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คณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่าในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 (มกราคม-มีนาคม 2558)  บีโอ
ไอได้อนุมติัส่งเสริมการลงทุนไปแล้ว 793 โครงการ เงินลงทุนรวม 217,560 ล้านบาท สูงกว่ามูลค่าการอนุมติัโครงการลงทุน
ช่วงเดียวกนัของปีทีผ่่านมาถึง 5 เท่า (โดยช่วง 3 เดอืนแรกปี 2557 มมีลูค่าโครงการ 34,650 ลา้นบาท)  โดยกจิการทีไ่ดร้บัการอนุมตัิ 
ในช่วงไตรมาสแรก ได้แก่ กลุ่มกิจการบริการและสาธารณูปโภค เงินลงทุน 60,570 ล้านบาท อุตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ เงินลงทุน 56,130 ล้านบาท เคมีภณัฑ์พลาสติกและกระดาษ เงินลงทุน 35,850 ล้านบาท กิจการผลิตภณัฑ์โลหะ 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง เงินลงทุน 29,880 ล้านบาท เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร เงินลงทุน 19,790 ล้านบาท 
อุตสาหกรรมเบา เงินลงทุน 10,120 ลา้นบาท และกจิการกลุ่มแร่ เซรามกิ และโลหะขัน้มลูฐาน เงินลงทุน 5,210 ลา้นบาท จากมลูค่าการ
อนุมตัิโครงการลงทุนทีป่รบัตวัดขีึน้มากเมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เป็นสญัญาณแสดงใหเ้หน็ถึงความเชื่อม ัน่ของภาคเอกชนใน
การลงทุนในระยะต่อไป เน่ืองจากพืน้ฐานเศรษฐกจิไทยทีย่งัคงเขม้แขง็และมแีนวโน้มการฟ้ืนตวัดขีึน้ สถานการณ์ทางการเมอืงทีค่ลีค่ลาย
ไปในทศิทางทีด่ขีึน้อย่างต่อเน่ือง รวมถึงการเร่งการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานของภาครฐั และอตัราดอกเบี้ยเงินกู้ที่อยู่ในระดบัต ่า เ ป็น
ปจัจยัส าคญัสนบัสนุนการขยายตวัของการลงทุนภาคเอกชนในระยะน้ี ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยดชันีราคา
สินค้าเกษตรเดือนมีนาคม 2558 ภาพรวมลดลงร้อยละ 7.64 ส่วนดชันีผลผลิตสินค้าเกษตรภาพรวมผลผลิตลดลงร้อยละ 
12.35 เมือ่เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีทีผ่่านมา โดยดา้นราคาสนิคา้ทีม่รีาคาปรบัตวัลดลง ได้แก่ ยางพารา เน่ืองจากเศรษฐกิจโลก
ชะลอตวั ส่วนสุกร ไก่เน้ือ และไข่ไก่ ราคาลดลงเน่ืองจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าช่วงเดียวกนัของปีที่ผ่านมา ในด้านของผลผลิต
สนิคา้เกษตรสนิคา้ส าคญัทีผ่ลผลติลดลง ไดแ้ก่ ขา้วเปลอืกเจ้า ยางพารา สบัปะรดโรงงาน หอมแดง กระเทยีม และปาลม์น ้ามนั โดยคาด
ว่าในเดอืนเมษายน 2558 ดชันีราคาสนิคา้เกษตรจะใกลเ้คยีงกบัเดอืนมนีาคม ส่วนดชันีผลผลติจะใกล้เคียงกบัช่วงเดียวกนัของปีที่ผ่าน
มา โดยผลผลติทีจ่ะออกสู่ตลาดมาก ไดแ้ก่ ขา้วนาปรงั สบัปะรดโรงงาน ปาลม์น ้ามนั และผลไม้ภาคตะวนัออก ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องเตรียมมาตรการเพื่อรองรบักบัหากเกดิสถานการณ์ผลผลติทางการเกษตรลน้ตลาดเน่ืองจากจะส่งผลใหร้ายไดข้องเกษตรกรลดลง 

กระทรวงการคลงัเผยถึงผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ 2558 ณ วนัที ่17 เมษายน 2558 เบิกจ่ายงบประมาณไป
แล้วจ านวน 1.43 ล้านล้านบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 55.8 ของวงเงินงบประมาณทัง้หมดทัง้ปี 2.575 ล้านล้านบาท ประกอบด้วย
รายจ่ายประจ าเบิกจ่ายแล้วจ านวน 1.28 ล้านล้านบาท คิดเป็นรอ้ยละ 60.4 จากวงเงินงบประมาณ 2.1 ล้านล้านบาท และงบ
รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายแล้วจ านวน 1.52 แสนล้านบาท คิดเป็นรอ้ยละ 33.9 จากวงเงินงบประมาณ 4.49 แสนล้านบาท ซึ่งการ
เบิกจ่ายงบประมาณของภาครฐัถือเป็นปจัจยัทีท่ ัง้ภาครฐัและเอกชนคาดหวงัว่าจะเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในปีน้ี โดย
ปจัจุบนัการเบิกจ่ายในภาพรวมสงูกว่าเป้าหมายเลก็น้อยประมาณร้อยละ 0.8 ส าหรบังบลงทุนแมก้ารเบิกจ่ายในภาพรวมจะล่าชา้แต่กถ็ือ
ว่าขยายตวัค่อนขา้งมากจากไตรมาสก่อนทีเ่บิกจ่ายไดเ้พยีงร้อยละ 9.3 เพิม่เป็นร้อยละ 33.9 ในไตรมาสน้ี เน่ืองจากมาตรการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายของภาครัฐที่ออกมาในช่วงก่อน 6 แบงก์รฐั ประกอบด้วยธนาคารออมสิน ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 BOI เผยมูลค่าส่งเสริมการลงทุนไตรมาสแรกปี 58 สงูกว่าช่วงเดียวกนัของปีก่อน 5 เท่า  

 สศก. เผยดชันีราคาและดชันีผลผลิตเกษตร มี.ค. ปรบัตวัลดลงต่อเน่ือง 

 คลงัเผยงบลงทุนปีงบ 58 เบิกจ่ายได้เพียง 34% 

 แบงก์รฐัอดัฉีดสินเช่ือกระตุ้นศก. “ออมสิน" แชมป์อนุมติัมากสดุ 1.38 แสนล้าน 
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การเกษตร ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย และธนาคารเพือ่น าเข้าและส่งออกแห่งประเทศไทย เรง่ปล่อยสินเชือ่กระตุ้นเศรษฐกิจ ไตรมาสแรกทะลุเป้า 
1.9 แสนล้านบาท  โดยธนาคารออมสินมียอดอนุมติัสงูสดุถึง 1.38 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.9 ของเป้าหมายการอนุมตัิ
สนิเชื่อทัง้ปีทีต่ ัง้ไว ้1.12 ลา้นลา้นบาท การทีภ่าครฐัออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิโดยผ่านธนาคารเฉพาะกจิกน็บัเป็นอกีช่องทางหน่ึงที่
ช่วยเสริมใหม้เีมด็เงินหมุนเวยีนในระบบมากขึน้ แต่ภาครฐัเองควรมรีะบบติดตามการใช้จ่ายเมด็เงินดงักล่าวว่าเป็นไปตามวตัถุประสงค์
หรือไม่เพื่อป้องกนัปญัหาหน้ีครวัเรือน และปญัหา NPL ทีจ่ะตามมาหากผู้กูไ้ม่มศีกัยภาพในการช าระหน้ีทีด่พีอ 

 
 

 

เศรษฐกจิโลกในสปัดาหน้ี์มแีนวโน้มปรบัตวัลดลงตามเศรษฐกจิของสหรฐัฯ ยโูรโซน และจีน โดยดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซ้ือ (PMI) 
ภาคการผลิตเบื้องต้นของสหรฐัฯ เดือนเมษายนอยู่ทีร่ะดบั 54.2 ลดลงจากเดือนก่อนหน้าทีอ่ยู่ทีร่ะดบั 55.7  ซึ่งการปรับลดลง
ครัง้น้ีสวนทางกบันกัวเิคราะหส่์วนใหญ่คาดการณ์ แต่อย่างไรกต็ามตวัเลขดชันียงัคงอยู่เหนือระดบัที ่50.0 ซึง่แสดงถึงภาคการผลิตของ
สหรฐัฯ ยงัสามารถขยายตวัได ้ส่วนเศรษฐกจิยโูรโซน Markit Economics รายงานดชันี PMI รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้น
ของยโูรโซนในเดือนเมษายนปรบัตวัลดลงมาอยู่ทีร่ะดบั 53.5 จากระดบั 54.0 ในเดือนทีผ่่านมา ถือเป็นระดบัต ่าสุดในรอบ 2 
เดอืน อย่างไรกด็ ีแมว่้าดชันีจะปรบัตวัลดลงแต่ยงัสงูกว่าระดบั 50 บ่งชีว่้ากจิกรรมภาคการผลิตยงัคงมีการขยายตัว ส าหรับดชันี PMI 
ภาคการผลิตเบื้องต้นของจีนในเดือนเมษายนทีจ่ดัท าโดย HSBC ปรบัตวัลดลงมาอยู่ทีร่ะดบั 49.2 จากระดบั 49.6 ในเดือนที ่
ผ่านมา ถือเป็นระดบัต า่สดุในรอบ 12 เดือน และต ่ากว่าระดบั 50 บ่งชีว่้ากจิกรรมภาคการผลติของจีนชะลอตัวลงอย่างต่อเน่ืองจาก
เดอืนก่อน นอกจากน้ีธนาคารกลางจีนยงัได้ประกาศปรบัลดอตัราการกันเงินสดส ารองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ลงอีกร้อย
ละ 1.0 มาอยู่ทีร่อ้ยละ 18.5 โดยมีผลบังคบัใช้ในวนัที่ 20 เมษายน 2558 ถือเป็นการปรับลดอตัราส่วน RRR เป็นครัง้ที่ 2 ในปีน้ี 
หลงัจากทีไ่ดป้รบัลดไปแลว้ร้อยละ 0.5 เมื่อวนัที ่4 กุมภาพนัธ์ทีผ่่านมา โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อกระตุ้นเศรษฐกจิหลงัเศรษฐกจิจีนชะลอตวั
ลงอย่างต่อเน่ืองจากการปฏิรูปประเทศ 

ส าหรบัราคาน ้ ามนัในสปัดาห์น้ีปรบัตวัเพิม่ข้ึน โดยมีราคาเฉลีย่อยู่ที ่59.89 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล จากสถานการณ์
ความตึงเครียดในตะวนัออกกลางเริม่กลบัมาปะทุอีกคร ัง้ หลงัซาอุดิอาระเบียและกองก าลงัพนัธมิตรเปิดฉากโจมตีทาง
อากาศคร ัง้ใหม่ต่อกลุ่มกบฏฮตูตีในเยเมน แมว่้าซาอุดอิาระเบียประกาศก่อนหน้าน้ีว่าจะยุติการโจมตีทางอากาศในเยเมน นอกจากน้ี
ราคาน ้ามนัยงัไดร้บัแรงสนบัสนุนจากปริมาณอุปสงคน์ ้ามนัดบิโลกทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้ ขณะทีอุ่ปทานน ้ามนัในสหรฐัฯ ปรับลดลงจากการ
ปรบัลดค่าใชจ่้ายในการลงทุนขุดเจาะและผลติน ้ามนัในช่วงที่ผ่านมา  

 
 
 
 

 
 
 
 

เศรษฐกิจโลกรอบสปัดาห์ 
 

 

ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี  (27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558)        

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)แถลงดชันีความเช่ือมัน่ภาคอุตสาหกรรม และยอดการผลิตและส่งออก
รถยนต์ รถจกัรยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ เดือนมีนาคม 2558 (27 เมษายน 2558) 

 ประมาณการคร ัง้แรก จีดีพี ไตรมาสท่ี1/2558 ของสหรฐัฯ 

 

 

 ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตสหรฐัฯ เม.ย. ปรบัตวัลดลง 

 ภาคการผลิตยโูรโซน เม.ย. ปรบัตวัลดลง 

 ภาคการผลิตจีน เม.ย. ลดลงต ่าสดุในรอบ 12 เดือน 

 จีนปรบัลดอตัราส่วน RRR ลงรอ้ยละ 1 

 ราคาน ้ามนัปรบัตวัเพ่ิมขึน้จากสถานการณ์ความตึงเครยีดในเยเมน 
 

 
 


