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หลักการพัฒนาที่ถูกขั้นตอน
“การพัฒนาประเทศจำ�เป็นต้องทำ�ตามลำ�ดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน
พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่
ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้าง
ค่อยเสริมความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงโดยลำ�ดับต่อไป
หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่ประการเดียว
โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนด้วย ก็จะเกิด
ความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆ ขึ้น ซึ่งอาจจะกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด ดังเห็น
ได้จากที่อารยประเทศหลายประเทศกำ�ลังประสบปัญญาทางเศรษฐกิจอยู่ในเวลานี้”
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2517
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Editor’s Note

ารสาร สนค. ฉบับนี้ ขอร่วมน้อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการอัญเชิญพระบรมราโชวาท ในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ที่ท่านได้
ทรงตรัสไว้ มาน�ำเสนอเพื่อเป็นข้อคิดและแนวทางในการด�ำเนินชีวิตที่ดีแก่ทุกๆ ท่านสืบต่อไป
ส�ำหรับเนื้อหาเด่นภายในเล่มประจ�ำเดือนพฤศจิกายนนี้ เราจะมาวิเคราะห์ดัชนี GCI ของ World Economic Forum ว่าการบ้านข้อไหนที่ไทยต้องเร่งท�ำ
เพื่อพัฒนาความสามารถด้านนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ในการยกระดับเศรษฐกิจของไทยไปสู่ Innovation-driven Economy และเป็นประเทศที่มีรายได้
สูง ในคอลัมน์ Special talk และต่อด้วยคอลัมน์ Special Report กับแนวทางปรับปรุงกระบวนงานของภาครัฐเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจในไทย ความยาก
ง่ายและปัญหาอุปสรรคต่างๆ ต่อการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงบทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการประกอบธุรกิจ เช่น ด้านภาษี ด้านการ
คุ้มครองผู้ลงทุน และด้านการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น เพื่อเป็นการเพิ่มจุดแข็ง สร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนหันมาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากยิ่งขึ้น
											

Contents

กองบรรณาธิการวารสาร สนค.

วารสาร สนค. ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 64 พฤศจิกายน 2559

05 Special Talk
ผ่าดัชนี GCI ของ World Economic Forum
การบ้านข้อไหนที่ไทยต้องเร่งท�ำ
06 Special Report
แนวทางการปรับปรุงกระบวนงานภาครัฐเพื่อพัฒนาการ
ประกอบธุรกิจในไทยจากผลการวิจัย เรื่อง Doing Business
ของ World Bank : Ease of Doing Business (EoDB)
08 Economic Highlight
ภาพรวมเศรษฐกิจไทย

09 Price Indices
ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้า
10 International Trade Focus
การค้าระหว่างประเทศของไทย : กันยายน 2559
11 Commodities & Fx
สถานการณ์ราคาทองค�ำ ราคาน�้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยน
และราคาสินค้าเกษตร : ตุลาคม 2559
12 Global News
บรรณาธิการ : ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ผู ้จัดท�ำ : ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

Trade Policy and Stratecy Office

TPSO Journal

563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0 2507 7899 โทรสาร 0 2547 5687, 0 2547 4167

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร สำ�นักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กระทรวงพาณิชย์

“ ๒๓ หลักทรงงาน”

ยี่สิบสาม หลักทรงงาน ตามรอยพ่อ
เพื่อสานต่อ ประโยชน์สุข ทุกแห่งหน
ให้พอเพียง ด้วยสายกลาง ทางพึ่งตน
ใช้เหตุผล คุณธรรม น�ำชีวา

“ท�ำให้ง่าย” ไปทุกสิ่ง ดียิ่งนัก
เรื่องที่หนัก ก็เบาลง คงเกษม
เพราะหากผล ที่จะได้ ให้ the Same
จะอิ่มเอม ความยากไป ท�ำไมกัน

ชีวิตนั้น สั้นนัก อย่ามักมาก
อย่าอยู่อยาก อย่างซากจิต ชีวิตเอ๋ย
แค่ “พออยู่ พอกิน” ฟินจังเลย
ฝึกให้เคย เลยพอใจ ไม่ร้อนรน

เริ่มต้นด้วย “ศึกษาข้อมูล เป็นระบบ”
เพื่อให้พบ เหตุและผล ของปัญหา
แล้วแก้ไข ด้วยคุณธรรม และปัญญา
ทุกปัญหา เริ่มต้นดี ที่ข้อมูล

สิ่งส�ำคัญ คือการ “มีส่วนร่วม”
เพื่อหลอมรวม พลังเรา สู่เป้าประสงค์
ร่วมกันคิด ร่วมกันท�ำ ร่วมจ�ำนงค์
จะด�ำรง จะรุ่งเรือง ทุกเรื่องราว

ความงดงาม ตามรอยพ่อ คือ “พอเพียง”
ลดความเสี่ยง พอประมาณ มีเหตุผล
คือสายกลาง ทางพอดี ที่กมล
ตนพึ่งตน ด้วยคุณธรรม และปัญญา

ส�ำคัญคือ “ระเบิด จากข้างใน”
ทั้งจิตใจ ความคิด ทุกสิ่งสรรค์
ให้แข็งแกร่ง จากข้างใน ไปด้วยกัน
เพื่อผลักดัน ให้อยากท�ำ อย่างเข้าใจ

เป้าหมายร่วม คือ “ประโยชน์ ของส่วนรวม”
มีส่วนร่วม เพื่อส่วนรวม ร่วมกันฝัน
ส่วนรวมได้ เราก็ได้ ให้ช่วยกัน
เติมหยุดปัน ไปด้วยกัน ไปได้ไกล

ทั้ง “ซื่อสัตย์ สุจริต และจริงใจ”
ใครต่อใคร ไว้วางใจ ไร้ปัญหา
เพราะซื่อสัตย์ จริงใจ ไร้มารยา
เป็นมรรคา สุจริต จิตตั้งตรง

เริ่มต้นจาก “แก้ปัญหา ที่จุดเล็ก”
อย่าพึ่ง Next หรือ Exit คิดถอยหนี
เริ่มจุดเล็ก ไปจุดใหญ่ ให้พอดี
ด้วยวิธี ที่ Smart & Smile

“บริการ รวมจุดเดียว” ให้เบ็ดเสร็จ
จะส�ำเร็จ ความพอใจ ให้สุขสันต์
เพราะสะดวก ง่ายดาย สบายชีวัน
ที่ส�ำคัญ ใช้ไอที E-มากมาย

สิ่งเลิศล�้ำ คือ “ท�ำงาน ส�ำราญจิต”
ให้ชีวิต เป็นสุข ทุกสถาน
โดยเฉพาะ เป็นสุข ทุกการงาน
คนส�ำราญ งานส�ำเร็จ ไปเด็ดดาว

แล้วค่อยค่อย “ท�ำตาม ล�ำดับขั้น”
สิ่งส�ำคัญ Priority ที่มั่นหมาย
เรียงล�ำดับ ก่อนหลังไป ไม่วุ่นวาย
สบายสบาย ถึงเป้าหมาย ตามขั้นตอน

รวมทั้งใช้ “ธรรมชาติ ช่วยธรรมชาติ”
ให้สามารถ เติมเต็มกัน พลันโลกสวย
เห็นความจริง สิ่งหนุนเกื้อ เอื้ออ�ำนวย
ให้ใช้ช่วย ส่งเสริมกัน สร้างสรรค์จริง

แม้ตรากตร�ำ ล�ำเค็ญ ยากเย็นนัก
แม้เหนื่อยหนัก ล�ำบาก ยากเพียงไหน
ให้ “พากเพียร” ฝ่าฟัน กันต่อไป
ด้วยหัวใจ สมอง และสองมือ

ท�ำอะไร ให้รู้ลึก “ภูมิสังคม”
ว่าสั่งสม ค่านิยม สังคมไหน
ภูมิศาสตร์ ที่ตั้งอยู่ ณ จุดใด
เพื่อเข้าใจ เข้าถึง แล้วจึงพัฒนา

รวมทั้งน�ำ “อธรรม ปราบอธรรม”
ฟังแล้วข�ำ แต่ลองท�ำ จะเห็นผล
พิษแก้พิษ ดั่งเซรุ่ม ชุ่มกมล
เพราะบางคน ต้องยาขม ตมจึงโต

สุดท้ายคือ “รู้รัก สามัคคี”
ไม่แบ่งสี เลือกขั้ว ให้มัวหมอง
เพราะทุกคน คือคนไทย ให้ปรองดอง
เราทั้งผอง สีเดียวกัน สุวรรณภูมิ

ทุกเรื่องลอง มอง “องค์รวม” เป็นระบบ
ต้นจนจบ เห็นภาพใหญ่ จุดไฟฝัน
เห็นเรื่องราว ทั้งเค้าโครง เชื่อมโยงกัน
เพื่อสร้างสรรค์ สิ่งดีงาม ตามจิ๊กซอ

ท�ำอะไร เริ่มที่ใจ จุดไฟฝัน
สิ่งส�ำคัญ คือจิตใจ ที่มุ่งหมาย
เช่น “ปลูกป่า ในใจคน” ใจก่อนกาย
จะมากมาย ป่าไม้งาม ที่ตามมา

ยี่สิบสาม หลักทรงงาน ตามรอยพ่อ
อย่ารีรอ ขอให้ลอง ตรองเหตุผล
น�ำไปใช้ ให้สอดรับ กับทุกคน
เริ่มที่ตน ท�ำหน้าที่ ที่ดีงาม...

ไม่ยึดติด หลักวิชา ต�ำราจ๋า
ใช้ปัญญา พายืดหยุ่น ผสมผสาน
“ไม่ติดต�ำรา” แต่ทว่า มีหลักการ
ให้เบิกบาน สุขใจ ไร้กรอบบัง

มองให้ไกล กว่าก�ำไร ให้หวนคิด
ใช้ชีวิต เลิกยึดติด จิตหลงไหล
ก็เพราะว่า “ขาดทุน คือก�ำไร”
เสียเพื่อได้ ยอมให้เป็น เย็นยั่งยืน

#๒๓หลักทรงงาน
#ตามรอยพ่อ
#รักในหลวง

ให้ “ประหยัด เรียบง่าย ประโยชน์สุด”
อันเป็นจุด สุดคุ้มค่า น่าค้นหา
เพราะ Simply is the Best เป็นมรรคา
ที่น�ำพา ความคุ้มค่า มาท�ำงาน

ให้ยืนหยัด หัด “พึ่งตน” จนเติบใหญ่
แต่เมื่อใด ถ้าไม่ไหว ก็ไม่ฝืน
แต่ถ้าตน พึ่งตนได้ ให้หยัดยืน
พร้อมหยิบยื่น แบ่งปันไป ให้ส่วนรวม

ประพันธ์โดย :
นายเอกวัฒน์ ธนประสิทธิ์พัฒนา
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โดย : นายธนภัท แสงอรุณ นักวิชาการพาณิชย์ช�ำนาญการ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน

ผ่าดัชนี GCI: การบ้านข้อไหนที่ไทยต้องเร่งท�ำ
ดัชนี Global Competitiveness Index (GCI) ของ World Economic Forum เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา สะท้อนถึงมุมมองของภาคเอกชนในการพัฒนา
ความสามารถของประเทศที่ด�ำเนินไปอย่างช้าๆ โดยไทยได้คะแนนเท่ากับปีที่ผ่านมา (4.64/7.00) และอยู่ในอันดับ 34 จาก 138 ประเทศ ลดลง 2 อันดับจากปี
ที่ผ่านมา ผลการประเมินที่ส�ำคัญประการหนึ่งคือ จุดอ่อนด้านความสามารถด้านนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการยกระดับเศรษฐกิจไปสู่
Innovation-driven Economy และประเทศรายได้สูง โดยมีรายละเอียดการประเมินในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้
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จากผลการประเมินด้าน Business Sophistication และ Innovation ข้างต้น
สนค. ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ค้นหาแนวทางทีจ่ ะเติมเต็มช่องว่างในความสามารถ
ทางการแข่งขัน โดยรวบรวมข้อมูลจากแผนงาน/โครงการของหน่วยงานภาครัฐ
โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนความคืบหน้าการปรับปรุงกฎระเบียบ
ต่างๆ ของรัฐบาล พบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งที่ภาครัฐและ
เอกชนควรพิจารณาผลักดันร่วมกัน ดังนี้

1

		 การมีสว่ นร่วมขององค์กรภาคเอกชนในการขับเคลือ่ นการพัฒนาธุรกิจ
		 การประเมินด้าน Quality of Local Suppliers ภายใต้หมวด
Innovation and Sophistication ของ WEF พบว่า หน่วยงานด้านเศรษฐกิจ
ของไทยมีแผนงาน/โครงการที่จะยกระดับความสามารถในด้านนี้อยู่แล้ว
พอสมควร อย่างไรก็ดี การส่งเสริมสถาบันเฉพาะทางทีข่ บั เคลือ่ นโดยภาคเอกชน
ให้มีจ�ำนวนและบทบาทมากขึ้น จะมีส่วนสนับสนุนภาครัฐในการพัฒนาธุรกิจ
ได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการพัฒนา
มาตรฐาน และสร้างเสริมสมรรถนะของผูป้ ระกอบการในกลุม่ ธุรกิจนัน้ ๆ อย่าง
ครบวงจรและกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ ดังตัวอย่างของไต้หวัน เป็นต้น

2

		 การพัฒนาคลัสเตอร์ธรุ กิจการค้าในภูมภิ าค ผลการประเมินฯ ของ WEF
		 บ่งชี้ว่าระดับการพัฒนาคลัสเตอร์ของธุรกิจไทยยังค่อนข้างจ�ำกัด
(State of Cluster Development) ในขณะที่หลายหน่วยงานมีแผนงาน/

Rank / 138 Value
11th pillar: Business sophistication
43
4.3
Local supplier quantity
59
4.6
Local supplier quality
77
4.2
State of cluster development
62
3.8
Nature of competitive adventage
34
4.2
Value chain breadth
40
4.2
Control of international distribution
49
3.9
Production process sophistication
52
4.1
Extent of marketing
24
5.1
Willingness to delegate authority
35
4.2
12th pillar: Innovation
54
3.4
Capacity for innovation
70
4.1
Quality of scientific research institutions
56
4.1
Company spending on R&D
46
3.6
University-industry collaboration in R&D
41
3.8
Gov’t procurement of advanced tech. products
65
3.3
Availability of scientists and engineers
57
4.1
PCT patent applications application/million pop.
70
1.4

โครงการในด้านนี้แล้ว (อาทิ Biz Club การพัฒนาเครือข่าย LSPs และการ
พัฒนาสมาคมการค้า ของกระทรวงพาณิชย์) อย่างไรก็ดี อาจพิจารณาขยาย
ผลโครงการในลักษณะดังกล่าวให้เข้มข้นมากขึ้นลงไปในสาขาธุรกิจศักยภาพ
ของแต่ละพื้นที่ อาทิ การสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเชื่อมโยงการผลิตระหว่าง
ธุรกิจรายใหญ่ในเขตเศรษฐกิจคลัสเตอร์กับธุรกิจการค้าเกษตรและสหกรณ์ใน
ภูมิภาค รวมทั้งมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น

3

		 การส่งเสริม Innovation-driven Enterprise (IDE) / Startup ให้เติบโต
		 สู่สากล จากการส�ำรวจของ สนค. เกี่ยวกับความคิดเห็นของธุรกิจ
ฐานนวัตกรรมที่ร่วมงาน Thailand Innovation and Design Expo 2016 เมื่อ
ปลายเดือนกันยายนทีผ่ า่ นมา พบว่า ภาคเอกชนมีความต้องการการสนับสนุน
จากภาครัฐหลายด้าน อาทิ การส่งเสริมตลาดและเงินทุนส�ำหรับการขยายธุรกิจ
ในต่างประเทศ โดยอาจน�ำแนวทางของโครงการ SME Proactive มาปรับใช้
กับธุรกิจในกลุ่มศักยภาพนี้ ทั้งนี้ ควรมีการก�ำหนดกฎเกณฑ์และเงื่อนไขการ
สนับสนุนที่เข้มข้น ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจกลุ่มนี้ขยายกิจการและดึงดูดการร่วม
ลงทุนได้ง่ายขึ้น (Scale-up) สามารถก้าวไปสู่การเป็นธุรกิจ Startup ที่มีขนาด
ใหญ่ได้ ในขณะเดียวกัน จะเป็นการกระตุน้ ให้เกิดผูป้ ระกอบการฐานนวัตกรรม
รายใหม่และ SME ที่จะแสวงหานวัตกรรมมายกระดับตัวเองให้พัฒนาเป็น IDE
ได้มากขึ้นด้วย
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Special Report

โดย : นางฐิตชิ ญานันท์ ภัทรปภา นักวิชาการพาณิชย์ชำ� นาญการพิเศษ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน

แนวทางการปรับปรุง
กระบวนงานภาครัฐเพือ
่ พัฒนา
การประกอบธุรกิจในไทย
(Ease of Doing Business: EoDB)
Doing Business (DB) เป็นรายงานการศึกษาของ World Bank ในการส�ำรวจเพื่อ
จัดอันดับความยากง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆ (Ease of Doing
Business : EoDB) จ�ำนวน 190 ประเทศทั่วโลก ซึ่งมีตัวชี้วัดที่ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐว่า อ�ำนวยความสะดวกหรือเป็นปัญหาอุปสรรค
ต่อการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs อย่างไร โดยมีหลักเกณฑ์ในการส�ำรวจ 4
หลักเกณฑ์ ได้แก่ 1) ขั้นตอนการดําเนินงานที่ง่าย (Easier) 2) ระยะเวลาในการดําเนิน
การที่รวดเร็ว (Faster) 3) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการต�่ำ (Cheaper) และ 4) กฎหมาย
กฎระเบียบที่เอื้อต่อการดําเนินการ (Smarter Regulations) ล่าสุด World Bank ได้จัดท�ำ
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�ำระภาษี (Paying taxes) 8) ด้านการบังคับให้เป็นไป
ตามข้อตกลง (Enforcing contracts) 9) ด้านการค้าระหว่างประเทศ (Trading across
borders) 10) ด้านการแก้ไขปัญหาการล้มละลาย (Resolving insolvency)

ทัง้ นี้ สิงคโปร์เป็นประเทศอาเซียนทีม่ อี นั ดับ EoDB อยูใ่ นอันดับ 2 จาก 190 ประเทศ
ทั่วโลก รองจากประเทศที่ได้อันดับ 1 ได้แก่ นิวซีแลนด์ โดยสิงคโปร์มีอันดับด้านการ
คุ้มครองผู้ลงทุนอยู่ในอันดับ 1 แสดงว่า สิงคโปร์มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวยต่อการ
ประกอบธุรกิจสูงมาก โดยเฉพาะด้านการคุ้มครองผู้ลงทุน
เกณฑ์ด้านต่างๆ ที่สิงคโปร์มีการปรับตัวอยู่ในอันดับที่ดีขึ้น ได้แก่ ด้านการเริ่มต้น
ธุรกิจ (7 Ü 6) ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง (24 Ü 10) ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สิน
(22 Ü 19) ด้านการช�ำระภาษี (9 Ü 8)
เกณฑ์ที่สิงคโปร์มีการปรับตัวอยู่ในอันดับที่แย่ลง ได้แก่ ด้านการขอสินเชื่อ
(19 Ü 20) ด้านการแก้ไขปัญหาการล้มละลาย (28 Ü 29)
2. สถานะความยากง่ายในการประกอบธุ รกิจ (EoDB) ของไทย
หากน�ำอันดับและค่าเกณฑ์ชี้วัดจาก 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
		

แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของอันดับ
และค่าเกณฑ์ชี้วัด

1. เปรียบเทียบความยากง่ายในการประกอบธุ รกิจ (EoDB) ระหว่างไทย
กับประเทศในอาเซี ยน
		

การเปรียบเทียบ EoDB ของไทยกับอาเซียน

ล�ำดับ

ประเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สิงคโปร์
มาเลเซีย
ไทย
บรูไน ดารุส ซาลาม
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์
กัมพูชา
ลาว
เมียนมา

อันดับ
DB2016
3
22
46
97
91
106
99
128
136
171

อันดับ
DB2017
2
23
46
72
82
91
99
131
139
170

อันดับ*
= Ý


=



=




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

หากเปรียบเทียบความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของไทยกับประเทศอาเซียน 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)
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ด้านที่อันดับลดลงและเกณฑ์ชี้วัดแย่ลง ซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนของไทย (Quadrant
ที่ 1) ได้แก่ ด้านการช�ำระภาษี
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. บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ เพื่อหาแนวทางการปรับปรุ งไปสูก่ ารเพิ่ม
ขีดความสามารถการประกอบธุ รกิจในไทย
3.1 สิ่งที่ไทยต้องแก้ไขปรับปรุ งโดยเร่งด่วน
1) ด้านการช�ำระภาษี ควรปรับปรุง โดยลดขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ใน
การยืน่ ช�ำระภาษี มุง่ เน้นประสิทธิภาพของกระบวนการทัง้ ก่อนและหลังการช�ำระภาษี โดย
เฉพาะกระบวนการช�ำระภาษีเงินได้นิติบุคคล (ระยะเวลาด�ำเนินการปัจจุบัน 160 ชั่วโมง
อัตราภาษีรวมร้อยละ 19.65) เงินสมทบประกันสังคม (ปัจจุบัน 12 ขั้นตอน ระยะเวลา
ด�ำเนินการ 48 ชั่วโมง) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ปัจจุบันระยะเวลาด�ำเนินการ 58 ชั่วโมง)
นอกจากนี้ ควรปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ เพื่อลดภาระต้นทุนด้านภาษี ทั้งนี้ ควรให้เกิด
ความสมดุลระหว่างการจัดเก็บภาษีที่ก่อให้เกิดรายได้ของประเทศกับการลดอุปสรรคและ
อ�ำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจในไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กระทรวงการคลัง)
		 2) ด้านการคุ้มครองผู้ลงทุน ควรปรับปรุงกระบวนการเรียกร้องให้ผู้บริหาร
ชดใช้ความเสียหาย การก�ำกับดูแลผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน (กลต.)
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		 3) ด้านการค้าระหว่างประเทศ
		 - ด้านส่งออก ควรปรับปรุงระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารส่งออก
(ปัจจุบันใช้เวลา 11 ชั่วโมง) ระยะเวลาในการขนถ่ายสินค้าข้ามแดน (ปัจจุบัน
ใช้เวลา 51 ชั่วโมง) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเอกสาร (ปัจจุบัน 97 $US) และค่า
ใช้จ่ายในการขนถ่ายสินค้าข้ามแดน (ปัจจุบันใช้เวลา 223 $US) (กรมศุลกากร/
การท่าเรือ)
		 - ด้านน�ำเข้า ควรปรับปรุงระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารน�ำเข้า
(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�ำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนงานบริหาร
จัดการของศาล (กระทรวงยุติธรรม/ส�ำนักงานศาลยุติธรรม)
3.2 สิ่งที่ไทยต้องพัฒนาต่อไป
		 1) ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง ควรปรับปรุงเกณฑ์ชี้วัดย่อย เรื่อง
จ�ำนวนขัน้ ตอนในการขออนุญาตก่อสร้างโกดังสินค้า (ปัจจุบนั 17 ขัน้ ตอน) โดยลด
ขัน้ ตอนในการขออนุญาตก่อสร้างโกดังสินค้าและลดระยะเวลาในการรับรองการใช้
อาคาร (ปัจจุบัน 30 วัน) (องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น/กระทรวงมหาดไทย/กรม
ที่ดิน)
		 2) ด้านการขอใช้ไฟฟ้า ควรปรับปรุง โดยลดระยะเวลาการยื่นค�ำร้อง
ขอติดตั้งไฟฟ้า (ปัจจุบัน 12 วัน) และระยะเวลาการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า (ปัจจุบัน
7 วัน) (การไฟฟ้านครหลวง/การไฟฟ้าภูมิภาค)
		 3) ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สิน ควรลดระยะเวลาการจดทะเบียน
ทรัพย์สิน (ปัจจุบัน 6 วัน) และค่าใช้จ่าย (ร้อยละ 7.4 ของมูลค่าทรัพย์สิน) ในการ
จดทะเบียนทรัพย์สนิ เพือ่ เป็นการพัฒนาการให้บริการอ�ำนวยความสะดวก 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�ำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงาน) ซึ่งท�ำให้อันดับการประกอบ
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
ขัน้ ตอนการยืน่ ส�ำเนาข้อบังคับเกีย่ วกับการท�ำงาน) และอยูร่ ะหว่างการพัฒนาระบบ
จดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-registration) คาดว่าจะสามารถให้
บริการได้ในปี 2017 ทัง้ นี้ ขัน้ ตอนทีไ่ ด้มกี ารปรับลด คือ การจัดท�ำตราประทับจาก
4 วัน เหลือ 1-2 วัน โดยบางกระบวนการอยู่ในความรับผิดชอบของภาคเอกชน
ซึ่งหากสร้างความเข้าใจแก่ภาคเอกชนและ World Bank จะช่วยให้อันดับตัวชี้วัด
นี้ดีขึ้นในปีถัดไป (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า/กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน/
กรมสรรพากร)
		 5) ด้านการขอสินเชือ่ ควรปรับปรุงขัน้ ตอนการขอสินเชือ่ ของผูป้ ระกอบ
การ การเข้าถึงข้อมูลเครดิตลูกค้าของสถาบันการเงิน ความครอบคลุมของการ
จดทะเบียนสินเชื่อภาครัฐ (สถาบันการเงิน)
		 6) ด้านการแก้ปญั หาการล้มละลาย ควรปรับปรุงเกณฑ์ชวี้ ดั ย่อย เรือ่ ง
อัตราเงินที่ได้คืน (67.7 เซนต์ต่อดอลลาร์) ระยะเวลา (1.5 ปี) และค่าใช้จ่าย (ร้อย
ละ 18 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์) ในกระบวนการฟ้องล้มละลายและกระบวนการ
ฟื้นฟูกิจการ กรณีที่ธุรกิจประสบปัญหาทางธุรกิจ ถึงแม้ว่าในปี 2016 (DB2017)
ไทยจะมีอตั ราเงินทีไ่ ด้คนื ดีขนึ้ กว่าปีกอ่ น รวมทัง้ ระยะเวลาและค่าใช้จา่ ยจะเท่ากับ
ปีกอ่ น แต่ไทยยังต้องมีการปรับปรุงเรือ่ งต่างๆ ดังกล่าวให้มปี ระสิทธิภาพอย่างต่อ
เนื่อง (กระทรวงยุติธรรม/ส�ำนักงานศาลยุติธรรม)

เปรียบเทียบขั้นตอนการอ�ำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease of
Doing Business) ของไทย ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a Business)
DB2017 –
World Bank
(5 ขั้นตอน)
1. การจองชื่อ
บริษัท
2. การช�ำระเงิน
ทุนเข้าธนาคาร
3. การจัดท�ำ
ตราประทับ
4. การจด
ทะเบียนจัดตั้ง
บริษัท
การยื่นส�ำเนา
ข้อบังคับเกี่ยว
กับการท�ำงาน

5. การจด
ทะเบียนภาษี
มูลค่าเพิ่ม

จ�ำนวนวัน
(25.5 วัน)

DB2017 – กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(5 ขั้นตอน)1

น้อยกว่า 1 วัน 1. การจองชื่อบริษัท
(0.5 วัน)
1 วัน
2. การช�ำระเงินทุนเข้าธนาคาร

จ�ำนวนวัน
(4.5 วัน)
0.5 วัน
1 วัน

2 วัน

3. การจัดท�ำตราประทับ

1-2 วัน

1 วัน

4. การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

1 วัน

21 วัน
(นับรวม
ในขั้นตอน)

1 วัน
(Simultaneous)

การยื่นส�ำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับ
การท�ำงาน (ไม่นับรวมในขั้นตอน
เนื่องจากการส่งส�ำเนาข้อบังคับเกี่ยว
กับการท�ำงาน กรณีถ้ามีลูกจ้างตั้งแต่
10 คนขึ้นไป และบริษัทสามารถเริ่ม
ด�ำเนินธุรกิจได้ทันทีเมื่อบริษัทได้ยื่น
ส�ำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงาน
โดยไม่ต้องรอการพิจารณาส�ำเนา
ข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงาน)
5. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

18 วัน
(ไม่นับรวม
ในขั้นตอน)

- วัน

ที่มา : World Bank/ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

4. แหล่งที่มาและข้อมู ลอ้างอิง
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 การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันกับการกําหนด
แนวทางการพัฒนาประเทศ, นางสาวสมานลักษณ์ ตัณฑิกุล สํานักขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ
4.5 ข้อมูลด้านการเริ่มต้นธุรกิจ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

1 ขั้นตอนด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a Business) ดังนี้
• ขั้นตอน 1 การจองชื่อบริษัท ผ่านระบบการตรวจสอบและจองชื่อนิติบุคคล ผ่านทาง
•
•
•

•

อินเตอร์เน็ต โดยผู้ขอจองจะได้รับผลการจองชื่อให้ทราบภายใน 20 นาที (ขั้นตอนของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า)
ขั้นตอน 2 การช�ำระเงินทุนเข้าธนาคาร (ขั้นตอนของเอกชน)
ขั้นตอน 3 การจัดท�ำตราประทับ (ขั้นตอนของเอกชน)
ขั้นตอน 4 การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและการยื่นส�ำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงาน
• การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ใช้เวลา 1 วัน (60 นาที) โดยผู้ประกอบการที่มาขอจด
ทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล จะได้รับเลขทะเบียนนิติบุคคล พร้อมเป็นเลขประจ�ำตัวผู้เสีย
ภาษีอากรโดยอัตโนมัติ พร้อมใช้อา้ งอิงกับเลขทีบ่ ญั ชีนายจ้าง (ขัน้ ตอนของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า) รวมทั้งส่งส�ำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงาน กรณีถ้ามีลูกจ้างตั้งแต่ 10
คนขึ้นไปได้
• การยื่นส�ำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงาน มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 9 ธันวาคม 2557
ให้ลดระยะเวลาการอนุมัติข้อบังคับการท�ำงานจาก 21 วัน เหลือ 18 วัน ซึ่งกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ออกคู่มือการปฏิบัติงาน โดยปรับลดระยะเวลาการ
พิจารณาอนุมัติข้อบังคับการท�ำงานจากเดิม 21 วัน เหลือ 18 วัน แล้ว (ขั้นตอนของ
ส�ำนักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)
ขั้นตอน 5 การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ขั้นตอนของกรมสรรพากร)
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ภาพรวมเศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจของไทย เดือนกันยายน 2559 มีทิศทางที่ดีขึ้น

ต่อเนือ่ งจากเดือนทีผ่ า่ นมา ตามการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน จาก
ราคาสินค้าเกษตรทีม่ แี นวโน้มปรับตัวดีขนึ้ อย่างต่อเนือ่ ง ภาคการส่งออกที่
ขยายตัวต่อเนือ่ งเป็นเดือนทีส่ อง นอกจากนี้ ภาคการท่องเทีย่ วยังคงขยาย
ตัวได้ดี อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนและความเปราะบางของเศรษฐกิจโลก
ยังคงเป็นปัจจัยเสีย่ งทีส่ ำ� คัญทีส่ ง่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดื อ นกั น ยายน

2559 อยูใ่ นเกณฑ์ดแี ละมีเสถียรภาพ โดยอัตราการว่างงานอยูใ่ นระดับต�ำ่ ที่
ร้อยละ 0.9 ของก�ำลังแรงงานรวม อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปขยายตัวร้อยละ 0.4 ตาม
การสูงขึน้ ของราคาหมวดยาสูบและเครือ่ งดืม่ มีแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะบุหรี่
และหมวดอาหารและเครือ่ งดืม่ ไม่มแี อลกอฮอล์ โดยเฉพาะผักสดและผลไม้
ส�ำหรับหนีส้ าธารณะต่อ GDP ข้อมูลล่าสุด ณ เดือนสิงหาคม 2559 อยูท่ ี่
ร้อยละ 42.6 ซึง่ ถือว่าสถานะหนีข้ องไทยยังมีความมัน่ คง และต�ำ่ กว่ากรอบ
ความมัน่ คงทางการคลังทีต่ งั้ ไว้คอื ไม่เกินร้อยละ 60.0 เสถียรภาพเศรษฐกิจ
นอกประเทศ เดือนกันยายน 2559 อยูใ่ นระดับมัน่ คงและสามารถรองรับความ
เสีย่ งจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ สะท้อนได้จากทุนส�ำรองระหว่าง
ประเทศอยูใ่ นระดับสูงที่ 180.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ภาคอุปทาน เดือนกันยายน 2559 ในภาพรวมขยายตัวสูงขึน้ เมือ่

เทียบกับเดือนทีผ่ า่ นมา สะท้อนได้จากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร และดัชนี
ราคาสินค้าเกษตรขยายตัวร้อยละ 4.0 และ 8.0 ตามล�ำดับ ภาคการส่งออก
ปรับตัวดีขนึ้ ต่อเนือ่ งจากเดือนทีผ่ า่ นมา โดยขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 3.4 ตามการ
ขยายตัวของสินค้าในหมวดเกษตรกรรมเป็นส�ำคัญ ส�ำหรับจ�ำนวนนักท่องเทีย่ ว
ต่างประเทศ ข้อมูลล่าสุด เดือนสิงหาคม 2559 ขยายตัวได้ดที รี่ อ้ ยละ 11.0
โดยเฉพาะนักท่องเทีย่ วจาก จีน มาเลเซีย ลาว เกาหลีใต้ และอินเดีย
การบริโภคภาคเอกชน เดือนกันยายน 2559 ปรับตัวได้ดเี มือ่

เทียบกับเดือนทีผ่ า่ นมา โดยเฉพาะยอดจ�ำหน่ายรถยนต์นงั่ และยอดจ�ำหน่าย
รถจักรยานยนต์ ขยายตัวร้อยละ 13.6 และ 13.4 เนือ่ งจากก�ำลังการซือ้ ของ
ผูบ้ ริโภคในภาคเกษตรกรรมปรับตัวดีขนึ้ ตามราคาสินค้าเกษตร นอกจากนี้
ยอดการจัดเก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ ณ ราคาคงที่ ขยายตัวเช่นกัน โดยขยายตัว
ร้อยละ 3.2 ส�ำหรับปริมาณน�ำเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD หดตัวทีร่ อ้ ยละ 3.7
การลงทุนภาคเอกชน เดือนกันยายน 2559 ในภาพรวม
ยังคงทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา โดยการลงทุนในหมวดเครื่องมือ
เครือ่ งจักร หดตัวเล็กน้อย สะท้อนได้จากยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์
หดตัวทีร่ อ้ ยละ 3.3 ขณะทีป่ ริมาณน�ำเข้าสินค้าทุนในรูป USD ขยายตัวสูงขึน้
ร้อยละ 6.1 ส�ำหรับการลงทุนในหมวดก่อสร้างหดตัวลงเช่นกัน สะท้อนได้จาก
ยอดจ�ำหน่ายปูนซีเมนต์ หดตัวร้อยละ 8.6 และยอดการจัดเก็บภาษีธรุ กรรม
อสังหาริมทรัพย์ หดตัวร้อยละ 0.5

ประเทศ
ไทย
มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
อินเดีย
จีน

อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย

Real GDP

ม.ค. - ก.ย. 2559
0.02
2.2
1.5
-0.7
3.61
2.20
5.35
2.0

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย

ปี 57
0.9
6.0
6.1
2.9
5.0
6.0
7.1
7.4

ปี 58
2.8
5.0
5.8
2.0
4.8
6.7
7.3
6.9

ปี 58

ปี 59

ทั้งปี

Q4

Q2

Q3

ส.ค.

ก.ย.

2.8

2.8

3.5

-

-

-

13.05

83.75

-

38.05

-

156.5

178.7

180.4

180.8

180.4

-0.9
0.8
44.4
0.8

0.3
0.8
42.8
1.1

0.3
0.8
0.9

0.3
0.8
42.6
0.9

0.4
0.7
0.9

Real GDP (%y-o-y)
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ

เสถียรภาพเศรษฐกิจ
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้าน USD) 34.84
ทุนส�ำรองระหว่างประเทศ
156.5
(พันล้านUSD)
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y)
-0.9
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y-o-y)
1.1
หนี้สาธารณะต่อ GDP (%)
44.4
อัตราการว่างงาน (%)
0.9
การส่งออก - น�ำเข้า (%y-o-y)
มูลค่าการส่งออกในรูป USD
มูลค่าการน�ำเข้าในรูป USD
อุปทาน (%y-o-y)

-5.8
-11.0

-8.1
-12.6

-4.1
-8.4

1.2
-1.2

6.5
-1.5

3.4
5.6

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
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
20.4
การบริโภคเอกชน (%y-o-y)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่
1.0
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์นั่ง
-19.1
ยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์
-0.2
ปริมาณน�ำเข้าสินค้าอุปโภคในรูป
2.2
USD
การลงทุนเอกชน (%y-o-y)
ปริมาณน�ำเข้าสินค้าทุนในรูป USD -2.2

0.2
3.7

1.5
8.2

-

3.1
11.0

-

2.0
-11.7
2.3

3.7
4.9
7.9

1.2
10.6
14.1

-0.5
8.7
21.0

3.2
13.6
13.4

-4.4

3.4

1.5

5.3

-3.7

0.2

-11.6

-0.3

-5.6

6.1

ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์
ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์
ยอดขายปูนซีเมนต์

17.2
22.2
2.1

13.6
13.2
-1.6

3.4
-5.7
-6.0

-0.9
7.1
-5.5

-3.3
-0.5
-8.6

-2.6
7.7
-0.4

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, เว็บไซต์ส�ำนักงานสถิติของประเทศต่างๆ
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Price Indices
ดัชนีราคาผูบ
้ ริโภคทัว
่ ไปของประเทศ เดือนตุลาคม 2559 มีค่าเท่ากับ
106.85 เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2558 ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.34 จากการสูงขึ้น
ของราคาน�ำ้ มันขายปลีกในประเทศตัง้ แต่ชว่ งต้นปี 2559 ท�ำให้ราคาขายปลีกเฉลีย่
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�่ำกว่าปีก่อน รวมไป
ถึงราคาผักสดทีย่ งั คงลดลงเมือ่ เทียบกับปีกอ่ นหน้า เมือ่ เทียบเดือนกันยายน 2559
สูงขึน้ ร้อยละ 0.16 จากราคาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง และผักสดเป็นส�ำคัญ ในขณะทีร่ าคา
อาหารสดประเภทอื่นๆ เช่น เนื้อสุกร ไข่ไก่ และผลไม้สด ปรับลดลง ส�ำหรับ
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปไม่รวมกลุ่มราคาอาหารสด
และพลังงาน) สูงขึ้นร้อยละ 0.74 (YoY) ดัชนีราคาผู้บริโภคเทียบเฉลี่ยเดือน
มกราคม - ตุลาคม 2559 กับช่วงเดียวกันของปี 2558 สูงขึ้นร้อยละ 0.06

ตัวชีว้ ด
ั เศรษฐกิจการค้า

ดัชนีราคาผูบ
้ ริโภคทัว่ ไป (ปี 2554 = 100)

ดัชนีราคาผูผ
้ ลิต (ปี 2553 = 100)

คาดการณ์อต
ั ราเงินเฟ้อปี 2559

ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า ประมาณการอัตราเงินเฟ้อปี 2559 อยู่ระหว่างร้อยละ 0.0 -1.0
ดัชนีราคาผูผ
้ ลิต เดือนตุลาคม 2559 มีค่าเท่ากับ 101.7 เมื่อเทียบกับ
เดือนตุลาคม 2558 ลดลงร้อยละ 0.5 จากการลดลงของผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม ได้แก่
น�้ำมันดีเซล น�้ำมันแก๊สโซฮอล์ น�้ำมันเครื่องบิน น�้ำมันก๊าด ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
(LPG) และยางมะตอย ตามภาวะราคาตลาดโลก เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี
ได้แก่ เม็ดพลาสติก ยางสังเคราะห์ (ยางเทียม) ปุ๋ยและก๊าซที่ใช้ในอุตสาหกรรม
ตามการลดลงของราคาน�้ำมัน โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์ โลหะ ได้แก่
เหล็กแท่ง เหล็กฉาก และท่อเหล็ก ราคาเคลื่อนไหวลดลงตามภาวะตลาดโลก
ประกอบกับบิลเล็ตทีใ่ ช้เป็นวัตถุดบิ มีราคาลดลง เมือ่ เทียบกับเดือนกันยายน 2559
ดัชนีราคาผู้ผลิตสูงขึ้นร้อยละ 0.2 โดยมีสาเหตุส�ำคัญมาจากการสูงขึ้นของ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้แก่ น�้ำมันเชื้อเพลิง น�้ำตาลทราย เส้นใยสังเคราะห์
ยางพารา และผลิตภัณฑ์จากเหมือง ได้แก่ น�ำ้ มันปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติเหลว
(คอนเดนเสท) และแร่ โ ลหะ ส� ำ หรั บ ดั ช นี ร าคาผู ้ ผ ลิ ต เที ย บเฉลี่ ย เดื อ น
มกราคม - ตุลาคม 2559 กับช่วงเดียวกันของปี 2558 ลดลงร้อยละ 1.5
ดัชนีราคาวัสดุกอ
่ สร้าง เดือนตุลาคม 2559 มีคา่ เท่ากับ 116.1 เมือ่ เทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 1.6 จากการลดลงของราคาสินค้า
หมวดซีเมนต์ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ - ผสม เนือ่ งจากมีปริมาณปูนมากเกิน
ความต้องการ หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ได้แก่ เสาเข็มคอนกรีต เสริมเหล็ก - อัดแรง
พื้นคอนกรีตส�ำเร็จรูปอัดแรง คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ลดลงตามราคา
ซีเมนต์ หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ได้แก่ สายเคเบิล และสายไฟฟ้า วัตถุดบิ
คือ เม็ดพลาสติกราคาลดลงตามราคาปิโตรเลียม หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ได้แก่
วงกบประตู - หน้าต่าง บานหน้าต่าง เนือ่ งจากความนิยมใช้ไม้ลดลงโดยใช้อลูมเิ นียม
และกระจกแทน หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ได้แก่ อิฐมอญ อิฐโปร่ง อลูมิเนียมเส้น
วงกบอลูมิเนียม ยางมะตอย ความนิยมใช้น้อยลง เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างลดลงร้อยละ 0.5 โดยมีสาเหตุส�ำคัญมาจากการลดลงของ
ราคาสินค้าหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก หมวดซีเมนต์ และหมวดวัสดุกอ่ สร้าง
อื่นๆ ส�ำหรับดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเทียบเฉลี่ยเดือนมกราคม - ตุลาคม 2559 กับ
ช่วงเดียวกัน ของปี 2558 ลดลงร้อยละ 3.3

ดัชนีราคาวัสดุกอ
่ สร้าง (ปี 2548 = 100)

ที่มา : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
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การค้าระหว่างประเทศของไทย :
กันยายน 2559
การค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย

การส่งออก

เดือนกันยายน 2559 มีมลู ค่า 19,460 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 3.4
เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันปีกอ่ น โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมขยาย
ตัวร้อยละ 1.9 โดย ข้าว (+6.4%)ผลิตภัณฑ์มนั ส�ำปะหลัง (+4.1%) ผัก ผลไม้สดแช่แข็ง
และแปรรูป (+32.4%) อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป (+11.0%) ในขณะทีย่ างพารา
(-12.1%) และน�ำ้ ตาล (-45.5%) สินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญภาพรวมขยายร้อยละ 4.2
โดยคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ (+4.6) ขณะทีร่ ถยนต์และส่วนประกอบ (-1.4%)
อัญมณีและเครือ่ งประดับ (-3.2%) แผงวงจรไฟฟ้า (-2.8%) เม็ดพลาสติก (-8.3%)
ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่ จีน (+7.7%) สหรัฐอเมริกา (+6.6%)
ญีป่ นุ่ (+5.5%) ฮ่องกง (-3.9%) ออสเตรเลีย (+2.8%)
ภาพรวมการส่งออกมกราคม-กันยายนปี 2559 มีมลู ค่า 160,468 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 0.7 โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลง
ร้อยละ 5.1 โดยยางพารา (-20.1%) ผลิตภัณฑ์มนั ส�ำปะหลัง (-20.0%) ข้าว (-4.4%)
น�ำ้ ตาล (-9.5%) ในขณะทีผ่ กั ผลไม้สดแช่แข็งและแปรรูป (+9.7%) อาหารทะเลแช่แข็ง
และแปรรูป (+1.2%) ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญภาพรวมขยายตัวร้อยละ +1.3
โดยรถยนต์และส่วนประกอบ (+4.1%) อัญมณีและเครือ่ งประดับ (+35.5%) ในขณะที่
เม็ดพลาสติก (-10.2%) คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ (-4.9%) ตลาดส่งออกส�ำคัญ
ของไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (+1.6%) จีน (-5.6%) ญีป่ นุ่ (-0.4%)
ฮ่องกง (-4.0%) ออสเตรเลีย (+10.3%)
การน�ำเข้า

เดือนกันยายน 2559 มีมลู ค่า 16,914 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 5.6
เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา โดยเป็นการขยายตัวของน�ำ้ มันดิบ (+12.7%)
เครือ่ งจักรกลฯ (+4.2%) เครือ่ งจักรไฟฟ้าฯ (+14.0%) เคมีภณั ฑ์ (+4.0%) และส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ยานยนต์ (+0.5) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+6.2%)
ญีป่ นุ่ (+5.6%) มาเลเซีย (+0.9%) สหรัฐอเมริกา (+2.1%) สหรัฐอาหรับฯ (+9.3%)
ภาพรวมการน�ำเข้ามกราคม-กันยายนปี 2559 มีมลู ค่า 142,538 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ลดลงร้อยละ - 7.3 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา โดยเป็นการลดลงของ
เครือ่ งจักรกลฯ (-3.7%) น�ำ้ มันดิบ (-32.2%) เคมีภณั ฑ์ (-4.1%) ส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ยานยนต์ (-8.8%) ขณะทีเ่ ครือ่ งจักรไฟฟ้าฯ (+5.8%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของ
ไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+3.5%) ญี่ปุ่น (-3.8%) สหรัฐอเมริกา (-18.1%)
มาเลเซีย (-10.9%) และเกาหลีใต้ (-0.9%)
ดุลการค้า

เดือนกันยายน 2559 เกินดุลการค้ามูลค่า 2,545 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่
ภาพรวมดุลการค้า 2559 (ม.ค.-ก.ย.) เกินดุลการค้ามูลค่า 17,930 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ราคาสินค้าส่งออก

ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนกันยายน 2559 อยูท่ ี่ 95.5 (ปี2555=100) สูงขึน้
ร้อยละ 1.3 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น จากการเพิม่ ขึน้ ของดัชนีราคาส่งออก
หมวดสินค้าเกษตรกรรม เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.6 หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ขยายตัว
ร้อยละ 3.3 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.9 และหมวดสินค้าแร่และ
เชือ้ เพลิง เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.4 ราคาสินค้าน�ำเข้า ดัชนีราคาสินค้าน�ำเข้าเดือนกันยายน 2559
อยูท่ ี่ 84.0 (ปี 2555=100) ขยายตัวร้อยละ 1.2 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น
จากการเพิม่ ขึน้ ของดัชนีราคาน�ำเข้าหมวดสินค้าสินค้าวัตถุดบิ และกึง่ ส�ำเร็จรูปเพิม่ ขึน้
ร้อยละ +2.3 หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งเพิม่ ขึน้ ร้อยละ +8.1 หมวดสินค้า
ทุนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ +3.8 และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค เพิม่ ขึน้ ร้อยละ +1.5 ขณะที่
หมวดสินค้าเชือ้ เพลิงลดลงร้อยละ -8.0

กันยายน 59		
มูลค่าล้านเหรียญ
(%YoY)
ส่งออก
19,460		
3.4
น�ำเข้า
16,914		
5.6
ดุลการค้า
2,546			

มูลค่าล้านเหรียญ
160,468		
142,538		
17,930

(%YoY)
-0.7
-7.3

สินค้าและแหล่งน�ำเข้า 5 อันดับแรก เดือน ก.ย. 59

สินค้า

มูลค่า

Δ

สัดส่วน		

(ล้าน USD) (%YoY) (%)

ประเทศ

มูลค่า

Δ

สัดส่วน

(ล้าน USD) (%YoY) (%)

รถยนต์
		
2,476 -1.4 12.7 จีน
2,243 7.7
และส่วนประกอบ							
เครื
อ่ งคอมพิวเตอร์
		
1,558 4.6 8.0 สหรัฐอเมริกา 2,233 6.6
และส่วนประกอบ
อัญมณีและเครือ่ งประดับ 1,285 -3.2 6.6 ญีป่ นุ่
1,760 5.5
แผงวงจรไฟฟ้า
769 -2.8 4.0 ฮ่องกง
1,374 -3.9
เม็ดพลาสติก
665 -8.3 3.4 ออสเตรเลีย
933 2.8

11.5
11.5
9.1
7.1
4.8

สินค้าและแหล่งน�ำเข้า 5 อันดับแรก เดือน ก.ย. 59

สินค้า

มูลค่า

Δ

(ล้านUSD) (%YoY)

สัดส่วน		 ประเทศ
(%)

มูลค่า

Δ สัดส่วน

(ล้าน USD) (%YoY) (%)

น�ำ้ มันดิบ
1,664 12.7 9.8 จีน
3,533
เครือ่ งจักรกล
		
1,616 4.2 9.6 ญีป่ นุ่
2,651
และส่วนประกอบ
เครื
อ่ งจักรไฟฟ้า
		
1,478 14.0 8.7 มาเลเซีย
929
และส่วนประกอบ
เคมีภณั ฑ์
1,083 4.0 6.4 สหรัฐอเมริกา 900
ส่		
ว
นประกอบ
				
988 0.5 5.8		สหรัฐอาหรับ 755
				
และอุปกรณ์ยานยนต์
			
					
เอมิเรตส์

6.2

20.9

5.6

15.7

-0.9

5.5

2.1

5.3

9.3

4.5

ดัชนีราคาส่งออก-น�ำเข้า

ดั		ชนีราคา
ส่งออก
น�ำเข้า

การเปลีย่ นแปลง (%MoM)
ก.ค. 59 ส.ค. 59
ก.ย. 59
0.1
-0.3
0.1
0.0
0.6
0.1

หมายเหตุ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ
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การเปลีย่ นแปลง (%YoY)
ก.ย. 59
ม.ค. - ก.ย. 59
1.3
-0.8
1.2
-4.6
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ราคาทองค�ำเฉลีย
่ รายเดือน

สถานการณ์ราคาทองค�ำ
ราคาน�ำ้ มัน อัตราแลกเปลีย
่ น
และราคาสินค้าเกษตร :
ตุลาคม 2559
ราคาทองค�ำ

ราคาน�ำ้ มันเฉลีย
่ รายเดือน

ราคาทองค�ำเดือนตุลาคมโดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ 21,100.00 บาท ลดลงร้อยละ 3.37 เมือ่ เทียบกับ
เดือนก่อนหน้า ราคาทองค�ำปรับตัวลดลง ปัจจัยลบกดดันให้ราคาปรับตัวลดลงจากข้อมูลภาค
การผลิตทีแ่ ข็งแกร่งของสหรัฐฯ รวมถึงการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เมือ่ เทียบกับสกุล
เงินหลักๆ อันเนือ่ งมาจากกระแสคาดการณ์ทวี่ า่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะปรับขึน้ อัตรา
ดอกเบีย้ และการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจจีนและสหรัฐฯ ทีส่ ดใส ท�ำให้นกั ลงทุนคลายความกังวล
ต่อเศรษฐกิจโลก ส่วนในประเทศเงินบาทอ่อนหนุนทองขึน้ สวนทางตลาดโลก
ราคาน�ำ้ มัน

ราคาน�ำ้ มันดิบเดือนตุลาคมปรับตัวเพิม่ ขึน้ โดยราคาน�ำ้ มันดิบ WTI เฉลีย่ อยูท่ ี่ 49.93
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากเดือนก่อนหน้าซึง่ อยูท่ ี่ 45.27 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
เนือ่ งจากผูผ้ ลิตน�ำ้ มันดิบกลุม่ โอเปกได้บรรลุขอ้ ตกลงทีจ่ ะลดก�ำลังการผลิตน�ำ้ มันดิบลง รวมถึง
รัสเซียซึง่ เป็นผูผ้ ลิตน�ำ้ มันดิบรายใหญ่จะร่วมกับกลุม่ โอเปกในการปรับลดก�ำลังการผลิตน�ำ้ มันดิบ
และเรียกร้องให้ผผู้ ลิตนอกกลุม่ โอเปกรายอืน่ ให้ความร่วมมือในการปรับลดก�ำลังการผลิตด้วย
นอกจากนี้ ราคาน�ำ้ มันทีป่ รับตัวลดลงยังได้รบั แรงกดดันจากรายงานปริมาณน�ำ้ มันดิบคงคลัง
ของสหรัฐฯ ทีป่ รับตัวลดลง

อัตราแลกเปลีย
่ นเฉลีย
่ รายเดือน

อัตราแลกเปลีย
่ น

ค่าเงินบาทเดือนตุลาคมโดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ 35.05 บาทต่อเหรียญสหรัฐ อ่อนค่าจากเดือน
ก่อนหน้า เนือ่ งจากการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทีอ่ อกมาดีกว่าทีค่ าดการณ์ไว้ และ
นักวิเคราะห์มองว่าในการเลือกตัง้ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ นโยบายของนางฮิลลารีใ่ กล้เคียงกับทาง
นายบารัก โอบามา ประธานาธิบดีคนปัจจุบนั ซึง่ ท�ำให้การคาดการณ์แนวทางต่างๆ ในอนาคตนัน้
สามารถท�ำได้งา่ ยกว่า ซึง่ แตกต่างจากนโยบายของฝัง่ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ทีค่ อ่ นข้างจะแข็งกร้าว
ต่อประเทศคูค่ า้ ส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐทยอยแข็งค่าขึน้ นอกจากนี้ การทีธ่ นาคารกลาง
สหรัฐฯ (เฟด) มีแนวโน้มจะปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ก็เป็นอีกปัจจัยทีส่ ง่ ผลในเชิงลบต่อค่าเงิน
สินค้าเกษตร

ข้าว ราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวขาว 5% (ใหม่) และราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวหอมมะลิ 100%
ชัน้ 2 (ใหม่) เดือนตุลาคม 2559 ปรับตัวลดลงจากเดือนกันยายน 2559 จากราคา 1,208.00 บาท/
100 กิโลกรัมเป็น 1,155.53 บาท/100 กิโลกรัม และราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวหอมมะลิ 100%
ชัน้ 2 (ใหม่) ปรับตัวลดลงจาก 2,225.50 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 2,158.68 บาท/100 กิโลกรัม
เนือ่ งจากผลผลิตข้าวในบางพืน้ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากภาวะฝนตก ส่งผลให้ขา้ วมีความชืน้ สูง ไม่ได้
คุณภาพ ท�ำให้โรงสีรบั ซือ้ ข้าวเปลือกราคาต�ำ่ ประกอบกับปัญหาภาวะเศรษฐกิจโลกทีช่ ะลอตัว
และประเทศคูแ่ ข่ง เช่น อินเดีย ปากีสถาน และเวียดนามมีปริมาณผลผลิตเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้การ
แข่งขันด้านราคาในตลาดโลกส่งผลให้ราคาข้าวในตลาดโลกอยูใ่ นระดับต�ำ่
ยางพารา ราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลีย่ ณ ท่าเรือ
กรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนตุลาคม 2559 เฉลีย่ อยูท่ กี่ โิ ลกรัมละ 58.99 บาท และ 52.11
บาท ตามล�ำดับ ราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 เพิม่ ขึน้ จากเดือนกันยายน
2559 คิดเป็นร้อยละ 5.09 และ 10.83 ตามล�ำดับ โดยราคายางได้ปจั จัยบวกจากค่าเงินเยนอ่อน
ค่าลงเมือ่ เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงปริมาณยางเข้าสูต่ ลาดน้อย เนือ่ งจากยังคงมีฝนตกชุกใน
พืน้ ทีก่ รีดยาง อย่างไรก็ตามราคายางได้รบั ปัจจัยกดดันจากราคาน�ำ้ มันดิบยังคงมีความผันผวน
เนือ่ งจากตลาดไม่มนั่ ใจว่าสมาชิกกลุม่ ประเทศผูส้ ง่ ออกน�ำ้ มัน (โอเปก) จะสามารถบรรลุขอ้ ตกลง
ในประเด็นปรับลดก�ำลังการผลิต นอกจากนี้ มีการคาดการณ์วา่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะ
ปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ในเร็วๆ นี้

ราคาสินค้ารายเดือน
ก.ย.59

ต.ค.59

ข้าวขาว 5% (ใหม่)

1,208.00

1,155.53

-4.34

1,185.08

1,268.03

7.00

ข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2

2,225.50

2,158.68

-3.00

2,768.25

2,266.73

-18.12

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

1,326.03

1,266.92

-4.46

1,176.92

1,259.23

6.99

21,836.54 21,100.00

-3.37

18,923.60

21,001.37

10.98

สินค้า

เดือน

%∆(MOM) ม.ค.-ต.ค.58

ม.ค.-ต.ค.59 %∆(YOY)

ข้าว : (Baht/100Kg)

ยางพารา : (Baht/Kg)

ทองคำ�
ลอนดอน PM (USD/
Troy oz.)
ไทย (THB/Baht)
น้ำ�มันดิบ : (USD/BBL)
WTI

45.27

49.93

10.29

50.61

42.22

-16.57

34.73

35.05

0.92

33.92

35.24

3.90

อัตราแลกเปลี่ยน
THB/USD

ที่มา : CEIC
รวบรวมโดยศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจการพาณิชย์ สำ�นักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
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โดย : นายไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ

ฟิลิปปินส์

ความสามารถในการแข่งขันของฟิลิปปินส์
โดดเด่นในด้านบริการโดยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วของ
ภาคบริการ โดยเฉพาะธุรกิจ BPO สาขา call center
และมีการเร่งสร้างเมืองใหม่เพื่อรองรับการเติบโต
ของอุตสาหกรรม BPO และเป็นแรงดึงดูดให้คน
ฟิลิปปินส์ที่ท�ำงานในต่างแดนกลับมาทางานและอยู่
อาศัยในเมืองใหม่ที่จะเป็นเขตธุรกิจที่ส�ำคัญเหล่านี้
ทัง้ นี้ IMFคาดการณ์วา่ อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ
ฟิลปิ ปินส์ จะอยูท่ รี่ อ้ ยละ 6 ในปี 2016 GDP ฟิลปิ ปินส์
ในไตรมาสแรกของปี 2016 ซึ่งขยายตัวร้อยละ 6.9
ซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดในเอเชีย โดยภาคส่วนต่างๆ
เชื่อมั่นว่า หากประธานาธิบดี Duterte สานนโยบาย
ด้ า นเศรษฐกิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจากประธานาธิ บ ดี
Aquino จะมีโอกาสให้ GDP ฟิลิปปินส์ปีนี้ขยายตัว
มากถึงร้อยละ 6.8-7.8 แรงขับเคลื่อนด้านอุปสงค์มา
จากการก่อสร้างที่ขยายตัวร้อยละ 12 ซึ่งส่วนหนึ่งมา
จากการขยายตัวของการก่อสร้างโครงการภาครัฐ
ซึ่งขยายตัวมากถึงร้อยละ 39.9 ส่วนแรงขับเคลื่อน
ด้านอุปทานมาจากภาคอุตสาหกรรมและการบริการ
ซึ่งขยายตัวร้อยละ 8.7 และ 7.9 ตามล�ำดับ ชนชัน้
กลางในฟิลปิ ปินส์ขยายตัวมากและมีกำ� ลังซือ้ มากขึน้
ตามการเติบโตของเศรษฐกิจและการพัฒนาของเมือง
ส่งผลให้มกี ารบริโภคสินค้าบางชนิดเพิม่ ตามไปด้วย เช่น
รถยนต์ ข้าวสาลีและอาหารส�ำเร็จรูป เครือ่ งใช้ภายในบ้าน
เป็นต้น จึงเป็นโอกาสดีสำ� หรับสินค้าไทย

มาเลเซีย

		 ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันอันดับ
2 ในอาเซียนและอันดับ 18 ของโลก ก�ำลังดั้นด้นสู่
การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
มาเลเซียฉบับที่ 11 (ปี 2559-2563) ซึ่งเป็นแผน 5 ปี
สุดท้ายก่อนบรรลุเป้าหมายการยกสถานะเป็นประเทศ
พัฒนาแล้วในปี 2563 มาเลเซียก�ำหนดให้ภาคบริการเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไป โดยเฉพาะ
ธุรกิจก่อสร้าง โดยจะพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งเมืองส�ำคัญของประเทศ 4 เมือง คือ กัวลาลัมเปอร์ ยะโฮร์บาห์รู กูชิง
และโกตากินะบะลู ด้วยการก่อสร้างที่พักอาศัยส�ำหรับผู้มีรายได้น้อย-ปานกลาง การพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะให้เพียงพอและการเชื่องโยงระบบขนส่งต่างๆ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท
นอกจากนี้ จะส่งเสริมธุรกิจการเงินการธนาคาร (โดยเฉพาะ Islamic finance) น�ำ้ มันและก๊าซ ไอซีที สุขภาพ
การศึกษา บริการวิชาชีพ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และอุตสาหกรรมฮาลาล ทั้งนี้ แผนพัฒนาฉบับใหม่นี้
ให้ความส�ำคัญกับคน (rakyat) ให้ทกุ ภาคส่วนในสังคม สามารถเข้าถึง มีสว่ นร่วม และได้รบั ประโยชน์จาก
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยรัฐบาลจะลงทุนด้านการพัฒนาความสามารถพิเศษและทักษะ เพิม่
ประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาองค์ความรูแ้ ก่ประชาชน และสนับสนุนการเจริญเติบโตของ SMEs

อินโดนีเซีย

รีบเร่งสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุง
กฎระเบียบเพื่อดึงดูดการลงทุน แนวโน้มเศรษฐกิจอินโดนีเซียคาดว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น
จากการที่รัฐบาลอินโดนีเซียได้ประกาศนโยบายเศรษฐกิจใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
(economic stimulus packages) โดยเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ประธานาธิบดีโจโกวี ได้ประกาศ
ที่จะทยอยออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นชุดๆ ซึ่งจนถึงปัจจุบัน ได้ออกมาแล้ว 6 ชุด และก�ำลัง
ประกาศชุดที่ 7 ในเร็วๆ ซึ่งชุดที่ 6 และ 7 สามารถสรุปสาระส�ำคัญได้ ดังนี้
ชุดที่ 6 : รัฐบาลอินโดนีเซียได้ออกแผนพัฒนากระตุ้นเศรษฐกิจฉบับที่ 6 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน
ที่ผ่านมา มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นภาษีส�ำหรับการลงทุนในอินโดนีเซียในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และนักลงทุนสามารถลดหย่อนภาษีได้ประมาณร้อยละ 20-100 นานถึง 25 ปี ซึ่งการลดหย่อนภาษี
นี้จะช่วยดึงดูดนักลงทุนในภาคอุตสาหกรรมของประเทศได้

ชุดที่ 7 : ขณะนี้รัฐบาลอินโดนีเซียก�ำลังจัดเตรียมแผนกระตุ้นเศรษฐกิจชุดที่ 7 ซึ่งจะมีเนื้อหา
เกี่ยวกับการเน้นเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้าน กล่าวคือ 1) มีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน จัดสรรโดยรัฐบาล
2) พัฒนาระบบการขนส่งในระดับหมู่บ้าน
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