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แฉเล่ียงภาษีโจ่งคร่ึม สัง่คมุสินค้าออนไลน์ 
Source - เดลนิิวส ์(Th) 
 
          นายกุลศิ สมบตัิศิร ิอธบิดกีรมศุลกากร เปิดเผยว่า ได้สัง่ให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการ
จดัเก็บภาษีสนิค้าที่มกีารสัง่ซื้อระบบออนไลน์จากต่างประเทศและจดัส่งทางไปรษณียเ์ขา้มาในไทย หลงั
พบว่าผู้ประกอบการและผู้ซื้อของไทยใช้ช่องว่างทางกฎหมาย ส าแดงราคาสินค้าต ่ากว่าความเป็นจรงิ
เพื่อใหไ้ดร้บัการยกเวน้การเสยีภาษศุีลกากรน าเขา้สนิคา้ทีม่มีลูค่าไมเ่กนิ 1,500 บาท เขา้มาในไทย 
          "ที่ผ่านมามูลค่าการสัง่ซือ้สนิค้าทางไปรษณียท์ัง้ในและต่างประเทศจะเตบิโตขึน้เยอะมาก แต่การ
จดัเก็บรายได้ภาษีจากสนิค้าเหล่านี้กลบัยงัไม่เยอะตาม เพราะส่วนใหญ่ผู้ซื้อมกัระบุราคาส าแดงต ่ากว่า 
1,500 บาท ทัง้หมดเพื่อไม่ตอ้งเสยีภาษ ีแต่พอมกีารตรวจสอบจรงิ ๆกพ็บว่าเกอืบทัง้หมดมรีาคาเกนิกว่าที่
ก าหนด อย่างบางรายประมลูกระเป๋าจากญี่ปุ่นระบุราคา 400 เยน หรอืคดิเป็นเงนิไทยเพยีง 120 บาท แต่
พอเปิดเขา้ไปดกูลบัเป็นกระเป๋าแบรนดเ์นมมลูค่านบัหมื่นบาท" 
          ส าหรบัสินค้าออนไลน์ที่จะคุมเข้ม มทีัง้สินค้าที่ประมูลจากเว็บไซต์ในต่างประเทศ เช่น อีเบย ์ 
เวบ็ไซต์จากญี่ปุ่น รวมถงึสนิคา้สัง่ซือ้จากเวบ็ไซต์ออนไลน์โดยตรง ซึง่ไดส้ัง่ใหเ้จา้หน้าทีก่รมศุลฯ สอดส่อง
เพิม่ขึน้หากพบว่าสนิค้ารายการใดบนหน้าเวบ็ไซต์สอดคล้องกบัสนิค้าที่ส ัง่ซื้อมาในไทยก็จะให้เก็บภาพ
หน้าจอ หรอืแคปหน้าจอไวท้นัท ีเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการเรยีกเกบ็ภาษ ีรวมถงึสนิคา้ละเมดิลขิสทิธิท์ี่ส่ง
ขา้มชายแดนเขา้มาขายในไทยก็ตรวจดูด้วย เพราะทีผ่่านมายงัพบกระเป๋า รองเท้าแบรนดเ์นมของปลอม
ลกัลอบส่งเขา้มาขายในไทย อย่างไรกต็ามหากเป็นขา้วของเครื่องใชท้ี่คนไทยไปท างานและส่งกลบักอ็าจ
ไดร้บัการยกเวน้ตามความเหมาะสม 
          ทัง้นี้แนวทางการแก้ไข กรมไดม้กีารตัง้ศูนยข์า่วกรองกรมศุลกากรขึน้มา เพื่อเกบ็รวบรวมการข่าว
ป้องกนัการส าแดงเท็จ ส าแดงราคาต ่าหรอืน ้าหนักเกนิ โดยกบับรษิัทรบัพรอีอร ์เดอร์ น าเข้าสนิค้าจาก
ต่างประเทศ ถ้าตรวจพบจงใจกระท าผดิซ ้าซากจะมกีารขึน้บญัชดี า เพื่อท าการตรวจสอบถี่ขึน้และยดึของ
จรงิเพื่อใหท้ าธุรกจิไดย้ากขึน้ ไม่ใช่ใหเ้พยีงจ่ายค่าปรบัแลว้จบไปเหมอืนแต่ก่อน หรอืหากเป็นกรณีบุคคลที่
มกีารสัง่ซื้อสนิค้าออนไลน์ หากซื้อที่เดยีวกนับ่อยก็จะมกีารตรวจเขม้ด้วย เพราะพบว่ามคีวามพยายาม
น าเขา้บุหรีไ่ฟฟ้าซึง่เป็นสิง่ทีผ่ดิกฎหมายเขา้มาขาย 
          นายกุลศิ กล่าวว่าที่ผ่านมาสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิได้เสนอให้กรมศุลฯ ปรบัลดการยกเว้นภาษี
สนิค้าออนไลน์ให้เหลอืไม่เกนิ 500 บาท เพื่อขยายฐานการจดัเกบ็ภาษีเพิม่ขึน้ แต่กรมศุลฯ ยงัคงยนืยนัที่
เรยีกเกบ็เหมอืนเดมิแต่จะมกีารเพิม่ความเขม้งวดเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัเกบ็รายไดใ้หส้งูขึน้ 
          ส่วนข่าวลอืที่ว่าปญัหาด้านการจดัเก็บภาษีกรมศุลฯได้ท าให้ผู้ประกอบการธุรกจิค้าขายออนไลน์
รายใหญ่ของโลกอย่างลาซาดา และ อาลบีาบา เตรยีมยา้ยฐานการคา้หนีไปประเทศอื่น ขอยนืยนัว่าไมเ่ป็น
ความจรงิและขณะนี้ก็ได้มกีารหารอืกับทัง้ 2 บรษิัทอย่างต่อเนื่องถึงการจัดตัง้ อี คอมเมิร์ซ พาร์คใน
เมอืงไทย อีกทัง้ยนืยนัว่ากฎหมายภาษีศุลกากรใหม่ที่เตรยีมใช้วนัที่ 13 พ.ย.นี้ จะมกีารใช้เทคโนโลยี
อ านวยความสะดวกการขนสนิค้าผ่านแดนไปยงัประเทศที่สาม รวมถึงการถ่ายล าสนิค้าจากเครื่องบนิให้
สะดวกมขีัน้ตอนการขนส่งทีล่ดลง 
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          นอกจากนี้ก่อนที่ พ.ร.บ.ศุลกากร ฉบบัใหม่จะมผีลบงัคบัใช้ กรมฯจะเชญิผู้ประกอบการรายใหญ่
ระดบัประเทศ 600 ราย ซึ่งเป็นสมาชกิจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย สมาคมธนาคารไทย เขา้มาประชุมสรา้งความเขา้ใจและรบัฟงัความคดิเหน็ก่อนที่กฎหมายบงัคบัใช้
จรงิ เช่น เรือ่งเขตปลอดภาษ ีวธิศุีลกากรน าเขา้ส่งออกต่าง ๆ เป็นตน้. 
 
เปิดด่าน “สิงขร” ติดปมปักปันเขตแดน รอเมียนมาลงนาม-เอกชนลุ้นจนเหน่ือยรบัอานิสงส ์
Source - เวบ็ไซตป์ระชาชาตธิุรกจิ (Th) 
 
          เปิด “สงิขร” เป็นด่านถาวรติดปญัหาปกัปนัเขตแดน เมยีนมาไม่พรอ้มลงนาม ด้านเอกชนภาค
ตะวนัตก “ประจวบฯ-เพชรบุร-ีสมุทรสาคร” ลุ้นรบัอานิสงสน์ าเขา้วตัถุดบิอาหารทะลจากเมอืงมะรดิมาแปร
รปูส่งออก มัน่ใจหากเปิดด่านได ้มูลค่าการคา้สนิค้าเกษตร ก่อสรา้ง อุปโภคบรโิภค ประมง ท่องเที่ยว โต
กา้วกระโดดแน่ ดา้นทางการเมยีนมาเรง่สรา้งถนนสองเลน 180 กม. พฒันาเมอืงมะรดิ ตะนาวศร ี
          ด่านสงิขรตัง้อยู่ทีห่มูบ่า้นไร่เขวา อ.เมอืง จ.ประขวบครีขีนัธ ์ตรงขา้มกบัหมู่บา้นมดู่องของเมยีนมา 
เป็นทางผ่านไปยงัเมอืงมะรดิ ระยะทางประมาณ 200 กโิลเมตร หากการเดนิทางสะดวกจะใช้เวลาเพยีง 
3.5 ชัว่โมง ทีผ่่านมามกีารผลกัดนัใหย้กระดบัใหเ้ป็นจดุผ่านแดนถาวรเพื่อเพิม่ศกัยภาพทางการคา้ ขณะที่
ในปี 2557 รฐับาล พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา ไดเ้ดนิทางไปพบกบั พล.อ.เตง็ เส่ง ประธานาธบิดเีมยีนมา 
อย่างเป็นทางการ และได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจสถาปนาเมืองพี่เมืองน้อง ระหว่างจังหวัด
ประจวบครีขีนัธก์บัเมอืงมะรดิ 
          ขณะเดยีวกนัในปี 2558-2559 กระทรวงมหาดไทยมปีระกาศ เรื่อง การเปิดจดุผ่อนปรนพเิศษด่าน
สงิขร และรฐับาลไทยยงัได้ผ่อนคลายขอ้จ ากดัด้านการค้าและการท่องเที่ยวในบรเิวณจุดผ่อนปรนพเิศษ
ด่านสงิขรอกีดว้ย แต่จนถงึปจัจบุนักย็งัไมส่ามารถเปิดเป็นด่านถาวรได ้
          เอกชนลุน้เปิดด่านถาวรใหเ้รว็ 
          นายศรุอฐั ณรงคฤ์ทธ์ิ ประธานหอการค้าจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เปิดเผย “ประชาชาตธิุรกจิ” 
ว่า ปจัจุบนัด่านสงิขรสามารถน าเขา้และส่งออกสนิค้าได้ตามปกติ แต่ไม่ได้สทิธปิระโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
อย่างเต็มที่ เพราะยงัไม่ได้ยกระดบัขึ้นเป็นด่านถาวร เน่ืองจากยงัติดปญัหาส าคญั คอื ด่านฝ ัง่เมยีนมา
ตัง้อยู่ใกล้กบัเขตแดนมากเกนิไป จะต้องด าเนินการถอยร่นออกไปอกี แต่เจา้หน้าที่ของเมยีนมาต้องการ
ตรวจสอบการแบ่งเขตแดนกนัอกีครัง้ แมจ้ะมกีารส ารวจเขตแดนกนัเรยีบรอ้ยแลว้กต็าม 
          ขณะเดยีวกนั ทางฝ ัง่ไทยยงัคงเป็นจุดผ่อนปรนพเิศษอยู่ โดยมมีูลค่าการน าเขา้และส่งออกสนิค้า
ผ่านด่านสงิขร เฉลี่ยอยู่ที่ 200-300 ล้านบาท/ปี ถอืว่ามมีูลค่าไม่มากนัก เพราะการเดนิทางในฝ ัง่ประเทศ
เมยีนมาไม่สะดวก ซึ่งหลายหน่วยงานคาดการณ์ว่า หากเปิดด่านถาวรได้จะท าให้การน าเข้า-ส่งออก
เพิม่ขึน้แบบกา้วกระโดด 
          อยา่งไรกต็าม ขณะน้ีเมยีนมาไดเ้ริม่ปรบัปรงุถนนแลว้ คาดว่าจะเสรจ็ภายในปี 2561 ซึง่จะส่งผลให้
การส่งออกสนิค้าประมงจากเมอืงมะรดิมายงัฝ ัง่ไทยสะดวกรวดเรว็มากขึน้ จากเดมิที่ต้องขนส่งอ้อมไปที่
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จงัหวดัระนอง เพื่อล าเลยีงเขา้มายงัจงัหวดัสมุทรสาครกว่า 80% นอกจากนัน้ยงัมผีูป้ระกอบการหลายราย
เริม่น าเขา้สนิคา้ผ่านด่านสงิขรบา้งแลว้ เพราะเป็นการยน่ระยะทางการขนส่งไดม้าก 
          รอน าเขา้อาหารทะเลมะรดิ 
          นายศุรอัฐกล่าวถึงการเตรียมพร้อมของภาคเอกชนว่า ได้มีการหารือกับนักลงทุนจาก จ.
สมทุรสาคร ใหม้าเปิดโรงงานแปรรปูใน จ.ประจวบครีขีนัธ ์โดยไมต่้องขนส่งไปยงัโรงงานทีส่มทุรสาคร เพื่อ
รองรบัวตัถุดบิที่มาจากเมยีนมา ขณะที่นักลงทุนในประจวบครีขีนัธก์็มคีวามพรอ้ม เช่น การแปรรูปผลไม ้
มะพรา้ว สบัปะรด ว่านหางจระเข ้อุตสาหกรรมเหลก็ ส่วนการท่องเทีย่วกส็ามารถเทีย่วไดท้ัง้จงัหวดั หากมี
การเปิดด่านจะท าใหจ้พีพี ี(GPP) ของจงัหวดัเพิม่มากขึน้จนแตะแสนลา้นแน่นอน 
          “ไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั ้นที่มีความพร้อม ภาคเอกชนเมียนมาเองก็มีการผลักดันอยู่
เช่นเดยีวกนั เพื่อให้โครงการนี้ส าเรจ็ลุล่วงไปได้ด้วยด ีทัง้การเร่งปรบัปรุงแหล่งท่องเที่ยว และการขนส่ง
อาหารทะเลเขา้มาประเทศไทยทีม่มีลูค่ากว่าหมื่นลา้นบาทต่อปี” นายศุรอฐักล่าว 
          ดา้นนายธรียุทธ พทิกัษ์สทิธิ ์ประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัเพชรบุร ีกล่าวว่า การยกระดบัด่าน
สงิขรใหเ้ป็นด่านถาวรถอืว่าเป็นโอกาสทีด่มีาก เพราะปจัจุบนัการบรรทุกสนิคา้จากฝ ัง่ไทยสามารถวิง่ไปถงึ
แค่เมอืงมดู่อง กต็้องยา้ยของขึน้รถบรรทุกเลก็ หากเป็นด่านถาวรและการก่อสรา้งถนนในฝ ัง่เมยีนมาแล้ว
เสรจ็ กจ็ะท าใหว้ตัถุดบิอาหารทะเลจากเมอืงมะรดิสามารถวิง่เขา้มายงั จ.เพชรบุร ีซึง่เป็นแหล่งคา้ขาย และ
น าไปแปรรปูที ่จ.สมทุรสงคราม สมทุรสาคร แลว้เขา้สู่กรงุเทพฯเพื่อกระจายสนิคา้ต่อไป 
          จุดผ่อนปรนพเิศษ – ปจัจุบนัด่านสงิขร จ.ประจวบครีขีนัธ์ เป็นเพยีงจุดผ่อนปรนพเิศษ ยงัไม่ได้
ยกระดบัเป็นด่านถาวร เพราะตดิปญัหาเขตแดน ขณะที่ฝ ัง่เมยีนมาได้เปิดจุดผ่าน แดนถาวรมา 2 ปีแล้ว 
ซึง่มกีารคา้ขายเลก็ ๆ น้อย ๆ ระหว่างกนับรเิวณชายแดน มลูค่าเฉลีย่อยูท่ี ่200-300 ลา้นบาท/ปี 
 
เมยีนมาไมย่อมรบัเขตแดน 
          แหล่งข่าวจากจงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์เปิดเผยกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ขณะนี้ยงัไม่สามารถ
ยกระดบัด่านสงิขรจากจุดผ่อนปรนพเิศษ ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรได ้เนื่องจากหลกักฎหมายสากลทัว่ไป 
หากจะเป็นจุดผ่านแดนถาวรต้องไม่มปีญัหาเส้นเขตแดน ซึ่งมแีนวทางแก้ไข คอื 1.การปกัปนัเขตแดนให้
ชดัเจน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานมาก 2.หากไม่ปกัปนัเขตแดน ต้องมกีารส ารวจภูมปิระเทศด้วยวธิเีก็บ
รายละเอียดภูมปิระเทศร่วม ซึ่งเจ้าหน้าที่ระดบัปฏิบตัิได้ส ารวจร่วมกันเสรจ็เรยีบรอ้ยตัง้แต่ปี 2556 แต่
ขัน้ตอนสุดท้ายต้องได้ร ับการลงนามร่วมกันของคณะกรรมการเขตแดนร่วม (Thai-Myanmar Joint 
Boundary Commissio-JBC) ไทย-เมยีนมา ซึ่งทางฝ่ายไทยมคีวามพรอ้มในการลงนาม ขณะที่อกีฝ่ายยงั
ไมพ่รอ้ม ท าใหย้งัไมส่ามารถเดนิหน้ายกระดบัเป็นจุดผ่านแดนถาวรได้ 
          “ทางออกในขณะนี้คอืรวบรวมข้อมูลด้านความมัน่คง และสถานการณ์ในพื้นที่ต้องมคีวามสงบ
เรยีบรอ้ย ไมม่ปีญัหา และก าลงัมกีารจดัเกบ็ขอ้มลูการคา้ชายแดน 5-6 เดอืนทีผ่่านมา ซึง่ขอ้มลูทีไ่ดม้นียัว่า
มลูค่าการค้าเพิม่ขึน้จ านวนมาก โดยจะน าทัง้ 2 เรื่องนี้เสนอต่อคณะอนุกรรมการพจิารณาการเปิดจุดผ่าน
แดน สภาความมัน่คงแห่งชาต ิ(สมช.) อกีครัง้หนึ่งเรว็ ๆ นี้” 
          แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า ปจัจุบนัจงัหวดัประจวบฯมคีวามพรอ้มมาก อาท ิอาคาร CIQ งบประมาณ 
249 ลา้นบาท สรา้งเสรจ็แล้ว ถนนขนาด 4 เลน นอกจากนี้ยงัเตรยีมพรอ้มเส้นทางโลจสิตกิส์ทางราง คอื 
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จากด่านสงิขรไปถนนเพชรเกษมเพยีง 1.5 กิโลเมตร ก็ถงึสถานีรถไฟหนองหนิ ซึ่งมกีารส ารวจเพื่อเป็น
เครอืขา่ยทางรางไวแ้ลว้ และทางน ้ากม็ทีัง้ท่าเรอืน ้าลกึคลองวาฬ และท่าเรอืบางสะพาน ขณะที่ฝ ัง่เมยีนมา
สรา้งถนนลาดยาง 2 เลน 180 กโิลเมตร ไปถงึมะรดิ ขณะน้ีเหลอือกีเพยีง 60 กโิลเมตร 
          หากเป็นจุดผ่านแดนถาวร สนิค้าไทยทีจ่ะทะลกัไปเมยีนมาจะมมีูลค่ามาก ทัง้สนิคา้อุปโภคบรโิภค
ที่เมยีนมาเชื่อมัน่ไทยว่ามคีุณภาพดทีี่สุด และวสัดุก่อสรา้ง ที่ขณะน้ีฝ ัง่เมยีนมาอยู่ระหว่างการสรา้งบ้าน
แปงเมอืง ซึ่งการเดินทางไปมะรดิ จาก จ.ประจวบครีขีนัธ์ จะสะดวกกว่าที่อื่นมาก โดยใช้เวลาเพียง 3 
ชัว่โมงครึง่ไปถงึมะรดิ และเพยีง 1 ชัว่โมงถงึตะนาวศร ีซึง่ก าลงัมกีารสรา้งโรงแรม คอนโดมเินียมกนัอย่าง
คกึคกั ตอนน้ียงัใช้การขนส่งวสัดุก่อสรา้งจากย่างกุ้งเขา้มาใช้เวลา 1 วนั ขณะที่ฝ ัง่ไทยจะได้รบัประโยชน์
จากการน าเขา้สนิคา้จากเมยีนมา คอื สนิคา้ประมง ทีส่ามารถน ามาแปรรปูเพิม่มลูค่าไดอ้กีมหาศาล 
          ปจัจุบนัเมยีนมาไดเ้ปิดจดุผ่านแดนถาวรมา 2 ปีแลว้ ขณะทีฝ่ ัง่ไทยยงัเป็นจุดผ่อนปรนพเิศษ ซึง่แม้
จะสามารถใชบ้ตัรผ่านแดนเขา้ออก หรอืน าเขา้-ส่งออกได้ตามปกต ิระหว่าง 2 ชาต ิแต่บุคคลชาตทิี ่3 ไม่
สามารถท าได้ ดงันัน้หากยกระดบัด่านสิงขรเป็นจุดผ่านแดนถาวรจะสร้างความเชื่อมัน่ใหกัับนักลงทุน
ประเทศต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้มูลค่าการค้าเพิม่ขึน้อกีมาก นอกจากน้ี การท่องเที่ยวก็จะตามมา เน่ืองจากฝ ัง่
เมยีนมาทัง้ตะนาวศร ีและมะรดิ ยงัมบีรรยากาศของประเทศไทยเมือ่ 30 ปีทีแ่ลว้ 
 
ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห ์- ศนูยพ์ยากรณ์ฯหอการค้าไทย 
Source - ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกจิและธุรกจิม.หอการคา้ไทย (Th) 
 
ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสปัดาหท่ี์ผ่านมา 
 
          - ภาวะเศรษฐกจิไทยในเดอืน ส.ค. ยงัขยายตวัอย่างต่อเนื่อง โดยแรงขบัเคลื่อนหลกัยงัมาจากการ
ส่งออกสนิคา้และบรกิารทีข่ยายตวัไดด้ ี
          - กนง. มมีตเิอกฉนัทใ์หค้งอตัราดอกเบีย้นโยบายที ่1.5% 
          - ดชันีผลผลติอุตสาหกรรม (MPI) ในเดอืน ส.ค. เพิม่ขึน้ 3.74% yoy, อตัราการใชก้ าลงัการผลติใน
เดอืน ส.ค. อยูท่ี ่62.5% 
          - กนง. ปรบัเพิม่คาดการณ์จดีพีใีนปี 60 เป็นเตบิโต 3.8% จากเดมิคาดขยายตวั 3.5% 
          - ธนาคารพฒันาเอเชยี (ADB) คงประมาณการเศรษฐกจิไทยในปีนี้ไวท้ี ่3.5% ตามทีเ่คยคาดการณ์
ไว ้
          - ค่าเงนิบาทในสปัดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดบั 33.35 บาทต่อดอลลาร ์สรอ.(อ่อนค่าจากราคาปิดเมื่อ
วนัศุกรท์ี ่22 ก.ย.) 
 
          ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่า ภาวะเศรษฐกจิไทยในเดอืน ส.ค. ยงัขยายตวัต่อเนื่ อง 
โดยแรงขบัเคลื่อนหลกัยงัมาจากการส่งออกสนิค้าและบรกิารที่ยงัขยายตวัได้ดต่ีอเนื่อง สอดคล้องกบัอุป
สงค์ต่างประเทศที่เพิม่ขึน้ ในขณะที่การบรโิภคภาคเอกชนขยายตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป ส่วนการใช้จ่าย
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ภาครฐันัน้ขยายตวัจากรายจ่ายประจ า ขณะที่รายจ่ายลงทุนปรบัตวัลดลง ส่วนการผลติภาคอุตสาหกรรม
ขยายตวัทัง้การผลติเพื่อส่งออกและเพื่อรองรบัอุปสงคใ์นประเทศ อย่างไรกต็าม การลงทุนภาคเอกชนยงัคง
ทรงตัวจากเดือนก่อน, คณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายไวท้ี ่1.50% ต่อปี เนื่องจากเหน็ว่าระบบการเงนิโดยรวมมเีสถยีรภาพ แต่ยงัตอ้งตดิตามความเสีย่ง
ในบางจุดทีอ่าจจะสรา้งความเปราะบางให้กบัเสถยีรภาพระบบการเงนิได้ในอนาคต โดยเฉพาะพฤตกิรรม
แสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึน้ในภาวะอตัราดอกเบี้ยต ่าเป็นเวลานาน ซึ่งอาจน าไปสู่การประเมนิความเสีย่ง
ต ่ากว่าที่ควร, ธปท. ได้ประกาศรายชื่อธนาคารพาณิชยท์ี่มนีัยต่อความเสี่ยงเชงิระบบในประเทศประจ าปี 
60 ซึง่ประกอบดว้ย ธ.กรงุเทพ, ธ.กรงุไทย, ธ.กรงุศรอียธุยา, ธ.กสกิรไทย และ ธ.ไทยพาณชิย ์
          ส านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่าดชันีผลผลติอุตสาหกรรม (MPI) ในเดอืน ส.ค. 
เพิม่ขึน้ 3.74% yoy และถอืว่าเป็นระดบัที่สูงที่สุดในรอบ 9 เดอืน ส่วนอตัราการใช้ก าลงัการผลติในเดอืน 
ส.ค. อยู่ที่ 62.5% เพิ่มขึ้นจาก 60.0% ในเดอืน ก.ค., ส านักงานเศรษฐกิจการคลงัเปิดเผยว่าในช่วง 11 
เดอืน แรกของปี งปม. 2560 รฐับาลมรีายได้ 2.08 ล้านล้านบาท ในขณะที่มกีารเบกิจ่ายเงินงบประมาณ 
2.67 ล้านล้านบาท รฐับาลได้กู้เงนิเพื่อชดเชยการขาดดุล 4.62 แสนล้านบาท ส่งผลให้เงนิคงคลงั ณ สิ้น
เดอืน ส.ค. 2560 ม ีจ านวน 3.15 แสนลา้นบาท ซึง่สงูกว่าปีก่อนอยูป่ระมาณ 1.2 หมืน่ลา้นบาท 
          คณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรบัเพิ่มคาดการณ์
ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (จดีีพี) ของไทยในปี 60 เป็นเติบโต 3.8% จากเดิมคาดขยายตัว 3.5% 
พรอ้มทัง้ปรบัเพิม่คาดการณ์การส่งออกปีนี้เป็นขยายตวั 8.0% จากเดมิคาดโต 5.0% , ในขณะที่ธนาคาร
พฒันาเอเชยี (ADB) คงประมาณการเศรษฐกจิไทยในปีนี้ไว้ที่ 3.5% ตามที่เคยคาดการณ์ไว้ โดยมองว่า
การส่งออกจะยงัเตบิโตไดอ้ยา่งต่อเนื่อง และเชื่อว่าการลงทุนภาครฐัจะเรง่ตวัขึน้ 
          ค่าเงนิบาทในสปัดาหท์ีผ่่านมาปิดทีร่ะดบั 33.35 บาทต่อดอลลาร ์สรอ. อ่อนค่าจากราคาปิดเมือ่วนั
ศุกรท์ี ่22 ก.ย. ปจัจยัทีส่ าคญัตลอดสปัดาหน้ี์เป็นในเรือ่งของมกีารขายสนิทรพัยใ์นตลาดเกดิใหม่ และกลบั
เขา้ไปถอืดอลลาร ์ท าใหเ้งนิบาทไมไ่ดเ้ป็นสกุลเดยีวทีอ่่อนค่าแต่เป็นทัง้ภูมภิาค รวมทัง้เงนิเยนและยโูรดว้ย 
ส าหรบัผลประชุม กนง. คงดอกเบี้ยนัน้มผีลท าให้เงนิบาทกลบัมาแขง็ค่าในช่วงสัน้ๆ หลงัจากนัน้กอ่็อนค่า
ต่อ ซึง่ตลาดมองว่าดอลลารน่์าจะกลบัมาแขง็ค่าและบาทจะกลบัมาอ่อนค่าอกีครัง้ในช่วงสปัดาหห์น้า 
 
ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสปัดาหท่ี์ผ่านมา 
 
          - ประเทศสหรฐัฯ: จดีพีปีระจ าไตรมาส 2/2560 (ประมาณการครัง้สุดท้าย) ขยายตวั 3.1% , ดชันี
การท าสญัญาขายบา้นทีร่อปิดการขายในเดอืน ส.ค. ลดลง 2.6% 
          - ประเทศจนี: รายไดร้ฐัวสิาหกจิในช่วง 8 เดอืนแรกของปี 2560 เพิม่ขึน้ 15.7% และมกี าไรพุ่งขึน้ 
17.3% 
          - ประเทศญี่ปุน่: อตัราว่างงานในเดอืน ส.ค.อยู่ทีร่ะดบั 2.8% (ไมเ่ปลีย่นแปลง), ดชันีราคาผูบ้รโิภค 
(CPI) พืน้ฐานในเดอืน ส.ค. ปรบัตวัขึน้ 0.7% 
          - สหภาพยโุรป/ยโูรโซน: ความเชื่อมัน่ภาคธุรกจิยโูรโซนในเดอืน ก.ย. ดดีตวัขึน้แตะระดบั 113 
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          - ราคาน ้ามนัดบิในสปัดาหท์ีผ่่านมาปรบัตวัเพิม่ขึน้ประมาณ 2.0% เมือ่เทยีบกบัสปัดาหก่์อน 
 
          ประเทศสหรฐัฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรฐัเปิดเผยว่าผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จดีีพี) 
ประจ าไตรมาส 2/2560 (ประมาณการครัง้สุดทา้ย) ขยายตวั 3.1% ซึง่สูงกว่าตวัเลขประมาณการครัง้ที ่2 ที่
ระดบั 3.0%, สมาคมนายหน้าอสงัหารมิทรพัยแ์ห่งชาตขิองสหรฐั (NAR) เปิดเผยว่าดชันีการท าสญัญาขาย
บา้นทีร่อปิดการขายในเดอืน ส.ค. ลดลง 2.6%ประเทศจนี: คณะกรรมการก ากบัดแูลและบรหิารรฐัวสิาหกจิ
ของจนี (SASAC) เปิดเผยว่ารายไดร้ฐัวสิาหกจิในช่วง 8 เดอืน แรกของปี 2560 เพิม่ขึน้ 15.7% และมกี าไร
พุ่งขึน้ 17.3% 
          ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวสัดกิารของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าอตัราว่างงานใน
เดอืน ส.ค.อยู่ทีร่ะดบั 2.8% ซึ่งไม่เปลีย่นแปลงจากเดอืน ก.ค., กระทรวงสื่อสารและกจิการภายในประเทศ
ของญีปุ่่นเปิดเผยว่าดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) พืน้ฐานในเดอืน ส.ค. ปรบัตวัขึน้ 0.7% หลงัจากทีป่รบัตวัขึน้ 
0.5% ในเดอืน ก.ค. สหภาพยุโรป/ยูโรโซน:คณะกรรมาธกิารยุโรปเปิดเผยว่าความเชื่อมัน่ภาคธุรกจิยูโร
โซนในเดอืน ก.ย. ดดีตวัขึน้แตะระดบั 113 จากระดบั 111.9 ในเดอืน ส.ค. 
          ราคาน ้ามนัดบิในสปัดาห์ที่ผ่านมาปรบัตวัเพิม่ขึน้ประมาณ 2.0% เมื่อเทยีบกบัสปัดาห์ก่อน โดย
สญัญาน ้ามนัดบิเวสต์เท็กซสั (WTI) งวดส่งมอบเดอืน พ.ย. 60 ปิดตลาดเมื่อวนัศุกรท์ี่ 29 ก.ย. ที่ระดบั 
51.67 ดอลลาร ์สรอ./บารเ์รล ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 1.01 ดอลลาร/์บารเ์รล หรอืคดิเป็น 2.0% เมื่อเทยีบกบัราคา
ปิดเมื่อวนัศุกรท์ี่ 22 ก.ย. โดยในสปัดาห์ที่ผ่านมามปีจัจยัของสถานการณ์ความตงึเครยีดทางการเมอืงใน
ตะวนัออกกลางท าใหน้กัลงทุนต้องตดิตามอยา่งใกลช้ดิ นอกจากนัน้ตลาดน ้ามนัยงัไดร้บัแรงหนุนจากความ
พยายามของกลุ่มประเทศผูส้่งออกน ้ามนัในการลดอุปทานน ้ามนัโลกลงอกีราว 2% 
 
ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาหน้ี์ (2-6 ตลุาคม 2560) 
 
          - ประเทศสหรฐัฯ: การเปิดเผยตัวเลขดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบรกิาร
เดอืน ก.ย. จากมารก์ติ, ดชันีภาคการผลติ/ภาคบรกิารเดอืน ก.ย. จากสถาบนัจดัการดา้นอุปทานของสหรฐั 
(ISM), ดุลการคา้เดอืน ส.ค. 
          - สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: การเปิดเผยตัวเลขดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื้อ (PMI) ภาคการผลติ/ภาค
บรกิารเดอืน ก.ย. จากมารก์ติ, อตัราว่างงานเดอืน ส.ค., ดชันีราคาผูผ้ลติ (PPI) เดอืน ส.ค. 
          - ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตวัเลขความเชื่อมัน่ของกลุ่มผูผ้ลติรายใหญ่ของญี่ปุ่น (ทงักนั) ประจ า
ไตรมาสที่ 3 2560, ความเชื่อมัน่ผู้บรโิภคเดอืน ก.ย., ทุนส ารองเงนิตราต่างประเทศเดอืน ก.ย., ดชันีชีน้ า
เศรษฐกจิเดอืน ส.ค. 
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