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แฉเลี่ยงภาษี โจ่งครึ่ม สังคุ
่ มสิ นค้าออนไลน์
Source - เดลินิวส์ (Th)
นายกุ ลศิ สมบัติศิร ิ อธิบดีก รมศุล กากร เปิ ดเผยว่า ได้สงให้
ั ่ เจ้าหน้ าที่เพิ่มความเข้มงวดในการ
จัดเก็บภาษีสนิ ค้าที่มกี ารสังซื
่ ้อระบบออนไลน์จากต่างประเทศและจัดส่งทางไปรษณียเ์ ข้ามาในไทย หลัง
พบว่าผู้ประกอบการและผู้ซ้อื ของไทยใช้ช่องว่างทางกฎหมาย สาแดงราคาสินค้าต่ ากว่าความเป็ นจริง
เพื่อให้ได้รบั การยกเว้นการเสียภาษีศุลกากรนาเข้าสินค้าทีม่ มี ลู ค่าไม่เกิน 1,500 บาท เข้ามาในไทย
"ที่ผ่านมามูลค่าการสังซื
่ อ้ สินค้าทางไปรษณียท์ งั ้ ในและต่างประเทศจะเติบโตขึน้ เยอะมาก แต่การ
จัดเก็บรายได้ภาษีจากสินค้าเหล่านี้กลับยังไม่เยอะตาม เพราะส่วนใหญ่ ผู้ซ้อื มักระบุราคาสาแดงต่ ากว่า
1,500 บาท ทัง้ หมดเพื่อไม่ตอ้ งเสียภาษี แต่พอมีการตรวจสอบจริง ๆก็พบว่าเกือบทัง้ หมดมีราคาเกินกว่าที่
กาหนด อย่างบางรายประมูลกระเป๋าจากญี่ป่นุ ระบุราคา 400 เยน หรือคิดเป็ นเงินไทยเพียง 120 บาท แต่
พอเปิดเข้าไปดูกลับเป็ นกระเป๋าแบรนด์เนมมูลค่านับหมื่นบาท"
ส าหรับ สิน ค้าออนไลน์ ท่ีจะคุ ม เข้ม มีท งั ้ สิน ค้าที่ป ระมูล จากเว็บ ไซต์ในต่ างประเทศ เช่ น อีเบย์
เว็บไซต์จากญี่ป่นุ รวมถึงสินค้าสังซื
่ อ้ จากเว็บไซต์ออนไลน์โดยตรง ซึง่ ได้สงให้
ั ่ เจ้าหน้าทีก่ รมศุลฯ สอดส่อง
เพิม่ ขึน้ หากพบว่าสินค้ารายการใดบนหน้ าเว็บไซต์สอดคล้องกับสินค้าที่สงซื
ั ่ ้อมาในไทยก็จะให้เก็บภาพ
หน้าจอ หรือแคปหน้าจอไว้ทนั ที เพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการเรียกเก็บภาษี รวมถึงสินค้าละเมิดลิขสิทธิ ์ที่ส่ง
ข้ามชายแดนเข้ามาขายในไทยก็ตรวจดูด้วย เพราะทีผ่ ่านมายังพบกระเป๋า รองเท้าแบรนด์เนมของปลอม
ลักลอบส่งเข้ามาขายในไทย อย่างไรก็ตามหากเป็ นข้าวของเครื่องใช้ท่คี นไทยไปทางานและส่งกลับก็อาจ
ได้รบั การยกเว้นตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้แนวทางการแก้ไข กรมได้มกี ารตัง้ ศูนย์ขา่ วกรองกรมศุลกากรขึน้ มา เพื่อเก็บรวบรวมการข่าว
ป้องกันการสาแดงเท็จ สาแดงราคาต่ าหรือน้ าหนักเกิน โดยกับบริษัทรับพรีออร์ เดอร์ นาเข้าสินค้าจาก
ต่างประเทศ ถ้าตรวจพบจงใจกระทาผิดซ้าซากจะมีการขึน้ บัญชีดา เพื่อทาการตรวจสอบถี่ขน้ึ และยึดของ
จริงเพื่อให้ทาธุรกิจได้ยากขึน้ ไม่ใช่ให้เพียงจ่ายค่าปรับแล้วจบไปเหมือนแต่ก่อน หรือหากเป็นกรณีบุคคลที่
มีการสังซื
่ ้อสินค้าออนไลน์ หากซื้อที่เดียวกันบ่อยก็จะมีการตรวจเข้มด้วย เพราะพบว่ามีความพยายาม
นาเข้าบุหรีไ่ ฟฟ้าซึง่ เป็ นสิง่ ทีผ่ ดิ กฎหมายเข้ามาขาย
นายกุลศิ กล่าวว่าที่ผ่านมาสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ได้เสนอให้กรมศุลฯ ปรับลดการยกเว้นภาษี
สินค้าออนไลน์ให้เหลือไม่เกิน 500 บาท เพื่อขยายฐานการจัดเก็บภาษีเพิม่ ขึน้ แต่กรมศุลฯ ยังคงยืนยันที่
เรียกเก็บเหมือนเดิมแต่จะมีการเพิม่ ความเข้มงวดเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้สงู ขึน้
ส่วนข่าวลือที่ว่าปญั หาด้านการจัดเก็บภาษีกรมศุลฯได้ทาให้ผู้ประกอบการธุรกิจค้าขายออนไลน์
รายใหญ่ของโลกอย่างลาซาดา และ อาลีบาบา เตรียมย้ายฐานการค้าหนีไปประเทศอื่น ขอยืนยันว่าไม่เป็ น
ความจริงและขณะนี้ ก็ได้มกี ารหารือ กับ ทัง้ 2 บริษัท อย่างต่ อ เนื่ อ งถึงการจั ดตัง้ อี คอมเมิร์ซ พาร์ค ใน
เมืองไทย อีก ทัง้ ยืนยันว่ากฎหมายภาษีศุ ล กากรใหม่ท่เี ตรียมใช้ว นั ที่ 13 พ.ย.นี้ จะมีการใช้เทคโนโลยี
อานวยความสะดวกการขนสินค้าผ่านแดนไปยังประเทศที่สาม รวมถึงการถ่ายลาสินค้าจากเครื่องบินให้
สะดวกมีขนั ้ ตอนการขนส่งทีล่ ดลง
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นอกจากนี้ก่อนที่ พ.ร.บ.ศุลกากร ฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ กรมฯจะเชิญผู้ประกอบการรายใหญ่
ระดับประเทศ 600 ราย ซึ่งเป็ นสมาชิกจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย สมาคมธนาคารไทย เข้ามาประชุมสร้างความเข้าใจและรับฟงั ความคิดเห็นก่อนที่กฎหมายบังคับใช้
จริง เช่น เรือ่ งเขตปลอดภาษี วิธศี ุลกากรนาเข้าส่งออกต่าง ๆ เป็นต้น.
เปิ ดด่าน “สิ งขร” ติ ดปมปักปันเขตแดน รอเมียนมาลงนาม-เอกชนลุ้นจนเหนื่ อยรับอานิ สงส์
Source - เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ (Th)
เปิ ด “สิงขร” เป็ นด่านถาวรติด ปญั หาปกั ปนั เขตแดน เมียนมาไม่พ ร้อ มลงนาม ด้านเอกชนภาค
ตะวันตก “ประจวบฯ-เพชรบุร-ี สมุทรสาคร” ลุ้นรับอานิสงส์นาเข้าวัตถุดบิ อาหารทะลจากเมืองมะริดมาแปร
รูปส่งออก มันใจหากเปิ
่
ดด่านได้ มูลค่าการค้าสินค้าเกษตร ก่อสร้าง อุปโภคบริโภค ประมง ท่องเที่ยว โต
ก้าวกระโดดแน่ ด้านทางการเมียนมาเร่งสร้างถนนสองเลน 180 กม. พัฒนาเมืองมะริด ตะนาวศรี
ด่านสิงขรตัง้ อยู่ทห่ี มูบ่ า้ นไร่เขวา อ.เมือง จ.ประขวบคีรขี นั ธ์ ตรงข้ามกับหมู่บา้ นมูด่องของเมียนมา
เป็ นทางผ่านไปยังเมืองมะริด ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร หากการเดินทางสะดวกจะใช้เวลาเพียง
3.5 ชัวโมง
่
ทีผ่ ่านมามีการผลักดันให้ยกระดับให้เป็ นจุดผ่านแดนถาวรเพื่อเพิม่ ศักยภาพทางการค้า ขณะที่
ในปี 2557 รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เดินทางไปพบกับ พล.อ.เต็ง เส่ง ประธานาธิบดีเมียนมา
อย่ า งเป็ น ทางการ และได้ ร่ว มลงนามบัน ทึก ความเข้า ใจสถาปนาเมือ งพี่เมือ งน้ อ ง ระหว่ า งจัง หวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์กบั เมืองมะริด
ขณะเดียวกันในปี 2558-2559 กระทรวงมหาดไทยมีประกาศ เรื่อง การเปิดจุดผ่อนปรนพิเศษด่าน
สิงขร และรัฐบาลไทยยังได้ผ่อนคลายข้อจากัดด้านการค้าและการท่องเที่ยวในบริเวณจุดผ่อนปรนพิเศษ
ด่านสิงขรอีกด้วย แต่จนถึงปจั จุบนั ก็ยงั ไม่สามารถเปิดเป็ นด่านถาวรได้
เอกชนลุน้ เปิดด่านถาวรให้เร็ว
นายศุรอัฐ ณรงค์ฤทธิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ”
ว่า ปจั จุบนั ด่านสิงขรสามารถนาเข้าและส่งออกสินค้าได้ตามปกติ แต่ ไม่ได้สทิ ธิประโยชน์ ในด้านต่ าง ๆ
ั ่ ยนมา
อย่างเต็มที่ เพราะยังไม่ได้ยกระดับขึ้นเป็ นด่ านถาวร เนื่องจากยังติดปญั หาส าคัญ คือ ด่านฝ งเมี
ตัง้ อยู่ใกล้กบั เขตแดนมากเกินไป จะต้องดาเนินการถอยร่นออกไปอีก แต่เจ้าหน้าที่ของเมียนมาต้องการ
ตรวจสอบการแบ่งเขตแดนกันอีกครัง้ แม้จะมีการสารวจเขตแดนกันเรียบร้อยแล้วก็ตาม
ั่
ขณะเดียวกัน ทางฝงไทยยั
งคงเป็ นจุดผ่อนปรนพิเศษอยู่ โดยมีมูลค่าการนาเข้าและส่งออกสินค้า
ั่
ผ่านด่านสิงขร เฉลี่ยอยู่ท่ี 200-300 ล้านบาท/ปี ถือว่ามีมูลค่าไม่มากนัก เพราะการเดินทางในฝงประเทศ
เมีย นมาไม่ส ะดวก ซึ่งหลายหน่ วยงานคาดการณ์ ว่า หากเปิ ด ด่านถาวรได้จะท าให้การน าเข้า-ส่ งออก
เพิม่ ขึน้ แบบก้าวกระโดด
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เมียนมาได้เริม่ ปรับปรุงถนนแล้ว คาดว่าจะเสร็จภายในปี 2561 ซึง่ จะส่งผลให้
ั่
การส่งออกสินค้าประมงจากเมืองมะริดมายังฝงไทยสะดวกรวดเร็
วมากขึน้ จากเดิมที่ต้องขนส่งอ้อมไปที่
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จังหวัดระนอง เพื่อลาเลียงเข้ามายังจังหวัดสมุทรสาครกว่า 80% นอกจากนัน้ ยังมีผปู้ ระกอบการหลายราย
เริม่ นาเข้าสินค้าผ่านด่านสิงขรบ้างแล้ว เพราะเป็นการย่นระยะทางการขนส่งได้มาก
รอนาเข้าอาหารทะเลมะริด
นายศุ ร อัฐ กล่ า วถึ ง การเตรีย มพร้อ มของภาคเอกชนว่ า ได้ ม ีก ารหารือ กับ นั ก ลงทุ น จาก จ.
สมุทรสาคร ให้มาเปิดโรงงานแปรรูปใน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ โดยไม่ต้องขนส่งไปยังโรงงานทีส่ มุทรสาคร เพื่อ
รองรับวัตถุดบิ ที่มาจากเมียนมา ขณะที่นักลงทุนในประจวบคีรขี นั ธ์ก็มคี วามพร้อม เช่น การแปรรูปผลไม้
มะพร้าว สับปะรด ว่านหางจระเข้ อุตสาหกรรมเหล็ก ส่วนการท่องเทีย่ วก็สามารถเทีย่ วได้ทงั ้ จังหวัด หากมี
การเปิดด่านจะทาให้จพี พี ี (GPP) ของจังหวัดเพิม่ มากขึน้ จนแตะแสนล้านแน่ นอน
“ไม่ เ พีย งแต่ ป ระเทศไทยเท่ า นั ้น ที่ม ีค วามพร้อ ม ภาคเอกชนเมีย นมาเองก็ม ีก ารผลัก ดัน อยู่
เช่นเดียวกัน เพื่อให้โครงการนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทัง้ การเร่งปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว และการขนส่ง
อาหารทะเลเข้ามาประเทศไทยทีม่ มี ลู ค่ากว่าหมื่นล้านบาทต่อปี ” นายศุรอัฐกล่าว
ด้านนายธีรยุทธ พิทกั ษ์สทิ ธิ ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุร ี กล่าวว่า การยกระดับด่าน
ั่
สิงขรให้เป็ นด่านถาวรถือว่าเป็ นโอกาสทีด่ มี าก เพราะปจั จุบนั การบรรทุกสินค้าจากฝงไทยสามารถวิ
ง่ ไปถึง
ั ่ ยนมาแล้ว
แค่เมืองมูด่อง ก็ต้องย้ายของขึน้ รถบรรทุกเล็ก หากเป็ นด่านถาวรและการก่อสร้างถนนในฝงเมี
เสร็จ ก็จะทาให้วตั ถุดบิ อาหารทะเลจากเมืองมะริดสามารถวิง่ เข้ามายัง จ.เพชรบุร ี ซึง่ เป็ นแหล่งค้าขาย และ
นาไปแปรรูปที่ จ.สมุทรสงคราม สมุทรสาคร แล้วเข้าสู่กรุงเทพฯเพื่อกระจายสินค้าต่อไป
จุดผ่อนปรนพิเศษ – ปจั จุบนั ด่านสิงขร จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ เป็ นเพียงจุดผ่อนปรนพิเศษ ยังไม่ได้
ั ่ ยนมาได้เปิ ดจุดผ่าน แดนถาวรมา 2 ปี แล้ว
ยกระดับเป็ นด่านถาวร เพราะติดปญั หาเขตแดน ขณะที่ฝงเมี
ซึง่ มีการค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ ระหว่างกันบริเวณชายแดน มูลค่าเฉลีย่ อยูท่ ่ี 200-300 ล้านบาท/ปี
เมียนมาไม่ยอมรับเขตแดน
แหล่ งข่าวจากจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์เปิ ด เผยกับ “ประชาชาติธุ รกิจ ” ว่า ขณะนี้ ย งั ไม่ส ามารถ
ยกระดับด่านสิงขรจากจุดผ่อนปรนพิเศษ ให้เป็ นจุ ดผ่านแดนถาวรได้ เนื่องจากหลักกฎหมายสากลทัวไป
่
หากจะเป็ นจุดผ่านแดนถาวรต้องไม่มปี ญั หาเส้นเขตแดน ซึ่งมีแนวทางแก้ไข คือ 1.การปกั ปนั เขตแดนให้
ชัดเจน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานมาก 2.หากไม่ปกั ปนั เขตแดน ต้องมีก ารสารวจภูมปิ ระเทศด้วยวิธเี ก็บ
รายละเอียดภูมปิ ระเทศร่วม ซึ่งเจ้าหน้ าที่ระดับปฏิบตั ิได้สารวจร่วมกันเสร็จเรียบร้อยตัง้ แต่ ปี 2556 แต่
ขัน้ ตอนสุ ด ท้ า ยต้ อ งได้ร ับ การลงนามร่ว มกัน ของคณะกรรมการเขตแดนร่ว ม (Thai-Myanmar Joint
Boundary Commissio-JBC) ไทย-เมียนมา ซึ่งทางฝ่ายไทยมีความพร้อมในการลงนาม ขณะที่อกี ฝ่ายยัง
ไม่พร้อม ทาให้ยงั ไม่สามารถเดินหน้ายกระดับเป็ นจุดผ่านแดนถาวรได้
“ทางออกในขณะนี้คอื รวบรวมข้อมูล ด้านความมันคง
่ และสถานการณ์ ในพื้นที่ต้องมีค วามสงบ
เรียบร้อย ไม่มปี ญั หา และกาลังมีการจัดเก็บข้อมูลการค้าชายแดน 5-6 เดือนทีผ่ ่านมา ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้มนี ยั ว่า
มูลค่าการค้าเพิม่ ขึน้ จานวนมาก โดยจะนาทัง้ 2 เรื่องนี้เสนอต่อคณะอนุ กรรมการพิจารณาการเปิ ดจุดผ่าน
แดน สภาความมันคงแห่
่
งชาติ (สมช.) อีกครัง้ หนึ่งเร็ว ๆ นี้”
แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า ปจั จุบนั จังหวัดประจวบฯมีความพร้อมมาก อาทิ อาคาร CIQ งบประมาณ
249 ล้านบาท สร้างเสร็จแล้ว ถนนขนาด 4 เลน นอกจากนี้ยงั เตรียมพร้อมเส้นทางโลจิสติกส์ทางราง คือ
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จากด่านสิงขรไปถนนเพชรเกษมเพียง 1.5 กิโลเมตร ก็ถงึ สถานีรถไฟหนองหิน ซึ่งมีการสารวจเพื่อเป็ น
ั ่ ยนมา
เครือข่ายทางรางไว้แล้ว และทางน้ าก็มที งั ้ ท่าเรือน้ าลึกคลองวาฬ และท่าเรือบางสะพาน ขณะที่ฝงเมี
สร้างถนนลาดยาง 2 เลน 180 กิโลเมตร ไปถึงมะริด ขณะนี้เหลืออีกเพียง 60 กิโลเมตร
หากเป็ นจุดผ่านแดนถาวร สินค้าไทยทีจ่ ะทะลักไปเมียนมาจะมีมูลค่ามาก ทัง้ สินค้าอุปโภคบริโภค
ั ่ ยนมาอยู่ระหว่างการสร้างบ้าน
ที่เมียนมาเชื่อ มันไทยว่
่
ามีคุณ ภาพดีท่สี ุด และวัสดุก่อสร้าง ที่ขณะนี้ฝงเมี
แปงเมือ ง ซึ่งการเดินทางไปมะริด จาก จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ จะสะดวกกว่าที่อ่นื มาก โดยใช้เวลาเพียง 3
ชัวโมงครึ
่
ง่ ไปถึงมะริด และเพียง 1 ชัวโมงถึ
่
งตะนาวศรี ซึง่ กาลังมีการสร้างโรงแรม คอนโดมิเนียมกันอย่าง
ั่
คึกคัก ตอนนี้ยงั ใช้การขนส่งวัสดุก่อสร้างจากย่างกุ้งเข้ามาใช้เวลา 1 วัน ขณะที่ฝงไทยจะได้
รบั ประโยชน์
จากการนาเข้าสินค้าจากเมียนมา คือ สินค้าประมง ทีส่ ามารถนามาแปรรูปเพิม่ มูลค่าได้อกี มหาศาล
ั่
ปจั จุบนั เมียนมาได้เปิดจุดผ่านแดนถาวรมา 2 ปีแล้ว ขณะทีฝ่ งไทยยั
งเป็ นจุดผ่อนปรนพิเศษ ซึง่ แม้
จะสามารถใช้บตั รผ่านแดนเข้าออก หรือนาเข้า -ส่งออกได้ตามปกติ ระหว่าง 2 ชาติ แต่บุคคลชาติท่ี 3 ไม่
สามารถทาได้ ดังนัน้ หากยกระดับด่านสิงขรเป็ นจุดผ่ านแดนถาวรจะสร้างความเชื่อมันใหั
่ กับนักลงทุ น
ประเทศต่าง ๆ ซึ่งจะทาให้มูลค่าการค้าเพิม่ ขึน้ อีกมาก นอกจากนี้ การท่องเที่ยวก็จะตามมา เนื่องจากฝงั ่
เมียนมาทัง้ ตะนาวศรี และมะริด ยังมีบรรยากาศของประเทศไทยเมือ่ 30 ปีทแ่ี ล้ว
ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์ - ศูนย์พยากรณ์ฯหอการค้าไทย
Source - ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจม.หอการค้าไทย (Th)
ภาวะเศรษฐกิ จไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือน ส.ค. ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยแรงขับเคลื่อนหลักยังมาจากการ
ส่งออกสินค้าและบริการทีข่ ยายตัวได้ดี
- กนง. มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบีย้ นโยบายที่ 1.5%
- ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในเดือน ส.ค. เพิม่ ขึน้ 3.74% yoy, อัตราการใช้กาลังการผลิตใน
เดือน ส.ค. อยูท่ ่ี 62.5%
- กนง. ปรับเพิม่ คาดการณ์จดี พี ใี นปี 60 เป็นเติบโต 3.8% จากเดิมคาดขยายตัว 3.5%
- ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) คงประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีน้ไี ว้ท่ี 3.5% ตามทีเ่ คยคาดการณ์
ไว้
- ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ผี ่านมาปิ ดที่ระดับ 33.35 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.(อ่อนค่าจากราคาปิ ดเมื่อ
วันศุกร์ท่ี 22 ก.ย.)
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่า ภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือน ส.ค. ยังขยายตัวต่อเนื่ อง
โดยแรงขับเคลื่อนหลักยังมาจากการส่งออกสินค้าและบริการที่ยงั ขยายตัวได้ดตี ่อเนื่อง สอดคล้องกับอุป
สงค์ต่างประเทศที่เพิม่ ขึน้ ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ส่วนการใช้จ่าย
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ภาครัฐนัน้ ขยายตัวจากรายจ่ายประจา ขณะที่รายจ่ายลงทุนปรับตัวลดลง ส่ วนการผลิตภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัวทัง้ การผลิตเพื่อส่งออกและเพื่อรองรับอุปสงค์ในประเทศ อย่างไรก็ตาม การลงทุนภาคเอกชนยังคง
ทรงตัว จากเดือ นก่ อ น, คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีม ติเป็ น เอกฉัน ท์ให้ค งอัต ราดอกเบี้ย
นโยบายไว้ท่ี 1.50% ต่อปี เนื่องจากเห็นว่าระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพ แต่ยงั ต้องติดตามความเสีย่ ง
ในบางจุดทีอ่ าจจะสร้างความเปราะบางให้กบั เสถียรภาพระบบการเงินได้ในอนาคต โดยเฉพาะพฤติกรรม
แสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึน้ ในภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ าเป็ นเวลานาน ซึ่งอาจนาไปสู่การประเมินความเสีย่ ง
ต่ ากว่าที่ควร, ธปท. ได้ประกาศรายชื่อธนาคารพาณิชย์ท่มี นี ัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศประจาปี
60 ซึง่ ประกอบด้วย ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.กสิกรไทย และ ธ.ไทยพาณิชย์
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในเดือน ส.ค.
เพิม่ ขึน้ 3.74% yoy และถือว่าเป็ นระดับที่สูงที่สุดในรอบ 9 เดือน ส่วนอัตราการใช้กาลังการผลิตในเดือน
ส.ค. อยู่ท่ี 62.5% เพิ่มขึ้นจาก 60.0% ในเดือน ก.ค., สานักงานเศรษฐกิจการคลังเปิ ดเผยว่าในช่วง 11
เดือน แรกของปี งปม. 2560 รัฐบาลมีรายได้ 2.08 ล้านล้านบาท ในขณะที่มกี ารเบิกจ่ายเงิ นงบประมาณ
2.67 ล้านล้านบาท รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 4.62 แสนล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้น
เดือน ส.ค. 2560 มี จานวน 3.15 แสนล้านบาท ซึง่ สูงกว่าปีก่อนอยูป่ ระมาณ 1.2 หมืน่ ล้านบาท
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับเพิ่ม คาดการณ์
ผลิต ภัณ ฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ของไทยในปี 60 เป็ นเติบโต 3.8% จากเดิมคาดขยายตัว 3.5%
พร้อมทัง้ ปรับเพิม่ คาดการณ์การส่งออกปี น้ีเป็ นขยายตัว 8.0% จากเดิมคาดโต 5.0%, ในขณะที่ธนาคาร
พัฒนาเอเชีย (ADB) คงประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี น้ีไว้ท่ี 3.5% ตามที่เคยคาดการณ์ไว้ โดยมองว่า
การส่งออกจะยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และเชื่อว่าการลงทุนภาครัฐจะเร่งตัวขึน้
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ทผ่ี ่านมาปิดทีร่ ะดับ 33.35 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าจากราคาปิดเมือ่ วัน
ศุกร์ท่ี 22 ก.ย. ปจั จัยทีส่ าคัญตลอดสัปดาห์น้ีเป็ นในเรือ่ งของมีการขายสินทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่ และกลับ
เข้าไปถือดอลลาร์ ทาให้เงินบาทไม่ได้เป็ นสกุลเดียวทีอ่ ่อนค่าแต่เป็ นทัง้ ภูมภิ าค รวมทัง้ เงินเยนและยูโรด้วย
สาหรับผลประชุม กนง. คงดอกเบี้ยนัน้ มีผลทาให้เงินบาทกลับมาแข็งค่าในช่วงสัน้ ๆ หลังจากนัน้ ก็อ่อนค่า
ต่อ ซึง่ ตลาดมองว่าดอลลาร์น่าจะกลับมาแข็งค่าและบาทจะกลับมาอ่อนค่าอีกครัง้ ในช่วงสัปดาห์หน้า
ภาวะเศรษฐกิ จโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ประเทศสหรัฐฯ: จีดพี ปี ระจาไตรมาส 2/2560 (ประมาณการครัง้ สุดท้าย) ขยายตัว 3.1%, ดัชนี
การทาสัญญาขายบ้านทีร่ อปิดการขายในเดือน ส.ค. ลดลง 2.6%
- ประเทศจีน: รายได้รฐั วิสาหกิจในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2560 เพิม่ ขึน้ 15.7% และมีกาไรพุ่งขึน้
17.3%
- ประเทศญี่ปนุ่ : อัตราว่างงานในเดือน ส.ค.อยู่ทร่ี ะดับ 2.8% (ไม่เปลีย่ นแปลง), ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค
(CPI) พืน้ ฐานในเดือน ส.ค. ปรับตัวขึน้ 0.7%
- สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: ความเชื่อมันภาคธุ
่
รกิจยูโรโซนในเดือน ก.ย. ดีดตัวขึน้ แตะระดับ 113
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- ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ทผ่ี ่านมาปรับตัวเพิม่ ขึน้ ประมาณ 2.0% เมือ่ เทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิ ชย์ส หรัฐเปิ ดเผยว่าผลิต ภัณ ฑ์ม วลรวมภายในประเทศ (จีดีพี)
ประจาไตรมาส 2/2560 (ประมาณการครัง้ สุดท้าย) ขยายตัว 3.1% ซึง่ สูงกว่าตัวเลขประมาณการครัง้ ที่ 2 ที่
ระดับ 3.0%, สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยว่าดัชนีการทาสัญญาขาย
บ้านทีร่ อปิดการขายในเดือน ส.ค. ลดลง 2.6%ประเทศจีน: คณะกรรมการกากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ
ของจีน (SASAC) เปิดเผยว่ารายได้รฐั วิสาหกิจในช่วง 8 เดือน แรกของปี 2560 เพิม่ ขึน้ 15.7% และมีกาไร
พุ่งขึน้ 17.3%
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นเปิ ดเผยว่าอัตราว่างงานใน
เดือน ส.ค.อยู่ทร่ี ะดับ 2.8% ซึ่งไม่เปลีย่ นแปลงจากเดือน ก.ค., กระทรวงสื่อสารและกิจการภายในประเทศ
ของญีป่ ่นุ เปิ ดเผยว่าดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) พืน้ ฐานในเดือน ส.ค. ปรับตัวขึน้ 0.7% หลังจากทีป่ รับตัวขึน้
0.5% ในเดือน ก.ค. สหภาพยุโรป/ยูโรโซน:คณะกรรมาธิก ารยุโรปเปิ ดเผยว่าความเชื่อมันภาคธุ
่
รกิจยูโร
โซนในเดือน ก.ย. ดีดตัวขึน้ แตะระดับ 113 จากระดับ 111.9 ในเดือน ส.ค.
ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ท่ผี ่านมาปรับตัวเพิม่ ขึน้ ประมาณ 2.0% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดย
สัญ ญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือน พ.ย. 60 ปิ ดตลาดเมื่อวันศุกร์ท่ี 29 ก.ย. ที่ระดับ
51.67 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิม่ ขึน้ 1.01 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็ น 2.0% เมื่อเทียบกับราคา
ปิ ดเมื่อวันศุกร์ท่ี 22 ก.ย. โดยในสัปดาห์ท่ผี ่านมามีปจั จัยของสถานการณ์ความตึงเครียดทางการเมืองใน
ตะวันออกกลางทาให้นกั ลงทุนต้องติดตามอย่างใกล้ชดิ นอกจากนัน้ ตลาดน้ ามันยังได้รบั แรงหนุนจากความ
พยายามของกลุ่มประเทศผูส้ ่งออกน้ามันในการลดอุปทานน้ามันโลกลงอีกราว 2%
ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (2-6 ตุลาคม 2560)
- ประเทศสหรัฐฯ: การเปิ ดเผยตัวเลขดัชนีผู้จดั การฝ่ายจัด ซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการ
เดือน ก.ย. จากมาร์กติ , ดัชนีภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน ก.ย. จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ
(ISM), ดุลการค้าเดือน ส.ค.
- สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: การเปิ ดเผยตัวเลขดัชนี ผู้จดั การฝ่ายจัด ซื้อ (PMI) ภาคการผลิต /ภาค
บริการเดือน ก.ย. จากมาร์กติ , อัตราว่างงานเดือน ส.ค., ดัชนีราคาผูผ้ ลิต (PPI) เดือน ส.ค.
- ประเทศญี่ปุ่น: การเปิ ดเผยตัวเลขความเชื่อมันของกลุ
่
่มผูผ้ ลิตรายใหญ่ของญี่ปุ่น (ทังกัน) ประจา
ไตรมาสที่ 3 2560, ความเชื่อมันผู
่ ้บริโภคเดือน ก.ย., ทุนสารองเงินตราต่างประเทศเดือน ก.ย., ดัชนีชน้ี า
เศรษฐกิจเดือน ส.ค.
--------------------------------------------

