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ส.อ.ท. จับตาตลาดตะวันออกกลาง-อเมริกาใต้เศรษฐกิจซบ ห่วงกระทบยอดส่งออกรถยนต์ดันไม่ถึง 1.22 ล้านคัน  ทั้งน้ี การส่งออก
รถยนต์ส าเร็จรูปในเดือนก.พ. 59 มีจ านวน 104,712 คัน ลดลง 3.2% จากเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ส่งออกจ านวน 108,173 คัน เน่ืองจากปี
ก่อนส่งออกรถยนต์อีโคคาร์ไปยุโรปสูงกว่าปีน้ี รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ในปี 59 ต้ังเป้ารายได้ท่องเที่ยวทั้งปีที่ 2.3 ล้านล้านบาท 
แต่จะพยายามท าให้รายได้ถึง 2.4 ล้านล้านบาท เพ่ือน ารายได้มาช่วยชดเชยเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และคาดว่าจะมีจ านวนนักท่องเท่ียว 
32 ล้านคน ทั้งน้ีในช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 คาดว่าจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวม 6.62 แสนล้านบาท และมีจ านวนนักท่องเที่ยวรวม
ทั้งหมดจ านวน 8.94 ล้านคน อย่างไรก็ตามจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ที่อาจส่งผลต่อการจับจ่ายใช้สอย ซึ่งอาจต้องด าเนินมาตรการเพ่ือ
กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยให้แก่ประชาชน รวมทั้งมาตรการเพ่ือรองรับการแข่งขันทางการตลาดจากต่างประเทศที่พยายามดึงนักท่องเท่ียวไทย
โดยเฉพาะตลาดในประเทศอาเซียนด้วยกันเอง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ดัชนีความความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
เดือนก.พ. 59 อยู่ที่ระดับ 85.1 ปรับตัวลดลงจากระดับ 86.3 ในเดือนม.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 2 เน่ืองจากการ
ปรับตัวลดลงของยอดค าสั่งซื้อโดยรวม, ยอดขายโดยรวม, ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นฯ 
คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 100.1 โดยปรับตัวลดลงจาก 100.8 ในเดือนม.ค. ที่ผ่านมา โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของ
ผู้ประกอบการใน 3 เดือนข้างหน้า ได้แก่ ปัญหาสภาพคล่องของผู้ประกอบการ SMEs, ปัญหาภัยแล้งที่คาดว่าจะมีรุนแรงและมีระยะเวลา
ยาวนานต่อเน่ือง ตลอดจนความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ คลังสั่งปฏิรูปแผนงาน 5 ปี 3 
กรมภาษี เพ่ิมประสิทธิภาพจัดเก็บระยะยาว พร้อมบูมเบิกจ่ายภาพรวมปีงบ 59 ช่วง 5 เดือน (ต.ค.58 ถึง ก.พ.59) กระฉูด 1.18 ล้านล้านบาท 
คิดเป็น 43.65% โดยกรมสรรพากร เร่งการเชื่อมโยงโปรแกรมบัญชีอย่างง่ายส าหรับผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี ให้สามารถย่ืนแบบ แสดงรายการ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (แวต) ทางอินเทอร์เน็ตได้ เป็นต้น พร้อมทั้งจะมีการทบทวนระบบการรับช าระภาษี การก ากับดูแลและตรวจสอบภาษีอากร การ
คืนภาษี เป็นต้น ส าหรับกรมสรรพสามิต จะให้ความส าคัญในการจัดเก็บภาษีบาป ภาษีสิ่งแวดล้อม และภาษีเพ่ือดูแลสังคมมากข้ึน โดยอยู่
ระหว่างการท าแผนเพ่ือสรุปแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานภายใน 2 เดือนน้ี ก่อนเสนอ ครม.รับทราบ โดยแผนดังกล่าวจะท าให้การ
จัดเก็บรายได้ในอีก 5 ปีข้างหน้า อยู่ในระดับ 8 แสนล้านบาทได้ ส่วนกรมศุลกากร ได้แก่ การปรับปรุง การผ่านพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร
ด้วยการ แลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ การเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอ นิกส์ (เนชั่น ซิงเกิล วินโดว์) เป็นต้น ส านักบริหารหน้ีฯ กระทรวงการคลัง 
เผยหน้ีสาธารณะคงค้าง ณ 31 ม.ค. 59 มีจ านวน 5.9 ล้านล้านบาท อยู่ที่ 44.06% ต่อ GDP โดยส่วนใหญ่เป็นหน้ีในประเทศ และเป็นหน้ี
ระยะยาวกว่า 90% และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หน้ีสาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนม.ค. ลดลงสุทธิ 24,383 ล้านบาท ซึ่งเป็นการปรับ
ลดลดลงของหน้ีรัฐบาล // หน้ีรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน //หน้ีรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินซึ่งรัฐบาลค้ าประกัน และ หน้ีหน่วยงาน
ของรัฐ เน่ืองจากมีการปรับโครงสร้างหน้ี และการช าระคืนหน้ีเงินต้น  
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันท่ี 14-18 มีนาคม 2559 ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 194 ประจ าวันที่ 21 มีนาคม 2559 

 พฤษภาคม 2557 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 ศก.โลกไม่ฟื้นฉุดส่งออกรถยนต์ ส.อ.ท. เกาะติดหวั่นยอดปีน้ีพลาดเป้า 
 ท่องเที่ยวหวังปีน้ีรายได้ทะลุ 2.4 ล้านบาท 
 ส.อ.ท. เผยดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตฯ ก.พ. ลดลงต่อเน่ืองเปน็เดือนที่ 2 
 คลังสั่ง'3 กรมภาษี'ปฏิรูปแผนงาน 5 ปีเบิกจ่าย 5 เดือน 43% 
 หน้ีสาธารณะคงค้างสิ้นม.ค. 59 อยู่ที่ 44.06%ต่อ GDP 
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ธนาคารกลางสหรัฐ (fed) มีมติ 9-1 ในการประชุมเมื่อวานน้ีให้คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นอยู่ในช่วง 0.25-0.50%  ทั้งน้ี Fed ได้
ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐในปีน้ี สู่ระดับ 2.2% จากเดิมที่ 2.4% และปรับลดคาดการณ์ส าหรับปีหน้าสู่ระดับ 2.1% 
จากเดิมที่ 2.2% ขณะเดียวกันได้ปรับลดคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ซึ่งรวมถึงหมวดอาหารและพลังงาน สู่ระดับ 1.2% ในปีน้ี จากเดิมที่ 1.6% 
สหรัฐเผยตัวเลขและดัชนีทางเศรษฐกิจได้แก่ สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจในเดือนมกราคมเพ่ิมข้ึน 0.1% หลังจากทรงตัวในเดือนธ.ค. ยอดค้า
ปลีกในเดือนก.พ. ลดลง 0.1% หลังจากลดลง 0.4% ในเดือนม.ค. ส่วนดัชนีภาวะธุรกิจโดยรวม (Empire State Index) ปรับตัวเพ่ิมข้ึนสู่ระดับ 
0.6 จากระดับ -16.6 ในเดือนก.พ. ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายใหม่ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 12 มี.ค. เพ่ิมข้ึน 7,000 ราย สู่ระดับ 265,000 
ราย ดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯ (PPI) ในเดือนก.พ. ปรับตัวลง 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน ส าหรับยอดขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐในเดือน
ก.พ. อยู่ที่ 1.93 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจากระดับ 1.92 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ส ห ภ า พ ยุ โ ร ป เ ผ ย
ตัวเลขและดัชนีทางเศรษฐกิจ ส านักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (Eurostat) รายงานว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนในเดือนม.ค. 
ขยายตัว 2.1% เมื่อเทียบรายเดือน และเพ่ิมข้ึน 2.8% เมื่อเทียบรายปี อัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนในเดือนก.พ. อยู่ที่ระดับ -0.2% ขณะที่อัตราเงิน
เฟ้อในสหภาพยุโรป (EU) อยู่ที่ระดับ -0.2% ยอดการจ้างงานของ 19 ชาติสมาชิกกลุ่มยูโรโซนในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีที่แล้ว เพ่ิมข้ึน 0.3% 
เทียบกับไตรมาสที่ 3 ส่วนกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) มีการจ้างงานเพ่ิมข้ึน 0.1% ธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) ตรึงนโยบายการเงิน โดยต้องการ
จะใช้เวลามากข้ึนในการประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากการตัดสินใจในเดือนม.ค.ในการประกาศใช้อัตราดอกเบี้ยติดลบ บีโอเจยืนยันที่จะ
เพ่ิมฐานเงิน 80 ล้านล้านเยนต่อปี (7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)  และตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ -0.1% กระทรวงการคลังญี่ปุ่น เปิดเผยมูลค่า
ส่งออก เดือน ก.พ. 59 หดตัวร้อยละ -4.0 จากช่วงเดียวกันปีก่อน จากการส่งออกไปยังกลุ่มอาเซียนและยูโรโซนที่ยังหดตัวต่อเน่ือง ส่วนมูลค่า
น าเข้า เดือน ก.พ. 59 หดตัวร้อยละ -14.2 จากช่วงเดียวกันปีก่อน จากหมวดสินแร่เชื้อเพลิงและสินค้าภาคการผลิตที่หดตัวในระดับสูง ท้ังน้ี ยอด
ส่งออกท่ีหดตัวน้อยกว่าน าเข้า ส่งผลให้ดุลการค้าเดือนดังกล่าวยังคงเกินดุลมูลค่า 2.4 แสนล้านเยน เลขาธิการสภาพลังงานโลก นายคริสตอฟ 
เฟร กล่าวว่า แม้ราคาน้ ามันดิบเบรนท์ทะเลเหนือจะฟื้นกลับมาอยู่ที่ระดับ 40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่คาดว่าเป็นเพียง
การฟื้นระยะสั้นเท่าน้ัน เน่ืองจากปริมาณน้ ามันยังล้นเกินความต้องการของตลาด โดยเขาคาดการณ์ว่า ในช่วงเวลาท่ีเหลือของปีน้ี ราคาน้ ามัน
โลกจะอยู่ที่ระหว่าง 40-60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

 เฟดคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นอยู่ในช่วง 0.25-0.50% 
 สหรัฐเผยตัวเลขและดัชนีทางเศรษฐกิจ 
 สหภาพยโุรปเผยตัวเลขและดัชนีทางเศรษฐกิจ 
 ธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) ตรึงนโยบายการเงิน 
 ส่งออกญี่ปุ่น เดือน ก.พ. 59 หดตัวร้อยละ -4.0 
 สภาพลังงานโลกคาดวา่ ราคาน้ ามันโลกจะยังคงอยู่ในระดับต่ า 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสปัดาห์นี้ (22-25 มีนาคม 2559)  

 สหรัฐ : ยอดขายบ้านมือสองเดือนก.พ./ดัชนีภาคการผลิตเบื้องต้นเดือนมี.ค./จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์/ 
 ญี่ปุ่น : ดัชนีภาคการผลิตเบื้องต้นเดือนมี.ค./ 
 อียู : ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนม.ค./ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นเดือนมี.ค./ดัชนีภาคการผลิตเบื้องต้นเดือนมี.ค./ 
 ฝรั่งเศส : ดัชนีภาคการผลิตเบื้องต้นเดือนมี.ค./ 
 อังกฤษ : อัตราเงินเฟ้อเดือนก.พ./ 


