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  ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน( กนง.) ในวนัที ่4 พฤศจิกายน 2558 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายไว้ทีอ่ตัรารอ้ยละ 1.5 ต่อปี โดย กนง. มคีวามเหน็ว่าเศรษฐกจิไทยในไตรมาสที ่3 ปี 2558 เริ่มฟ้ืนตวัอย่างชา้ๆ โดย
ขยายตวัดขีึน้จากไตรมาสก่อนหน้า ดา้นการใชจ่้ายเพื่อการบริโภคในประเทศปรบัดีขึ้นเล็กน้อยตามการใช้จ่ายในหมวดสินค้าไม่คงทน
และการลงทุนเพิ่มขึ้นของบางสาขาธุรกิจ ขณะที่การใช้จ่ายของภาครัฐเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามน ้าหนักในส่วนของปจัจัยลบจาก
ต่างประเทศมมีากขึน้ โดยเฉพาะการชะลอตวัของเศรษฐกจิจีนและเอเชยีซึง่เป็นปจัจยัเสีย่งส าคญัต่อการฟ้ืนตัวของภาคการส่งออกและ
ความเชื่อม ัน่ของนกัลงทุนในอนาคต โดย กนง. เหน็ว่าอตัราดอกเบี้ยนโยบายในระดบัดงักล่าวเอื้อต่อการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโดยใน
ระยะต่อไป โดยนโยบายการเงินยงัควรอยู่ในระดบัผ่อนปรนอย่างเพียงพอและต่อเน่ือง ส่วนความจ าเป็นในการปรับลดอตัร าดอกเบี้ย
นโยบายลงอกีหรือไม่นัน้ กนง. จะต้องติดตามผลของมาตรการทางการคลงัต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในระยะต่อไปก่อน ศนูยพ์ยากรณ์
เศรษฐกิจและธรุกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย เปิดเผยถึงดชันีความเชือ่มัน่ของผู้บริโภค เดือนตุลาคม 2558 อยู่ในระดบั 
73.4 เพิม่ข้ึนจากระดบั 72.1 ในเดือนกนัยายน เป็นการปรบัเพิม่คร ัง้แรกในรอบ 10 เดือน ในขณะที่ดชันีความเชื่อม ัน่เกี่ยวกบั
เศรษฐกจิโดยรวมอยู่ทีร่ะดบั 62.2 โอกาสในการหางานท าอยู่ที่ระดบั 68.6 และรายได้ในอนาคตอยู่ที่ระดบั 89.4 ซึ่งปรับตัวดีขึ้นทุก
รายการ หลงัไดร้บัอานิสงสจ์ากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิระยะสัน้ของรฐับาล จากแนวโน้มดชันีความเชื่อม ัน่ทีเ่พิม่ขึน้คาดว่าจะส่งผลให้
การบริโภคของประชาชนค่อยๆ ปรบัตวัดขีึน้ในช่วงปลายปี หลงัมเีงินจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิของรฐับาลเขา้ไปหมุนเวยีนในระบบ
เศรษฐกจิมากขึน้ โดยศนูยฯ์ ประเมนิว่าการบริโภคน่าจะเริ่มฟ้ืนดขีึ้นตัง้แต่ช่วงปลายไตรมาสที่ 4 โดยขณะน้ีเศรษฐกิจไทยได้ผ่านจุด
ต ่าสุดไปแลว้หากรฐับาลมเีงินเขา้มากระตุ้นเศรษฐกจิเข้าไปอกีจะท าใหเ้ศรษฐกจิปีน้ีขยายตัวได้ที่ร้อยละ 2.7-2.8 ส่วนปีหน้าคาดว่าจะ
ขยายตวัร้อยละ 3.5-4 จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิ การส่งเสริมการลงทุน และการผลกัดนัการส่งออก กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า
กรมการค้าต่างประเทศในฐานะตวัแทนรฐับาลไทยตกลงซ้ือขายข้าวแบบรฐับาลต่อรฐับาล (G to G) กับหน่วยงานจดัซ้ือข้าว
ของรฐับาลอินโดนีเซีย (Bulog) ปริมาณ 500,000 ตนั เป็นข้าวขาว 5% ปริมาณ 50,000 ตัน และข้าวขาว 15% ปริมาณ 450,000 
ตนั จากฤดกูาลผลติใหม่ คดิเป็นมลูค่า 8,000 ลา้นบาท ซึง่จากปญัหาภยัแลง้ในหลายประเทศส่งผลให้ประเทศผู้น าเข้าข้าวส าคญัของ
ไทย โดยเฉพาะฟิลปิปินสแ์ละอนิโดนีเซยีมคีวามต้องการน าเขา้ขา้วจากไทยเพิม่มากขึ้น ซึ่งจะเป็นปจัจัยสนับสนุนให้การส่งออกข้าวปี 
2558 ของไทยเป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว ้10 ลา้นตนั 
  กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬาเผยถึงสถานการณ์การท่องเทีย่วไทยปี 2558 และแนวโน้มท่องเทีย่วไทย ปี 2559 โดย
ในปี 2558 คาดว่าจะมีนักท่องเทีย่วต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเทีย่วในประเทศไทยประมาณ 29.5 ล้านคน สูงกว่าที่คาดการณ์
ไวถ้ึง 7 แสนคน เพิม่ขึน้จากปี 2557 ถึง 4.7 ลา้นคน น ารายไดเ้ขา้ประเทศไม่ต ่ากว่า 1.4 ลา้นลา้นบาท สร้างสถิติใหม่และสงูทีสุ่ดในรอบ 
8 ปีทีผ่่านมา อนัเป็นผลมาจากนโยบายและมาตรการกระตุ้นการท่องเทีย่วของรฐับาล ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยววิถีไทย โครงการ 12 

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 กนง. คงดอกเบีย้นโยบายตามคาด รอดผูลมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครฐั 

 ศนูยพ์ยากรณ์ฯ มองเศรษฐกิจไทยผ่านจดุต ่าสดุ เช่ือมัน่ผู้บริโภคเพ่ิมคร ัง้แรกรอบ 10 เดือน  

 “อินโด” ซือ้ข้าวจีทูจี 5 แสนตนั ดนัส่งออกข้าวโค้งสดุท้ายตามเป้า 10 ล้านตนั 

 ต่างชาติเท่ียวไทย 58 ท าสถิติสงูสดุรอบ 8 ปี เพ่ิมจากปีก่อน 4.7 ล้านคน 

 ขยายกรอบสิทธิประโยชน์บีโอไอ-คลงัเพ่ิมลดหย่อนภาษี 2 เท่า ครม. เคาะ 2 แพก็เกจปลกุลงทุน 
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ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ช่วงวนัท่ี 2-6 พฤศจิกายน 2558 ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 175  ประจ าวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2558 

 พฤษภาคม 2557 
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เมืองต้องห้ามพลาด และการแก้ไขปญัหาการท่องเที่ยว และสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศที่มีเสถียรภาพเพิ่มมากขึ้น 
คณะรฐัมนตรีไฟเขียวมาตรการพิเศษกระตุ้นการลงทุนหากเอกชนด าเนินการภายในปี 2559 ได้สิทธิประโยชน์จากบีโอไอ 
เพิ่มขึ้นอีก 1-4 ปี ตามขัน้บันได กรณีที่ไม่ได้ บีโอไอ คลังจะเพิ่มการลดหย่อยภาษีให้เป็น 2 เท่า ส าหรับการลงทุน เครื่องจักร 
คอมพวิเตอร์ สิง่ปลกูสร้าง และรถยนต์ พร้อมเคาะ “พีพีพีฟาสต์แทร็ค” น าร่อง 6 โครงการ มูลค่า 3.5 แสนล้านบาท รวมหน่วยงาน
ทัง้หมดมาด าเนินการในเวลาเดยีวกนั เพื่อลดขัน้ตอนการลงทุน เหลอื 9 เดอืน เพื่อรองรบัการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐาน มาตรการดงักล่าว
นบัเป็นปจัจยับวกทีจ่ะกระตุ้นการลงทุนของภาคเอกชน ซึง่จะส่งผลดต่ีอการจ้างงานและการบริโภคภายในประทศเพิม่มากขึน้  
 

สดัส่วนเงนิลงทุนจรงิกรณี BOI 
(ไม่รวมค่าที่ดนิและทุนหมุนเวยีน) 

ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล 
(ทัง้ 4 กรณี ไดร้บัการยกเวน้ภาษสูีงสุดไม่เกนิ 8 ปี) 

ไดร้บัลดหย่อน 50% 

ลงทุนจรงิไม่น้อยกว่า 70% เพิม่เตมิ 4 ปี 

5 ปี 
ลงทุนจรงิไม่น้อยกว่า 50% ภายใน ม.ิย.59 เพิม่เตมิ 3 ปี 
ลงทุนจรงิไม่น้อยกว่า 50% ภายใน ธ.ค.59 เพิม่เตมิ 2 ปี 

ลงทุนจรงิไม่ถงึ 50% ภายใน ธ.ค.59  
แต่เริม่ผลติ หรอืบรกิาร และมรีายไดภ้ายในปี 60 

เพิม่เตมิ 1 ปี ในพืน้ที่ทัว่ไป 
เพิม่เตมิ 2 ปี ในเขตเศรษฐกิจพเิศษ 

 
ไดม้ากขึน้รษฐกจิโลกในสปัดาหน้ี์ เริ่มดว้ยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัสหรฐัฯ เรยีกรอ้งให้สภาคองเกรสด าเนินการอนุมติั 

เศรษฐกจิโลกในสปัดาหน้ี์ภาพรวมส่วนใหญ่ยงัคงปรบัตวัดขีึน้ โดยดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตของสหรฐัฯ 
ในเดือนตุลาคม 2558 อยู่ทีร่ะดบั 50.1 ปรบัตวัลดลงเลก็น้อยจากระดบั 50.2 ในเดอืนกนัยายน 2558 ทัง้น้ีค่าดชันีมค่ีาสงูกว่าระดบั 50 
ต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 34 ติดต่อกนั เช่นเดียวกบัดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตของยูโรโซนเดือนตุลาคม 2558 
ปรบัตวัเพิม่ข้ึนมาอยู่ที ่52.3 จากระดบั 52.0 ในเดอืนกนัยายน 2558 ขณะที่ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตของจีน
เดือนตุลาคม 2558 ปรบัตวัดีข้ึนมาอยู่ที ่48.3 จากระดบั 47.2 ในเดอืนกนัยายน 2558 แมค่้าดชันีจะอยู่ต ่ากว่าระดบั 50 แต่ถือว่าภาค
การผลติหดตวัน้อยลง  

ส าหรบัราคาน ้ ามนัในสปัดาห์น้ีปรบัตวัเพิม่ข้ึนจากสปัดาห์ทีผ่่านมา โดยมีราคาเฉลีย่อยู่ที ่45.37 เหรียญสหรฐัฯ ต่อ
บารเ์รล หลงัจ านวนแท่นขุดเจาะน ้ามนัดบิในสหรฐัฯ ทีป่รบัลดลงต่อเน่ืองเป็นเดอืนที ่9 ติดต่อกนั ประกอบกบัปริมาณการผลติน ้ามนัของ
กลุ่ม OPEC เดอืนกนัยายน 2558 ปรบัลดลง 0.12 ลา้นบาร์เรลต่อวนั 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

เศรษฐกิจโลกรอบสปัดาห์ 
 

 

ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี  (9-13 พฤศจิกายน 2558)        

 จีดพีไีตรมาส 3/2558 ของยุโรปดชันีภาคการผลติของจีน 
 
 

 PMI ภาคการผลิตสหรฐัฯ ต.ค. เกินกว่า 50 เป็นเดือนท่ี 34 ติดต่อกนั 

 PMI ภาคการผลิตยโูรโซน ต.ค. เพ่ิมขึน้จากเดือนก่อนหน้าอยู่ท่ีระดบั 52.3 

 PMI ภาคการผลิตจีน ต.ค. อยู่ท่ีระดบั 48.3 เพ่ิมขึน้จากเดือนก่อน แต่อยู่ในระดบัท่ีต ่ากว่าค่าฐานท่ี 50  

 ราคาน ้ามนัปรบัเพ่ิมขึน้ จากแท่นขดุเจาะน ้ามนัดิบในสหรฐัฯ ปรบัลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 9 


