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Editor’s note

วารสาร สนย. ฉบับประจ�ำเดือนพฤศจิกายนนี้ มีการปรับรูปโฉมใหม่เล็กน้อยตั้งแต่
หน้าปกไปจนถึงเนื้อใน เพื่อเพิ่มอรรถรสในการอ่านและเตรียมเข้าสู่ปีพุทธศักราชใหม่ 2558
แต่เนื้อหายังคงครบถ้วนด้วยสารประโยชน์ ซึ่งผู้จัดท�ำใส่ใจคัดสรรมาน�ำเสนอให้ตรงใจผู้อ่าน
มากขึ้น
เริ่มด้วยการจับตาดูประเทศเพื่อนบ้านคือ มาเลเซีย เกี่ยวกับนโยบายเพื่อน�ำประเทศ
มาเลเซียไปสูก่ ารเป็นประเทศพัฒนาแล้วในปี 2563 ซึง่ ยุทธศาสตร์การพัฒนานีเ้ ป็นทีน่ า่ ศึกษา
ส�ำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย เพือ่ ให้ประเทศก้าวสูก่ ารเป็นแนวหน้าทาง
เศรษฐกิจในเวทีอาเซียนและในตลาดโลกได้ รายละเอียดติดตามได้ใน คอลัมน์ Special Talk
ส�ำหรับเรื่องเด่นในฉบับนี้ที่ต้องติดตามคือ การตัดสิทธิ GSP ของสหภาพยุโรปต่อ
การส่งออกของไทยซึ่งจะมีขึ้นตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไปการตัดสิทธิดังกล่าวย่อม
ส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกไทยอย่างแน่นอน แต่ถึงแม้จะเป็นภาวะวิกฤตแต่ก็ยังมีช่องทาง
หรือโอกาสให้ผู้ส่งออกไทยเช่นกัน เพียงแค่ผู้ส่งออกมีการปรับตัวและเตรียมรับมืออย่างมีสติ
ย่อมผ่านพ้นปัญหานี้ไปได้ และหากผู้ประกอบการไทยน�ำสูตรเด็ดเคล็ดลับยกระดับความ
สามารถแข่งขันของไทยไปประยุกต์ใช้ ย่อมประสบความส�ำเร็จแน่นอน สูตรเด็ดเคล็ดลับ
ดังกล่าวจะเป็นอย่างไร ติดตามได้ใน Special Report
ส่วนคอลัมน์ประจ�ำเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ทางผู้จัดท�ำยังคงน�ำมาให้ผู้อ่าน
ได้ update กันเช่นเดิม

กองบรรณาธิการวารสาร สนย.

Getting Around with TPSO
วารสาร สนย. ฉบับนีต้ อ้ งขอแสดงความยินดีกบั ท่านอัมพวัน พิชาลัย ทีป่ รึกษา
การพาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ทีไ่ ด้รบั โปรดเกล้าฯ เป็นรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ คนล่าสุด และ ผอ.ประโยชน์ เพ็ญสุต
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปด�ำรงต�ำแหน่ง
อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี รวมทัง้ ข่าวดีๆ ของชาว สนย. คือ
การที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีมติรับหลักการในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่....) พ.ศ. ... (การจัดตั้งส�ำนักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า) เพื่อท�ำหน้าที่เป็นเสนาธิการ หรือเป็นคลังสมองของกระทรวง
พาณิชย์เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณารายมาตรา ภายใน 30 วัน หลังจากนัน้ จะน�ำเข้าทีป่ ระชุม สนช. เพือ่ พิจารณา
ในวาระ 2 และ 3 ต่อไป ความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ทราบต่อไป
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บรรณาธิการ
ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ผู้จัดท�ำ
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
44/100 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2507 7895 โทรสาร 0 2547 5687

โดย นายกิตติศัพท์ เลิศหาญ กองวิจัยสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

Special Talk

Vision 2020 :

ถนนสู่ประเทศพัฒนาแล้วของมาเลเซีย
มาเลเซียก�ำลังก้าวสูก่ ารเป็นประเทศพัฒนาแล้วเช่นเดียวกับสิงคโปร์ ขณะทีป่ ระเทศไทยก็มจี ดุ แข็งในด้านการเป็นศูนย์กลางของภูมภิ าค
การรู้เขารู้เราจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นเพื่อน�ำมาพัฒนายุทธศาสตร์การแข่งขันของไทยเพื่อก้าวสู่ประเทศชั้นแนวหน้าในอาเซียนต่อไป

หากพิจารณาจากตัวเลขทางเศรษฐกิจของประเทศในอาเซียน จะพบว่า
มาเลเซียน�ำหน้าประเทศไทยในหลายด้าน อาทิ ข้อมูลในปี 2556 รายได้ประชาชาติ
ต่อคนต่อปีของมาเลเซียอยูท่ ี่ 10,400 USD ขณะทีไ่ ทยอยูท่ ี่ 5,370 USD, ล�ำดับความ
สามารถในการแข่งขันในระดับโลกโดย IMD Business School ได้จดั อันดับให้มาเลเซีย
อยูท่ ลี่ ำ� ดับที่ 12 ของโลก ส่วนไทยอยู่ที่ล�ำดับที่ 29 เป็นต้น
มาเลเซียได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตของประเทศจากการผลิตที่
ใช้แรงงานเข้มข้นสู่การเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าไฮเทคและบริการ เช่น สินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ กลุม่ พลังงาน และการเป็น Trading Nation โดยปัจจัยส�ำคัญทีน่ ำ� ไปสู่
ความส�ำเร็จส�ำคัญของมาเลเซียเกิดจากความมั่นคงทางการเมืองและการก�ำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศทีช่ ดั เจน โดย ดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรี
ได้ประกาศ Vision 2020 (2563) เมือ่ ปี 2534 เป็นนโยบายระยะ 30 ปี เพือ่ น�ำประเทศ
มาเลเซียไปสูก่ ารเป็นประเทศพัฒนาแล้วในปี 2563 และมีตวั ชีว้ ดั ความส�ำเร็จทีช่ ดั เจน
เป็นรูปธรรมคือ เศรษฐกิจจะต้องโตปีละ 7% ตลอดระยะเวลา 30 ปี (2533-2563)
และ GDP จะใหญ่ขนึ้ 8 เท่าจากปี 2533 ซึง่ มี GDP อยูท่ ี่ 115 พันล้านริงกิต จะขยายตัว
เป็น 920 พันล้านริงกิตในปี 2563 ซึ่งในปัจจุบันพบว่า มาเลเซียบรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งแล้ว และเร็วกว่าที่ก�ำหนด โดย GDP ในปี 2556 อยู่ที่ 986.7 พันล้านริงกิต
Vision 2020 (2563) ได้กำ� หนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศให้เป็นสังคม
แห่งวิทยาศาสตร์ โดยมีการก�ำหนดยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญ คือ การสร้างเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ MultimediaSuper Corridor (MSC) ไว้ตั้งแต่ปี 2539 เพื่อดึงดูดบริษัท
ในอุตสาหกรรม IT ระดับโลกเข้าไปตั้งโรงงานและค้นคว้าวิจยั ในประเทศ เช่น พืน้ ที่
ในเขตกรุงกัวลาลัมเปอร์ปตุ ราจายา ไซเบอร์จายา และพอร์ทกลัง โดยเขตเศรษฐกิจ
พิเศษดังกล่าวได้จดั ให้มตี วั แทนหน่วยงานของภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง (one stop service)
และบริษทั ผูน้ ำ� ทางธุรกิจ IT จากทัง้ ในประเทศและทัว่ โลก โดยมีสทิ ธิประโยชน์ในการ
ลงทุนและประกอบธุรกิจ 10 ประการ ได้แก่
1. อนุญาตให้แรงงานฝีมือทั้งจากในและจากต่างประเทศเข้ามาท�ำงาน
ได้อย่างไม่มีข้อจ�ำกัด
2. จัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน
ทางกายภาพที่เพียบพร้อมในระดับโลก
3. อนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถถือกรรมสิทธิ์ในบริษัทที่มาตั้งในเขต
เศรษฐกิจพิเศษนี้ได้โดยไม่ต้องมีชาวมาเลเซียร่วมถือหุ้น
4. ให้เสรีภาพในการน�ำเงินทุนจากทั่วโลกเข้ามาลงทุนได้ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษนี้
5. ยกเว้นภาษี 100% สูงสุดถึง 10 ปี หรือ ยกเว้นภาษีการลงทุนสูงสุดถึง 5 ปี
และยกเว้นภาษีน�ำเข้าสินค้าอุปกรณ์ multimedia
6. รัฐบาลมาเลเซียจะปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และบังคับ
ใช้กฎหมาย Cyber Law อย่างเต็มที่
7. รับประกันเสรีภาพในการสื่อสารให้แก่บริษัทเหล่านี้ว่าจะไม่มี Internet
Censorship
8. คิดภาษีในอัตราที่แข่งขันได้ในระดับโลก
9. ให้ขอ้ เสนอพิเศษทีเ่ ป็นสัญญาในเรือ่ งโครงสร้างพืน้ ฐานให้กบั บริษทั ชัน้ น�ำ
ที่จะใช้มาเลเซียเป็นศูนย์กลางของส�ำนักงานในภูมิภาคนี้

10. จัดตั้ง The Multimedia Development Corporation (MDeC)
เป็นศูนย์บริการข้อมูลเบ็ดเสร็จในจุดเดียวในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษนี้ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในทุกด้านให้กับบริษัทที่เข้ามาลงทุน
และแรงงานที่มาท�ำงานในบริษัทเหล่านี้
ฉะนั้น จึงมีความจ�ำเป็นที่ประเทศไทยควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนา
เศรษฐกิจ เช่น อาจน�ำแนวทางของมาเลเซียมาปรับใช้ รวมทั้งควรมีการศึกษาวิจัย
เชิงลึกลงไปในแต่ละ sector ว่ากลุม่ อุตสาหกรรมใดทีไ่ ทยโดดเด่น เป็นทีต่ อ้ งการของ
ตลาดโลก มีศกั ยภาพทีจ่ ะพัฒนาไปสูร่ ะดับโลก และสามารถสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศ
ได้เป็นจ�ำนวนมาก
นอกจากนัน้ ด้วยจุดแข็งของประเทศไทยในด้านการมีพรมแดนติดกับประเทศ
เพือ่ นบ้านใน AEC มากทีส่ ดุ ประเทศไทยในปัจจุบนั จึงได้มแี นวคิดเกีย่ วกับการจัดตัง้
เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่ออ�ำนวยความสะดวกและเพิ่มปริมาณการค้าบริเวณชายแดน
พร้อมกับปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ทงั้ ระบบ ( อาทิ รถไฟทางคู่ พัฒนาเส้นทางระเบียง
เศรษฐกิจ ทวาย – บางใหญ่ – พนมเปญ – โฮจิมินฮ์ซิตี้) เชื่อมโยงกลุ่มประเทศ
CLMV มาเลเซีย และสิงคโปร์ ซึ่งจะช่วยให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางของ AEC
อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น และพัฒนาเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานกับประเทศเพื่อนบ้าน
(เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านเพิ่งเริ่มต้นในอุตสาหกรรมปลายน�ำ้ ที่เน้นแรงงานเข้ม
ข้น จ�ำเป็นต้องน�ำเข้าสินค้าในอุตสาหกรรมต้นน�ำ้ และกลางน�ำ้ จากไทยเป็นอย่างมาก
ขณะที่ไทยต้องการปัจจัยการผลิตจากประเทศเพื่อนบ้านมาแปรรูปเพื่อส่งออก เช่น
ประมง อัญมณี และถ่านหิน เป็นต้น) ซึง่ จะเป็นส่วนหนึง่ ทีส่ นับสนุนการเป็น Trading
Nation ของไทย โดยจะน�ำร่องก่อนใน 5 แห่ง ได้แก่ 1) อ.แม่สอด จ.ตาก 2) จ.มุกดาหาร
3) อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 4) อ.คลองใหญ่ จ.ตราด และ 5) อ.สะเดา จ.สงขลา
และมีแผนที่จะด�ำเนินการในพื้นที่ชายแดนที่ส�ำคัญอื่นๆ ในระยะต่อไป ได้แก่ พื้นที่
ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี เชียงราย นครพนม และหนองคาย ทัง้ นี้ สิทธิพเิ ศษในเขตฯ
ดังกล่าวควรดึงดูดใจนักลงทุนเฉกเช่นเศรษฐกิจพิเศษของมาเลเซีย เพื่อให้นักลงทุน
ต่างชาติเข้ามาลงทุนมากขึ้น
นอกจากนัน้ เพือ่ เป็นการน�ำจุดแข็งของประเทศไทย (เช่น การเป็นศูนย์กลาง
ของภูมภิ าคอาเซียน, Kitchen of the World และ Medical & Wellness Tourism
Hub เป็นต้น) มาพัฒนาความสามารถในการแข่งขันท�ำนองเดียวกับมาเลเซีย
รวมทัง้ หาแนวทางร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมทีม่ ศี กั ยภาพของไทย ทัง้ นีก้ ระทรวงพาณิชย์
โดยส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ได้ตระหนักถึงความจ�ำเป็นเร่งด่วน
ในการเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันของไทย จึงได้ผนึกก�ำลังกับภาคเอกชน ในการ
พัฒนายุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติภายใต้โครงการ AEC Connect ซึง่ คาดว่าโครงการ
AEC Connect จะสร้างยุทธศาสตร์ออกมาได้ภายในปี 2558 และจะสามารถผลักดัน
ประเทศไทยสู่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมใน 3 ด้าน คือ 1) การเป็นชาติการค้า
(Trading Nation) 2) การพัฒนา Value Chain รายสาขาที่มีศักยภาพสู่ตลาดโลก
และ 3) การพัฒนาสู่การเป็นผู้น�ำธุรกิจบริการในอาเซียน ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทย
ก้าวสู่ประเทศแนวหน้าทางเศรษฐกิจทั้งในเวทีอาเซียนและในตลาดโลกอย่างมั่นคง
ยั่งยืนต่อไป
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Special Report

โดย กองวิจัยสินค้าเกษตร และกองวิจัยสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

(1) ระดับของผลกระทบ ได้แบ่งสินค้าเป็น

ผลกระทบการตัดสิทธิ GSP
สหภาพยุโรปต่อการส่งออกไทย

สหภาพยุโรปจะตัดสิทธิ GSP ที่ให้แก่ประเทศไทยทั้งหมดตั้งแต่ 1 มกราคม 2558
เป็นต้นไป เนื่องจากธนาคารโลกจัดให้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง
ติดต่อกันเกิน 3 ปี ส่งผลให้ผู้ส่งออกไทยต้องปรับตัวในการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน ขณะเดียวกันก็ควรแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในตลาดอืน่
เป็นการทดแทน
ที่ผ่านมา ผู้ส่งออกไทยได้รับประโยชน์จากการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) ของ
สหภาพยุโรป (EU) โดยในช่วง 3 ปีลา่ สุด (2554-2556) ไทยส่งออกไป EU ภายใต้สทิ ธิ GSP เฉลีย่ ปีละ 8,907.16
ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนการใช้สิทธิมากกว่า 65% (แต่คิดเป็นเพียง 3.97% ของการส่งออกทั้งหมด
ของไทย) การที่ไทยจะถูกตัดสิทธิ GSP ทุกสินค้าในปี 2558 ย่อมส่งผลต่อการส่งออกของไทยไปยังสหภาพยุโรป
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ได้ทำ� การวิเคราะห์ผลกระทบจากการตัดสิทธิ GSP ทีม่ ตี อ่ สินค้า
เกษตรและอุตสาหกรรม ซึง่ มีการใช้สทิ ธิ GSP สูงสุด 18 รายการ ได้แก่ กุง้ สดแช่เย็นแช่แข็ง ปลาหมึกสดแช่เย็น
แช่แข็ง น�้ำมันปาล์ม พลาสติกอีพอกไซด์เรซิน กระสอบ/ถุง/กรวยพลาสติก ของอื่นๆ ที่ท�ำด้วยพลาสติก
ยางนอกรถยนต์นงั่ ยางนอกรถจักรยาน ถุงมือยางทีไ่ ม่ใช้ทางการแพทย์ เครือ่ งปรับอากาศติดหน้าต่างหรือผนัง
เครือ่ งปรับอากาศทีม่ รี เี วอร์ซเิ บิลฮีตปัม๊ เครือ่ งปรับอากาศทีไ่ ม่มหี น่วยท�ำความเย็น มอเตอร์ไม่เกิน 37.5 วัตต์
เครือ่ งเปลีย่ นไฟฟ้าชนิดคงที่ เครือ่ งรับวิทยุทใี่ ช้กบั ยานยนต์ รถบรรทุกไม่เกิน 5 ตัน รถจักรยานยนต์ 250–500
cc และรถจักรยานยนต์ 500–800 cc ซึ่งสินค้า 18 รายการนี้ ส่วนใหญ่มี EU เป็นตลาดส่งออกส�ำคัญ ในช่วง 3
ปีล่าสุดมีมูลค่าการส่งออกไป EU รวมกันเฉลี่ยปีละ 3,024.07 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีการขอใช้สิทธิ GSP สูงถึง
87.66% ซึ่งคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยปีละ 2,650.82 ล้านเหรียญสหรัฐ
จากการวิเคราะห์ผลกระทบจากการถูกตัดสิทธิ GSP สหภาพยุโรป ซึง่ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) วิเคราะห์
ระดับของผลกระทบ และ (2) ประเมินผลกระทบทางด้านภาษี พบว่า

สัดส่วนการขอใช้สิทธิ EU GSP (%)

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 4

กลุ่มที่ 3

หมายเหตุ 1. ขนาดวงกลม = สัดส่วนการส่งออกรายสินค้าเทียบกับการส่งออกทั้งหมด (%)
2. ประมวลจากข้อมูลกรมการค้าต่างประเทศและ World Trade Atlas
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4 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบ
จากการถูกตัดสิทธิ EU GSP มากที่สุด คือ มีการ
พึง่ พาตลาด EU สูงและมีการใช้สทิ ธิ EU GSP สูงด้วย
ได้แก่ ถุงมือยางที่ไม่ใช้ทางการแพทย์ ปลาหมึกสด
แช่เย็นแช่แข็ง รถจักรยานยนต์ 250 – 500 cc และ
ยางนอกรถจักรยาน ส�ำหรับสินค้าทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
จากการถูกตัดสิทธิ EU GSP รองลงมา ได้แก่ กลุม่ ที่ 2
ซึ่งมีสัดส่วนการขอใช้สิทธิ EU GSP สูง แต่มีสัดส่วน
การส่งออกไปตลาด EU ไม่มากนัก ได้แก่ กุง้ สดแช่เย็น
แช่แข็ง รถบรรทุกไม่เกิน 5 ตัน เครื่องปรับอากาศ
ติดหน้าต่างหรือผนัง ยางนอกรถยนต์นั่ง กระสอบ/
ถุง/กรวยพลาสติก มอเตอร์ไม่เกิน 37.5 วัตต์ และ
พลาสติกอีพอกไซด์เรซิน ผู้ประกอบการสินค้ากลุ่มนี้
ยังมีตลาดอืน่ เป็นทางเลือกในการส่งออก และกลุม่ ที่ 3
มีการพึ่งพาตลาด EU เป็นหลักแต่มีสัดส่วนการขอใช้
สิทธิ EU GSP ไม่มากนักเมื่อเทียบกับสินค้าอื่น ได้แก่
น�้ำมันปาล์ม เครื่องปรับอากาศที่มีรีเวอร์ซิเบิลฮีตปั๊ม
เครื่ อ งปรั บ อากาศที่ ไ ม่ มี ห น่ ว ยท� ำ ความเย็ น และ
รถจักรยานยนต์ 500-800 cc ส่วนกลุม่ ที่ 4 จะได้รบั
ผลกระทบจากการถูกตัดสิทธิ EU GSP น้อยทีส่ ดุ คือ
มีการพึ่งพาตลาด EU และมีการขอใช้สิทธิ EU GSP
ไม่ ม ากนั ก ได้ แ ก่ เครื่ อ งเปลี่ ย นไฟฟ้ า ชนิ ด คงที่
เครือ่ งรับวิทยุทใี่ ช้กบั ยานยนต์ และของอืน่ ๆ ทีท่ ำ� ด้วย
พลาสติก
(2) ผลกระทบทางด้านภาษี หลังจากถูกตัด
สิทธิ GSP สินค้า 18 รายการ จะได้รับผลกระทบ
ด้านภาษีรวมกัน มูลค่า 86.88 ล้านเหรียญสหรัฐ
โดยสินค้าที่ได้รับผลกระทบทางด้านภาษีสูงที่สุด
5 อันดับแรก ได้แก่ รถบรรทุกไม่เกิน 5 ตัน (16.72
ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ) ยางนอกรถยนต์ นั่ ง (11.15
ล้านเหรียญสหรัฐ) ถุงมือยางที่ไม่ใช้ทางการแพทย์
(7.93 ล้านเหรียญสหรัฐ) เครือ่ งปรับอากาศติดหน้าต่าง
หรือผนัง (7.8 ล้านเหรียญสหรัฐ) และกุ้งสดแช่เย็น
แช่แข็ง (6.35 ล้านเหรียญสหรัฐ) ส่วนสินค้าที่เหลือ
ได้รบั ผลกระทบทางภาษีคอ่ นข้างน้อยประมาณ 1- 4
ล้านเหรียญสหรัฐ ได้แก่ ปลาหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง
รถจักรยานยนต์ 500-800 cc เครื่องรับวิทยุที่ใช้
กับยานยนต์ รถจักรยานยนต์ 250-500 cc เครื่อง
ปรับอากาศที่มีรีเวอร์ซิเบิลฮีตปั๊ม ของอื่นๆ ที่ท�ำด้วย
พลาสติ ก น�้ ำ มั น ปาล์ ม เครื่ อ งปรั บ อากาศที่ ไ ม่ มี
หน่ ว ยท� ำ ความเย็ น กระสอบ/ถุ ง /กรวยพลาสติ ก
พลาสติกอีพอกไซด์เรซิน ยางนอกรถจักรยาน และ
มอเตอร์ไม่เกิน 37.5 วัตต์ ส่วนสินค้าที่ไม่ได้รับ
ผลกระทบทางภาษีเลย เนือ่ งจากภาษี MFN เป็น 0%
คือ เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดคงที่
ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์สามารถสรุปแนวโน้ม
ผลกระทบที่มีต่อสินค้า 18 รายการ ได้เป็น 2 ช่วง
ได้แก่
ในช่วงปัจจุบนั – 31 ธันวาคม 2557 ผูน้ ำ� เข้า
EU อาจเร่งน�ำเข้าสินค้าจากไทยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
เกรงว่าจะต้องซื้อสินค้าไทยในราคา (รวมภาษีน�ำเข้า)
ที่สูงขึ้นเมื่อไทยถูกตัดสิทธิ GSP จึงเป็นโอกาสให้ไทย
สามารถเพิม่ ยอดการส่งออกสินค้าในช่วงไตรมาสสุดท้าย
ของปี 2557 ได้

Special Report
หลังจากที่ไทยถูกตัดสิทธิ GSP ผู้น�ำเข้าอาจ
ชะลอการสัง่ ซือ้ สินค้าจากไทย และหันไปสัง่ ซือ้ สินค้า
จากประเทศคู่แข่งที่ยังได้รับสิทธิ GSP เนื่องจาก
การน�ำเข้าสินค้าไทยต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นจากอัตรา
GSP เป็นอัตราทั่วไป (MFN) โดยสินค้าที่จะได้รับ
ผลกระทบมากทีส่ ดุ คือ ถุงมือยางทีไ่ ม่ใช้ทางการแพทย์
ปลาหมึ ก สดแช่ เ ย็ น แช่ แ ข็ ง รถจั ก รยานยนต์
250-500 cc และยางนอกรถจักรยาน เนือ่ งจากปัจจุบนั
ต้องพึ่งพิงตลาด EU และมีการใช้สิทธิ GSP สูง ทั้งนี้
สินค้า 18 รายการจะได้รบั ผลกระทบด้านภาษีรวมกัน
ประมาณ 87 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ สภาพ
การแข่งขันในตลาด EU จะเกิดการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากคู่แข่งบางประเทศ เช่น จีน ตุรกี บราซิล
จะถูกตัดสิทธิ GSP เช่นเดียวกับไทย ในขณะที่คู่แข่ง
หลายประเทศ เช่น อินเดีย เวียดนาม อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์ จะยังได้รับสิทธิอยู่ ไทยจึงควรเฝ้าระวัง
คู ่ แ ข่ ง กลุ ่ ม นี้ เนื่ อ งจากจะมี บ ทบาทและโอกาส
แย่งชิงส่วนแบ่งตลาด EU มากขึ้น พร้อมทั้งมองหา
ตลาดอื่นที่มีศักยภาพเพื่อเป็นทางเลือกในการส่งออก

ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับตัวและเตรียมรับมือกับการตัดสิทธิ GSP มีดังนี้

• ผู้ประกอบการควร
(1) หาแนวทางกลยุทธ์ปรับตัวรองรับ โดยการเพิ่มมูลค่าและคุณภาพให้แก่สินค้า เพื่อให้สามารถ
เพิ่มส่วนแบ่งตลาดภายใต้อัตราภาษี MFN ได้
(2) ควรใช้ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งส่วนใหญ่ยังได้รับสิทธิ GSP เป็นฐานในการผลิตสินค้าเพื่อส่งออก
ไปยังตลาด EU โดยเข้าไปลงทุนด้วยตนเองหรือหาพันธมิตรร่วมลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน
• ภาครัฐควร
(1) เร่งหาตลาดทางเลือกทีม่ ศี กั ยภาพทดแทนตลาด EU ทัง้ ตลาดส่งออกหลักทีข่ ยายตัวดีและตลาด
ส่งออกอื่นที่มีศักยภาพ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
(2) เร่งหาโอกาสการเจรจากับ EU ในเวทีต่างๆ เพื่อผลักดัน FTA หรือเจรจาให้ EU ก�ำหนด
มาตรการผ่อนปรน/ช่วยเหลือ เช่น การคงสิทธิ GSP ในบางสินค้า

ตารางแสดงผลกระทบด้านภาษีของการถูกตัดสิทธิ EU GSP และตลาดทางเลือกที่มีศักยภาพรายสินค้า
HS

ชื่อสินค้า

รวม 18 รายการ
หมวดเกษตรและเกษตรแปรรูป
030617 กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง
030749 ปลาหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง
151110 น�้ำมันปาล์ม
หมวดอุตสาหกรรม
390730 พลาสติกอีพอกไซด์เรซิน
392321 กระสอบ/ถุง/กรวยพลาสติก
392690 ของอื่นๆ ที่ท�ำด้วยพลาสติก
401110 ยางนอกรถยนต์นั่ง
401150 ยางนอกรถจักรยาน
401519 ถุงมือยางที่ไม่ใช้ทางการแพทย์
841510 เครื่องปรับอากาศติดหน้าต่าง/ผนัง
841581 เครื่องปรับอากาศที่มีรีเวอร์ซิเบิลฮีตปั๊ม
841583 เครื่องปรับอากาศที่ไม่มีหน่วยท�ำความเย็น
850110 มอเตอร์ไม่เกิน 37.5 วัตต์
850440 เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดคงที่
852721 เครื่องรับวิทยุที่ใช้กับยานยนต์
870421 รถบรรทุกไม่เกิน 5 ตัน
871130 รถจักรยานยนต์ 250 - 500 cc
871140 รถจักรยานยนต์ 500 - 800 cc

อัตราภาษีที่เพิ่มขึ้น
เมื่อถูกตัดสิทธิ
EU GSP
-

มูลค่าการขอใช้สทิ ธิ ผลกระทบด้านภาษี
EU GSP เฉลี่ย
เมื่อถูกตัดสิทธิ
2554-2556
EU GSP
(ล้านเหรียญสหรัฐ) (ล้านเหรียญสหรัฐ)
2,650.82
86.88

3.5%
3.5%
3.8%

181.55
119.26
83.80

6.35
4.17
3.18

6.5%
3.5%
6.5%
4.5%
4.0%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
0.0%
4.2%
3.5%
3.5%
3.5%

37.78
73.88
50.98
247.70
41.33
293.84
288.83
125.84
112.85
52.30
147.39
92.48
477.58
107.81
115.63

2.46
2.59
3.31
11.15
1.65
7.93
7.80
3.40
3.05
1.41
0.00
3.88
16.72
3.77
4.05

ตลาดทางเลือกที่มีศักยภาพ

เวียดนาม ออสเตรเลีย ไต้หวัน
แคนาดา ออสเตรเลีย เกาหลีใต้
อินเดีย
จีน มาเลเซีย
นิวซีแลนด์
มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย
ญี่ปุ่น มาเลเซีย
พม่า ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น
อินเดีย เวียดนาม ไต้หวัน
ตุรกี นิวซีแลนด์
ออสเตรเลีย ตุรกี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์
มาเลเซีย ไต้หวัน
อินเดีย อินโดนีเซีย แอฟริกาใต้
มาเลเซีย ซาอุดิอาระเบีย นิวซีแลนด์
ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น
เวเนซูเอลา

หมายเหตุ 1. อัตราภาษีที่เพิ่มขึ้นเมื่อถูกตัดสิทธิ GSP = Third Country Duty - GSP Duty
ค�ำนวณโดยใช้ข้อมูล Third Country Duty และ GSP Duty จาก Market Access Database, European Commission
2. มูลค่าการขอใช้สิทธิ EU GSP เฉลี่ย ประมวลจากข้อมูลของกรมการค้าต่างประเทศ
3. ผลกระทบด้านภาษีเมื่อถูกตัดสิทธิ EU GSP = ส่วนต่างภาษี X มูลค่าการขอใช้สิทธิ EU GSP เฉลี่ย
4. ตลาดส่งออกทางเลือกที่มีศักยภาพ หมายถึง (1) ตลาดส่งออกหลักอันดับ 1-3 ที่มิใช่ EU ซึ่งยังขยายตัวดีในช่วงปี 2554-2556
และ (2) ตลาดส่งออกอื่นๆ ซึ่งอาจมีสัดส่วนการส่งออกไม่มากนัก แต่มีอัตราเติบโตสูงในช่วงปี 2554-2556
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โดย นางสาวชนิดา อินปา กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค

Special Report

สูตรเด็ดเคล็ดลับ

ยกระดับความสามารถแข่งขันของไทย
จากการทีไ่ ด้มโี อกาสเข้าร่วมงานสัมมนาเรือ่ ง “Thailand Competitiveness Conference 2014” เมือ่ วันที่ 11 - 12 กันยายน
2557 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association: TMA) ร่วมกับ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซงึ่ ได้มกี ารพูดถึง “สูตรความส�ำเร็จส�ำหรับประเทศไทย”หรือ “A Recipe for
Success” ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว ในการสัมมนาดังกล่าวมีกรู ทู งั้ ชาวไทยและต่างประเทศ
มาร่วมเสนอข้อคิดเห็น ดังนี้
ปัจจัยวัดความสามารถการแข่งขันระหว่างประเทศ

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในการ
พัฒนาความเจริญรุง่ เรืองให้แก่ประเทศและประชาชน
จะดูจากความเจริญเติบโต (Growth) ความสามารถใน
การสร้างรายได้ (Profitability) และการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainability) โดยจะต้องมีการบริหาร
จัดการที่ ดี ที่ มี ห ลั ก การส� ำ คั ญ 3 ประการ ได้ แ ก่
มีกลยุทธ์ชัดเจน (Clear Strategy) มีวิสัยทัศน์
ระยะยาว (Long term View) และมีเป้าหมายชัดเจน
(Clear Goal)

การจัดอันดับการแข่งขันของไทย

สถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD : International Institute for Management Development)
แห่งเมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์ ได้เปิดเผยผลการ
จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ 60 ประเทศ
ทัว่ โลก ประจ�ำปี 2557 พบว่า ประเทศไทยอยูท่ อี่ นั ดับ
29 ลดลงจากทีอ่ ยูท่ อี่ นั ดับ 27 ในปี 2556 โดยในการ
จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันนัน้ แบ่งออกเป็น
4 ด้านและใช้เกณฑ์ชวี้ ดั รวม 338 เกณฑ์ ซึง่ อันดับของ
ประเทศไทยแต่ละด้าน มีอนั ดับลดลง 3 ด้านและคงที่
1 ด้าน ดังนี้
• สมรรถนะทางเศรษฐกิจอยู่ที่อันดับ 12
(ปี 2556 อยู่ที่อันดับ 9)
• ประสิทธิภาพของภาครัฐอยู่ที่อันดับ 28
(ปี 2556 อยู่ที่อันดับ 22)
• ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจอยู่ที่อันดับ 25
(ปี 2556 อยู่ที่อันดับ 18)
• โครงสร้างพื้นฐานอยู่ที่อันดับ 48 เช่นเดิม

สิง่ ทีท่ า้ ทายส�ำหรับประเทศไทยในการเพิม่ ความ
สามารถในการแข่งขัน

กูรทู งั้ หลายเห็นว่าการเปลีย่ นแปลงทางการเมือง
และภาครัฐ ที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดความเสมอภาค
และความเท่ า เที ย มกั น ของประชาชนในประเทศ
รวมทั้งการขจัดปัญหาคอรัปชั่นที่จะท�ำให้เกิดความ
เชือ่ มัน่ แก่ภาคเอกชนและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ี
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ให้กบั ประเทศในระยะต่อไปแต่ควรจะมีสตู รส�ำเร็จหรือเคล็ดลับส�ำหรับประเทศไทย ซึง่ จากมุมมองของ Professor
Arturo Bris (Director, IMD World Competitiveness Center) เห็นว่า ประเทศไทยจะต้องจัดเตรียม
องค์ประกอบ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 3 ประการ คือ
1) แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งต้องมีความสอดคล้องและมีทิศทางเดียวกัน
2) การจัดล�ำดับความส�ำคัญของภารกิจของหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งต้องมีความสอดคล้องและ
ตรงกัน
3) ช่องทางที่จะท�ำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งที่ส�ำคัญ อาทิ คณะกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชนเพือ่ แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ (กพข.) คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)
นอกจากนี้ยังจะต้องค�ำนึงถึงองค์ประกอบส�ำคัญอีก 2 ประการ ได้แก่ ผู้น�ำและคุณค่า หมายถึง ผู้น�ำ
ที่ดี ต้องสามารถเป็นครูที่ดีได้ด้วย นั่นคือ ผู้น�ำที่ดีต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชน รวมถึงต้องยก
ระดับของการท�ำงานภายในองค์กรให้เกิดคุณค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเรียนรู้จาก Best Practice กรณีของ
GE (General Electric) พบว่า ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ (Key Success Factors) ที่ส�ำคัญที่ GE ใช้ในการพัฒนา
ผู้น�ำ ประกอบด้วย การมีกลยุทธ์ บทบาท และพันธกิจที่ชัดเจนสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจของ GE
นอกจากนี้ GE ยังได้มีหลักสูตร/รูปแบบพัฒนาผู้น�ำที่ทันสมัยอยู่เสมอผ่านระบบ e-learning

Special Report

สูตรเด็ดเคล็ดลับยกระดับความสามารถแข่งขัน
ของไทย

อาจกล่าวได้วา่ “ไม่มสี ตู รส�ำเร็จหรือมาตรฐาน
ตายตัวทีจ่ ะใช้ได้กบั ทุกประเทศ” แต่จะมีสว่ นประกอบ
ส�ำคัญ (Ingredients) ในการสร้างความส�ำเร็จในการ
เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ ซึง่
ขอเรียกว่า “สูตรเด็ดเคล็ดลับ ยกระดับความสามารถ
แข่งขันของไทย” ดังนี้
ส่วนประกอบที่ 1: การสร้างผู้น�ำที่ยั่งยืน
ในอนาคต
(Ingredient I: Nurturing Global Leaders’
of the Future)
จากผลการส� ำ รวจ Future Leader’s
Competencies ของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่ง
ประเทศไทย (TMA) พบว่า สมรรถนะที่ส�ำคัญที่สุด
ส�ำหรับผู้น�ำ คือ การมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล ความ
สามารถด้านภาษา และความสามารถด้านบริหารคน
นอกจากนี้ คุณลักษณะที่ส�ำคัญที่สุดส�ำหรับผู้น�ำ คือ
การเป็นคนดีและกล้าแสดงออก
ส�ำหรับการพัฒนาผูน้ ำ� ในยุค AEC ต้องให้ความ
ส�ำคัญทั้งด้านองค์ความรู้ เชื้อชาติ และประสบการณ์
เพื่อให้ได้ผ้นู ำ� ทีม่ ีความรู้ความสามารถรอบด้าน รอบรู้
มีประสบการณ์ และมองการณ์ไกล เพื่อให้สามารถ
บริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ องค์กรภายใน
ประเทศและต่างประเทศ
ส่วนประกอบที่ 2: การขับเคลื่อนการใช้
นวัตกรรมในธุรกิจอุตสาหกรรม และอาหาร
(Ingredient II: Driving Innovation in
the Agro and Food Business)
จากกรณีศกึ ษา “Food Valley” ของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ที่ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มและเชื่อมโยงธุรกิจไปยังตลาดโลกที่เน้น

ความร่วมมือ (Collaboration) ระหว่างภาครัฐ ภาค
เอกชน และสถาบันวิจัย โดยมีปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ
คือ การมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของตลาด
และการสร้างมูลค่าเพิ่มที่ชัดเจนด้วยนวัตกรรม ซึ่งมี
กระบวนการ 3 ขั้นตอน ได้แก่ การสร้างแรงบันดาล
ใจ (Inspiration) การปฏิรปู ด้วยนวัตกรรม (Evolution)
และการเติบโตที่เชื่อมโยงสู่ตลาดโลก (Growth)
ซึง่ ประเทศไทยสามารถน�ำแนวคิดข้างต้นมาประยุกต์ใช้
เพือ่ เพิม่ ความสามารถทางการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในธุรกิจเกษตรและอาหารที่ไทยมีศักยภาพอย่างยิ่ง
ส่วนประกอบที่ 3: การสร้างไทยให้เป็น
จุดหมายปลายทางของการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว
(Ingredient III: The Making of a Preferred
Destination)
มีปจั จัยสูค่ วามส�ำเร็จคือ การมีความสามารถใน
การแข่งขันอย่างยัง่ ยืน โดยความเป็นไทยและอุปนิสยั
ใจคอของคนไทย ความคุม้ ค่าและราคา ความน่าสนใจ
ของแหล่งท่องเทีย่ วและทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้าง
พื้นฐานในการเดินทาง สิทธิประโยชน์และแรงจูงใจ
ต่างๆ อย่างไรก็ตาม ไทยยังมีจุดที่ต้องปรับปรุง ได้แก่
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สุขอนามัย
โครงสร้างพื้นฐานในการติดต่อสื่อสารและคมนาคม
ส่วนประกอบที่ 4: การท�ำให้ประเทศไทยเป็น
สถานที่ส�ำหรับประกอบธุรกิจ
(Ingredient IV: Thailand as a Place to
do Business)
การจะท�ำให้ไทยเป็นสถานทีด่ งึ ดูดการท�ำธุรกิจ
การลงทุน และการเข้ามาใช้บริการ ไทยต้องเน้นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้รองรับกับเศรษฐกิจยุคใหม่
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้าและบริการทีส่ อดคล้อง
กับความต้องการของโลก พัฒนาความเป็นผูป้ ระกอบการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าและการลงทุน
เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและส่งเสริมการ
เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนของไทย ปรับปรุง
และพัฒนากฎระเบียบ รวมทั้ง จัดท�ำแผนบูรณาการ
ทั้งภาพรวมและในรายสาขาธุรกิจที่จะส่งเสริม โดย
เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ส่ ว นประกอบที่ 5: การสร้ า งแบรนด์
ประเทศไทย
(Ingredient V: Branding Thailand)
ข้อเสนอในการสร้างหรือปรับแบรนด์ประเทศไทย
ได้แก่ การปฏิรูปคนไทยทั้งทัศนคติและพฤติกรรม
โดยเฉพาะการรักส่วนรวมและประเทศชาติมากกว่า
ตนเองมีรัฐบาลและองค์กรภาคเอกชนที่มีธ รรมาภิ บ าล
ให้ความส�ำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อม การมีแผน
บูรณาการในการสร้างหรือปรับแบรนด์ประเทศไทย
ภายใต้การน�ำของผู้น�ำประเทศที่ให้ความส�ำคัญและ
เข้าใจเรื่องการบริหารแบรนด์ได้ดี และจัดให้เป็น
วาระแห่งชาติหรือยุทธศาสตร์สำ� คัญล�ำดับต้น เพือ่ เป็น
ตัวตัง้ ในการเชือ่ มโยงคุณค่าทุกมิติที่สอดคล้องกันกับ
ยุทธศาสตร์อนื่ ๆ ทัง้ นี้ แบรนด์ประเทศไทยควรจะต้อง
สะท้อนจิตวิญญาณตัวตนและคุณค่าอันเป็นเอกลักษณ์
ของคนไทยและประเทศไทยเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจ
ยุคใหม่ (New Economy) สูตรเด็ดเคล็ดลับดังกล่าว
จึงเปรียบเสมือนเส้นทางสูค่ วามส�ำเร็จ ในการยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน ที่จะท�ำให้ประเทศไทย
ก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืน ในระดับเดียวกับ
ประเทศแนวหน้าทั้งหลายในโลก
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Economic Highlight

ภาพรวม
เศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจของไทย เดือนกันยายน และไตรมาสที่ 3 ของปี 2557
ในภาพรวมส่งสัญญาณดีขึ้น โดยเฉพาะการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน
รวมทัง้ จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วต่างประเทศเริม่ ส่งสัญญาณดีขนึ้ ขณะทีภ่ าคอุปทาน
ชะลอตัวลง ทั้งภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ส�ำหรับภาคการส่งออก
ถึงแม้จะกลับมาขยายตัวเป็นบวกในเดือนกันยายน แต่ในภาพรวมไตรมาสที่ 3
ยังคงหดตัว เนือ่ งจากเศรษฐกิจโลกยังมีความเปราะบาง อย่างไรก็ตามผูป้ ระกอบการ
และผูบ้ ริโภคทัง้ ในและต่างประเทศ มีความเชือ่ มัน่ ต่อสถานการณ์เศรษฐกิจและ
การเมืองมากขึ้น เนื่องจากการด�ำเนินนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลมีความชัดเจน
ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจของไทยกลับมาขยายตัวได้ดีอีกครั้ง
เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดือนกันยายน 2557 อยูใ่ นเกณฑ์ดี
และมีเสถียรภาพ โดยอัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปขยายตัวร้อยละ 1.8 ชะลอตัวลงเล็กน้อย
เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า อัตราการว่างงานสูงขึน้ เล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า
แต่ยังอยู่ระดับต�่ำที่ร้อยละ 0.8 ของก�ำลังแรงงานรวม สัดส่วนหนี้สาธารณะ
ต่อ GDP ข้อมูลล่าสุด ณ เดือนสิงหาคม 2557 อยูท่ รี่ อ้ ยละ 46.5 ซึง่ ถือว่าสถานะหนี้
ของไทยยังมีความมั่นคง และต�ำ่ กว่ากรอบความมั่นคงทางการคลังที่ตั้งไว้ คือ
ไม่เกินร้อยละ 60.0 ส่วนเสถียรภาพเศรษฐกิจนอกประเทศ อยู่ในเกณฑ์ดี
และมีเสถียรภาพเช่นกัน โดยทุนส�ำรองระหว่างประเทศ เดือนกันยายน 2557
ลดลงเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในระดับสูงที่ 161.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสามารถ
รองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้
ภาคอุปทาน เดือนกันยายน 2557 ในภาพรวมชะลอตัวลงเมือ่ เทียบกับ

เดือนที่ผ่านมา ภาคการเกษตรสะท้อนได้จากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร หดตัว
ร้อยละ 3.4 ดัชนีราคาสินค้าเกษตร หดตัวร้อยละ 9.6 ตามการลดลงของราคา
สินค้าเกษตรในตลาดโลก ส่วนภาคอุตสาหกรรม สะท้อนได้จากดัชนีผลผลิต
สินค้าอุตสาหกรรม หดตัวร้อยละ 3.9 นอกจากนี้ จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วต่างประเทศ
ยังคงหดตัวเช่นกัน แต่หดตัวน้อยลง โดยหดตัวร้อยละ 7.0

การบริโภคภาคเอกชน เดือนกันยายน 2557 ขยายตัวเล็กน้อย

เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะปริมาณน�ำเข้าสินค้าอุปโภค และ
ยอดการจัดเก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ ณ ราคาคงที่ ซึง่ ขยายตัวร้อยละ 11.6 และ 4.1
ตามล�ำดับ ส่วนยอดจ�ำหน่ายรถยนต์นั่งและรถจักรยานยนต์ หดตัวน้อยลง
ที่ร้อยละ 35.9 และ 4.4 ตามล�ำดับ เนื่องจากการด�ำเนินนโยบายต่างๆ ของ
รัฐบาลมีความชัดเจน ส่งผลให้ผบู้ ริโภคมีความเชือ่ มัน่ ต่อสถานการณ์เศรษฐกิจ
มากขึ้น

การลงทุนภาคเอกชน เดื อ นกั น ยายน 2557 ส่ ง สั ญ ญาณดี ขึ้ น
เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา สะท้อนได้จากปริมาณน�ำเข้าสินค้าทุน และ
ยอดการจัดเก็บภาษีธรุ กรรมอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ ขยายตัวร้อยละ 17.8 และ 16.1
ตามล�ำดับ ส่วนการลงทุนของภาคเอกชนในหมวดก่อสร้างยังคงชะลอตัวลง
สะท้อนจากยอดขายปูนซีเมนต์และยอดขายเหล็ก ที่หดตัวร้อยละ 5.6 และ
13.2 ตามล�ำดับ
ที่ ม า : ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย, ส� ำ นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง ,
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, เว็บไซต์ส�ำนักงานสถิติของประเทศต่างๆ,
IMF (* คาดการณ์เดือน ต.ค. 57)
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ประเทศ

อัตราเงินเฟ้อ

Real GDP

Real GDP ปี 57

เฉลี่ยปี 2557
(ม.ค. - ก.ย. 57)

ปี 56 (%y-o-y)

คาดการณ์โดย IMF*

ไทย

2.15

2.9

1.0

มาเลเซีย

3.3

4.7

5.9

ฟิลิปปินส์

4.4

7.2

6.2

สิงคโปร์

1.4

4.1

3.0

จีน

2.2

7.7

7.4

อินโดนีเซีย

6.4

5.8

5.2

อินเดีย

7.96

4.4

5.6

เวียดนาม

4.61

5.4

5.5

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย
Real GDP (%y-o-y)
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
เสถียรภาพเศรษฐกิจ
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้าน USD)
ทุนส�ำรองระหว่างประเทศ (พันล้าน USD)
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y)
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y-o-y)
หนี้สาธารณะต่อ GDP (%)
อัตราการว่างงาน (%)
การส่งออก - น�ำเข้า (%y-o-y)
มูลค่าการส่งออกในรูป USD
มูลค่าการน�ำเข้าในรูป USD
อุปทาน (%y-o-y)
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
การบริโภคเอกชน (%y-o-y)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์นั่ง
ยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์
ปริมาณน�ำเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD
การลงทุนเอกชน (%y-o-y)
ปริมาณน�ำเข้าสินค้าทุนในรูป USD
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์
ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์
ยอดขายปูนซีเมนต์
ยอดขายเหล็ก

ปี 56
ทั้งปี

ปี 57
Q2

Q3

ส.ค.

ก.ย.

-

-

2.9

0.4

-2.45
167.2
2.18
1.00
45.7
0.7

0.5
168.2
2.47
1.71
46.6
1.0

-1.5
161.5
2.0
1.8
46.5
0.8

0.2
167.5
2.1
1.8
46.5
0.7

-0.9
161.6
1.8
1.7
0.8

-0.32
0.17

0.30
-12.59

-1.8
-1.3

-7.4
-14.2

3.2
14.4

-2.3
-0.8
-3.3
18.8

4.2
-6.9
-4.8
-13.4

-0.5
-7.2
-3.9
-10.1

-0.2
-6.5
-2.6
-11.9

-3.4
-9.6
-3.9
-7.0

-0.7
-6.1
-6.0
4.4

0.3
-37.7
-18.2
0.4

2.3
-38.3
-8.1
0.4

-0.9
-41.2
-11.4
-7.0

4.1
-35.9
-4.4
11.6

-5.9
-8.4
18.1
8.3
7.9

-12.6
-30.6
-5.9
-3.0
3.0

0.0
-20.4
-2.1
-2.9
-10.5

-21.5
-21.2
-13.6
-2.7
-11.4

17.8
-18.5
16.1
-5.6
-13.2

Price Indices

ตัวชี้วัด
เศรษฐกิจการค้า
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัว่ ไปของประเทศ เดือนตุลาคม 2557 มีคา่ เท่ากับ 107.32
เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2557 ดัชนีลดลงร้อยละ 0.10 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ปีก่อนสูงขึ้นร้อยละ 1.48 สูงขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลงจากการลดลงของราคาน�้ำมัน
ขายปลีกตามการลดลงของราคาน�้ำมันในตลาดโลกซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับราคาอาหารสด เช่น ผักสด เนื้อสัตว์ และไข่ไก่ มีราคาลดลง จากปริมาณ
ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น ขณะที่ความต้องการบริโภคค่อนข้างทรงตัว ส่งผลให้
แรงกดดันเงินเฟ้ออ่อนตัวลง โดยภาพรวมระดับราคาอยูใ่ นเกณฑ์เหมาะสมมีเสถียรภาพ
และเฉลี่ยเดือนมกราคม - ตุลาคม 2557 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 สูงขึ้น
ร้อยละ 2.08

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (ปี 2554 = 100)
index

index

%YoY

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (ปี 2554 = 100)
index

index

%YoY

ส�ำหรับคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2557 กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์วา่ จะขยายตัว

ร้อยละ 2.0 - 2.8

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ (เป็นดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของ
ประเทศ ทีห่ กั สินค้ากลุม่ อาหารสดและพลังงาน) เดือนตุลาคม 2557 มีคา่ เท่ากับ 105.08
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนสูงขึ้นร้อยละ 1.67 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.06 และเฉลี่ยเดือนมกราคม - ตุลาคม 2557 เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2556 สูงขึ้นร้อยละ 1.57
ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนตุลาคม 2557 มีค่าเท่ากับ 137.9 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีกอ่ น ลดลงร้อยละ 1.3 จากการลดลงของหมวดผลผลิตเกษตรกรรม
ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 3.7 ตามการลดลงของผลผลิตการเกษตร ร้อยละ 4.6 ปลาและ
สัตว์น�้ำ ร้อยละ 6.9 หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 0.7 จากการลดลงของ
ราคาลิกไนต์ น�้ำมันปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 1.7 หมวดผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.9 ตามการลดลงของราคาผลิตภัณฑ์อาหาร เครือ่ งดืม่ และ
ยาสูบ ร้อยละ 0.2 เยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษและสิ่งทอ ร้อยละ 0.3 ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม ร้อยละ 2.4 ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ร้อยละ 11.1 เครื่องใช้ไฟฟ้า
อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 0.8 สินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ ร้อยละ 1.7
ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ดัชนีราคาสูงขึ้น ได้แก่ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
ร้อยละ 0.4 เคมีภณ
ั ฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี ร้อยละ 1.3 เครือ่ งจักร ส่วนประกอบ และอุปกรณ์
ร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.5 และเฉลี่ยเดือน
มกราคม – ตุลาคม 2557 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 สูงขึ้นร้อยละ 0.7
ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง เดือนตุลาคม 2557 มีคา่ เท่ากับ 126.2 เมือ่ เทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีกอ่ น ลดลงร้อยละ 0.2 ซึง่ ดัชนีราคาทีป่ รับตัวลดลง ได้แก่ หมวดซีเมนต์
ลดลงร้อยละ 2.1 หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 1.6 หมวดสุขภัณฑ์
ลดลงร้อยละ 0.3 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลงร้อยละ 1.9 และหมวดดัชนี
ราคาที่สูงขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากต้นทุนวัตถุดิบการผลิตปรับตัวสูงขึ้น โดยดัชนี
หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึน้ ร้อยละ 0.9 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึน้ ร้อยละ 0.6
หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 0.2 และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ สูงขึ้นร้อยละ 3.1
ขณะที่หมวดวัสดุฉาบผิว ไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากภาวะการก่อสร้างยังคงชะลอตัว
ต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างลดลงร้อยละ 0.4
และเฉลี่ยเดือนมกราคม - ตุลาคม 2557 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 สูงขึ้น
ร้อยละ 1.1

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2548 = 100)
index

index

%YoY

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปี 2548 = 100)
index

index

%YoY

ที่มา : ส�ำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กระทรวงพาณิชย์
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การค้าระหว่าง
ประเทศของไทย :
กันยายน 2557
การค้าระหว่างประเทศของไทย
มูลค่า
กันยายน 57

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ม.ค.-ก.ย. 2557

กันยายน 57

ม.ค.-ก.ย. 2557

ส่งออก

19,912

170,457

3.19

-0.85

น�ำเข้า

21,711

171,974

14.42

-10.00

ดุลการค้า

-1,798

-1,518

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน ก.ย. 57
สินค้า

มูลค่า

Δ
สัดส่วน
ประเทศ
(%YoY) (%)

มูลค่า

Δ
สัดส่วน
(%YoY) (%)

รถยนต์และ
ส่วนประกอบ

2,082

-13.6

10.5

จีน

2,119

-1.7

10.6

เครือ่ งคอมพิวเตอร์
และส่วนประกอบ

1,572

5.3

7.9

สหรัฐ
อเมริกา

2,074

6.2

10.4

น�้ำมันส�ำเร็จรูป
อัญมณีและ
เครื่องประดับ
เม็ดพลาสติก

1,152

5.0

5.8

ญี่ปุ่น

1,793

1.4

9.0

1,048

-14.6

5.3

ฮ่องกง

1,413

-6.8

7.1

817

16.9

4.1 สิงคโปร์

1,061

32.3

5.3

สินค้าและแหล่งน�ำเข้า 5 อันดับแรก เดือน ก.ย. 57
สินค้า

มูลค่า

Δ
สัดส่วน
ประเทศ
(%YoY) (%)

มูลค่า

Δ
สัดส่วน
(%YoY) (%)

น�้ำมันดิบ

2,773

-8.8

12.8

จีน

3,655

23.0

16.8

เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบ

1,890

1.1

8.7

ญี่ปุ่น

3,212

4.8

14.8

อัญมณีและ
ทองค�ำ

1,494

48.6

6.9

สหรัฐ
อเมริกา

1,644

38.4

7.6

เครือ่ งจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ

1,382

17.8

6.4 มาเลเซีย

1,065

-14.6

4.9

เคมีภณ
ั ฑ์

1,311

10.5

6.0

สหรัฐ
อาหรับฯ

989

-28.5

4.6

การเปลี่ยนแปลง (%MoM)
ก.ค.57

ส.ค. 57

ก.ย. 57

ส่งออก

0.2

-0.1

น�ำเข้า

0.0

-0.3
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การเปลี่ยนแปลง (%YoY)
ก.ย. 57

ม.ค. - ก.ย. 57

-0.4

-0.4

-1.0

-1.1

-1.6

-0.6

หมายเหตุ หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.8 โดยข้าว (+49.2%) ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง (+12.6%) ไก่สดแช่แข็ง
และแปรรูป (+13.9%) และน�้ำตาล (+21.9%) ในขณะที่ยางพารา (–27.6%)
อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป (-3.5%) ผัก ผลไม้สดแช่แข็ง และแปรรูป (-5.0%)
สินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญภาพรวมลดลงร้อยละ -0.4 โดยรถยนต์และอุปกรณ์
(-13.6%) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (+5.3%) น�้ำมันส�ำเร็จรูป (+5.0%) อัญมณีและ
เครือ่ งประดับ (-14.6%) เม็ดพลาสติก (+16.9%) ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรก
ได้แก่ จีน (-1.7%) สหรัฐอเมริกา (+6.2%) ญี่ปุ่น (+1.4%) ฮ่องกง (-6.8%) สิงคโปร์
(+32.3%)
ระยะ 9 เดือนของปี 57 (ม.ค.-ก.ย.) มีมลู ค่า 170,457 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ลดลงร้อยละ -0.85 สินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลงร้อยละ -2.7
โดยยางพารา (-20.8%) อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป (-9.0%) น�้ำตาล (-19.0%)
ในขณะที่ ข้าว (+16.9%) ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง (+14.2%) ผัก ผลไม้สดแช่แข็ง
และแปรรูป (+15.5%) ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4
โดยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (+3.4%) เม็ดพลาสติก (+8.6%) ในขณะที่ รถยนต์และ
อุปกรณ์ฯ (-0.8%) อัญมณีและเครื่องประดับ (-2.0%) น�้ำมันส�ำเร็จรูป (-7.0%) ตลาด
ส่งออกส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่ จีน (-5.0%) สหรัฐอเมริกา (+3.0%) ญี่ปุ่น
(-1.3%) ฮ่องกง (-5.1%) และมาเลเซีย (-1.8%)

การน�ำเข้า
เดือนกันยายน 2557 มีมูลค่า 21,711 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ

14.42 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา โดยเป็นการเพิม่ ขึน้ ของเครือ่ งจักรกลฯ
(+1.1%) อัญมณีและทองค�ำ (+48.6%) เครื่องจักรไฟฟ้าฯ (+17.8%) เคมีภัณฑ์
(+10.5%) ขณะที่น�้ำมันดิบ (-8.8%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่
จีน (+23.0%) ญี่ปุ่น (+4.8%) สหรัฐอเมริกา (+38.4%) มาเลเซีย (-14.6%)
สหรัฐอาหรับฯ (-28.5%)
ระยะ 9 เดือนของปี 57 (ม.ค.-ก.ย.) มีมูลค่า 171,974 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ -10.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการ
ลดลงของน�้ ำ มั น ดิ บ (-10.4%) เครื่ อ งจั ก รกลฯ (-7.8%) เครื่ อ งจั ก รไฟฟ้ า ฯ
(-1.1%) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (-12.7%) ขณะที่เคมีภัณฑ์ (+1.2%)
แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (-1.7%) ญี่ปุ่น (-15.1%)
สหรัฐอเมริกา (-5.8%) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (-25.8%) และมาเลเซีย (-7.4%)

ดุลการค้า
เดือนกันยายน 2557 ขาดดุลการค้ามูลค่า 1,798.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ระยะ9 เดือนของปี 57 (ม.ค.-ก.ย.) ขาดดุลการค้ามูลค่า 1,517.5
ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ราคาสินค้าส่งออก
ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนกันยายน 2557 อยู่ที่ 98.6 (ปี2555=100)

ลดลงร้อยละ -0.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของดัชนี
ราคาส่งออกในหมวดสินค้า หมวดสินค้าเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ -8.5 หมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร ลดลงร้อยละ -0.7 และหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ลดลง
ร้อยละ -1.7 ขณะที่หมวดสินค้าอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8

ราคาสินค้าน�ำเข้า
ดัชนีราคาสินค้าน�ำเข้าเดือนกันยายน 2557 อยู่ที่ 96.1 (ปี 2555=100)

ดัชนีราคาส่งออก - น�ำเข้า
ดัชนีราคา

การส่งออก
เดือนกันยายน 2557 มีมลู ค่า 19,912 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 3.19

ลดลงร้อยละ -1.6 จากการลดลงของดัชนีราคาน�ำเข้า หมวดหมวดสินค้าเชื้อเพลิง
ลดลงร้อยละ -5.9 หมวดสินค้าทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ -0.2 หมวดสินค้าสินค้าวัตถุดิบและ
กึ่งส�ำเร็จรูปลดลงร้อยละ -0.8 หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ลดลงร้อยละ -0.4 และ
หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งลดลงร้อยละ -2.8

Commodities & FX

สถานการณ์ ราคาทองค�ำ
ราคาน้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยน
และราคาสินค้าเกษตร:

ราคาทองค�ำเฉลี่ยรายเดือน

ตุลาคม 2557

ราคาทองค�ำ

ราคาน�้ำมันเฉลี่ยรายเดือน

ราคาทองค�ำในเดือนตุลาคมปรับตัวลดลง ต�ำ่ สุดในรอบ 9 เดือน โดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ 18,832.69
บาท ลดลงร้อยละ 0.62 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่า
ของเงินเหรียญสหรัฐ รวมทั้งสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา หลังจากสหรัฐ
เปิดเผยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(จีดีพี) ไตรมาส 3 ที่ขยายตัวได้ดีเกินคาด เป็นเหตุ
ให้นักลงทุนลดการถือครองทองค�ำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย และจากปัจจัยต่างๆ ดังกล่าว
ข้างต้นได้หนุนสกุลเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นและกดดันราคาทองค�ำให้ปรับตัวลดลง

ราคาน�้ำมัน

ราคาน�้ำมันดิบในเดือนตุลาคมปรับตัวลดลง โดยราคาน�้ำมันดิบ WTI เฉลี่ยอยู่ท่ี 84.58
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 93.21 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
เนื่องจากการแข็งค่าของเงินสหรัฐฯ หลังการประกาศตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตร
เดือน ก.ย. ทีป่ รับเพิม่ ขึน้ มากกว่าทีค่ าดไว้ ซึง่ สอดคล้องกับอัตราว่างงานสหรัฐฯ ทีป่ รับตัวลดลง
จากสภาวะเศรษฐกิจที่ก�ำลังฟื้นตัว นอกจากนั้น ราคาน�้ำมันดิบยังถูกกดดันจากความกังวลด้าน
อุปทานส่วนเกินทีม่ แี นวโน้มปรับตัวเพิม่ ขึน้ ในตลาดอย่างต่อเนือ่ ง หลังประเทศผูผ้ ลิตในกลุม่ โอเปก
ยังไม่มที า่ ทีทจี่ ะปรับลดก�ำลังการผลิตน�ำ้ มันดิบลง เนือ่ งจากแต่ละประเทศผูผ้ ลิตต่างมีความกังวลว่า
หากปรับลดก�ำลังการผลิตลงแล้วอาจท�ำให้ตนสูญเสียส่วนแบ่งตลาดที่มีอยู่ได้

อัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงินบาทในเดือนตุลาคมปรับตัวอ่อนค่าลงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 32.45 บาทต่อเหรียญสหรัฐ
อ่อนค่าจาก 32.18 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึง่ อ่อนค่าลงในทิศทางเดียวกับ
เงินสกุลในภูมิภาค หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจของทางสหภาพยุโรปออกมาไม่ดีนัก ส่งผลให้
นักลงทุนเริ่มกลับมาถือครองเงินดอลลาร์เพื่อการเก็งก�ำไร หลังเงินดอลลาร์มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น
ขานรับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทีแ่ ข็งแกร่งขึน้ หลังรายงานว่าจ�ำนวนผูข้ อรับสวัสดิการว่างงานลดลง
ส่งผลให้เกิดการเก็งก�ำไรค่าเงินดอลลาร์กลับมาอีกครั้ง

สินค้าเกษตร
ข้าว ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) ปรับตัวลดลงจาก 1,264 บาท/100 กิโลกรัม

เป็น 1,253.64 บาท/100 กิโลกรัม เนื่องจากผู้ส่งออกปรับลดราคารับซื้อ ในขณะที่ราคาขายส่ง
เฉลี่ยข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 3,125.5 บาท/100 กิโลกรัม เป็น
3,135.0 บาท/100 กิโลกรัม เนื่องจากประเทศคู่ค้า เช่น สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง สิงคโปร์ มีความ
ต้องการข้าวอย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับแนวโน้มเดือนพฤศจิกายน คาดว่าราคาข้าวขาว 5% (ใหม่)
และข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่) อาจจะปรับตัวลดลง เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมาก
โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิจะออกสูต่ ลาดมากถึง 6.5 ล้านตัน แต่การจ�ำน�ำยุง้ ฉางของรัฐบาลจะช่วย
ดูดซับปริมาณข้าวออกจากตลาด ซึ่งจะช่วยให้ราคาเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก
ยางพารา ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลี่ย ณ ท่าเรือ
กรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนตุลาคม 2557 เฉลีย่ อยูท่ กี่ โิ ลกรัมละ 52.67 บาท และ 48.75
บาท ตามล�ำดับ ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่ซบเซา หลังจากมีรายงานภาคการผลิตเดือนกันยายนของสหรัฐฯ และยูโรโซน
ชะลอตัว ประกอบกับจีนผูซ้ อื้ ยางรายใหญ่หยุดท�ำการวันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2557 เนือ่ งในวันชาติ ส�ำหรับ
ราคายางในเดือนพฤศจิกายน 2557 คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากรัฐบาลไทยมีมาตรการ
ช่วยเหลือชาวสวนยางทีช่ ดั เจนขึน้ ประกอบกับสมาคมยางพาราจาก 5 ประเทศผูผ้ ลิตยางรายใหญ่
พร้อมจะร่วมมือไม่ขายยางหากราคาต�่ำกว่ากิโลกรัมละ 1,500 เหรียญสหรัฐต่อตัน รวมทั้ง
หลายภาคส่วนร่วมมือเพื่อหาแนวทางผลักดันให้ราคายางปรับตัวสูงขึ้น

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

เดือน
สินค้า

ราคาสินค้ารายเดือน
เดือน

%∆
(MOM)

ม.ค.-ต.ค.
56

1,253.64

-0.82

1,485.32

1,225.64 -17.48

3,135.0

0.30

3,284.81

3,011.44

53.45

52.67

-1.48

86.73

65.80 -24.14

49.36

48.75

-1.25

78.15

57.29 -26.69

ลอนดอน PM
(USD/Troy oz.)

1,238.82

1,225.01

-1.11

1,443.15

1,281.77 -11.18

ไทย (THB/Baht)

18,950.0

18,832.69

-0.62 20,850.19

ก.ย.57

ต.ค.57

ข้าวขาว 5% (ใหม่)

1,264.0

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2

3,125.5

แผ่นรมควัน ชั้น3 (f.o.b)
ยางแท่ง STR20 (f.o.b)

สินค้า

ม.ค.-ต.ค.
57

%∆
(YOY)

ข้าว : (Baht/100Kg)
-8.32

ยางพารา : (Baht/Kg)

ทองค�ำ

19,692.25

-5.55

น�้ำมันดิบ : (USD/BBL)
Dubai

96.39

86.49

-10.27

105.33

102.21

-2.97

WTI

93.21

84.58

-9.26

99.00

99.57

0.58

32.18

32.45

0.83

30.47

32.41

6.35

อัตราแลกเปลี่ยน
THB/USD
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โดย ขุณพาณิชย์บางกระสอ

Global News

เงินเยนอ่อนค่าส่งผลดีต่อการท่องเที่ยว
ญี่ ปุ ่ น เมื่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งแห่ ช ้ อ ปของถู ก
แดนปลาดิ บ กั น มากขึ้ น โดยคาดว่ า จะมี
นักท่องเที่ยวเยือนญี่ปุ่นปีนี้กว่า 13 ล้านคน
และนับเป็นครั้งแรกที่สัดส่วนต่อ GDP ด้าน
การท่องเที่ยวสูงกว่าด้านอุตสาหกรรมรถยนต์

กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นมีแผนเชิญ
ผูแ้ ทนจาก 10 ประเทศในอาเซียนไปเยือนญีป่ นุ่
เร็วๆ นี้ เพือ่ ไปเยือนโรงงานผลิตเครือ่ งมือแพทย์
และผลิตภัณฑ์อาหารส�ำหรับผูป้ ว่ ยและผูส้ งู อายุ
ด้ ว ยเล็ ง เห็ น ว่ า ธุ ร กิ จ บริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพ
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพและ long stay
ในอาเซี ย นโดยเฉพาะประเทศไทยก� ำ ลั ง
โตวันโตคืน

เมือ่ เร็วๆ นี้ นาย Lin Fei รองนายกเทศมนตรีเมืองฝูโจว มณฑลฝูเจีย้ น
ได้น�ำคณะผู้แทนการค้าเยือนประเทศไทยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้าน
การค้าการลงทุนกับประเทศไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยผ่าน 2 โครงการใหญ่
คือ โครงการ “Thailand Hall on Taobao” เพื่อเป็นช่องทางแก่ผู้ส่งออก
อาหารไทยทีจ่ ะสามารถเจาะตลาดจีนผ่าน e-Commerce และใช้สทิ ธิประโยชน์
ด้านนโยบายต่างๆ ของ Fuzhou Bonded Area (คลังสินค้าทัณฑ์บน) และ
โครงการที่ ๒ คือ การจัดตั้งสาขาของ “ศูนย์การค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้�ำอาเซียน
(ASEAN Marine Products Exchange)” ในประเทศไทย ผู้ส่งออกอาหาร
เตรียมรับทรัพย์กันอีกแล้วคราวนี้
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ส้มหล่นครัง้ มโหฬารเมือ่ รัสเซียหันมาน�ำเข้า
อาหารไม่อนั้ จากประเทศไทย ท�ำเอาผูผ้ ลิตอาหาร
รายใหญ่ของไทยรับออเดอร์กันไม่หวาดไม่ไหว
คิวต่อไปเห็นจะเป็นยางพาราทีร่ สั เซียสนใจ
ยางพาราไทยเพือ่ ไปป้อนอุตสาหกรรมรถยนต์ของ
รัสเซียเช่นกัน

So Amazing มากๆ สาวๆ ฟิลปิ ปินส์ชอบ
เครื่องส�ำอางฟรุ้งฟริ้งจากไทยสุดๆ โดยสินค้าไทย
ที่มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
เสริมความงามหรือแต่งหน้า ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับใช้
กับผม ผลิตภัณฑ์เพือ่ อนามัยของช่องปากหรือฟัน
และผลิตภัณฑ์เครือ่ งส�ำอางปรุงแต่งอืน่ ๆ ซึง่ ล้วนมี
ส่วนแบ่งมากกว่าร้อยละ 30 ในตลาดทั้งสิ้น
เห็นอย่างนี้แล้ว OTOP และผลิตภัณฑ์
สปาไทยไม่ควรมองข้ามตลาดฟิลิปปินส์ โดย
TPSO ขอกระซิบว่าผู้ส่งออกควรเน้นเจาะตลาด
ที่มีก�ำลังซื้อสูงในเมือง IT ชั้นน�ำ 7 แห่งของ
ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ อั น ได้ แ ก่ กรุ ง มะนิ ล า ซี บู ดาเวา
ซานตาโรซา (ลากูน่า) บาโคโล๊ต อิโลอิโล่ และ
บาเกียว โดยผ่านช่องทางห้างสรรพสินค้าเป็นหลัก
เพราะสาวฟิลิปปินส์นิยมเดินช้อปห้างหรูไม่แพ้
สาวไทยเลยทีเดียว

ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

