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ดชันีเชือ่มัน่อุตสาหกรรม ก.พ. ร่วง 2 เดือนต่อเนื่อง เหตุ
ห่วงค่าแรงดนัต้นทุนพุ่ง 

นายพยุงศกัดิ ์ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท. ) เ ปิดเผยถึงดัชนีความเชื่อม ัน่
ภาคอุตสาหกรรมในเดือนกุมภาพนัธ์ 2556 จ านวน 1,076 ราย 
ครอบคลุม 42 กลุ่มอุตสาหกรรม อยู่ที่ 95.5 ปรับตัวลดลงจาก
ระดบั 97.3 ในเดอืนมกราคม เป็นผลจากการปรบัตวัลดลงของค่า
ดชันีความเชื่อม ัน่ในองคป์ระกอบยอดค าสัง่ซื้อโดยรวม ยอดขาย
โดยร วม ป ริมาณการผลิต  ต้นทุนประกอบการ และผล
ประกอบการ เพราะผู้ประกอบการมคีวามกงัวลเกี่ยวกบัต้นทุนที่
สงูขึน้จากการปรับค่าจ้าง ราคาพลงังานและวตัถุดิบ และเดือน
กุมภาพนัธ์ยงัมวีนัท างานน้อยกว่าปกติและอยู่ในเทศกาลตรุษจีน 
ส่งผลใหโ้รงงานบางส่วนหยุดด าเนินการ 

เมื่อพิจารณาดัชนีความเชื่อม ัน่คาดการณ์ 3 เดือน
ขา้งหน้า อยู่ที ่103.1 เพิม่ขึน้จากเดอืนมกราคม ทีอ่ยู่ระดบั 101.5 
เพราะคาดว่ายอดค าสัง่ซื้อ ยอดขาย ปริมาณการผลิต และผล
ประกอบการดีขึ้น โดยค่าดชันีความเชื่อม ัน่ภาคอุตสาหกรรม
ลดลงติดต่อกนัเป็นเดือนที่ 2 นับตัง้แต่ต้นปี แต่คาดว่าเดือน

มนีาคมดชันีจะปรบัตวักลบัมาดขีึน้ เพราะผู้ประกอบการปรับตัว
กบัต้นทุนการผลติสงูขึน้ โดยเฉพาะผลกระทบจากนโยบายการ
ขึ้นค่าแรงขัน้ต ่า 300 บาททัว่ประเทศ ที่ส่งผลให้ต้นทุนของ
ผู้ประกอบการปรบัตวัในทศิทางทีเ่พิม่ขึน้ 

โดยนายพยุงศกัดิก์ล่าวว่าสิ่งที่ภาคเอกชนต้องการให้
ภาครฐัเขา้มาแกไ้ขคอืปญัหาการขาดแคลนแรงงาน ทัง้แรงงาน
ฝีมือและไร้ฝีมือ เร่งหามาตรการแก้ปญัหาภยัแล้ง พร้อมทัง้
ก าหนดนโยบายการบริหารจดัการดา้นพลงังานอย่างย ัง่ยืนให้กบั
ภาคอุตสาหกรรม การสร้างเสถียรภาพและความมัน่คงทางการ
เมือง และสนับสนุนให้สถาบันการเงินพิจารณาปล่อยสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต ่าใหก้บั SMEs มากขึน้ เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องของ
กจิการ รวมถึงสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดง่้าย 

จากค่าดัชนีความเชื่อม ัน่ภาคอุตสาหกรรมในเดือน
กุมภาพันธ์ ที่ อยู่ ใ น ร ะดับต ่ า ก ว่ า  10 0  แสดง ให้ เ ห็น ว่ า
ผู้ประกอบการมีความเชื่อม ัน่อยู่ในระดบัที่ไม่ดีนัก โดยสาเหตุ
หลักเป็นผลจากความกังวลในเรื่ องต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนค่าจ้างแรงงานจากนโยบายปรับขึ้น
ค่าแรงขัน้ต ่าวนัละ 300 บาท รวมถึงราคาพลงังานและวตัถุดบิทีม่ี

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 ดชันีเช่ือมัน่อุตสาหกรรม ก.พ. ร่วง 2 เดือนต่อเน่ือง เหตุห่วงค่าแรงดนัต้นทุนพุ่ง  

 ยอดผลิตรถยนต์ ก.พ. 229,204 คนั โตพุ่งร้อยละ 36.35 

 พาณิชย์ โชว์ส่งออกข้าว 2 เดือนอนัดบัหน่ึง 

 ครม.เหน็ชอบร่าง พ.ร.บ. กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท เพื่อลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 รายได้รฐับาล 5 เดือนกระฉูดเกินเป้าแสนล้าน 

 ดุลการค้าญ่ีปุ่นขาดดุล 8 เดือนติดต่อกนั 

 เฟดคงมติอัตราดอกเบ้ียระยะสัน้ เดินหน้าโครงการซ้ือสินทรพัยว์งเงิน 8.5 หม่ืนล้านดอลลารฯ์ 

 วิกฤติการเงินไซปรสั 
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แนวโน้มสงูขึน้ต่อเน่ือง อย่างไรกต็ามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่
เริ่มมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นส่งผลให้ดชันีความเชื่อม ัน่ของกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีการส่งออกเกินกว่าร้อยละ 50 ในเดือน
กุมภาพนัธ์ 2556 อยู่ที่ระดบั 98.0 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่
อยู่ที่ระดับ 96.7 สอดคล้องกับสถานการณ์การส่งออกของ
ประเทศทีป่รบัตวัดขีึน้อย่างต่อเน่ืองนบัตัง้แต่เดอืนตุลาคมของปีที่
ผ่านมา โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าในเดือนมกราคม 2556 
ขยายตวัร้อยละ 16.09 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดย
เป็นผลจากการขยายตัวของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเป็น
หลกั ทัง้ในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และ
เครื่ อ ง ใช้ ไฟฟ้า เ ป็นต้ น จ ากแนวโน้มการ ส่ง ออกสินค้า
อุตสาหกรรมทีข่ยายตวัในระดบัทีด่ดีงักล่าวส่งผลให้คาดว่าความ
เชื่อม ัน่ของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมน่าจะสามารถปรับตัว
ดขีึน้ไดใ้นระยะต่อไป 

ยอดผลิตรถยนต์ ก.พ. 229,204 คนั โตพุ่งรอ้ยละ 36.35 
นายสุรพงษ์ ไพสิฐพฒันพงษ์ รองประธานและโฆษก

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
(ส.อ.ท.) เปิดเผยยอดการผลิตรถยนต์เดือนกุมภาพนัธ์ 2556 มี
จ านวนทัง้สิ้น 229,204 คนั เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพนัธ์ 2555 
ร้อยละ 36.35 แต่ลดลงจากเดือนมกราคม 2556 ร้อยละ 2.89 
เน่ืองจากเดือนกุมภาพันธ์มีว ันท างานน้อยกว่า โดยในช่วง 2 
เดอืนทีผ่่านมา (ม.ค.-ก.พ.) ผลิตได้ท ัง้สิ้น 465,229 คนั เพิ่มขึ้น
จากช่วงเดยีวกนัของปี 2555 ร้อยละ 50.74 

ทัง้ น้ีเดือนกุมภาพันธ์ 2556 เป็นการผลิตเพื่อการ
ส่งออก 90,124 คนั เท่ากับร้อยละ 39.32 ของยอดการผลิต
ทัง้หมด เพิม่ขึน้จากเดือนกุมภาพนัธ์ 2555 ร้อยละ 14.38 ส่วน
เดอืนมกราคม-กุมภาพนัธ์ 2556 ผลติเพื่อส่งออกได ้190,131 คนั 
เท่ากบัร้อยละ 40.87 ของยอดการผลิตทัง้หมด เพิ่มขึ้นจากช่วง
เดยีวกนัของปี 2555 ร้อยละ 33.13 

ส่วนผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศ เดือนกุมภาพันธ์ 
2556 ผลติได ้139,080 คนั เท่ากบัร้อยละ 60.68 ของยอดการ
ผลติทัง้หมด เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพนัธ์ 2555 ร้อยละ 55.74 
และเดือนมกราคม -กุมภาพันธ์ 2556 ผลิตได้ 275,098 คัน 
เท่ากบัร้อยละ 59.13 ของยอดการผลติทัง้หมด เพิม่ขึ้นจากเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2555 ร้อยละ 65.91 ซึ่งการผลิตเพื่ อ
จ าหน่ายในประเทศมากกว่าผลติเพื่อส่งออก เน่ืองจากเร่งส่งมอบ

รถยนต์ใหก้บัผู้จองรถยนต์ตามโครงการคนืภาษีรถยนต์คนัแรก 
สถานการณ์การผลิตรถยนต์ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2556 

ทีป่รบัตวัเพิ่มขึ้นในระดบัสูง ส่วนหน่ึงเป็นผลจากปจัจัยฐานต ่า
ในช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่านมาที่เพิ่งผ่านพ้นสถานการณ์น ้าท่วม
ใหญ่ในช่วงปลายปี 2554 รวมถึงการเร่งการผลิตเพื่อส่งมอบ
ให้แก่ผู้จองรถยนต์ตามโครงการคืนภาษีรถยนต์คนัแรกที่ยงัมี
ยอดคา้งการส่งมอบอยู่เป็นจ านวนมาก ซึง่คาดว่าสถานการณ์การ
ผลติรถยนต์น่าจะสามารถขยายตวัไดอ้ย่างต่อเน่ืองในระยะต่อไป
เน่ืองจากการส่งมอบตามโครงการคืนภาษีรถยนต์คนัแรกที่คาด
ว่าน่าจะต้องมีการส่งมอบรถยนต์แล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ 3 
ของปีน้ี รวมถึงสถานการณ์ดา้นการส่งออกรถยนต์ที่ยงัคงมีการ
ขยายตัวต่อเน่ืองจากความต้องการของประเทศคู่ค้าที่มีเข้ามา
อย่างต่อเน่ือง 

พาณิชย ์โชวส่์งออกข้าว 2 เดือนอนัดบัหนึง่ 
นายทิฆ ัมพร  นาทวรทัต  รอง อธิ บดีกรมการค้า

ต่างประเทศ เปิดเผยว่าจากการประชุมประเมินสถานการณ์
ส่งออกขา้วในช่วง 2 เดอืนแรก (มกราคม-กุมภาพนัธ์) 2556 ไทย
สามารถส่งออกไดเ้ป็นอนัดบัหน่ึงปริมาณ 1.04 ลา้นตนั รองลงมา 
คือ อินเดีย 9.6 แสนตัน และเวียดนาม 7.5 แสนตัน โดยราคา
ส่งออกเฉลีย่ตนัละ 711 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงปลายปี 
2555 ราคาเฉลีย่ตนัละ 688 ดอลลาร์สหรฐัฯ 

ในเบื้องต้นจะเห็นว่าการส่งออกข้าวไทยมีแนวโน้ม
ทศิทางทีด่ ีแต่อาจเป็นเพียงช่วงเวลาระยะสัน้เท่านัน้ ส่วนหน่ึง
เป็นผลมาจากมกีารระบายขา้วไดเ้พิม่ขึน้ ซึ่งเป็นการระบายข้าว
ในสต็อกของรัฐบาลในราคาที่ต ่าลง แต่สิ่งที่ควรให้ความส าคญั
เป็นอย่างยิง่ ซึง่อาจจะเป็นปจัจยัเสี่ยส่งผลท าให้การส่งออกข้าว
ไทยลดลง โดยเฉพาะในปจัจุบนัปญัหาของค่าเงินบาทที่ปรับตัว
แข็งค่าขึ้นสูงสุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งจะส่งผลให้ราคา
ส่งออกขา้วไทยปรบัตวัสงูขึน้กว่าคู่แข่ง และท าใหข้า้วไทยแข่งขนั
ดา้นราคากบัประเทศคู่แข่งไดล้ าบากมากขึน้ และปจัจัยส าคญัอีก
ดา้นทีต่้องติดตามดว้ยเช่นกนั คอื ประเทศที่น าเข้าข้าวหลกัจาก
ไทย เช่น ฟิลปิปินส์ และอินโดนีเซีย และประเทศผู้ส่งออกหลกั
อย่างเวยีดนาม ทีม่แีนวโน้มของผลผลิตเพิ่มขึ้น เน่ืองจากสภาพ
ภมูอิากาศทีเ่อื้ออ านวยต่อการเพาะปลูก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
การส่งออกข้าวไทย ทัง้ในแง่ของราคาและปริมาณการส่งออก 
ดงันัน้ภาพรวมของการส่งออกขา้วไทยในทัง้ปี 2556 นัน้ อาจไม่
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เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้คาดการณ์เอาไว้หากไม่มีการมี
มาตรการออกมารองรบัผลกระทบจากปญัหาค่าเงินบาทที่แข็งค่า
ขึน้ 

ครม.เห็นชอบรา่ง พ.ร.บ. กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท เพือ่ลงทุน
ในโครงสรา้งพื้นฐาน 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 
2556 เหน็ชอบร่างพระราชบญัญัติให้อ านาจกระทรวงการคลงักู้
เงินเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานดา้นการขนส่งของประเทศ 
ใหอ้ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งิน 2 ลา้นลา้นบาท เพื่อลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งกระทรวงการคลังจะสามารถกู้เงินตรา
ต่างประเทศหรือเงินบาทเพื่อน ามาใช้ลงทุนในโครงการต่างๆ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนงานทีก่ าหนดไว ้

การลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานตามร่าง พ.ร.บ. ดงักล่าวจะ
กระท าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่งของประเทศ 3 ยุทธศาสตร์  ได้แก่ เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในอนาคต ภายใต้การ
เชื่อมโยงเศรษฐกจิภายในประเทศกบัประเทศเพื่อนบ้านภายใต้
กรอบ AEC ผ่ าน 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 1) ยุทธศาสตร์
ปรบัเปลีย่นรูปแบบการขนส่งสนิคา้ทางถนนสู่การขนส่งระบบราง 
และทางน ้า ทีม่ตี้นทุนต ่า 2) ยุทธศาสตร์พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งไปสู่
ศนูย์กลางของภูมิภาคทัว่ประเทศ และเชื่อมโยงประเทศเพื่อน
บ้าน และ 3) ยุทธศาสตร์พัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่งเพื่อ
ยกระดบัความคล่องตัว แบ่งเป็นวงเงินลงทุนรวมทัง้หมด 1.93 
แสนล้านบาท และเงินส ารองจ่าย 6.31 หมื่นล้านบาท ซึ่งการ
ลงทุนในครัง้น้ีจะช่วยกระตุ้นการลงทุนภายในประเทศเพื่อลด
ความเสีย่งจากปจัจยัภายนอก อาทิความผันผวนทางเศรษฐกิจ
ของประเทศคู่คา้ โดยคาดว่าผลของการด าเนินโครงการดงักล่าว
จะส่งผลใหร้ายไดต่้อหวัของประชากรเพิม่ขึน้เป็น 10,000 เหรียญ
สหรฐัฯต่อปี (ปจัจุบนัอยู่ที ่5,000 เหรียญสหรฐัฯต่อปี) เน่ืองจาก
การลงทุนดงักล่าวจะท าใหเ้ศรษฐกจิไทยมกีารเติบโตไดเ้ฉลีย่ร้อย
ละ 6 หรือมากกว่านัน้ ส าหรับหน้ีสาธารณะต่อ GDP คาดว่าจะ
สูงขึ้นแต่ไม่เกิน ร้อยละ 50 ซึ่งเป็นในระดบัที่สามารถบริหาร
จัดการได้  ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมีส่วนอย่างมากในการ
เสริมสร้างศกัยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม
ภาครฐัจะต้องมกีารด าเนินการโครงการอย่างรัดกุมและโปร่งใส

และเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาคเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินโครงการและตรวจสอบการด าเนินงานอย่างใกล้ชิดในทุก
ข ัน้ตอน 

รายได้รฐับาล 5 เดือนกระฉูดเกินเป้าแสนล้าน 
กระทรวงการคลงัแถลงผลการจดัเกบ็รายไดข้องรัฐบาล

ในเดือนกุมภาพนัธ์ ซึ่งเป็นเดือนที่ 5 ของปีงบประมาณ 2556 
ทะลุเป้ารายได้ของทัง้  3 กรม สะท้อนถึงการขยายตัวอย่าง
ต่อเน่ืองของเศรษฐกิจภายในประเทศทัง้การบริโภค การลงทุน 
และรายไดภ้าคครัวเรือน เป็นผลให้รายได้สุทธิของรัฐบาลอยู่ที ่
158.9 พนัลา้นบาท สูงกว่าประมาณการ 5.7 พนัล้านบาท หรือ
ร้อยละ 3.7 (สูงกว่าเดือนเดียวกนัของปีที่แล้วร้อยละ 9.3) โดย
ภาษีทีส่ามารถจดัเกบ็ไดส้งูกว่าประมาณการทีส่ าคญั ได้แก่ ภาษี
สรรพสามติรถยนต์เป็นผลจากโครงการรถยนต์คนัแรก ประกอบ
กบัการจดัเกบ็รายไดข้องหน่วยอื่นทีส่งูกว่าประมาณการจากการ
จัดเก็บรายได้การสัมปทานปิโตรเลียมเ ป็นผลจากปริมาณ
ปิโตรเลยีมทีขุ่ดเจาะไดส้งูกว่าทีค่าดไว้ และรายการคืนเงินบ ารุง
องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
(TPBS) และการน าส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจที่สูงกว่าประมาณ
การจากการเหลื่อมการน าส่งเงินปนัผลของการท่าอากาศยาน
แห่งประเทศไทยและกองทุนวายุภกัษ์ 1 ในขณะทีภ่าษีที่สามารถ
จดัเกบ็ไดต้ ่ากว่าประมาณการทีส่ าคญั ไดแ้ก่ ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น
ผลมาจากมูลค่าการน าเข้าที่ชะลอตัวลงหลงัจากที่ได้มีการเร่ง
น าเขา้สนิคา้ในเดอืนมกราคม ส่งผลให้รายได้สุทธิของรัฐบาล 5 
เดือนแรกอยู่ที่ 830.2 พนัล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 95.4 
พนัลา้นบาท หรือร้อยละ 13.0 (สงูกว่าเดอืนเดียวกนัของปีที่ผ่าน
มาร้อยละ 22.4)  

จากข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลที่สูงกว่า
เป้าหมาย สะทอ้นใหถ้ึงแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ป ร ะ เทศอย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง จ ากการ บ ริ โ ภคแล ะการลงทุ น
ภายในประเทศ จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐทัง้การ
บริ โภคของครัวเรือน (นโยบายค่าแรง 300 ขึ้นเงินเดือน
ขา้ราชการและลกูจ้างภาครัฐ) การลงทุนของภาครัฐเอกชนจาก
โครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐ ประกอบการปรับ
เพิม่อตัราภาษีสุราและยาสบู รวมทัง้รายได้จากการประมูลให้ใช้
คลื่นความถี่ 3G แต่อย่างไรก็ตามยงัมีปจัจัยเสี่ยงที่อาจจะส่งผล
กระทบต่อการจดัเกบ็รายไดข้องรฐับาลในภาพรวมทัง้ปีทีพ่งึระวงั
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อาท ิการขึน้ค่าแรงขัน้ต ่า 300 บาททัว่ประเทศ การลดภาษีนิติ
บุคคลจากร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 23 ในปี 2555 และลดเหลือ
ร้อยละ 20 ในปี 2556 มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการลงทุนใน
สนิทรพัยข์องผู้ประสบอุทกภยั อาจจะส่งผลต่อการจดัเกบ็ภาษีนิติ
บุคคล การปรบัปรุงโครงสร้างภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา การแยก
ยื่นภาษีระหว่างสามีภรรยามาตรการภาษีบ้านหลงัแรก ซึ่งอาจ
อาจ ส่งผลต่อการจัดเก็บภาษี เ งินได้บุ คคลธรรมดา  โดย
กระทรวงการคลงัมกีารคาดการณ์ว่าจากมาตรการที่กล่าวมานัน้
รฐับาลจะสญูเสยีรายไดป้ระมาณ 192,100 ล้านบาท  นอกจากน้ี
สถานการณ์ทางการเมอืงทีย่งัมคีวามผนัผวนและสถานการณ์การ
ก่อความไม่สงบทางชายแดนภาคใต้อาจจะมีผลต่อบรรยากาศ
การค้าและการลงทุนของประเทศ รวมทัง้ภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศคู่คา้ทีย่งัมคีวามผนัผวนและการแขง็ค่าของค่าเงินบาทที่
มผีลกระทบต่อภาคการส่งออกอาจจะส่งผลต่อการจัดเก็บภาษี
อากรขาออก 
 

 
ทีม่า : ส านักงานเศรษฐกจิการคลงั 
 

 
 
 

 

 
                ท่ีมา : กระทรวงการคลงั 
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สรรพากร สรรพสามติ ศุลกากร 
รฐัวสิาหกิจ หน่วยงานอื่นๆ %Y-oYสรรพากร 
%Y-oYสรรพสามติ %Y-oYศุลกากร %Y-oYรฐัวสิาหกิจ 

ผลกระทบของมาตรการภาษีต่อการจดัเกบ็รายได้ของรฐับาลในปี 2556 

รฐับาลจะสูญเสียรายได้ประมาณ 192,100 ล้านบาท 

การลดภาษีนิติบุคคล
จาก 30% เหลือ 23% 
ในปี 2555 และลด

เหลือ 20% ในปี 2556 

มาตรการภาษีเพื่อ
สนับสนุนการลงทุน
ในสินทรพัย์ของผู้
ประสบอุทกภยั 

มาตรการภาษีบา้น
หลงัแรก 

การปรบัปรงุ
โครงสรา้งภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา  

การแยกยื่นภาษี
ระหว่างสามีภรรยา 

รายได้ท่ีสูญเสีย 

150,000 ล้านบาท 
 

รายได้ท่ีสูญเสีย 

7,700 ล้านบาท 
 

รายได้ท่ีสูญเสีย 

2,400 ล้านบาท 
 

รายได้ท่ีสูญเสีย 

25,000 ล้านบาท 
 

รายได้ท่ีสูญเสีย 

7,000 ล้านบาท 
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SET Index ลดฮวบ 106.20 จดุ มูลค่าซ้ือขายคึกคกัตลอด
สปัดาห์  

SET Index ณ.วนัที่ 22 มีนาคม 2556 ปิดที่ระดับ 
1,478.97 จุด ปรบัตวัลดลงรุนแรง 106.20 จุดเมื่อเทียบกบัดชันี
ในช่วงต้นสปัดาห์ที่อยู่ที่ 1,585.17 จุด โดยมีมูลค่าการซื้อขาย
หนาแน่นตลอดสปัดาห์ 388,222.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากจาก
มูลค่าการซื้อขายตลอดสัปดาห์ก่อนที่มีมูลค่าการซื้อขาย 
364,082.38 ลา้นบาท อนัเป็นผลมาจากการเทขายท าก าไรของ
นักลงทุนภายหลงัตลาดมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากและต่อเน่ือง
ในช่วงก่อนหน้า โดยมลูค่าการซือ้ขายสะสม (วนัที่ 1-22 มีนาคม 
2556) นกัลงทุนสถาบนัในประเทศ บัญชีบริษัทหลกัทรัพย์ และ
นกัลงทุนต่างประเทศ ซือ้สุทธิ 3,856.15, 1,994.93 และ5,108.76 
ลา้นบาทตามล าดบั ในขณะทีน่กัลงทุนทัว่ไปในประเทศขายสุทธิ 
10,959.84 ลา้นบาท 

ค่าเงินบาทท าสถิติใหม่จากการไหลเข้าของเงินตรา
ต่างประเทศขาย คาดสปัดาห์หน้าค่าเงินบาทจะอยู่ในช่วง 
29.15-29.35 บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ 

ค่าเงินบาทปรบัตวัแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วจากสปัดาห์
ก่อน โดย ณ วนัที ่22 มนีาคม 2556 ปิดที่ระดบั 29.24 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรฐัฯ แขง็ค่าขึน้ร้อยละ 1.16 เมื่อเทยีบกบัระดบั 29.58 
บาทต่อดอลลาร์สหรฐัฯ ณ วนัที่ 15 มีนาคม 2556 จากการไหล
เขา้ของเงินตราต่างประเทศมาเพื่อซื้อพนัธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ
ของรฐับาลไทย รวมทัง้มาลงทุนในตราสานหน้ีที่มีผลตอบแทน
ดีกว่าเมื่อเทียบกบัประเทศอื่นๆ กรอปกบัมีการชะลอการท า
ธุรกรรมของผู้น าเขา้ และความตระหนกของผู้ส่งออกทีเ่ทขายเงิน
ดอลลาร์เพื่อลดความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น อกีทัง้ยงัมปีญัหาดา้น
การเงินของประเทศไซปรสั จากปจัจยัทัง้หลายทีก่ล่าวมาส่งผลให้
มคีวามต้องการเงินบาทเพิ่มมากขึ้นในระยะเวลาอนัสัน้ซึ่งท าให้
ค่าเงินบาทในช่วงสปัดาห์น้ีปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วโดย
แขง็ค่าสงูสุดหลงัทีป่ระกาศค่าเงินบาทลอยตัวในปี 2540 ดงันัน้
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจคาดการณ์ว่าในสปัดาห์
หน้า (18 -22 มี.ค. 56 ) ค่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 
29.15 – 29.35 บาทต่อดอลลาร์สหรฐัฯ 
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ราคาทองค าตลอดสปัดาห์ปรบัตวัเพิม่ข้ึน 18.50  เหรยีญ
สหรฐัฯต่อออนซ ์ 

ราคาทองค าในสัปดาห์น้ีมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก
สปัดาหก่์อน โดยราคาทองค า ณ.วนัที่ 22 มีนาคม 2556  อยู่ที่

ระดบั 1,615.50 เหรียญสหรฐัฯต่อออนซ ์ปรบัตวัเพิม่ขึน้จากราคา
ทองในช่วงต้นสปัดาห์ที่อยู่ที่ระดบั 1,597.00 เหรียญสหรัฐฯต่อ
ออนซ ์ โดยปรบัตวัเพิม่ขึน้ 18.50 เหรียญสหรฐัฯต่อออนซ ์ 

 
 
 
ดลุการค้าญีปุ่่ นขาดดลุ 8 เดือนติดต่อกนั 

กระทรวงการคลงัญี่ปุ่นเปิดเผยดุลการค้าขาดดุล 7.78 
แสนลา้นเยนในเดอืนกุมภาพนัธ์ ซึง่เป็นการขาดดุลติดต่อกนัเป็น
เดือนที่ 8 และถือเป็นครัง้แรกที่ญี่ปุ่นขาดดุลการค้านานถึง 8 
เดอืน นบัตัง้แต่ปี 1979 โดยในช่วงดงักล่าวญี่ปุ่นไดร้บัผลกระทบ
จากวกิฤตน ้ามนัขาดแคลน 

เมื่อพิจารณาด้านการส่งออกและน าเข้าพบว่าญี่ปุ่นมี
การน าเขา้เดอืนกุมภาพนัธ์ ปรบัตวัสงูขึน้ร้อยละ 11.9 เมื่อเทียบ
ช่วงเดยีวกนัของปีที่ผ่านมา โดยมีมูลค่า 6.06 ล้านล้านเยน ซึ่ง
เป็นการน าเข้าเพิ่มขึ้นติดต่อกนัเป็นเดือนที่ 4 ส าหรับด้านการ
ส่งออกนัน้ญี่ปุ่นมกีารส่งออกลดลงโดยเฉพาะประเทศคู้ค้าส าคญั
อย่างประเทศจีนซึง่ลดลงร้อยละ 15.8 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีที่ ผ่านมา ส าหรับสินค้าที่มีการส่งออกลดลง  ได้แก่ 
เครื่องจกัรไฟฟ้าและยานยนต์ 

ส่วนสาเหตุทีท่ าใหญ้ี่ปุ่นมยีอดขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นนัน้
มปีจัจยัหลกัมาจากการน าเขา้น ้ามนัและก๊าซที่เพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 
12.3 และ 19.1 ตามล าดบั รวมทัง้ในช่วงที่ผ่านมา ค่าเงินเยนมี
แนวโน้มอ่อนค่าลงท าใหม้ลูค่าการน าเขา้น ้ามนัมมีลูค่าเพิม่สงูขึน้  

ส าหรบัประเทศญี่ปุ่นในช่วงตัง้แต่ปี 1980-2009 ถือได้
ว่าเป็นประเทศที่มีดุลการค้าเกินดุลอย่างต่อเน่ือง แต่หลงัจาก
ประสบปญัหาแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่ในเดือนมีนาคม 2011 ท าให้
ญี่ปุ่นต้องพงึพงิพลงังานจากต่างประเทศเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้
ดุลการคา้ขาดดุลตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็น
อุปสรรคหน่ึงส าหรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพราะฉะนัน้
เพื่อใหเ้ศรษฐกิจญี่ปุ่นกลบัมาฟ้ืนตัวอีกครัง้ ภาครัฐควรต้องเร่ง
แกป้ญัหาโดยลดการพงิพงึพลงังานจากต่างประเทศลง และเร่งหา
แนวทางในการขยายการส่งออกเพิม่มากขึน้ 

 
 

 
 
 

  
เฟดคงมติอัตราดอกเบี้ ยระยะสัน้ เดินหน้าโครงการซ้ือ
สินทรพัยว์งเงิน 8.5 หมืน่ล้านดอลลารฯ์ 

ธนาคารกลางสหรฐัฯ (เฟด) มมีติคงอตัราดอกเบี้ยระยะ
สัน้ (Fed funds rate) ที่ระดบัร้อยละ 0-0.25 พร้อมกบัจะยัง
เดนิหน้าโครงการซื้อสินทรัพย์ในวงเงิน 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์/
เดอืน จนกว่าอตัราว่างงานจะลดต ่ากว่าร้อยละ 6.5 ซึง่วงเงิน 8.5 
หมื่นลา้นดอลลาร์ ประกอบดว้ยการซื้อพนัธบัตรรัฐบาลสหรัฐใน
วงเงิน 4.5 หมื่นลา้นดอลลาร์/เดอืน ตามมาตรการผ่อนคลายเชิง
ปริมาณรอบที ่4 (QE4) และซือ้หลกัทรัพย์ที่ได้รับการค ้าประก้น
จากสญัญาจ านอง (MBS) วงเงิน 4 หมื่นลา้นดอลลาร์/เดือน ตาม
มาตรการ QE 3   

ซึง่การคงนโยบายบายดงักล่าว เพิม่เป็นการกระตุ้นการ
ปล่อยกูต้ลอดจนกจิกรรมการกู้ยืมภายในระบบให้คึกคกัมากขึ้น 
เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และการจ้าง ซึ่ง
ในช่วงระยะเวลาทีด่ าเนินมาตรการดงักล่าว ส่งผลใหก้ารขยายตัว
ทางเศรษฐกจิของประเทศมแีนวโน้มที่จะปรับตัวดีขึ้น สงัเกตุได้
จากตัวเลขทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดชันีความ
เชื่อม ัน่ผู้บริโภคเดอืนกุมภาพนัธ์ อยู่ที ่69.6 จุด จากเดอืนก่อนอยู่
ที ่58.4 จุด ตวัเลขการเริ่มสร้างบ้านในเดือนกุมภาพนัธ์เพิ่มขึ้น
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ร้อยละ 0.8 ซึง่เป็นสถิติสงูสุดในรอบเกอืบ 5 ปี รวมทัง้อตัราการ
ว่างปรับตัวลดลงจากร้อยละ 7.9 เหลือเพียงร้อยละ 7.7  ส่วน
ปจัจยัทีอ่าจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศยงัคงเป็น
เรื่องการปรบัลดงบประมาณรายจ่ายและการปรับเพิ่มเพดานหน้ี 
ซึง่เฟดคาดว่าการเติบโตเศรษฐกิจสหรัฐในปีน้ีอยู่ที่ร้อยละ 2.3-
2.8  

วิกฤติการเงินไซปรสั 
ไซปรัสกลายเป็นประเทศที่ห้าที่ขอความช่วยเหลือจาก

ทรอยกา้ (ประกอบดว้ยคณะกรรมการกจิการยุโรป (EC) ธนาคาร
กลางยุโรป (ECB) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)) ท ัง้
ส าหรบัภาคธนาคารทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการปล่อยเงินกู้ให้กบั
กรีซ และส าหรับการขาดดุลงบประมาณ เป็นจ านวนเงินรวม 
10,000 ลา้นยโูร ซึง่เงินจ านวนน้ีจะท าใหไ้ซปรัสไม่ต้องเผชิญกบั
ภาวะการผิดช าระหน้ีในเดอืนพฤษภาคมทีจ่ะถึงน้ี เงื่อนไขในการ
ใหค้วามช่วยเหลือคือ ให้ผู้ถือครองเงินฝากธนาคารในประเทศ
ต้องเขา้มามีส่วนร่วมในการแก้ไขปญัหา โดยก าหนดให้ผู้มีเงิน
ฝากในบญัชมีากกว่า 100,000 ยโูร จะถูกหกัภาษีร้อยละ 9.9 และ
ร้อยละ 6.75 ส าหรับผู้ที่มีเงินฝากในบัญชีต ่ากว่า 100,000 ยูโร 
(คาดว่าจะท าใหไ้ซปรสัระดมทุนได้ 5,800 ล้านยูโร) ส าหรับการ
จดัเกบ็ภาษีบัญชีเงินฝากในครัง้น้ีเป็นการจัดเก็บจากบัญชีเงิน
ฝากทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากของนิติบุคล เด็ก
นกัเรียน หรือชาวต่างชาติที่อาศยัอยู่ในไซปรัส ท าให้ประชาชน
จ านวนมากถอนเงินออกจากบญัชเีงินฝาก ภายหลงัจากที่รัฐบาล
ไซปรสัเตรียมลงมติรับข้อตกลงดงักล่าว ประชาชนจ านวนมาก
ออกมาเดินขบวนประท้วง ซึ่งล่าสุดรัฐบาลไซปรัสได้ปฏิเสธ
มาตรการจดัเกบ็ภาษีเงินฝากธนาคารพาณิชย ์ 

จากการปฏิเสธเงื่อนไขดงักล่าว ท าใหไ้ซปรสัก าลงัประสบ
กบัความยากล าบากในการค า้จุนธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ และ

ต้องพยายามหาวิธีการแก้ไข ซึ่งท้ายสุดมีความเป็นไปได้ถึง 3 
กรณี คอื  

 กรณีที่ 1 ไซปรัสผิดนัดช าระหน้ี และต้องออก
จากการเป็นสมาชกิยโูรโซน กรณีน้ีอาจมีความเป็นไปได้ อีกทัง้
เยอรมนีซึง่เป็นประเทศส าคญัในการตัดสินใจยงัออกประกาศว่า
จ านวนเงินช่วยเหลอืไซปรสัไม่ควรเกิน 1 ล้านยูโร การออกจาก
การเป็นสมาชกิยโูรโซนของไซปรัสอาจจะไม่ส่งผลกระทบอะไร
มากนกัเน่ืองจากไซปรัสเป็นประเทศเล็ก แต่ในระยะยาวก็อาจ
เป็นต้นแบบใหป้ระเทศอื่นท าตาม โดยเฉพาะในกลุ่ม PIGS  

 กรณีที่ 2 ไซปรัสอาจจะขอปรับเงื่ อนไขการ
ช่วยเหลอืกบั EU และ IMF  

กรณีที ่3 การขอรบัความช่วยเหลือจากที่อื่นอย่างรัสเซีย
และจีน ซึง่อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ในประเทศหรือภมูภิาคได้  

สถานการณ์ราคาน ้ ามนั 
ราคาน ้ามนัดิบดไูบสปัดาห์น้ี มคีวามผันผวนจากความ

ไม่ม ัน่ใจในเสถียรภาพเศรษฐกิจของยูโรโซน และความกงัวลว่า
ไซปรัสจะได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดช าระหน้ี
หรือไม่ หลงัรัฐสภาไซปรัสลงมติคดัค้านมาตรการเก็บภาษีเงิน
ฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อเ ป็นข้อแลกเปลี่ยนในการรับเงิน
ช่วยเหลอื 10,000 ล้านยูโรจากสหภาพยุโรป (EU) และกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (IMF) อย่างไรกต็ามตวัเลขภาคการผลิต
ของสหรัฐฯ ที่มีการขยายตัวมากกว่าที่คาดไว้ การประกาศ
เดนิหน้ามาตรการ QE ของสหรฐัฯ และการเขา้ซือ้ตราสารหน้ีที่มี
สญัญาจ านองค า้ประกนั และพนัธบัตรรัฐบาลเดือนละ 8.5 หมื่น
ลา้นดอลลาร์สหรฐัฯ การสูร้บในซเีรียทีม่คีวามรุนแรงมากขึ้นหลงั
เริ่มมีการใช้อาวุธเคมี และการคว ่าบาตรอิหร่านของสหรัฐฯ ที่
เขม้งวดมากขึน้เป็นปจัจยัส่งผลใหร้าคาน ้ามนัในสปัดาหน้ี์ปรับตัว
ลดลงเลก็น้อยเมื่อเทยีบกบัสปัดาหก่์อน 

ราคาน ้ามนัดิบดไูบ ระหว่างวนัที 11-15 มีนาคม 2556 
 18 Mar 13 19 Mar 13 20 Mar 13 21 Mar 13 22 Mar 13 Average 

Dubai ($/bbl) 104.85 105.70 104.61 104.95 - 105.03 
ท่ีมา: ไทยออยล์   
 

 
 



 

8 
 

Weekly Review 

 

ราคาน ้ามนัดิบดไูบ 

ท่ีมา: ไทยออยล์ 
 
 
 

 
 
 

  

 กระทรวงพาณิชยแ์ถลงตวัเลขการส่งออกของไทยเดือนกมุภาพนัธ์ 

 ส านักงานเศรษฐกิจการคลงั (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลงั 

 ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดชันีอุตสาหกรรม 
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ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี  (18-22 มีนาคม 2556) 


