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 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างทางวิ่ง (Runway) เส้นที่ 3 ทางด้านทิศตะวันตก ภายในสนามบิน
สุวรรณภูมิ วงเงินลงทุน 21,795.941 ล้านบาท โดยเบื้องต้นวงเงินลงทุนจะแบ่งเป็นค่าก่อสร้างประมาณ 15,500 ล้านบาท และเป็นค่าชดเชย
ผลกระทบด้านเสียงประมาณ 6,300 ล้านบาท นอกจากนั้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติการจัดท าความตกลงการเดินรถไฟร่วมกัน
ระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลกัมพูชา ภายหลังทั้งสองฝ่ายร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางการเดินรถไฟร่วมกันแล้วเสร็จ ในส่วนของช่วง
สถานีบ้านคลองลึก-ปอยเปต โดยวันท่ี 22 เม.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และสมเด็จฯ ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา จะร่วม
เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ และทดสอบเส้นทางเดินรถ 
  ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยว่า ในขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อออกเกณฑ์การปล่อยสินเช่ือของสถาบันการเงิน เพื่อที่จะ
แก้ไขปัญหาโครงสร้างหนี้ครัวเรือนที่มีระดับสูงขึ้นต่อเนื่องจากข้อมูลเครดิตบูโรอยู่ที่ 77.8% ของจีดีพี โดย  ธปท. เห็นว่าควรที่จะปล่อยสินเช่ือ
ตามความสามารถช าระหนี้ของลูกหนี้เป็นหลัก จากเดิมทีส่ถาบันการเงินมักปล่อยสินเช่ือตามเกณฑ์แต่ละรายผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะมีความเข้มงวดมาก
ขึ้น ส่วนจะเป็นมาตรการอย่างไร ถ้าเสร็จสิ้นแล้วจะมาเผยว่าอีกครั้ง,ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เผยว่า ผลการเบิกจ่าย
งบลงทุนในปี 62 ของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง ที่ สคร. ก ากับดูแลโดยตรงถึงสิ้นเดือน ก.พ. 62 มีการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 51,683 ล้านบาท 
ต่ ากว่าแผนการเบิกจ่ายสะสม 82,851 ล้านบาท หรือคิดเป็น 62% ของแผนเท่านั้น โดยรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตาม
เป้าหมาย แต่สาเหตุที่การเบิกจ่ายงบลงทุนค่อนข้างต่ ามาจากการเบิกจ่ายที่ล่าช้าต่อเนื่องของโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่ 1 ของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย และโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน), กรมบัญชีกลาง เผยว่า 
ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้มอบหมายให้ส านักงานคลังจังหวัด/ทีมหมอคลังอุ่นใจ 76 จังหวัด แจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิจากโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมา
ลงทะเบียนได้ในปี 2560 ท่ียังไม่ได้ไปรับบัตรสวัสดิการฯ ตั้งแต่วันท่ี 1 มี.ค. 62 เป็นต้นมา 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.82 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 12 เม.ย. 
โดยเงินบาทขยับอ่อนค่าลงเล็กน้อยหลังตลาดในประเทศกลับมาเปิดท าการอีกครั้ง โดยการอ่อนค่าของเงินบาทสอดคล้องกับสถานะขายสุทธิหุ้น
และพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติ ประกอบกับเงินดอลลาร์ฯ มีแรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าที่คาด (อาทิ ยอดขาด
ดุลการค้าที่ลดลงในเดือนก.พ. จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ที่ยังคงปรับตัวลงตลอด 5 สัปดาห์ที่ผ่านมา และยอดค้าปลีกในเดือน
มี.ค. ที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น)  
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 17-19 เมษายน 2562) 

 

ปีที่ 6 ฉบับที ่354 ประจ าวันที่ 22 เมษายน 2562 

 2พฤษภาคม 2557 

 
ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้าง Runway เส้นที่ 3 ภายในสนามบนิสุวรรณภูมิ วงเงิน 21.8 พันล้านบาท 

 ที่ประชุม ครม. อนุมัติการเดินรถไฟเชื่อมประเทศกัมพูชา เพ่ือฟ้ืนฟูเส้นทางเดินรถไฟระหว่างคลองลึก-ปอยเปต 

 ธปท. เผยว่าก าลังอยู่ระหว่างการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน เพ่ือสกัดหนี้ครัวเรือนที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ 

 การเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐสิสาหกิจในช่วง 5 เดือนแรกของปี งปม. 2562 ต่ ากว่าเปาาหมายเกือบ 40% 

 ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 31.82 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 12 เม.ย. 
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ประเทศสหรัฐฯ: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐเดือน เม.ย. ปรับตัว
ลงสู่ระดับ 52.8 หลังจากแตะระดับ 54.6 ในเดือน มี.ค., ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาฟิลาเดลเฟียเผยว่าดชันีภาคการผลิตเดือน เม.ย. เพิ่มขึ้น 
14 จุด แตะระดับ 15.7, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยว่าตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านในเดือน มี.ค. ลดลง 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 1.139 
ล้านยูนิต จากระดับ 1.142 ล้านยูนิตในเดือน ก.พ. 

สหภาพยุโรป: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน เม.ย. ปรับตัวลงสู่
ระดับ 51.3 จากระดับ 51.6 ในเดือน มี.ค. 

ประเทศจีน: ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่าอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาสที่ 1/62 
อยู่ท่ีระดับ 6.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน, ยอดการค้าปลีกเดือน มี.ค. ขยายตัวเพิ่มขึ้น 8.7% เมื่อเทียบรายปี, ยอดการผลิตภาค 
อุตสาหกรรมเดือน มี.ค. ขยายตัว 8.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี 

ประเทศญี่ปุ่น:  กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยว่าดุลการค้าเดือน มี.ค. เกินดุลที่ระดับ 5.285 แสนล้านเยน, กระทรวงกิจการภายใน 
ประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่นเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐานในเดือน มี.ค. ปรับตัวขึ้น 0.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี หลังจากเพิ่มขึ้น 
0.7% ในเดือน ก.พ. 

ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 0.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน พ.ค. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 19 เม.ย. ที่ระดับ 64.00 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.11 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือ
คิดเป็น 0.1% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 12 เม.ย. โดยสัญญาน้ ามันดิบดีดตัวขึ้นหลังจากเบเกอร์ ฮิวจ์เปิดเผยว่าแท่นขุดเจาะน้ ามันใน
สหรัฐที่มีการใช้งานมีจ านวนลดลง 8 แท่น สู่ระดับ 825 แท่น นอกจากนั้นตลาดยังได้รับปัจจัยหนุนจากรายงานสต็อกน้ ามันดิบของสหรัฐที่
ปรับตัวลง 1.4 ล้านบาร์เรล 

 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (22-26 เมษายน 2562)  

 ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดขายบ้านมือสองเดือน มี.ค., ดัชนีราคาบ้านเดือน ก.พ., ยอดขายบ้านใหม่เดือน มี.ค., ยอดสั่งซื้อ
สินค้าคงทนเดือน มี.ค. 

 สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขความเช่ือมั่นผู้บริโภคเดือน เม.ย. 

 ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอตัราดอกเบี้ย 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

 ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) รวมภาคการผลิต และภาคบริการเบ้ืองต้นของสหรัฐเดือน เม.ย. ปรับตัวลงสู่ระดับ 
52.8, ดัชนีภาคการผลิตเดือน เม.ย. เพ่ิมขึ้น 14 จุด แตะระดับ 15.7, ตัวเลขการเร่ิมต้นสร้างบ้านเดือน มี.ค. ลดลง 0.3% 

 สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบ้ืองต้นของยูโรโซนเดือน เม.ย. ปรับตัวลงสู่ระดับ 51.3 

 ประเทศจีน: GDP ไตรมาสที ่1/62 อยู่ท่ีร้อยละ 6.4, ยอดค้าปลีกเดือน มี.ค. ขยายตัว 8.7%, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน มี.ค. 
ขยายตัว 8.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี 

 ประเทศญี่ปุ่น: ดุลการค้าเดือน มี.ค. เกินดุลที่ระดับ 5.285 แสนล้านเยน, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พ้ืนฐานเดือน มี.ค. ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 0.8% 
เมื่อเทียบเป็นรายป ี

 ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 0.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


