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  คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผลการประชมุคณะกรรมการนโยบายการเงิน วนัที ่10 มิถนุายน 2558 
คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คงอตัราดอกเบี้ยนโยบายไว้ทีร่ะดบัรอ้ยละ 1.50 ต่อปี โดยคณะกรรมการฯ มคีวามเหน็ว่า
เศรษฐกจิไทยยงัมคีวามเสีย่งเติบโตต ่า จากการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลกทีม่เีพิม่ขึน้ โดยเฉพาะการชะลอตวัของเศรษฐกจิจีนและเอเชยี 
ซึง่อาจส่งผลกระทบท าใหก้ารส่งออกของไทยทัง้ปี 2558 มคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะติดลบ จึงเหน็ว่านโยบายการเงินควรอยู่ใน ภาวะผ่อนคลาย
ต่อเน่ืองเพื่อช่วยสนบัสนุนการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ และการด าเนินนโยบายการเงินในช่วงที่ผ่านมา ซึ่ง กนง . ปรับลดอตัราดอกเบี้ย
นโยบายลง 2 ครัง้ต่อเน่ือง ไดช่้วยใหภ้าวะการเงินผ่อนคลายขึน้ ประกอบกบัอตัราแลกเปลี่ยนได้ปรับตัวในทิศทางที่เอื้อต่อการฟ้ืนตัว
ของเศรษฐกจิมากขึน้ ซึง่การคงอตัราดอกเบี้ยนโยบายดงักล่าวถือไดว่้ามคีวามเหมาะสมเน่ืองจากเศรษฐกจิไทยในช่วงทีผ่่านมาฟ้ืนตัวได้
ใกลเ้คยีงกบัทีป่ระเมนิไว ้ซึง่ปจัจยัสนบัสนุนมาจากการใชจ่้ายงบประมาณทีเ่พิม่ขึน้ และการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดีต่อเน่ือง อีกทัง้อตัรา
ดอกเบี้ยของไทยอยู่ในระดบัทีต่ ่าเมื่อเทยีบกบัประเทศอื่นๆ ในภมูภิาค อย่างไรกต็ามคาดว่าอาจมีการลดอตัราดอกเบี้ย ลงได้อีกในช่วง
ครึ่งปีหลงัหากเศรษฐกจิไทยไม่สามารถฟ้ืนตวัไดต้ามเป้าหมายทีว่างไว ้กรมการท่องเทีย่ว กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา เปิดเผย
ถึงสถานการณ์การท่องเทีย่วของไทยในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2558 (มกราคม-พฤษภาคม 2558) มีนักท่องเทีย่วต่างชาติเดิน
ทางเข้ามาท่องเทีย่วในประเทศไทย จ านวน 12,448,641 คน เพิม่ข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 24.72 ก่อให้เกิดรายได ้
592,923.37 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่านมาร้อยละ 25.13 ขณะทีจ่ านวนนกัท่องเทีย่วต่างชาติยงัมแีนวโน้มที่ดีต่อเน่ือง 
อนัเป็นผลจากสถานการณ์การเมอืงในประเทศทีม่เีสถียรภาพ มัน่ใจว่าตลอดทัง้ปีน้ีจะมีรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตามเป้า
ทีต่ ัง้ไว ้2.2 ลา้นลา้นบาท โดยแบ่งเป็นรายไดจ้ากนกัท่องเทีย่วต่างประเทศ 1.4 ลา้นลา้นบาท และนักท่องเที่ยวภายในประเทศ 8 แสน
ลา้นบาท 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยถึงการยืน่ขอรบัส่งเสริมการลงทุนในช่วง 5 เดือนของปี 2558 
(มกราคม-พฤษภาคม) มีจ านวน ทัง้ส้ิน 306 โครงการ เงินลงทุน 48,250 ล้านบาท จ านวนโครงการลดลงร้อยละ35 จากช่วง
เดียวกนัปีก่อนทีม่ีจ านวน 471 โครงการ ขณะทีเ่งินลงทุนลดลงรอ้ยละ 84 จากช่วงเดียวกนัปีก่อนทีม่ีมูลค่า 297,920 ล้านบาท 
ซึง่เป็นไปตามภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวั โดยร้อยละ 54 ของโครงการทีย่ื่นขอเป็นกจิการทีอ่ยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล
และบีโอไอ ส่วนการอนุมตัิโครงการลงทุนช่วง 5 เดือน มีจ านวน 1,094 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 391,720 ล้านบาท จ านวน
โครงการปรบัเพิม่ขึน้ร้อยละ 76 จากช่วงเดียวกนัปีก่อนที่มีจ านวน 621 โครงการ ขณะที่เงินลงทุนปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 680 จากช่วง
เดยีวกนัของปีก่อนทีม่มีลูค่าอยู่ที ่50,230 ลา้นบาท ซึง่แมว่้าการยื่นขอรบัส่งเสริมการลงทุนในช่วง 5 เดือนที่ผ่านจะมีจ านวนและมูลค่า
โครงการต ่ากว่าช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่าน อย่างไรกต็ามการอนุมตัิส่งเสริมการลงทุนของ BOI นัน้กลบัมจี านวนและมลูค่าโครงการสูงกว่า
ช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่านมาค่อนขา้งมาก อกีทัง้อุตสาหกรรมทีส่นบัสนุนอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี 
(พ.ศ. 2558 - 2564) ซึง่จะสอดคลอ้งกบันโยบายของภาครฐัทีเ่น้นกจิการประเภททีเ่ป็นประโยชน์และมคุีณค่าต่อภาคอุตสาหกรรมและต่อ
ประเทศเป็นหลกั ซึง่นบัเป็นอกีกลไกหน่ึงในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศทีภ่าครฐัจะสามารถท าไดใ้นขณะน้ี 

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 มติ กนง. เอกฉันท์ 7-0 คงอตัราดอกเบีย้นโยบายรอ้ยละ 1.50 ต่อปี 

 กรมท่องเท่ียวเผย 5 เดือนแรกต่างชาติเข้าไทย 12.4 ล้านคน มัน่ใจรายได้ท่องเท่ียวปี 58 ตามเป้า 2.2 ล้านล้านบาท 

 บีโอไอเผยยอดเงินขอรบัส่งเสริมการลงทุน 5 เดือนแรก วูบ 84% เหตุเศรษฐกิจชะลอตวั  
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ช่วงวนัท่ี 6-12 มิถนุายน 2558 ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 154  ประจ าวนัท่ี 15 มิถนุายน 2558 
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เศรษฐกจิโลกในสปัดาหน้ี์ยงัส่งสญัญาณการฟ้ืนตวัชา้ หลงัธนาคารโลก (World Bank) ปรบัลดคาดการณ์การขยายตวัของ
เศรษฐกิจโลกในปีน้ีลงมาอยู่ทีร่อ้ยละ 2.8 จากเดมิทีค่าดการณ์ไวร้้อยละ 3.0 เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา เน่ืองจากราคาสินค้าโภค
ภณัฑต์กต ่า โดยเฉพาะราคาน ้ามนัซึง่ส่งผลกระทบต่อประเทศผู้ผลติมากเกนิความคาดหมาย พร้อมกนัน้ีไดเ้ตือนประเทศตลาดเกิดใหม่
ท ัว่โลกเตรียมรบัมอืกบัการปรบัขึน้อตัราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรฐัฯ (Fed) ด้านเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงอย่างชดัเจนส านักงาน
ศลุกากรจีนรายงานยอดส่งออกจีนในเดือนพฤษภาคม 2558 ลดลงรอ้ยละ 2.5 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ลดลงต่อเน่ือง
เป็นเดอืนที ่3 ติดต่อกนั โดยการส่งออกไปยงัสหภาพยุโรปซึ่งเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของจีนลดลงร้อยละ 6.9 ขณะที่เศรษฐกิจ           
ยูโรโซนส านักงานสถิติแห่งชาติยุโรป (Eurostat) รายงานตัวเลขจีดีพีในไตรมาส 1/2558 คร ัง้ที ่2 ขยายตัวร้อยละ 0.4 ไม่
เปลี่ยนแปลงจากการประกาศครัง้แรก ผลจากการลงทุนการส่งออกที่ฟ้ืนตัวดีขึ้น ส่วนญี่ปุ่นเศรษฐกิจมีแนวโน้มดีขึ้นโดยส านัก
คณะรฐัมนตรญีีปุ่่ น รายงานตวัเลขจีดีพีไตรมาส 1/2558 ขยายตวัรอ้ยละ 3.9 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ถือเป็นตัวเลขที่
ดทีีสุ่ดในรอบ 2 ปีทีผ่่านมา สะทอ้นว่าเศรษฐกจิญี่ปุ่นก าลงัฟ้ืนตวั หลงัจากทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการปรบัขึน้ภาษีบริโภคเมื่อปีทีผ่่านมา 

ส าหรบัราคาน ้ ามนัในสปัดาห์น้ีปรบัตวัลดลงเลก็น้อยจากสปัดาห์ทีผ่่านมา โดยมีราคาเฉลีย่อยู่ที ่62.32 เหรียญสหรฐัฯ 
ต่อบารเ์รล จากกลุ่ม OPEC มีมติคงก าลงัการผลิตน ้ามนัดิบไว้ที่ระดบั 30 ล้านบาร์เรลต่อวนัไปอีก 6 เดือนหลงัจากน้ี และค่าเงิน
ดอลลาร์สหรฐัฯ ทีแ่ขง็ค่าขึน้จากความกงัวลต่อปญัหาหน้ีสนิของกรีซ อย่างไรกต็ามราคาน ้ามนัได้รับแรงสนับสนุนในช่วงปลายสปัดาห์
จากปริมาณน ้ามนัดบิคงคลงัของสหรฐัฯ ทีป่รบัลดลง 6.8 ลา้นบาร์เรล รวมถึงการที ่IEA คาดการณ์ว่าอุปสงคน์ ้ามนัโลกในปีน้ีจะเพิ่มขึ้น 
280,000 บาร์เรลต่อวนั ส่งผลใหอุ้ปสงคน์ ้ามนัทัง้หมดอยู่ที ่94 ลา้นบาร์เรลต่อวนั 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

เศรษฐกิจโลกรอบสปัดาห์ 
 

 

ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี  (15-19 มิถนุายน 2558)        

 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงข่าวรายงานนโยบายการเงินและปรบัประมาณการณ์เศรษฐกจิไทยปี 2558 ใหม่ 
 อตัราดอกเบี้ยนโยบายสหรฐัฯ (Federal Funds Rate) 

 
 

 
 
 

 

 World Bank ปรบัลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลก อยู่ท่ี 2.8% 

 ส่งออกจีน พ.ค. 58 ลดลง 2.5% ลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 3 

 จีดีพียโูรโซน ไตรมาส 1/58 คร ัง้ท่ี 2 ขยายตวั 0.4% 

 จีพีดีญ่ีปุ่ น ไตรมาส 1/58 ขยายตวั 3.9% สงูสดุในรอบ 2 ปี 

 ราคาน ้ามนัปรบัตวัลดลงเลก็น้อย จากการคงก าลงัการผลิตของกลุ่ม OPEC 


