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คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการลดหย่อนภาษีส าหรับการซ้ือสินค้าหรือบริการ โดยให้น าค่าใช้จ่ายจากการซ้ือสินค้า มา
หักเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 14-31 ธ.ค. 59 รวม 18 วัน คาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี 2 ล้านคน ท าให้มียอดการซื้อขายเพิ่มขึ้นราว 2 หมื่นล้านบาท หรือท าให้จีดีพีเพิ่มขึ้น 0.2%, ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(บีโอไอ) ต้ังเป้ายอดขอรับส่งเสริมการลงทุนในปี 60 ไว้ที่ 6 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 59 ซึ่งคาดว่าจะท าได้ใกล้เคียงเป้าหมายที่ 5.5 แสน
ล้านบาท ในขณะที่ประเมินยอดการลงทุนจริงในปีหน้าไว้ราว 5.5-6.0 แสนล้านบาท จากปีนี้ท่ีประมาณ 5 แสนล้านบาท โดยบีโอไอคาดการณ์ว่า 
อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน จะเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขอส่งเสริมการลงทุนมากที่สุดในปี 60 ภายหลังรัฐบาลมีนโยบายที่จะสนับสนุน
โครงการรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในขณะเดียวกัน นักลงทุนจากจีนมีโอกาสที่จะแซงญี่ปุ่นขึ้นมาเป็นประเทศที่มีการลงทุนในไทยมากที่สุดในปีหน้า 
เนื่องจากไทยเป็นประเทศทีน่ักลงทุนจีนสนใจเข้าลงทุนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง  

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า มีผู้ประกอบการมาขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัทจัดต้ังใหม่ทั่วประเทศ 5,799 ราย ในเดือน 
พ.ย. โดยเพ่ิมขึ้น 14% เมื่อเทียบกับเดือน ต.ค. และเพ่ิมขึ้นถึง 28% เมื่อเทียบกับเดือน พ.ย. 58 ทั้งนี้เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจร้านทองมา
จดทะเบียนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เพราะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีมากกว่ากรณีที่
เป็นบุคคลธรรมดา ส่งผลให้ช่วง 11 เดือนแรกของป ี59 มีผู้จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลทั้งสิ้น 59,878 ราย เพิ่มขึ้น 5%, กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เผยว่า การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) และการขยายกิจการในช่วง 11 เดือนแรกของปี 59 มีจ านวนทั้งสิ้น 4,698 โรงงาน 
ลดลง 7.10 % ในขณะที่มูลค่าการลงทุนอยู่ท่ี 4.14 แสนล้านบาท ลดลง 30.91%, นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง คาดเศรษฐกิจไทยใน
ปีหน้าจะขยายตัวได้ 3.6-3.7% ซ่ึงดีกว่าทีค่าดไว้เดิม โดยได้แรงหนุนจากการท างบประมาณกลางปีเพิ่มกว่า 1 แสนล้านบาท ส่วนปีนี้ยังเชื่อว่า
จะเติบโต 3.3% หลังมีมาตรการกระตุน้การบรโิภคออกมา แต่หากจะให้เศรษฐกิจเติบโตได้เตม็ศักยภาพท่ี 4% จะต้องให้ภาคเอกชนลงทุนเพิ่มขึ้น
ด้วย เนื่องจากภาคเอกชนไทยขาดการลงทุนใหม่ๆ เป็นเวลามากกว่า 10 ปี 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 35.80 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธ.ค. แนวโน้ม
ค่าเงินบาทสัปดาห์นีป้รับตัวอ่อนค่าลงจากสัปดาห์ก่อนโดยมีสาเหตุจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งส่งผล
ท าใหค้่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักอ่ืนๆ 
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที ่13-16 ธันวาคม 2559 ปีที่ 5 ฉบับที ่233 ประจ าวันที ่19 ธันวาคม 2559 

 พฤษภาคม 2557 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 ครม. เห็นชอบมาตรการลดหย่อนภาษีส าหรับการซ้ือสินค้าบริการฯ ไม่เกิน 15,000 บาท มีผลต้ังแต่วันที่ 14-31 ธ.ค. 59  

 บีโอไอต้ังเป้ายอดขอรับส่งเสริมการลงทุนในปี 60 ไว้ท่ี 6 แสนล้านบาท 

 มีผู้ประกอบการมาขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัทจัดต้ังใหม่ทั่วประเทศ 5,799 ราย ในเดือน พ.ย. เพ่ิมขึ้น 28% yoy 

 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) และขยายกิจการในช่วง 11 เดือนแรกของปี 59 มีจ านวน 4,698 โรงงาน 
ลดลง 7.10 % ในขณะที่มูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 4.14 แสนล้านบาท ลดลง 30.91% 

 รมว.คลัง คาดเศรษฐกิจไทยในปีหน้าจะขยายตัวได้ 3.6-3.7% ซ่ึงดีกว่าทีค่าดไว้เดิม 

 ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 35.80 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธ.ค. 
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ประเทศสหรัฐฯ: ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ประกาศปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% พร้อมกับส่งสัญญาณว่าจะปรับดอกเบี้ย
เร็วขึ้นในปี 2560, กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับตัวขึ้น 0.2% ในเดือน พ.ย., มาร์กิต เปิดเผยว่า ดัชนี
ผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตอยู่ท่ีระดับ 54.2 ในเดือน ธ.ค., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ตัวเลขขาดดุลบัญชีเดินสะพัดใน
ไตรมาสที ่3/59 ลดลงสู่ระดับ 1.130 แสนล้านดอลลาร์ สรอ. 

สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: ส านักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป เปิดเผยว่า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนปรับตัวลดลง 0.1% ใน
เดือน ต.ค. และอัตราการจ้างงานทั้งในยูโรโซนและประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 0.2% ในไตรมาสที ่3/59 

ประเทศจีน: ส านักงานสถิติแห่งชาติจีนเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกเดือน พ.ย. ปรับตัวขึ้น 10.8% และการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์
ในช่วง 11 เดือนแรกของปีนี้ขยายตัว 6.5% 

ประเทศญี่ปุ่น: ยอดการสั่งซ้ือเคร่ืองจกัรเดือน ต.ค. ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 4.1% 
ราคาน้้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 0.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 

งวดส่งมอบเดือน ม.ค. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธ.ค. ที่ระดับ 51.90 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.4 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 0.9% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธ.ค. ทั้งนี้สัญญาน้ ามันดิบดีดตัวข้ึนในช่วงท้ายสัปดาห์เนื่องจากประเทศผู้ผลิตน้ ามันให้ค ามั่นว่า
จะปรับลดก าลังการผลิตตามที่ได้ตกลงกันไว้ 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (19-23 ธันวาคม 2559)  

 ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดขายบ้านมือสองเดือน พ.ย., ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน พ.ย., จีดีพีในไตรมาสท่ี 3/2559 
(ตัวเลขประมาณการครั้งสุดท้าย), การใช้จ่าย-รายได้ส่วนบุคคลเดือน พ.ย. 

 ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาบ้านเดือน พ.ย. 

 สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: การเปิดเผยตัวเลขผลผลิตด้านการก่อสร้างเดือน ต.ค., ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ต.ค. 

 ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขยอดการส่งออก การน าเข้า และดุลการค้าเดือน พ.ย., ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ประชุมนโยบาย
การเงินและการแถลงมติอัตราดอกเบี้ย 

 ประเทศไทย: การเปิดเผยตัวเลขการส่งออก-การน าเข้าเดือน พ.ย., ดัชนีความเช่ือมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ย., และการประชุม
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งท่ี 8/2559 พร้อมการแถลงมติอัตราดอกเบี้ย 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

 ประเทศสหรัฐฯ: ธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25%, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับตัวขึ้น 
0.2% ในเดือน พ.ย., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตอยู่ท่ีระดับ 54.2 ในเดือน ธ.ค. 

 สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนปรับตัวลดลง 0.1% ในเดือน ต.ค., อัตราการจ้างงานทั้งใน
ยูโรโซนและประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 0.2% ในไตรมาสที ่3/59 

 ประเทศจีน: ยอดค้าปลีกเดือน พ.ย. ปรับตัวขึ้น 10.8%, การลงทุนในภาคอสังหาฯ ในช่วง 11 เดือนแรกขยายตัว 6.5% 

 ประเทศญ่ีปุ่น: ยอดการสั่งซ้ือเคร่ืองจักรเดือน ต.ค. ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 4.1% 

 ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 0.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


