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ศูนย์พยากรณ์ เศรษฐกิ จและธุรกิจ
ปี ที่ 1 ฉบับที่ 41 ประจาวันที่ 15 เม.ย 56

ช่วงวันที่ 8-12 เม.ย. 56

 ธปท. ปรับประมาณการศก.ไทยปี 56 ขยายตัว 5.1%
 พิ ษค่าแรง 300 ส่งผลสิ นค้าทุกประเภทจ่อขึน้ ราคา 10-15 % ไตรมาส 2
 พาณิ ชย์ดึงผูผ้ ลิ ต-ผูส้ ่งออกข้าว-ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการผลิ ตและค้าข้าวร่วม งาน "ไทยแลนด์ ไรซ์
คอนเวนชัน"
่
 “สรรพากร” เข้มรีดภาษี SMEs ทัวประเทศ
่
 ดุลการค้าสหรัฐฯ ก.พ. ขาดดุลลดลงร้อยละ 3.4
 ส่งออกจีน มี.ค. ขยายตัวตา่ กว่าคาด
ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์
ธปท. ปรับประมาณการศก.ไทยปี 56 ขยายตัว 5.1%
นายไพบูลย์ กิตติศรีกงั วาน ผูช้ ่วยผู้ว่าการสายนโยบาย
การเงิ น ธนาคาร แห่ ง ประเทศไทย ในฐานะเลขานุ การ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิ ดเผยการประเมินการ
เติ บ ทาง เศรษฐกิ จ (จี ดี พ ี ) ในร ายงานนโยบาย การเงิ น
ประจาเดือนเมษายนว่า จีดพี ปี ีน้นี ่าจะขยายตัวทีร่ ะดับร้อยละ 5.1
จากเดิมที่คาดไว้ในเดือนมกราคมที่ระดับร้อยละ 4.9 ส่วนปี หน้า
คาดว่าจีดพี จี ะโตที่ระดับร้อยละ 5.0 จากเดิมที่คาดไว้ร้อยละ 4.8
โดยสาเหตุ ท่ี กนง. คาดว่ า จีดีพ ีสู ง ขึ้น เนื่ อ งจากแรงส่ ง ทาง
เศรษฐกิจในปี ท่ผี ่านมายังมีต่อเนื่อง สะท้อ นได้จากไตรมาสที่ 4
ของปีทผ่ี ่านมาทีเ่ ศรษฐกิจขยายตัวได้สงู ถึงร้อยละ 18.9 ส่งผลให้
เศรษฐกิจไทยปี 2555 ทัง้ ปีขยายตัวถึงร้อยละ 6.4 น่ าจะเป็ นแรง
ส่งทีด่ ี บวกกับแรงกระตุ้นเพิม่ เติมจากภาครัฐ ที่เดิมไม่ได้เอามา
ประเมิน ในประมาณการการเติ บ โต รวมทัง้ การฟื้ น ตัว ของ
เศรษฐกิจคู่ค้าที่เพิม่ ขึ้นที่แม้จะขยายตัวไม่มาก แต่มเี สถียรภาพ
คงตัวและปรับตัวขึ้นน่ าจะเป็ นปจั จัยหนุ นการส่งออกเติบโตได้ดี
ขึน้ สนับสนุนให้เศรษฐกิจปีน้แี ละปีหน้ายังเติบโตได้ดขี น้ึ
นอกจากนี้ กนง. ยังได้คาดการณ์อตั ราเงินเฟ้อพื้นฐานปี
นี้ลดลงเหลือร้อยละ 1.6 จากเดิมทีค่ าดไว้ทร่ี อ้ ยละ 1.7 และปี หน้า
คาดไว้ท่รี ะดับ ร้อ ยละ 1.7 จากเดิมร้อ ยละ 1.6 ขณะที่เ งินเฟ้ อ

ทัวไปปี
่ น้คี าดไว้ทร่ี อ้ ยละ 2.7 ลดลงจากเดิมที่เคยคาดไว้ท่รี ้อยละ
2.8 และปีหน้าคาดไว้ทร่ี อ้ ยละ 2.7 จากเดิมร้อยละ 2.6 อย่างไรก็
ตามในระยะต่ อ ไปต้อ งติดตามแรงกดดันเงินเฟ้ อ ที่อาจเกิดจาก
การส่ ง ผ่านต้นทุนไปยัง ราคาสินค้าในช่ว งที่เ ศรษฐกิจขยายตั ว
ต่อเนื่อง และภาวะแรงงานตึงตัว ต้นทุนแรงงานที่สูง รวมทัง้ ต้อง
ติดตามดูราคาน้ามันทีป่ รับเพิม่ ขึน้ โดยการประมาณการรอบนี้ได้
ปรับ ราคาน้ า มันดูไ บเฉลี่ย จาก 105 เหรีย ญสหรัฐ ต่ อ บาร์เ รล
เพิม่ ขึน้ เป็น 110 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
จากการปรับ ประมาณการตัว เลขการขยายตัว ของ
เศรษฐกิจไทยของธนาคารแห่ง ประเทศไทยดัง กล่าวถือ ว่าอยู่ใน
ระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เป็ นไปได้สูงและสอดคล้องกับ
ตัว เลขเศรษฐกิจ ที่ส านัก คาดการณ์ เ ศรษฐกิจ ส านัก ต่ า งๆ ได้
คาดการณ์ไว้ โดยในส่วนของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจได้
มีก ารประมาณการเศรษฐกิจ ไทยในปี 2556 ในช่ ว งเดือ น
กุมภาพันธ์ท่ีผ่านมาว่า เศรษฐกิจไทยน่ า จะขยายตัว ได้ท่ีระดับ
ร้อยละ 5.0 โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจได้ให้น้ าหนัก
การขยายตัว ทางเศรษฐกิจในระดับ ดัง กล่ าวมีค วามเป็ น ไปได้
ประมาณร้อ ยละ 60 ภายใต้ส มมติฐ านเศรษฐกิจในประเทศ
ขยายตัวดี การเมือ งนิ่ง และเศรษฐกิจโลกไม่เ ลวร้ายลงกว่าใน
ปจั จุบนั ซึง่ อยู่ในระดับทีใ่ กล้เคียงกับทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยได้
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ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยในครัง้ นี้ว่าน่าจะสามารถขยายตัว
ได้ทร่ี อ้ ยละ 5.1 ซึ่งการปรับประมาณการเศรษฐกิจในทิศทางที่ดี
ขึ้น ของธนาคารแห่ ง ประเทศไทยเป็ น ผลมาจากแรงส่ ง ทาง
เศรษฐกิจ จากช่ว งไตรมาสสุ ด ท้ายของปี ท่ผี ่า นมา และคาดว่ า
เศรษฐกิจไทยในปี 2556 น่ าจะสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง
โดยปจั จัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปี 2556 ยังคงต้องให้
น้าหนักไปทีก่ ารขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศทัง้ ด้านการ
บริโภค และการลงทุนเป็ นสาคัญ ในขณะที่เศรษฐกิจโลกแม้จะมี
ความเสี่ยงอยู่บ้างแต่ก็มองว่ามีความชัดเจนมากขึ้นจากช่วงปี ท่ี
ผ่านมาซึ่ง น่ า จะส่ ง ผลให้การส่ ง ออกขยายตัว ในระดับ ที่สูง กว่ า
ในช่ว งปี ท่ผี ่านมา โดยป จั จัย เสี่ยงยังคงมองไปที่หนี้ครัว เรือ นที่
เพิม่ ขึน้ ต่อเนื่องอาจจะกระทบความสามารถของครัวเรือนที่มตี ่อ
การชาระหนี้ในอนาคต และเงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็วทีส่ ร้าง
ความผันผวนให้อตั ราแลกเปลี่ย นซึ่งอาจส่ งผลกระทบต่อการค้า
ระหว่างประเทศได้ในทีส่ ุด

ผู้ผลิต แต่ อ ย่า งไรก็ต ามการปรับ ขึ้นของระดับ ราคาสิน ค้าของ
ผูป้ ระกอบการยังขึ้นอยู่กบั ปจั จัยอื่นๆ อีกหลายปจั จัย ทัง้ ในด้าน
ของการแข่งขันภายในธุรกิจ และประเภทของสินค้าว่าอยู่ในกลุ่ม
ของสิน ค้ า ควบคุ ม หรือ ไม่ โดยกรมการค้ า ภายใน กระทรวง
พาณิชย์ ในฐานะหน่ ว ยงานที่ท าหน้ าที่ในการกากับ ดูแลระดับ
ราคาสินค้าในประเทศควรที่จะมีการสอดส่อ งและตรวจสอบการ
ปรับ ขึ้ น ของราคาสิ น ค้ า ให้ อ ยู่ ใ นระดับ ที่ เ หมาะสมเพื่ อ ลด
ผลกระทบทีจ่ ะเกิดแก่ประชาชนให้น้อยทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะเป็นไปได้
พาณิ ชย์ดึงผู้ผ ลิ ต -ผู้ส่ง ออกข้ าว-ผู้เชี ย่ วชาญด้ านการผลิ ต
และค้าข้าวร่วม งาน "ไทยแลนด์ ไรซ์ คอนเวนชัน"
่
อธิบ ดีกรมการค้าต่ างประเทศ เปิ ดเผยว่า จะมีจดั การ
ประชุม Thailand Rice Convention 2013 (TRC 2013) ครัง้ ที่ 6
ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2556 ที่จงั หวัดเชียงใหม่ โดยได้
เชิญผู้แทนการค้าจากหน่ ว ยงานภาครัฐ จากประเทศผู้ผลิต และ
ส่ ง ออก ผู้ น าเข้ า และผู้ ป ระกอบการค้ า ข้ า ว นั ก วิ ช าการ
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการผลิตและค้าข้าว รวมทัง้ สื่อมวลชนจากทัง้ ใน
และต่างประเทศรวมประมาณ 500 คนจากภูมภิ าคต่างๆ ทัวโลก
่
กว่า 40 ประเทศเข้ามาร่วมงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้
ไทยเป็ นผู้นาการค้าข้าวของอาเซีย นรองรับ การเป็ นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (เออีซ)ี ในปี 2558 โดยจะผลักดันให้ไทยเป็ น
ศูนย์กลางการค้าข้าวของอาเซีย น เพื่อ ดึง ดูดผู้ซ้อื ผู้ข าย และ
คนกลางจากทัวโลก
่
เพราะไทยเป็ นประเทศที่มบี ทบาทสาคัญใน
การค้าข้าวของอาเซียนและมีศกั ยภาพทัง้ ในด้านการผลิต การค้า
การส่งออก ทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากทัวโลก
่
ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าการจัดงานดังกล่าว ส่วนหนึ่งจะมีการ
หารือ ถึง ภาวการณ์ ต ลาดการค้า ข้า วของเอเชีย แนวทางและ
กลยุทธ์ด้านการตลาดข้าวไทย แนวโน้ มตลาดข้าวอินทรี ย์และ
กลยุทธ์ในการบุกตลาดสหภาพยุโรป (อียู) พร้อมทัง้ สถานการณ์
และแนวโน้ มการค้าข้าวโลก และปจั จัย ที่มผี ลกระทบต่อ การค้า
ข้าว ซึง่ จะทาให้ประเทศไทยสามารถทราบแนวทางต่างๆ และใช้
วางแผนกลยุทธ์ดา้ นการตลาดข้าวไทยในการขยายตลาดข้าวไทย
ให้ ม ากขึ้ น ต ลอ ดจนจะ ช่ ว ย เปิ ดโอ กา ส ให้ ผู้ น าเข้ า ข้ า ว
ผูป้ ระกอบการค้าข้าว และผูส้ ่งออกข้าว ได้พบปะเจรจาการค้ากัน
ซึง่ จะพัฒนาไปสู่การซือ้ ขายข้าวทีเ่ ป็นรูปธรรมในอนาคต

พิ ษค่าแรง 300 ส่งผลสิ นค้าทุกประเภทจ่อขึ้นราคา 10-15 %
ไตรมาส2
นายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยจากการปรับ เพิ่ม ค่ าแรงขัน้ ต่ า ทัว่
ประเทศเป็น 300 บาทต่อวันตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 ที่ผ่าน
มา ซึ่ง ภาระค่าแรงดังกล่าวส่ง ผลให้ต้นทุนการประกอบการของ
ธุรกิจปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ ส่งผลให้คาดว่าในช่วงไตรมาส 2 ของปี น้ี
มีโอกาสที่จะเห็นผู้ป ระกอบการในภาคอุ ต สาหกรรมปรับ ราคา
สินค้าอุปโภคบริโภคทุกประเภทขึ้น โดยคาดว่าระดับราคาสินค้า
น่าจะปรับตัวเพิม่ ขึ้นร้อยละ 10-15 ซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กบั
ประเภทอุ ต สาหกรรมว่ า มี ร ะดับ การพึ่ ง พาแรงงานภายใน
อุ ต สาหกรรมมากน้ อ ยเพีย งใด โดยรูป แบบการปรับ ตัว รับ กับ
ต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังกล่าวจะมีแนวทางการปรับใน 3 รูปแบบ ได้แก่
1. ขึน้ ราคาในปริมาณสินค้าเท่าเดิม 2. ทัง้ ขึน้ ราคาและลดปริมาณ
และ 3. ลดปริมาณลงและขายในราคาเท่าเดิม
การปรับ ขึ้นค่าแรงขัน้ ต่ าดัง กล่าวอาจส่ง ผลกระทบต่ อ
ต้ น ทุ น ของผู้ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมที่ป รับ ตัว ในทิศ ทางที่
เพิม่ ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ อุตสาหกรรมที่พ่งึ พาแรงงานเข้มข้น
(Labour Intensive) ทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ดงั กล่าว
ในระดับสูง โดยการปรับเพิม่ ราคาสินค้าของผู้ประกอบการควร
สะท้อนต้นทุนที่เ พิม่ ขึ้นจริงเพื่อ ความเป็ นธรรมแก่ผู้บ ริโภคและ
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“สรรพากร” เข้มรีดภาษี SMEs ทัวประเทศ
่
กร ม ส ร ร พ า กร กล่ าว ว่ า ก าร จั ด เ ก็ บ ร าย ได้ ค รึ่ ง
ปี ง บประมาณเกิน เป้ า 3.6 หมื่น ล้ า นบาท โดยภาษี ห ลัก ๆ
สามารถจัดเก็บได้สงู กว่าเป้าหมายทุกตัว ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา สูง กว่ า เป้ าหมาย 15.2 พัน ล้า นบาท ภาษีเ งินได้นิ ติ
บุ ค คลธรรมดา สู ง กว่ า เป้ าหมาย 3.9 พั น ล้ า นบาท และ
ภาษี มูล ค่ า เพิ่ม สูง กว่ า เป้ าหมาย 7.9 พัน ล้ า นบาท ส าหรับ
แนวโน้มการจัดเก็บภาษีในครึง่ ปีหลังคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้
ตามเป้าทีต่ งั ้ ไว้ท่ี 1.774 ล้านล้านบาท แต่ต้องรอดูผลการจัดเก็บ
ภาษีนิติบุ คคลในเดือ นพฤษภาคมที่เป็ นผลจากการการลดภาษี
เหลือร้อยละ 23 ในปี 2555 และในเดือน มิ.ย.-ส.ค. ที่เป็ นผลจาก
การการลดภาษีเหลือร้อ ยละ 20 ในปี 2556 รวมทัง้ การไหลเข้า
ของเม็ ด เงิ น ลงทุ น จากต่ า งประเทศ สถานการณ์ ส งคราม
คาบสมุทรเกาหลี ซึ่ง อาจจกระทบต่ อการแข่ง ขันของธุรกิจไทย
โดยปีน้ที างกรมมีนโยบายตรวจสอบธุรกิจทีม่ กี ารเติบโตทีด่ ี แต่ยงั
เสียภาษีไม่ถูกต้องให้ดาเนินการให้ถูกต้อง โดยทางกรมจะเข้าไป
ดูการจัด เก็บ ภาษีหกั ณ ที่จ่า ย ของธุ รกิจที่ส าคัญ อาทิ ธุ ร กิจ
อสัง หาริมทรัพ ย์ เช่น บ้านจัดสรรที่ข้นึ ตามแนวรถไฟฟ้ า บ้าน
จัด สรรในภู เ ก็ต เชีย งใหม่ท่ีก าลัง ขยายตัว ซึ่ง ยัง มีบ างบริษัท
คานวณราคาซื้อขายต่ ากว่าที่ควรจะเป็ น ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์
ซึ่งเป็ นผลสืบเนื่อ งจากโครงการรถยนต์คนั แรก ซึ่ง หลายรายยัง
เสียภาษีไม่ถู กต้อง ขณะนี้ทางกรมกาลังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ธุร กิจต่ างๆ ว่ามีธุร กิจใดบ้างที่แข็ง แรง แข่ง ขันได้ หรือ แข่ง ขัน
ไม่ได้ เพื่อให้ความรูถ้ งึ การเสียภาษีอย่างถูกต้อง
มุ ม ของผู้ ป ระกอบการในภาคธุ ร กิ จ ต่ า งๆ พบว่ า
อุ ต สาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ผู้ป ระกอบการรายย่ อ ยได้ร ับ
ผลกระทบจากการคานวณการจ่า ยภาษีเ พิ่มขึ้น ร้อ ยละ 20-30
จากเดิม ประกอบกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นตามนโยบายค่าจ้าง
ขัน้ ต่ า ค่าไฟฟ้า และค่าวัตถุดบิ จึงต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วย
เรื่อ งควบคุมภาษีและอบรมให้ความรู้เรื่อ งระบบการจัดทาบัญชี

อุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสุกรได้รบั ผลกระทบจากการคานวณการ
จ่า ยภาษีเ พิ่ม ขึ้นร้อ ยละ 30-40 ทาให้ต้ น ทุน การผลิต สูง ขึ้น
ผูป้ ระกอบการรายเล็กไม่มกี าไร ขณะที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่ มเกษตรกรที่ร ับ ซื้อ และแปรรูป ยางพาราถู ก เรีย กเก็บ ภาษี
เพิม่ ขึน้ ด้านการค้าชายแดนปกติผปู้ ระกอบการจะขายสินค้าราคา
ถูกว่าในประเทศไทยเพื่อจะได้คนื ภาษี และโควตาพิเศษ หรือเป็ น
โปรเจ็กต์ก็จะได้ร าคาพิเ ศษหลัง มีการตรวจสอบจากสรรพากร
อย่างเข้มงวดทาให้ต้องเสียภาษีมากขึน้ ซึง่ ผูป้ ระกอบการบางราย
ยกเลิกกิจการในพืน้ ทีแ่ ละไปจดทะเทียนในกรุงเทพและใช้กจิ การ
ในพื้นที่เป็ นเพียงสาขาเพื่อเลี่ย งการจ่ายภาษีซ่งึ วิธนี ้ีเป็ นที่นิย ม
ของผูป้ ระกอบการส่งออก
จากแนวทางการดาเนินข้างต้นของกรมสรรพากรหาก
มองในมุมผลประโยชน์ ข องประเทศก็ถือเป็ นแนวทางที่ดีท่ชี ่ว ย
เพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของภาครัฐ ซึ่งจะสามารถดึง
ให้ภาคธุร กิจดาเนินการเสีย ภาษีอ ย่างถูกต้องตามที่ควรจะเป็ น
และทาให้ป ระเทศมีเม็ดเงินที่จะนามาพัฒนาประเทศได้มากขึ้น
แต่หากมองในมุมของผูป้ ระกอบการจะเห็นได้ว่าแนวทางดังกล่าว
ส่ ง ผลให้ผู้ป ระกอบการมีภ าระทางภาษีท่ีเ พิ่ม ขึ้น ซึ่ง หากเป็ น
ผู้ป ระกอบการรายใหญ่นัน้ ก็ค งสามารถปรับ ตัว ได้เ นื่ อ งจากมี
ศักยภาพทางด้านองค์ความรู้และเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนิน
ธุรกิจมากพอ แต่หากเป็นผูป้ ระกอบรายเล็กทีม่ ตี ้นทุนการผลิตต่อ
หน่วยทีส่ งู กว่า เงินทุนหมุนเวียนทีม่ จี ากัด ภาระภาษีทเ่ี พิม่ ขึ้นนัน้
จึงเป็นข้อจากัดอย่างยิง่ ในการแข่งขัน และนี่คงจะเป็นเหตุผลหนึ่ง
ทีผ่ ปู้ ระกอบรายย่อยจาเป็ นต้องหาช่องทางที่จะเลี่ยงภาษีเพื่อให้
ธุรกิจของตนดาเนินต่อไปได้ ดังนัน้ สิง่ ที่ภาครัฐควรจะดาเนินการ
ต่ อ ไปนัน้ ก็คือ การสร้า งความรู้ค วามเข้าใจให้ผู้ป ระกอบการ
เกี่ย วกับ ระบบการคานวณภาษีท่ที างกรมใช้รวมถึงหลักเกณฑ์
การลดหย่อนทีส่ ามารถมาหักลดได้ เพื่อให้ผปู้ ระกอบการสามารถ
จัดทาบัญชีทางการค้าและจัดเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้อง และ
เต็มใจทีจ่ ะเข้าสู่ระบบภาษีมากยิง่ ขึน้
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การเงิ นการลงทุนรอบสัปดาห์
SET Index เพิ ม่ ขึ้น 37.79 จุด มูลค่าซื้อขายชะลอตัวลงมาก
จากสัปดาห์ก่อน
SET Index ณ.วันที่ 12 เมษายน 2556 ปิ ดที่ระดับ
1,527.32 จุด ปรับตัวเพิม่ ขึน้ 37.79 จุด เมื่อเทียบกับดัชนีในช่วง
ต้นสัป ดาห์ท่อี ยู่ท่ี 1,489.53 จุ ด หลัง จากสัป ดาห์ท่ผี ่านมาที่ค่ า
ดัช นี ป รับ ตัว ลดลง 71.53 จุด โดยมีมูล ค่า การซื้ อ ขายตลอด
สัปดาห์ 168,113.92 ล้านบาท ลดลงจากมูลค่าการซื้อขายตลอด
สัป ดาห์ ก่ อ นที่ มีมู ล ค่ า การซื้ อ ขาย 260,561.25 ล้ า นบาท
เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์เปิดทาการเพียง 4 วันในสัปดาห์น้ีจาก
การหยุดชดเชยวันจักรีในวันจันทร์ท่ี 8 เมษายน 2556 อีกทัง้ เข้า
ใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่งผลให้นักลงทุนชะลอการซื้อขายลง
ในช่ ว งก่ อ นเทศกาล โดยมูล ค่ า การซื้อ ขายสะสม (วัน ที่ 1-12
เมษายน 2556) นักลงทุนสถาบันในประเทศ และนักลงทุนทัวไป
่
ในประเทศ ซื้อสุทธิ 8,304.80และ 8,196.08 ล้านบาทตามลาดับ
ในขณะที่บญ
ั ชีบริษทั หลักทรัพย์ และนักลงทุนต่างประเทศ ขาย
สุทธิ 3,041.17 และ 13,459.72 ล้านบาท

ค่าเงิ นบาทแข็งค่าสุดตัง้ แต่ ปี 2540 คาดสัปดาห์หน้ าค่าเงิ น
บาทจะอยู่ในช่วง 28.90-29.30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
ค่าเงินบาทสัปดาห์น้ีปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างเห็นได้ชดั
โดย ณ วันที่ 12 เม.ย. 56 ปิ ดที่ร ะดับ 29.05 บาทต่ อ ดอลลาร์
สหรัฐฯ แข็งค่าขึน้ ร้อยละ 0.79 เมื่อเทียบกับระดับ 29.28 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 5 เม.ย. 56 โดยช่วงต้นสัปดาห์ปรับตัว
อ่อนค่าลงจากสัปดาห์ก่อนอย่างเห็นได้ชดั เนื่องจากธนาคารกลาง
ญี่ปุ่นประกาศใช้มาตรการผ่านคลายทางการเงิน ส่ง ผลให้มีเงิน
ไหลเข้าประเทศไทยอย่างมาก โดยไหลเข้ามาในลักษณะการซื้อ
ตราสารหนี้ รวมทัง้ มีเ งินไหลเข้ามาลงทุนเพิ่ม ส่ ง ผลให้ค่าเงิน
บาทในสัป ดาห์ น้ี ป รับ ตั ว แข็ ง ค่ า ขึ้น อย่ า งมาก ดัง นั ้ น ศู น ย์
พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จคาดการณ์ ว่าในสัปดาห์หน้า (711 เม.ย. 56 ) ค่ าเงิน บาทจะเคลื่อ นไหวอยู่ในกรอบ 28.90 –
29.30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
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ธปท.เตือนระวังอัตราแลกเปลีย่ นผันผวนเร็ว
ผูว้ ่าการ ธปท. ยอมรับค่าเงินบาทวันนี้แข็งค่าเร็วเกินไป
และแข็งค่ามากสุดนับตัง้ แต่ปี 40 เตือนทุกฝา่ ยระมัดระวัง เตรียม
งัดมาตรการ 4 ระดับออกมาใช้ โดยผูว้ ่าการธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (ธปท.) กล่าวถึงสถานการณ์ค่าเงินบาทในวันนี้ท่แี ข็งค่าขึ้น
จาก 29 บาท ไปสู่ระดับ 28.95 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ว่า เป็ นการ
แข็งค่าทีส่ ุดนับตัง้ แต่ปี 2540 และถือเป็ นการแข็งค่าที่เร็วเกินไป
โดยเมื่อ เทีย บกับ เมื่อวันศุกร์ท่ผี ่านมาหากเทีย บกับ เงินเหรีย ญ
สหรัฐ เงินบาทแข็งค่าขึ้น 1.4% แต่หากเทียบกับเงินเยนพบว่า
แข็งค่าขึน้ ถึง 4%
ทัง้ นี้ สาเหตุท่คี ่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น เกิดจากมาตรการ
ผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นที่มมี ากกว่าที่คาด
ไว้ โดยธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงซื้อสินทรัพย์ ที่เป็ นพันธบัตรใน
รูปเงินเยนอย่างต่อเนื่อ ง ส่ งผลให้ผู้ลงทุนหันไปซื้อ สินทรัพ ย์ใน
ภูมภิ าคอื่นๆ เช่น ละตินอเมริกา ขณะที่ไทยอยู่ในช่วงใกล้เข้าสู่
วันหยุดยาว จึงไม่มธี ุรกรรมการซื้อ เงินตราต่ างประเทศมากนัก
รวมทัง้ นักลงทุน มองว่า การที่ค่าเงินเยนอ่ อ นค่าจะส่ ง ผลดีต่ อ
เศรษฐกิจ ไทย ในฐานะที่ เ ป็ น ห่ ว งโซ่ อุ ป ทานในการผลิต ของ
อุตสาหกรรมจากญีป่ ุ่น 60-70% ดังนัน้ จึงทาให้มเี ม็ดเงินไหลเข้าสู่
ประเทศ
อย่างไรก็ต าม ยอมรับ ว่า เป็ นห่ว งค่าเงินบาทที่มีการ
เปลี่ ย นแปลงค่ อ นข้ า งเร็ ว จึง อยากให้ ทุ ก ฝ่ า ยที่เ กี่ ย วข้ อ ง
ระมัดระวัง ซึ่ง ธปท. มีเครื่องมือในการดูแลค่าเงินบาท 4 ระดับ
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามอย่างใกล้ชดิ ขณะเดียวกันก็จะ

หารือกับหน่ วยงานภาครัฐที่มแี ผนการลงทุน หรือแผนการชาระ
หนี้ทเ่ี ป็นเงินตราต่างประเทศ ให้เร่งดาเนินการ เพราะช่วงที่เงิน
บาทแข็งค่าขณะนี้ ถือว่ามีความเหมาะสม
ดังนัน้ ศูนย์พยากรณ์มองว่าการทีค่ ่าเงินบาทแข็งค่านัน้ มี
ทัง้ ด้า นบวกและด้า นลบ โดยด้า นบวกในทุ ก ภาคส่ ว นที่มีห นี้
ต่ างประเทศควรเร่ ง ดาเนิ นการในการผ่อ นช าระเนื่อ งจากไทย
ได้เ ปรีย บด้านค่าเงินส่ ง ผลให้หนี้จานวนดังกล่าวลดลง ควรเร่ง
การนาเข้าสินค้าทุนเพื่อ เป็ นการลดต้นทุนการดาเนินการ ส่ ว น
ด้านลบจะกระทบด้านการส่ ง ออกของประเทศในกรณีท่คี ่าเงิน
บาทปรับ ตัว แข็ง ค่ า ขึ้น มากกว่ า ประเทศคู่แ ข่ ง ทางการค้า แต่
อย่างไรก็ตามหากคู่แข่งทางการค้าปรับค่าแข็งขึ้นเหมือนกันย่อม
ไม่ส่งผลกระทบด้านการแข่งขัน แต่จะได้รบั ผลกระทบจากการที่
ประเทศคู่คา้ มีเศรษฐกิจทีช่ ลอตัวลงมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามการ
ที่ค่าเงินบาทปรับ ตัว แข็งค่าขึ้นรอบนี้เ ป็ นการปรับ ตัว แข็งค่าขึ้น
อย่างรวดเร็วดังนัน้ หน่ วยงานที่เ กี่ยวข้องควรเข้ามาเฝ้าดูเพื่อให้
สามารถเตรียมมาตรการรองรับได้ทนั ท่วงที
ราคาทองคาตลอดสัปดาห์ปรับตัวลดลง 30 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อออนซ์
ราคาทองคาในสัปดาห์น้มี กี ารปรับตัวลดลงต่ อเนื่องจาก
สัปดาห์ก่อน โดยราคาทองคา ณ.วันที่ 12 เมษายน 2556 อยู่ท่ี
ระดับ 1,548.30 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ ปรับตัวลดลงจากราคา
ทองในช่วงต้นสัปดาห์ท่อี ยู่ท่รี ะดับ 1,578.30 เหรียญสหรัฐฯต่ อ
ออนซ์ โดยปรับตัวลดลง 30.00 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์

เศรษฐกิ จโลกรอบสัปดาห์
ดุลการค้าสหรัฐฯ ก.พ. ขาดดุลลดลงร้อยละ 3.4
กระทรวงพาณิช ย์ส หรัฐ เผยยอดขาดดุล การค้าเดือ น
กุ ม ภาพัน ธ์ ป รับ ตัว ลดลงร้อ ยละ 3.4 โดยมีมู ล ค่ า อยู่ ท่ี 43.0
พันล้านดอลลาร์ส หรัฐ เมื่อ พิจารณาด้านการส่ ง ออกและนาเข้า
พบว่ า ในเดือ นกุ ม ภาพัน ธ์ ส หรัฐ ฯ มีก ารส่ ง ออกอยู่ ท่ี 186.0
พันล้านดอลลาร์ส หรัฐ เพิม่ ขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 0.85
การนาเข้า 228.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิม่ ขึ้นจากเดือนที่ผ่าน
มาร้อยละ 0.03 ซึง่ จากตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าภาคการค้า

ของสหรัฐฯ มีการขยายตัวเพิม่ ขึน้ ทัง้ ด้านการนาเข้าและส่งออกใน
สัดส่วนทีแ่ ตกต่างกัน
ส่ ว นป ัจ จั ย หลั ก ที่ ท ายอดขาดดุ ล การค้ า ในเดื อ น
กุมภาพันธ์ปรับตัวลดลง เนื่องจากสหรัฐฯ มีการนาเข้าน้ ามันดิบ
ลดลงกว่าร้อ ยละ 21.0 ซึ่ง เป็ นระดับ ที่ต่ าสุ ดในรอบเกือ บ 20 ปี
เนื่องจากสหรัฐฯ สามารถผลิตน้ามันภายในประเทศได้เพิม่ ขึ้นอีก
ทัง้ ปริมาณน้ามันสารองภายในประเทศในช่วงที่ผ่านมามีปริมาณ
สูง ขึ้น จึง ท าให้ส ามารถส่ ง ออกน้ า มัน เบนซิน และผลิต ภัณ ฑ์
ปิ โตรเลียมได้เ พิ่มขึ้น ซึ่ง เป็ นสาเหตุ หนึ่ง ที่ทาให้ดุลการค้าของ
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สหรัฐ ฯ ขาดดุลลดลง สาหรับ ดุลการค้าในเดือ นมีนาคมคาดว่า
ยังคงมีแนวโน้มในการปรับตัวลดลงเนื่องจากการนาเข้าน้ ามันดิบ
ของสหรัฐฯ ยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากความสามารถ
ในการผลิตภายในประเทศปรับตัวสูงขึน้

มีน าคมเพิ่ม สู ง ขึ้น ก็แ สดงถึ ง การบริโ ภคที่เ พิ่ม ขึ้น ซึ่ง ถื อ เป็ น
สัญญาณเชิงบวกต่อเศรษฐกิจโลก

Balance of Trade (Billion)
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ที่มา: กรมศุลกากร
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ราคาน้ามันดิ บดูไบสัปดาห์นี้ มีความผันผวนในทิศทาง
ขาลงจากการรัวไหลของน
่
้ ามันออกจากท่อส่งน้ ามันเพกาซุสของ
บริษทั เอ็กซอนโมบิล ซึ่ง ส่ง น้ ามันดิบแคนาดาจากรัฐอิลลินอยส์
มายังโรงกลันในแถบรั
่
ฐเทกซัสซึง่ อาจมีผลทาให้ปริมาณน้ ามันดิบ
ั ่ น ตกของสหรัฐ ฯ โดยเฉพาะ
คงคลัง ในแถบตอนกลางฝ งตะวั
บริเวณคุชชิง่ ปรับเพิ่มขึ้น ความไม่แน่ นอนจากตัว เลขเศรษฐกิจ
ทัง้ ยุโรป สหรัฐฯ และจีนทีม่ แี นวโน้มชะลอตัวลง การจัดตัง้ รัฐบาล
ของอิตาลี อุ ปทานน้ ามันดิบในตลาดโลกที่เ พิ่มขึ้นจากประเทศ
นอกกลุ่ม OPEC โดยเฉพาะสหรัฐฯ รวมถึงการปรับลดคาดการณ์
ความต้องการน้ามันดิบของทัวโลกของ
่
IEA และ OPEC อย่างไร
ก็ต าม ราคาน้ ามันได้ร บั ป จั จัย สนับ สนุ นจากการเจรจาระหว่าง
อิหร่ านกับ ชาติต ะวันตกในประเด็นความขัดแย้ง เรื่อ งโครงการ
นิวเคลียร์ทย่ี งั ไม่มคี วามคืบหน้า ซึง่ ส่งผลให้ตลาดมีความกังวลว่า
ชาติตะวันตกจะใช้มาตรการคว่าบาตรทีม่ คี วามเข้มข้นมากขึ้น ซึ่ง
อาจส่งผลต่อการส่งออกน้ามันของอิหร่าน

-60.0

ที่มา: U.S. Department of Commerce
ส่งออกจีน มี.ค. ขยายตัวต ่ากว่าคาด
ส านัก งานศุ ล กากรจีน รายงานว่ า การส่ ง ออกในเดือ น
มี น าคมขยายตั ว ต่ ากว่ า คาดที่ ร้ อ ยละ 10.0 เมื่ อ เที ย บกั บ
ช่ว งเดีย วกันของปี ก่อ น ลดลงจากเดือ นกุม ภาพัน ธ์ท่ขี ยายตัว
ร้อ ยละ 21.8 ขณะที่การนาเข้ามีมูลค่า 183,070 ล้านเหรีย ญ
สหรัฐฯ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้
จีนขาดดุลการค้า 880 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
สาหรับ มูลค่าการส่ งออกของจีนที่ลดลงนัน้ ส่ว นหนึ่ง มา
จากการชะลอตัว ลงของการส่ ง ออกไปยัง สหรัฐ ฯ และสหภาพ
ยุโรปซึง่ เป็นตลาดส่งออกสาคัญอันดับ 1 และ 2 ของจีน (โดยในปี
2555 จีนส่งออกไปสหรัฐฯ เป็นมูลค่าทัง้ สิน้ 351,790 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ฯ คิด เป็ น สัด ส่ ว นร้อ ยละ 17.2 และมูลค่ า การส่ ง ออกไป
สหภาพยุโรป 333,990 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
16.3) ประกอบกับการทีค่ ่าเงินเยนของญี่ปุ่นอ่อนค่าเมื่อเทียบกับ
เงินหยวนทาให้ราคาสินค้าของจีนแพงกว่าสินค้าของญี่ปุ่นที่ส่ง
ขายในตลาดโลก ทัง้ นี้เมื่อพิจารณาด้านการนาเข้าของจีนพบว่า
ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา การเติบโตของการนาเข้าของจีนยัง
ไม่สูง มากนักเมื่อ เทียบกับ การส่ง ออก ซึ่งสอดคล้อ งกับ อุ ป สงค์
ภายในประเทศที่ลดลง ดังนัน้ เมื่อตัวเลขการนาเข้าของจีนเดือน

ราคาน้ามันดิ บดูไบ ระหว่างวันที 8-12 เมษายน 2556
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ราคาน้ามันดิ บดูไบ

US Dollares per Barrel
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ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (17-19 เมษายน 2556)
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม ยอดการผลิ ตและส่งออกรถยนต์
รถจักรยานยนต์และชิ้ นส่วนยานยนต์
 รายงานภาวะเศรษฐกิ จของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Beige Book)
 ดุลบัญชีเดิ นสะพัดยูโรโซน และการประชุม IMF
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