
ประธานคณะกรรมการกฎหมายภาษีอากร 
สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย เรียกร้อง
ให ้รมว. คลงั เร่งพิจารณาผลกัดบัร่างแกไ้ข
พระราชกฤษฏีกา ฉบบัท่ี 442 วา่ดว้ยการ
ยกเวน้ภาษีใหก้บับริษทัไทยท่ีออกไป
ลงทุนในต่างประเทศ เน่ืองจากปัจจุบนั
ผูป้ระกอบการไทยท่ีไปลงทุนใน
ต่างประเทศจะตอ้งเสีย ท่ีรัฐบาลไทยเกบ็
ภาษีจากเงินปันผลจากบริษทัไทยท่ีไป
ลงทุนในต่างประเทศประมาณ 28% ทั้งท่ี
บริษทัเหล่านั้นไดเ้สียภาษีเงินไดใ้น
ประเทศท่ี 3 หรือในประเทศท่ีเขา้ไปลงทุน
แลว้ เท่ากบัเป็นการเสียภาษีซ ้ าซอ้น ส่งผล

ใหไ้ม่มีใครตอ้งการน าเงินเขา้ประเทศ อีก
ทั้งยงัท าใหบ้ริษทัต่างชาติท่ีจะเขา้มาลงทุน
ในไทยอาจชะลอการตดัสินใจลงทุน 
เน่ืองจากฐบาลไทยมีการภาษีต่างๆ สูงมาก 
ต่างจากเพ่ือนบา้นในอาเซียน อยา่ง
สิงคโปร์ ท่ีไม่เกบ็ภาษีรายไดน้อกประเทศ
เลย ซ่ึงหากประเทศไทยไม่มีการแก้
กฎหมายในเร่ืองดงักล่าวจะส่งผลให้
ประเทศไทยเสียเปรียบประเทศต่างๆ ใน
ภูมิภาคอาเซียนเป็นอยา่งมากโดยเฉพาะ
อยา่งย่ิงสิงคโปร์ท่ีมีมาตรการในการดึงดูด
การลงทุนจากต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ 
มากมาย โดยหากภาครัฐเร่งด าเนินการ

ผลกัดนัในเร่ืองดงักล่าวไดจ้ะช่วยส่งเสริม
บรรยากาศในการลงทุนในประเทศใหมี้
ความคึกคกัเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงเป็นการ
ด าเนินการเพ่ือรองรับการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในการท่ีประเทศ
ในภูมิภาคสามารถด าเนินธุรกิจดว้ย
ขอ้จ  ากดัท่ีลดลง แต่อยา่งไรกต็ามรัฐบาล
อาจจะตอ้งพิจารณาถึงปริมาณเงินทุน
เคล่ือนยา้ยวา่ควรจะมีการจ ากดัวงเงินตาม
ลกัษณะของธุรกิจดว้ยวา่มีความสอดคลอ้ง
กบัสาขาธุรกิจท่ีอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของ 
AEC หรือไม่ เพ่ือป้องการเกง็ก าไรของนกั
ลงทุนและช่วยใหผู้ป้ระกอบการไทย   

ข้อมูลเศรษฐกจิส ำคญัในรอบสัปดำห์  

W
e

e
k

ly
 R

e
v

ie
w

 

ศู
น
ย์
พ
ย
ำก

ร
ณ์

เศ
ร
ษ
ฐ
กิ
จ
แ
ล
ะ
ธุ
ร
กิ
จ

 
ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1 

9 กรกฎาคม 2555 
ประเด็นที่น่ำสนใจเป็นพิเศษ: 

 ประธานคณะกรรมการกฎหมายภาษีอากร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เรียกร้องให้ รมว. คลัง เร่งพิจารณาผลักดับร่างแก้ไขพระรา
ชกฤษฏีกา ฉบับท่ี 442 ว่าด้วยการยกเว้นภาษีให้กับบริษัทไทยท่ีออกไปลงทุนในต่างประเทศ  

 การส่งออกเดือนพฤษภาคม 2555 มีมลูค่า 20,932.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 7.68 เทียบกับระยะเดียวกันของปีท่ีผ่านมา  

 การน าเข้าเดือนพฤษภาคม 2555 มีมลูค่า 22,672.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 18.2 เม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปีท่ีผ่านมา  

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม 2555 อยู่ ท่ีระดับ 187.99 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.53 และในส่วนของการใช้ก าลังการผลิต (Capacity 
Utilization) อยู่ ท่ีร้อยละ 75.87 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 17.06  เม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปีท่ีผ่านมา  

 ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิถนุายน 2555 เท่ากับ 115.42 สูงขึน้ร้อยละ 0.16 เม่ือเทียบกับเดือนท่ีผ่านมา และสูงขึน้ร้อยละ 2.56 เม่ือ
เทียบกับระยะเดียวกันของปีท่ีผ่านมา  

 อัตราการว่างงานเดือนพฤษภาคม 2555 อยู่ท่ีร้อยละ 0.9 ของก าลังแรงงาน คิดเป็นจ านวนผู้ว่างงานท้ังส้ินประมาณ 3.59 แสนคน  

 ค่าเงินบาทปรับตัวแขง็ค่าขึน้เม่ือเทียบกับส้ินสัปดาห์ก่อนโดยคาดว่าจะแกว่งตัวระหว่าง 31.6-31.9 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ  

 อัตราการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯ เดือนมิถนุายนปรับตัวเพ่ิมขึน้ 9.5 หม่ืนราย  

 จีนประกาศลดอัตราดอกเบีย้คร้ังท่ี 2 ในรอบ 1 เดือน โดยลดอัตราดอกเบีย้เงินกู้ร้อยละ 0.31 และลดอัตราดอกเบีย้เงินฝากร้อยละ 0.25 
เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ  

 ธนาคารกลางยโุรป (ECB) ประกาศลดอัตราดอกเบีย้ 0.25% เพ่ือพยงุเศรษฐกิจในภูมิภาคจากปัญหาหนีส้าธารณะ  

ประธานคณะกรรมการกฎหมายภาษีอากร 

การส่งออกและการน าเขา้เดือนพฤษภาคม 2555 

การส่งออกของในเดือนพฤษภาคม 
2555 สามารถปรับตวัเพ่ิมข้ึนไดเ้ป็นเดือนท่ี 
2 ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2555 โดยการ
ส่ ง อ อก ใน เ ดื อนพฤษภ า คม มี มู ล ค่ า 
20,932.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 
7.68 เม่ือเทียบกบัระยะเดียวกนัของปีท่ีผ่าน
มา โดยเป็นการขยายตัวของการส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรม ร้อยละ 9.5 สินค้า
ส่งออกอุตสาหกรรมท่ีสามารถส่งออกได้
เ พ่ิ ม ข้ึน  ได้แ ก่  เค ร่ือง อิ เล็กทรอนิกส์ 
(+10.9%) เคร่ืองใช้ไฟฟ้า (+11.8%) ยาน

ยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (+83.5%) 
ผลิตภณัฑย์าง (+6.5%) เคร่ืองเดินทางและ
เค ร่ื องหนัง  (1 .1%) เฟอ ร์ นิ เจอ ร์ และ
ช้ินส่วน (3.9%) เคร่ืองส าอาง (+16.5%) 
อาหารสัตวเ์ล้ียง (+29.3 %) เคร่ืองกีฬา และ
เคร่ืองเล่นเกม (+21.8 %) ในขณะท่ีการ
ส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรปรับตัวลดลงร้อยละ 5.0  โดย
เป็นการปรับตัวลดลงในส่วนของการ
ส่งออกขา้ว (-29%) และยางพารา (-27.5%) 
เป็นหลกั และในหมวดสินคา้อ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 15.4 ซ่ึงแม้การส่งออกในเดือน
พฤษภาคมจะสามารถขยายตวัไดใ้นระดบัท่ี
ดี แต่หากพิจารณาการส่งออกของไทย
ในช่วง 5 เดือนแรกของปีย ังคงขยายตัว
ลดลงร้อยละ 1.47 โดยเป็นการปรับตัว
ลดลงของการส่งออกสินค้าทั้ ง สินค้า
อุตสาหกรรม  และสินค้า เกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร โดยปรับตวัลดลงร้อย
ละ 6.7 และ 4.7 ตามล าดบั  

จากตวัเลขการส่งออกในช่วง 5 เดือน
แรกของปีท่ียงัคงชะลอตวัลงจากในช่วงปีท่ี



วมในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เร่ิมกลบัสู่สภาวะปกติ 
อีกทั้งในหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนตท่ี์
ตอ้งมีการเร่งการผลิตเพ่ือส่งมอบตามยอดค าสั่งซ้ือคา้งเก่า 
กอรปกบัสถานการณ์ดา้นการส่งออกท่ีเร่ิมมีสัญญาณการปรับตั
วท่ีดีข้ึน ส่งผลใหส้ถานการณ์ภาคอุตสาหกรรม 
ในระยะน้ีมีความคึกคกัเพ่ิมมากข้ึน และสภานการณ์การผลิต 
และการจา้งงานภาคอุตสาหกรรมน่าจะเขา้สู่ภาวะปกติไดใ้นช่ว
งไตรมาสท่ี 2 ต่อเน่ืองไตรมาสท่ี 3 ของปีน้ี  

ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม 2555 อยูท่ี่ระดบั 
187.99 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.53 และในส่วนของ 
การใชก้  าลงัการผลิต (Capacity Utilization) อยูท่ี่ร้อยละ 75.87 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.93 เม่ือเทียบกบัระยะเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา 
ซ่ึงทั้งในส่วนของดชันีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม และการใช ้
ก  าลงัการผลิตในเดือนพฤษภาคมมีการปรับตวัเพ่ิมข้ึนในระดบั
สูงท่ีสุดในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2555 เม่ือเทียบกบัช่วง 
เดียวกนัของปีท่ีผา่นมา ทั้งน้ีเป็นมาจากสถานการณ์ดา้นการผลิต 
ในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์น ้าท่

ผา่นมา และจากการท่ีกระทรวงพาณิชยว์างเป้าหมายการ
ส่งออกของประเทศในปี 2555 ไวใ้นระดบัสูงท่ีร้อยละ 15 
ถือเป็นภาระท่ีหนกัมากเน่ืองจากการส่งออกในช่วง 7 เดือน
ท่ีเหลือของปีมูลค่าการส่งออกสูงถึงประมาณ 170,800 ลา้น
เหรียญสหรัฐการส่งออกจึงจะขยายตวัตามเป้าท่ีกระทรวง
พาณิชยว์างไว ้หรือตอ้งมีมูลค่าการส่งออกเฉล่ียสูงถึง
ประมาณ 24,400 ลา้นเหรียญสหรัฐต่อเดือน ซ่ึงถือเป็น
ระดบัมูลค่าการส่งออกท่ีไทยยงัไม่เคยท าไดใ้นประวติัศาสตร์
การส่งออกของไทย อีกทั้งในช่วงคร่ึงหลงัของปียงัมีปัจจยัเส่ียง
ในดา้นต่างๆ อีกมาก ทั้งในเร่ืองของภาวะเศรษฐกิจโลก 
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงภาวะเศรษฐกิจของประเทศในสหภาพยโุรป
ซ่ึงจะเป็นปัจจยับัน่ทอนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกใน

ภาพรวม และส่งผลกระทบต่กการส่งออกของไทยในช่วงเวลา
ดงักล่าว  

การน าเขา้เดือนพฤษภาคม 2555 มีมูลค่า 22,672.2 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.2 และเม่ือพิจารณาการน าเขา้

ในระยะ 5 เดือนแรกของปีมีมูลค่า 102,288 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.55 เม่ือเทียบกบัระยะเดียวกนั
ของปีท่ีผา่นมา โดยการน าเขา้ในช่วง 5 เดือนแรกของปีมี
การปรับตวัเพ่ิมข้ึนในแทบทุกกลุ่มสินคา้ ทั้งเช้ือเพลิง 
(15.49) สินคา้ทุน (19.84) วตัถุดิบขั้นกลาง (2.02) สินคา้
อุปโภคบริโภค (16.21) และยานพาหนะ (33.05) ซ่ึงเป็น
การขยายตวัของการน าเขา้สินคา้ทุนเพ่ือชดเชยความ

เสียหายของภาคอุตสาหกรรมจากสถานการณ์น ้าท่วมในช่วง
ปลายปีท่ีผา่นมา รวมถึงในส่วนของการขยายตวัของการน าเขา้
สินคา้อุปโภคบริโภค และยานพาหนะเพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการบริโภคในประเทศอนัเป็นผลสืบเน่ืองจาก
ภาคอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บความเสียหายจากสถานการณ์น ้าท่วม

ซ่ึงเป้าหมายของกระทรวงพาณิชยค์าดการณ์ดชันีราคา 
ผูบ้ริโภค ปี 2555 จะขยายตวัร้อยละ 3.30 - 3.80 ถือเป็น 
เป้าหมายท่ีมีความเป็นไปไดสู้ง โดยความเสียงของ 
ภาวะเงินเฟ้อในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2555 ไดแ้ก่ผลกระทบ 
ดา้นภาวะ เศรษฐกิจโลก ภยัธรรมชาติ ความผนัผวนของ 
อตัราแลกเปล่ียน และอตัราดอกเบ้ียซ่ึงจะมีผลต่อ 
ตน้ทุนการผลิตและกระทบค่าครองชีพของประชาชน  

ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนมิถุนายน 2555 เท่ากบั 115.42 
สูงข้ึนร้อยละ 2.56 และเม่ือพิจารณาดชันีราคาผูบ้ริโภคเฉล่ีย 6 
เดือนแรกของปี 2555 ปรับตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.95 เม่ือเทียบกบั 
ระยะเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา ซ่ึงถือเป็นระดบัอตัราเงินเฟ้อ 
ท่ีอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมจากการท่ีรัฐบาลดูแลระดบัราคาสินค้
าอุปโภคบริโภคอยา่งเขม้งวดเพ้ือให้ความช่วยเหลือประชาชน
ท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ค่าครองชพท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 

หนา้ 2 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคเดือนมิถุนายน 2555 

การส่งออกและการน าเขา้เดือนพฤษภาคม 2555 (ต่อ) 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนมิถุนายน 2555  

W EE KLY  R EVI EW  

Export/Import 
(%yoy) 

2554 2555 

y Q1 Apr May 

Export 17.2 -3.9 -3.7 7.7 

Import 24.9 10.4 7.9 18.2 

MPI/Capacity Utiliza-
tion      (%yoy,∆yoy) 

2554 2555 

y Q1 Apr May 

MPI -9.3 -6.9 0.5 5.5 

Capacity Utilization -5.0 0.4 7.8 17.0 

เงินเฟ้อ (%yoy) 
2554 2555 

y Q1 Q2 May Jun 

อตัรำเงินเฟ้อท่ัว
ไป 

3.8 3.4 2.5 2.5 2.6 

คาดวา่จะมีจ  านวน 21 ลา้นคน 
คาดวา่ตวัเลขเป้าหมายดงักล่าวอาจจะเป็นไปไดย้ากเน่ืองจากใ
นระยะเวลา 7 เดือนท่ีเหลือของปีตอ้งมีจ  านวนนกัท่องเท่ียว 
เฉล่ียถึงเดือนละ 1.73 ลา้นคน ซ่ึงถือเป็นจ านวนนกัท่องเท่ียว 
เฉล่ียท่ีค่อนขา้งสูงโดยเฉพาะอยา่งย่ิงในช่วงคร่ึงหลงัของปีสถ
านการณ์ดา้นการท่องเท่ียวจะชะลอตวัลงตามฤดูกาล  

จ านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติ 5 เดือนแรกมีจ  านวน 8.87 
ลา้นคน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.27 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนั 
ของปีก่อน โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีการเดินทางเขา้มาส่วนใหญ่ 
เป็นนกัท่องเท่ียวในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะจีน ญ่ีปุ่น 
และเกาหลี ซ่ึงจากจ านวนนกัท่องเท่ียวในช่วง 5 เดือนแรก 
เทียบกบัเป้าจ  านวนนกัท่องเท่ียวในปี 2555 ท่ี ททท. 

การท่องเท่ียว 5 เดือนแรก 

จ ำนวนนักท่องเท่ียวต่ำง
ชำติ (ล้ำนคน) 

2554 2555 %YOY 

พ.ค. 1.41 1.52 8.27 

ม.ค.-พ.ค. 8.27 8.87 7.27 



ปีที่  1  ฉบับที่  1  

ธนำคำรจีนประกำศลดดอกเบีย้เงินฝำกระยะ 1 ปี ลงร้อยละ 
0.25 มาอยูท่ี่ร้อยละ 3.0 และอตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะ 1 ปี ลง
ร้อยละ 0.31 มาอยูท่ี่ร้อยละ 6.0 การลดอตัราดอกเบ้ียคร้ังน้ีมี
ข้ึนในช่วงไม่ถึง 1 เดือน หลงัจากท่ีธนาคารกลางจีนได้
ประกาศปรับลดอตัราดอกเบ้ียไปเม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2555 ท่ี
ผา่นมา การท่ีธนาคารจีนปรับลดอตัราดอกเบ้ียในคร้ังน้ี 
เน่ืองจากตวัเลขเศรษฐกิจจีนส่วนใหญ่ชะลอตวักวา่ท่ีได้
คาดการณ์ไว ้เช่น ราคาบา้นในเดือน พ.ค. 55 หดตวัร้อยละ 1.5 
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ยอดคา้ปลีกเดือนเมษายน 
2555 ปรับตวัลดลงมาอยูท่ี่ร้อยละ 14.1 เทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ (PMI) ในเดือนมิถุนายน 
2555 ขยายตวัลดลงมากท่ีสุดในรอบ 7 เดือน อยูท่ี่ 50.2 และ
การลงทุนจากต่างประเทศท่ีลดลงสู่ระดบั 8.4 พนัลา้นดอลลาร์
สหรัฐฯ ในเดือนเมษายน 2555 จากตวัเลขเศรษฐกิจดงักล่าว
สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ตวัเลขเศรษฐกิจของจีนในไตรมาส 2 ของปี
น้ี น่าจะชะลอตวักวา่ท่ีคาดการณ์ไวห้รือชะลอตวัลงมากกวา่
ในไตรมาสแรก ส่งผลใหจี้นจ าเป็นจะตอ้งออกมาตรการ
กระตุน้เศรษฐกิจดว้ยการปรับลดอตัราดอกเบ้ียดงักล่าวขา้งตน้ 
ซ่ึงผลจากการปรับลดอตัราดอกเบ้ียในคร้ังน้ี จะมีส่วนช่วย
กระตุน้การลงทุนและการบริโภคของประชาชน
ภายในประเทศใหเ้พ่ิมมากข้ึน  

ธนำคำรกลำงยโุรป (ECB) มีมติปรับลดอตัรำดอกเบีย้นโยบำย
จากร้อยละ 1 มาอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 0.75 เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม
ท่ีผา่นมา ซ่ึงถือเป็นระดบัต ่าสุดในประวติัศาสตร์ ส าหรับการ
ปรับลดอตัราอกเบ้ียในคร้ังน้ี สืบเน่ืองมาจากปัญหาเศรษฐกิจ
ถดถอยของสหภาพยโุรป ท าใหธ้นาคารกลางยโุรป ECB 
ด าเนินนโยบายการเงินแบบผอ่นคลายเพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจ
ของภูมิภาค  

ราคาน ้ามนัดิบดูไบในสัปดาห์น้ี (2-6 กรกฎาคม 2555) ปรับตวั
เพ่ิมข้ึน โดยราคาน ้ามนัดิบเคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 94-98 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ส าหรับปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อ
ราคาน ้ามนัในสัปดาห์น้ีคือ การประทว้งของพนกังานแท่นขดุ
เจาะน ้ามนับริษทั Statoil ซ่ึงเป็นบริษทัผูผ้ลิตน ้ามนัรายใหญ่
ท่ีสุดของนอร์เวยส่์งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตและการ
ส่งออกน ้ามนัดิบลดลงถึง 290,000บาร์เรลต่อวนั รวมถึง
มาตรการคว  า่บาตรการน าเขา้น ้ามนัของอิหร่านโดยสหภาพ
ยโุรปซ่ึงเป็นการคว  า่บาตรทั้งทางดา้นการซ้ือขายน ้ามนั 
การเงินการธนาคาร การขนส่งน ้ามนัทางเรือ และการ
ประกนัภยัซ่ึงมีผลท าใหป้ริมาณน ้ามนัจากอิหร่านขาดหายไป
จากตลาด 1 ลา้นบาร์เรลต่อวนั  

ตัวเลขกำรจ้ำงงำนสหรัฐฯปรับตัวดขีึน้เล็กน้อย โดยการจา้ง
งานนอกภาคเกษตร ในเดือน มิ.ย เพ่ิม 9.5 หม่ืนราย (เดือน
ก่อนเพ่ิมข้ึน 6.9 หม่ืนราย จากจ านวนจา้งงานนอกภาคเกษตร
ทั้งหมด 13, 300.9 หม่ืนราย) สอดคลอ้งกบัยอดผูข้อรับ
สวสัดิการวา่งงานรายใหม่ ในรอบสัปดาห์ส้ินสุด วนัท่ี 30 มิ.
ยลดลง 14,000 ราย อยา่งไรกต็ามอตัราการวา่งงานของสหรัฐ
ในเดือนมิถุนายนอยูท่ี่ร้อยละ 8.2 ซ่ึงยงัคงอยูใ่นระดบัใกลเ้คียง
กบัอตัราการวา่งงานเฉล่ียในช่วง 5 เดือนแรกของปี ท่ี ร้อยละ 
8.22 นอกจากน้ีดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคในเดือนมิถุนายน
ปรับตวัลดลง โดยอยูท่ี่ระดบั 73.2 ลดลงจากระดบั 79.3 ใน
เดือนพฤษภาคม และดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ (PMI) อยูท่ี่ระดบั 
52.1 ลดลงจากระดบั 53.7 ในเดือนพฤษภาคมซ่ึงต ่าสุด
นบัตั้งแต่เดือน มกราคม 2553 จากตวัเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ
ดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นวา่การขยายตวัของเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
แมก้ารจา้งงานนอกภาคการเกษตรจะเร่ิมมีสัญญาณท่ีดีข้ึน แต่
กย็งัมีปัจจยัเส่ียงอยู่มากทั้งในดา้นของปัญหาหน้ีในยโุรป การ
บริโภคภายในประเทศ รวมถึงความกงัวลเก่ียวกบัการจดัการ
ดา้นนโยบายงบประมาณของสหรัฐในปีหนา้ ซ่ึงเพดานหน้ี
สหรัฐฯในปัจจุบนั อยูท่ี่ 16.7 ลา้นลา้นดอลลาร์ฯ สามารถ
ช าระหน้ีไดจ้นถึงปลายปี 2012  

ค่ำเงินบำทปรับตัวแข็งค่ำขึน้อย่ำงต่อเน่ือง โดย ณ วนัท่ี 5 
ก.ค. 55 ปิดท่ีระดบั 31.54 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ แขง็ค่า
ข้ึนร้อยละ 0.89 เม่ือเทียบกบัระดบั 31.83 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐฯ ณ วนัท่ี 29 มิ.ย. 55 ซ่ึงเป็นผลจากการท่ีนกัลงทุน
คาดการณ์วา่ปัญหาสหภาพยโุรปจะคล่ีคลายลง และมีการ
กระตุน้เศรษฐกิจเพิ่ม ส่งผลให้ค่าเงินยโูรปรับแขง็ข้ึน
รวมทั้งเงินในภูมิภาคเอเชียแขง็ข้ึนเช่นกนั แต่อยา่งไรก็ตาม
ช่วงปลายสัปดาห์ผลการประชุมของธนาคารยโุรป ไดป้รับ

ลดอตัราดอกเบ้ียลงมาอยูท่ี่ระดบั 0.75 % ส่งผลให้ปลาย
สัปดาห์ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเล็กนอ้ย โดยคาดการณ์วา่ใน
สัปดาห์หนา้ค่าเงินบาทจะเคล่ือนไหวอยูใ่นกรอบ 31.6-
31.9 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ  

SET Index ณ.วนัท่ี 6 กรกฎำคม 2555 ปิดท่ีระดับ  1200.08 
จุด ปรับตวัเพ่ิมข้ึนในกรอบแคบๆ เม่ือเทียบกบัดชันีในช่วงตน้
สัปดาหท่ี์อยูท่ี่ 1,188.74 จุด มูลค่าการซ้ือขายตลอดสัปดาห์ 
143,319.39 ลา้นบาท โดยนกัลงทุนทัว่ไปในประเทศ นกั

ลงทุนต่างประเทศ และบญัชีบริษทัหลกัทรัพย ์ตลอดสัปดาห์
ซ้ือสุทธิ 2,303.79 650.37 และ 475.90 ตามล าดบั ในขณะท่ีนกั
ลงทุนสถาบนัในประเทศตลอดสัปดาห์ขายสุทธิ 3,430.06 
ลา้นบาท  

รำคำทองค ำในสัปดำห์นีมี้กำรปรับตัวเพิ่มขึน้ในกรอบแคบๆ 
โดยราคาทองค า ณ.วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2555 อยูท่ี่ระดบั 1,599.9 
เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ เพ่ิมข้ึนจากราคาทองในช่วงตน้
สัปดาหท่ี์อยูท่ี่ระดบั 1,592.1 เหรียญสหรัฐต่อออนซ ์ 

หนา้ 3 

เศรษฐกจิโลกรอบสัปดำห์  

กำรเงนิกำรลงทุนรอบสัปดำห์ 

รำคำน ้ำมันดบิดูไบ ระหว่ำงวนัท่ี 2-6 กรกฎำคม 2555 

  2 July 2012 3 July 2012 4 July 2012 5 July 2012 6 July 2012 Average 

Dubai ($/bbl) 94.30 95.08 97.03 97.93   96.09 


