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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลส ารวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ก.พ. 61 อยู่ที่ 79.3 
ลดลงจาก 80.0 ในเดือน ม.ค. 61 ซึ่งปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ 7 เดือน นับตั้งแต่ ส.ค. 60 เนื่องมาจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์         
ทางการเมือง ตลอดจนราคาสินค้าเกษตรที่แม้จะมีแนวโน้มดีขึ้น แต่สินค้าเกษตรส่วนใหญ่อีกหลายรายการยังทรงตัวระดับต่่า ท่าให้ก่าลังซื้อหลาย
จังหวัดยังไม่ดีขึ้น รวมทั้งมีความกังวลต่อผลกระทบจากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น และการปรับขึ้นค่าแรงท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 
 คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เห็นควรให้ยังคงกรอบประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในปี 2561 ไว้ที่ 3.8-4.5% และการส่งออกขยายตัว 3.5-6.0% จากเครื่องช้ีวัดทางเศรษฐกิจของไทยในช่วงต้นปี 61 ซึ่งยังคงบ่งช้ีถึงแรงส่ง       
การขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง จากในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 60 สะท้อนจากการขยายตัวของการส่งออกและการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม 
กกร.กังวลความคืบหน้าของการลงทุนภาครัฐ ซ่ึงที่ผ่านมาการลงทุนของภาครัฐในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2561 หดตัว 6% สะท้อน
เม็ดเงินจากภาครัฐที่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมีความล่าช้า ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลของการเปรียบเทียบกับฐานที่สูงในปีก่อนหน้า และยังเป็นผลมาจาก
ขั้นตอนการเบิกจ่ายภายหลังการบังคับใช้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ 

 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยถึงตัวเลข GDP SME ไตรมาสสุดท้ายของปี 60 ขยายตัวได้ถึง
ร้อยละ 6.1 ซึ่งนับเป็นการขยายตัวสูงท่ีสุดในรอบ 11 ไตรมาส ส่งผลให้ GDP SME ปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 5.1 พร้อมท้ังประมาณการการเติบโต 
ของ GDP SME ในปี 61 จะขยายตัว 5.0-5.5% เพิ่มขึ้นจากปี 60 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากสาขาการก่อสร้าง ที่มีแนวโน้มกลับมาขยายตัวได้สูง
อีกครั้ง อีกทั้งแนวโน้มการบริโภคภายในประเทศรวมทั้งภาคการท่องเที่ยวท่ียังคงเติบโต อย่างต่อเนื่องจะส่งผลดีต่อภาคการค้าและภาคการบริการ
ที่ SME มีบทบาทอยู่มาก  

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เปิดเผยว่า ในช่วงปี 2557-2560 ที่ผ่านมา ธนาคารได้    
ผ่อนปรนหลักเกณฑ์สินเช่ือโครงการต่างๆ เพื่อให้เอสเอ็มอีเข้าถึงสินเช่ือได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ธนาคารอนุมัติสินเชื่อใหม่แก่     
เอสเอ็มอีไปแล้ว กว่า 3.96 หมื่นราย วงเงินกว่า 9.13 หมื่นล้านบาท ส่วนใหญ่กว่า 46% หรือ 1.8 หมื่นราย อนุมัติสินเช่ือวงเงินต่่ากว่า 1 ล้านบาท 
ซึ่งการผ่อนปรนคุณสมบัติในช่วงที่ผ่านมา เป็นการสร้างโอกาสให้รายย่อยเข้าถึงแหล่งทุนมากขึ้น ลดผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาในช่วงเวลานัน้ 

คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยการจ่ายค่าจ้างผ่านบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐ มาหักเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้เป็นจ านวน 1.5 เท่าของค่าจ้างที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ เฉพาะในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนลูกจ้าง ส่าหรับรอบบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 ม.ค.61 แต่ไม่เกินวันท่ี 31 ธ.ค. 
62 ทั้งนี้ คาดว่าจะท าให้รัฐสูญเสียรายได้ 3,000 ล้านบาท  

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) เผยถึงภาวะสังคมไทยไตรมาส 4/60 และภาพรวมป ี60 ว่า 
ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลงจากการเข้าสู่สังคมสูงอายุ ขณะที่ก าลังแรงงานที่เข้าสู่ตลาดแรงงานก็ไม่สอดคล้องกับความต้องการ โดยตลาดมี
แนวโน้มต้องการแรงงานในภาคบริการเพิ่มขึ้น ภาคบริการที่มีการจ้างงานส่าคัญ คือ การค้าส่งค้าปลีก โรงแรมและภัตตาคาร ฯลฯ โดยประเด็นเฝ้า
ระวังในปี 61 คือ แนวโน้มตลาดแรงงานที่มีการปรับตัวใช้เทคโนโลยีชั้นสูงทดแทนในกระบวนการผลิตมากขึ้น  งานบริการที่มีกระบวนการ
ท่างานซ้่า เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อการถูกทดแทน จึงจ่าเป็นต้องส่งเสริมให้มีการอบรมพัฒนาฝีมือทักษะแรงงานและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 5-9 มีนาคม 2561 ปีที่ 5 ฉบับที ่296 ประจ าวันที่ 12 มีนาคม 2561 

 พฤษภาคม 2557 ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ดัชนีความเชื่อมัน่ผู้บริโภค ก.พ. ลดลงคร้ังแรกรอบ 7 เดือน 
• กกร. คงจีดีพี ปี 61 ขยายตัว 3.8-4.5% 
• สสว.คาด GDP SME ปี 61 โตสูงสุด 5.5% 
• ผ่อนผันกู้เอสเอ็มอียอดขึน้เฉียดแสนล้าน 
• ครม.สัญจร ไฟเขียว บริษัทลดหย่อนภาษี 1.5 เท่า จ้างงานคนจน  
• สภาพัฒน์ ห่วงแนวโน้มแรงงานลดลงจากการเข้าสู่สังคมสูงอายุ จับตาผลกระทบการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี 
• ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นจากสัปดาห์ก่อน จาก 31.47 บาทต่อ ดอลลาร์ สรอ. เป็น 31.37 บาท ต่อดอลลาร์ สรอ. 
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ค่าเงินบาทประจ าวันศุกร์ที่ 9 มี.ค. 61 ปิดที่ 31.37 บาทต่อ ดอลลาร์ สรอ. ปรับตัวแข็งค่าขึ้นจากสัปดาห์ก่อน โดยมีปัจจัยจากดุลบญัชี
เดินสะพัดของไทยที่เกินดุลในเดือน ม.ค. พร้อมทั้งความกังวลจากมาตรการกีดกันทางการค้าของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ที่อาจจะถูกตอบโต้จาก
นานาชาติ ท่าให้มีเงินทุนสหรัฐไหลออกจากประเทศในตลาดอื่นๆ รวมถึงตลาดประเทศไทย ส่งผลต่อความต้องการเงินบาทเพิ่มขึ้นตามไปด้วย 

 

ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเพ่ิมขึ้น 0.8% ในเดือน ม.ค. หลังจากที่ปรับตัวขึ้น 
0.7% ในเดือน ธ.ค. และตัวเลขขาดดุลการค้าโดยรวมของสหรัฐเพ่ิมขึ้น 5.0% สู่ระดับ 5.66 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือน ม.ค. พุ่งแตะระดับสูงสุด
ในรอบกว่า 9 ปี, ผลส่ารวจของสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) พบว่าดัชนีภาคบริการของสหรัฐร่วงลงสู่ระดับ 59.5 ในเดือน ก.พ., 
มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) รวมภาคการผลิต และภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐ พุ่งขึ้นสู่ระดับ 55.8 ในเดือน ก.พ. 

ประเทศจีน: ส่านักงานศุลกากรจีน (GAC) รายงานยอดส่งออกเดือน ก.พ. ของจีน พุ่งขึ้น 44.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่ยอด
น่าเข้าเพิ่มขึ้น 6.3% ส่งผลให้จีนมียอดเกินดุลการค้า 3.374 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือน ก.พ. 

ประเทศญี่ปุ่น: รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยการใช้จ่ายภาคครัวเรือนปรับตัวขึ้น 1.9% เมื่อเทียบรายปี แตะที่ระดับ 289,703 เยน (หรือ 2,720 
ดอลลาร์) ต่อครัวเรือนในเดือน ม.ค., ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 4 ปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบเป็นรายปี  
โดยได้ปัจจัยหนุนจากการพุ่งขึ้นของยอดการใช้จ่ายภาคเอกชน, กระทรวงการคลังของญี่ปุ่นเปิดเผยดุลบัญชีเดินสะพัดที่ 6.074 แสนล้านเยน (5.7 
พันล้านดอลลาร์) ในเดือน ม.ค. 

ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 1.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้่ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน เม.ย. 61 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 9 มี.ค. ที่ระดับ 62.04 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.79 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือ      
คิดเป็น 1.5% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 2 มี.ค. สัญญาน้่ามันดิบปรับตัวขึ้นหลังได้รับแรงหนุนจากรายงานที่ว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ 
ประธานาธิบดีสหรัฐ และนายคิม จอง อึน ตกลงที่จะจัดการประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรกเพื่อหาทางออกเกี่ยวกับปัญหา นอกจากน้ีตลาดยังได้รับแรง
หนุนจากแท่นขุดเจาะน้่ามันในสหรัฐที่มีการใช้งาน มีจ่านวนลดลง 4 แท่น สู่ระดับ 796 แท่นในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นการปรับตัวลงเป็นครั้งแรกในรอบ 
7 สัปดาห์ 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเพ่ิมขึ้น 0.8% ในเดือน ม.ค., ตัวเลขขาดดุลการค้า
โดยรวมของสหรัฐเพ่ิมขึ้น 5.0%, ดัชนีภาคบริการของสหรัฐร่วงลงสู่ระดับ 59.5 ในเดือน ก.พ., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) 
รวมภาคการผลิต และภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐ พุ่งขึ้นสู่ระดับ 55.8 ในเดือน ก.พ. 

• ประเทศจีน: ยอดส่งออกเดือน ก.พ.ของจีน พุ่งขึ้น 44.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี 
• ประเทศญี่ปุ่น: การใช้จ่ายภาคครัวเรือนปรับตัวขึ้น 1.9% เมื่อเทียบรายปี, GDP ไตรมาส 4 ปี 60 ขยายตัวร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบ

เป็นรายป,ี ดุลบัญชีเดินสะพัดที่ 6.074 แสนล้านเยน (5.7 พันล้านดอลลาร์) ในเดือน ม.ค. 
• ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 1.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 

 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (12-16 มีนาคม 2561)  

• ประเทศสหรัฐฯ: อัตราเงินเฟ้อเดือน ก.พ., ยอดค้าปลีกเดือนก.พ., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ก.พ., สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจ
เดือน ม.ค., ราคาน่าเข้าและส่งออกเดือนก.พ. 

• ประเทศญี่ปุ่น: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ก.พ., ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยรายงานการประชุมนโยบายการเงิน, ยอดสั่งซื้อ
เครื่องจักรเดือน ม.ค. 

• ประเทศจีน: การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือน ก.พ. 


