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คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ 7 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ทีร่้อยละ 2 ต่อปี 
โดยเหน็ว่านโยบายการเงินทีผ่่อนปรนหรือการคงดอกเบี้ยต ่าไวใ้นปจัจุบนัยงัจ าเป็นต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิไทยและยงัไม่กระทบต่อ
การรกัษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศเพราะไม่ต้องกงัวลต่อแรงกดดนัด้านเงินเฟ้อมากนัก ในส่วนของเศรษฐกิจโลกยงัฟ้ืนตัว
แบบค่อยเป็นค่อยไปซึง่ส่วนใหญ่ต้องด าเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนปรนต่อไปอีกระยะหน่ึง โดยเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 มีแนวโน้ม
ปรบัตวัดขีึน้ และคาดว่าเศรษฐกจิในช่วงครึ่งปีหลงัยงัคงมแีนวโน้มฟ้ืนตวัต่อเน่ืองจากความต้องการซือ้ในประเทศ และมาตรการทางการ
คลงั โดยเฉพาะการลงทุนของภาครฐั เงินเฟ้อยงัมเีสถียรภาพ แต่ในดา้นการส่งออกและการท่องเที่ยวนัน้ มีแนวโน้มขยายตัวระดบัต ่า 
โดยการบริโภคทีม่สีญัญาณดขีึน้สะทอ้นไดจ้ากดชันีความเชือ่มัน่ผู้บริโภคเดือนกรกฎาคมปรบัตัวเพิม่ข้ึนติดต่อกันเป็นเดือนที ่3 
และค่าดชันีอยู่ในระดบัสงูสดุในรอบ 1 ปี  โดยดชันีความเชื่อม ัน่ผู้บริโภคเดอืนกรกาคมอยู่ที่ระดบั 78.2 เพิ่มขึ้นจาก 75.1 ในเดือน
มถุินายน ส่วนดชันีความเชื่อม ัน่เกีย่วกบัเศรษฐกจิโดยรวมอยู่ทีร่ะดบั 68.5 เพิม่ขึน้จาก 65.3 ดชันีความเชื่อม ัน่เกี่ยวกบัโอกาสในการหา
งานท าอยู่ทีร่ะดบั 71.7 เพิม่ขึน้จาก 68.1 และดชันีความเชื่อม ัน่เกี่ยวกบัรายได้ในอนาคตอยู่ที่ระดบั 94.6 เพิ่มขึ้นจาก 92.0 ทัง้น้ีการ
ปรบัตวัเพิม่ขึน้ของค่าดชันีความเชื่อม ัน่เป็นผลมาจาก คสช. เหน็ชอบแผนยุทธศาสตร์ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม 8 ปี ช่วงปี 
2558-2565 วงเงิน 2.4 ลา้นลา้นบาท โดยจะมีเงินลงทุนปีละ 3 แสนล้านบาท รวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจที่ฟ้ืนตัวดีขึ้นจากที่หลาย
หน่วยงานเริ่มปรบัประมาณการเศรษฐกจิไปในทศิทางทีด่ขีึน้ โดยมองว่าตัง้แต่เดือนกนัยายนเป็นต้นไปก าลงัซื้อจะกลบัมาดีขึ้นอย่าง
ชดัเจนผลกัดนัใหเ้ศรษฐกจิไตรมาส 3 โตไดร้้อยละ 3-4 และไตรมาส 4 โตไดร้้อยละ 5-6 ส่งผลใหเ้ศรษฐกจิปีน่าจะขยายตวัเกนิร้อยละ 2 

กรมการท่องเทีย่วเผยนักท่องเทีย่วต่างชาติเดือนกรกฎาคมมีจ านวนทัง้ส้ิน 1.9 ล้านคน ลดลงร้อยละ 10.92 ส่งผลให้
จ านวนนกัท่องเทีย่วในช่วงเดอืนมกราคม-กรกฎาคม 2557 มจี านวน 13.62 ลา้นคน ลดลงร้อยละ 10.47 ขณะทีร่ายไดจ้ากการท่องเที่ยว
มมีลูค่า 6.31 แสนล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.59 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามแม้จ านวนนักท่องเที่ยวในเดือน
กรกฎาคมจะยงัคงปรบัตวัลดลง แต่เป็นการปรบัตวัลดลงในอตัราทีช่ะลอลงเมื่อเทียบกบัเดือนมิถุนายนที่จ านวนนักท่องเที่ยวลดลงถึง
ร้อยละ 24.37 จ านวนนกัท่องเทีย่วทีล่ดลงเป็นผลจากนกัท่องเทีย่วรสัเซยีทีป่รบัตวัลดลงจากปจัจยัลบทัง้ปญัหาเศรษฐกจิภายในประเทศ 
และความขดัแย้งกับยูเครน รวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยในช่วงก่อนหน้าส่งผลกระทบต่อความเชื่อม ัน่ของ
นกัท่องเทีย่วทีจ่ะเดนิทางเขา้มาท่องเทีย่วในประเทศไทย ซึง่คงต้องใชเ้วลาสกัระยะในการฟ้ืนฟูความเชื่อม ัน่ดงักล่าว โดยผู้ประกอบการ
ควรหาตลาดใหม่โดยหนัมาหานกัท่องเทีย่วชาวจีนทีเ่ป็นตลาดใหญ่ อีกทัง้มีก าลงัซื้อจากการที่เศรษฐกิจของจีนที่ขยายตัวในระดบัสูง 
ทัง้น้ีหากสามารถคดักรองนกัท่องเทีย่วจีนทีม่คุีณภาพไดย้่อมสามารถสร้างรายไดจ้ากนกัท่องเทีย่วกลุ่มน้ีชดเชยนกัท่องเทีย่วที่หายไปได้ 
กรมสรรพากรเรยีกผู้ประกอบการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์(E-commerce) ประมาณ 1,000 ราย ยอดขายรวมกว่า 1 แสนล้าน
บาท มาช้ีแจงถึงหน้าทีก่ารเสียภาษีเงินได้ให้ถกูต้อง โดยผู้ประกอบการต้องชดัเจนว่าจะเสียภาษีเป็นแบบบุคคลธรรมดา หรือนิติ

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 กนง. มีมติเอกฉันท์คงดอกเบีย้นโยบายท่ี 2% คาดเศรษฐกิจครึง่ปีหลงัฟ้ืน 

 ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค ก.ค. อยู่ท่ีระดบั 78.2 เพ่ิมขึน้ต่อเน่ือง 3 เดือน สงูสุดรอบ 1 ปี  

 นักท่องเท่ียว 7 เดือนหดตวั 10% เรง่เจาะตลาดจีนชดเชยรสัเซีย 

 สรรพากรเรยีกผู้ประกอบการ E-commerce หารอืก่อนรดีภาษี 
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บุคคล โดยจะให้เริ่มจ่ายตัง้แต่ปีภาษี 2558 เป็นต้นไป ส่วนการเก็บภาษีย้อนหลงัจะด าเนินการก็ต่อเมื่อผู้ประกอบการพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกสเ์สยีภาษีไม่ถูกต้อง  

 
 
 

 
เศรษฐกจิโลกในสปัดาหน้ี์มแีนวโน้มขยายตวัไดอ้ย่างต่อเน่ืองตามเศรษฐกจิสหรฐัฯ ยโูรโซน และจีน ตวัเลขเศรษฐกิจส าคญัของ

สหรฐัฯ บ่งช้ีอุปสงคใ์นประเทศและกิจกรรมทางการผลิตของสหรฐัฯ มีแนวโน้มขยายตัวในอนาคต จากการใช้จ่ายส่วนบุคคล
เดอืนมถุินายนปรบัตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 0.4 และรายไดส่้วนบุคคลเดอืนมถุินายนปรบัตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 0.4 รวมทัง้การเพิ่มขึ้นของการจ้าง
งานนอกภาคการเกษตรในเดอืนกรกฎาคมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกนัเมื่อพิจารณาภาคการผลิตพบว่า ดชันีผู้จ ัดการฝ่ายจัดซื้อ 
(PMI) ภาคการผลติทีจ่ดัท าโดยสถาบนัจดัการอุปทานของสหรฐัฯ (ISM) ในเดอืนกรกฎาคมปรบัตวัเพิ่มขึ้นสู่ระดบั 57.1 จากระดบั 55.3 
ในเดอืนมถุินายน ถือเป็นระดบัสงูสุดนบัตัง้แต่เดอืนเมษายน 2554 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ท่ี
รอ้ยละ 0.15 เน่ืองจากเศรษฐกจิยโูรโซนยงัคงมกีารฟ้ืนตวัอย่างต่อเน่ืองแมจ้ะเป็นการฟ้ืนตวัทีไ่ม่สม ่าเสมอนกั ขณะที่เศรษฐกิจจีนมีการ
ปรบัตวัดขีึน้ โดยดชันี PMI ภาคการผลิตของจีนในเดือนกรกฎาคมท่ีจดัท าโดย HSBC อยู่ในระดบัสูงสุดในรอบ 27 เดือน และ
มากกว่าทีน่กัวเิคราะหค์าดการณ์ โดยปรบัตวัเพิม่ขึน้สู่ระดบั 51.7 จากระดบั 51.0 ในเดอืนมถุินายน  

ส าหรบัสถานการณ์ราคาน ้ ามนัในสปัดาห์น้ีปรบัตัวลดลงจากสปัดาห์ทีผ่่านมา โดยมีราคาเฉลีย่อยู่ที ่103.31 เหรียญ
สหรฐัฯ ต่อบารเ์รล เนือ่งจากความกงัวลเรือ่งอุปทานน ้ ามนัดิบส่วนเกินในยโุรปและอเมริกาเหนือทีค่่อนข้างสูงท่ามกลางความ
ต้องการใชท้ีอ่ยู่ในระดบัต ่า ท ัง้น้ีความไม่สงบในตะวนัออกกลางและแอฟริกาเหนือยงัคงเป็นปจัจยัหนุนราคาน ้ามนัไม่ใหล้ดลงไปมากนกั  

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

เศรษฐกิจโลกรอบสปัดาห์ 
 

 

ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี   (13-15 สิงหาคม 2557)        

 ยอดค้าปลีกเดือนกรกฎาคมของสหรฐัฯ 

 ธนาคารกลางญ่ีปุ่ นเผยแพรร่ายงานเศรษฐกิจประจ าเดือนสิงหาคม 
 

 อุปสงคใ์นประเทศและกิจกรรมการผลิตของสหรฐัฯ มีแนวโน้มขยายตวัในอนาคต 

 ดชันี PMI ภาคการผลิตของจีนเดือน ก.ค. ปรบัตวัสงูสดุในรอบ 27 เดือน 

 ECB คงอตัราดอกเบีย้ท่ีรอ้ยละ 0.15 

 ราคาน ้ามนัปรบัตวัลดลง จากอุปทานน ้ามนัส่วนเกิน 

 
 


