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นายฐากร ตัณฑสิทธ์ิ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เผยว่า 
หลังมีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อ านาจรัฐธรรมนูญมาตรา 44 ช่วยผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล และโทรคมนาคม 
เมื่อวันที่ 11 เม.ย. ส่งผลให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล ไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่เหลือจ านวนรายละ 13,622 ล้านบาท หรือ 30% 
ของมูลค่าใบอนุญาต และให้คืนใบอนุญาตได้ 

นายประภาศ คงเอียด ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เผยว่า คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของ
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (พีพีพี) ได้มีการประชุมเพ่ือสรุปโครงการจ าหน่ายสินค้าปลอดอากร และ
โครงการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ (ดิวต้ีฟรี) ของบริษัทท่าอากาศยานไทย หรือ ทอท. แล้ว และจะเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการพีพี
พีที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พิจารณาในการประชุมวันที่ 18 เม.ย. 

บริษัท กรังด์ปรีซ์อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) เผยว่าในงานบางกอก อนิเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ 2019 มียอดจองรถยนต์
และรถจกัรยานยนต์รวมท้ังสิน้ 49,278 คัน แบ่งออกเป็นรถยนต์ 37,769 คัน ขณะที่รถจักรยานยนต ์5,343 คัน และแบรนด์รถยนตไ์ฟฟ้าหรือ
อีวี 6,166 คัน และมีผูเ้ข้าชมงานกว่า 1.6 ล้านคน โดยปัจจยัที่ท าให้ผู้บรโิภคจองรถจ านวนมาก เนื่องจากผู้ประกอบการมีการเพิ่มผลติภัณฑ์ใหม้ี
ความหลากหลายมากขึ้น รวมทั้งการผ่อนคลายหลักเกณฑ์การปล่อยสินเช่ือเช่าซื้อ มีโปรโมชัน่ท่ีจูงใจ และประชาชนกล้าใช้จ่ายเงินมากขึ้น 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คาดว่า เทศกาลสงกรานต์ปี 62 จะมีเงินสะพัด 135,837.56 ล้าน
บาท เพ่ิมขึ้น 2.78% จากปีก่อน โดยส่วนใหญ่ประชาชนมีการวางแผนท่องเที่ยวอยู่ในประเทศ 87.2% ซึ่งคาดว่าจะมีการใช้จ่ายเฉลี่ย 5,232.25 
บาท/คน ส่วนท่ีเหลืออีก 12.8% วางแผนว่าจะไปท่องเที่ยวต่างประเทศ ซึ่งคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 58,500 บาท/คน 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.76 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 5 เม.ย. 
โดยเงินบาทแข็งค่าขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ สอดคล้องกับสถานะซื้อสุทธิหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติ ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ มีปัจจัยลบจากตัวเลข
ยอดสั่งซื้อสินค้าภาคโรงงานของสหรัฐฯ เดือน ก.พ. ที่หดตัวลง อย่างไรก็ดีเงินบาทลดช่วงบวกลงเล็กน้อยในช่วงกลางสัปดาห์ท่ามกลางสัญญาณ
ขายสุทธิพันธบัตรไทยของต่างชาติ ขณะที่การปรับลดประมาณการเศรษฐกิจโลกปีน้ีของ IMF ลงมาที่ 3.3% เพิ่มแรงกดดันต่อสกุลเงินในภูมิภาค 
เงินบาทฟ้ืนตัวขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายสัปดาห์ สอดคล้องกับค่าเงินหยวน หลังตัวเลขส่งออกเดือน มี.ค. ของจีน ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อ านาจรัฐธรรมนญูมาตรา 44 ช่วยผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล และโทรคมนาคม 

• คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของคณะกรรมการพีพีพี ได้มีการประชุมสรุปโครงการเปิดประมูลดิวต้ีฟรีของ ทอท. แล้ว 
และจะเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการพีพีพีพิจารณาในการประชุมวันที่ 18 เม.ย. 

• งานมอเตอร์โชว ์2019 มียอดจองรถยนต์และรถจกัรยานยนต์รวมท้ังสิ้น 49,278 คัน 

• ม. หอการค้าไทยคาดสงกรานต์ปีนี้เงินสะพัด 1.35 แสนล้านบาท 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 31.76 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 5 เม.ย. 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน มี.ค. พุ่งขึ้น 0.6% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจาก
ขยับข้ึน 0.1% ในเดือน ก.พ., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยค าสั่งซ้ือภาคโรงงานของสหรัฐในเดือน ก.พ. ปรับตัวลดลง 0.5%, ผลส ารวจของ
มหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐในเดือน เม.ย. ปรับตัวลงสู่ระดับ 96.9 จากระดับ 98.4 ในเดือน มี.ค. 

ประเทศจีน: ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน มี.ค. ปรับตัวขึ้น 0.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี 
ซึ่งฟ้ืนตัวขึ้นจากเดือน ก.พ. ที่ขยับขึ้นเพียง 0.1%, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน มี.ค. ปรับตัวขึ้น 2.3% เมื่อเทียบเป็นรายป ี เพิ่มขึ้นจาก
เดือน ก.พ. ที่มีการขยายตัวเพียง 1.5% 

ประเทศญี่ปุ่น:  ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน มี.ค. ปรับตัวขึ้น 1.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี 
หลังจากที่ขยับขึ้น 0.9% ในเดือน ก.พ., กระทรวงคลังญี่ปุ่นเปิดเผยยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ก.พ. อยู่ที่ 2.68 ล้านล้านเยน หรือ 2.4 
หมื่นล้านดอลลาร์, ส านักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยยอดสั่งซ้ือเคร่ืองจักรพ้ืนฐานในเดือน ก.พ. เพ่ิมขึ้น 1.8% จากเดือนก่อนหน้า แตะที่
ระดับ 8.367 แสนล้านเยน (7.5 พันล้านดอลลาร์) 

ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 1.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน พ.ค. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 12 เม.ย. ที่ระดับ 63.89 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.81 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือ
คิดเป็น 1.3% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 5 เม.ย. ทั้งนีต้ลาดปรับตัวขึ้นโดยได้แรงหนุนจากการที่บริษัทเชฟรอนซึ่งเป็นบรษิัทพลังงานใหญ่
เป็นอันดับ 2 ของสหรัฐประกาศแผนเข้าซื้อกิจการอนาดาร์โค ปิโตรเลียมในวงเงิน 3.3 หมื่นล้าน นอกจากนี้ราคาน้ ามันยังได้แรงหนุนจากการที่
กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ ามัน (โอเปก) และประเทศพันธมิตรของโอเปก ปรับลดการผลิตน้ ามันลงอย่างต่อเนื่อง 

 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (15-19 เมษายน 2562)  

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีภาคการผลิตเดือน เม.ย. จากเฟดนิวยอร์ก, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน มี.ค., ดุลการค้าเดอืน 
ก.พ., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเบื้องต้นเดือน เม.ย.จากมาร์กิต 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจเดือน เม.ย. จากสถาบัน ZEW, ดุลการค้าเดือน ก.พ., อัตราเงินเฟ้อเดือน มี.ค., 
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเบื้องต้นเดือน เม.ย. จากมาร์กิต 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดุลการค้าเดือน มี.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.พ. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาบ้านเดือน มี.ค., ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจ าไตรมาสที ่1/62, การลงทุนใน
สินทรัพย์ถาวรเดือน มี.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน มี.ค., ยอดค้าปลีกเดือน มี.ค. 

 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน มี.ค. พุ่งขึ้น 0.6% เมื่อเทียบรายเดือน, ค าสั่งซ้ือภาคโรงงานของสหรัฐใน
เดือน ก.พ. ปรับตัวลดลง 0.5%, ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐในเดือน เม.ย. ปรับตัวลงสู่ระดับ 96.9 

• ประเทศจีน: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน มี.ค. ปรับตัวขึ้น 0.4% และ 2.3% ตามล าดับ 

• ประเทศญี่ปุ่น: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน มี.ค. ปรับตัวขึ้น 1.3%, ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ก.พ. อยู่ที่ 2.68 
ล้านล้านเยน, ยอดสั่งซื้อเคร่ืองจักรพ้ืนฐานในเดือน ก.พ. เพ่ิมขึ้น 1.8% 

• ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 1.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


