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Weekly Review 

 

 
กนง. เสียงแตกหั่นดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 อ้างพยุงเศรษฐกิจ
ขาลง หวังกระตุ้นการบริโภค-ลงทุน 

น า ย ไ พ บู ล ย์  กิ ต ติ ศ รี กั ง ว า น  เ ล ข า นุ ก า ร
คณะกรรมการนโยบายการเงิน  (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กนง. ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 17 
ต.ค. มีมติ 5 ต่อ 2 เสียงให้ปรับลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายลงร้อย
ละ 0.25 หรือจากร้อยละ 3.00 เป็นร้อยละ 2.75 ต่อปี เพื่อกระตุ้น
การขยายตัวทางเศรษฐกิจผ่านการใช้จ่ายในประเทศและการ
ลงทุน ซึ่งชะลอลงหลังจากการลงทุนเพื่อการฟื้นฟูจากผลของ
อุทกภัยหมดลง และเพื่อให้เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อเนื่อง
ไปถึงปี 2556 รวมถึงชดเชยมูลค่าการส่งออกที่หดตัวลงอย่าง
ชัดเจน โดยเฉพาะในช่วง 4 เดือนสุดท้ายของปีนี้ต่อเนื่องถึงปี 
2556 ในขณะที่ภาวะความเสี่ยงด้านเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่่า  ใน
ส่วนของ กนง. 2 เสียงที่มีความเห็นต่างให้คงอัตราดอกเบ้ีย เพื่อ
รอดูผลกระทบจากภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกต่อ
เศรษฐกิจไทยอีกระยะหนึ่ง เนื่องจากอุปสงค์ในประเทศทั้งการ
บริโภคและการลงทุนยังคงขยายตัวดี 

การปรับลดอัตราดอกเบ้ียของ กนง. ดังกล่าวแสดงให้

เห็นว่า กนง. มองทิศทางเศรษฐกิจไทยในอนาคตมีสัญญาณการ
ซึมตัวลง อันเป็นผลจากที่คาดว่าการส่งออกในปีนี้อาจจะไม่โดด
เด่นจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยการลดอัตราดอกเบ้ีย
เงินกู้ดังกล่าวจะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นก่าลังซื้อภายในประเทศ 
และการลงทุนในประเทศเพื่อชดเชยการส่งออกที่ชะลอตัวลง 
รวมถึงการปรับลดอัตราดอกเบ้ียเพื่อชะลอการไหลเข้าขอ ง
เงินตราต่างประเทศ จากมาตรการ QE3 ของสหรัฐฯ เนื่องจากจะ
เป็นการลดระยะห่างระหว่างอัตราดอกเบ้ียไทยและอัตราดอกเบ้ีย
โลก ซึ่งท่าให้ค่าเงินไม่แข็ง เพื่อเอื้อระบบเศรษฐกิจและเพื่อ
ป้องกันความไม่แน่นอนของระบบเศรษฐกิจ  
 

ดัชนีอุตฯร่วงต่่าสุดรอบ 9 เดือน  
นายพยุงศักด์ิ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรม

แห่งประ เทศไทย (ส.อ.ท. ) เปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่น
ภาคอุตสาหกรรมเดือนกันยายน 2555 อยู่ที่ระดับ 94.1 ลดลง
จากเดือนสิงหาคมที่อยู่ระดับ 98.5 ซึ่งต่่าที่สุดในรอบ 9 เดือน 
นับตั้ งแต่ เ ดือนมกราคม 2555 ที่ ค่าดัชนีอยู่ที่ ระ ดับ 99. 6 
เนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวส่งผลให้ยอดค่าสั่งซื้อลดลง 
ส่าหรับดัชนีความเชื่อมั่นในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ 103.5 ลดลง

ภาวะเศรษฐกิจส าคัญในรอบสัปดาห์ 

 กนง. เสียงแตกหั่นดอกเบ้ียร้อยละ 0.25 อ้างพยุงเศรษฐกิจขาลง หวังกระตุน้การบริโภค-ลงทุน 
 ดัชนีอุตฯ ร่วงต่่าสุดรอบ9เดือน  
 รถยนต์ไทยทุบสถิติ 51 ปี ยอดผลติติดท็อปเทนโลก คาดสิ้นปีทะล ุ2.3 ล้านคัน 
 ผลการจัดเก็บรายได้รฐับาลปีงบประมาณ 2555 

 มติ กทค. 4 ต่อ 1 ไม่เอกฉันท์ รับรองผลประมูล 3G หลายฝ่ายค้านคาดมีฮั้ว 

 ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยสหรฐัฯ ตุลาคมท่าสถติิสงูสุดรอบ 6 ปี 
 ญี่ปุ่นลงทุนในประเทศจีน เพิ่มข้ึนร้อยละ 17  

 จีนประกาศ GDP ไตรมาส 3 ขยายตัวร้อยละ 7.4 ต่่าสุดในรอบ 3 ปี 

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 

ช่วงวันท่ี 15-19 ต.ค. 55 ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 16 ประจ าวันท่ี 22 ต.ค. 55 
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จากเดือนสิงหาคมที่ระดับ 105.7 และต่่าสุดในรอบ 11 เดือน
นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 ที่ค่าดัชนีอยู่ที่ระดับ 104.5 
เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความกังวลเก่ียวกับผลกระทบ
จากสภาวะเศรษฐกิจโลกและผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
เพิ่มขึ้น โดยยังคงมีความกังวลต่อสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปี
หน้าที่อาจจะชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องแนะให้ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว 
โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ค่าดัชนีปรับตัวลดลงและต่่ากว่า 100 มี
ทั้งหมด 16 กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบด้วยสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม
หนังและผลิตภัณฑ์หนัง หลังคาและอุปกรณ์ แกรนิตและหินอ่อน 
แก้วและกระจก โรงเลื่อยโรงอบไม้ ไม้อัดไม้บางและวัสดุแผ่น 
เครื่องจักรกลการเกษตรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เคมี พลาสติก 
เยื่อและกระดาษ การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ อลูมิเนียม 
และการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม 

ก า ร ป รั บ ตั ว ล ด ล ง ข อ ง ค่ า ดั ช นี ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น
ภาคอุตสาหกรรมดังกล่าวเ ป็นผลมาจากความกังวลของ
ผู้ประกอบการต่อสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเป็นส่าคัญ สอดคล้อง
กับตัวเลขการส่งออกที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องโดยการส่งออกใน
ภาพรวมในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2555 ชะลอตัวลงร้อยละ 1.31 
โดยในส่วนของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมในช่วง 8 เดือนแรก
ของปีชะลอตัวลงร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่
ผ่านมา ซึ่งการที่อุตสาหกรรมไทยมีการพึ่งพาการส่งออกใน
ระดับสูงการที่การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมชะลอตัวย่อมส่งผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมในภาพรวมที่ชะลอตัวลงตามไปด้วย 
นอกจากนี้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจ
ของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าปัญหา
ดังกล่าวจะคลี่คลายไปในทิศทางใด และหลายฝ่ายยังมีความ
กังวลว่าสถานการณ์อาจมีการยืดเยื้อและกินเวลานานซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อเนื่องในวงกว้างต่อเศรษฐกิจโลกเนื่องจากสหภาพยุโรป
เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีก่าลังซื้อสูง และจะส่งผลกระทบต่อการ
ส่งออกของไทยที่อาจชะลอตัวต่อเนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าว 
 

รถยนต์ไทยทุบสถิติ 51 ปี ยอดผลิตติดท็อปเทนโลก คาดสิ้น
ปีทะลุ 2.3 ล้านคัน 

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า 
ยอดการผลิตรถยนต์เดือนกันยายน 2555 อยู่ที่  228,500 คัน 

เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 31.16  ซึ่งเป็นสถิติสูงสุด
ในประวัติศาสตร์รอบ  51 ปี ตั้งแต่การตั้งโรงงานการผลิตรถยนต์
ในไทยปี 2504 เมื่อรวมยอดผลิต 9 เดือน (มกราคม-กันยายน) 
อยู่ที่ 1.7 ล้านคัน ท่าให้ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่
อันดับ 1 ใน 10 ของโลกเป็นการชั่วคราว จากปีก่อนที่อยู่ใน
อันดับที่ 14  โดยเป็นการแซงหน้าประเทศสเปน ฝรั่งเศส รัสเซีย 
และอิหร่าน เนื่องจากประเทศดังกล่าวได้รับผลกระทบจากปัญหา
วิกฤติหนี้สินยูโรโซน ส่งผลให้คาดว่ายอดการผลิตรถยนต์ในปีนี้
น่าจะอยู่ในระดับ 2.2-2.3 ล้านคัน โดยยอดการผลิตรถยนต์เดือน
กันยายนจ่านวน 228,500 คัน ดังกล่าวแบ่งเป็นรถยนต์นั่ ง 
95,822 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.12 รถยนต์โดยสารมากกว่า 10 
ตัน 64 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 88.24 รถกระบะ 1 ตัน 128,735 คัน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.03 รถบรรทุก 5-10 ตัน  3,879 คัน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 157.23 จากช่วงเดียวกันของปีทีผ่านมา ในส่วนของส่วน
ยอดขายรถยนต์ในประเทศเดือนกันยายนมีจ่านวน 132,680 คัน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.48  และเป็นสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์รอบ 
51 ปีเช่นเดียวกับในส่วนของการผลิต 

สถานการณ์การผลิตและการจ่าหน่ายรถยนต์ในประเทศ
ยังคงมีความคึกคักต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ่าหน่าย
รถยนต์ในประเทศที่ขยายตัวถึงร้อยละ 52.48 จากช่วงเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา อันเป็นผลมาจากมาตรการรถยนต์คันแรกของ
รัฐบาล ส่งผลให้ประชาชนมีการเร่งการซื้อรถยนต์เพื่อใช้สิทธิ์ขอ
คืนภาษีรถยนต์คันแรก กอรปกับการที่บริษัทผู้ผลิตมีการเร่ง
สายการผลิตเพื่อส่งมอบรถยนต์ที่มียอดค้างการส่งมอบจาก
ในชว่งที่ผ่านมาอันเป็นผลกระทบจากสถานการณ์น้่าท่วมในช่วง
ปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ถือเป็น
อุตสาหกรรมหลั กในการสร้ าง ความ เจ ริญ เติ บโตให้แ ก่
ภาคอุตสาหกรรมในปีนี้  แต่อย่ างไร ก็ตามคงต้องติดตาม
สถานการณ์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ในช่วงปีหน้าว่าจะยังคงมี
ความคึกคักต่อเนื่องจากปีนี้หรือไม่ เนื่องจากประชาชนมีการเร่ง
การซื้อรถยนต์มากในระยะนี้อาจส่งผลให้อุปสงค์รถยนต์ใน
ประเทศในระยะต่อไปชะลอตัวลงก็เป็นได้ 
 

ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลปีงบประมาณ 2555 

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อ่านวยการส่านักงานเศรษฐกิจ
การคลัง แถลงผลจากการด่าเนินนโยบายและมาตรการต่างๆ 
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลหลังเกิดมหาอุทกภัยเมื่อปลายปี 
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2554 ทั้งในส่วนมาตรการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และสร้างโอกาส
ส่งผลให้อุปสงค์ภายในประเทศแข็งแกร่งและฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว

โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมยานยนต์   รวมทั้งการบริโภคและ

การลงทุนของเอกชนที่ขยายตัวสูงสุดในรอบ 8 ปี ที่ร้อยละ 5.2 

และ 14.1 ตามล่าดับ ส่งผลให้การจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิ อยู่ที่ 

1,977.5 พันล้านบาท ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่กระทรวงการคลัง

ได้คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ดีการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลเบ้ืองต้น 

(Gross) ในปีงบประมาณ 2555 สูงกว่าเป้าหมาย 6.6 พันล้าน

บาท และรายได้รัฐบาลสุทธิก่อนจัดสรรให้ อปท. สูงกว่าเป้าหมาย 

0.4 พันล้านบาท โดยมีผลการจัดเก็บรายได้ตามหน่วยงาน ดังนี้ 

1. กรมสรรพากร จัดเก็บรายได้รวม 1,616.2 พันล้าน
บาท สูงกว่าปีที่ผ่านร้อยละ 6.6 เนื่องจากการขยายตัวของการ
บริโภคและการน่าเข้าส่งผลให้จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสูงกว่าปีที่
ผ่านมา ร้อยละ 14.1 และการเก็บภาษีจากฐานดอกเบ้ีย เงินเดือน
และการขายอสังหาริมทรัพย์ส่งผลให้จัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล
ธรรมดาได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.6 ตามล่าดับ แต่ต่่ากว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 0.5  เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์น้่าท่วมเมื่อ
ปลายปี ส่งผลให้จัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลต่่ากว่าปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 5.2 

2. กรมสรรพามิต จัดเก็บรายได้รวม 379.7พันล้านบาท 
ต่่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 6.3 และต่่ากว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 5.0  
เนื่องจากการนโยบายช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนโดยขยาย
เวลาการลดอัตราภาษีน้่ามันดีเซลเหลือร้อยละ 0.005 บาท ส่งผล
ให้จัดเก็บภาษีน้่ามันได้ต่่ากว่าประมาณการร้อยละ 42.4 แม้ว่าจะ
สามารถจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์ได้สูงกว่าปีที่แล้วร้อยละ 
26.2 จากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์และมาตรการ
รถยนต์คันแรกของรัฐบาล 

3. กรมศุลกากร จัดเก็บรายได้รวม 118.9 พันล้านบาท 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 12.7 และสูงกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 15.6 
เนื่องจากการน่าเข้าวัตถุดิบและเครื่องจักรที่เพิ่มขึ้นตามการฟื้น
ตัวของภาคการผลิตหลังวิกฤตอุทกภัย ส่งผลให้จัดเก็บอากรขา
เข้าได้เพิ่มมากขึ้น 

4. รัฐวิสาหกิจ น่าส่งรายได้รวม 122.7 พันล้านบาท สูง
กว่าเป้าหมายร้อยละ 18.0 และสูงกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 24.2 
ตามล่าดับ เนื่องจากการน่าส่งรายได้สูงกว่าประมาณการของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ทีโอที จ่ากัด (มหาชน) 
และโรงงานยาสูบ 

5. หน่วยงานอื่น จัดเก็บรายได้รวม 115.7 พันล้านบาท 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 7.8 และสูงกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ7.9 
เนื่องจาก (1) กรมศุลกากรส่งคืนเงินไว้เพื่อชดเชยค่าภาษีอากร
ส่าหรับผู้ส่งออกสินค้าเหลือจ่าย    (2) กรมสรรพสามิตจ่ายเงิน
ค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นคืนเป็นรายได้แผ่นดิน (3) กองทุน
พัฒนาน้่าบาดาลน่าส่งรายได้ และ (4) ส่านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรื อนน่ าส่ ง คืนรายจ่ ายของนักเรี ยนทุนใน
ต่างประเทศ 

จากข้อมูลการจากการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลที่

ใกล้เคียงกับเป้าหมาย สะท้อนให้ถึงผลการกระตุ้นเศรษฐกิจจาก

การด่าเนินนโยบายของภาครัฐ ซึ่งช่วยลดผลกระทบปัจจัยเสี่ยงที่

เกิดขึ้น โดยการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในปี 2555 ที่ผ่าน

มาจากการขยายตัวของการบริโภคและการลงทุนจากภาคเอกชน

ภายในประเทศเป็นหลัก รวมทั้งการลงทุนของภาครัฐ ส่าหรับใน

ปีงบประมาณ 2556 แม้จะยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจาก

นโยบายรัฐการลงทุนของภาครัฐ นโยบายรับจ่าน่าสินค้าเกษตร

ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนในระยะสั้น นโยบาย

รถยนต์ คันแ รก ที่ ยั ง มี ผ ล บั ง คับ ใช้ ถึ ง ไ ต รมาส แ รกขอ ง

ปีงบประมาณ 2556 แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการจัดเก็บ

รายได้ของรัฐบาลที่พึงระวังอาทิ การลดอัตราภาษีเงินได้นิติ

บุคคลเหลือร้อยละ 20 ที่บังคับในในวันที่ 1 มกราคม 2556 การ

ปรับขึ้นอัตราภาษีบุหรี่และสุราซึ่งอาจจะมีผลให้มีปัญหาการ

ลักลอบน่าเข้าจากบุหรี่และสุราจากชายแดน รวมทั้งกฎระเบียบ

ต่างๆ ที่ยังอยู่ในขั้นตอนพิจารณา 
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การจัดเก็บรายได้ภาครัฐปีงบประมาณ 2555 
หน่วย : พันล้านบาท 

หน่วยงาน 2554 2555 ปัจจัยบวก ปัจจัยเสี่ยง 

กรมสรรพากร 1,515.7 1,616.2 

 การขยายตัวของการบริโภคและการลงทุน
ภาคเอกชนส่งผลให้จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้
เพิ่มข้ึน 
 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

 การลดภาษีนิติบุคคลจาก 30% เหลือ 23% 
 การเปล่ียนวิธีการหักค่าเสื่อมการต้ังส่ารองตาม
เกณฑ์แบงค์ชาติของสถาบันการเงิน 
 การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของ BOI ในเร่ือง
การลงทุนสีเขียว 

กรมสรรพสามิต 399.8 379.7 
การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์และนโยบาย
รถยนต์คันแรก 

การลดภาษีน่้ามันดีเซลเหลือลิตรละ 0.005 บาท 

กรมศุลกากร 102.9 118.9 
การน่าเข้าวัตถุดิบและเคร่ืองจักรที่เพิ่มข้ึนตามการ
ฟื้นตัวของภาคการผลิตส่งผลให้จัดเก็บภาษีอากร
ขาเข้าได้เพิ่มข้ึน 

 

รัฐวิสาหกิจ 98.8 122.7 
การน่าส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจสูงกว่าประมาณ
การ 

 

หน่วยงานอื่นๆ 107.3 115.7 
การน่าส่ งรายได้ของหน่วยงานอื่นๆ สูงกว่า
ประมาณการ 

 

รวม 1,892.3 1,977.5   
ที่มา : ส่านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

มติ กทค. 4 ต่อ 1 ไม่เอกฉันท์ รับรองผลประมูล 3G หลาย

ฝ่ายค้านคาดมีฮั้ว 

คณะกรรมการโทรคมนาคม หรือกทค. ได้ลงมติรับรอง

ผลการประมูล 3G เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ที่ผ่านมาด้วยมติ 4 ต่อ 1 

โดยภายในการประชุมมีการพูดคุยกันตั้งแต่ประเด็นหลักเกณฑ์

การประมูล การตั้งราคาขั้นต้น และพฤติกรรมการเคาะราคา ซึ่ง

หนึ่งเสียง กทค.ที่ไม่รับรอง ได้แก่ นายแพทย์ ประวิทย์ ลี่สถาพร

วงศา โดยต้องการข้อมูลพฤติกรรมการเคาะราคาประมูลเพื่อ

พิสูจน์ความถูกต้องโปร่งใส เนื่องจากมีความเคลือบแคลงใจของ

หลายฝ่าย ตลอดจนมองว่าการตั้งราคาประมูล 4,500 ล้านบาทซึ่ง

ต่่าเกินไป 

มูลค่าโดยรวมราคาประมูลที่ได้ 41,625 ล้านบาท ผู้เข้า

ประมูลท่ีเสนอราคาสูงสุด คือ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 

เน็ทเวอร์ค จ ากัด ในเครือบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

จ ากัด (มหาชน) หรือ AIS โดยเสนอราคาที่ 14,625 ล้านบาท 

ขณะที่อีก 2 บริษัทที่เหลือ ประกอบด้วย บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ 

จ่ากัด ในเครือกลุ่มทรู คอร์ปอเรชั่น จ่ากัด (มหาชน) และ บริษัท

ดีแทค เนทเวอร์ค จ่ากัด ในเครือบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมู

นิเคช่ัน จ่ากัด (มหาชน) หรือ DTAC เสนอราคาเท่ากันที่ 13,500 

ล้านบาท โดย กทค.จะด่าเนินการออกใบอนุญาตคลื่นความถี่ย่าน 

2.1 กิกะเฮิรตซ์ ให้แก่ทั้ง 3 บริษัท ภายใน 90 วัน นับจากที่แจ้ง

ให้ทราบโดยการช่าระเงิน จะแบ่งออกเป็น 3 งวด ได้แก่ ปีแรก

ร้อยละ 50 ปีที่ 2 ร้อยละ 25 และปีที่ 3 อีกร้อยละ 25 ซึ่งในวันที่ 

19 ตุลาคม 2555 ทั้ง 3 บริษัท ได้ช่าระเงินงวดแรกเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นมูลค่า 20,813 ล้านบาท อย่างไรก็ตามภาย

หลังจากการประมูล  3G ส้ินสุดลงหลายฝ่ายได้ออกมา

วิพากษ์วิจารณ์ว่าการประมูลดังกล่าวมีความโปร่งใสหรือไม่ซึ่ง

หลายฝ่ายเห็นว่าการประมูลดังกล่าวมีความไม่ชอบมาพากล

หลายอย่างและมีเหตุอันเชื่อได้ว่า กทค. เอื้อประโยชน์ต่อบริษัทผู้

ร่วมประมูลทั้ง 3 ราย  
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จากผลการประมูลที่เกิดขึ้นหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงน่าจะส่งผล

ให้ภาครัฐมีรายได้จากการสัมปทานเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ 

รวมทั้งเพิ่มประสิทธิในการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล 

ส่งผลให้ภาคประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการเข้าถึงข้อมูล

ได้รวดเร็วและทันต่อทุกสถานการณ์ รวมทั้งก่อให้เกิดการจ้างงาน

เพิ่มขึ้นทั้งจากธุรกิจที่เก่ียวข้องกับระบบการสื่อสาร เช่น มือถือ 

คอมพิวเตอร์ โปรแกรมที่ช่วยในการใช้งานต่างๆ แต่อย่างไรก็

ตามยังมีประเด็นที่ควรพิจารณาต่อไป คือ ค่าบริการที่ผู้รับ

สัมปทานเรียกเก็บจากผู้ใช้งานว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ หากมี

มูลค่าสูงเกินไปก็เท่ากับเป็นการจ่ากัดสิทธิ์ของผู้ด้อยโอกาส ซึ่ง

ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องติดตามว่าผลการประมูลดังกล่าวจะมีการ

เปลี่ยนแปลงหรือการล้มประมูลหรือไม่เนื่องจากมีผู้ที่ออกมาคัด

ต้านผลการประมูลดังกล่าวเป็นจ่านวนมาก  

  

 SET Index ตลอดสัปดาห์ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 10.73 จุด

SET Index ตลอดสัปดาห์ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 10.73 จุด  

SET Index ณ.วันที่ 19 ตุลาคม 2555 ปิดที่ระดับ 

1,307.71 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 10.73 จุดเมื่อเทียบกับดัชนีในช่วง

ต้นสัปดาห์ที่อยู่ที่ 1,296.98 จุด มูลค่าการซื้อขายตลอดสัปดาห์

ไม่หนาแน่นมากนักโดยมีมูลค่าการซื้อขาย 172,089.24 ล้านบาท 

ลดลงจากมูลค่าการซื้อขายตลอดสัปดาห์ก่อนที่มีมูลค่าการซื้อ

ขาย 225,211.2 ล้านบาท โดยมูลค่าการซื้อขายสะสม (วันที่ 1-19 

ตุลาคม 2555) นักลงทุนสถาบันในประเทศ และนักลงทุนทั่วไปใน

ประเทศซื้อสุทธิ 3,060.75 และ 5,059.39 ล้านบาท ในขณะที่

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์  และนักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 

105.11 และ 8,015.03 ล้านบาท 

ราคาทองค่าตลอดสัปดาห์ปรับตัวลดลง 9.80  เหรียญสหรัฐ

ต่อออนซ์    

ราคาทองค่าในสัปดาห์นี้มีการปรับตัวลดลงโดยราคา

ทองค่า ณ.วันที่ 19 ตุลาคม 2555 อยู่ที่ระดับ 1,733.50 เหรียญ

สหรัฐฯต่อออนซ์ ลดลงจากราคาทองในช่วงต้นสัปดาห์ที่อยู่ที่

ระดับ 1,743.30 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ โดยปรับตัวลดลง 9.80 

เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์  
 

 
 

ดัชนีตลาดท่ีอยู่อาศัยสหรัฐฯตุลาคมท่าสถิติสูงสุดรอบ   6 ปี 
สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) ของสหรัฐฯ แถลง

ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนตุลาคมปรับขึ้นแตะ ระดับ 41 จาก 40 
ในเดือนกันยายน โดยปรับตัวขึ้นต่อเนื่องและท่าสถิติสูงสุดในรอบ 
6 ปี แต่ยังคงอยู่ในระดับต่่ากว่า 50  

นับตั้ ง แ ต่ วิ กฤติแ ฮม เบอร์ เกอร์ เ ป็นต้ นมา ภาค
อสังหาริมทรัพย์สหรัฐฯมีแนวโน้มชะลอลงจนถึงวิกฤติ  Sub 
Prime ในปี 2552 ยิ่งส่งผลให้เกิดการล้มละลายของบริษัทวาณิช
ธนกิจ โดยเฉพาะที่เก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้ตั้งแต่ปี 
2552-ปัจจุบัน ภาคอสังหาริมทรัพย์ยังคงชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง 
โดยดัชนียังคงอยู่ในระดับต่่ากว่า 50 ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว
รัฐบาลสหรัฐฯ ได้พยายามแก้ไขปัญหาโดยการใช้มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจทั้ง QE1 QE2 และQE3 ในปัจจุบัน เพื่อให้ภาค

อสังหาริมทรัพย์กลับมาฟื้นตัวขึ้น ซึ่งก็ยังไม่ได้ผลมากนักแต่มี
แนวโน้มปรับตัวดีขึ้น โดยปัจจัยเสี่ยงภาคอสังหาริมทรัพย์ยังคง
เป็นปัญหาเศรษฐกิจยุโป รวมถึงการลดรายจ่ายของประเทศและ
การปรับขึ้นภาษีของสหรัฐฯ ในปีหน้า 

            ดัชนีตลาดท่ีอยู่อาศัยสหรัฐฯ 
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ญ่ีปุ่นลงทุนในประเทศจีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17  

กระทรวงพาณิชย์ญี่ ปุ่นเปิดเผยตัวเลขการลงทุนใน
ประเทศจีนตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 
17 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีมูลค่า 5.62 พันล้านดอลลาร์ 

แต่ในอนาคตคาดว่าการมูล ค่าลงทุนของญี่ ปุ่นใน
ประเทศจีนอาจจะลดลงเนื่องจากปัญหาข้อพิพาทเรื่องเกาะเตี่ยว 
หยูที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนและการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
จีน ท่าให้ญี่ปุ่นอาจปรับเปลี่ยนฐานการลงทุนไปในกลุ่มประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ในปี 2558  

 
จีนประกาศ GDP ไตรมาส 3 ขยายตัวร้อยละ 7.4 ต่่าสุดใน
รอบ 3 ปี 

เศรษฐกิจจีนในไตรมาส 3 ของปี 2555 ขยายตัวร้อยละ 

7.4 ลดลงจากไตรมาส 2 ที่ขยายตัวร้อยละ 7.6 ขยายตัวในอัตรา

ชะลอลงเป็นไตรมาสที่ 7 ติดต่อกัน และถือเป็นอัตราการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจของจีนในระดับที่ต่่าที่สุดในรอบ 3 ปี สาเหตุส่าคัญ

มาจากการชะลอตัวของอุปสงค์ในประเทศทั้งทางด้านการบริโภค

และการลงทุนภาคเอกชน ประกอบกับการส่งออกที่ชะลอตัวลง 

อันเนื่องมาจากผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจในยูโรโซน และ

สหรัฐฯ ซึ่งนับเป็นตลาดส่งออกที่ส่าคัญของจีน ตัวเลขดังกล่าว

ชี้ให้เห็นว่าปัญหาเศรษฐกิจโลกยังคงฉุดรั้งเศรษฐกิจจีน แม้ว่า

รัฐบาลจีนจะพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยมาตรการต่างๆ ก็ตาม 

แต่ยังถือว่าประสบความส่าเร็จเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
 

 
ท่ีมา: ส่านักงานสถิติแห่งชาติจีน 

สถานการณ์ราคาน้่ามัน 

ราคาน้ ามันดิบดูไบสัปดาห์นี้ ยังคงเคลื่อนไหวในระดับ

เดิมจากปัญหาความไม่สงบในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อ

การผลิตน้่ามัน จากการปะทะกันของซีเรียและตุรกี ขณะที่

สหภาพยุโรปประกาศเพิ่มมาตรการคว่่ าบาตรอิหร่าน โดย

ครอบคลุมธุรกิจน้่ามันและก๊าซธรรมชาติของอิหร่าน อย่างไรก็

ตาม ราคาน้่ามันยังคงได้รับแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอ

ตัวลง และปัญหานี้สาธารณะในยุโรป  

ราคาน้ ามันดิบดูไบ ระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม 2555 
 15 Oct 

2012 
16 Oct 
2012 

17 Oct 
2012 

18 Oct 
2012 

19 Oct 
2012 

Average 

Dubai 
($/bbl) 

110.45 111.22 110.80 110.65 - 110.78 

ท่ีมา: ไทยออยล์ 

ราคาน้ ามันดิบดูไบ  

 
ท่ีมา: ไทยออยล์ 
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 ประเด็นการประมูล 3G เมื่อสัปดาห์ท่ีผ่านมา ท่ีมีหลายฝ่ายออกมาคัดค้านว่าการประมูลเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทท่ีเข้าร่วม
ประมูลท้ัง 3 ราย ว่าผลจะลงเอยอย่างไรและจะมีการล้มการประมูลหรือไม่  

 ด้านการเมืองคงจะต้องติดตามกันต่อไปว่าใครจะขึ้นมาด ารงต าแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย แทนนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ ท่ีได้ลาออกจากต าแหน่ง 

 ด้านของระดับราคาน้ ามันต้องติดตามปัญหาสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างซีเรียกับตุรกีอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอาจ
ส่งผลต่ออุปทานน้ ามันในตะวันออกกลาง 

 การตอบโต้ของอิหร่านหลังสหภาพยุโรปมีมาตรการคว่ าบาตรโดยการหยุดน าเข้าน้ ามันจากอิหร่าน  

ประเด็นเศรษฐกิจท่ีน่าติดตามในสัปดาห์นี้ (22-26 กันยายน 2555) 


