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กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ประกาศปรบัเพิม่อัตราคาดการณ์ขยายตัวเศรษฐกิจที่
แท้จรงิของไตรมาสสุดท้ายปี 2558 เป็นร้อยละ 1.0 จากที่เคยแจ้งแล้วไปในครัง้แรกร้อยละ 
0.7 โดยให้เหตผุลว่า ได้รับข้อมลูทีส่มบูรณ์ข้ึน ภาพรวมเศรษฐกิจจงึดีข้ึนเล็กน้อย 

 อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบอัตราการขยายตัวจีดีพีของไตรมาสสุดท้ายปี 2558 
กับไตรมาสเดียวกันของปี 2557 ปรากฎว่า เป็นเพียงครึง่เดยีวของปี 2557 ซึ่งมีอัตราขยาย
ตัวร้อยละ 2.1 ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอตัวในปลายปทีี่ผ่านมา 

 การเพิม่ขึ้นของอัตราจีดีพเีป็นผลสะท้อนจาก การเพิ่มข้ึนของค่าใช้จ่ายผู้บริโภค การ
เพิ่มของการลงทุนที่อยู่อาศัย และ การเพิม่รายจ่ายของรัฐบาลกลาง ในขณะที่การลดลงของ
การสง่ออกสินค้า และ และการลดการลงทุนอาคารพาณิชย ์การน าเข้าสินค้า และ การลด
ค่าใช้จ่ายของรัฐบาลท้องถ่ินเป็นปจัจัยฉุดการขยายตัวจีดีพี อนึ่ง จีดีพีรวมในไตรมาสสุดท้าย
ของปี 2558 มีมูลค่า 18,148.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  

ที่มา: Press Release, www.bea.gov, February 26, 2016 

 
 

 จากรายงานประจ าเดือนล่าสุดของหน่วยงาน U.S.Census Bureau สะท้อนให้เห็น
ว่าการเริม่ต้นปี 2559 มีความแข็งแรงเนื่องจากค าสั่งซื้อสินค้าคงทนเพิม่ขึ้นเกือบร้อยละ 5 
และธนาคารกลางสหรฐัฯ ได้แจ้งว่าเมื่อสัปดาห์ทีผ่่านมาว่าผลผลิตของภาคการผลิตเพิ่มสูงข้ึน
ร้อยละ 0.5 ในเดือนมกราคมนบัเป็นการก้าวกระโดดมากทีสุ่ดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม  

 

ปรับเพ่ิมจีดีพีไตรมาสสุดท้ายปี 2558 

ค าสั่งซื้อของภาคการผลิตขยายตัวดีท่ีสุดในรอบ 10 เดือน 

เศรษฐกิจ............. 
 

การค้า.................. 
 
 
 

กฎและระเบียบ.... 

.....ปรับเพิม่จีดีพีไตรมาสสุดท้ายปี 2558 

.....ค าสัง่ซื้อของภาคการผลิตขยายตัวดีที่สุดในรอบ 10 เดือน  

.....สหรัฐฯ ช้ีว่าอินเดียและศรลีังกาให้อุดหนุนการผลิตยางออฟโรด 

.....มลูค่าการท าธุรกจิฝัง่ตะวันตกสหรฐัฯชะลอตัว  

.....ยอดจ าหน่ายรถยนต์ของสหรฐัฯ ดีเกินคาด 

.....ยอดขายของห้าง TJ Maxx และ JC Penney ติดอันดับ Top  

.....ศาลสหรัฐฯ สัง่จ าคุกการฉ้อฉลใช้ตราฮาลาลขายสินค้า  

....หน้า 1 

....หน้า 1-2 

....หน้า 2 

....หน้า 3 

....หน้า 3 

....หน้า 4 

....หน้า 4-5 

 

ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากสหรัฐอเมริกา 
Weekly News from the USA 

Thai Trade Center - Chicago 

ฉบับที่ 119 วันที ่26 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2559 
 

http://www.bea.gov/
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOWbxJKk1MgCFYZ2PgodtnkDGQ&url=http://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Eco-Ent/Economic-Conditions.html&psig=AFQjCNHQBQAPH9Komv1pf2VNsHLs6w0nlA&ust=1445541563685822
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj24cHdlJPKAhUGXD4KHVZ1DJYQjRwIBw&url=http://theodysseyonline.com/loyola-chicago/thoughts-every-chicagoan-is-having-this-winter/248207&psig=AFQjCNFvVY6sw4YrY7pVJ0FDcj_RJMXtmw&ust=1452100071305127


 

Weekly News from USA Issue 119 
Disclaimer: ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฎ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแกผู่้สนใจเท่าน้ัน  
โดย ส านักงานส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ ณ นครชิคาโก จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดใด ที่อาจเกดิข้ึนจากการที่มีบุคคลน าข้อมูลน้ีไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด 

2 

   

 

 จากการส ารวจได้ประเมินค าสั่งซื้อสินค้าคงทนเพิม่ขึ้นมีมลูค่า 11.1 พันล้านเหรียญฯ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 4.9 ในเดือนมกราคมมีมลูค่ารวมทัง้สิ้น 237.5 พันล้านเหรียญฯ นับเป็น
การเพิม่ขึ้นมากทีสุ่ดนับตัง้แต่เดือนมีนาคม 2558  

 ข้อมูลในเดือนมกราคมพบว่าภาคการผลิตสินค้าคมนาคมขนส่งมีค าสั่งซื้อใหมมู่ลค่า           
8.2 พันล้านเหรียญฯ รวมเป็นมูลค่า 79.7 พันล้านเหรียญฯ เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 11.5 นอกจากนี้
การขนสง่สินค้าคงทนเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.9 เป็นมลูค่า 4.6 พันล้านเหรียญฯ ซึ่งตรงกันข้ามกบั
เดือนธันวาคมที่ลดลง หมวดสินค้าการคมนาคมขนส่งพุง่สงูข้ึนร้อยละ 5.7 

   ที่มา: www.manufacturing.net วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559    

การค้า  
 
 

ส านักงานส านักงานงานกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศ ประกาศผลการไต่สวน
ข้อหาการอุดหนุการผลิต (CVD) ในช้ันต้นว่า มีหลักฐานมูลจริงเช่ือได้ว่ารัฐบาลอินเดียและ 
ศรีลังกาการอุดหนุนการผลิตยางออฟโรด จึงจะด าเนินการไต่สวนควบกับข้อหาการทุม่ตลาด 
ต่อไป  แต่ไม่พบว่ายางออฟโรดจากจีนได้รับการอุดหนุนในการผลิต ดังนั้น สินค้ายางจีนจึงจะ
โดนข้อหาทุ่มตลาด (AD) เพียงข้อหาเดียว ส านักงาน USITC คาดว่าจะประกาศเรียกเก็บ
อัตราภาษีอุดหนุนสินค้ายางออฟโรดของอินเดียและศรีลงักาในวันที่ 4 เมษายน 2559 

อนึ่ง บริษัท Titan Tire Corporation ในเมือง Quincy รัฐอิลลินอยส์ ผูผ้ลิตและ
น าเข้ายาง Off Road อันดับ 3 ของสหรัฐฯ ร่วมกบัสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเหล็กยื่น  
ค าร้องต่อส านักงานงานกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศสหรัฐฯ ให้ไต่สวนการทุ่มตลาด
และการอุดหนุนสินค้ายางรถออฟโรด (Pneumatic Off-Road Tire) ในสหรัฐฯ จากแหล่ง
น าเข้า จีน อินเดีย และ ศรีลงักา เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 

ข้อคิดเห็น 

 ข้อตกลง TPP จะมีผลต่อการผลักดันการส่งออกผลผลิตเกษตรกรรมของสหรัฐฯ ใน
อัตราสงู ซึ่งจะสง่ผลกระทบต่อความต้องการใช้ยาง Off Road ในภาคเกษตรกรรมจะเพิ่มข้ึน
ในอนาคต งบประมาณปี 2560 ของสหรัฐฯ จะทุ่มเงินกว่า 320 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อ
พัฒนาระบบขนส่งและถนนหนทาง ซึ่งหมายถึงการก่อสร้างถนนหนทางจะเพิม่ขึ้น ใช้รถ
แทรกเตอรเ์พิ่มข้ึน และใช้ยาง Off Road เพิ่มเป็นเงาตามตวั ผนวกกับ การเรียกเก็บภาษี
ตอบโต้การทุ่มตลาดและภาษีอุดหนุนการผลิต จะเป็นผลใหผู้้น าเข้าจะลดการน าเข้าจาก
แหล่งดงักล่าว และหันไปเพิ่มการน าเข้าจากแหล่งน าเข้ารองรวมทั้งจากไทย สถานการณ์
ดังกล่าว จึงเป็นช่องทางและโอกาสการเพิ่มส่งออกยางรถออฟโรดของไทย และช่วยเพิ่มมลูค่า
การสง่ออกของไทยไปยงัสหรัฐฯ 

ที่มา: USITC, February 25. 2016 

 

 

สหรัฐฯ ชี้ว่าอินเดียและศรีลังกาให้อุดหนุนการผลิตยางออฟโรด 
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 จากข้อพิพาทแรงงานระหว่าง บริษัทลองชอร์นานาชาติ ซึ่งเป็นผูบ้รหิารท่าเรอืใน
แถบชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ กับสมาคมแรงงานคลังท่าเรือฝัง่แปซฟิิคสหรัฐฯ นับตัง้แต่
เดือนตุลาคม 2558 จนถึง มีนาคม 2559 ที่ไม่สามารถหาสรปุสัญญาว่าจ้างได้  ซึ่งจาก
การศึกษาของบริษัท The Yakima Herald-Republic พบว่า มูลค่าการท าธุรกจิฝั่งตะวันตก
ชะลอตัวกว่า  770 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และส่งผลต่อภาคการสง่ออกของสหรัฐเนื่องจากไมม่ี
การสง่ออก หรือส่งออกล่าช้าไม่เป้นไปตามก าหนดก่อเกิดใหค้วามเสียหายต่อต้นทุนทางธุรกิจ
ประมาณ 556 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยสินค้าที่ได้รับผลกระทบที่มากทีสุ่ดคือ สินค้าทาง
การเกษตร  

 เมื่อวันจันทร์ทีผ่่านมา นายเครก เมอรล์ิสลี โฆษกของสมาคม ได้กล่าวว่า เขายังไม่ได้
เห็นในรายงานฉบบันี้ และกล่าวอีกว่านักเศรษฐศาสตร์ได้เคยวิจารณ์ศึกษาก่อนหน้านี้ ซึง่ใน
รายงานมีความพยายามที่วิเคราะห์เกินความเป็นจรงิซึง่เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกตอ้งโดยเฉพาะ
ตัวเลขความเสียหายจากข้อพิพาทตรงนี ้

   ที่มา www.thenewstribune.com, วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 

 
 

 ผู้ผลิตรถยนต์ของสหรัฐฯ รายงานยอดจ าหน่ายรถยนต์ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ดีเกิน
คาด ส่งผลให้การซื้อขายหุ้นของค่ายรถยนต์ฟอร์ดพุ่งสูงข้ึนรอ้ยละ 4  นักวิเคราะห์ของบู
มเบริ์กคาดการณ์ว่ายอดจ าหน่ายรถยนต์ปรบัตามฤดูกาลในอัตราต่อปมีีจ านวนเพิม่สงูข้ึน 
17.70 ล้านคันเพิ่มข้ึนจาก 17.46 ล้านคันในเดือนมกราคม นับเป็นการเริม่ต้นของปทีี่มีอัตรา
การขยายตัวอย่างรวดเร็วที่สุดนับตั้งแต่ปี 2543 อีกทั้งมีการคาดการณ์ว่ายอดจ าหน่ายรถยนต์
จะยังแข็งแกร่งไปอีกสองสามเดือนข้างหน้า  

 นอกจากนี้ นักเศรษฐศาสตร์ของธนาคาร Deutsche Bank ได้อธิบายข้อมูลจาก
รายงานดังกล่าวว่า เป็นธรรมดาทีผู่้บริโภคจะซื้อรถยนตเ์มื่อมีความเช่ือมั่นต่อรายได้ของ
ครัวเรือน ซึง่เป็นสญัญาณที่ดีต่อภาคการใช้จ่ายของผูบ้รโิภค ยอดจ าหน่ายนถยนต์ของค่าย
ต่างๆ มีดังนี ้
 -  ค่ายเฟียต ไคร์สเลอร์ เพิ่มข้ึน ร้อยละ 11.8 (คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 9.2) 
 -  ค่ายนิสสัน เพิ่มข้ึน ร้อยละ 1.5 (คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 7.2) 
 -  ค่ายฟอร์ด เพิ่มข้ึน ร้อยละ 20.2 (คาดคาดการณ์ร้อยละ 12.6) 
 -  ค่ายจีเอ็ม ติดลบ ร้อยละ 1.5 (คาดการณ์ เพิม่ขึ้นร้อยละ 5.1) 
 -  ค่ายฮอนดา เพิ่มข้ึน ร้อยละ 12.8 (คาดการณ์ ร้อยละ 8.8) 
 -  ค่ายมาสดา ติดลบ ร้อยละ 16  
 -  ค่ายโฟลค์สวาเกน ติดลบ รอ้ยละ 13 

     ที่มา: Business Insider วันที่ 1 มีนาคม 2559 

 

มูลค่าการท าธรุกิจฝ่ังตะวันตกสหรัฐฯ ชะลอตัว 

ยอดจ าหน่ายรถยนต์ของสหรัฐฯ ดีเกินคาด 
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 บริษัท TJX และ J.C. Penney ได้รายงานผลประกอบการในไตรมาส 4 แข็งแรง

ที่สุด ดีเกินคาดในขณะที่ห้างค้าปลีกรายใหญ่อื่นๆ ต่างประสบปัญหา   

 ในไตรมาส 4 บริษัท TJX ซึ่งประกอบด้วยห้าง TJ Maxx และ Marshalls มียอดขาย 
จากสาขาเดียวกันเพิ่มข้ึนร้อยละ 6 และมียอดขายรวมเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 8  ส่วนยอดขาย
ตลอดปเีพิ่มข้ึนร้อยละ 7 และเพิ่มข้ึนร้อยละ 4 ของสาขาเดยีวกัน ในขณะที่ห้าง J.C. 
Penney ซึ่งมสี านักงานใหญ่อยูท่ี่เมืองพลาโน รัฐเท็กซสั ยอดขายของสาขาเดียวกันเพิม่ขึ้น
ร้อยละ 4 ส่วนยอดขายรวมเพิ่มข้ึนร้อยละ 3 และยอดขายทัง้ปีของสาขาเดียวกันเพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 5 และยอดขายรวมทั้งปีเพิ่มข้ึนรอ้ยละ 3  

 ส่วนห้าง Macy's ยังคงประสบปัญหา ยอดขายของสาขาเดียวกันในไตรมาส 4 ลดลง 
ร้อยละ 4 รวมทั้งยอดขายรวมลดลงรอ้ยละ 5 และยอดขายรวมทั้งหมดในปี 2558 ลดลงร้อย
ละ 4 และลดลงร้อยละ 3 ของสาขาเดียวกัน  ส่วนห้าง Kohl's ยอดขายรวมและยอดขายของ
สาขาเดียวกัน 

ในไตรมาส  4 และตลอดปี 2558 ลดลงเช่นกัน ในปี 2559 ห้าง Kohl's ก าลงัเปิด
ห้างใหม่อีก 7 แห่งแต่มีขนาดเล็กกว่าเดิม และอกี 12 แห่งเป็น Outlet Stores ส าหรบั
เสื้อผ้ากีฬาภายใต้แบรนด์ Fila แต่จะปิดอีก 18 แห่งที่มผีลประกอบการต่ า ส่วนห้างสรรพ 
สินค้าระดบั high-end อย่าง Saks Fifth Avenue ซึ่งบริษัท Hudson's Bay (ของแคนาดา) 
เป็นเจ้าของ ยอดขายของสาขาเดียวกันในไตรมาส 4 ลดลงรอ้ยละ 1 ส่วนห้าง Nordstorm 
ยอดขายของสาขาเดียวกันในไตรมาส 4 เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 1 และยอดขายรวมเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 
และยอดขายทั้งปีในปี 2558 เพิ่มข้ึนร้อยละ 8 และรอ้ยละ 3 ของสาขาเดียวกัน 

    ที่มา: National Jewelers วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 

กฎและระเบียบ  
 

 
ศาลแขวงของรัฐบาลสหรัฐฯ ประจ ามลรัฐไอโอว่า สั่งจ าคุกนายวิลเลี่ยม โอสสี จูเนียร์ 

เจ้าของบริษัท Midamar Corporation เป็นเวลา 2 ปี ปรบัเป็นเงินจ านวน 60,000 เหรียญ
สหรัฐฯ และยึดสินค้ามูลค่า 600,000 เหรียญสหรัฐฯ ในข้อหาหลอกลวงการใช้ตราฮาลาลติด
บนฉลากสินค้าเนื้อสัตว์ และปลอมแปลงเอกสารสง่ออกตอ่กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ ซึ่งเนือ้ที่
ส่งออกมิได้ผ่านการฆ่าโดยวิธีของฮาลาลอย่างถูกต้อง 

 บริษัท Midamar Corporation ด าเนินธุรกิจเป็นผูจ้ัดจ าหนา่ยสินค้าอาหาร มี
ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองซีดารร์าปิด รัฐไอโอว่า ร่วมมือ Islamic Society of America 
(ISA) ซึ่งเป็นองค์กรที่ใหบ้ริการรบัรองเครื่องหมายฮาลาลในสหรัฐฯ ติดฉลากฮาลาลกบัสินค้า
เนื้อที่มิไดผ้่านการฆ่าจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รบัการรบัรองด้านฮาลาลจากประเทศผูซ้ื้อ คือ 
ประเทศมาเลเซียและอินโดนิเซีย แต่กลลวงดังกล่าวถูกจบัได้ก่อนส่งออกไปต่างประเทศโดย
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ เมื่อปี 2557 

ที่มา:  www.justice.gov, Feb 29 2016 

ยอดขายของห้าง TJ Maxx และ JC Penney ติดอันดับ Top 

ศาลสหรัฐฯ สั่งจ าคุกการฉ้อฉลใช้ตราฮาลาลขายสินค้า 
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ข้อคิดเห็น 
  เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอทุธาหรณ์ให้ผูผ้ลิต/ส่งออกสินค้าอาหารฮาลาล ต้อง
ตระหนักและยึดมั่นในกฎระเบียบของศาสนาอสิลาม การตดิฉลากโดยผละการณ์ ไม่ผ่านการ
รับรองและสง่มาจัดจ าหน่ายในสหรัฐฯ อาจจะมีความผิดหากมีผูบ้ริโภครอ้งเรียนหรือฟ้องร้อง 
ปจัจุบัน รัฐบาลท้องถ่ินในสหรัฐฯ ในหลายๆ มลรัฐ เช่น อิลลินอยส ์นิวเจอรซ์ี่ คาลิฟอร์เนีย 
มิชิแกน เวอร์จเินีย และ มินเนโซต้า ออกกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิม (Muslim 
Consumer Protection Law) เพื่อปอ้งกันไม่ให้ผูผ้ลิตอาหารแอบอ้างและหลอกลวงการใช้
ตราฮาลาล  ซึ่งไม่ได้ผ่านรับรับรองให้ถูกต้องตามกระบวนการ และก าหนดบทลงโทษผู้กระท า
ผิด  อย่างไรก็ตาม รัฐบาลกลางสหรัฐฯที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอาหาร ได้แก่  หน่วยงาน FDA และ 
USDA ยังเข้ามามีบทบาทหรือออกกฎระเบียบบังคับในเรื่องการตรวจสอบเฉพาะอาหารฮาลาล
   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


