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2,167,694 

1,988,823 

Production 

9.0% 

Export 2017      =  881,380.02 

Export 2018       =  882,083.62 

2018 (%Y-o-Y) = 0.08% 

Jan-Dec 2018 (Million BATH) - สงครามการคา้ระหวา่งจีน-สหรฐั 

- เศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ชะลอตวั  

- ตลาดยุโรปท่ีประเทศไทยถกูตดัสิทธิพิเศษทางภาษี (จีเอสพ)ี 

- การชะลอตวัของเศรษฐกิจจีนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการสัง่ซ้ือสินคา้จากไทยและอาเซียน 

+ ค่ายผูผ้ลิตรถยนตม์ีการแนะน ารถยนตรุ์น่ใหม ่ 

+ การเติบโตของการลงทุนของภาครฐัและเอกชน 

+ การช่วยเหลือผูม้ีรายไดน้้อยและเกษตรกร 

+ จ านวนนักท่องเท่ียวต่างประเทศยงัอยูใ่นเกณฑดี์ 

+ ความเช่ือมัน่ภาคอุตสาหกรรมมีทิศทางดี 

Million Unit 
Automotive Industry 

เป้าหมายการผลิตรถยนต ์ 2018 2019 

Total Production 2.16  2.15 

Production for domestic market 1.02 1.05 

Production for Export 1.14 1.10 

Unit 

Source : Automotive Industry Club, FTI 
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Auto Parts Industry  

• ยอดสง่ออกช้ินสว่น / อะไหล่รถยนตปี์  

2018 เตบิโตที่ประมาณรอ้ยละ 10 เม่ือเทียบกบัปี 

2017 

• จากผลของภาวะเศรษฐกิจโลกฟ้ืนตวัและลกูคา้

ตา่งชาตมิัน่ใจคุณภาพสินคา้ไทย 

Source : Auto Parts Industry Club, FTI 

แนวโนม้อุตสาหกรรมช้ินสว่นยานยนต ์คาดว่า 

จะยงัสามารถขยายตวัไดต้อ่เน่ืองในปี 2019 

• ขอ้ตกลง USMCA อาจสง่ผลกระทบตอ่การสง่ออกช้ินสว่น

ยานยนตข์องไทยไปยงัสหรฐัฯ แคนาดา และ เม็กซิโก 

• แคนาดาและเม็กซิโกไดส้ิทธิภาษีน าเขา้รอ้ยละ 0 ขณะที่

ประเทศอ่ืนจะมีก าแพงภาษีรอ้ยละ 25 

Source : MOC 



Electrical, Electronics, Telecommunications and Allied 
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ปี 2019 คาดว่า อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสฯ์ จะขยายตวัรอ้ย

ละ 6.5 ตามความตอ้งการในตลาดโลกท่ีเพิ่มข้ึน และการขยยายตวัของ

สินคา้นวตักรรม  

+ การขยายตวัของสินคา้นวตักรรมและ

เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

+ ตลาดภายในประเทศท่ีเติบโตไดจ้ากแรง

สนับสนุนของการพฒันาเทคโนโลยแีละการ

ผลิตไปสู่ยุค 4.0  

- การปรบัเทคโนโลยท่ีีไปสู่ Smart  Electronics 

- การด าเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงจากผูผ้ลิตไปเป็น Trader / Distributor / Importer จาก

ภาษีศุลกาการท่ีเหลือ 0 ตามกรอบความตกลง FTA ต่างๆ 

- นโยบายการคา้ท่ีอาจเปล่ียนแปลงไปของประเทศคู่คา้ 

-ภาวะการแขง่ขนัของประเทศในภมูิภาคท่ีมีพฒันาการดา้นเทคโนโลย ีแรงงาน  

ท่ีกา้วหนา้มากขึ้ น 

• การส่งออกเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสม์ีมลูค่า 62,879 

ลา้นเหรียญสหรฐั  

• ขยายตวัชะลอลงเมื่อเทียบกบัปี 2017 

• เน่ืองจาก สินคา้ชิ้ นส่วนและอุปกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์แผงวงจร

ไฟฟ้า ไดร้บัผลกระทบจากสงครามการคา้สหรฐัฯ-จีน  

ปี 2018 

9.3% 

Source : E&E Intelligence Unit 



Food Processing 
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ปี 2019 การผลิตอาหารยงัมีแนวโนม้ขยายตวัจาก

สภาพอากาศท่ีเอ้ืออ านวย ประกอบกบัอุปสงค์

ภายในประเทศท่ีแข็งแกรง่  

+ การบริโภคภายในประเทศท่ีเติบโต 

+ ก าลงัซ้ือท่ียงัอยูใ่นเกณฑดี์ 

+ ความตอ้งการของเศรษฐกิจคู่คา้ (อาเซียน CLMV ญ่ีปุ่น จีน) 

+ การขยายตลาดใหม่ (แอฟริกา ตะวนัออกกลาง) 

- ผลิตภณัฑกุ์ง้แช่เย็นแช่แข็ง อาจตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนั

ท่ีรุนแรงทั้งจากอินเดียและเวยีดนาม 

• เตบิโตตามความตอ้งการของตลาดโลก 

• ความนิยมในสินคา้เพื่อสุขภาพและมี

ความปลอดภยั 

• แนวโนม้ของอาหารส าเร็จรูปพรอ้ม

รบัประทานท่ีมีคณุค่าทางโภชนาการสูง  

Functional Food  

Future Food 



Textiles and Garments Industry 

Source : MOC & OIE 
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2,348 

7,137 
6,701 

2,469 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่ม 2019 คาดว่า จะ

ขยายตวัไดต้ามความตอ้งการจากประเทศคู่คา้ เช่น 

เวียดนาม จนี สหรฐัฯ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป  

+ การส่งออกผา้ผืนไปยงักลุ่มประเทศเพื่อนบา้น 

ขยายตวัไดดี้ 

+ ผูป้ระกอบการมีการปรบัปรุงคุณภาพของผา้ผืนและเสน้ใย

ท่ีมีคุณสมบติัพิเศษ เป็นโอกาสท่ีจะขยายตลาดไปสู่

อุตสาหกรรมต่อเน่ืองได ้ 

+ ขยายตวัตามความตอ้งการของอุตสาหกรรมต่อเน่ือง  

(S-curve, New S curve) ซ่ึงเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีความ

ตอ้งการใชส่ิ้งทอในเชิงนวตักรรม 

+ ความตอ้งการสินคา้ Technical and Functional Textiles 

ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ 

Source : MOC 

- การแข่งขนัของสินคา้ผา้ผืนจากจีน 

- การแข่งขนัของสินคา้เสื้ อผา้ส าเร็จรปูจากเวียดนาม 



• อุตฯ ปิโตรเคมี ในช่วงปี 2018 ขยายตวัไดต้ามภาวะเศรษฐกิจ

ของประเทศคู่คา้หลักอย่างจีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และการ

ขยายตวัต่อเน่ืองของภาคอุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศ 

• ส่วนในปี 2019 คาดว่าจะยงัขยายตวัไดต้่อเน่ืองตามภาวะ

เศรษฐกิจโลกท่ียงัเตบิโตไดแ้มว่้าจะเริม่มีการชะลอตวัลง   

Petrochemical Industry 
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+ ขยายตวัตามการส่งออกไปกลุ่ม CLMV 

+ การเติบโตของอุตสาหกรรมต่อเน่ือง (ยานยนตแ์ละชิ้ นส่วน 

ชิ้ นส่วนอิเล็กทรอนิกส ์การผลิตบรรจุภณัฑ ์อุตสาหกรรมวสัดุ

กอ่สรา้ง เป็นตน้) 

+ ผูผ้ลิตไดพ้ฒันาการผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีท่ีมีความ

หลากหลาย มีมลูค่าเพิ่มสงู และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของอุตสาหกรรมต่อเน่ืองทั้งตลาดใน

ประเทศและต่างประเทศ 

Source : MOC 

- ความผนัผวนของราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลก  

- การชะลอตวัลงของเศรษฐกิจจีน 

- สงครามการคา้ระหวา่งจีน-สหรฐั 

- การคว า่บาตรของสหรฐัฯ ต่ออิหร่าน 
**ในปี 2017 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทยมีก าลงัการผลิตเกือบ 32 ลา้นตนั มี ขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 1 ของอาเซียนและอนัดบั 16 ของโลก 



Iron & Steel Industry 
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Source : MOC 

- ความเส่ียงจากการถูกทุ่มตลาด เน่ืองจาก USA ด าเนินการ

ตามมาตรา 232  

- การสวมสิทธ์ิแหล่งก าเนิดสินคา้จากจีน 

- จีนใหก้ารอุดหนุนการส่งออกเหล็ก 

+ การขยายตวัของโครงการกอ่สรา้งภาครฐั  

+ การพฒันาโครงสรา้งพื้ นฐานในพื้ นท่ี EEC 

+ การขยายตวัของภาคอสงัหาริมทรพัยใ์นตลาดต่างจงัหวดัโดย

เฉพาะท่ีเป็นประตกูารคา้ชายแดน 

+ เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ CLM ท่ีขยายตวัสงู 

แนวโนม้ในปี 2019 ความตอ้งการใชเ้หล็กภายในประเทศ

จะเตบิโตตอ่เน่ืองตามการขยายตวัของภาคการก่อสรา้ง 

ส่วนการส่งออกขยายตวัไดต้อ่เน่ืองตามภาวะเศรษฐกิจของ

กลุม่ประเทศเพื่อนบา้น 



Furniture Industry 

Source : MOC & OIE 
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แนวโนม้ในปี 2019 คาดว่า อุตสาหกรรมเฟอรนิ์เจอร ์จะ

ขยายตวัโดยมีแรงหนุนจากโครงการก่อสรา้งคอนโดมิเนียมและ

อสงัหาริมทรพัยท่ี์ขยายตวัตอ่เน่ืองตามสงัคมเมืองท่ีเกิดข้ึนทัว่

โลกโดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ท่ีมีโครงการข้ึนตามแนวเสน้ทาง

รถไฟฟ้าสายตา่งๆ 

- การแข่งขนัดา้นราคา โดยเฉพาะสินคา้จากจีนและ

เวยีดนาม ท่ีมีตน้ทุนต า่กวา่ 

- สินคา้เฟอรนิ์เจอรบ์างกลุ่มท่ียงัมีรปูแบบและดีไซน์เดิมๆ 

ตอ้งมีการปรบัแปล่ียนการออกแบบใหม้ีความทนัสมยัมาก

ขึ้ น เพื่อสนองความตอ้งการของตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป 

+ การขยายตวัของภาคก่อสรา้ง 

+ การลงทุนในตลาดอสงัหาริมทรพัยใ์นพื้ นท่ีภาคตะวนัออก 

+ การขยายตวัของโรงแรม รีสอรท์ และท่ีพกัอาศยัในกลุ่ม

ประเทศเพื่อนบา้น (CLMV) 

+ ความตอ้งการสินคา้เฟอรนิ์เจอรแ์ละชิ้ นส่วนท่ีเพิ่มข้ึนใน

ตลาดอาเซียนซึ่งเป็นตลาดศกัยภาพ 



Plastics Product Industry 

Source : MOC & OIE 
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แนวโนม้ อุตสาหกรรมผลิตภณัฑพ์ลาสติก ปี 2019 คาด

ว่าจะเติบโตไดต้อ่เน่ืองตามภาวะของเศรษฐกิจคู่คา้

โดยเฉพาะสหรฐัฯ ตลาดอาเซียน อินโดนีเซีย เวียดนาม 

และญี่ปุ่น เป็นตน้ 

- ภาวะสงครามการคา้ 

- ความผนัผวนของค่าเงิน 

- ความผนัผวนของราคาน ้ามนัในตลาดโลก 

- กระแสการรณรงคใ์หล้ดการใชพ้ลาสติก 

+ ภาวะการคา้ชายแดนท่ียงัเติบโต 

+ ความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนในกลุ่มประเทศ CLMV เน่ืองจากสินคา้

ไทยมีคุณภาพและไดร้บัความนิยม 

+ ขยายตวัตามตามความตอ้งการการใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เพิ่มข้ึนของ

อาหารส าเร็จรปูพรอ้มรบัประทาน 

Source : MOC 



สถานการณก์ารเจรจาการคา้ระหว่างสหรฐัฯ และจนี หลงัไดต้กลงสงบศึกการคา้ชัว่คราวเป็นเวลา 90 วนั 

• สหรัฐจะยังคงด าเนินมาตรการเรียกเก็บ

ภาษีน าเขา้ต่อสินคา้ของจีนต่อไปอย่างไม่มี

ก าหนด จนกว่าจีนจะยอมท าตามขอ้ตกลง

ทางการคา้ที่สหรฐัก าลงัท ากบัจนี 

• คณะเจรจาการคา้ของสหรฐัและจีนเตรียม

จดัการเจรจารอบใหม่เพือหาทางยุติความ

ขดัแยง้ทางการคา้ 

• โดยการเจรจาการคา้ระหว่างสหรฐัและจีน

คาดว่าอยู่ในขั้นตอนสุดทา้ย ซ่ึงทั้งสองฝ่าย

มีเป้าหมายท่ีจะบรรลุขอ้ตกลงภายในสิ้ น

เดือนเม.ย. 

• จนีน่าจะเรง่การส่งออกและการลงทุนไปยงัประเทศก าลงัพฒันา โดนเฉพาะประเทศในกลุม่ ASEAN ซ่ึงจะท าให้

อุตสาหกรรมในกลุม่ประเทศเหลา่นั้นอ่อนแอลง 

• การลงทุนของจนีในตา่งประเทศอาจเป็นไปเพื่อการใชส้ิทธิการสง่ออกไปยงัสหรฐัฯ ซ่ึงทิศทางดงักล่าวจะท าใหส้หรฐัฯ 

ขาดดลุการคา้กบัไทยมากข้ึน และอาจน ามาซ่ึงการใชม้าตรการตอบโตท้างการคา้ของไทย อาทิ การตดัสิทธิ GSP ของ

สินคา้ที่ผลิตในไทย  

ปัจจยั

เสี่ยง 



แนวทางการใช้ประโยชน์จากมาตรการกีดกันทางการค้า 

  • ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปรับตัวจากผู้ผลิตไปสู่การเป็น Trading  

• ส่งออกไปทดแทนตลาดของท้ังสหรัฐฯ และจีน รวมถึงตลาดส่งออกใหม่ๆ 
ท่ีมีศักยภาพ เช่น อาเซียน อินเดีย  

• เร่งการเจรจา RCEP และ CPTPP รวมถึงกลุ่มประเทศยูโรโซนตะวันออก
กลาง แอฟริกา และยูเรเซีย 

• เร่งการส่งออกสินค้าไปจีนโดยเฉพาะสินค้าประเภทท่ีจีนน าเข้าไปเพ่ือบริโภค
ภายในประเทศ 

• ลดการกีดกันทางการค้าท่ีไม่ใช่ภาษี 

• เพ่ิมสัดส่วนการท าตลาดในประเทศ 

• โครงการลงทุนอาจมีการปรับลดงบลงทุนเพ่ือให้มีความเหมาะสมมากข้ึน 
และพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการลงทุน 

 



ตลาดส่งออกที่น่าสนใจ 

2017 2018 %Y-o-Y

2018 

(ม.ค.-ก.พ.)

2019 

(ม.ค.-ก.พ.)

อาเซียน (9) 59,643 68,437 14.74 10,182 10,039 -1.41 27.11

     อาเซียน (5) 34,503 39,115 13.37 5,881 5,733 -2.52 15.49

     อินโดจีน (4) 25,140 29,322 16.63 4,301 4,306 0.13 11.61

ตะวนัออกกลาง 8,945 9,953 11.27 1,452 1,285 -11.52 3.94

แอฟริกา 6,867 8,727 27.09 1,196 1,145 -4.26 3.46

ยเูรเซีย 1,103 1,225 11.09 211 187 -11.52 0.49

อ่ืนๆ 160,077 164,144 2.54 27,440 27,892 1.65 65.01

รวม 236,635 252,486 6.70 40,481 40,548 0.16 100.00

มูลค่าการส่งออก มูลค่าการส่งออก

ประเทศ %Y-o-Y
สดัส่วน 

(2018)

ลา้นเหรียญสหรฐัฯ

ท่ีมา : ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลดักระทรวงพาณิชย ์โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกากร 
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No Deal Brexit 

ความผนัผวนของค่าเงินปอนด ์

Contents 
Title 

No Deal Brexit ผลต่อไทย 
นับตัง้แตมี่การโหวต Brexit สง่ผลใหอ้  านาจซ้ือของผูบ้ริโภค

ลดลงจากราคาสินคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนและการอ่อนค่าลงของเงินปอนด ์

ท่ีมา : International Economics and Economic Policy (2019), Economic costs of Brexit, Michael Heise1 & Ana Boata2 

ภาคธุรกิจชะลอการลงทุนและสง่ผลกระทบทาง

ลบตอ่ Supply Chain 

No deal Brexit จะท าใหเ้กิดเศรษฐกิจถดถอยทั้งใน 

UK และ Eu อยา่งนอ้ย -0.5% ตอ่ปี, Trade 

Disruption, การลงทุนภาคเอกชนหดตวั -1%,การ

ลงทุนภาคเอกชนหดตวั -4%   

เกิคความชะงกังนัของ Supply Chin ระหว่าง UK และ EU 

รวมถึงผลกระทบตอ่คู่คา้รายใหญข่อง UK อยา่งเยอรมนี ยิง่ไป

กว่านั้นภาษีน าเขา้ระหว่าง UK และ EU จะเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย 5%   

กดดนัใหก้ารส่งออกไทยไป UK ลดลง โดยไทยมี

สดัส่วนการส่งออกไป UK ประมาณ 1.5% (รถยนตแ์ละ

ส่วนประกอบ เน้ือไก่แปรรูป เป็นตน้) 

การลงทุนทางตรง (UK อาจพิจารณามาลงทุนในไทย

มากข้ึน)  

กระทบตอ่ภาคการทอ่งเที่ยวผ่านการอ่อนค่าลงของเงิน

ปอนดแ์ละก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีลดลง 



แนวทางปรบัตวัภายใต ้Brexit 

หลังได้รัฐบาลใหม่แล้วควรเร่งสรุปการท า 

FTA  Thailand-EU  Thailand-UK 

• Brexit จะส่งผลใหเ้ศรษฐกิจของ UK และ EU ชะลอตวัลง ดงันั้น ควรพิจารณากระจายการส่งออกไปยงั

ตลาดท่ีเติบโตไดอ้ยา่งตลาดกลุ่มรายไดป้านกลางค่อนไปทางสูง 

• Brexit ท าให ้ค่าเงินยูโรและเงินปอนดผ์นัผวน ผูป้ระกอบการควรป้องกนัความเสี่ยงจากอตัรา

แลกเปลี่ยน 

• ปรบัเปลี่ยนและพฒันาสินคา้เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัโครงสรา้งทางเศรษฐกิจของ EU และ UK ท่ี

เปล่ียนแปลงไป โดยเบ้ืองตน้พิจารณาจากกรอบ FTA ตา่งๆ ของ EU ท่ีมีผลบงัคบัใชแ้ลว้และก าลงัจะ

เจรจา 

• เน่ืองจากตลาด EU และ UK ใหค้วามส าคญักบัคณุภาพและมาตรฐานของสินคา้ ดงันั้นการพฒันา

คณุภาพและมาตรฐานสินคา้ไทยเป็นส่ิงจ  าเป็น รวมทั้งตอ้งน าเทคโนโลยะนวตักรรมสมยัใหม่เขา้มา

ปรบัใช ้เพ่ือสรา้งความแตกตา่งและขอ้ไดเ้ปรียบใหก้บัสินคา้ไทยในตลาด EU และ UK 



United States-Mexico-Canada Agreement: USMCA 

• อุตสาหกรรมยานยนต:์ รถยนตจ์ะตอ้งมี Content ใน North America 

มากขึ้ น 

• การเปิดตลาดดา้นการเกษตร: จะมีการลดภาษีและมีการเปิดตลาด

มากข้ึนส าหรบัสินคา้เกษตรโดยเฉพาะเน้ือหมจูากสหรฐัฯ 

• ภาษีเหล็กและอลมิูเนียม: สหรฐัฯ กบัแคนาดาจะมีการเจรจากนัต่อ 

• Sunset Clause: ความตกลง USMCA จะหมดอายุลงใน 16 ปี หากไม่มี

การทบทวนการเจรจาหรือต่ออายุ ทั้งน้ี ทั้งสามฝ่ายจะมีการทบทวน

ความตกลงทุกๆ 6 ปี 

• อตัราแลกเปลี่ยน: มีการก าหนดเง่ือนไขและมาตรการไม่ใหมี้การท าให้

คา่เงินของประเทศในสมาชิกต า่กวา่ท่ีเป็นจริง (Weakening currency) 

เพื่อประโยชน์ในการส่งออก 

• การระงบัขอ้พิพาท หรือ Dispute Resolution: แคนาดาไดย้ืนยนัขอใหมี้

การระงบัขอ้พิพาทโดย Independent Panel ได ้

• การข้ึนภาษีรถยนตแ์ละช้ินส่วนจากสหรฐัฯ: สหรฐัฯ ใหค้ ามัน่วา่จะไม่

ขึ้ นภาษีรถยนตแ์ละชิ้ นส่วนยานยนตจ์ากแคนาดาและเม็กซิโกโดยใช้

เหตุผลเร่ืองความมัน่คงเป็นขอ้อา้ง 

การปรบัปรุงกฎถ่ินก าเนิดสินคา้ในสินคา้รถยนต ์ น่าจะ

กระทบต่อการส่งออกของอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละ

ช้ินสว่นยานยนตข์องไทยใน 3 ประเทศน้ี 

บรรยากาศของการคา้โลกคาดว่า

จะมีทิศทางท่ีดีข้ึน 

ภาคธุรกิจของทั้ง 3 ประเทศ สามารถ

วางแผนการคา้การลงทุนไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง 



แนวทางการปรับตัวภายใต้ USMCA 

• ผูป้ระกอบการไทยอาจตอ้งพิจารณาการยา้ยฐานและการออกไปตัง้โรงงานใน
เม็กซิโก สหรฐัฯ แคนาดา 

• รฐับาลควรส่งเสริม 

• Outbound Investment 

• เทคโนโลยีที่เก่ียวขอ้ง 

 



%การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน 18 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ระหว่างวนัที่ 2 ม.ค. – 29 มี.ค. 2019 
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• สง่เสรมิเอกชนใหไ้ปลงทุนในตา่งประเทศ พรอ้มทั้งก าหนดมาตรการ

ที่ครอบคลมุส่งเสรมิใหก้บันกัลงทุนไทยที่มีความตอ้งการจะลงทุนใน

ตา่งประเทศ 

• ไม่ควรน าเงินลงทุนในตลาดหุน้มารวมอยูใ่นตระกรา้เงินเพื่อ

ก าหนดอตัราแลกเปลี่ยน ซ่ึงจะไม่สะทอ้นค่าเงินบาทที่แทจ้รงิ 

• รฐับาลควรซ้ือพนัธบตัรตา่งประเทศเพ่ิมมากข้ึน 

แนวทางลดผลกระทบจากค่าเงิน 

• เรง่ด  าเนินการลงทุนในโครงสรา้งพ้ืนฐานตา่งๆ ทั้งภาครฐัและ

เอกชน รวมทั้งเพ่ิมปรมิาณการน าเขา้สินคา้ทุน และวตัถุดิบ 

• โครงสรา้งเศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกรง่ สรา้งความเช่ือมัน่และส่งผลดีตอ่การลงทุนจาก

ตา่งประเทศ ซ่ึงจะท าใหมี้การลงทุนและน าเขา้วตัถุดิบมากข้ึน สง่ผลใหค่้าเงินบาทอ่อนค่าลงได ้
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•จดัตัง้กลุ่ม  EV (เน่ืองจากมีความแข็งแกรง่ในอุตสาหกรรมยานยนต ์

อิเล็กทรอนิกส ์และพลงังาน) 

•สนบัสนุนการส่งออกยานยนตอ์จัริยะ 

•พฒันาผูผ้ลิตช้ินสว่นยานยนตใ์หเ้ขา้สูห่่วงโซ่การผลิตอุตสาหกรรม

อากาศยาน 

•ส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย ์และ Bio-Technology  

•พฒันา Food Processing ,Functional Food , Bio-technology  

การด าเนินงานเพื่อสนบัสุนนการขยายตวัของการส่งออกในระยะปานกลาง 

ถึงระยะยาวของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 



• ไทยถูกจดัอนัดบัตามนิยามของธนาคารโลกใหอ้ยูใ่นกลุ่มประเทศท่ีมีรายได ้ปานกลางถึงค่อนขา้งสูง 

(Upper-Middle Income Countries) เป็นเวลา 3 ปีตดิตอ่กนั 

• การขอใหมี้สิทธ์ิ GSP เช่นเดิมคงเป็นไปไดน้อ้ย 

• เป็นความทา้ทายส าคญัส าหรบัผูป้ระกอบการไทย โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs 

• ดงันั้น จงึควรมีการปรบัตวัทั้งดา้นการผลิตและการตลาด 

• เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั 

• ปรบัปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

• พฒันาคณุภาพสินคา้ 

• ลดตน้ทุน  

• น าเทคโนโลยแีละนวตักรรมมาใชใ้นการผลิตมากข้ึน 

• แสงหาตลาดสง่ออกใหม่ที่มีศกัยภาพ 

• ยา้ยฐานการผลิตไปยงักลุม่ประเทศท่ียงัไดร้บัสิทธ์ิ GSP เช่น CLMV 

• ใชป้ระโยชนจ์ากการคา้เสรี FTA ในกรอบตา่งๆ  

แนวทางการปรับตัวจากการถูกตัดสิทธ์ิ GSP 
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