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Weekly Review 

 

 
ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภค พ.ย. เพิ่มขึ้น 2 เดือนติดต่อกัน ดัชนี
เศรษฐกิจพุ่งสูงสุดรอบ 14 เดือน  

นายธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ     

ผู้อ านวยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลการส ารวจดัชนีความเชื่อมั่นของ

ผู้บริโภคเดือนพฤศจิกายน 2555 จากกลุ่มตัวอย่าง 2,247 ราย 

ว่าดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่ 79.1 เพิ่มขึ้นจาก 77.8 ในเดือน

ตุลาคมที่ผ่านมา โดยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในปัจจุบันอยู่

ที่ 61.4 เพิ่มจาก 60.1 และดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคใน

อนาคตอยู่ที่ 85.0 เพิ่มจาก 83.6 ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ

โอกาสในการหางานอยู่ที่ 71.2 เพิ่มจาก 69.8 และดัชนีความ

เชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่ 96.8 เพิ่มจาก 95.3 โดย

ดัชนีความเชื่อมั่นทุกรายการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 2 

ติดต่อกัน ในขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดย

รวมอยู่ที่ 69.4 เพิ่มขึ้นจาก 68.1 ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุด

ในรอบ 14 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554  

การปรับตัวเพิ่มขึ้นของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเป็น

ผลมาจากปัจจัยบวกเรื่องความกังวลเกี่ยวกับความวุ่นวายทาง

การเมืองคลายตัวลง หลังจากการชุมนุมขององค์การพิทักษ์สยาม

ส้ินสุดลงอย่างรวดเร็วภายในวันเดียว อีกทั้งยังไม่เกิดความ

รุนแรงขึ้น ประกอบกับรัฐบาลประกาศปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ า 300 

บาท พร้อมกันทั่วประเทศในปีหน้าช่วยเพิ่มรายได้แก่ผู้มีรายได้

น้ อ ย  แ ล ะปั จ จั ย พื้ น ฐ า นท า ง เ ศ ร ษ ฐกิ จ ข ย า ย ตั ว ไ ด้ ดี 

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประกาศคงดอกเบี้ย

นโยบายในระดับต่ าร้อยละ 2.75 อีกทั้งภาคการส่งออกเดือน

ตุลาคมกลับมาขยายตัวได้ร้อยละ 15.6 ส่งผลให้ประชาชนมีความ

เชื่อมั่นด้านการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น 

ภาวะเศรษฐกิจส าคัญในรอบสัปดาห์ 

 ดัชนีเชื่อม่ันผู้บริโภค พ.ย. เพิ่มขึ้น 2 เดือนติดต่อกัน ดัชนีเศรษฐกิจพุ่งสูงสุดรอบ 14 เดือน  
 พาณิชย์เผยเงินเฟ้อ พ.ย. เพิ่มร้อยละ 2.74 เหตุอาหารสด-น้ ามันเลิกพุ่ง 
 กทค. ไฟเขียวออกไลเซนส์ 3 จี 
 กระทรวงพลังงานชงขึ้นแอลพีจี 3-6 บาท/กโิลกรัมปลายปี 
 ไทยทวงคืนตลาดข้าวหอมฮ่องกง 
 คลังเมินคืน VAT เอสเอ็มอ ี
 ทุนส ารองญี่ปุ่น พ.ย. ลดลงร้อยละ 0.3 
 อัตราการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐฯ พ.ย. เพิ่ม 118,000 ต าแหน่ง 
 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจของยูโรโซนในปี 2555 และปี 2556 พร้อมคง

อัตราดอกเบี้ยนโยบายท่ีร้อยละ 0.75 
 

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 

ช่วงวันที่ 3-7 ธ.ค. 55 ปีที่ 1 ฉบับที่ 23 ประจ าวันที่ 10 ธ.ค. 55 
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ด้านนายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ประธานกรรมการหอการค้า

ไทย กล่าวว่าสถานการณ์เศรษฐกิจปี 2555 คาดว่าจีดีพีทั้งปีจะ

อยู่ที่ร้อยละ 5.5 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจใน

ยุโรปและสหรัฐ รวมถึงปัญหาอุทกภัย ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจ

ไทยปี 2556 การขยายตัวจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 4-5 จากความ

ต้องการภายในประเทศที่สูงขึ้น เช่น ธุรกิจไอซีทีที่ได้รับอานิสงส์

จากใบอนุญาต 3 จี ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจการประกันภัย ธุรกิจ

ประกันชีวิตจะขยายตัวร้อยละ 12-15 และธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์

จะขยายตัวร้อยละ 10 จากนโยบายคืนภาษีรถยนต์คันแรก 

ส าหรับการส่งออกจะขยายตัวได้ร้อยละ 0-5 โดยสินค้าที่จะ

ขยายตัวได้ดี  เช่น ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ธุรกิจ

เครื่องนุ่งห่ม มันส าปะหลัง คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5-10 ส่วน

สินค้าที่ชะลอตัว ได้แก่ ธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ อาหารทะเล

แช่แข็ง สินค้าเฟอร์นิเจอร์ และยางพารา เป็นต้น 

จากสัญญาณของดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเริ่ม
ปรับตัวดีขึ้นจากการคลายความกังวลในเรื่องของการเมือง และ
ฟื้นตัวจากการคลายความวิตกกังวลในเรื่องของปัญหาน้ าท่วม 
แต่ไม่ได้ส่งสัญญาณว่าการฟื้นตัวดังกล่าวจะท าให้ดัชนีปรับตัวดี
ขึ้นชัดเจนในอนาคต ทั้งนี้คาดว่าหากไม่มีปัจจัยลบร้ายแรงในด้าน
เศรษฐกิจโลก และการเมืองภายในประเทศ ดัชนีความเชื่อมั่น
น่าจะฟื้นตัวได้ในช่วงปลายไตรมาส 1 และปรับตัวดีขึ้นได้อย่าง
ชัดเจนขึ้นในไตรมาส 2 ปีหน้า 

พาณิชย์เผยเงินเฟ้อ พ.ย. เพิม่ร้อยละ 2.74 เหตุอาหารสด-
น้้ามันเลิกพุ่ง 
 นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหรือเงินเฟ้อประจ าเดือนพฤศจิกายน 
2555 อยู่ที่ 116.41 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.74 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากดัชนีราคาหมวดอาหารและ
เคร่ืองดื่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.92 เช่น หมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์
จากแป้งเพิ่มขึ้นขึ้นร้อยละ 1.34 ปลาและสัตว์น้ าเพิ่มขึ้นร้อยละ 
3.53 ผักและผลไม้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.21 แต่ชะลอตัวลงร้อยละ 
0.35 เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2555 ซึ่งลดลงเป็นครั้งแรกใน
รอบ 11 เดือน ส่งผลให้เงินเฟ้อทั่วไปเฉล่ีย 11 เดือนของปีนี้ 
(ม.ค.-พ.ย.55) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.96 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ต่ ากว่าเป้าหมายเงินเฟ้อที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งไว้ที่ร้อยละ 3.0-
3.4 เน่ืองจากราคาน้ ามันในตลาดโลกและในประเทศ รวมถึงราคา
สินค้าอาหารสดต่ ากว่าที่คาดการณ์ไว้ 
 เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างชะลอตัวจนต่ ากว่าเป้าหมาย 
รวมถึงเงินเฟ้อที่ลดลงเมื่อเทียบเดือนต่อเดือน ไม่ได้หมายความ
ว่าก าลังซื้อของประชาชนจะลดลง แต่สาเหตุที่ต่ ามาจากราคา
น้ ามันตลาดโลกไม่ได้สูงหลังเศรษฐกิจโลกชะลอตัว รวมถึงสินค้า
อาหารราคาสดต่ ากว่าที่คิด เช่น เน้ือหมู ไข่ไก่ก าลังประสบปัญหา
ล้นตลาดจนราคาตกต่ า ประกอบกับภาครัฐก็มีมาตรการตรึงราคา
สินค้าอื่นไว้ ส่งผลให้แนวโน้มเงินเฟ้อชะลอตัว อย่างไรก็ตามเงิน
เฟ้อระดับนี้ยังมีเสถียรภาพ และขยายตัวในระดับเหมาะสมตาม  
จีดีพีปีน้ีจะโตได้ประมาณร้อยละ 5.5 ส่งผลให้คาดว่าเงินเฟ้อทั้งปี
จะเฉล่ียต่ ากว่าร้อยละ 3 เล็กน้อย ในปี 2556 กระทรวงพาณิชย์
คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะขยายตัวประมาณร้อยละ 2.8-3.4 
หรือเฉล่ียร้อยละ 3 .0 ภายใต้เงื่อนไขราคาน้ ามันตลาดดูไบ
เคล่ือนไหว 100-120 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และอัตรา
แลกเปล่ียนที่ 28.5-32.5 ดอลลาร์สหรัฐ  

จากอัตราเงินเฟ้อในเดือนพฤจิกายนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 
2.74 ส่งผลให้เงินเฟ้อทั่วไปเฉล่ีย 11 เดือนของปีนี้ (ม.ค.-พ.ย.55) 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.96 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน น่าจะเป็นเครื่อง
ยืนยันได้ว่าในปีนี้กระทรวงพาณิชย์สามารถดูแลเป้าหมายเงิน
เฟ้อให้อยู่ในกรอบที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 3.0-3.4 อย่างแน่นอนแล้ว 
ส าหรับแนวโน้มเงินเฟ้อปีหน้ามีโอกาสเพิ่มขึ้นเนื่องจากคาดว่า
เศรษฐกิจโลกในปีหน้าน่าจะสามารถปรับตัวดีขึ้นได้บ้าง รวมถึง
ก าลังซื้อภาคประชาชนในประเทศที่ขยายตัวจากการใช้มาตรการ
กระตุ้นการใช้จ่ายของรัฐ เช่น การขึ้นค่าแรงขั้นต่ าวันละ 300 
บาททั่วประเทศ เป็นต้น 

กทค. ไฟเขียวออกไลเซนส์ 3 จี 
พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการ

โทรคมนาคม (กทค.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการ 
(บอร์ด) กทค. เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 ว่า กทค. มีมติ 4 ต่อ 1 
เสียงให้ออกใบอนุญาต (ไลเซนส์) ให้ใช้คล่ืนความถี่ IMT ย่าน 
2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ (GHz) ให้กับผู้ชนะการประมูลทั้ง 3 รายภายหลัง
จากผู้ชนะการประมูลได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการด าเนินการก่อนรับ
ใบอนุญาตอย่างครบถ้วนและถูกต้องภายใน 90 วันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูลเรียบร้อยแล้ว โดยขั้นตอน 
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ทั้งหมดจะใช้ระยะเวลาไม่เกินวันที่ 14 ธันวาคมนี้ทุกอย่างจะแล้ว
เสร็จ คาดว่าจะเริ่มใช้งาน 3 จีบนคล่ืน 2.1 GHz ได้ในเฟสแรก
ภายในเดือนเมษายน 2556 ส่วนเงื่อนไขใบอนุญาตเห็นควร
ก าหนดให้ลดค่าบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของอัตราค่าบริการ
เฉล่ียของบริการประเภทเสียง (voice) และบริการที่ไม่ใช่เสียง 
(non-voice) จากปัจจุบันที่มีการให้บริการอยู่ในตลาด 

การที่ กทค. มีมติให้ออกใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ 3 
จี ให้แก่ผู้ชนะการประมูลทั้ง 3 ราย ได้แก่ เอไอเอส ทรู และ
ดีแทค จะส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในการได้รับบริการ
ด้านโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น รวมถึงส่งผลธุรกิจ
ด้านการส่ือสารโทรคมนาคมในประเทศมีความคึกคักเพิ่มมากขึ้น 
แต่อย่างไรก็ตาม กทค. จะต้องเข้ามาดูแลอย่างเข้มงวดในเรื่อง
ของอัตราค่าบริการของผู้ให้บริการโดย กทค. ควรที่จะออก
กฎเกณฑ์ในด้านการก าหนดราคาค่าบริการที่ เข้มงวด และ
สามารถเข้าไปตรวจสอบการก าหนดราคาค่าบริการของผู้
ให้บริการโครงข่าย 3 จี ทั้ง 3 ราย เพื่อให้ประชาชนซึ่งถือเป็น
เจ้าของทรัพยากรที่แท้จริงได้รับประโยชน์จากการใช้บริการคล่ืน
ความถี่ดังกล่าวในระดับสูงสุด  

กระทรวงพลังงานชงขึ้นแอลพีจี 3-6 บาท/กิโลกรัมปลายป ี
นายพงษ์ศักดิ์  รักตพงศ์ ไพศาล รั ฐมนตรีว่ าการ

กระทรวงพลังงานจะเสนอที่ประชุมนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
(กพช.) ที่มี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 
ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2555 พิจารณาขั้นตอนเตรียมการ
ปรับปรุงโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) และก๊าซหุงต้ม 
(แอลพีจี) ใหม่ โดยในส่วนของแอลพีจี ภายในปี 2556 จะต้อง
ปรับราคาทั้งในส่วนภาคครัวเรือนจากปัจจุบันอยู่ที่ 18.13 บาท/
กิโลกรัม และภาคขนส่งจากปัจจุบันอยู่ที่  21.38 บาท/กิโลกรัม 
โดยจะปรับขึ้นไปอยู่ที่ 24.82 บาท/กิโลกรัมเท่ากัน ซึ่งจะมีการ
ขยับราคาทีละขั้นตอนเพื่อให้เกิดการปรับตัว และจะปรับราคาอีก
ครั้งในปี 2557 แต่ในส่วนของภาคครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่เกิน 50 
หน่วย/เดือน และกลุ่มที่ไม่มีไฟฟ้าใช้รวมประมาณ 5 ล้าน
ครัวเรือน รัฐจะให้การอุดหนุน 6 กิโลกรัม/เดือน ส่วนหาบเร่ แผง
ลอยจะยึดตามร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนในโครงการร้านค้าสะอาดของ
กระทรวงสาธารณสุขจะให้การสนับสนุนที่ 150 กิโลกรัม/เดือน 

การปรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) และ
ก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี ) ดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลดีในเชิงของ

พฤติกรรมผู้ใช้ก๊าซให้ทราบถึงราคาก๊าซที่แท้จริง และมีการปรับ
พฤติกรรมการใช้ก๊าซอย่างประหยัดเพิ่มมากขึ้น ส าหรับในส่วน
ของกลุ่มผู้ที่จะได้รับการอุดหนุนในรูปแบบต่างๆ รัฐบาลควรที่จะ
มีการออกมาตรการสนับสนุนที่ชัดเจนและให้ตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มผู้ใช้ก๊าซกลุ่มต่างๆ มากที่สุด เพื่อผลแรงกดดัน
ที่จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกับการปรับโครงสร้างราคาก๊าซหลายๆ ครั้ง
ที่ผ่านมา 

ไทยทวงคืนตลาดข้าวหอมฮ่องกง  
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประชุมร่วมกับ
สมาคมผู้ค้าข้าวและผู้ประกอบการค้า และเป็นสักขีพยานในการ
ลงนามบันทึกความเข้าใจหรือเอ็มโอยูระหว่างผู้ส่งออกข้าวไทย
และผู้น าเข้าข้าวของฮ่องกง จ านวน 9 ฉบับ โดยเป็นปริมาณข้าว
หอมมะลิ จ านวน 100,000 ตัน ราคาเฉล่ียตันละ 1,100 ดอลลาร์
สหรัฐ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 33,000 ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมาไทย
ครองอันดับ 1 ส่งออกไปฮ่องกง ปริมาณ 2 แสนตันต่อปี ขณะที่
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เวียดนามเข้ามาแย่งส่วนแบ่ง
ตลาดไปบ้างในตลาด ท าให้ภาพรวมการส่งออกข้าวในตลาดนี้
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารที่ให้ความส าคัญกับราคาเป็น
หลัก มีปริมาณการน าเข้าจากไทยลดลง อย่างไรก็ตามรัฐบาล
พยายามจะเน้นการจัดกิจกรรมด้านการตลาดมากขึ้น โดยท า
การตลาดกระตุ้นยอดขายในส่วนของตลาดผู้บริโภครายย่อย ซึ่งมี
ส่วนแบ่งในตลาดข้าวรวมของฮ่องกงร้อยละ 50 โดยเน้นการจัด
กิจกรรมโปรโมทข้าวไทยตามห้างสรรพสินค้า และมีการแจก
ตัวอย่างข้าวหอมมะลิเพื่อเพิ่มความนิยม 
 ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาฮ่องกงมีการน าเข้าข้าวหอม
มะลิจากไทยปีละประมาณ 2 แสนตัน แต่ปัจจุบันมีการน าเข้าจาก
ไทยลดลงเหลือ 1.6-1.7 แสนตัน โดยส่วนที่หายไปคิดเป็นมูลค่า
กว่า 16,500 ล้านบาท ซึ่งหลังจากที่ได้มาพบปะหารือกับผู้น าเข้า 
และเร่งจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการยอมรับให้ข้าวหอมมะลิไทย ก็จะ
เป็นช่องทางที่ท าให้ไทยสามารถชิงส่วนแบ่งตลาดกลับคืนมาได้ 
โดยคาดว่าไทยเองจะส่งออกข้าวหอมมะลิไปฮ่องกงในปีหน้าได้
เพิ่มขึ้นอีก 6-7 หมื่นตัน 

คลังเมินคืน VAT เอสเอ็มอ ี

น า ย กิ ต ติ รั ต น์  ณ  ร ะ น อ ง  รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร

กระทรวงการคลัง กล่าวถึงมาตรการขึ้นค่าแรง 300 บาท ทั่ว
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ประเทศที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2556 ซึ่งมีเอสเอ็มอี

ได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นใน 70 จังหวัดที่เหลือจากกลุ่มจังหวัดน า

ร่อง  ส่งผลให้ภาคเอกชนยื่นข้อเสนอให้ภาครัฐพิจารณาช่วยเหลือ

และลดผลกระทบจากมาตรการดังกล่าว อาทิ การลดค่าใช้จ่าย

ของผู้ประกอบการ การลดอัตราค่าธรรมเนียมในส่วนของการ

สมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ

ภาครัฐแต่คงเป็นการด าเนินงานในระยะส้ันหากมาตรการเยียวยา

มีผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล นอกจากนี้การที่

ภาคเอกชนขอให้คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้กับผู้ประกอบการ

เอสเอ็มอีเป็นระยะเวลา 3 ปี คงไม่สามารถจะด าเนินการได้

เน่ืองจากผิดมาตรฐานสากล เพราะภาษี VAT จะจัดเก็บในสินค้า

ทุกประเภท หากลดการจัดเก็บสินค้าให้กับเอสเอ็มอี เพียง

ประเภทเดียวคงไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องซึ่งเชื่อว่าเอกชนน่าจะเข้าใจ 

แต่อย่างไรก็ตามคงต้องมีการพิจารณาร่วมกันอีกครั้งซึ่งคาดว่าจะ

ได้ข้อสรุปก่อนส้ินปนีีเ้พื่อให้ทันนโยบายปรับขึ้นค่าแรงต้นปีหน้า 

 จากข้อเรียกร้องของภาคเอกชนเกี่ยวกับการลดภาษี 

VAT ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 3 ปีนั้น การที่ภาครัฐไม่

ด าเนินการตามข้อเรียกข้อดังกล่าวนอกจากเหตุผลของการปฏิบัติ

ตามมาตรฐานสากลแล้ว อีกส่วนหนึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการ

จัดเก็บรายได้ของภาครัฐเนื่องจากเมื่อพิจารณาจากมูลค่าการ

จัดเก็บภาษีกรมสรรพกรแล้ว พบว่าภาษีมูลค่าเพิ่มถือเป็นแหล่ง

รายได้หลักของกรมเพราะมีสัดส่วนโดยเฉล่ียเกินกว่าหนึ่งในสาม

ของรายได้ของกรม และมีสัดส่วนเฉล่ียหนึ่งในส่ีของรายได้รวมที่

รัฐเก็บได้ ซึ่งรายได้ดังกล่าวช่วยบรรเทาภาระทางการคลังที่เป็น

ผลจากการด าเนินมาตรการทางภาษีอื่นๆ เช่น การลดอัตราภาษี

เงินได้นิติบุคคล การลดภาษีน้ าดีเซล ซึ่งผู้ประกอบการเองก็ได้

ผลประโยชน์จากมาตรการดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามส่ิงที่ภาครัฐ

ควรค านึงถึงก็คือหากผู้ประกอบการไม่สามารถแบกรับต้นทุนที่

เพิ่มขึ้นได้ก็ต้องหันไปใช้วิธีการเพิ่มราคาสินค้าซึ่งท้ายที่สุดแล้ว

ผลกระทบก็จะตกไปอยู่ที่ผู้บริโภคนั่นเอง 
 2552 2553 2554 2555 2556 

(1เดือน) 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(ล้านบาท) 

431,775 502,176 577,632 659,198 58,934 

สั ด ส่ ว น ต่ อ
ร า ย ไ ด้
กรมสรรพากร 
(ร้อยละ) 

37.9 39.7 38.1 40.8 55.4 

สั ด ส่ ว น ต่ อ
ร า ย ไ ด้ ร ว ม 
(ร้อยละ) 

25.6 25.1 26.0 28.0 34.0 

ที่มา : กระทรวงการคลัง 
 
 

 
 

 

 

SET Index ตลอดสัปดาห์ปรบัตัวเพิม่ขึ้นเล็กน้อย 2.03 จุด  

SET Index ณ.วันที่ 7 ธันวาคม 2555 ปิดที่ระดับ 
1,334.95 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.03 จุดเมื่อเทียบกับดัชนีในช่วง
ต้นสัปดาห์ที่อยู่ที่ 1,332.92 จุด โดยมีมูลค่าการซื้อขายตลอด
สัปดาห์ 136,187.73 ล้านบาท ลดลงจากมูลค่าการซื้อขายตลอด
สัปดาห์ก่ อนที่ มี มู ลค่ าการซื้ อขาย 207,731.50 ล้ านบาท 
เนื่องจากในสัปดาห์นี้มีวันหยุด 1 วัน ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 
เนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวหรือวันพ่อแห่งชาติ โดยมูลค่าการซื้อขายสะสม (วันที่ 
1-7 ธันวาคม 2555) บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และนักลงทุน 

 

ต่างประเทศ ซื้อสุทธิ 2,300.02 และ 4,324.33 ล้านบาท ในขณะ
ที่นักลงทุนสถาบันในประเทศ และนักลงทุนทั่วไปในประเทศ ขาย
สุทธิ 1,916.20 และ 4,708.14 ล้านบาท 

ราคาทองค าตลอดสปัดาหป์รับตัวลดลง 22.2 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อออนซ์  

ราคาทองค าในสัปดาห์นี้มีการปรับตัวลดลงโดยราคา
ทองค า ณ.วันที่ 7 ธันวาคม 2555 อยู่ที่ระดับ 1,697.1 เหรียญ
สหรัฐฯต่อออนซ์ ลดลงจากราคาทองในช่วงต้นสัปดาห์ที่อยู่ที่
ระดับ 1,719.3 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ โดยปรับตัวลดลง 22.2 
เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์  

การเงินการลงทุนรอบสัปดาห์ 
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ทุนส้ารองญี่ปุ่น พ.ย. ลดลงร้อยละ 0.3 

กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยว่าทุนส ารองเงินตรา

ต่างประเทศของญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายนลดลงร้อยละ 0.3 จาก

เดือนที่ผ่านมาที่อยู่ระดับ 1.27 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ สาเหตุ

เน่ืองจากรัฐบาลได้น าเงินออกไปปล่อยกู้ให้กับธนาคารเพื่อความ

ร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JBIC) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินของ

รัฐบาลเพื่อช่วยเหลือบริษัทเอกชนของญี่ปุ่น โดยประเทศญี่ปุ่นถือ

ได้ว่าเป็นประเทศที่มีทุนส ารองเงินตราต่างประเทศเป็นอันดับที่ 2 

ของโลกรองจากประเทศจีน 

ซึ่งผลของการปล่อยกู้ดังกล่าวจะท าให้ภาคเอกชน

สามารถน าไปใช้ในการควบรวมกิจการและซื้อหุ้นตลอดจนช าระ

หนี้ในต่างประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากการที่ค่าเงินเยนแข็งค่า

และในช่วงที่ผ่านมาประเทศญี่ปุ่นถือได้ว่าเป็นประเทศที่ซื้อ

กิจการต่างประเทศมากเป็นอันดับ 1 ของโลก รองมาเป็นประเทศ

จีน และประเทศไทย ตามล าดับ  

International reserves

 
ท่ีมา : Mof 

อัตราการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐฯ พ.ย. เพิ่ม 118,000 
ต้าแหน่ง 

ADP Employer Services ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยการ

ตลาดแรงงานในสหรัฐฯ เปิดเผยว่าภาคเอกชนทั่วสหรัฐฯ มีการ

จ้างงานเพิ่มขึ้น118,000 ต าแหน่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นน้อยกว่าเดือน

ตุลาคมที่เพิ่มขึ้น 157,000 ต าแหน่ง สาเหตุของการลดลง

เนื่องจากในช่วงดังกล่าวเป็นช่วงสุดท้ายของการเลือกทั้ ง

ประธานาธิบดีสหรัฐฯและเป็นช่วงที่สหรัฐฯ ได้รับผลกระทบจาก

พายุเฮอริเคนเซนดี้ และการจ้างงานที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงเดือน

ก่อนหน้าที่ผ่านมา 

 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาตัวการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นส่วน

ใหญ่จะเพิ่มขึ้นในส่วนของกิจการขนาดใหญ่จ านวน 66 ,000 

ต าแหน่ง และเป็นงานภาคบริการ ซึ่งการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง

ของการจ้างงานภาคเอกชนในภาพรวมสะท้อนถึงการขยายของ

เศรษฐกิจแบบค่อยเป็นค่อยไปทามกลางความกังวัลกับปัญหา 

fiscal Cliff ที่ยังไม่ได้ข้อยุติ 

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจของ
ยูโรโซนในปี 2555 และปี 2556 พร้อมคงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายที่ร้อยละ 0.75 

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ปรับลดคาดการณ์

เศรษฐกิจของยูโรโซนในปีนี้และปีหน้า โดยคาดว่าปี 2555 

เศรษฐกิจยูโรโซนจะชะลอตัวลงร้อยละ 0.5 มากกว่าที่ เคย

คาดการณ์ไว้ว่าจะชะลอตัวลงร้อยละ 0.4 และในปี 2556 คาดว่า

เศรษฐกิจยูโรโซนจะชะลอตัวลงร้อยละ 0.3 ส่วนในปี 2557 คาด

ว่าจะขยายตัวได้ที่ร้อยละ 0.2-2.2 (ภาพรวมถือเป็นการปรับลด

แย่กว่าประมาณการณ์ของ IMF และ OECD ที่มีการรายงาน

ออกมาก่อนหน้านี้) การปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจของยูโรโซน

ในครั้งนี้สะท้อนว่าปัญหาวิกฤติหนี้สาธารณะในยูโรโซนที่ยืดเยื้อ

และรุนแรงขึ้นส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของหลายประเทศ

ท าให้เศรษฐกิจของหลายประเทศในยูโรโซนเข้าสู่ภาวะถดถอย

และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวมในภูมิภาค ที่ผ่านมาหลาย

ประเทศในกลุ่มยูโรโซนมีการใช้มาตรการรัดเข็มขัดเพื่อแก้ไข

ปัญหาดังกล่าว แต่ดูเหมือนจะไม่ได้ผล ทั้งนี้ คาดว่าเศรษฐกิจยูโร

โซนจะยังคงอยู่ในภาวะหดตัวต่อไป ขณะเดียวกัน ECB ยังคง

ระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.75 ต่อไปและจะไม่มี

การประกาศใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

 1,265,000  

 1,270,000  

 1,275,000  

 1,280,000  

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

 1,272,777   1,273,242  
 1,277,000  

 1,274,160  
 1,270,848  

เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์ 
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ประมาณการเศรษฐกิจยโูรโซน ปี 2555 และ 2556 
 2555 2556 

ECB IMF OECD ECB IMF OECD 
World - 3.3 2.9 - 3.6 3.4 
   Euro Zone -0.5 -0.4 -0.4 -0.3 0.2 -0.1 

ที่มา: European Central Bank, International Monetary Fund and Organization for Economic Co-operation and Development

สถานการณ์ราคาน้้ามัน 

ราคาน  ามันดิบดูไบสัปดาห์นี  ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์
ก่อนจากความไม่ชัดเจนและล่าช้าของการเจรจาระหว่างพรรค 
Democrat และพรรค Republican ในการหาทางออกให้กับ
ปัญหาหน้าผาทางกลางคลัง (Fiscal Cliff) ของสหรัฐฯ อย่างไรก็
ตาม ราคาน้ ามันยังคงได้รับแรงกดดันจากการชุมนุมประท้วงใน
อียิปต์ที่ยังคงยืดเยื้อและทวีความรุนแรงมากขึ้น หลังการปะทะกัน
ระหว่ างก ลุ่มผู้ สนับสนุนและก ลุ่มต่อต้ านประธานาธิบดี         
โมฮัมเหม็ด เมอร์ชี  

 

ราคาน  ามันดบิดูไบ ระหว่างวนัที่ 3-7 ธันวาคม 2555 

 3 Dec 
2012 

4 Dec 
2012 

5 Dec 
2012 

6 Dec 
2012 

7 Dec 
2012 

Average 

Dubai 
($/bbl) 

108.11 107.78 107.29 105.87 - 107.26 

ที่มา: ไทยออยล ์

 

ราคาน  ามันดบิดูไบ 

ที่มา: ไทยออยล ์
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 ผลการประชุมสุดยอดผู้น ายุโรปในวันที่ 13-14 ธันวาคมนี้ ซึ่งจะมีการอนุมัติเงินช่วยเหลือกรีซรอบใหม่หรือไม่ 
      (จ านวนเงิน 34.4 พันล้านยูโร)  
 ติดตามการประชุมโอเปควันที่ 12 ธันวาคม นี ้

 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี   (10-14 ธันวาคม 2555) 


