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Weekly Review 

 

 
ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม พ.ย. เพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 
5 เดือน 

นายพยุงศักด์ิ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลส ารวจดัชนีความเชื่อมั่น
ภาคอุตสาหกรรมพฤศจิกายน 2555 ว่าค่าดัชนีอยู่ที่ 95.2 เพิ่มขึ้น
จากระดับ 93.0 ในตุลาคม 2555 ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น
ครั้งแรกในรอบ 5 เดือน โดยค่าดัชนีความเชื่อมั่นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
เป็นผลมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของค่าดัชนีความเชื่อมั่นใน
องค์ประกอบด้านยอดค าสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณ
การผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ แต่อย่างไรก็
ตามค่าดัชนีความเชื่อมั่นยังอยู่ในระดับที่ต่ ากว่า 100 แสดงว่า
ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการอยู่ในระดับที่ไม่ดีนัก ส าหรับดัชนี
ความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 99.6 ลดลง
จากระดับ 101.8 ในเดือนตุลาคม โดยค่าดัชนีที่ลดลงเป็นผลมา

จากการปรับตัวลดลงของค่าดัชนีความเชื่อมั่นในองค์ประกอบ
ด้านยอดค าสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต 
และผลประกอบการ 

กา ร ป รั บ ตั ว เ พิ่ ม ขึ้ น ข อ ง ค่ า ดั ช นี ค ว าม เ ชื่ อ มั่ น
ภาคอุตสาหกรรมในเดือนพฤศจิกายน 2555 สอดคล้องกับการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นของค่าดัชนีความเชื่อมั่นในด้านอื่นๆ ทั้งนี้เป็นผล
มาจากสถานการณ์ด้านการบริ โภคในประเทศที่ขยายตัวดี
ต่อเนื่อง รวมถึงเป็นช่วงใกล้ เทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่
สถานการณ์การบริโภคในประเทศน่าจะมีการเร่งตัวขึ้นจากการ
บริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว รวมถึงสถานการณ์ด้านการ
สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศก็ปรับตัวดีขึ้นเช่นเดียวกัน ซึ่ ง
สถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยบวกต่อการปรับตัวของค่าดัชนี
ความเชื่อมั่นในระยะนี้ ในส่วนปัจจัยลบที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่น
ของผู้ประกอบการ ได้แก่ สถานการณ์เศรษฐกิจโลก สถานการณ์

ภาวะเศรษฐกิจส าคัญในรอบสัปดาห์ 

 ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม พ.ย. เพิ่มข้ึนครัง้แรกในรอบ 5 เดือน 
 ยอดผลิตรถยนต์ พ.ย. สูงสุดในรอบ 51 ปี อานิสงค์มาตรการรถคันแรก  
 พาณิชย์เผยเป้าส่งออกปี 56 อย่างเป็นทางการโตร้อยละ 8 - 9 มูลค่า 2.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  
 ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ เผย 10 ธุรกิจดาวเด่นปี 56 
 สศก. คาดจีดีพีภาคเกษตรปี 55 ขยายตัวร้อยละ 4 
 สศก. รับสง่ออกไทยเจอดัมพ์ จ าน าข้าวราคาลิ่วแข่งไมไ่หว 
 ไฟเขียวรื้อภาษีบุคคลธรรมดาเฮลดเงินได้ไม่เกินร้อยละ 35 สรรพสามติรถเก๋ง-ปิกอัพราคาพุ่ง 
 ผลการจัดเก็บรายได้รฐับาลเดือนพฤศจิกายน 2555  และในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556 
 ส่งออกญี่ปุ่น พ.ย. ขาดดุล 6 เดือนติดต่อกนั 

 เศรษฐกิจสหรัฐฯ ไตรมาส 3 ขยายตัวร้อยละ 3.1 
 S&P ปรับเพ่ิมอันดับความน่าเชื่อถือของกรีซมาอยู่ที่ระดับ B- แนวโน้มมีเสถียรภาพ 
 World Bank ปรับเพ่ิมตัวเลขเศรษฐกิจจีนในปี 2556 อยู่ที่ระดับร้อยละ 8.4 
 

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 

ช่วงวันท่ี 17-21 ธ.ค. 55 ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 25 ประจ าวันท่ี 24 ธ.ค. 55 
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การเมืองในประเทศ ต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นจากราคา
วัตถุดิบ ราคาพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความกังวลต่อการปรับ
ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ า 300 บาทต่อวันทั้งประเทศในวันที่ 1 มกราคม 
2556 ซึ่ งหน่วยงานภาครัฐที่ เ ก่ียวข้องควรที่จะมีการออก
มาตรการรองรับผลกระทบดังกล่าวเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดแก่
ผู้ประกอบการและสร้างเชื่อมั่นของผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น  

ยอดผลิตรถยนต์ พ .ย .  สู งสุดในรอบ 51 ปี  อานิสง ค์
มาตรการรถคันแรก  

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงยอดการ
ผลิตรถยนต์เดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 256,581 คัน สูงสุดนับตั้งแต่มี
การผลิตรถยนต์ในไทยในรอบ 51 ปี โดยเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน
ของปี 2554 ร้อยละ 982.85 อันเป็นผลมาจากการผลิตรถยนต์
ในช่วงปลายปี 2554 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ าท่วม
ใหญ่ และเมื่อรวมยอดการผลิต 11 เดือนของปี 2555 สามารถ
ผลิตรถยนต์ได้ทั้งสิ้น 2.23 คัน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 64.34 จากช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่านมา และประเมินว่าตลอดทั้งปี 2555 ยอด
ผลิตรถยนต์จะอยู่ที่ 2.45 คัน จากเป้าหมาย 2.2 ล้านคัน ส่วนปี 
2556 คาดว่ายอดผลิตรถยนต์จะอยู่ที่ 2.5 ล้านคัน และเพิ่มเป็น 3 
ล้านคันในปี 2560 ซึ่งจะท าให้ไทยติด 1 ใน 10 อันดับ ประเทศที่
ผลิตรถยนต์ได้มากที่สุดในโลก 
          ขณะที่ยอดการผลิตรถยนต์เพื่อการส่งออกในเดือน
พฤศจิกายนอยู่ที่ 94,813 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 
2554 ร้อยละ 806.26 เมื่อรวม 11 เดือนผลิตเพื่อส่งออกแล้ว 
941,351 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.52 ส่วนการผลิตเพื่อการจ าหน่าย
ในประเทศเดือนพฤศจิกายนผลิตได้ 161,768 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 
1,122.46 รวม 11 เดือน ผลิตได้ 1,291,013 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 
93.02 
         การปรับตัวเพิ่มขึ้นของปริมาณการผลิต และการส่งออก
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ในระยะนี้ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากส่วนหนึ่ง
เป็นผลจากปัจจัยฐานต่ าในปีที่ผ่านมาที่เกิดสถานการณ์น้ าท่วม
ใหญ่ในประเทศไทยและสร้างความเสียหายต่อภาคอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งอุตสาหกรรมยานยนต์อย่ างมหาศาล 
นอกจากนี้หากพิจารณาตัวเลขการส่งออกรถยนต์ และผลิตเพื่อ
จ าหน่ายในประเทศในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2555 แสดงให้
เห็นว่าการขยายตัวของปริมาณการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์

เป็นการขยายตัวเพื่อรองรับความต้องการบริโภครถยนต์ใน
ประเทศที่ขยายตัวผ่านมาตรการในการคืนภาษีรถยนต์คันแรก
เป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตามการส่งออกรถยนต์ในช่วง 11 เดือน
แรกของปีนี้ ก็ยังขยายตัวในระดับที่ ดีจากความต้องการจาก
ต่างประเทศที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากตัวเลขการขยายตัว
ทั้งด้านการผลิตและการส่งออกในอุตสาหกรรมยานยนต์ในปี 
2555 ที่ขยายตัวในระดับสูงดังกล่าว ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเก่ียวกับยอดผลิตรถยนต์ในปี 2556 ว่าจะ
ยังสามารถขยายตัวในระดับที่ดีต่อเนื่องหรือไม่ภายหลังมาตรการ
ในการคืนภาษีรถยนต์คันแรกสิ้นสุดลง 

พาณิชย์เผยเป้าส่งออกปี 56 อย่างเป็นทางการโตร้อยละ 8 - 
9 มูลค่า 2.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  
          นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ เปิดเผยถึงเป้าหมายการส่งออกของไทยในปี 2556 
อย่างเป็นทางการขยายตัวร้อยละ 8-9 โดยมีมูลค่าการส่งออกอยู่
ที่ 2.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ การส่งออกของไทยในปีหน้าจะ
มุ่งเน้นไปยังตลาดอาเซียนและเอเชียมากขึ้น โดยเฉพาะอินเดีย
และจีน เนื่องจากเป็นตลาดที่ยังมีก าลังซื้อสูง ในขณะที่มีตลาด
ใหม่ที่น่าสนใจ คือ แอฟริกาใต้และตะวันออกกลาง ส่วนตลาด
หลักเดิมอย่างสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ อาจจะยังไม่ฟื้นตัวเร็วนัก 
ส าหรับยอดส่งออกในปี 2555 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.17 เมื่อ
เทียบปีก่อน โดยมมีูลค่า 2.31 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ  โดยคาด
ว่าการส่งออกในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2555 จะมีมูลค่า
เฉลี่ยเดือนละ 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
          การปรับตัวเพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกของไทยในปี 
2556 น่าจะได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้น
ตัวดีขึ้นหลังจากที่เผชิญภาวะหดตัวในปี 2555 โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเศรษฐกิจสหรัฐที่มีสัญญาณการฟื้นตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
ภาคอสังหาริมทรัพย์และภาคการผลิต ส่งผลให้คาดว่าความ
ต้องการต่อสินค้าส่งออกของไทยในปี 2556 น่าจะปรับตัวดีขึ้น
จากปี 2555 โดยสิ่งที่จะต้องจับตามองในปี 2556 นอกเหนือจาก
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกแล้ว ยังต้องจับตามองการใช้นโยบาย
ของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก็ดีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ าเป็น 300 
บาททั่วประเทศ ซึ่งอาจกระทบต่อต้นทุน และความสามารถใน
การแข่งขันของผู้ประกอบการการได้  ทั้งนี้ ในส่วนของศูนย์
พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจคาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าในปี 
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56 จะขยายตัวได้ร้อยละ 7.4 (ประมาณการเดือนพฤศจิกายน 
2555) 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ เผย 10 ธุรกิจดาวเด่นปี 
56 

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ
ผู้อ านวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย เปิดเผยผลการวิเคราะห์ 10 อันดับธุรกิจเด่นในปี 
2556 พบว่าอันดับ 1 ได้แก่ ธุรกิจทางการแพทย์และความงาม 
ได้คะแนน 91.4 เต็ม 100, อันดับ 2 ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสื่อสาร 
89.2 คะแนน, อันดับ 3 ธุรกิจด้านสื่อโทรทัศน์ 88.2 คะแนน, 
อันดับ 4 ธุรกิจสถานีบริการและจ าหน่ายน้ ามัน แก๊ส NGV และ 
LPG ที่ 88.0 คะแนน, อันดับ 5 ธุรกิจพลังงานและพลังงาน
ทดแทน 87.4 คะแนน, อันดับ 6 คือ ธุรกิจด้านอาหาร 87.2 
คะแนน, อันดับที่ 7 ธุรกิจเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และบุหรี่ 87.0 
คะแนน, อันดับ 8 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจด้านการศึกษา 
มีคะแนนเท่ากันที่ 86.4 คะแนน, อันดับ 9 สถาบันการเงิน และ
ธุรกิจก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง มีคะแนนเท่ากันที่ 86.2 คะแนน 
ส่วนอันดับที่ 10 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจด้านโลจิสติกส์ 
มีคะแนนเท่ากันที่ 85.2 คะแนน ขณะที่ธุรกิจดาวร่วงปี 2556 
ส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจที่ใช้แรงงานเป็นหลัก โดยธุรกิจที่ได้รับ
ผลกระทบมากสุดอันดับ 1 ธุรกิจอุตสาหกรรมฟอกย้อม 18.6 
คะแนน, อันดับ 2 ธุรกิจผลิตรองเท้า 20.2 คะแนน, อันดับ 3 
ธุรกิจเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 21 คะแนน, อันดับ 4 ธุรกิจเก่ียวกับ
เครื่องหนัง 21.1 คะแนน, อันดับ 5 ผักผลไม้อบแห้ง 21.2 
คะแนน, อันดับ 6 สิ่งทอผ้าผืน 21.5 คะแนน, อันดับ 7 ธุรกิจด้าน
หัตถกรรม 22.2 คะแนน, อันดับ 8 ร้านโชห่วย 23.8 คะแนน, 
อันดับ 9 ธุรกิจโฮมสเตย์ 24.1 คะแนน และอันดับ 10 ธุรกิจ
ของเด็กเล่น 24.3 คะแนน 

จากระดับคะแนนของธุรกิจเด่นข้างต้นธุรกิจทางการ
แพทย์และความงามเป็นธุรกิจเด่นอันดับหนึ่งต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 
เนื่องจากกระแสการให้ความส าคัญกับการรักษาสุขภาพ และการ
ดูแลความงามที่มากขึ้น รวมทั้งการบริการทางการแพทย์ของไทย
มีคุณภาพดี และราคาไม่แพง ประกอบกับเศรษฐกิจในปีหน้า มี
แนวโน้มที่ดีขึ้น ประชาชนมีรายได้ดีขึ้นท าให้หันมาดูแลสุขภาพ
กันมากขึ้น ในส่วนของธุรกิจดาวร่วงส่วนใหญ่ เป็นธุรกิจที่ใช้
แรงงานมาก จึงได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ า 300 

บาททั่วประเทศ โดยคาดจะมีธุรกิจประมาณ 2 แสนราย ที่ต้อง
ปรับตัวและรอมาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาล  

สศก. คาดจีดีพภีาคเกษตรปี 55 ขยายตัวร้อยละ 4 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึง

การประมาณการอัตราการเติบโตของภาคเกษตรโดยส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งพบว่าในปี 2555 ขยายตัวประมาณร้อย
ละ 4.0 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากการผลิตสินค้าเกษตร
โดยทั่วไปกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายหลังสถานการณ์น้ าท่วมใหญ่
ปลายปี 2554 ประกอบกับสภาพดินฟ้าอากาศที่เอื้ออ านวย โดย
สาขาที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นคือสาขาพืช ในปี 2555 ขยายตัวร้อยละ 
5.5 เมื่อเทียบกับปี 2554 แม้ว่าในช่วงปีนี้จะมีปัญหาภัยแล้ง ฝน
ทิ้งช่วง และอุทกภัยเกิดขึ้นในบางพื้นที่  แต่ไม่ได้สร้างความ
เสียหายกับภาคเกษตรมากนัก โดยผลผลิตพืชส าคัญที่เพิ่มขึ้น 
ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มันส าปะหลัง ยางพารา และปาล์ม
น้ ามัน รวมถึงผลไม้ ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพภูมิอากาศเอื้ออ านวย 
รวมทั้งการดูแลเอาใจใส่ที่ดีของเกษตรกร ส าหรับผลผลิตข้าว
เพิ่มขึ้นจากแรงจูงใจด้านราคา ท าให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูก
เพิ่มขึ้น ส่วนราคาสินค้าพืชที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ ยง
สัตว์ อ้อยโรงงาน โดยราคาข้าวเป็นไปตามมาตรการยกระดับ
ราคาภายในประเทศ ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อยู่ในช่วงที่มีความ
ต้องการใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น และอ้อยโรงงาน
เป็นไปตามความต้องการและราคาในตลาดโลก ด้านเลขาธิการ
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก. ) กล่าวถึงแนวโน้ม
เศรษฐกิจการเกษตรปี 2556 ว่า จะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 3.5-
4.5 โดยสาขาพืชจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วงร้อยละ 4.0-5.0 
หากสภาพอากาศเอื้ออ านวย โดยเฉพาะยางพารา และปาล์ม
น้ ามัน ที่มีเนื้อที่กรีดยางเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปาล์มน้ ามันที่ขยายการ
ปลูกเริ่มให้ผลผลิต ส่วนไม้ผลอื่นๆ ก็ให้ผลเพิ่มขึ้น ด้านราคาที่
เกษตรกรขายได้ ราคาผลผลิตพืชมีแนวโน้มใกล้เคียงกับปีที่ผ่าน
มา ส่วนการส่งออกขึ้นอยู่กับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 

ซึ่งจะเห็นได้ว่าการที่ภาคการเกษตรมีแนวโน้มขยายตัว
ต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากได้รับปัจจัยบวกจากนโยบาย
ภาครัฐ โดยเฉพาะนโยบายรับจ าน าข้าวและมันส าปะหลัง ส่งผล
ให้ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวสูงขึ้นและจูงใจให้เกษตรกรขยาย
พื้นที่เพาะปลูกมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามหากสภาพภูมิอากาศมี
ความแปรปรวนก็อาจส่งผลท าให้ผลผลิตลดลงได้เช่นกัน  
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สศก. รับส่งออกไทยเจอดัมพ์ จ าน าข้าวราคาลิ่วแข่งไม่ไหว 
เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก. ) 

เปิดเผยรายงานราคาส่งออกข้าวไทยในปี 2556 ว่า ราคาส่งออก
ข้าวไทยสูงกว่าผู้ส่งออกข้าวที่ส าคัญรายอื่นๆ ค่อนข้างมาก ส่วน
หนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายจ าน าข้าวที่ก าหนดราคารับจ าน าสูง
กว่าตลาด ท าให้ราคาส่งออกปรับตัวสูงตามไปด้วย ส่งผลให้ไทย
ไม่สามารถแข่งขันส่งออกข้าวในตลาดโลกได้ นอกจากนี้ยังต้อง
เผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากประเทศคู่แข่ง เช่น อินเดียขาย
ในราคาต่ า และเวียดนามที่ได้ปรับลดราคาส่งออกข้าวให้ต่ าลง
เพื่อให้สามารถแข่งกับอินเดียและปากีสถานได้ ส่วนแนวโน้ม
ราคานั้นคาดว่าจะสูงใกล้เคียงกับปี 2555 เนื่องจากความต้องการ
ข้าวของโลกยังมีมาก ประกอบกับนโยบายของภาครัฐที่ก าหนด
ราคารับจ าน าในราคาสูงน าตลาด ส่วนการส่งออกข้าวปี 2556 
คาดว่าจะส่งออกประมาณ 8.0-8.5 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 
2555 ประมาณร้อยละ 23.08 เนื่องจากรัฐบาลสนับสนุนขยาย
ตลาดส่งออกไปยังตลาดใหม่ๆ เช่น ประเทศในภูมิภาคแอฟริกา 
อเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง รวมทั้งเร่งผลักดันการขายข้าวแบบรัฐ
ต่อรัฐอย่างต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ตามจากการที่รัฐบาลยังคงด าเนินนโยบายรับ
จ าน า โดยมีเจตนาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มนับว่า
เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร แต่การที่ต้องระบายสต๊อกข้าวที่รับ
จ าน าไว้ ขณะที่ผลผลิตข้าวรอบใหม่ออกสู่ตลาดนั้น อาจส่งผลให้
ราคาข้าวในตลาดโลกปรับตัวลดลง ซึ่งหน่วยงานที่เก่ียวข้องควร
ตระหนักให้ความส าคัญถึงผลกระทบที่มาจากการด าเนินนโยบาย
ดังกล่าวและหามาตรการรองรับผลกระทบดังกล่าวในระยะยาว
เพิ่มมากขึ้น  

ไฟเขียวรื้อภาษีบุคคลธรรมดาเฮลดเงินได้ไม่เกินร้อยละ 35 
สรรพสามิตรถเก๋ง-ปิกอัพราคาพุ่ง 

นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง   รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบมาตรการปรับโครงสร้างภาษีส าคัญ 4 รายการ 
ได้แก่  

1. การปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็น
การปรับปรุงบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับการ
ค านวณเงินได้สุทธิ จากเดิม 5 ขั้นอัตรา เป็น 7 ขั้นอัตรา และ
อัตราภาษีสูงสุดจากร้อยละ 37 เหลือร้อยละ 35 ซึ่งส่งผลให้ผู้เสีย

ภาษีมีภาระภาษีลดลงจากเดิม ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปีงบประมาณ 
2556 ที่จะยื่นรายการในปี 2557 และคาดว่าภาครัฐสูญเสียรายได้
ในปีงบประมาณ 2556 ประมาณ 2.5 หมื่นล้าน ซึ่งการปรับปรุง
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้
มีรายได้ทุกระดับ รวมทั้งยังเป็นการขยายฐานให้ผู้มีรายได้น้อย
จาก 1.5 แสนบาทเป็น 3 แสนบาท โดยจะท าให้ประชาชนเหลือ
เม็ดเงินในมือมาใช้จ่ายในระบบมากขึ้น และจะช่วยกระตุ้นการ
บริโภค ซึ่งส่งผลดีกับเศรษฐกิจโดยรวมในระยะยาว 

 นอกจากนี้ยังมีมติเห็นชอบให้มีการเก็บภาษีคณะ

บุคคลจากเดิมเก็บร้อยละ 10 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย เป็นร้อย

ละ 20 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย ซึ่งช่วยป้องกันการหลีกเลี่ยง

ภาษี เนื่องจากกฎหมายปัจจุบันก าหนดให้ห้างหุ้นส่วนสามัญที่

ไม่ใช่นิติบุคคล1หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล2 เป็นหน่วยภาษี

เงินได้บุคคลธรรม ซึ่งเป็นการเปิดช่องให้มีการใช้ประโยชน์จาก

การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ใน

การเลี่ยงภาษี 

2. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคในการ
ยื่นรายการและเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสามี-ภรรยา โดย
ให้ภรรยาสามารถยื่นรายการเสียภาษีต่างห่างจากสามีได้ ส าหรับ
เงินได้พึงประเมิน 40 (1) และอนุญาตให้คู่สมรสหักค่าใช้จ่ายบุตร
ได้เท่ากัน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีภาษี 2555 ที่จะยื่นในปี 
2556 คาดว่าจะท าให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ปีงบประมาณ 2556 
ประมาณ 7,000 ล้านบาท 

3. การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ 
ก าหนดให้ปรับปรุงการค านวณการจัดเก็บภาษีจากปริมาตรความ
จุกระบอกสูบที่คิดเป็นซีซี เป็นการค านวณตามอัตราการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ตามมาตรฐานยุโรปเพื่อให้
เหมาะสมและเป็นธรรมกับรถยนต์ทุกประเภท และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนของรัฐบาลโดยค านึงถึงการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง

                                                             
1 ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่ใช่นิติบุคคล หมายถึง ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ต้ังข้ึนตาม
กฎหมายไทย หรือต้ังข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศ และรวมถึงห้าง
หุ้นส่วนสามัญที่อธิบดีก าหนด โดยอนุมัติรัฐมนตรี 
2 คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล หมายถึง บุคคลต้ังแต่สองคนข้ึนไปตกลง
กระท ากิจการที่ไม่มีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไร 



 

5 
 

Weekly Review 

สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของโลก 
โดยมีผลบังคับวันที่ 1 มกราคม 2559 เพื่อให้ผู้ประกอบการมี
เวลาปรับตัว ซึ่งคาดว่าจะท าให้ภาครัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น 25,639 
ล้านบาท นอกจากนี้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรถยนต์และผู้
น าเข้าจะต้องติดป้ายแสดงการประหยัดพลังงานและปริมาณการ
ปล่อย CO2 รวมทั้งให้กระทรวงคมนาคมศึกษาแนวทางการปรับ
โครงสร้างภาษีรถยนต์ประจ าปี เพื่อให้สอดคล้องกับภาษี
สรรพสามิตรถยนต์ต่อไป  

4. ก า ร ป รั บ โ ค ร ง ส ร้ า ง ภ า ษี ส ร ร พ ส า มิ ต
รถจักรยานยนต์  โดยการเปลี่ยนจากการจัดเก็บตามชนิด
เครื่องยนต์ คือ 2 จังหวะ และ 4 จังหวัด มาเป็นการเก็บภาษีตาม
ปริมาตรความจุกระบอกสูบรถจักรยานยนต์ที่คิดเป็นลูกบาศก์
เซนติเมตร (ซีซี) แทน โดยมีผลบังคับวันที่ 19 ธันวาคม 2555 
เป็นต้นไป ซึ่งการปรับอัตราใหม่ครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อ
รถจักรยานยนต์ที่ประชาชนโดยทั่วไป เพราะร้อยละ 99 ของ
รถจักรยานยนต์ที่ประชาชนนิยมซื้อเป็นรถจักรยานยนต์ที่มี
ปริมาณความจุกระบอกสูบไม่เกิน 150 ซีซี และคาดว่าจะท าให้
ภาครัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นปีละ 157 ล้านบาท จากรถจักรยานยนต์ที่
มีซีซีสูงและมีราคาแพงประเภทบ๊ิกไบค์ 

 จากการปรับโครงสร้างภาษีดังกล่าวในส่วนของการปรับ

โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแม้ว่าจะถูกมองว่าประโยชน์

ตกกับกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางถึงรายได้สูงมากกว่าผู้มีรายได้

น้อย แต่ก็ถือเป็นการขยายฐานภาษีของผู้มีรายได้น้อยให้มีก าลัง

ในการบริโภคมากขึ้น ซึ่งน ามาสู่ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เพิ่มขึ้น ในขณะ

ที่การปรับภาษีสรรพสามิตรถยนต์ หลายฝ่ายมีความเห็นว่าเป็น

การ เพิ่ มภาร ะแ ก่ผู้ ป ร ะกอบการ ให้มี ต้นทุ นที่ สู ง ขึ้ น  ซึ่ ง

ผู้ประกอบการทุกรายก็คงเผชิญหน้ากับสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่ง

ผลลัพธ์สุดท้ายก็คงตกไปสู่ผู้บริโภคที่จะต้องเป็นผู้รับภาระภาษี

ดังกล่าวโดยจะต้องซื้อรถในราคาที่สูงขึ้นนั่นเอง อย่างไรก็ตาม

จากการปรับโครงสร้างภาษีของภาครัฐดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึง

ความพยายามในการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับทุกภาค

ส่วน รวมทั้งการดึงให้ผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเข้ามาในระบบมาก

ขึ้น ตลอดจนการปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์การในปัจจุบัน

เพิ่มมากขึ้น กล่าวคือ ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคที่เป็นผู้มีเงินได้ซึ่งมี

หน้าที่ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ภาษีเงินได้คณะบุคคลซึ่งถือเป็นภาษีทางตรง ในขณะเดียวกันก็

ต้องมีภาระในการเสียภาษีจากการผลิต การบริโภคอุปโภคสินค้า

และบริการต่างๆ ซึ่งถือเป็นภาษีทางอ้อม ดังนั้นภาครัฐจึงสร้าง

ความเป็นธรรมและรักษาความสมดุลเพื่อให้การจัดเก็บภาษี

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนพฤศจิกายน 2555  และ
ในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556 

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจ
การคลัง  แถลงว่ าการจัดเ ก็บรายได้ของรัฐบาลในเ ดือน
พฤศจิกายน จัดเก็บได้ 174,372 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 
23,062 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.2 โดยภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี
สรรพสามิตรถยนต์จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการร้อยละ  58.3 
และ 10.2 ตามล าดับ เป็นผลจากการบริโภคภายในประเทศที่
ขยายตัวต่อเนื่อง และคืนภาษีรถยนต์คันแรก นอกจากนี้รายได้
จากส่วนราชการอื่นและรัฐวิสาหกิจสูงกว่าประมาณการ  4,096 
และ 1,846 ล้านบาท ตามลาดับ เนื่องจากสานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาตินาส่งค่าใบอนุญาตกิจการโทรคมนาคมที่
เหลื่อมมาจากปีที่แล้วจ านวน 1,655 ล้านบาท และ บมจ.กสท 
โทรคมนาคมนาส่งรายได้จานวน 1,954 ล้านบาท จากที่ประมาณ
การว่าจะนาส่งในเดือนพฤษภาคม 2556 ส่งผลให้รายได้สุทธิ
ในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม-พฤศจิกายน 
2555) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 321,222 ล้านบาท สูงกว่า
เป้าหมาย 25,193 ล้านบาท เป็นผลจากการจัดเก็บรายได้ของ
กรมจัดเก็บภาษีทั้ง 3 กรม ที่สูงกว่าประมาณการ 32,457 ล้าน
บาท แต่การคืนภาษีของกรมสรรพากรสูงกว่าประมาณการ 8,350 
ล้านบาท ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายภาษีในช่วง 2 
เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556 กับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 
พบว่าส่วนมากมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นมาก เนื่องจากการจัดเก็บภาษี
เมื่อปีก่อนได้รับผลกระทบจากอุทกภัย แต่อย่างไรก็ตามจากภาวะ
เศรษฐกิจภายในประเทศที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแนวโน้ม
เศรษฐกิจโลกที่เริ่มส่งสัญญาณที่ดีขึ้นจึงคาดว่าในปีงบประมาณ 
2556 รัฐบาลจะสามารถจัดเก็บรายได้ตามเป้าที่ 2.1 ล้านล้าน
บาท โดยมีผลการจัดเก็บรายได้ตามหน่วยงาน ดังนี้ 
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1.  กรมสรรพากร จัดเก็บรายได้รวม 228.4 
พันล้านบาท สูงกว่าปีที่ผ่านร้อยละ 8.6 เนื่องจากการขยายตัว
ของการบริโภคและการน าเข้าส่งผลให้จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้ที่ 
120.1 พันล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 28.5 และฐาน
เงินฝากประจ าขยายตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 
2555 ส่งผลให้จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาธรรมดาได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 19.2 ตามล าดับ 

2. กรมสรรพามิต จัดเก็บรายได้รวม 78.9 พันล้านบาท 
สูงกว่าเป้าหมายและสูงกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 20.0 และ 50.5 
ตามล าดับ เนื่องจากการนโยบายรถยนต์ใหม่คันแรกส่งผลให้
จัดเก็บภาษีรถยนต์ได้สูงกว่าเป้าหมายและสูงกว่าปีที่ผ่านมา ร้อย
ละ 51.7 และ 165.2 ตามล าดับ การปรับเพิ่มอัตราภาษีสุราส่งผล
ให้การจัดเก็บภาษีเบียร์ได้สูงกว่าประมาณการและสูงกว่าปีที่ผ่าน
มา ร้อยละ 25.5 และ 37.7 ตามล าดับ การปรับเพิ่มอัตราภาษี
ยาสูบส่งผลให้การจัดเก็บภาษียาสูบได้สูงกว่าประมาณการและสูง
กว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 24.9 และ 3.6 ตามล าดับ แม้ว่าจะสามารถ
จัดเก็บภาษีน้ ามันได้ต่ ากว่าประมาณการที่ร้อยละ 20.3 แต่ก็สูง
กว่าปีที่แล้วร้อยละ 5.9 ร้อยละ จากปริมาณการใช้น้ ามันเบนซิน
และแก๊สโซฮอล์ขยายตัวน้อยกว่าที่ประมาณการไว้ 

3. กรมศุลกากร จัดเก็บรายได้รวม 21.4 พันล้านบาท 
สูงกว่าเป้าหมายและสูงกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 6.1 และ 26.5 
ตามล าดับ เนื่องจากการขยายตัวของการน าเข้าสินค้าในหมวด
รถยนต์และส่วนประกอบที่ขยายตัวสูงในระดับสูง จึงสามารถ
จัดเก็บอากรขาเข้าได้สูงกว่าเป้าหมายและสูงกว่าปีที่ผ่านมา ร้อย
ละ 5.5 และ 25.9 ตามล าดับ 

4. รัฐวิสาหกิจ น าส่งรายได้รวม 18.3 พันล้านบาท ต่ า
กว่าเป้าหมายและต่ ากว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 19.0 และ 43.6 
ตามล าดับ  

5. หน่วยงานอื่น จัดเก็บรายได้รวม 26.3 พันล้านบาท 
สูงกว่าเป้าหมายและสูงกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 30.6 และ 43.5 
ตามล าดับ เนื่องจาก (1) รายได้จากการสัมปทานจากมูลค่าการ
ขายปิโตรเลียมที่สูงขึ้น และ (2) การจัดเก็บรายได้จากการจ่าย
แลกเหรียญกษาปณ์เหลื่อมมาจากปีที่แล้ว 
 จากข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลที่สูงกว่า

เป้าหมาย สะท้อนให้ถึงแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ

ปร ะ เท ศอย่ า ง ต่ อ เนื่ อ ง จ ากก าร บริ โภคแล ะกา รล งทุ น

ภายในประเทศ จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ 

ประกอบการปรับเพิ่มอัตราภาษีสุราและยาสูบ รวมทั้งการปรับ

โครงสร้างอัตราภาษีรถจักรยานยนต์ที่จะมีผลบังคับใช้ ใน

ปีงบประมาณ 2556 ส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตที่สูงขึ้น 

แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลที่พึง

ระวังอาทิ การขึ้นค่าแรงขั้นต่ า 300 บาททั่วประเทศ การลดอัตรา

ภาษี เงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 20 ที่ บังคับในในวันที่  1 

มกราคม 2556 อาจจะส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีนิติบุคคล และ

มาตรการการแยกยื่นแสดงรายได้ของสามี-ภรรยา ซึ่งจะมีผลคับ

ใช้ในปีภาษี 2555 ซึ่งจะยื่นแสดงในปีงบประมาณ 2556 ซึ่งจะ

ส่งผลต่อจัดเก็บภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาลดลง ตลอดจน

สถานการณ์ทางการเมืองที่ยังมีความผันผวนและสถานการณ์

ความไม่สงบทางภาคใต้อาจจะมีผลต่อบรรยากาศการค้าและการ

ลงทุนของประเทศ รวมทั้งการภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่

ยังมีความผันผวนอาจจะมีผลต่อภาคการส่งออกอาจจะส่งผลต่อ

การจัดเก็บภาษีอากรขาออก 

การจัดเก็บรายได้ภาครัฐเดือน ม.ค. –  พ.ค. 2555            

แยกตามหน่วยงาน 

 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
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SET Index ตลอดสัปดาห์ปรับตัวเพิ่มขึ้น 14.88 จุด  

 SET Index ณ.วันที่ 21 ธันวาคม 2555 ปิดที่ระดับ 

1,373.38 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 14.88 จุดเมื่อเทียบกับดัชนีในช่วง

ต้นสัปดาห์ที่อยู่ที่ 1,358.5 จุด โดยมีมูลค่าการซื้อขายตลอด

สัปดาห์ 198,665.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากมูลค่าการซื้อขาย

ตลอดสัปดาห์ก่อนที่มีมูลค่าการซื้อขาย 156,495.4 ล้านบาท 

เนื่องจากในสัปดาห์ก่อนหน้านี้มีวันหยุด 1 วันคือวันรัฐธรรมนูญ 

โดยมูลค่าการซื้อขายสะสม (วันที่ 1-21 ธันวาคม 2555) บัญชี

บริษัทหลักทรัพย์ และนักลงทุนต่างประเทศ ซื้อสุทธิ 3,206.12 

และ 19,422.24 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนสถาบันในประเทศ 

และนักลงทุนทั่วไปในประเทศ ขายสุทธิ  2,712.77 และ 

19,915.59 ล้านบาท 

ราคาทองค าตลอดสัปดาห์ปรับตัวลดลง 42.4 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อออนซ์  

ราคาทองค าในสัปดาห์นี้มีการปรับตัวลดลงโดยราคา
ทองค า ณ.วันที่ 21 ธันวาคม 2555 อยู่ที่ระดับ 1,649.4 เหรียญ
สหรัฐฯต่อออนซ์ ลดลงจากราคาทองในช่วงต้นสัปดาห์ที่อยู่ที่
ระดับ 1,691.8 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ โดยปรับตัวลดลง 42.4 
เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์  

 
 
 
 
 

 
 

ส่งออกญ่ีปุ่น พ.ย. ขาดดุล 6 เดือนติดต่อกัน 

กระทรวงการคลังญี่ปุ่น แถลงตัวเลขการส่งออกในเดือน

พฤศจิกายนขาดดุลเป็นเดือนที่ 6 เดือนติดต่อกัน  โดยยอดขาด

ดุลการค้าของญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ประมาณ 9.534 

แสนล้านเยน (11.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือน

ตุลาคมประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สาเหตุหลักเกิดจาก

ประเทศคู่ค้าส าคัญอย่าง จีน ซึ่งมีสัดส่วนการค้าสูงถึงร้อยละ 21.8  

จากสัดส่วนการค้าทั้งหมด มีการน าเข้าลดลง โดยในเดือน

พฤศจิกายนจีนน าเข้าลดลงถึงร้อยละ 14.5 มูลค่า 8.587 แสน

ล้านเยน และกลุ่มยุโรปคู่ค้าอันดับ 3  ซึ่งมีสัดส่วนการค้า 11.1 % 

ประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจหนี้สาธารณะและการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจที่ลดลง ส่งผลให้ในเดือนพฤศจิกายนมีการน าเข้าลดลง

ร้อยละ 19.9 มูลค่า 5.016 แสนเยน  

ซึ่งจากสาเหตุดังกล่าวส่งผลให้ญี่ปุ่นมีการขาดดุลการค้า

อย่างต่อเนื่อง จากปริมาณการส่งออกของญี่ปุ่นปรับตัวลดลง  แต่

ในอนาคตคาดว่าปริมาณการส่งออกมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจาก 

 

 

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลญี่ปุ่นรอบใหม่วงเงินกว่า 

101 ล้านล้านเยน ซึ่งส่งผลท าให้ค่าเงินเยนอ่อนค่าลง อยู่ที่ระดับ 

83.95 เยน/ดอลลาร์สหรัฐฯ (อ่อนค่ามากที่สุดในรอบ 20 เดือน) 

และภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯคู่ค้าอันดับ 2 มีปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น 
 

 
ท่ีมา : BOJ 

China, 21.8% 

United 
States, 
13.7% 

EU 27, 11.1% 

South Korea, 
6.6% 

The Major Trade Partners 

การเงินการลงทุนรอบสัปดาห์ 
 

 

เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์ 
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เศรษฐกิจสหรัฐฯ ไตรมาส 3 ขยายตัวร้อยละ 3.1 

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวล

รวมภายในประเทศ (GDP) ครั้งที่ 3 ไตรมาส 3 ขยายตัวร้อยละ 

3.1 ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2 ที่ขยายตัว ร้อยละ 1.5 ซึ่ง

ขยายตัวสูงสุดนับตั้งแต่ ไตรมาส 4 ของปี 2553 

 การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาส 3 เกิด

จากตัวเลขภาคการส่งออกและจ านวนผู้ว่างงานมีทิศทางปรับตัวดี

ขึ้นและตัวเลขด้านการบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผล

จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ QE3 และ QE4 ที่ใช้วงเงินกว่า 

8.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน  

ส่วนปัจจัยที่ควรติดตามยังคงเป็นเรื่องการลงมติร่าง

กฎหมายภาษี ซึ่ งร่ างกฎหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ

หลีกเลี่ยงปัญหาภาวะหน้าผาการคลัง และปัญหาการชะลอตัว

ของเศรษฐกิจญี่ปุ่น   

 

ท่ีมา : Bureau of Economic Analysis 

 

S&P ปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของกรีซมาอยู่ท่ีระดับ 
B- แนวโน้มมีเสถียรภาพ 

S&P ปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของกรีซขึ้นสู่ระดับ 

B- แนวโน้มมีเสถียรภาพ จากเดิมที่อยู่ในระดับผิดช าระหนี้

บางส่วน (selective default) เนื่องจากกรีซด าเนินการซื้อคืน

พันธบัตรรัฐบาลเสร็จสิ้นในวันที่ 17 ธันวาคม 2555 ประกอบกับยู

โรโซนอนุมัติการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือ 3.43 พันล้านยูโร การ

ปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของกรีซในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกใน

รอบ 3 ปีที่อันดับความน่าเชื่อถือดีขึ้น เป็นการสะท้อนว่ากรีซ

สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณะได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม คาดว่า

ในปีหน้าเศรษฐกิจกรีซจะยังคงอยู่ในภาวะถดถอย เนื่องจากมี

ความเสี่ยงจากการใช้มาตรการรัดเข็มขัด อัตราการว่างงานที่สูง 

การช าระหนี้ และปัญหาการเมืองภายในประเทศ 

 
 
 
 
 

World Bank ปรับเพิ่มตัวเลขเศรษฐกิจจีนในปี 2556 อยู่ท่ี
ระดับร้อยละ 8.4 

World Bank ปรับเพิ่มตัวเลขเศรษฐกิจจีนในปี 2556 เมื่อวันที่ 19 
ธันวาคมที่ผ่านมา โดยระบุว่าเศรษฐกิจจีนในปี 2556 จะขยายตัว
ที่ระดับร้อยละ 8.4 เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ ระดับร้อยละ 8.1 ที่
คาดการณ์ไว้เมื่อเดือนตุลาคม และคาดว่าในปี 2557 เศรษฐกิจ
จีนจะขยายตัวที่ระดับร้อยละ 8.0 ส าหรับการปรับเพิ่มตัวเลข
เศรษฐกิจจีนในครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากในช่วงที่ผ่านมาที่
รัฐบาลจีนพยายามใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ เช่ น
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจด้านการคลัง การอนุญาตให้ธนาคาร
พาณิชย์ปล่อยเงินกู้ภายในประเทศมากขึ้น ประกอบกับในปี 
2556 หลังจากที่ผู้น าคนใหม่ของจีนด ารงต าแหน่งในเดือนมีนาคม
แล้ว จะมีมาตรการกระตุ้นทางการเงินและการเร่งการลงทุนใน
โครงการขนาดใหญ่ให้เร็วขึ้นกว่าเดิม 
 

ประมาณการเศรษฐกิจจีนปี 2556 และ 2557 
 2011 2012 Oct 

2013 
Dec 
2013 

2013 

China 9.3 7.9 8.1 8.4 8.0 
ท่ีมา: World Bank 
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สถานการณ์ราคาน้ ามัน 
ราคาน  ามันดิบดูไบสัปดาห์นี  ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

หลังตลาดมีความหวังมากขึ้นต่อประเด็นการเจรจาหน้าผา

ทางการคลัง (Fiscal Cliff) ของสหรัฐฯ ภายหลังประธานาธิบดี 
Barack Obama และนาย John Boehner ใกล้ได้ข้อสรุปร่วมกัน
ส าหรับการแก้ปัญหา 

ราคาน  ามันดิบดูไบ ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2555 

 17 Dec 2012 18 Dec 2012 19 Dec 2012 20 Dec 2012 21 Dec 2012 Average 
Dubai ($/bbl) 105.59 105.61 106.14 106.74 - 106.02 
ท่ีมา: ไทยออยล์ 
 

 

ราคาน  ามันดิบดูไบ 

ท่ีมา: ไทยออยล์ 

 
 
 

 
 
 
 

  

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐประจ าเดือนพฤศจิกายน 2555 
 ดุลงบประมาณรัฐบาลประจ าเดือนพฤศจิกายน 2555 
 รายงานการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น 
 การเจรจาระหว่างผู้แทนส านักงานปรมาณูสากล (IAEA) และเจ้าหน้าที่อิหร่านเรื่องโครงการนิวเคลียร์  
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ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี   (24-28 ธันวาคม 2555) 


