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วารสาร สนค. ฉบับนี้ ขอร่วมน้อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการอัญเชิญพระบรมราโชวาท ในพิธ ี

พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ที่ท่านได้
ทรงตรัสไว้ มาน�าเสนอเพื่อเป็นข้อคิดและแนวทางในการด�าเนินชีวิตที่ดีแก่ทุกๆ ท่านสืบต่อไป

ส�าหรับเนื้อหาเด่นภายในเล่มประจ�าเดือนพฤศจิกายนนี้ เราจะมาวิเคราะห์ดัชนี GCI ของ World Economic Forum ว่าการบ้านข้อไหนที่ไทยต้องเร่งท�า 
เพื่อพัฒนาความสามารถด้านนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ในการยกระดับเศรษฐกิจของไทยไปสู่ Innovation-driven Economy และเป็นประเทศที่มีรายได้
สูง ในคอลัมน์ Special talk และต่อด้วยคอลัมน์ Special Report กับแนวทางปรับปรุงกระบวนงานของภาครัฐเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจในไทย ความยาก
ง่ายและปัญหาอุปสรรคต่างๆ ต่อการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงบทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการประกอบธุรกิจ เช่น ด้านภาษี ด้านการ
คุ้มครองผู้ลงทุน และด้านการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น เพื่อเป็นการเพิ่มจุดแข็ง สร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนหันมาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากยิ่งขึ้น

              กองบรรณาธิการวารสาร สนค.
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ด้วยหัวใจ  สมอง  และสองมือ
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#๒๓หลักทรงงาน
#ตามรอยพ่อ
#รักในหลวง

ประพันธ์โดย : 
นายเอกวัฒน์ ธนประสิทธิ์พัฒนา

“ ๒๓ หลักทรงงาน”
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 ดัชนี Global Competitiveness Index (GCI) ของ World Economic Forum เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา สะท้อนถึงมุมมองของภาคเอกชนในการพัฒนา

ความสามารถของประเทศที่ด�าเนินไปอย่างช้าๆ โดยไทยได้คะแนนเท่ากับปีที่ผ่านมา (4.64/7.00) และอยู่ในอันดับ 34 จาก 138 ประเทศ ลดลง 2 อันดับจากปี

ที่ผ่านมา ผลการประเมินที่ส�าคัญประการหนึ่งคือ จุดอ่อนด้านความสามารถด้านนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการยกระดับเศรษฐกิจไปสู่ 

Innovation-driven Economy และประเทศรายได้สูง โดยมีรายละเอียดการประเมินในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 

โครงการในด้านน้ีแล้ว (อาทิ Biz Club การพัฒนาเครือข่าย LSPs และการ

พัฒนาสมาคมการค้า ของกระทรวงพาณิชย์) อย่างไรก็ดี อาจพิจารณาขยาย

ผลโครงการในลักษณะดังกล่าวให้เข้มข้นมากขึ้นลงไปในสาขาธุรกิจศักยภาพ

ของแต่ละพื้นท่ี อาทิ การสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเช่ือมโยงการผลิตระหว่าง

ธุรกิจรายใหญ่ในเขตเศรษฐกิจคลัสเตอร์กับธุรกิจการค้าเกษตรและสหกรณ์ใน

ภูมิภาค รวมทั้งมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น

  การส่งเสริม Innovation-driven Enterprise (IDE) / Startup ให้เติบโต 

  สู่สากล จากการส�ารวจของ สนค. เกี่ยวกับความคิดเห็นของธุรกิจ 

ฐานนวัตกรรมที่ร่วมงาน Thailand Innovation and Design Expo 2016 เมื่อ

ปลายเดอืนกนัยายนทีผ่่านมา พบว่า ภาคเอกชนมคีวามต้องการการสนบัสนนุ

จากภาครฐัหลายด้าน อาทิ การส่งเสรมิตลาดและเงนิทุนส�าหรบัการขยายธรุกจิ

ในต่างประเทศ โดยอาจน�าแนวทางของโครงการ SME Proactive มาปรับใช้

กับธุรกิจในกลุ่มศักยภาพนี้ ทั้งนี้ ควรมีการก�าหนดกฎเกณฑ์และเงื่อนไขการ

สนับสนุนที่เข้มข้น ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจกลุ่มน้ีขยายกิจการและดึงดูดการร่วม

ลงทุนได้ง่ายขึ้น (Scale-up) สามารถก้าวไปสู่การเป็นธุรกิจ Startup ที่มีขนาด

ใหญ่ได้ ในขณะเดยีวกนั จะเป็นการกระตุ้นให้เกดิผูป้ระกอบการฐานนวตักรรม

รายใหม่และ SME ที่จะแสวงหานวัตกรรมมายกระดับตัวเองให้พัฒนาเป็น IDE 

ได้มากขึ้นด้วย

ผ่าดัชนี GCI: การบ้านข้อไหนที่ไทยต้องเร่งท�า

 จากผลการประเมนิด้าน Business Sophistication และ Innovation ข้างต้น  

สนค. ได้วเิคราะห์ข้อมลูเพือ่ค้นหาแนวทางทีจ่ะเตมิเตม็ช่องว่างในความสามารถ 

ทางการแข่งขนั โดยรวบรวมข้อมลูจากแผนงาน/โครงการของหน่วยงานภาครฐั 

โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนความคืบหน้าการปรับปรุงกฎระเบียบ

ต่างๆ ของรัฐบาล พบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งที่ภาครัฐและ 

เอกชนควรพิจารณาผลักดันร่วมกัน ดังนี้

  การมส่ีวนร่วมขององค์กรภาคเอกชนในการขับเคลือ่นการพฒันาธรุกจิ  

  การประเมินด้าน Quality of Local Suppliers ภายใต้หมวด 

Innovation and Sophistication ของ WEF พบว่า หน่วยงานด้านเศรษฐกิจ

ของไทยมีแผนงาน/โครงการที่จะยกระดับความสามารถในด้านนี้อยู ่แล้ว 

พอสมควร อย่างไรกด็ ีการส่งเสริมสถาบนัเฉพาะทางทีขั่บเคลือ่นโดยภาคเอกชน 

ให้มีจ�านวนและบทบาทมากขึ้น จะมีส่วนสนับสนุนภาครัฐในการพัฒนาธุรกิจ

ได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งข้ึน ทั้งในด้านการพัฒนา

มาตรฐาน และสร้างเสรมิสมรรถนะของผูป้ระกอบการในกลุม่ธรุกจินัน้ๆ อย่าง

ครบวงจรและกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ ดังตัวอย่างของไต้หวัน เป็นต้น

  การพฒันาคลสัเตอร์ธรุกจิการค้าในภมูภิาค ผลการประเมนิฯ ของ WEF  

  บ่งชี้ว่าระดับการพัฒนาคลัสเตอร์ของธุรกิจไทยยังค่อนข้างจ�ากัด 

(State of Cluster Development) ในขณะที่หลายหน่วยงานมีแผนงาน/

Rank / 138 Value

11th pillar: Business sophistication 43 4.3

11.01 Local supplier quantity 59 4.6
11.02 Local supplier quality 77 4.2
11.03 State of cluster development 62 3.8
11.04 Nature of competitive adventage 34 4.2
11.05 Value chain breadth 40 4.2
11.06 Control of international distribution 49 3.9
11.07 Production process sophistication 52 4.1
11.08 Extent of marketing 24 5.1
11.09 Willingness to delegate authority 35 4.2

12th pillar: Innovation 54 3.4

12.01 Capacity for innovation 70 4.1
12.02 Quality of scientific research institutions 56 4.1
12.03 Company spending on R&D 46 3.6
12.04 University-industry collaboration in R&D 41 3.8
12.05 Gov’t procurement of advanced tech. products 65 3.3
12.06 Availability of scientists and engineers 57 4.1
12.07 PCT patent applications application/million pop. 70 1.4

1

2

3

Special Talk
 โดย : นายธนภัท แสงอรุณ นักวิชาการพาณิชย์ช�านาญการ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน
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 Doing Business (DB) เป็นรายงานการศึกษาของ World Bank ในการส�ารวจเพื่อ 
จัดอันดับความยากง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆ (Ease of Doing 
Business : EoDB) จ�านวน 190 ประเทศทั่วโลก ซึ่งมีตัวชี้วัดที่ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐว่า อ�านวยความสะดวกหรือเป็นปัญหาอุปสรรค
ต่อการด�าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs อย่างไร  โดยมีหลักเกณฑ์ในการส�ารวจ 4 
หลักเกณฑ์ ได้แก่ 1) ขั้นตอนการด�าเนินงานที่ง่าย (Easier) 2) ระยะเวลาในการด�าเนิน
การที่รวดเร็ว (Faster)  3) ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการต�่า (Cheaper) และ 4) กฎหมาย 
กฎระเบียบที่เอื้อต่อการด�าเนินการ (Smarter Regulations) ล่าสุด World Bank ได้จัดท�า 
Doing Business 2017 (DB2017) ซึ่งเป็นข้อมูลการจัดอันดับความยากง่ายในการเข้าไป
ประกอบธุรกิจในไทย ปี 2016
 องค์ประกอบที่ใช้ในการจัดอันดับความยากง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจใน
ประเทศต่างๆ ของ World Bank มี 10 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting 
a business)  2) ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง (Dealing with construction permits) 3) 
ด้านการขอใช้ไฟฟ้า (Getting electricity) 4) ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สิน (Registering 
property) 5) ด้านขอสินเชื่อ (Getting credit)  6) ด้านการคุ้มครองผู้ลงทุน (Protecting 
minority Investors) 7) ด้านการช�าระภาษี (Paying taxes) 8) ด้านการบังคับให้เป็นไป
ตามข้อตกลง (Enforcing contracts) 9) ด้านการค้าระหว่างประเทศ (Trading across 
borders) 10) ด้านการแก้ไขปัญหาการล้มละลาย (Resolving insolvency) 

1. เปรยีบเทยีบความยากงา่ยในการประกอบธุรกจิ (EoDB) ระหวา่งไทย
กับประเทศในอาเซียน 
  

 ทัง้นี ้สงิคโปร์เป็นประเทศอาเซยีนทีม่อีนัดบั EoDB อยูใ่นอนัดบั 2 จาก 190 ประเทศ
ทั่วโลก รองจากประเทศที่ได้อันดับ 1 ได้แก่ นิวซีแลนด์ โดยสิงคโปร์มีอันดับด้านการ
คุ้มครองผู้ลงทุนอยู่ในอันดับ 1 แสดงว่า สิงคโปร์มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยต่อการ
ประกอบธุรกิจสูงมาก โดยเฉพาะด้านการคุ้มครองผู้ลงทุน 
 เกณฑ์ด้านต่างๆ ที่สิงคโปร์มีการปรับตัวอยู่ในอันดับที่ดีขึ้น ได้แก่ ด้านการเริ่มต้น
ธุรกิจ (7 Ü 6) ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง (24 Ü 10)  ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สิน 
(22 Ü 19)  ด้านการช�าระภาษี (9 Ü 8)  
 เกณฑ์ที่สิงคโปร์มีการปรับตัวอยู ่ในอันดับที่แย่ลง ได้แก่ ด้านการขอสินเชื่อ  
(19 Ü 20)  ด้านการแก้ไขปัญหาการล้มละลาย (28 Ü 29)  
   
2. สถานะความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (EoDB) ของไทย 
 หากน�าอันดับและค่าเกณฑ์ชี้วัดจาก Distance to Frontier Score (DTF) ในแต่ละ
ด้าน การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของอันดับและค่าเกณฑ์ชี้วัดจาก DTF ของไทย เปรียบ
เทียบปี 2016 กับปี 2015 (DB2017/DB2016) แบ่งได้เป็น 9 ลักษณะ ใน 4 Quadrants ซึ่ง
สามารถจัดกลุ่มตามการเปลี่ยนแปลงอันดับและค่าเกณฑ์ชี้วัดได้ 4 สถานะ ดังนี้
  

ล�าดับ ประเทศ
อันดับ

DB2016
อันดับ

DB2017
 อันดับ*

= Ý

1 สิงคโปร์ 3 2 

2 มาเลเซีย 22 23 

3 ไทย 46 46 =

4 บรูไน ดารุส ซาลาม 97 72 

5 เวียดนาม 91 82 

6 อินโดนีเซีย 106 91 

7 ฟิลิปปินส์ 99 99 =

8 กัมพูชา 128 131 

9 ลาว 136 139 

10 เมียนมา 171 170 

แนวทางการปรบัปรงุ
กระบวนงานภาครฐัเพือ่พฒันา

การประกอบธรุกจิในไทย 
(Ease of Doing Business:  EoDB)

 หากเปรยีบเทยีบความยากง่ายในการประกอบธรุกจิของไทยกบัประเทศอาเซยีน จะ
เห็นว่า ไทยอยู่ในอันดับ 3 รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย โดยในปี 2016 (DB2017) ไทย
อยู่ในอันดับที่ 46 เท่ากับปีที่แล้ว
 ข้อมูลจาก DB2017 ประเทศอาเซียนที่มีอันดับปรับตัวดีขึ้น ได้แก่ สิงคโปร์ (3 Ü 
2) บรูไน ดารุส ซาลาม (97 Ü 72) เวียดนาม (91 Ü82) อินโดนีเซีย (106 Ü 91)  
และเมียนมา (171 Ü 170) ในขณะที่ประเทศที่ปรับตัวแย่ลง ได้แก่ มาเลเซีย (22 Ü 
23) กัมพูชา (128 Ü 131) ลาว (136 Ü 139) ประเทศที่อันดับเท่าเดิม ได้แก่ ไทย 
(46 Ü 46) และฟิลิปปินส์ (99 Ü99)

 ด้านที่อันดับลดลงและเกณฑ์ชี้วัดแย่ลง ซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนของไทย (Quadrant  
ที่ 1) ได้แก่ ด้านการช�าระภาษี   
 ด้านที่อันดับลดลงและเกณฑ์ชี้วัดคงเดิม ได้แก่ ด้านการคุ้มครองผู้ลงทุน ด้านการ
ค้าระหว่างประเทศ (ระหว่าง Quadrant ที่ 1 และ 2) 
 ด้านที่อันดับและเกณฑ์ชี้วัดคงเดิม ได้แก่ ด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง  
(จุดกึ่งกลาง Quadrant 1 - 4)
 ด้านที่อันดับลดลงและเกณฑ์ชี้วัดดีขึ้น (Quadrant ที่ 3) ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่มีการ
พัฒนาที่ดี ได้แก่ ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง ด้านการขอใช้ไฟฟ้า ด้านการจดทะเบียน
ทรัพย์สิน
 ด้านที่อันดับและเกณฑ์ชี้วัดดีขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งของไทย (Quadrant ที่ 4) 
ได้แก่ การเริ่มต้นธุรกิจ ด้านด้านการขอสินเชื่อ การแก้ปัญหาการล้มละลาย

3. บทวเิคราะหแ์ละขอ้เสนอแนะ เพื่อหาแนวทางการปรบัปรุงไปสูก่ารเพ่ิม
ขีดความสามารถการประกอบธุรกิจในไทย
 3.1  สิ่งที่ไทยต้องแก้ไขปรับปรุงโดยเร่งด่วน
  1) ด้านการช�าระภาษี  ควรปรับปรุง โดยลดขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ใน
การย่ืนช�าระภาษ ีมุ่งเน้นประสทิธิภาพของกระบวนการท้ังก่อนและหลงัการช�าระภาษ ีโดย
เฉพาะกระบวนการช�าระภาษีเงินได้นิติบุคคล (ระยะเวลาด�าเนินการปัจจุบัน 160 ชั่วโมง 
อัตราภาษีรวมร้อยละ 19.65) เงินสมทบประกันสังคม (ปัจจุบัน 12 ขั้นตอน ระยะเวลา
ด�าเนินการ 48 ชั่วโมง) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ปัจจุบันระยะเวลาด�าเนินการ 58 ชั่วโมง) 
นอกจากนี้ ควรปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ เพื่อลดภาระต้นทุนด้านภาษี ทั้งนี้ ควรให้เกิด
ความสมดุลระหว่างการจัดเก็บภาษีที่ก่อให้เกิดรายได้ของประเทศกับการลดอุปสรรคและ
อ�านวยความสะดวกในการประกอบธรุกจิในไทยได้อย่างมปีระสทิธภิาพ (กระทรวงการคลงั)
  2) ด้านการคุ้มครองผู้ลงทุน ควรปรับปรุงกระบวนการเรียกร้องให้ผู้บริหาร
ชดใช้ความเสียหาย การก�ากับดูแลผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน (กลต.)

ที่มา : Doing Business database, World Bank 
หมายเหตุ : * สถานะอันดับ EoDB ของประเทศอาเซียน DB2017 เทียบกับ DB2016

การเปรียบเทียบ EoDB ของไทยกับอาเซียน

แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของอันดับ
และค่าเกณฑ์ชี้วัด

 โดย : นางฐติชิญานนัท์ ภทัรปภา นกัวชิาการพาณชิย์ช�านาญการพเิศษ กองยทุธศาสตร์การพฒันาความสามารถทางการแข่งขนั



07

TPSO Journal

  3) ด้านการค้าระหว่างประเทศ 
  - ด้านส่งออก ควรปรบัปรงุระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารส่งออก 
(ปัจจุบันใช้เวลา 11 ชั่วโมง) ระยะเวลาในการขนถ่ายสินค้าข้ามแดน (ปัจจุบัน 
ใช้เวลา 51 ชั่วโมง) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเอกสาร (ปัจจุบัน 97 $US) และค่า
ใช้จ่ายในการขนถ่ายสินค้าข้ามแดน (ปัจจุบันใช้เวลา 223 $US) (กรมศุลกากร/
การท่าเรือ)
  - ด้านน�าเข้า ควรปรับปรุงระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารน�าเข้า 
(ปัจจุบันใช้เวลา 4 ชั่วโมง) และระยะเวลาในการขนถ่ายสินค้าข้ามแดน (ปัจจุบัน
ใช้เวลา 50 ชั่วโมง) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเอกสาร (ปัจจุบัน 43 $US) และ 
ค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายสินค้าข้ามแดน (ปัจจุบันใช้เวลา 223 $US) (กรมศุลกากร/
การท่าเรือ)
  4) ด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง ควรปรับปรุงระยะเวลาการ
ยื่นฟ้องคดี (ปัจจุบัน 60 วัน) การพิจารณาคดี (ปัจจุบัน 260 วัน) การบังคับคดี 
(ปัจจุบัน 120 วัน) และควรน�าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนงานบริหาร
จัดการของศาล (กระทรวงยุติธรรม/ส�านักงานศาลยุติธรรม)
 3.2 สิ่งที่ไทยต้องพัฒนาต่อไป 
  1) ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง ควรปรับปรุงเกณฑ์ชี้วัดย่อย เรื่อง
จ�านวนขัน้ตอนในการขออนญุาตก่อสร้างโกดงัสนิค้า (ปัจจบุนั 17 ขัน้ตอน) โดยลด
ขัน้ตอนในการขออนญุาตก่อสร้างโกดงัสนิค้าและลดระยะเวลาในการรบัรองการใช้
อาคาร (ปัจจุบัน 30 วัน) (องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น/กระทรวงมหาดไทย/กรม
ที่ดิน)
  2) ด้านการขอใช้ไฟฟ้า ควรปรับปรุง โดยลดระยะเวลาการยื่นค�าร้อง
ขอติดตั้งไฟฟ้า (ปัจจุบัน 12 วัน) และระยะเวลาการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า (ปัจจุบัน  
7 วัน) (การไฟฟ้านครหลวง/การไฟฟ้าภูมิภาค)
  3) ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สิน ควรลดระยะเวลาการจดทะเบียน
ทรัพย์สิน (ปัจจุบัน 6 วัน) และค่าใช้จ่าย (ร้อยละ 7.4 ของมูลค่าทรัพย์สิน) ในการ
จดทะเบยีนทรัพย์สิน เพ่ือเป็นการพฒันาการให้บรกิารอ�านวยความสะดวก และลด
ต้นทุนของผู้ประกอบการและประชาชน (กรมที่ดิน)
  4) ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ ตามรายงาน Doing Business 2014 - 2016 
ไทยมีขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจ 6 ขั้นตอน ใช้เวลา 27.5 วัน ล่าสุดข้อมูล 
DB2017 ของ World Bank ไทยได้ปรับลดเหลือ 5 ขั้นตอน 25.5 วัน (นับรวม 
ขั้นตอนการยื่นส�าเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน) ซึ่งท�าให้อันดับการประกอบ
ธุรกิจในไทย ปี 2016 (DB2017) ปรับตัวดีขึ้น จากอันดับที่ 93 ในปี 2015 เป็น
อันดับที่ 78  
 อย่างไรก็ตาม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ปรับลด 
ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจ เหลือเพียง 5 ขั้นตอน ใช้เวลา 4.5 วัน (ไม่นับรวม
ขัน้ตอนการยืน่ส�าเนาข้อบงัคบัเกีย่วกบัการท�างาน) และอยูร่ะหว่างการพฒันาระบบ 
จดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-registration) คาดว่าจะสามารถให้
บรกิารได้ในปี 2017 ทัง้นี ้ขัน้ตอนทีไ่ด้มกีารปรับลด คอื การจดัท�าตราประทบัจาก 
4 วัน เหลือ 1-2 วัน โดยบางกระบวนการอยู่ในความรับผิดชอบของภาคเอกชน 
ซึ่งหากสร้างความเข้าใจแก่ภาคเอกชนและ World Bank จะช่วยให้อันดับตัวชี้วัด
นี้ดีขึ้นในปีถัดไป (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า/กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน/
กรมสรรพากร)
  5) ด้านการขอสนิเชือ่ ควรปรับปรุงข้ันตอนการขอสินเช่ือของผู้ประกอบ
การ การเข้าถึงข้อมูลเครดิตลูกค้าของสถาบันการเงิน ความครอบคลุมของการ 
จดทะเบียนสินเชื่อภาครัฐ (สถาบันการเงิน)
  6) ด้านการแก้ปัญหาการล้มละลาย ควรปรับปรุงเกณฑ์ช้ีวดัย่อย เรือ่ง
อัตราเงินที่ได้คืน (67.7 เซนต์ต่อดอลลาร์) ระยะเวลา (1.5 ปี) และค่าใช้จ่าย (ร้อย
ละ 18 ของมลูค่าอสงัหารมิทรพัย์) ในกระบวนการฟ้องล้มละลายและกระบวนการ
ฟื้นฟูกิจการ กรณีที่ธุรกิจประสบปัญหาทางธุรกิจ  ถึงแม้ว่าในปี 2016 (DB2017) 
ไทยจะมีอตัราเงนิทีไ่ด้คืนดขีึน้กว่าปีก่อน  รวมทัง้ ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายจะเท่ากบั
ปีก่อน แต่ไทยยงัต้องมกีารปรบัปรุงเร่ืองต่างๆ ดงักล่าวให้มปีระสทิธภิาพอย่างต่อ
เนื่อง (กระทรวงยุติธรรม/ส�านักงานศาลยุติธรรม)

DB2017 – 
World Bank 
(5 ขั้นตอน)

จ�านวนวัน 
(25.5 วัน)

DB2017 – กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
(5 ขั้นตอน)1

จ�านวนวัน 
(4.5 วัน)

1. การจองชื่อ
บริษัท

น้อยกว่า 1 วัน 
(0.5 วัน)

1. การจองชื่อบริษัท 0.5 วัน

2. การชำาระเงิน
ทุนเข้าธนาคาร

1 วัน 2. การชำาระเงินทุนเข้าธนาคาร 1 วัน

3. การจัดท�า
ตราประทับ

2 วัน 3. การจัดท�าตราประทับ 1-2 วัน

4. การจด
ทะเบียนจัดตั้ง
บริษัท

1 วัน 4. การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 1 วัน

การยื่นส�าเนา
ข้อบังคับเกี่ยว
กับการท�างาน

21 วัน 
(นับรวม

ในขั้นตอน)

การยื่นส�าเนาข้อบังคับเกี่ยวกับ
การท�างาน (ไม่นับรวมในขั้นตอน 
เนื่องจากการส่งส�าเนาข้อบังคับเกี่ยว
กับการท�างาน กรณีถ้ามีลูกจ้างตั้งแต่ 
10 คนขึ้นไป และบริษัทสามารถเริ่ม
ด�าเนินธุรกิจได้ทันทีเมื่อบริษัทได้ยื่น
ส�าเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน 
โดยไม่ต้องรอการพิจารณาส�าเนา
ข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน)

18 วัน
(ไม่นับรวม
ในขั้นตอน)

5. การจด
ทะเบียนภาษี
มูลค่าเพิ่ม

1 วัน 
(Simultaneous)

5. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม - วัน

เปรียบเทียบขั้นตอนการอ�านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease of 
Doing Business) ของไทย ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a Business)

ที่มา : World Bank/ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

1 ขั้นตอนด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a Business) ดังนี้
• ข้ันตอน 1 การจองช่ือบริษัท ผ่านระบบการตรวจสอบและจองช่ือนิติบุคคล ผ่านทาง 

 อินเตอร์เน็ต โดยผู้ขอจองจะได้รับผลการจองชื่อให้ทราบภายใน 20 นาที (ขั้นตอนของกรม 

 พัฒนาธุรกิจการค้า)

•  ขั้นตอน 2 การช�าระเงินทุนเข้าธนาคาร (ขั้นตอนของเอกชน)

•  ขั้นตอน 3 การจัดท�าตราประทับ (ขั้นตอนของเอกชน)

•  ขั้นตอน 4 การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและการยื่นส�าเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน

•  การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ใช้เวลา 1 วัน (60 นาที) โดยผู้ประกอบการที่มาขอจด 
 ทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล จะได้รับเลขทะเบียนนิติบุคคล พร้อมเป็นเลขประจ�าตัวผู้เสีย 

 ภาษีอากรโดยอัตโนมติั พร้อมใช้อ้างอิงกบัเลขทีบ่ญัชนีายจ้าง (ขัน้ตอนของกรมพฒันา 

 ธุรกิจการค้า) รวมทั้งส่งส�าเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน กรณีถ้ามีลูกจ้างตั้งแต่ 10  

 คนขึ้นไปได้ 

•  การยื่นส�าเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 9 ธันวาคม 2557  

 ให้ลดระยะเวลาการอนุมัติข้อบังคับการท�างานจาก 21 วัน เหลือ 18 วัน ซึ่งกรม 

 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ออกคู่มือการปฏิบัติงาน โดยปรับลดระยะเวลาการ 

 พิจารณาอนุมัติข้อบังคับการท�างานจากเดิม 21 วัน เหลือ 18 วัน แล้ว (ขั้นตอนของ 

 ส�านักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)

 •  ขั้นตอน 5 การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ขั้นตอนของกรมสรรพากร)

4. แหล่งที่มาและข้อมูลอ้างอิง
4.1  A World Bank Group Flagship Report, Doing Business 2016, Measuring  
 Regulatory Quality and Efficiency
4.2  Doing Business 2017 : Equal Opportunity for All, Economic Profile 2017 - Thailand
4.3  Website : www.doingbusiness.org/data/ExploreEconomies/thailand
4.4  เอกสารวิเคราะห์เรื่อง การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันกับการก�าหนด 
 แนวทางการพัฒนาประเทศ, นางสาวสมานลักษณ์ ตัณฑิกุล ส�านักขับเคลื่อน 
 อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ
4.5 ข้อมูลด้านการเริ่มต้นธุรกิจ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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ประเทศ
อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย Real GDP  (%y-o-y)

ม.ค. - ก.ย.  2559 ปี 57 ปี 58

ไทย 0.02 0.9 2.8
มาเลเซีย 2.2 6.0 5.0

ฟิลิปปินส์ 1.5 6.1 5.8

สิงคโปร์ -0.7 2.9 2.0

อินโดนีเซีย 3.61 5.0 4.8

เวียดนาม 2.20 6.0 6.7

อินเดีย 5.35 7.1 7.3

จีน 2.0 7.4 6.9

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย ปี 58                              ปี 59 

ทั้งปี Q4 Q2 Q3 ส.ค. ก.ย.

Real GDP  (%y-o-y)       

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ 2.8 2.8 3.5 - - -

เสถียรภาพเศรษฐกิจ       

ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้าน USD) 34.84 13.05 83.75 - 38.05 -

ทุนสำารองระหว่างประเทศ  
 (พันล้านUSD) 156.5 156.5 178.7 180.4 180.8 180.4

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y) -0.9 -0.9 0.3 0.3 0.3 0.4

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y-o-y) 1.1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7

หนี้สาธารณะต่อ GDP (%) 44.4 44.4 42.8 - 42.6 -

อัตราการว่างงาน (%) 0.9 0.8 1.1 0.9 0.9 0.9

การส่งออก  - น�าเข้า (%y-o-y)       

มูลค่าการส่งออกในรูป USD -5.8 -8.1 -4.1 1.2 6.5 3.4

มูลค่าการนำาเข้าในรูป USD -11.0 -12.6 -8.4 -1.2 -1.5 5.6

อุปทาน  (%y-o-y)       

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร -5.3 -3.2 -1.2 -0.5 -7.2 4.0

ดัชนีราคาสินค้าเกษตร -6.1 -5.8 4.9 13.1 15.1 8.0

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม 0.3 0.2 1.5 - 3.1 -

จำานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 20.4 3.7 8.2 - 11.0 -

การบริโภคเอกชน (%y-o-y)       

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ 1.0 2.0 3.7 1.2 -0.5 3.2

ยอดจำาหน่ายรถยนต์นั่ง -19.1 -11.7 4.9 10.6 8.7 13.6

ยอดจำาหน่ายรถจักรยานยนต์ -0.2 2.3 7.9 14.1 21.0 13.4

ปริมาณนำาเข้าสินค้าอุปโภคในรูป 
USD 2.2 -4.4 3.4 1.5 5.3 -3.7

การลงทุนเอกชน (%y-o-y)       

ปริมาณนำาเข้าสินค้าทุนในรูป USD -2.2 0.2 -11.6 -0.3 -5.6 6.1

ยอดจำาหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ -2.6 17.2 13.6 3.4 -0.9 -3.3

ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ 7.7 22.2 13.2 -5.7 7.1 -0.5

ยอดขายปูนซีเมนต์ -0.4 2.1 -1.6 -6.0 -5.5 -8.6

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

 เศรษฐกิจของไทย เดือนกันยายน 2559 มีทิศทางท่ีดีขึ้น 

ต่อเนือ่งจากเดอืนทีผ่่านมา ตามการขยายตวัของการบรโิภคภาคเอกชน จาก

ราคาสนิค้าเกษตรทีม่แีนวโน้มปรบัตัวดขีึน้อย่างต่อเนือ่ง ภาคการส่งออกที่

ขยายตวัต่อเน่ืองเป็นเดอืนทีส่อง นอกจากนี ้ ภาคการท่องเทีย่วยงัคงขยาย

ตวัได้ด ีอย่างไรกต็าม ความไม่แน่นอนและความเปราะบางของเศรษฐกจิโลก  

ยงัคงเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีส�าคญัทีส่่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย 

 เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดือนกันยายน 

2559 อยู่ในเกณฑ์ดีและมเีสถยีรภาพ โดยอตัราการว่างงานอยูใ่นระดบัต�า่ที่ 

ร้อยละ 0.9 ของก�าลังแรงงานรวม อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปขยายตวัร้อยละ 0.4 ตาม

การสงูขึน้ของราคาหมวดยาสบูและเครือ่งดืม่มแีอลกอฮอล์ โดยเฉพาะบหุรี่ 

และหมวดอาหารและเครือ่งดืม่ไม่มแีอลกอฮอล์ โดยเฉพาะผกัสดและผลไม้ 

ส�าหรบัหนีส้าธารณะต่อ GDP ข้อมลูล่าสดุ ณ เดอืนสงิหาคม 2559 อยู่ที่ 

ร้อยละ 42.6 ซึง่ถือว่าสถานะหนีข้องไทยยงัมคีวามมัน่คง และต�า่กว่ากรอบ

ความมัน่คงทางการคลงัทีต่ัง้ไว้คอืไม่เกินร้อยละ 60.0 เสถียรภาพเศรษฐกจิ

นอกประเทศ เดอืนกนัยายน 2559 อยูใ่นระดบัมัน่คงและสามารถรองรบัความ

เสีย่งจากความผันผวนของเศรษฐกจิโลกได้ สะท้อนได้จากทนุส�ารองระหว่าง

ประเทศอยูใ่นระดับสูงท่ี 180.4 พนัล้านดอลลาร์สหรฐั 

 ภาคอปุทาน เดอืนกนัยายน 2559 ในภาพรวมขยายตัวสงูขึน้เมือ่

เทยีบกบัเดอืนทีผ่่านมา สะท้อนได้จากดชันผีลผลติสนิค้าเกษตร และดชันี

ราคาสนิค้าเกษตรขยายตวัร้อยละ 4.0 และ 8.0 ตามล�าดบั  ภาคการส่งออก

ปรบัตวัดขีึน้ต่อเน่ืองจากเดือนทีผ่่านมา โดยขยายตวัทีร้่อยละ 3.4 ตามการ 

ขยายตวัของสินค้าในหมวดเกษตรกรรมเป็นส�าคญั ส�าหรบัจ�านวนนกัท่องเทีย่ว 

ต่างประเทศ ข้อมลูล่าสุด เดือนสงิหาคม 2559 ขยายตวัได้ดทีีร้่อยละ 11.0 

โดยเฉพาะนักท่องเท่ียวจาก จนี มาเลเซยี ลาว เกาหลใีต้ และอนิเดยี 

 การบรโิภคภาคเอกชน เดอืนกนัยายน 2559 ปรบัตวัได้ดเีมือ่

เทยีบกบัเดอืนทีผ่่านมา โดยเฉพาะยอดจ�าหน่ายรถยนต์นัง่ และยอดจ�าหน่าย

รถจกัรยานยนต์ ขยายตวัร้อยละ 13.6 และ 13.4 เนือ่งจากก�าลงัการซือ้ของ

ผูบ้รโิภคในภาคเกษตรกรรมปรบัตวัดขีึน้ตามราคาสนิค้าเกษตร นอกจากนี้ 

ยอดการจดัเก็บภาษีมลูค่าเพ่ิม ณ ราคาคงที ่ขยายตวัเช่นกนั โดยขยายตวั

ร้อยละ 3.2 ส�าหรบัปรมิาณน�าเข้าสนิค้าอปุโภคในรปู USD หดตวัทีร้่อยละ 3.7 

 การลงทนุภาคเอกชน เดือนกันยายน 2559 ในภาพรวม

ยังคงทรงตัวเม่ือเทียบกับเดือนที่ผ่านมา โดยการลงทุนในหมวดเครื่องมือ

เครือ่งจกัร หดตวัเลก็น้อย สะท้อนได้จากยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชงิพาณชิย์

หดตวัทีร้่อยละ 3.3 ขณะท่ีปรมิาณน�าเข้าสนิค้าทนุในรปู USD ขยายตวัสงูขึน้

ร้อยละ 6.1 ส�าหรบัการลงทนุในหมวดก่อสร้างหดตัวลงเช่นกนั สะท้อนได้จาก

ยอดจ�าหน่ายปูนซเีมนต์ หดตวัร้อยละ 8.6 และยอดการจดัเกบ็ภาษธีรุกรรม

อสงัหารมิทรพัย์ หดตวัร้อยละ 0.5 

 

ภาพรวมเศรษฐกจิไทย
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 ดชันรีาคาผูบ้รโิภคทัว่ไปของประเทศ เดือนตุลาคม 2559 มีค่าเท่ากับ 
106.85 เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2558 ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.34 จากการสูงขึ้น 
ของราคาน�า้มนัขายปลีกในประเทศต้ังแต่ช่วงต้นปี 2559 ท�าให้ราคาขายปลกีเฉลีย่
สูงกว่าฐานในปี 2558 รวมถึงราคาอาหารสดปรุงที่บ้าน อาทิ ผลไม้สด ไข่ไก่ และ
เนื้อสุกร ที่ระดับราคาสูงขึ้นจากภาวะภัยแล้ง ตั้งแต่ปลายปี 2558 แม้ว่าราคามี 
แนวโน้มลดลงในช่วง 2 - 3 เดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การปรับลดอัตราค่า
ไฟฟ้าอัตโนมัติ (Ft) ในเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2559  ยังคงเป็นปัจจัยกดดัน
อัตราเงินเฟ้อ เนื่องจากราคาค่ากระแสไฟฟ้ายังอยู่ในระดับต�่ากว่าปีก่อน รวมไป 
ถงึราคาผกัสดทีย่งัคงลดลงเมือ่เทยีบกบัปีก่อนหน้า เมือ่เทยีบเดอืนกนัยายน 2559 
สงูข้ึนร้อยละ 0.16 จากราคาน�า้มนัเชือ้เพลงิ และผกัสดเป็นส�าคญั  ในขณะทีร่าคา
อาหารสดประเภทอื่นๆ เช่น เนื้อสุกร ไข่ไก่ และผลไม้สด ปรับลดลง ส�าหรับ
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปไม่รวมกลุ่มราคาอาหารสด 
และพลังงาน) สูงขึ้นร้อยละ 0.74 (YoY) ดัชนีราคาผู้บริโภคเทียบเฉลี่ยเดือน 
มกราคม - ตุลาคม 2559 กับช่วงเดียวกันของปี 2558 สูงขึ้นร้อยละ 0.06

 คาดการณ์อตัราเงนิเฟ้อปี 2559 ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า ประมาณการอัตราเงินเฟ้อปี 2559 อยู่ระหว่างร้อยละ 0.0 -1.0  

 ดชันรีาคาผูผ้ลติ เดือนตุลาคม 2559 มีค่าเท่ากับ 101.7 เมื่อเทียบกับ 
เดอืนตลุาคม 2558 ลดลงร้อยละ 0.5 จากการลดลงของผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม ได้แก่ 
น�้ามันดีเซล น�้ามันแก๊สโซฮอล์ น�้ามันเครื่องบิน น�้ามันก๊าด ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(LPG) และยางมะตอย ตามภาวะราคาตลาดโลก เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 
ได้แก่ เม็ดพลาสติก ยางสังเคราะห์ (ยางเทียม) ปุ๋ยและก๊าซที่ใช้ในอุตสาหกรรม  
ตามการลดลงของราคาน�้ามัน โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ ได้แก่   
เหล็กแท่ง เหล็กฉาก และท่อเหล็ก ราคาเคลื่อนไหวลดลงตามภาวะตลาดโลก 
ประกอบกบับลิเล็ตทีใ่ช้เป็นวตัถดุบิมรีาคาลดลง เมือ่เทยีบกบัเดอืนกนัยายน 2559 
ดัชนีราคาผู้ผลิตสูงขึ้นร้อยละ 0.2 โดยมีสาเหตุส�าคัญมาจากการสูงขึ้นของ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้แก่ น�้ามันเชื้อเพลิง น�้าตาลทราย เส้นใยสังเคราะห์ 
ยางพารา และผลิตภณัฑ์จากเหมอืง ได้แก่ น�า้มนัปิโตรเลยีมดบิ ก๊าซธรรมชาตเิหลว 
(คอนเดนเสท) และแร ่โลหะ ส�าหรับดัชนีราคาผู ้ผลิตเทียบเฉลี่ยเดือน 
มกราคม - ตุลาคม 2559 กับช่วงเดียวกันของปี 2558 ลดลงร้อยละ 1.5

 ดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้าง เดอืนตุลาคม 2559 มค่ีาเท่ากบั 116.1 เมือ่เทยีบ 
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 1.6 จากการลดลงของราคาสินค้า 
หมวดซเีมนต์ ได้แก่ ปนูซเีมนต์ปอร์ตแลนด์ - ผสม เนือ่งจากมปีรมิาณปนูมากเกนิ
ความต้องการ หมวดผลติภณัฑ์คอนกรตี ได้แก่ เสาเขม็คอนกรตี เสรมิเหลก็ - อดัแรง 
พ้ืนคอนกรีตส�าเร็จรูปอัดแรง คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ลดลงตามราคา 
ซเีมนต์ หมวดอปุกรณ์ไฟฟ้าและประปา ได้แก่ สายเคเบลิ และสายไฟฟ้า วตัถดุบิ
คอื เมด็พลาสตกิราคาลดลงตามราคาปิโตรเลยีม หมวดไม้และผลติภณัฑ์ไม้ ได้แก่ 
วงกบประต ู- หน้าต่าง บานหน้าต่าง เนือ่งจากความนยิมใช้ไม้ลดลงโดยใช้อลมูเินยีม 
และกระจกแทน หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ได้แก่ อิฐมอญ อิฐโปร่ง อลูมิเนียมเส้น 
วงกบอลูมิเนียม ยางมะตอย ความนิยมใช้น้อยลง เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า 
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างลดลงร้อยละ 0.5 โดยมีสาเหตุส�าคัญมาจากการลดลงของ
ราคาสนิค้าหมวดเหล็กและผลติภณัฑ์เหลก็ หมวดซเีมนต์ และหมวดวสัดกุ่อสร้าง
อื่นๆ ส�าหรับดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเทียบเฉลี่ยเดือนมกราคม - ตุลาคม 2559 กับ
ช่วงเดียวกัน ของปี 2558 ลดลงร้อยละ 3.3

ตวัชีว้ดัเศรษฐกจิการค้า

ที่มา : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า
ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

ดชันรีาคาผูบ้รโิภคทัว่ไป (ปี 2554 = 100)

ดชันรีาคาผูผ้ลติ (ปี 2553 = 100)

ดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้าง (ปี 2548 = 100)
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 การส่งออก
เดอืนกนัยายน 2559 มมีลูค่า 19,460 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ขยายตัวร้อยละ 3.4 

เมือ่เทยีบกับเดอืนเดยีวกนัปีก่อน โดยสนิค้าเกษตร/อตุสาหกรรมเกษตร ภาพรวมขยาย
ตัวร้อยละ 1.9 โดย ข้าว (+6.4%)ผลติภณัฑ์มนัส�าปะหลงั (+4.1%) ผัก ผลไม้สดแช่แขง็
และแปรรปู (+32.4%) อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรปู (+11.0%) ในขณะทีย่างพารา 
(-12.1%) และน�า้ตาล (-45.5%) สนิค้าอตุสาหกรรมส�าคญัภาพรวมขยายร้อยละ 4.2  
โดยคอมพวิเตอร์และส่วนประกอบ (+4.6) ขณะทีร่ถยนต์และส่วนประกอบ (-1.4%) 
อญัมณแีละเครือ่งประดบั (-3.2%) แผงวงจรไฟฟ้า (-2.8%) เมด็พลาสตกิ (-8.3%)  
ตลาดส่งออกส�าคญัของไทย 5 ล�าดบัแรก ได้แก่ จนี (+7.7%) สหรฐัอเมรกิา (+6.6%) 
ญ่ีปุน่ (+5.5%) ฮ่องกง (-3.9%) ออสเตรเลยี (+2.8%)  

ภาพรวมการส่งออกมกราคม-กนัยายนปี 2559 มมีลูค่า 160,468 ล้านเหรยีญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 0.7 โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลง 
ร้อยละ 5.1 โดยยางพารา (-20.1%) ผลติภณัฑ์มนัส�าปะหลงั (-20.0%) ข้าว (-4.4%) 
น�า้ตาล (-9.5%) ในขณะทีผ่กั ผลไม้สดแช่แข็งและแปรรปู (+9.7%) อาหารทะเลแช่แขง็ 
และแปรรูป (+1.2%) ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�าคัญภาพรวมขยายตัวร้อยละ +1.3 
โดยรถยนต์และส่วนประกอบ (+4.1%) อญัมณแีละเครือ่งประดบั (+35.5%) ในขณะที่ 
เมด็พลาสตกิ (-10.2%) คอมพวิเตอร์และส่วนประกอบ (-4.9%) ตลาดส่งออกส�าคญั 
ของไทย 5 ล�าดบัแรก ได้แก่ สหรฐัอเมรกิา (+1.6%) จนี (-5.6%) ญีปุ่น่ (-0.4%)  
ฮ่องกง (-4.0%)  ออสเตรเลยี (+10.3%)   

               
 การน�าเข้า

เดอืนกนัยายน 2559 มมีลูค่า 16,914 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ขยายตัวร้อยละ 5.6 
เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา โดยเป็นการขยายตัวของน�า้มนัดบิ (+12.7%) 
เครือ่งจกัรกลฯ (+4.2%) เครือ่งจกัรไฟฟ้าฯ (+14.0%) เคมภีณัฑ์ (+4.0%) และส่วนประกอบ 
และอปุกรณ์ยานยนต์ (+0.5) แหล่งน�าเข้าส�าคญัของไทย 5 อนัดบัแรก ได้แก่ จนี  (+6.2%) 
ญีปุ่น่ (+5.6%) มาเลเซยี (+0.9%) สหรฐัอเมรกิา (+2.1%) สหรฐัอาหรบัฯ (+9.3%)  
ภาพรวมการน�าเข้ามกราคม-กนัยายนปี 2559 มมีลูค่า 142,538 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ   
ลดลงร้อยละ - 7.3 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา โดยเป็นการลดลงของ 
เครือ่งจักรกลฯ (-3.7%) น�า้มนัดบิ (-32.2%) เคมภัีณฑ์ (-4.1%) ส่วนประกอบและ 
อปุกรณ์ยานยนต์ (-8.8%) ขณะทีเ่ครือ่งจกัรไฟฟ้าฯ (+5.8%) แหล่งน�าเข้าส�าคญัของ 
ไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+3.5%) ญี่ปุ่น (-3.8%) สหรัฐอเมริกา (-18.1%)  
มาเลเซีย (-10.9%) และเกาหลใีต้ (-0.9%)

 ดลุการค้า            
เดอืนกนัยายน 2559  เกนิดลุการค้ามลูค่า  2,545 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ขณะที่

ภาพรวมดลุการค้า 2559 (ม.ค.-ก.ย.) เกนิดลุการค้ามลูค่า 17,930 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 ราคาสนิค้าส่งออก
ดชันรีาคาสนิค้าส่งออกเดอืนกนัยายน 2559 อยูท่ี ่95.5 (ปี2555=100) สงูขึน้ 

ร้อยละ 1.3 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน จากการเพ่ิมข้ึนของดชันรีาคาส่งออก
หมวดสนิค้าเกษตรกรรม เพิม่ขึน้ร้อยละ 0.6 หมวดสนิค้าอตุสาหกรรมการเกษตร ขยายตวั 
ร้อยละ 3.3 หมวดสนิค้าอุตสาหกรรม เพิม่ขึน้ร้อยละ 0.9 และหมวดสนิค้าแร่และ 
เช้ือเพลงิ เพิม่ขึน้ร้อยละ 6.4 ราคาสนิค้าน�าเข้า ดชันรีาคาสนิค้าน�าเข้าเดอืนกนัยายน 2559
อยูท่ี ่84.0 (ปี 2555=100) ขยายตัวร้อยละ 1.2 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน  
จากการเพิม่ขึน้ของดชันรีาคาน�าเข้าหมวดสนิค้าสนิค้าวตัถดุบิและกึง่ส�าเรจ็รปูเพ่ิมขึน้
ร้อยละ +2.3 หมวดยานพาหนะและอปุกรณ์การขนส่งเพ่ิมข้ึนร้อยละ +8.1 หมวดสนิค้า
ทนุเพิม่ขึน้ร้อยละ +3.8 และหมวดสนิค้าอปุโภคบรโิภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ +1.5 ขณะที่
หมวดสนิค้าเชือ้เพลงิลดลงร้อยละ -8.0

การค้าระหว่างประเทศของไทย : 

กนัยายน 2559

ดชันรีาคา

 

 มลูค่า Δ สดัส่วน  มลูค่า Δ สดัส่วน

                 (ล้าน USD)    (%YoY)   (%)                    (ล้าน USD) (%YoY)   (%)

รถยนต์

และส่วนประกอบ       

เครือ่งคอมพวิเตอร์

และส่วนประกอบ 

อญัมณแีละเครือ่งประดบั 1,285 -3.2  6.6 ญีปุ่น่ 1,760  5.5   9.1

แผงวงจรไฟฟ้า  769 -2.8  4.0 ฮ่องกง 1,374 -3.9   7.1

เมด็พลาสตกิ  665 -8.3  3.4 ออสเตรเลยี 933  2.8   4.8

  สนิค้า ประเทศ

สนิค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อนัดบัแรก เดอืน ก.ย. 59

  2,476 -1.4 12.7 จนี 2,243  7.7  11.5

  1,558  4.6  8.0 สหรฐัอเมรกิา 2,233  6.6  11.5

         กนัยายน 59          ม.ค.-ก.ย. 2559

  มลูค่าล้านเหรยีญ (%YoY) มลูค่าล้านเหรยีญ    (%YoY)

ส่งออก      19,460    3.4     160,468      -0.7

น�าเข้า      16,914    5.6     142,538      -7.3

ดลุการค้า       2,546        17,930

การค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย

 มลูค่า Δ สดัส่วน  มลูค่า Δ สดัส่วน

                   (ล้านUSD) (%YoY)   (%)                 (ล้าน USD)   (%YoY)    (%)

น�า้มนัดบิ 1,664 12.7   9.8 จนี 3,533 6.2  20.9

เครือ่งจกัรกล 

และส่วนประกอบ  

เครือ่งจกัรไฟฟ้า

และส่วนประกอบ 

เคมภีณัฑ์ 1,083  4.0   6.4 สหรฐัอเมรกิา   900 2.1   5.3

ส่วนประกอบ

และอปุกรณ์ยานยนต์     

  1,478 14.0   8.7 มาเลเซยี   929 -0.9   5.5

       สหรฐัอาหรบั

     เอมเิรตส์ 
           755 9.3   4.5

  สนิค้า ประเทศ

สนิค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อนัดบัแรก เดอืน ก.ย. 59

    988  0.5   5.8

  1,616  4.2   9.6 ญีปุ่น่ 2,651 5.6  15.7

      การเปลีย่นแปลง (%MoM)   การเปลีย่นแปลง (%YoY)

   ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 ก.ย. 59       ม.ค. - ก.ย. 59

ส่งออก    0.1  -0.3   0.1  1.3    -0.8

น�าเข้า    0.0   0.6   0.1  1.2    -4.6

ดชันรีาคาส่งออก-น�าเข้า

หมายเหตุ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ

TPSO Journal
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สถานการณ์ราคาทองค�า 
ราคาน�า้มนั อตัราแลกเปล่ียน 

และราคาสินค้าเกษตร : 
ตลุาคม 2559

 ราคาทองค�า 
ราคาทองค�าเดอืนตลุาคมโดยเฉลีย่อยูท่ี ่21,100.00 บาท ลดลงร้อยละ 3.37 เมือ่เทยีบกบั

เดอืนก่อนหน้า  ราคาทองค�าปรบัตัวลดลง ปัจจยัลบกดดนัให้ราคาปรบัตัวลดลงจากข้อมลูภาค
การผลติทีแ่ขง็แกร่งของสหรฐัฯ รวมถงึการแข็งค่าของสกลุเงนิดอลลาร์สหรฐั เมือ่เทยีบกบัสกลุ
เงนิหลกัๆ อันเนือ่งมาจากกระแสคาดการณ์ทีว่่า ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) อาจจะปรบัขึน้อตัรา
ดอกเบีย้ และการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกจิจนีและสหรฐัฯ ทีส่ดใส ท�าให้นกัลงทนุคลายความกงัวล
ต่อเศรษฐกจิโลก ส่วนในประเทศเงนิบาทอ่อนหนนุทองข้ึนสวนทางตลาดโลก

 ราคาน�า้มนั
ราคาน�า้มนัดบิเดอืนตลุาคมปรบัตัวเพ่ิมข้ึน โดยราคาน�า้มนัดบิ WTI เฉลีย่อยูท่ี ่49.93 

เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล ปรบัตวัเพิม่ข้ึนจากเดอืนก่อนหน้าซึง่อยูท่ี ่45.27 เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล 
เนือ่งจากผูผ้ลติน�า้มนัดบิกลุม่โอเปกได้บรรลขุ้อตกลงทีจ่ะลดก�าลงัการผลติน�า้มนัดบิลง รวมถงึ 
รสัเซยีซ่ึงเป็นผูผ้ลติน�า้มนัดบิรายใหญ่จะร่วมกบักลุม่โอเปกในการปรบัลดก�าลงัการผลติน�า้มนัดบิ 
และเรยีกร้องให้ผูผ้ลตินอกกลุม่โอเปกรายอืน่ให้ความร่วมมอืในการปรบัลดก�าลงัการผลติด้วย 
นอกจากนี ้ ราคาน�า้มนัทีป่รบัตวัลดลงยงัได้รบัแรงกดดนัจากรายงานปรมิาณน�า้มนัดบิคงคลงั 
ของสหรฐัฯ ทีป่รบัตวัลดลง

  อตัราแลกเปลีย่น
ค่าเงินบาทเดอืนตลุาคมโดยเฉลีย่อยูท่ี ่35.05 บาทต่อเหรยีญสหรฐั อ่อนค่าจากเดอืน

ก่อนหน้า เนือ่งจากการรายงานตวัเลขเศรษฐกจิสหรฐัฯ ทีอ่อกมาดกีว่าทีค่าดการณ์ไว้ และ 
นกัวเิคราะห์มองว่าในการเลอืกตัง้ประธานาธบิดสีหรฐัฯ นโยบายของนางฮลิลารีใ่กล้เคยีงกบัทาง
นายบารกั โอบามา ประธานาธิบดคีนปัจจบุนั ซึง่ท�าให้การคาดการณ์แนวทางต่างๆ ในอนาคตนัน้
สามารถท�าได้ง่ายกว่า ซ่ึงแตกต่างจากนโยบายของฝ่ังนายโดนลัด์ ทรมัป์ ทีค่่อนข้างจะแขง็กร้าว
ต่อประเทศคูค้่า ส่งผลให้สกลุเงนิดอลลาร์สหรฐัทยอยแข็งค่าข้ึน นอกจากนี ้การทีธ่นาคารกลาง
สหรฐัฯ (เฟด) มแีนวโน้มจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ กเ็ป็นอกีปัจจยัทีส่่งผลในเชิงลบต่อค่าเงนิ

 สนิค้าเกษตร 
ข้าว ราคาขายส่งเฉลีย่ข้าวขาว 5% (ใหม่) และราคาขายส่งเฉลีย่ข้าวหอมมะล ิ100%  

ช้ัน 2 (ใหม่) เดอืนตลุาคม 2559 ปรบัตวัลดลงจากเดอืนกนัยายน 2559 จากราคา 1,208.00  บาท/ 
100 กโิลกรมัเป็น 1,155.53 บาท/100 กโิลกรมั และราคาขายส่งเฉลีย่ข้าวหอมมะล ิ100%  
ชัน้ 2 (ใหม่) ปรบัตวัลดลงจาก 2,225.50 บาท/100 กโิลกรมั เป็น 2,158.68 บาท/100 กโิลกรมั 
เน่ืองจากผลผลติข้าวในบางพืน้ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากภาวะฝนตก  ส่งผลให้ข้าวมคีวามชืน้สงู ไม่ได้ 
คณุภาพ ท�าให้โรงสรีบัซือ้ข้าวเปลอืกราคาต�า่ ประกอบกบัปัญหาภาวะเศรษฐกจิโลกทีช่ะลอตวั 
และประเทศคูแ่ข่ง เช่น อนิเดยี ปากสีถาน และเวยีดนามมปีรมิาณผลผลติเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้การ
แข่งขันด้านราคาในตลาดโลกส่งผลให้ราคาข้าวในตลาดโลกอยูใ่นระดบัต�า่ 

ยางพารา ราคายางแผ่นรมควนัช้ัน 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลีย่ ณ ท่าเรอื
กรงุเทพฯ และท่าเรอืสงขลา) เดอืนตุลาคม 2559 เฉลีย่อยูท่ีก่โิลกรมัละ 58.99 บาท และ 52.11 
บาท ตามล�าดบั ราคายางแผ่นรมควนัช้ัน 3 และราคายางแท่ง STR 20 เพิม่ข้ึนจากเดือนกนัยายน 
2559 คดิเป็นร้อยละ 5.09 และ 10.83 ตามล�าดบั โดยราคายางได้ปัจจยับวกจากค่าเงนิเยนอ่อน
ค่าลงเมือ่เทยีบกบัดอลลาร์สหรฐั รวมถงึปรมิาณยางเข้าสูต่ลาดน้อย เนือ่งจากยงัคงมฝีนตกชกุใน
พืน้ทีก่รดียาง อย่างไรกต็ามราคายางได้รบัปัจจยักดดนัจากราคาน�า้มนัดบิยงัคงมคีวามผนัผวน 
เนือ่งจากตลาดไม่มัน่ใจว่าสมาชกิกลุม่ประเทศผูส่้งออกน�า้มนั (โอเปก) จะสามารถบรรลขุ้อตกลง
ในประเดน็ปรบัลดก�าลงัการผลติ นอกจากนี ้มกีารคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรฐัฯ (เฟด) จะ
ปรบัข้ึนอตัราดอกเบีย้ในเรว็ๆ นี้

Commodities & FX

ราคาทองค�าเฉลีย่รายเดอืน

ราคาน�า้มนัเฉลีย่รายเดอืน

อัตราแลกเปลีย่นเฉลีย่รายเดอืน

เดือน
 สินค้า

ก.ย.59 ต.ค.59 %∆(MOM) ม.ค.-ต.ค.58 ม.ค.-ต.ค.59 %∆(YOY) 

ข้าว : (Baht/100Kg)

ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,208.00 1,155.53 -4.34  1,185.08  1,268.03 7.00

ข้าวหอมมะลิ 100% ช้ัน 2 2,225.50 2,158.68 -3.00  2,768.25  2,266.73 -18.12

ยางพารา : (Baht/Kg)

แผ่นรมควัน ชั้น3 (f.o.b) 56.13 58.99 5.09  55.89  55.16 -1.31

ยางแท่ง STR20  (f.o.b) 47.02 52.11 10.83  48.50  45.98 -5.20

ทองคำา

ลอนดอน PM (USD/

Troy oz.)

1,326.03 1,266.92 -4.46  1,176.92  1,259.23 6.99

ไทย (THB/Baht) 21,836.54 21,100.00 -3.37  18,923.60  21,001.37 10.98

น้ำามันดิบ : (USD/BBL)

WTI 45.27 49.93 10.29  50.61  42.22 -16.57

อัตราแลกเปลี่ยน

THB/USD 34.73 35.05 0.92  33.92  35.24 3.90

ที่มา : CEIC 

รวบรวมโดยศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจการพาณิชย์  สำานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

TPSO Journal

ราคาสนิค้ารายเดอืน
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 โดย : นายไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ

Global News

อินโดนีเซีย
 รีบเร่งสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุง 

กฎระเบียบเพื่อดึงดูดการลงทุน แนวโน้มเศรษฐกิจอินโดนีเซียคาดว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

จากการที่รัฐบาลอินโดนีเซียได้ประกาศนโยบายเศรษฐกิจใหม่เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 

(economic stimulus packages) โดยเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ประธานาธิบดีโจโกวี ได้ประกาศ

ที่จะทยอยออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นชุดๆ ซึ่งจนถึงปัจจุบัน ได้ออกมาแล้ว 6 ชุด และก�าลัง

ประกาศชุดที่ 7 ในเร็วๆ ซึ่งชุดที่ 6 และ 7 สามารถสรุปสาระส�าคัญได้ ดังนี้ 

ชุดที่ 6 : รัฐบาลอินโดนีเซียได้ออกแผนพัฒนากระตุ้นเศรษฐกิจฉบับที่ 6 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน  

ที่ผ่านมา มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นภาษีส�าหรับการลงทุนในอินโดนีเซียในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

และนักลงทุนสามารถลดหย่อนภาษีได้ประมาณร้อยละ 20-100 นานถึง 25 ปี ซึ่งการลดหย่อนภาษี

นี้จะช่วยดึงดูดนักลงทุนในภาคอุตสาหกรรมของประเทศได้ 

ชุดที่ 7 : ขณะนี้รัฐบาลอินโดนีเซียก�าลังจัดเตรียมแผนกระตุ้นเศรษฐกิจชุดที่ 7 ซึ่งจะมีเนื้อหา 

เกี่ยวกับการเน้นเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้าน กล่าวคือ 1) มีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน จัดสรรโดยรัฐบาล 

2) พัฒนาระบบการขนส่งในระดับหมู่บ้าน

TPSO Journal

มาเลเซีย 
  ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันอันดับ 

2 ในอาเซียนและอันดับ 18 ของโลก ก�าลังดั้นด้นสู่

การเป็นประเทศพฒันาแล้ว ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิ

มาเลเซียฉบับที่ 11 (ปี 2559-2563) ซึ่งเป็นแผน 5 ปี

สดุท้ายก่อนบรรลเุป้าหมายการยกสถานะเป็นประเทศ

พัฒนาแล้วในปี 2563 มาเลเซียก�าหนดให้ภาคบริการเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไป โดยเฉพาะ

ธรุกจิก่อสร้าง โดยจะพฒันาอย่างต่อเนือ่งเมอืงส�าคญัของประเทศ 4 เมอืง คอื กวัลาลมัเปอร์ ยะโฮร์บาห์ร ูกูชิง  

และโกตากินะบะลู ด้วยการก่อสร้างที่พักอาศัยส�าหรับผู้มีรายได้น้อย-ปานกลาง การพัฒนาระบบขนส่ง

สาธารณะให้เพียงพอและการเชื่องโยงระบบขนส่งต่างๆ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท 

นอกจากน้ี จะส่งเสริมธุรกิจการเงนิการธนาคาร (โดยเฉพาะ Islamic finance) น�า้มันและก๊าซ ไอซทีี สขุภาพ 

การศึกษา บริการวิชาชีพ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และอุตสาหกรรมฮาลาล ทั้งนี้ แผนพัฒนาฉบับใหม่นี้  

ให้ความส�าคญักับคน (rakyat) ให้ทกุภาคส่วนในสงัคม สามารถเข้าถึง มีส่วนร่วม และได้รบัประโยชน์จาก

การเตบิโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยรัฐบาลจะลงทนุด้านการพัฒนาความสามารถพิเศษและทกัษะ เพิม่

ประสิทธภิาพการผลติ และพฒันาองค์ความรูแ้ก่ประชาชน และสนบัสนนุการเจรญิเตบิโตของ SMEs 

ฟิลิปปินส์ 
 ความสามารถในการแข่งขันของฟิลิปปินส์ 

โดดเด่นในด้านบรกิารโดยมกีารเตบิโตอย่างรวดเรว็ของ 

ภาคบริการ โดยเฉพาะธุรกิจ BPO สาขา call center 

และมีการเร่งสร้างเมืองใหม่เพื่อรองรับการเติบโต

ของอุตสาหกรรม BPO และเป็นแรงดึงดูดให้คน

ฟิลิปปินส์ที่ท�างานในต่างแดนกลับมาทางานและอยู่

อาศัยในเมืองใหม่ที่จะเป็นเขตธุรกิจที่ส�าคัญเหล่านี้ 

ทัง้นี ้IMFคาดการณ์ว่า อตัราการเตบิโตของเศรษฐกจิ

ฟิลปิปินส์ จะอยูท่ีร้่อยละ 6 ในปี 2016 GDP ฟิลปิปินส์

ในไตรมาสแรกของปี 2016 ซึ่งขยายตัวร้อยละ 6.9  

ซึ่งเป็นอัตราท่ีสูงท่ีสุดในเอเชีย โดยภาคส่วนต่างๆ 

เชื่อมั่นว่า หากประธานาธิบดี Duterte สานนโยบาย

ด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจากประธานาธิบดี 

Aquino จะมีโอกาสให้ GDP ฟิลิปปินส์ปีนี้ขยายตัว

มากถึงร้อยละ 6.8-7.8 แรงขับเคลื่อนด้านอุปสงค์มา

จากการก่อสร้างที่ขยายตัวร้อยละ 12 ซึ่งส่วนหนึ่งมา

จากการขยายตัวของการก่อสร้างโครงการภาครัฐ

ซ่ึงขยายตัวมากถึงร้อยละ 39.9 ส่วนแรงขับเคลื่อน

ด้านอปุทานมาจากภาคอตุสาหกรรมและการบรกิาร 

ซ่ึงขยายตวัร้อยละ 8.7 และ 7.9 ตามล�าดบั ชนช้ัน

กลางในฟิลปิปินส์ขยายตวัมากและมกี�าลงัซือ้มากขึน้  

ตามการเตบิโตของเศรษฐกจิและการพฒันาของเมอืง  

ส่งผลให้มกีารบรโิภคสนิค้าบางชนดิเพ่ิมตามไปด้วย เช่น 

รถยนต์ ข้าวสาลแีละอาหารส�าเรจ็รปู เครือ่งใช้ภายในบ้าน 

เป็นต้น จงึเป็นโอกาสดสี�าหรบัสนิค้าไทย


