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          ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยดัชนีความสามารถในการแข่งขันของเอสเอ็มอี 
ไตรมาส 2 ปรับตัวลดลงต่อเน่ือง 3 ไตรมาส คาดซึมยาวถึงสินปี 2557 โดยดัชนีความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจเอสเอ็มอี      
ไตรมาส 2/2557 ค่าดัชนีลดต่่าลงมาอยู่ที่ระดับ 53.5 ปรับตัวลดลง 2.5 จุด เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา และเป็นการปรับตัวลดลง
ต่อเนื่อง 3 ไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส 4/2556 สาเหตุมาจากเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัว กระทบต่อยอดขายและก่าไรธุรกิจที่ลดลง รวมถึง
ปัญหาหนี้สินที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้แนวโน้มไตรมาส 3/2557 ค่าดัชนียังลดลงต่อเนื่องมาที่ระดับ 52.4 ต่่าสุดตั้งแต่ส่ารวจมาตั้งแต่ปี 2556 
และประเมินว่าค่าดัชนียังมีโอกาสซึมตัวลงอีก โดยแนวโน้มจะปรับลดต่อเนื่องถึงไตรมาส 4/2557 โดยเป็นการปรับลดลงทั้งดัชนีสุขภาพ
ของธุรกิจเอสเอ็มอี ดัชนีความสามารถในการท่าธุรกิจ และดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า
ขณะน้ีมีหลายประเทศติดต่อซื้อข้าวจากไทยจ านวนมากเพราะกังวลปัญหาภัยแล้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีหน้า ซึ่งมีการประเมิน
ในเบื้องต้นว่าอาจเป็นภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดในรอบ 50 ปี ซึ่งจะส่งผลต่อราคาสินค้าเกษตรรวมถึงสินค้าข้าวให้มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ซึ่ง
คาดว่าจะส่งผลดีต่อราคาข้าวไทย โดยเฉพาะราคาข้าวเปลือกที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้แล้วก็ยังจะส่งผลดีต่อข้าวที่มีในสต็อกที่จะ
สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความส่าคัญในส่วนของคุณภาพข้าว โดยเฉพาะ
ปัญหาการปลอมปนข้าวซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของข้าวที่ส่งออกและความเชื่อมั่นของผู้น่าเข้าข้าวจากไทย ท่องเที่ยวไทยส่อเค้าฟื้นรับ
ฤดูท่องเที่ยวช่วงไตรมาส 4 ปี 2557 โดยสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยล่าสุดพบว่า ในระหว่างวันที่ 1-7 ตุลาคมที่ผ่านมามีจ่านวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจ่านวนมากถึง 490,267 คน ขยายตัวร้อยละ 10.1 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน และดีกว่าเดือนก่อนหน้าที่หดตัวลงร้อยละ 7 โดยเป็นผลจากการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยของท่องเที่ยว
ชาวจีนซ่ึงมีวันหยุดต่อเนื่องช่วงวันชาติจีน โดยเฉพาะกลุ่มที่เดินทางโดยเคร่ืองบินเช่าเหมาล่าผ่านท่าอากาศยานทั้งสุวรรณภูมิ ดอนเมือง 
และเชียงใหม่ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 42 และ 91 ตามล่าดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมตรวจลงตราวีซ่า
นักท่องเที่ยวจีน โดยแนวโน้มภาคการท่องเที่ยวไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้คาดว่าจะได้รับปัจจัยบวกจากภายในประเทศ  ทั้งในส่วนของ
สถานการณ์ทางการเมืองที่เข้าสู่ความสงบ และมาตรการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของชาวต่างชาติ ตลอดจนมาตรการเพื่ออ่านวยความสะดวก
และขจัดอุปสรรคในการเดินทางท่องเที่ยว เช่นการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าแก่นักท่องเที่ยวจีน แต่ยังควรจับตามองปัญหาวิกฤตในซีเรีย
และอิรัก ภาวะเงินฝืดในยุโรป และการระบาดของโรคอีโบลาที่ยังไม่ส้ินสุด 

กรมสรรพสามิตเตรียมเรียกผู้ค้าออนไลน์และผู้ประกอบการธุรกิจเงินสดแจงเสียภาษี ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการอี
คอมเมิร์ซผ่านระบบออนไลน์ในทุกช่องทางซึ่งมีประมาณ 5 แสนราย และผู้ประกอบการธุรกิจเงินสด เช่น การค้าขายในตลาดซื้อขาย
ขนาดใหญ่ อาทิ โบ้เบ๊  ส่าเพ็ง การค้าขายตามชายแดน รวมทั้งผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งมีประมาณ 5 ล้านราย เข้าหารือและรับฟัง
ข้อมูลในการยื่นเสียภาษีที่ถูกต้อง ทั้งภาษีบุคคลธรรมดา ภาษีนิติบุคคล รวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีที่มีรายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี 
ด้านสมาคมผู้ค้าออนไลน์มองว่าการด่าเนินการดังกล่าวเป็นการท่าลายบรรยากาศการลงทุน หวั่นร้านค้ารายเล็กปิดตัวหนีเพราะกลัวเจอ

ภาวะเศรษฐกิจส าคัญในรอบสัปดาห์ 

 ศูนย์พยากรณ์ฯ  เผยความสามารถแข่งขัน SMEs ไตรมาส 2 ลดลง คาดซึมยาวถึงสินปี   

 ค าสั่งซื้อข้าวไทยทะลักผวาภัยแล้งหนักปีหน้า 

 ท่องเที่ยวไทยส่อเค้าฟื้นรับฤดูท่องเที่ยวช่วงไตรมาส 4 ปี 57 

 สรรพสามิตเตรียมเรียกผู้ค้าออนไลน์และผู้ประกอบการธุรกิจเงินสดแจงเสียภาษี 
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ภาษีย้อนหลัง อีกทั้งธุรกิจเป้าหมายของกรม คือ กลุ่มพระเคร่ืองน่าจะให้ทางสมาคมเป็นผู้เจรจากับผู้ค้ามากกว่าที่ทางกรรมจะด่าเนินการ
เอง จากมาตรการดังกล่าวจะเห็นได้ภาครัฐจะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐให้มากขึ้น เนื่องจากกระแส
การค้าผ่านระบบออนไลน์ก็มีมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นช่องทางที่มีต้นทุนทางการตลาดค่อนข้างน้อย ส่งผลให้กลุ่มผู้ค้ามีรายได้และก่าไร
ค่อนข้างมาก ดังนั้นหากสามารถดึงผู้ประกอบการที่เข้าข่ายของกรมเข้าสู่ระบบได้ก็ย่อมเพิ่มรายได้ภาษีให้กับภาครัฐ แต่อย่างไรก็ตาม
ภาครัฐเองก็ยังขาดข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับรายได้ที่แท้จริงของผู้ประกอบการกลุ่มนี้ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่มีการจด
ทะเบียนทางการค้าที่ถูกต้อง ดังนั้นการให้สมาคมเข้ามาเป็นส่ือกลางก็น่าจะท่าให้ภาครัฐเข้าถึงข้อมูลมากขึ้น รวมทั้งยังเป็นการลดแรง
กดดันและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบด้วยความเต็มใจ 
 
 

 

เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้ เริ่มด้วยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจ
โลกในปีนี้ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 3.3 ลดลงจากเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่ร้อยละ 3.4 เน่ืองจากการฟื้นตัวที่ล่าช้า
ของเศรษฐกิจยูโรโซน และเศรษฐกิจญี่ปุ่นมีแนวโน้มชะลอตัวลง ซึ่งสวนทางกับการคาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่มีทิศทางปรับตัวดีขึ้น
โดยคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขยายตัวร้อยละ 2.2 จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวเพียงร้อยละ 1.7 ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขยอดผู้ขอรับ
สวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ สิ้นสุดในเดือนตุลาคมปรับตัวลดลงจ านวน1,000 ราย เข้าสู่ระดับ 287,000 ราย ซึ่งใกล้กับระดับที่ต่่า
ที่สุดนับตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์การเงินปี 2550-2552 และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 248,000 
ราย ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงร้อยละ 0.2 สู่ระดับร้อยละ 5.9 ต่ าสุดในรอบ 75 เดือน นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551 ซึ่งเป็น
สัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนของตลาดแรงงานสหรัฐฯ 
 ส่าหรับราคาน้ ามันในสัปดาห์น้ีปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง ประกอบ
กับความกังวลด้านอุปทานน่้ามันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากกลุ่ม OPEC อย่างซาอุดิอาระเบียและลิเบีย และกลุ่ม Non-OPEC 
อย่างรัสเซีย และสหรัฐฯ ส่งผลให้ราคาน้่ามันเฉล่ียในสัปดาห์นี้อยู่ที่ 90.47 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ต่่ากว่า 100 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
บาร์เรล ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 6  

 ประมาณการเศรษฐกิจโลกปี 2557 และ ปี 2558 
 2553 2554 2555 2556 ม.ค. 2557 เม.ย. 2557 ก.ค. 2557 ต.ค. 2557 2558 
World 5.1 4.0 3.1 3.0 3.7 3.6 3.4 3.3 3.8 
   US 2.4 1.8 2.8 1.9 2.8 2.8 1.7 2.2 3.1 
   Euro zone 2.0 1.4 -0.7 -0.4 1.0 1.2 1.1 0.8 1.3 
   Japan 4.5 -0.6 1.4 1.7 1.7 1.4 1.6 0.9 0.8 
   China 10.4 9.3 7.7 7.7 7.5 7.5 7.4 7.4 7.1 
ท่ีมา: IMF, October 2014 
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ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี ้  (13-17 ตุลาคม 2557)        

 การประกาศจีดีพีในไตรมาส 2/2557 ของยูโรโซน (คร้ังที่ 3) ในวันที่ 17 ตุลาคมน้ี  
 

 IMF ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก 57 มาอยู่ที่ 3.3% 

 ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ สิ้นสุด ต.ค. ปรับตัวลดลง 1,000 ราย  

 อตัราการว่างงานสหรัฐฯ ก.ย. ต่ าสุดรอบ 75 เดือน  

 ราคาน้ ามันปรับตัวลดลงจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงและอุปทานน้ ามันดิบที่เพิ่มขึ้น 

 
 


