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Weekly Review 

 

 
ธปท. ปรบัประมาณการศก.ไทยปี 56 ขยายตวั 5.1%   

นายไพบูลย ์กติตศิรกีงัวาน ผูช้่วยผู้ว่าการสายนโยบาย
การ เงิน  ธนาคารแห่ งประ เทศไทย ในฐานะ เลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) เปิดเผยการประเมนิการ
เติบทาง เศรษฐกิจ  (จีดีพี )  ในร ายงานนโยบายการ เงิน 
ประจ าเดอืนเมษายนว่า จดีพีปีีน้ีน่าจะขยายตวัทีร่ะดบัร้อยละ 5.1 
จากเดมิที่คาดไว้ในเดอืนมกราคมที่ระดบัร้อยละ 4.9 ส่วนปีหน้า
คาดว่าจดีพีจีะโตที่ระดบัร้อยละ 5.0 จากเดมิที่คาดไว้ร้อยละ 4.8 
โดยสาเหตุที่ กนง. คาดว่าจีดีพีสูงขึ้นเ น่ืองจากแรงส่งทาง
เศรษฐกจิในปีที่ผ่านมายงัมีต่อเน่ือง สะท้อนได้จากไตรมาสที่ 4 
ของปีทีผ่่านมาทีเ่ศรษฐกจิขยายตวัไดส้งูถงึรอ้ยละ 18.9  ส่งผลให้
เศรษฐกจิไทยปี 2555 ทัง้ปีขยายตวัถึงร้อยละ 6.4 น่าจะเป็นแรง
ส่งทีด่ ีบวกกบัแรงกระตุ้นเพิม่เติมจากภาครฐั ที่เดมิไม่ได้เอามา
ประเมินในประมาณการการเติบโต รวมทัง้การฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกจิคู่ค้าที่เพิม่ขึ้นที่แม้จะขยายตวัไม่มาก แต่มเีสถียรภาพ
คงตวัและปรบัตวัขึ้นน่าจะเป็นปจัจยัหนุนการส่งออกเติบโตได้ดี
ขึน้ สนบัสนุนใหเ้ศรษฐกจิปีน้ีและปีหน้ายงัเตบิโตไดด้ขีึน้ 
          นอกจากน้ี กนง. ยงัได้คาดการณ์อตัราเงนิเฟ้อพื้นฐานปี
น้ีลดลงเหลอืรอ้ยละ 1.6 จากเดมิทีค่าดไวท้ีร่อ้ยละ 1.7 และปีหน้า
คาดไว้ที่ระดับร้อยละ 1.7 จากเดิมร้อยละ 1.6 ขณะที่เงินเฟ้อ

ทัว่ไปปีน้ีคาดไวท้ีร่อ้ยละ 2.7 ลดลงจากเดมิที่เคยคาดไว้ที่ร้อยละ 
2.8 และปีหน้าคาดไวท้ีร่อ้ยละ 2.7 จากเดมิร้อยละ 2.6 อย่างไรก็
ตามในระยะต่อไปต้องติดตามแรงกดดนัเงินเฟ้อที่อาจเกดิจาก
การส่งผ่านต้นทุนไปยงัราคาสินค้าในช่วงที่เศรษฐกิจขยายตัว
ต่อเน่ือง และภาวะแรงงานตงึตวั ต้นทุนแรงงานที่สูง รวมทัง้ต้อง
ตดิตามดรูาคาน ้ามนัทีป่รบัเพิม่ขึน้ โดยการประมาณการรอบน้ีได้
ปรับราคาน ้ ามันดูไบเฉลี่ยจาก 105 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล 
เพิม่ขึน้เป็น 110 เหรยีญสหรฐัต่อบารเ์รล 
 จากการปรับประมาณการตัวเลขการขยายตัวของ
เศรษฐกิจไทยของธนาคารแห่งประเทศไทยดงักล่าวถือว่าอยู่ใน
ระดบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิที่เป็นไปได้สูงและสอดคล้องกบั
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ส านักคาดการณ์เศรษฐกิจส านักต่างๆ ได้
คาดการณ์ไว ้โดยในส่วนของศนูยพ์ยากรณ์เศรษฐกจิและธุรกจิได้
มีการประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2556 ในช่วงเดือน
กุมภาพนัธ์ที่ผ่านมาว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะขยายตัวได้ที่ระดับ 
ร้อยละ 5.0 โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกจิและธุรกจิได้ให้น ้าหนัก
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดบัดงักล่าวมีความเป็นไปได้
ประมาณร้อยละ 60 ภายใต้สมมติฐานเศรษฐกิจในประเทศ
ขยายตัวดี การเมืองน่ิง และเศรษฐกิจโลกไม่เลวร้ายลงกว่าใน
ปจัจุบนัซึง่อยู่ในระดบัทีใ่กลเ้คยีงกบัทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยได้

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห ์

 ธปท. ปรบัประมาณการศก.ไทยปี 56 ขยายตวั 5.1%   

 พิษค่าแรง 300 ส่งผลสินค้าทุกประเภทจ่อขึน้ราคา 10-15 % ไตรมาส 2 

 พาณิชยดึ์งผูผ้ลิต-ผูส่้งออกข้าว-ผูเ้ช่ียวชาญด้านการผลิตและค้าข้าวร่วม งาน "ไทยแลนด ์ไรซ ์
คอนเวนชัน่" 

 “สรรพากร” เข้มรีดภาษี SMEs ทัว่ประเทศ 

 ดลุการค้าสหรฐัฯ ก.พ. ขาดดลุลดลงร้อยละ 3.4 

 ส่งออกจีน มี.ค. ขยายตวัต า่กว่าคาด 
 

 

Weekly Review 
ศนูยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธรุกิจ 
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ปรบัประมาณการเศรษฐกจิไทยในครัง้น้ีว่าน่าจะสามารถขยายตวั
ไดท้ีร่อ้ยละ 5.1 ซึ่งการปรบัประมาณการเศรษฐกจิในทศิทางที่ดี
ขึ้นของธนาคารแห่งประเทศไทยเ ป็นผลมาจากแรงส่งทาง
เศรษฐกิจจากช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมา และคาดว่า
เศรษฐกจิไทยในปี 2556 น่าจะสามารถขยายตวัได้อย่างต่อเน่ือง 
โดยปจัจยัหลกัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิในปี 2556 ยงัคงต้องให้
น ้าหนกัไปทีก่ารขยายตวัของเศรษฐกจิภายในประเทศทัง้ดา้นการ
บรโิภค และการลงทุนเป็นส าคญั ในขณะที่เศรษฐกจิโลกแม้จะมี
ความเสี่ยงอยู่บ้างแต่ก็มองว่ามคีวามชดัเจนมากขึ้นจากช่วงปีที่
ผ่านมาซึ่งน่าจะส่งผลให้การส่งออกขยายตัวในระดบัที่สูงกว่า
ในช่วงปีที่ผ่านมา โดยปจัจยัเสี่ยงยงัคงมองไปที่หน้ีครวัเรอืนที่
เพิม่ขึน้ต่อเน่ืองอาจจะกระทบความสามารถของครวัเรอืนที่มต่ีอ
การช าระหน้ีในอนาคต และเงนิทุนเคลื่อนยา้ยอย่างรวดเรว็ทีส่รา้ง
ความผนัผวนให้อตัราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการค้า
ระหว่างประเทศไดใ้นทีสุ่ด  

พิษค่าแรง 300 ส่งผลสินค้าทุกประเภทจ่อข้ึนราคา 10-15 % 
ไตรมาส2 

นายวลัลภ วตินากร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยจากการปรับเพิ่มค่าแรงขัน้ต ่ าทัว่
ประเทศเป็น 300 บาทต่อวนัตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2556 ที่ผ่าน
มา ซึ่งภาระค่าแรงดงักล่าวส่งผลให้ต้นทุนการประกอบการของ
ธุรกจิปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ ส่งผลใหค้าดว่าในช่วงไตรมาส 2 ของปีน้ี
มีโอกาสที่จะเห็นผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมปรบัราคา
สนิคา้อุปโภคบรโิภคทุกประเภทขึ้น โดยคาดว่าระดบัราคาสนิค้า
น่าจะปรบัตวัเพิม่ขึ้นร้อยละ 10-15 ซึ่งจะมากหรอืน้อยขึ้นอยู่กบั
ประเภทอุตสาหกรรมว่ามีระดับการพึ่งพาแรงงานภายใน
อุตสาหกรรมมากน้อยเพียงใด โดยรูปแบบการปรับตัวรับกับ
ต้นทุนทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าวจะมแีนวทางการปรบัใน 3 รปูแบบ ได้แก่ 
1. ขึน้ราคาในปรมิาณสนิคา้เท่าเดมิ 2. ทัง้ขึน้ราคาและลดปรมิาณ  
และ 3. ลดปรมิาณลงและขายในราคาเท่าเดมิ 

การปรบัขึ้นค่าแรงขัน้ต ่าดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อ
ต้นทุนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ปรับตัวในทิศทางที่
เพิม่ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่อุตสาหกรรมที่พึ่งพาแรงงานเข้มข้น 
(Labour Intensive) ทีจ่ะไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าว
ในระดบัสูง โดยการปรบัเพิม่ราคาสินค้าของผู้ประกอบการควร
สะท้อนต้นทุนที่เพิม่ขึ้นจริงเพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้บรโิภคและ

ผู้ผลิต แต่อย่างไรก็ตามการปรบัขึ้นของระดบัราคาสินค้าของ
ผูป้ระกอบการยงัขึ้นอยู่กบัปจัจยัอื่นๆ อีกหลายปจัจยั ทัง้ในด้าน
ของการแข่งขนัภายในธุรกจิ และประเภทของสนิค้าว่าอยู่ในกลุ่ม
ของสินค้าควบคุมหรือไม่ โดยกรมการค้าภายใน กระทรวง
พาณิชย์ ในฐานะหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการก ากบัดูแลระดับ
ราคาสินค้าในประเทศควรที่จะมกีารสอดส่องและตรวจสอบการ
ปรับขึ้นของราคาสินค้าให้อยู่ ในระดับที่ เหมาะสมเพื่อลด
ผลกระทบทีจ่ะเกดิแก่ประชาชนใหน้้อยทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้ 

พาณิชย์ดึงผู้ผลิต-ผู้ส่งออกข้าว-ผู้เชีย่วชาญด้านการผลิต

และค้าข้าวร่วม งาน "ไทยแลนด ์ไรซ์ คอนเวนชัน่" 

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่าจะมีจดัการ
ประชุม Thailand Rice Convention 2013 (TRC 2013) ครัง้ที่ 6 
ระหว่างวนัที ่26-28 พฤษภาคม 2556 ที่จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยได้
เชญิผู้แทนการค้าจากหน่วยงานภาครฐั จากประเทศผู้ผลติและ
ส่ งออก ผู้น า เข้าและผู้ประกอบการค้าข้าว  นักวิชาการ 
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการผลติและค้าข้าว รวมทัง้สื่อมวลชนจากทัง้ใน
และต่างประเทศรวมประมาณ 500 คนจากภูมภิาคต่างๆ ทัว่โลก
กว่า 40 ประเทศเข้ามาร่วมงาน โดยมเีป้าหมายเพื่อผลกัดนัให้
ไทยเป็นผู้น าการค้าข้าวของอาเซียนรองรบัการเป็นประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน (เออีซ)ี ในปี 2558 โดยจะผลกัดนัให้ไทยเป็น
ศูนย์กลางการค้าข้าวของอาเซียน เพื่อดึงดูดผู้ซื้อ ผู้ขาย และ   
คนกลางจากทัว่โลก เพราะไทยเป็นประเทศที่มบีทบาทส าคญัใน
การคา้ขา้วของอาเซยีนและมศีกัยภาพทัง้ในด้านการผลติ การค้า 
การส่งออก ทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากทัว่โลก 
 ดงันัน้จะเหน็ไดว้่าการจดังานดงักล่าว ส่วนหน่ึงจะมกีาร
หารือถึงภาวการณ์ตลาดการค้าข้าวของเอเชีย แนวทางและ    
กลยุทธ์ด้านการตลาดข้าวไทย แนวโน้มตลาดข้าวอินทรีย์และ      
กลยุทธใ์นการบุกตลาดสหภาพยุโรป (อียู) พร้อมทัง้สถานการณ์
และแนวโน้มการค้าข้าวโลก และปจัจยัที่มผีลกระทบต่อการค้า
ขา้ว ซึง่จะท าใหป้ระเทศไทยสามารถทราบแนวทางต่างๆ และใช้
วางแผนกลยุทธด์า้นการตลาดขา้วไทยในการขยายตลาดข้าวไทย
ให้มากขึ้ น  ตลอดจนจะช่ วย เ ปิ ดโอกา ส ให้ผู้น า เข้ าข้ า ว 
ผูป้ระกอบการคา้ขา้ว และผูส้่งออกขา้ว ไดพ้บปะเจรจาการค้ากนั 
ซึง่จะพฒันาไปสู่การซือ้ขายขา้วทีเ่ป็นรปูธรรมในอนาคต 
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“สรรพากร” เข้มรีดภาษี SMEs ทัว่ประเทศ 
          กรมสร รพากร  กล่ า ว ว่ าก าร จัด เ ก็บ ร าย ได้ ครึ่ ง
ปีงบประมาณเกินเป้า 3.6 หมื่นล้านบาท โดยภาษีหลักๆ 
สามารถจดัเกบ็ไดส้งูกว่าเป้าหมายทุกตวั ไดแ้ก่ ภาษเีงนิได้บุคคล
ธรรมดา สูงกว่าเป้าหมาย 15.2 พันล้านบาท ภาษีเงินได้นิติ
บุคคลธรรมดา สูงกว่ า เ ป้ าหมาย 3 .9  พันล้านบาท และ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  สูงกว่าเป้าหมาย 7.9 พันล้านบาท  ส าหรับ
แนวโน้มการจดัเกบ็ภาษใีนครึง่ปีหลงัคาดว่าจะสามารถจดัเกบ็ได้
ตามเป้าทีต่ ัง้ไวท้ี ่1.774 ล้านล้านบาท แต่ต้องรอดูผลการจดัเกบ็
ภาษีนิติบุคคลในเดอืนพฤษภาคมที่เป็นผลจากการการลดภาษี
เหลอืรอ้ยละ 23 ในปี 2555 และในเดอืน ม.ิย.-ส.ค. ที่เป็นผลจาก
การการลดภาษีเหลอืร้อยละ 20 ในปี 2556 รวมทัง้การไหลเข้า
ของเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศ สถานการณ์สงคราม
คาบสมุทรเกาหลี ซึ่งอาจจกระทบต่อการแข่งขนัของธุรกิจไทย 
โดยปีน้ีทางกรมมนีโยบายตรวจสอบธุรกจิทีม่กีารเตบิโตทีด่ ีแต่ยงั
เสยีภาษไีม่ถูกต้องใหด้ าเนินการใหถู้กต้อง โดยทางกรมจะเข้าไป
ดูการจดัเก็บภาษีหกั ณ ที่จ่าย ของธุรกิจที่ส าคญั อาทิ ธุรกิจ
อสงัหาริมทรพัย์ เช่น บ้านจดัสรรที่ขึ้นตามแนวรถไฟฟ้า บ้าน
จดัสรรในภูเก็ต เชียงใหม่ที่ก าลังขยายตัว ซึ่งย ังมีบางบริษัท
ค านวณราคาซื้อขายต ่ากว่าที่ควรจะเป็น ธุรกจิชิ้นส่วนยานยนต์
ซึ่งเป็นผลสืบเน่ืองจากโครงการรถยนต์คนัแรก ซึ่งหลายรายยงั
เสยีภาษีไม่ถูกต้อง ขณะน้ีทางกรมก าลงัรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกบั
ธุรกิจต่างๆ ว่ามธีุรกจิใดบ้างที่แข็งแรง แข่งขนัได้ หรือแข่งขนั
ไม่ได ้เพื่อใหค้วามรูถ้งึการเสยีภาษอีย่างถูกต้อง 
 มุมของผู้ประกอบการในภาคธุรกิจต่ างๆ พบว่ า
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปผู้ประกอบการรายย่อยได้ร ับ
ผลกระทบจากการค านวณการจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นร้อยละ 20-30 
จากเดมิ ประกอบกบัต้นทุนการผลติที่สูงขึ้นตามนโยบายค่าจ้าง
ขัน้ต ่า ค่าไฟฟ้า และค่าวตัถุดบิ จงึต้องการให้ภาครฐัเข้ามาช่วย
เรื่องควบคุมภาษีและอบรมให้ความรู้เรื่องระบบการจดัท าบญัช ี

อุตสาหกรรมแปรรปูเน้ือสุกรไดร้บัผลกระทบจากการค านวณการ
จ่ายภาษีเพิ่มขึ้นร้อยละ 30-40 ท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 
ผูป้ระกอบการรายเลก็ไม่มกี าไร ขณะที่กลุ่มวสิาหกจิชุมชน และ
กลุ่มเกษตรกรที่ร ับซื้อและแปรรูปยางพาราถูกเรียกเก็บภาษี
เพิม่ขึน้ ดา้นการคา้ชายแดนปกตผิูป้ระกอบการจะขายสนิคา้ราคา
ถูกว่าในประเทศไทยเพื่อจะไดค้นืภาษ ีและโควตาพเิศษ หรอืเป็น
โปรเจ็กต์ก็จะได้ราคาพิเศษหลงัมีการตรวจสอบจากสรรพากร
อย่างเขม้งวดท าใหต้้องเสยีภาษมีากขึน้ ซึง่ผูป้ระกอบการบางราย
ยกเลกิกจิการในพืน้ทีแ่ละไปจดทะเทยีนในกรุงเทพและใช้กจิการ
ในพื้นที่เป็นเพยีงสาขาเพื่อเลี่ยงการจ่ายภาษีซึ่งวิธน้ีีเป็นที่นิยม
ของผูป้ระกอบการส่งออก 
 จากแนวทางการด าเนินข้างต้นของกรมสรรพากรหาก
มองในมุมผลประโยชน์ของประเทศก็ถือเป็นแนวทางที่ดีที่ช่วย
เพิม่ประสทิธภิาพในการจดัเกบ็ภาษขีองภาครฐั ซึ่งจะสามารถดงึ
ให้ภาคธุรกจิด าเนินการเสียภาษีอย่างถูกต้องตามที่ควรจะเป็น 
และท าให้ประเทศมีเม็ดเงนิที่จะน ามาพฒันาประเทศได้มากขึ้น 
แต่หากมองในมุมของผูป้ระกอบการจะเหน็ไดว้่าแนวทางดงักล่าว
ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีภาระทางภาษีที่เพิ่มขึ้นซึ่งหากเป็น
ผู้ประกอบการรายใหญ่นัน้ก็คงสามารถปรับตัวได้เน่ืองจากมี
ศกัยภาพทางดา้นองค์ความรู้และเงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนิน
ธุรกจิมากพอ แต่หากเป็นผูป้ระกอบรายเลก็ทีม่ตี้นทุนการผลติต่อ
หน่วยทีส่งูกว่า เงนิทุนหมุนเวยีนทีม่จี ากดั ภาระภาษทีีเ่พิม่ขึ้นนัน้
จงึเป็นขอ้จ ากดัอย่างยิง่ในการแข่งขนั และนี่คงจะเป็นเหตุผลหน่ึง
ทีผู่ป้ระกอบรายย่อยจ าเป็นต้องหาช่องทางที่จะเลี่ยงภาษีเพื่อให้
ธุรกจิของตนด าเนินต่อไปได ้ดงันัน้สิง่ที่ภาครฐัควรจะด าเนินการ
ต่อไปนัน้ก็คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการ
เกี่ยวกบัระบบการค านวณภาษีที่ทางกรมใช้รวมถึงหลกัเกณฑ์
การลดหย่อนทีส่ามารถมาหกัลดได ้เพื่อใหผู้ป้ระกอบการสามารถ
จดัท าบญัชทีางการคา้และจดัเตรยีมเอกสารได้อย่างถูกต้อง และ
เตม็ใจทีจ่ะเขา้สู่ระบบภาษมีากยิง่ขึน้  
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SET Index เพิม่ข้ึน 37.79 จดุ มูลค่าซ้ือขายชะลอตวัลงมาก

จากสปัดาห์ก่อน 

 SET Index ณ.วนัที่ 12 เมษายน 2556 ปิดที่ระดบั 
1,527.32 จุด ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 37.79 จุด เมื่อเทยีบกบัดชันีในช่วง
ต้นสปัดาห์ที่อยู่ที่ 1,489.53 จุด หลังจากสปัดาห์ที่ผ่านมาที่ค่า
ดชันีปรบัตัวลดลง 71.53 จุด โดยมีมูลค่าการซื้อขายตลอด
สปัดาห์ 168,113.92 ล้านบาท ลดลงจากมูลค่าการซื้อขายตลอด
สัปดาห์ก่อนที่มีมูลค่าการซื้อขาย 260,561.25 ล้านบาท 
เน่ืองจากตลาดหลกัทรพัยเ์ปิดท าการเพยีง 4 วนัในสปัดาห์น้ีจาก
การหยุดชดเชยวนัจกัรใีนวนัจนัทร์ที่ 8 เมษายน 2556 อีกทัง้เข้า
ใกลช้่วงเทศกาลสงกรานต์ส่งผลให้นักลงทุนชะลอการซื้อขายลง
ในช่วงก่อนเทศกาล โดยมูลค่าการซื้อขายสะสม (ว ันที่ 1-12 
เมษายน 2556) นกัลงทุนสถาบนัในประเทศ และนักลงทุนทัว่ไป
ในประเทศ ซื้อสุทธ ิ8,304.80และ 8,196.08 ล้านบาทตามล าดบั 
ในขณะที่บญัชบีรษิทัหลกัทรพัย์ และนักลงทุนต่างประเทศ ขาย
สุทธ ิ3,041.17 และ 13,459.72 ลา้นบาท  

ค่าเงินบาทแขง็ค่าสุดตัง้แต่ปี 2540 คาดสปัดาห์หน้าค่าเงิน
บาทจะอยู่ในช่วง 28.90-29.30 บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ 

ค่าเงนิบาทสปัดาห์น้ีปรบัตัวแข็งค่าขึ้นอย่างเห็นได้ชดั 
โดย ณ วนัที่ 12 เม.ย. 56 ปิดที่ระดบั 29.05 บาทต่อดอลลาร์
สหรฐัฯ แขง็ค่าขึน้รอ้ยละ 0.79 เมื่อเทยีบกบัระดบั 29.28 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรฐัฯ ณ วนัที่ 5 เม.ย. 56 โดยช่วงต้นสปัดาห์ปรบัตวั
อ่อนค่าลงจากสปัดาหก่์อนอย่างเหน็ไดช้ดัเน่ืองจากธนาคารกลาง
ญี่ปุ่นประกาศใช้มาตรการผ่านคลายทางการเงนิ ส่งผลให้มีเงิน
ไหลเขา้ประเทศไทยอย่างมาก โดยไหลเข้ามาในลกัษณะการซื้อ
ตราสารหน้ี รวมทัง้มีเงินไหลเข้ามาลงทุนเพิ่ม ส่งผลให้ค่าเงิน
บาทในสัปดาห์ น้ีปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างมาก  ดังนั้นศูนย์
พยากรณ์เศรษฐกิจและธรุกิจคาดการณ์ว่าในสปัดาห์หน้า (7-
11 เม.ย. 56 ) ค่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 28.90 – 
29.30 บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ 
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ธปท.เตือนระวงัอตัราแลกเปลีย่นผนัผวนเรว็ 
ผูว้่าการ ธปท. ยอมรบัค่าเงนิบาทวนัน้ีแขง็ค่าเรว็เกนิไป

และแขง็ค่ามากสุดนบัตัง้แต่ปี 40 เตอืนทุกฝา่ยระมดัระวงั เตรยีม
งดัมาตรการ 4 ระดบัออกมาใช ้โดยผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (ธปท.) กล่าวถึงสถานการณ์ค่าเงนิบาทในวนัน้ีที่แขง็ค่าขึ้น
จาก 29 บาท ไปสู่ระดบั 28.95 บาทต่อเหรยีญสหรฐั ว่า เป็นการ
แขง็ค่าทีสุ่ดนบัตัง้แต่ปี 2540 และถือเป็นการแขง็ค่าที่เรว็เกนิไป 
โดยเมื่อเทียบกบัเมื่อวนัศุกร์ที่ผ่านมาหากเทียบกบัเงินเหรียญ
สหรฐั เงนิบาทแขง็ค่าขึ้น 1.4% แต่หากเทยีบกบัเงนิเยนพบว่า
แขง็ค่าขึน้ถงึ 4% 

ทัง้น้ี สาเหตุที่ค่าเงนิบาทแขง็ค่าขึ้น เกดิจากมาตรการ
ผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นที่มมีากกว่าที่คาด
ไว้ โดยธนาคารกลางญี่ปุ่นยงัคงซื้อสนิทรพัย์ ที่เป็นพนัธบตัรใน
รูปเงนิเยนอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ผู้ลงทุนหนัไปซื้อสนิทรพัย์ใน
ภูมภิาคอื่นๆ เช่น ละตินอเมรกิา ขณะที่ไทยอยู่ในช่วงใกล้เข้าสู่
วนัหยุดยาว จึงไม่มธีุรกรรมการซื้อเงินตราต่างประเทศมากนัก 
รวมทัง้นักลงทุน มองว่า การที่ค่าเงินเยนอ่อนค่าจะส่งผลดีต่อ
เศรษฐกิจไทย ในฐานะที่ เป็นห่วงโซ่อุปทานในการผลิตของ
อุตสาหกรรมจากญีปุ่่น 60-70% ดงันัน้จงึท าใหม้เีมด็เงนิไหลเข้าสู่
ประเทศ 

อย่างไรก็ตาม ยอมรบัว่า เป็นห่วงค่าเงินบาทที่มีการ
เปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว  จึงอยากให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ระมดัระวงั ซึ่ง ธปท. มเีครื่องมอืในการดูแลค่าเงนิบาท 4 ระดบั 
ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการติดตามอย่างใกล้ชดิ ขณะเดยีวกนักจ็ะ

หารอืกบัหน่วยงานภาครฐัที่มแีผนการลงทุน หรือแผนการช าระ
หน้ีทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ ให้เร่งด าเนินการ เพราะช่วงที่เงนิ
บาทแขง็ค่าขณะน้ี ถอืว่ามคีวามเหมาะสม 

ดงันัน้ศนูยพ์ยากรณ์มองว่าการทีค่่าเงนิบาทแขง็ค่านัน้มี
ทัง้ด้านบวกและด้านลบ โดยด้านบวกในทุกภาคส่วนที่มีหน้ี
ต่างประเทศควรเร่งด าเนินการในการผ่อนช าระเน่ืองจากไทย
ได้เปรียบด้านค่าเงินส่งผลให้หน้ีจ านวนดงักล่าวลดลง ควรเร่ง
การน าเข้าสินค้าทุนเพื่อเป็นการลดต้นทุนการด าเนินการ ส่วน
ด้านลบจะกระทบด้านการส่งออกของประเทศในกรณีที่ค่าเงิน
บาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นมากกว่าประเทศคู่แข่งทางการค้า แต่
อย่างไรกต็ามหากคู่แข่งทางการค้าปรบัค่าแขง็ขึ้นเหมอืนกนัย่อม
ไม่ส่งผลกระทบด้านการแข่งขนั แต่จะได้รบัผลกระทบจากการที่
ประเทศคู่คา้มเีศรษฐกจิทีช่ลอตวัลงมากกว่า แต่อย่างไรกต็ามการ
ที่ค่าเงนิบาทปรบัตวัแข็งค่าขึ้นรอบน้ีเป็นการปรบัตวัแข็งค่าขึ้น
อย่างรวดเรว็ดงันัน้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาเฝ้าดูเพื่อให้
สามารถเตรยีมมาตรการรองรบัไดท้นัท่วงท ี

ราคาทองค าตลอดสปัดาห์ปรบัตวัลดลง 30 เหรียญสหรฐัฯ
ต่อออนซ์  

ราคาทองค าในสปัดาหน้ี์มกีารปรบัตวัลดลงต่อเน่ืองจาก
สปัดาห์ก่อน โดยราคาทองค า ณ.วนัที่ 12 เมษายน 2556 อยู่ที่
ระดบั 1,548.30 เหรยีญสหรฐัฯต่อออนซ์ ปรบัตวัลดลงจากราคา
ทองในช่วงต้นสปัดาห์ที่อยู่ที่ระดบั 1,578.30 เหรียญสหรฐัฯต่อ
ออนซ ์โดยปรบัตวัลดลง 30.00 เหรยีญสหรฐัฯต่อออนซ ์ 

 

 

 

ดลุการค้าสหรฐัฯ ก.พ. ขาดดลุลดลงร้อยละ 3.4 

กระทรวงพาณิชย์สหรฐัเผยยอดขาดดุลการค้าเดือน
กุมภาพันธ์ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.4 โดยมีมูลค่าอยู่ที่ 43.0 
พนัล้านดอลลาร์สหรฐั เมื่อพจิารณาด้านการส่งออกและน าเข้า 
พบว่าในเดือนกุมภาพันธ์สหรัฐฯ มีการส่งออกอยู่ที่ 186.0 
พนัล้านดอลลาร์สหรฐั เพิม่ขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 0.85 
การน าเขา้ 228.9 พนัล้านดอลลาร์สหรฐั เพิม่ขึ้นจากเดอืนที่ผ่าน
มารอ้ยละ 0.03 ซึง่จากตวัเลขดงักล่าวแสดงให้เหน็ว่าภาคการค้า

ของสหรฐัฯ มกีารขยายตวัเพิม่ขึน้ทัง้ดา้นการน าเขา้และส่งออกใน
สดัส่วนทีแ่ตกต่างกนั 

ส่วนป ัจจัยหลักที่ท ายอดขาดดุลการค้า ในเดือน
กุมภาพนัธป์รบัตวัลดลง เน่ืองจากสหรฐัฯ มกีารน าเข้าน ้ามนัดบิ
ลดลงกว่าร้อยละ 21.0 ซึ่งเป็นระดบัที่ต ่าสุดในรอบเกอืบ 20 ปี 
เน่ืองจากสหรฐัฯ สามารถผลติน ้ามนัภายในประเทศได้เพิม่ขึ้นอีก
ทัง้ปรมิาณน ้ามนัส ารองภายในประเทศในช่วงที่ผ่านมามปีรมิาณ
สูงขึ้น จึงท าให้สามารถส่งออกน ้ ามันเบนซินและผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมได้เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุหน่ึงที่ท าให้ดุลการค้าของ

เศรษฐกิจโลกรอบสปัดาห ์
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สหรฐัฯ ขาดดุลลดลง ส าหรบัดุลการค้าในเดือนมีนาคมคาดว่า
ยงัคงมแีนวโน้มในการปรบัตวัลดลงเน่ืองจากการน าเข้าน ้ามนัดบิ
ของสหรฐัฯ ยงัคงมแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ืองจากความสามารถ
ในการผลติภายในประเทศปรบัตวัสงูขึน้  

 
ท่ีมา: U.S. Department of Commerce 

ส่งออกจีน มี.ค. ขยายตวัต า่กว่าคาด 
ส านักงานศุลกากรจีนรายงานว่าการส่งออกในเดือน

มีนาคมขยายตัวต ่ ากว่าคาดที่ ร้อยละ 10.0 เมื่อ เทียบกับ        
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลงจากเดือนกุมภาพนัธ์ที่ขยายตัว  
ร้อยละ 21.8 ขณะที่การน าเข้ามีมูลค่า 183,070 ล้านเหรียญ
สหรฐัฯ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.1 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ส่งผลให้
จนีขาดดุลการคา้ 880 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 

ส าหรบัมูลค่าการส่งออกของจนีที่ลดลงนัน้ ส่วนหน่ึงมา
จากการชะลอตัวลงของการส่งออกไปยังสหรฐัฯ และสหภาพ
ยุโรปซึง่เป็นตลาดส่งออกส าคญัอนัดบั 1 และ 2 ของจนี (โดยในปี 
2555 จนีส่งออกไปสหรฐัฯ เป็นมลูค่าทัง้สิน้ 351,790 ล้านเหรยีญ
สหรัฐฯ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 17.2 และมูลค่าการส่งออกไป
สหภาพยุโรป 333,990 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 
16.3) ประกอบกบัการทีค่่าเงนิเยนของญี่ปุ่นอ่อนค่าเมื่อเทยีบกบั
เงนิหยวนท าให้ราคาสนิค้าของจนีแพงกว่าสนิค้าของญี่ปุ่นที่ส่ง
ขายในตลาดโลก ทัง้น้ีเมื่อพจิารณาด้านการน าเข้าของจนีพบว่า
ในช่วงหลายเดอืนที่ผ่านมา การเติบโตของการน าเข้าของจนียงั
ไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกบัการส่งออก ซึ่งสอดคล้องกบัอุปสงค์
ภายในประเทศที่ลดลง ดงันัน้เมื่อตวัเลขการน าเข้าของจนีเดอืน

มีนาคมเพิ่มสูงขึ้นก็แสดงถึงการบริโภคที่เพิ่มขึ้นซึ่งถือเป็น
สญัญาณเชงิบวกต่อเศรษฐกจิโลก 

ท่ีมา: กรมศุลกากร 

สถานการณ์ราคาน ้ามนั 

ราคาน ้ามนัดิบดไูบสปัดาห์น้ี มคีวามผนัผวนในทศิทาง
ขาลงจากการรัว่ไหลของน ้ามนัออกจากท่อส่งน ้ามนัเพกาซุสของ
บริษทัเอ็กซอนโมบิล ซึ่งส่งน ้ามนัดิบแคนาดาจากรฐัอิลลินอยส์
มายงัโรงกลัน่ในแถบรฐัเทกซสัซึง่อาจมผีลท าให้ปรมิาณน ้ามนัดบิ
คงคลังในแถบตอนกลางฝ ัง่ตะวันตกของสหรัฐฯ โดยเฉพาะ
บรเิวณคุชชิง่ปรบัเพิ่มขึ้น ความไม่แน่นอนจากตวัเลขเศรษฐกิจ
ทัง้ยุโรป สหรฐัฯ และจนีทีม่แีนวโน้มชะลอตวัลง การจดัตัง้รฐับาล
ของอิตาลี อุปทานน ้ามนัดิบในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นจากประเทศ
นอกกลุ่ม OPEC โดยเฉพาะสหรฐัฯ รวมถงึการปรบัลดคาดการณ์
ความต้องการน ้ามนัดบิของทัว่โลกของ IEA และ OPEC อย่างไร
กต็าม ราคาน ้ามนัได้รบัปจัจยัสนับสนุนจากการเจรจาระหว่าง
อิหร่านกบัชาติตะวนัตกในประเด็นความขดัแย้งเรื่องโครงการ
นิวเคลยีรท์ีย่งัไม่มคีวามคบืหน้า ซึง่ส่งผลใหต้ลาดมคีวามกงัวลว่า 
ชาตติะวนัตกจะใชม้าตรการคว ่าบาตรทีม่คีวามเขม้ขน้มากขึ้น ซึ่ง
อาจส่งผลต่อการส่งออกน ้ามนัของอหิร่าน 

ราคาน ้ามนัดิบดไูบ ระหว่างวนัที 8-12 เมษายน 2556 
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Dubai 
($/bbl) 

102.98 102.93 103.56 102.89 - 103.09 

ท่ีมา: ไทยออยล ์
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ราคาน ้ามนัดิบดไูบ 

ท่ีมา: ไทยออยล ์
 
 
 

 
 
 
 

  
 สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดชันีความเช่ือมัน่ภาคอตุสาหกรรม ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ 

รถจกัรยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต ์

 รายงานภาวะเศรษฐกิจของธนาคารกลางสหรฐัฯ (Beige Book) 

 ดลุบญัชีเดินสะพดัยโูรโซน และการประชุม IMF
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ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาหน้ี์  (17-19 เมษายน 2556) 


