11 ลดลงกว่าร้อยละ 27 แต่ในช่วงต้นปี 2563 จะกลับมาผลิตได้ตามเดิม อีกประเด็น
ทีเ่ ป็นพัฒนาการทีด่ ี คือ ผลกระทบของสงครามการค้าต่อการส่งออกของไทยเริม่ ทรงตัว
เห็นได้จากการทีไ่ ทยสามารถส่งออกสินค้าไปทดแทนในตลาดสหรัฐฯ และจีนได้ดหี ลายกลุม่
รวมทัง้ การส่งออกไปจีน ไต้หวัน ฮ่องกง ขยายตัว แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวของ Supply
Chain ของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าอุตสาหกรรมบางรายการกลับมาขยายตัวเป็นบวก
เช่น เครือ่ งสันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ (กลับมาเป็นบวกในรอบ 10 เดือน)
ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ (กลับมาเป็นบวกในรอบ 4 เดือน) ในรายตลาด การส่งออกไปสหรัฐฯ
(หักอากาศยาน) ยังขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 1.4 เช่นเดียวกับไต้หวันทีข่ ยายตัวร้อยละ 6.5
ต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่ 5 ขณะทีก่ ารส่งออกไปจีน และฮ่องกงกลับมาขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 2.3
และ 2.6 ตามล�ำดับ รวม 11 เดือนของปี 2562 การส่งออกหดตัวร้อยละ 2.8
การส่งออกไปตลาดส�ำคัญได้รับผลกระทบส่วนหนึ่งจากปัจจัยชั่วคราวของ
การส่งออกน�ำ้ มันและผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย่ วเนือ่ งทีล่ ดลง ทัง้ นี้ การส่งออกไปยังตลาดหลัก
หดตัวร้อยละ 6.9 เนือ่ งจากการส่งออกไปสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญีป่ นุ่ ทีห่ ดตัวร้อยละ
2.6 8.2 และ 10.9 ตามล�ำดับ ด้านการส่งออกไปตลาดศักยภาพสูง หดตัวร้อยละ 6.1
เป็นผลมาจากการส่งออกไปเอเชียใต้ อาเซียน-5 และ CLMV หดตัวร้อยละ 15.2
11.1 และ 9.3 ตามล�ำดับจากการส่งออกสินค้ากลุ่มน�้ำมันที่ลดลง อย่างไรก็ตาม
การส่งออกไปจีนกลับมาขยายตัวร้อยละ 2.3 ส�ำหรับตลาดศักยภาพระดับรอง หดตัว
ทีร่ อ้ ยละ 12.8 ตามการส่งออกไปตลาดรัสเซียและกลุม่ ประเทศ CIS ทวีปออสเตรเลีย
แอฟริกา และลาตินอเมริกา ทีห่ ดตัวร้อยละ 26.0 22.0 19.3 และ 10.9 ตามล�ำดับ
ขณะทีก่ ารส่งออกไปตะวันออกกลางขยายตัวร้อยละ 5.9

แนวโน้มการส่งออกในช่วงทีเ่ หลือของปี 2562

การค้าระหว่างประเทศของไทยและการส่งออกของไทยมีทศิ ทางไปในแนวทาง
เดียวกันกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก ที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจชะลอตัวจาก
สงครามการค้าและปัจจัยอืน่ ๆ แต่สนิ ค้าส่งออกของไทยมีความหลากหลาย (Product
Diversification) และมีคณ
ุ ภาพสูง เป็นทีย่ อมรับของทัว่ โลก ท�ำให้สามารถรักษาฐาน
และขยายการส่งออกไปในประเทศต่างๆ ได้ ในช่วงต้นปี 2563 เมื่อการผลิตสินค้า
กลุม่ น�ำ้ มันทัง้ หมดกลับมาสูส่ ภาวะปกติ น่าจะส่งผลดีตอ่ การส่งออกในไตรมาสแรก
ข้อตกลงทางการค้าระยะแรก (Phase-1 Deal) ระหว่างจีนและสหรัฐฯ จะช่วยให้
บรรยากาศการค้าดีขนึ้ และคลายความกังวลได้ในระยะสัน้ ว่าสงครามการค้าจะไม่ลกุ ลาม
ถึงการขึน้ ภาษีนำ� เข้าเต็มจ�ำนวนระหว่างกัน เช่นเดียวกันกับการออกจากสหภาพยุโรป
ของสหราชอาณาจักร (Brexit) ทีม่ คี วามชัดเจนขึน้ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มเศรษฐกิจโลก
ทีย่ งั คงเปราะบาง การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ - จีนในระยะที่ 2 ยังมีความไม่แน่นอน
เนือ่ งจากไม่มรี ายละเอียดปรากฏแน่ชดั อีกทัง้ ยังมีประเด็นส�ำคัญเชิงโครงสร้างทีค่ าดว่า
ต้องใช้เวลาในการเจรจาต่อรอง นอกจากนี้ ความผันผวนของราคาน�้ำมันดิบและ
สินค้าโภคภัณฑ์ จะยังกดดันแนวโน้มการส่งออกไทยในระยะสัน้ - กลาง
แม้วา่ ภาพรวมการส่งออกยังชะลอตัว สินค้าส่งออกหลายรายการ สามารถขยายตัว
ต่อเนือ่ ง สินค้าเกษตรและเกษตรอาหาร เช่น น�ำ้ ตาลทราย ผัก ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง
กระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ขา้ วสาลี และอาหารส�ำเร็จรูปอืน่ ๆ เครือ่ งดืม่ อาหารสัตว์เลีย้ ง
และไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง และสินค้าอุตสาหกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์ยาง รถจักรยานยนต์
และส่วนประกอบ เครือ่ งส�ำอาง สบูแ่ ละผลิตภัณฑ์รกั ษาผิว แผงสวิทซ์และแผงควบคุม
กระแสไฟฟ้า และเฟอร์นเิ จอร์และชิน้ ส่วน นอกจากนี้ เห็นสัญญาณการกระจายตัว
และขยายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่มากขึน้ ในสินค้าเกษตรส�ำคัญ อาทิ ข้าว ในตลาด
อิรกั แคเมอรูน เคนยา ยางพารา ในตุรกี และน�ำ้ ตาล ในซูดาน ซึง่ แม้วา่ ยังมีสดั ส่วน
ไม่มากนัก แต่ถอื เป็นตลาดใหม่ทไี่ ม่ควรมองข้ามและเร่งเข้าท�ำตลาด โดยเฉพาะในช่วงที่
การค้าเผชิญความท้าทายทีห่ ลากหลายและรอบด้านในปัจจุบนั
นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
มุง่ มัน่ เร่งรัดการส่งออกสินค้าเกษตรส�ำคัญและสินค้าอุตสาหกรรม ตามทีไ่ ด้ลงนาม
ข้อตกลง MOU ในหลายประเทศ รวมทัง้ สิน้ 35 ฉบับ มูลค่ากว่า 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
อาทิ ยางพารา ข้าว ผลิตภัณฑ์ไก่สดและไก่แปรรูป มันส�ำปะหลัง และยางรถยนต์
เพื่อผลักดันการส่งออกในช่วงเดือนธันวาคม 2562 และไตรมาสแรกของปี 2563
ต่อไป และกระทรวงพาณิชย์จะเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA)
ทีอ่ ยูร่ ะหว่างด�ำเนินการให้เสร็จสิน้ โดยเร็ว และเตรียมความพร้อมส�ำหรับการเจรจา FTA
ในอนาคต เพือ่ ขยายฐานตลาดส่งออกให้ครอบคลุมมากยิง่ ขึน้
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หน่วย (Unit) :
ล้านเหรียญสหรัฐ (Million USD)
มูลค่าการส่งออก
(Export value)
มูลค่าการน�ำเข้า
(Import value)
ดุลการค้า
(Trade Balance)

พ.ย. 2562
Nov 2019
19,656.9
-7.39%
19,108.1
-13.78%

ม.ค. – พ.ย. 2562
Jan-Nov 2019
227,090.3
-2.77%
218,081.4
-5.22%

+548.8

+9,008.9

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน พ.ย. 62

สินค้า

มูลค่า
Δ
(ล้าน USD) (%YoY)

สัดส่วน
(%)

ประเทศ

มูลค่า
(ล้าน USD)

Δ
(%YoY)

สัดส่วน
(%)

-15.63

10.17

จีน

2,645.76

2.26

13.46

-0.08

8.35

สหรัฐฯ

2,561.98

-2.62

13.03

2.13
4.31
-11.58

5.06
5.06
3.69

ญีป่ นุ่
เวียดนาม
ฮ่องกง

2,029.45
1,072.64
987.58

-10.95
-16.17
2.57

10.32
5.46
5.02

รถยนต์ อุปกรณ์
1,988.42
และส่วนประกอบ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์
1,641.47
อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ผลิตภัณฑ์ยาง
994.26
อัญมณีและเครือ่ งประดับ 993.86
725.88
เม็ดพลาสติก

สินค้าและแหล่งน�ำเข้า 5 อันดับแรก เดือน พ.ย. 62

สินค้า
เครือ่ งจักรกล
และส่วนประกอบ
เครือ่ งจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ
เคมีภณ
ั ฑ์
อัญมณีและเครือ่ งประดับ
เหล็ก เหล็กกล้าและ
ผลิตภัณฑ์

มูลค่า
(ล้านUSD)

Δ
(%YoY)

สัดส่วน
(%)

ประเทศ

มูลค่า
Δ
สัดส่วน
(ล้าน USD) (%YoY) (%)

1,773.07

-7.54

9.28

จีน

4,743.05

1.96

24.82

1,462.65

-10.61

7.65

ญีป่ นุ่

2,632.87

-17.55

13.78

1,204.47
1,150.91

-17.67
18.86

6.30
6.02

สหรัฐฯ
มาเลเซีย

1,200.57
910.19

-14.10
-17.80

6.28
4.76

1,020.81

-10.45

5.34

สิงคโปร์

812.02

14.81

4.25

ดัชนีราคาส่งออก-น�ำเข้า

ดัชนีราคา
ส่งออก
น�ำเข้า

การเปลี่ยนแปลง (%MoM)
ก.ย. 62
ต.ค. 62
พ.ย. 62
+0.2
-0.4
ไม่เปลีย่ นแปลง
+0.2
-0.3
+0.6

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)
พ.ย. 62
ดัชนี พ.ย. 62
+0.3
100.7
+1.3
93.5

การน�ำเข้า เดือนพฤศจิกายน 2562 การน�ำเข้า มีมลู ค่า 19,108.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หดตัว

ร้อยละ 13.8 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา โดยเป็นการหดตัวของ เครือ่ งจักรกล
และส่วนประกอบ (-7.5%) เครือ่ งจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (-10.6%) เคมีภณ
ั ฑ์ (-17.7%)
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (-10.5%) ด้านสินค้าทีย่ งั มีการน�ำเข้าขยายตัว ได้แก่ อัญมณี
และเครือ่ งประดับ (+18.9%) โดยแหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+2.0%)
ญีป่ นุ่ (-17.6%) สหรัฐอเมริกา (-14.1%) มาเลเซีย (-17.8%) และสิงคโปร์ (+14.8%)
ดุลการค้า เดือนพฤศจิกายน 2562 เกินดุลการค้ามูลค่า 548.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ดัชนีราคาสินค้าส่งออก-น�ำเข้า

ดัชนีราคาส่งออก เดือนพฤศจิกายน 2562 เท่ากับ 100.7 (ปี 2555 = 100) เทียบกับเดือน
พฤศจิกายน 2561 สูงขึน้ ร้อยละ 0.3 (YoY) และเมือ่ เทียบกับเดือนตุลาคม 2562 (MoM) ไม่เปลีย่ นแปลง
จากผลของราคาในหมวดสินค้าเกษตรกรรมเป็นส�ำคัญ สูงขึน้ ร้อยละ 5.8 โดยเฉพาะข้าว ยางพารา
ไก่สดแช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป และผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง เนือ่ งจาก สงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐฯ และจีนเริม่ คลีค่ ลาย รวมถึงปัญหา Brexit มีความชัดเจนขึน้ ขณะที่ หมวดสินค้าที่
ปรับลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าแร่และเชือ้ เพลิง ลดลงร้อยละ 7.8 ได้แก่ น�ำ้ มันส�ำเร็จรูป และ
น�ำ้ มันดิบ จากฐานของราคาน�ำ้ มันดิบในช่วงก่อนหน้าทีอ่ ยูใ่ นระดับสูง และ หมวดสินค้าอุตสาหกรรม
ลดลงร้อยละ 0.1 ได้แก่ เม็ดพลาสติก เครือ่ งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ รถยนต์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ยาง ตามการสัง่ ซือ้ สินค้าทีช่ ะลอตัวลง ส�ำหรับหมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร ดัชนีราคาไม่เปลีย่ นแปลง เฉลีย่ 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.) ปี 2562 เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2561 สูงขึน้ ร้อยละ 0.2 (AoA)
ดัชนีราคาน�ำเข้า เดือนพฤศจิกายน 2562 เท่ากับ 93.5 (ปี 2555 = 100) เทียบกับเดือน
พฤศจิกายน 2561 สูงขึน้ ร้อยละ 0.6 (YoY) และเมือ่ เทียบกับเดือนตุลาคม 2562 สูงขึน้ ร้อยละ
0.6 (MoM) จากผลของราคาในหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งเป็นหลัก สูงขึน้ ร้อยละ 3.3
ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ และรถยนต์นงั่ หมวดสินค้าทุน สูงขึน้ ร้อยละ 2.6 ได้แก่
เครื่องจักร ไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ และเครื่องมือ เครื่องใช้
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การทดสอบ หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค สูงขึน้ ร้อยละ 1.8 ได้แก่ สบู่
ผงซักฟอกและเครือ่ งส�ำอาง เครือ่ งใช้ไฟฟ้าในบ้านและผลิตภัณฑ์อาหารอืน่ ๆ หมวดสินค้าวัตถุดบิ
และกึง่ ส�ำเร็จรูป สูงขึน้ ร้อยละ 1.7 ได้แก่ ทองค�ำ อุปกรณ์ ส่วนประกอบเครือ่ งใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์ทำ� จากพลาสติก ขณะทีห่ มวดสินค้าทีด่ ชั นีราคาน�ำเข้าปรับลดลง
คือ หมวดสินค้าเชือ้ เพลิง ลดลงร้อยละ 17.1 ได้แก่ น�ำ้ มันดิบ ก๊าซธรรมชาติปโิ ตรเลียม และ
ถ่านหิน ตามภาวะราคาตลาดโลก ประกอบกับเงินบาทแข็งค่า เฉลีย่ 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.) ปี 2562
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ไม่เปลีย่ นแปลง

Commodities & FX

สถานการณ์ราคาทองค�ำ ราคาน�ำ้ มัน อัตราแลกเปลีย่ น และราคาสินค้าเกษตร
ธันวาคม 2562

ราคาทองค�ำ

ราคาทองค�ำเฉลีย่ รายเดือน

ราคาทองค�ำเดือนธันวาคม เฉลีย่ อยูท่ ี่ 21,104.55 บาท เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยร้อยละ 0.48
เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า หลังจากทีล่ ดลงติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือน สอดคล้องกับ
การปรับเพิ่มขึ้นของราคาทองค�ำในตลาดโลก มาอยู่ที่ 1,476.04 เหรียญสหรัฐฯ
ต่ อ ทรอยออนซ์ โดยเพิ่ ม จากเดื อ นก่ อ นหน้ า ร้ อ ยละ 0.41 ปั จ จั ย บวกมาจาก
ความผ่ อ นคลายของปั ญ หาข้ อ ขั ด แย้ ง ทางการค้ า ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การชะลอตั ว ของ
เศรษฐกิ จ โลก สหรั ฐ ฯ ได้ ล งนามข้ อ ตกลงการค้ า กั บ จี น ในเฟสแรก
แต่ยังคงมีปัจจัยลบ เช่น สหรัฐฯ ยังมีแนวโน้มที่จะขึ้นภาษีกับฝรั่งเศส บราซิล
และอาร์เจนตินา รวมถึงข้อขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือ และตะวันออกกลาง
คาดการณ์วา่ ราคาทองค�ำในไตรมาสแรกของปี 2563 จะปรับตัวอยูท่ ี่ 1,470 - 1,500
เหรียญสหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์

ราคาน�้ำมัน

ราคาน�้ำมันดิบเดือนธันวาคม 2562 ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยราคาน�้ำมันดิบ WTI
เฉลีย่ อยูท่ ี่ 59.88 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.11 จากเดือนก่อนหน้า
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.93 ราคาน�้ำมันดีเซล อยู่ที่
26.40 บาท/ลิตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.64 จากเดือนก่อนหน้า ในขณะที่ราคาน�้ำมัน
แก๊สโซฮอลล์ อยู่ที่ 23.84 บาท/ลิตร ลดลงร้อยละ 0.71 จากเดือนก่อนหน้า
โดยราคาน�้ำมันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเดือนนี้เนื่องจาก โอเปกและ
กลุ่มประเทศพันธมิตรยังคงปรับลดก�ำลังการผลิต ประกอบกับสงครามการค้า
มีแนวโน้มดีขนึ้ หลังจากสหรัฐฯ และจีน เปิดเผยว่าจะมีการลงนามข้อตกลงการค้า
เฟสแรกในต้นเดือน ม.ค. 63 ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและความต้องการใช้
น�ำ้ มันโลกเพิม่ ขึน้ ทัง้ นีค้ าดว่าราคาน�ำ้ มันดิบในปี 2563 จะปรับตัวสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
ตามความต้องการใช้นำ�้ มันทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้

ราคาน�ำ้ มันเฉลีย่ รายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงินบาทเดือนธันวาคม 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 30.22 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ
แข็งค่าขึน้ ร้อยละ 0.07 จากเดือนก่อนหน้า และเมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น
แข็งค่าขึ้นร้อยละ 7.57 โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าเงินบาท ส่วนใหญ่มาจากปัจจัย
ด้านต่างประเทศ ไม่วา่ จะเป็นความไม่แน่นอนของสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ
ความผันผวนของค่าเงินดอลลาร์ สรอ. การด�ำเนินนโยบายการเงินของ FED รวมถึง
เงินทุนจากต่างประเทศไหลเข้าไทย ล้วนส่งผลให้เงินบาทแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในช่วงก่อนวันหยุดสิ้นปีที่มีการท�ำธุรกรรมค่อนข้างสูง ประกอบกับ
ค่าเงินดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่า ส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่ามาก ทั้งนี้ สนค. คาดว่า
อัตราแลกเปลีย่ นในปี 2563 จะอยูท่ ี่ 30 - 32 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ

อัตราแลกเปลีย่ นเฉลีย่ รายเดือน

ข้าว
ราคาสินค้ารายเดือน
เดือน
พ.ย. 62
สินค้า
ข้าว : (Baht/100Kg)
ข้าวขาว 5% (ใหม่)
1,128.68
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2
3,280.26
ยางพารา : (Baht/Kg)
แผ่นรมควัน ชั้น3 (f.o.b)
45.62
ยางแท่ง STR20 (f.o.b)
41.57
ทองค�ำ
ลอนดอน PM (USD/Troy oz.)
1,470.02
ไทย (THB/Baht)
21,004.76
น�้ำมันดิบ : (USD/BBL)
WTI
56.97
อัตราแลกเปลี่ยน
THB/USD
30.24

ธ.ค. 62

%∆(MOM) ธ.ค. 61

ธ.ค. 62

1,175.00 1,151.67
3,315.00 3,055.00

%∆(YOY)

1,151.67
3,055.00

2.04
-6.87

48.17
44.39

5.59
6.78

1,476.04
21,104.55

0.41
0.48

59.88

5.11

49.11

59.88

21.93

30.22

-0.07

32.70

30.22

-7.57

46.66
42.00

48.17
44.39

1,220.95 1,476.04
19,292.86 21,204.55

-1.99
-7.84
3.24
5.69
18.28
9.39

ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) เดือนธันวาคม 2562 ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากเดือนพฤศจิกายน จากราคา 1,128.68 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 1,151.67 บาท/
100 กิโลกรัม ขณะทีร่ าคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2 (ใหม่) ปรับตัว
ลดลงจาก 3,280.26 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 3,055.00 บาท/100 กิโลกรัม ราคาข้าว
ได้ รั บ ปั จ จั ย สนั บ สนุ น จากความต้ อ งการใช้ ใ นช่ ว งเทศกาลและการเตรี ย มลง
นามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น (MOU) เกี่ยวกับการรับประกันคุณภาพข้าวไทย
เพื่ อ การส่ ง ออกระหว่ า งไทยและอิ รั ก อย่ า งไรก็ ต ามยั ง คงได้ รั บ แรงกดดั น จาก
ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และค่าเงินบาททีแ่ ข็งค่า

ยางพารา

ราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลีย่ ณ ท่าเรือ
กรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนธันวาคม 2562 เฉลีย่ อยูท่ กี่ โิ ลกรัมละ 48.17 บาท
และ 44.39 บาท ตามล�ำดับ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากเดือนก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ 5.59
และ 6.78 ราคายางปรับตัวเพิ่มขึ้นตามตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ ประกอบกับ
ปริมาณผลผลิตยางลดลงจากโรคใบร่วงทีร่ ะบาดทัว่ พืน้ ทีเ่ พาะปลูกภาคใต้ อย่างไรก็ตาม
ผู้ประกอบการภายในประเทศมีการชะลอการซื้อยาง เนื่องจากใกล้ช่วงวันหยุดยาว
ในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่
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สวัสดีปใี หม่ Hong Kong

เหตุการณ์ประท้วงในฮ่องกงดูเหมือนจะรุนแรง และมีทีท่าว่าจะยืดเยื้อ
ไปถึงปีใหม่-ตรุษจีน 2563 แต่ในสายตา “ปักกิ่ง” กลับดูเหมือนจะไม่ได้
ให้ความสำ�คัญต่อสถานการณ์นส้ี กั เท่าใดนัก ทำ�ไมจึงเป็นเช่นนัน้ ?
“ปักกิง
่ ” มองว่าเหตุการณ์ฮอ่ งกงไม่ได้รน
ุ แรงกระทบต่อความมัน่ คงของจีน
เหมือนกรณี “เทียนอันเหมิน” และชาวฮ่องกงส่วนใหญ่ (ทีไ่ ม่ใช่แกนนำ�) ทีส่ นับสนุน
การประท้วงด้วยปัญหาเรือ่ งปากท้องมากกว่าประเด็นด้านการเมือง เช่น การถูกคนจีน
เข้าไปแย่งงาน ค่าครองชีพสูง และทีอ่ ยูอ่ าศัยราคาแพงมาก จีนน่าจะเลือกวิธที ่ี
ไม่ใช้ความรุนแรงเพือ่ แสดงออกด้านภาพลักษณ์ทด่ี ขี องจีนต่อชาวโลกทีจ่ นี ต้องการ
เป็นผูน้ ำ�โลกใหม่ดว้ ยนโยบาย One Belt One Road และการปล่อยกูใ้ ห้ประเทศ
โลกทีส่ ามและให้ความเคารพต่อระบบการค้าเสรี เช่น ฮ่องกง
ตำ�รวจฮ่องกงยัง OK ท่าทีจน
ี ยังเห็นว่ารัฐบาลและตำ�รวจฮ่องกงน่าจะ
จัดการกับปัญหาผูป้ ระท้วงได้โดยไม่จำ�เป็นต้องใช้กำ�ลังทหารจากจีน อย่างไรก็ตาม
สถานการณ์อาจพลิกผันได้ เราจึงอาจแยกแยะความเป็นไปได้ของสถานการณ์
ออกเป็น 4 แนวทางด้วยกัน
ทางเลือกทีเ่ ป็นไปได้ตอ่ ปัญหาฮ่องกง
รัฐบาลฮ่องกงอาจ
เลือกใช้กำ�ลังปราบปราม
หรือเจรจา
ปราบปรามด้วยกำ�ลังตำ�รวจ
กวาดจับครัง้ ใหญ่
ส่งตัวขึน้ ศาลและกุมขัง

30%
ปราบปรามรุนแรง ผูป้ ระท้วง
ต้องการแยกดินแดน ผลักดัน
ให้จนี ส่งกำ�ลังทหารเข้าจัดการ

10%
มีการแต่งตัง้ ตัวแทน
ผูป้ ระท้วงเพือ่ เจรจา
และสามารถเจรจาสำ�เร็จ

ไม่มกี ารปราบปรามรุนแรง
รัฐบาลเปิดเจรจากับผูน้ ำ�กลุม่
สายประนีประนอม

45%
เจรจาสำ�เร็จ การชุมนุม
ค่อยๆ สลายตัว รัฐบาล
ควบคุมสถานการณ์ได้

15%
การเจรจาล้มเหลว
เกิดการต่อต้านรัฐบาลรุนแรง
เสีย่ งต่อความขัดแย้งเพิม่ สูง

สถานการณ์ 1 การเจรจาส�ำเร็จ (โอกาสเป็นไปได้ 45%) คาดว่า
รัฐบาลจะสามารถเจรจากับกลุม่ เป็นกลางของผูป้ ระท้วงได้ (Cr.FitchSolutions)
หากดูจากค�ำแถลงของนางแครี แลม ผูว้ า่ การฯ ฮ่องกงทีเ่ น้นย�ำ้ ว่าต�ำรวจจะบังคับ
ใช้กฎหมายของฮ่องกงอย่างเต็มที่ จึงคาดว่าจะมีการจับกุมคนหัวรุนแรงออกจาก
กลุ่มผู้ประท้วงมากขึ้น โดยที่ผ่านมาก็เริ่มมีการจับกุมพวกหัวรุนแรงเพิ่มขึ้น
เป็นล�ำดับ ซึง่ จะท�ำให้การใช้ความรุนแรงของกลุม่ ลดลง ส่งผลให้กลุม่ เป็นกลาง
หันมาเจรจาด้วยเหตุผลมากขึน้ แน่นอนว่ารัฐบาลคงจะไม่ตอบสนองข้อเรียกร้อง
ในทุกข้อของผู้ประท้วง แต่ก็น่าจะตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป็นกลาง
ในด้านปัญหาปากท้องได้มากขึน้ ภายใต้แผนฟืน้ ฟูฮอ่ งกงของรัฐบาล เช่น โอกาส
การหางานท�ำ และปัญหาเรือ่ งทีอ่ ยูอ่ าศัยราคาแพง การประท้วงน่าจะเบาบางลง
จนไม่จ�ำเป็นต้องใช้ก�ำลังทหารจากจีนแผ่นดินใหญ่ และล่าสุดมีแนวโน้มที่จะมี
การปรับคณะรัฐมนตรีของฮ่องกงน่าจะส่งผลให้ความตึงเครียดระหว่างรัฐบาลฯ กับ
กลุม่ ผูป้ ระท้วงลดลงและหันมาเจรจามากขึน้
สถานการณ์ 2 สถานการณ์เลวร้ายสุด (โอกาสเป็ น ไปได้ 30%)
กรณีรัฐบาลไม่สามารถสลายการชุมนุม และใช้กำ�ลังเข้าปราบปรามอย่างรุนแรง
ซึง่ ไม่นา่ เป็นไปได้หากไม่มกี ารแทรกแซงจากภายนอกหรือมีคนเสียชีวติ จำ�นวนมาก
จากการปราบปรามของตำ�รวจซึง่ จีนเองก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนัน้ เพราะ
จะเป็นเงือ่ นไขให้ตา่ งชาติใช้เป็นเหตุผลในการเข้าแทรกแซงในฮ่องกง
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สถานการณ์ 3 การเจรจาล้มเหลว (โอกาสเป็นไปได้ 15%) รัฐบาล
ไม่สามารถลดความร้อนแรงของการชุมนุมได้ ส่งผลให้ไม่สามารถเจรจากับ
กลุม่ เป็นกลางได้ และการชุมนุมยืดเยือ้ ออกไปถึงปี 2563 (Cr.FitchSolutions)
ซึ่งดูจากสถานการณ์แล้วการประท้วงน่าจะยืดเยื้อเมื่อรัฐบาลยังไม่มีความชัดเจน
ในเรือ่ งการแก้ปญั หาปากท้องและเรือ่ งค่าครองชีพให้เป็นทีพ่ อใจของกลุม่ ทีเ่ ป็นกลาง
สถานการณ์ 4 เปิดการเจรจาอย่างเป็นทางการและเจรจาสำ�เร็จ

(โอกาสเป็นไปได้ 10%) โดยมีเงือ่ นไขว่าจะต้องสามารถถอดชนวนด้วยการจับกุม
แกนนำ�ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ในฮ่องกงได้ ซึ่งอาจเป็นกลุ่มผู้เสียผลประโยชน์
เช่น กลุ่มคนจีนที่มีบัญชีลับในฮ่องกงเป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน (ท่อน้ำ�เลี้ยง)
โดยทีผ่ า่ นมาจีนก็ยงั ไม่ได้แสดงออกมาชัดเจนว่า “รูว้ า่ ตัวกลุม่ แอบแฝง” นีว้ า่ เป็นใคร?

ลดบทบาทฮ่องกง ดึงดูดการลงทุน FDI และธุรกรรมการเงิน
สู่จีนมากขึ้น เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 จีนได้ประกาศ 20 มาตรการ

เพือ่ อำ�นวยความสะดวกในการลงทุนจากต่างประเทศของจีน (Cr.:- สพต. ณ กรุงปักกิง่ )
โดยเป็นการผ่อนคลายกฎระเบียบการลงทุนของต่างชาติ คุม้ ครองนักลงทุนต่างชาติ
ให้เท่าเทียมกับนักลงทุนจีนมากขึน้ รวมทัง้ ปรับปรุงเรือ่ งคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญา
การบังคับการถ่ายทอดเทคโนโลยี แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของจีนใน
การให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินนโยบายการปฏิรูปและการเปิดประเทศ ดึงดูด
การลงทุนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เพือ่ นำ�ประเทศไปสูก่ ารพัฒนาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ในสาขาการเงินจะมี
การเปิดกว้างมากขึน้ อาทิ ปรับลดข้อจำ�กัดในขอบเขตธุรกิจของสถาบันการเงิน
เช่น ธนาคารต่างชาติ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุนในจีน เป็นต้น
เพื่อให้มีสถาบันการเงินในตลาดมากขึ้น และเพิ่มความมีชีวิตชีวาของตลาด
(Market vitality) ลดข้อจำ�กัดด้านมูลค่าการลงทุนสำ�หรับนักลงทุนต่างชาติ
ในการจัดตัง้ ธนาคาร สถาบันประกันภัยและธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นีใ้ นปี 2563 จะยกเลิก
ข้อจำ�กัดในการให้ตา่ งชาติเป็นเจ้าของในบริษทั หลักทรัพย์ บริษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน บริษัทฟิวเจอร์ และบริษัทประกันชีวิต จากไม่เกิน 51% เป็น 100%
(รับผิดชอบโดยธนาคารประชาชนจีน คณะกรรมการกำ�กับดูแลการธนาคารและ
ประกันภัยของจีน และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับดูแลหลักทรัพย์จนี )

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

คนฮ่องกงคงจะฉลองปีใหม่-ตรุษจีนท่ามกลางบรรยากาศการประท้วงกันต่อไป
ซึง่ ไม่เป็นผลดีตอ่ เศรษฐกิจของฮ่องกงและจีน คงจะออกมาตรการใหม่ๆ เพือ่ ลด
การพึ่งพาฮ่องกงลง ทั้งนี้เหตุการณ์ไม่น่าจะบานปลายเป็นการแบ่งแยกดินแดน
เพราะคนฮ่องกงส่วนใหญ่กไ็ ม่ตอ้ งการให้สง่ิ นัน้ เกิดขึน้ หากจีนมีมาตรการฟืน้ ฟูฮอ่ งกง
ทีด่ พี อ ซึง่ กลุม่ เป็นกลางในผูป้ ระท้วงก็พร้อมทีจ่ ะเจรจาด้วย
นักท่องเทีย่ วจีนน่าจะตัดสินใจมาเทีย่ วไทยมากขึน้ ทดแทนฮ่องกงในช่วงตรุษจีน
เป็นโอกาสแก่ไทยในการพลิกโฉมประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจสินค้าแบรนด์เนม
และศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับแทนทีฮ่ อ่ งกงทีก่ ำ�ลังอยูใ่ นช่วงขาลง
สถาบันการเงินหลายแห่งในฮ่องกงอาจพิจารณาย้ายฐานไปประเทศอืน่ ซึง่ แน่นอน
ว่าทางเลือกอันดับแรกจะเป็นสิงคโปร์ แต่ประเทศไทยก็อาจเป็นทางเลือกทีเ่ ป็นไปได้
เพราะแม้แต่สงิ คโปร์เองดัง้ เดิมก็เคยเป็นหมูบ่ า้ นชาวประมงเล็กๆ ธรรมดาเท่านัน้

ศูนย์ขอ
้ มูลขา่ วสารของราชการ
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www.tpso.moc.go.th
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