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ความเชื่อมันอุ
่ ตฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นครัง้ แรกในรอบ 4 เดือน
ความเชื่อมันท่
่ องเที่ยวพุ่ง คาดสิ้นปี ยอดนักท่องเที่ยวทะลุ 26 ล้านคน-รายได้ 1.7 ล้านล้าน
พาณิ ชย์ฯ ยันตัวเลขขาดทุนจานาข้าวสูงไม่เกิ น 1.3 แสนล้าน
ปิ ดตานานรถหรูจดประกอบทุบตลาดเกรย์มาร์เก็ต
สแตนดาร์ด แอนด์ พัว ร์ส (S&P) ปรับเศรษฐกิ จสหรัฐฯอยู่ในระดับมีเสถี ยรภาพ AA+
สหรัฐเผยจานวนผู้ขอรับสวัสดิ การว่างงานลดลง 12,000 ราย
รัฐบาลญี่ปุ่นปรับเพิ่ม GDP Q1/2556 อยู่ที่ร้อยละ 4.1
World Bank ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิ จโลก
ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์

ความเชือ่ มั ่นอุตฯ ปรับตัวเพิม่ ขึ้นครังแรกในรอบ
้
4 เดือน
นายพยุงศักดิ ์ ชาติสุทธิผ ล ประธานสภาอุต สาหกรรม
แห่ ง ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิ ดเผยว่ าค่ า ดัช นีค วามเชื่อ มั ่น
ภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม 2556 อยู่ที่ 94.3 เพิ่มขึ้นจาก
92.9 ในเดือนก่อนหน้า ซึง่ เป็ นการปรับตัวเพิม่ ขึน้ ครัง้ แรกในรอบ
4 เดือ น ส าหรับ ค่ าดัช นี ความเชื่อมั ่นภาคอุ ต สาหกรรมเดือ น
พฤษภาคมที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เป็ นผลมาจากยอดค าสั ่งซื้อ โดยรวม
ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการและผล
ประกอบการปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากเดือนเมษายน จากการทีเ่ งินบาท
อ่ อ นค่ า ลงอยู่ ใ นระ ดั บ ที่ ผู้ ป ร ะกอบการคลายควา มกัง วล
กอรปกับการที่ธ นาคารแห่ง ประเทศไทย (ธปท.) ปรับ ลดอัต รา
ดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 ซึง่ ผู้ประกอบการมองว่าเป็ นการ
กระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ ซึ่ง จะส่ง ผลดีต่ อการขยายตั วทาง
เศรษฐกิจ อีก ทัง้ เดือ นพฤษภาคมมีว ันท างานมากกว่า เดือ น
เมษายน อย่ า งไรก็ต าม ผู้ ป ระกอบการยัง มีค วามกัง วลต่ อ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลก การเมืองในประเทศ ความผันผวน
ของค่าเงินบาทที่กระทบต่ อภาคการส่ง ออก รวมทัง้ การบริหาร
ต้นทุนประกอบการทีป่ รับตัวสูงขึน้ ตลอดจนปญั หาการขาดแคลน

แรงงานในหลายอุตสาหกรรม และเมื่อพิจารณาดัชนีความเชื่อมั ่น
จาแนกตามขนาดของอุตสาหกรรมในเดือนพฤษภาคม พบว่าค่า
ดัชนีความเชื่อมั ่นของอุต สาหกรรมขนาดย่อม ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่ปรับเพิม่ ขึน้ ทัง้ 3 ขนาดเมื่อเทียบกับเดือนทีผ่ ่านมา ใน
ส่วนของดัชนีค วามเชื่อมั ่นคาดการณ์ที่ 3 เดือนข้างหน้ า อยู่ที่
ระดับ 100.4 เพิม่ ขึน้ จากระดับ 99.1 ในเดือนเมษายนโดยค่าดัชนี
ความเชื่อมั ่นเพิม่ ขึ้นเกิดจากองค์ป ระกอบยอดคาสั ่งซื้อโดยรวม
ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผล
ประกอบการ
กา ร ป รั บ ตั วเ พิ่ ม ขึ้ นข อง ค่ า ดั ช นี คว า ม เ ชื่ อ มั น่
ภาคอุตสาหกรรมในเดือนนี้เป็ นผลจากการที่ค่าเงินบาทเริ่มอ่อน
ค่าลงอย่างชัดเจนส่งผลให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมทีม่ กี าร
พึง่ พาการส่งออกในระดับสูงเริ่มคลายความกัง วลต่ อสถานการณ์
ค่าเงินบาททีม่ กี ารแข็งค่ามากในช่วงก่อนหน้าจนส่งผลกระทบต่ อ
ความสามารถในการแข่ง ขันของสินค้าส่ง ออก ซึ่ง การอ่อนค่าลง
ของค่าเงินบาทดัง กล่าวส่ง ผลให้สถานการณ์ด้านยอดจ าหน่ าย
และคาสั ่งซือ้ ในภาคอุตสาหกรรมเริ่มกลับมา ส่งผลให้สถานการณ์
ด้านการผลิตในภาคอุตสาหกรรมมีความคึกคักเพิ่มมากขึ้น โดย
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ป จั จัย ที่ผู้ป ระกอบการภาคอุ ต สาหกรรมยัง กัง วลอยู่ในระยะนี้
ได้แก่ สถานการณ์เศรษฐกิจ โลก การเมืองในประเทศ ความผัน
ผวนของค่าเงินบาทที่กระทบต่ อภาคการส่ง ออก รวมถึง ต้นทุน
ประกอบการทีป่ รับตัวสูงขึน้ ในระยะนี้ โดยหน่วยงานภาครัฐควรมี
มาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้ป ระกอบการในด้านต่ างๆ
ได้แก่ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงแหล่ง เงินทุนได้ง่าย
เพื่อเสริมสภาพคล่อง โดยเฉพาะผู้ป ระกอบการ SMEs พัฒ นา
และเพิ่มศักยภาพด้านวัต ถุ ดิบ เทคโนโลยี ข้อมูล และช่องทาง
การตลาดให้กบั ผู้ประกอบการ รวมถึงสร้างเสถียรภาพและความ
มั ่นคงทางการเมือง และส่ง เสริมการค้า การลงทุน กับ ประเทศ
เพื่อนบ้านเพิม่ มากขึน้

6.36 ล้านคน และเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.11 ในไตรมาสสุดท้าย คิดเป็ น
จ านวน 7.11 ล้านคน ส่ ง ผลให้จ านวนนัก ท่อ งเที่ย วต่ า งชาติ
ในช่ ว งปี หลัง ของปี นี้ มีจ านวนประมาณ 13.47 ล้า นคน หรื อ
รวมทัง้ ปี ประมาณ 26.08 ล้ า นคน ผลส ารวจดัง กล่ า วยัง มี
ความเห็นด้วยว่า การพัฒนาการคมนาคมขนส่ง เป็ นป จั จัยสาคัญ
ต่ อสถานการณ์ท่ องเที่ย ว ดัง นัน้ ภาครัฐ ควรให้การสนับ สนุ น
อานวยความสะดวก เพิ่มความหลากหลาย และควบคุ มดูแ ล
มาตรฐานการคมนาคมเดินทางไปยัง แหล่ ง ท่อ งเที่ยวต่ า ง ๆ
รวมถึง การดูแล ทางด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์ของ
นักท่องเที่ยว เพื่อไม่ให้ผ ลกระทบต่ อภาพลักษณ์ของประเทศ
รวมทังอยากให้
้
ภาครัฐช่วยกันสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวใน
ประเทศของคนไทยให้มสี ดั ส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ รวมถึงแก้ไขปญั หาการ
ตัดราคาห้องพัก เพื่อการแข่งขัน เพราะมองว่าในระยะยาว การ
แข่ ง ขัน ด้า นราคาจะเป็ น อุ ป สรรคส าคัญ ต่ อ อุ ต สาหกรรมการ
ท่องเทีย่ ว ที่สาคัญจะทาให้ "ประเทศไทย" ยิ่ง หลีกหนีจ ากการ
เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วราคาถูกได้ยากขึ้นไปอีก จากที่กล่าวมาเป็ น
ป จั จัย ส าคัญ ในการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ย วของไทย อีก ทัง้
หน่วยงานในการส่งเสริมการท่องเทีย่ วควรมองหาตลาดใหม่และ
รักษาตลาดที่มีคุณภาพกลุ่มเก่า เช่น ยุโ รป จีน ญี่ปุ่น เป็ นต้ น
เพื่อรักษามูลค่าการท่องเที่ยวไว้ แต่ หาตลาดคุณภาพใหม่เ พื่อ
เพิม่ มูลค่าด้านการท่องเที่ยว รวมทัง้ เข้มงวด และบทลงโทษที่
รุนแรงแก่อาชญากรที่ก่อเหตุ กนั นักท่องเที่ยวเพื่อเป็ นการสร้าง
ความเชื่อมั ่นแก่นักท่องเที่ยว และเป็ นบทเรียนแก่ผู้กระทาผิ ด
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ซา้ แล้วซา้ เล่า

ความเชือ่ มั ่นท่ อ งเที ย่ วพุ่ง คาดสิ้ นปี ยอดนัก ท่ อ งเที ย่ วทะลุ
26 ล้านคน-รายได้ 1.7 ล้านล้าน
ดัชนีความเชื่อมั ่นของผู้ป ระกอบการที่เ กี่ยวข้องกับ ภาค
ธุ ร กิจ ท่ อ งเที่ย ว ในช่ ว งไตรมาส 2 ที่ด าเนิ น การส ารวจจาก
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเทีย่ ว อาทิ โรงแรม สปา บริษทั นาเทีย่ ว
ร้ า นขายสิ น ค้า ที่ร ะลึก ฯลฯ จ านวน 600 ตั ว อย่ า ง พบว่ า
ผู้ ป ระกอบการท่ อ งเที่ย วมีค วามเชื่อ มั ่นต่ อ สถานการณ์ ก าร
ท่องเทีย่ วในระดับทีส่ งู ทีส่ ุด เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในรอบ
3 ปี ที่ผ่ า นมา และมีก ารเพิ่ม ของจ านวนนัก ท่ อ งเที่ย วอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อง แต่ ด้ ว ยความที่ ท่ อ งเที่ย วเป็ นภาคธุ ร กิ จ ที่มี ค วาม
ละเอียดอ่ อนและ อ่อนไหวง่ าย จึง ยัง คงทาให้ผู้ป ระกอบการมี
ความกังวลต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลกทีย่ งั ฟื้ นตัวอย่างไม่
มั ่นคงนัก ซึ่ง อาจส่ง ผลกระทบต่ อการใช้จ่ า ยของนัก ท่องเที่ย ว
โดยตรง โดยผู้ประกอบการธุรกิจท่องเทีย่ ว ส่วนใหญ่ คือมากกว่า
40% ให้ค วามเห็นว่ าค่ าเงิ นบาทที่แข็ง ค่ า ไม่มีผ ลกระทบต่ อ
จานวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติ เนื่องจากประเทศไทยยังเป็ นเมืองที่
คุม้ ค่าเงิน (Value for Money) แต่ ก็อาจมีผ ลต่ อการลดค่าใช้จ่ าย
ลงไปบ้าง ขณะเดียวกันยังทาให้คนไทยเดินทางไปท่องเที่ยวใน
ต่างประเทศเพิม่ มากขึน้ ด้วยเช่นกัน

พาณิ ชย์ฯ ยันตัว เลขขาดทุ นจานาข้าวสูงไม่เกิ น 1.3 แสน
ล้าน
นายบุ ญทรง เตริ ยาภิร มย์ รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวง
พา ณิ ช ย์ เ ปิ ด เ ผ ย ภ า ย ห ลั ง เ ป็ น ป ร ะ ธ า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการนโยบายข้า วแห่ ง ชาติ (กขช.) ว่ า ที่ป ระชุ ม ได้
พิจารณารายงานของคณะอนุกรรมการปิ ดบัญชีโครงการรับ จ านา
สินค้าเกษตรของกระทรวงการคลัง ที่มี นางสาวสุภา ปิ ยะจิต ติ
รองปลัดกระทรวงการคลังเป็ นประธาน
สาหรับรายละเอียดของการปิ ดบัญชีโครงการรับ จ านา
ข้าวเปลือกนาปี ปี 54/55 ของคณะอนุ กรรมการปิ ดบัญชีฯ พบว่า
มีรายได้ 34,197.36 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ าย 77,160.49 ล้านบาท
ขาดทุน 42,963.13 ล้านบาท โครงการรับจานาข้าวเปลือกนาปรัง

จากผลการส ารวจผู้ ป ระกอบการมีค วามเชื่อ มั ่นว่ า
จานวนนักท่องเที่ยวโดยตลอดในปี นี้น่าจะมีจ านวนมีจ านวนไม่
น้อยกว่า 26 ล้านคน โดยได้ป ระเมินสถานการณ์การท่องเที่ยว
ในช่วงครึ่งปี หลังนี้คาดว่าจะมีนกั ท่องเทีย่ วต่างชาติเดินทางเข้ามา
ประเทศไทยเพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 15.42 โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น
ราวประมาณร้อยละ 19.10 ในช่วงไตรมาส 3 คิดเป็ นจ านวน
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ปี 55 มีรายได้ 24,943.96 ล้านบาท มีค่าใช้จ่าย 118,877.62 ล้าน
บาท ขาดทุน 93,933.67 ซึง่ รวมเฉพาะปี 54/55 ทัง้ นาปี และนา
ปรั ง มี ร ายได้ ร วม 54,141.32 ล้ า นบาท มีค่ า ใช้ จ่ า ยรวม
196,038.11 ล้านบาท และขาดทุนเพียง 136,896.80 ล้านบาท
ไม่ได้ขาดทุนปี แรกสูง ถึง 260,000 ล้านบาท ส่วนตัวเลขของปี
55/56 ยัง ไม่ส ามารถสรุ ป โครงการได้ เพราะอยู่ร ะหว่า งการ
ดาเนินโครงการ ซึง่ จะต้องรอรายละเอียดทีช่ ดั เจนอีกครัง้
ขณะทีก่ ารคานวณกาไรขาดทุนของกระทรวงพาณิชย์
นัน้ โครงการรับจานาข้าวเปลือกนาปี ปี 54/55 มีร ายได้ 29,511
ล้านบาท ค่าใช้จ่ าย 47,685.60 ล้า นบาท ขาดทุน 18,174.60
ล้านบาท โครงการรับ จ านาข้า วเปลือ กนาปรัง ปี 55 มีร ายได้
20,401 ล้า นบาท ค่ า ใช้จ่ า ย 37,071.44 ล้า นบาท ขาดทุ น
16,670.44 ล้านบาท หรือรวมทังปี
้ มีรายได้ 49,912 ล้านบาท มี
ค่าใช้จ่ าย 84,757.04 ล้า นบาท หรื อขาดทุน เพียง 34,845.04
ล้านบาท
ส าหรับ ผลการขาดทุ น ที่แ ตกต่ า งกัน มาก ระหว่ า ง
กระทรวงพาณิช ย์และคณะอนุ ก รรมการปิ ดบัญ ชี โครงการรับ
จานาข้าวนัน้ เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ ใช้ตวั เลขมูลค่าของข้าว
จากราคาต้นทุน ณ เวลา ทีร่ บั จานา ซึง่ เป็ นราคาที่สูง กว่าตัวเลข
ของคณะกรรม การ ปิ ดบั ญ ชี โ ครง การ รั บ จ าน า ข้ า ว โดย
คณะกรรมการปิ ดบัญชีฯ ใช้ต ัวเลขราคาที่ต่ าที่สุดเป็ นต้นทุนมา
เทียบเคียง ราคาเฉลีย่ ของกรมการค้าภายใน หรือราคาประกาศ
ขาย โดยใช้ราคาทีต่ ่าทีส่ ุดมาตีมลู ค่าข้าวในสต็อกของรัฐบาล จึง
ทาให้ตวั เลขการขาดทุนแตกต่างกัน ดัง นัน้ จะเห็นว่าการขาดทุน
ในโครงการไม่ได้ขาดทุนสูง ถึง ปี ละ 2.6 แสนล้านบาท แต่ จ าก
ตัวเลขของคณะอนุกรรมการปิ ดบัญชีฯ ที่คิดจากตัวเลขของข้าว
ในสต็อกทีม่ ฐี านราคาต่าทีส่ ุด ณ เวลานัน้ ผลการขาดทุนสูง สุด ก็
คือ ปี ละประมาณ 1.3 แสนล้านบาท
นอกจากนี้ ก็ยงั มีเ สีย งวิพ ากษ์ วิจ ารณ์ ต่ อ การด าเนิ น
โครงการรับจานาเป็ นจานวนมาก มีทงสนั
ั ้ บสนุนและไม่สนับ สนุ น
แต่สงิ่ ทีอ่ าจจะช่วยให้บรรยากาศของความกัง วลต่ อเรื่องของการ
ขาดทุนการจานาข้าวนัน้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรเปิ ดเผยข้อมูล
ทีถ่ ูกต้องชัดเจนต่อสาธารณะ และเป็ นโอกาสในการทบทวนการ
ดาเนินนโยบายดังกล่าวด้วยเช่นกัน เช่น การลดราคารับ จ านาลง
การควบคุมปริมาณการจาจ า แต่ ต้องสามารถอธิบ ายให้ผู้ที่อาจ
ได้ร ับ ผลกระทบโดยตรงคือเกษตรกรให้เ ข้าใจเป็ นอย่างดีด้ว ย
เช่นกัน

ปิ ดตานานรถหรูจดประกอบทุบตลาดเกรย์มาร์เก็ต
จากคดีไ ฟไหม้ร ถหรู เ มื่อ ต้ น เดือ นที่ผ่ า นมา กระแสของการ
ตรวจสอบและดาเนินคดีกบั ผู้กระทาความผิดที่เ กี่ยวข้องก็เ ป็ น
ประเด็ น ที่ห น่ ว ยงานภาครัฐ ต่ างๆ อาทิ กรมศุ ล กากร กรม
สรรพสามิ ต กรมการขนส่ ง ทางบก ส านั ก งานมาตรฐาน
ผลิต ภัณฑ์อุ ต สาหกรรม (สมอ.) กรมสอบสวนคดีพิเ ศษ (DSI)
สานักงานคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการฟอกเงิ น
(ปปง.) ต่างออกมาดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยความผิดที่ต รวจ
พบได้แก่ การสาแดงราคาต่ากว่าทีค่ วรจะเป็ น การแจ้งรุ่นรถยนต์
นาเข้าทีต่ ่ากว่า การแจ้ง ว่าเป็ นรถยนต์จ ดประกอบ การสาแดง
ภาษีไม่สอดคล้องกับกระแสหมุนเวียนกิจการ การเป็ นบริษัทร้าง
แต่ยงั ใช้ช่อื บริษัทในการดาเนินธุ ร กิจ และยัง มีเ งินหมุนเวียนใน
ระบบ ซึง่ การกระทาดังกล่าวล้วนเพื่อหลีกเลีย่ งภาษีซงึ่ สร้างความ
เสียหายให้กบั ประเทศจากการสูญเสียรายได้ไปกว่า 7 พันล้านใน
ปี 2554 ด้านอธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า ขณะนี้ทางกรมให้ความ
เข้มงวดกับการตรวจสอบรถนาเข้าโดยเป็ นการตรวจสอบหลังการ
ตรวจปล่อย (Post Audit) หากพบมีการสาแดงราคาต่ ากว่าที่ควร
จะเป็ นก็จะมีการเรียกเก็บอากรเพิม่ พร้อมค่าปรับซึง่ ดาเนินการไป
แล้วกว่า 100 คัน ด้านกระทรวงคมนาคมได้ออกกฎกระทรวง “งด
รับจดทะเบียนรถทีป่ ระกอบจากชิน้ ส่วนของรถทีใ่ ช้แล้ว (รวมทังที
้ ่
เป็ นตัวถังรถ โครงคัสซี และโครงรถจักรยานยนต์ ) ที่นาเข้าจาก
ต่างประเทศ” ซึง่ การบังคับใช้ครอบคลุมทัง้ ประเทศ ซึ่ง ประเภท
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รถทีเ่ ข้าข่าย ได้แก่ รถยนต์นั ่งส่วนบุคคลทังที
้ ไ่ ม่เกินและเกิน 7 ที่
นั ่ง รถบรรทุกส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์ส่วนบุ คคล ที่เ ป็ น
ตัวถัง โดยผู้ที่ต้องการจดทะเบียนรถที่นาเข้ามาแล้วนัน้ จะต้อง
ดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน หากเป็ นรถติดแก๊สไม่ต้อง
ผ่ านการทดสอบมาตรฐานของ สมอ. ส่ วนรถที่ต้อ งผ่ านการ
ตรวจสอบจาก สมอ. จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 ปี
ด้าน DSI กาลังตรวจสอบรายชื่อผู้ครอบครองรถยนต์จดประกอบ
ซึง่ แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ รถที่จ ดทะเบียนแล้ว 6,862 คัน รถที่อยู่
ระหว่างรอการจดทะเบียน 3,000 คัน และรถหรูที่มีร าคาเกิน 4
ล้านบาท 488 คัน ซึง่ กลุ่มที่ 3 จะเป็ นกลุ่มที่จ ะถูกตรวจสอบเป็ น
อันดับแรก เบื้องต้นมีรายชื่อของนักการเมือง ข้าราชการชัน้ สูง ผู้
มีช่อื เสีย งอยู่ด้ว ย ซึ่ง หากผู้ค รอบครองรถยนต์ที่มีความกัง วล
สามารถนาหลักฐานทีแ่ สดงการชาระภาษีทถี่ ูกต้องมาแสดงให้กบั
DSI ช่วยพิจารณาได้
จากข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เ ห็นว่าที่ผ่ านมาระบบการ
เชื่อมโยงข้อมูลและการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่ วยงานภาครัฐ
ั หาส าคัญ ที่ท าให้ ผู้ ก ระท าความผิ ด ใช้ช่ อ งว่ า ง
ยัง คงเป็ นป ญ
ดังกล่าวมาหาผลประโยชน์ซงึ่ สร้างความเสียหายให้กบั ประเทศ

และคงปฏิ เ สธไม่ ไ ด้ว่ า หากไม่ มีเ หตุ ก ารณ์ ไ ฟไหม้ด ัง กล่ า ว
หน่วยงานภาครัฐเองก็ยงั คงดาเนินงานการแบบต่ างคนต่ างทา
เพราะหลังเหตุการณ์ดงั กล่าวแต่ละหน่วยงานก็มีการแสดงข้อมูล
ต่างๆ ทีต่ นเองมีออกมาให้เห็นถึง ความผิดปกติที่ต นเองพบและ
กาลังดาเนินการตรวจสอบ ตลอดจนปญั หาการบังคับใช้กฎหมาย
ซึง่ จะเห็นได้ว่ากฎหมายการยกเลิกให้มกี ารนาเข้ารถจดประกอบ
ของกระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพสามิต ต้องมีการปรับ เพิ่มราคา
และกรมการขนส่ง จะไม่ร ับ จดทะเบียนรถจดประกอบ ซึ่ง เป็ น
ความตกลงร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงานและผ่านมติคณะรัฐมนตรี
ตัง้ แต่ปีทผี่ ่านมาแต่ยงั ไม่มปี ระกาศการบังคับใช้อย่างชัดเจน แต่
อย่ า งไรก็ ต ามจากสถานการณ์ ด ัง กล่ า วยัง มี ผ ลดี ก ับ กลุ่ ม
ผู้ประกอบการนาเข้าอย่างถูกต้องทีผ่ ู้บริโภคหันมาใช้บ ริการมาก
ั หาข้างต้ น และสิ่ง ที่
ขึ้น เพราะต้ อ งการลดความเสี่ย งจากป ญ
ภาครัฐควรพิจารณาต่อไปคือการพิจ ารณาให้ความเป็ นธรรมกับ
ผู้บริโภคที่ครอบครองรถยนต์ที่ผ่ านการจดทะเบียนมาแล้ว ซึ่ง
หากมีกรณีที่ต รวจพบความผิดซึ่ง อาจจะเกิดจากความผิดของ
ผู้ประกอบการทีน่ าเข้าและผู้ครอบครองเองอาจจะไม่รู้เห็นกับการ
กระทาดังกล่าว

การเงินการลงทุนรอบสัปดาห์
SET Index ลดลงต่ อ เนื ่อ ง 50.97 จุด มูลค่าซื้อ ขายคึก คัก
ทะลุ 3 แสนล้าน
SET Index ณ.วันที่ 14 มิถุ นายน 2556 ปิ ดที่ร ะดับ
1,465.27 จุด ปรับตัวลดลง 50.97 จุ ด เมื่อเทียบกับ ดัชนีในช่วง
ต้นสัปดาห์ทอี่ ยู่ที่ 1,516.24 จุด ปรับตัวลดลงต่ อเนื่องหลัง จากที่
ในสัป ดาห์ที่ผ่ านมาค่าดัชนีป รับ ตัวในทิศทางที่ลดลง 45.83 จุ ด
โดยมีมูล ค่ า การซื้อ ขายตลอดสัป ดาห์ 319,915.77 ล้า นบาท
เพิม่ ขึน้ จากมูลค่าการซือ้ ขายตลอดสัป ดาห์ก่อนที่มีมูลค่ าการซื้อ
ขาย 288,530.52 ล้านบาท โดยมูลค่าการซื้อขายสะสม (วันที่ 114 มิถุ นายน 2556) สถาบันในประเทศ และนักลงทุนทั ่วไปใน
ปร ะเ ท ศ ซื้ อ สุ ทธิ 18,460.24 และ 21,216.95 ล้ า นบ า ท

ตามล าดับ ในขณะที่ บ ั ญ ชี บ ริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์แ ละนั ก ลงทุ น
ต่ า งประเทศ ขายสุ ท ธิ 7,169.10 และ 32,508.08 ล้า นบาท
ตามลาดับ ซึง่ จะเห็นได้ว่าในส่วนของนักลงทุนต่างประเทศมีการ
ขายสุทธิในระดับสูงต่อเนื่อง อันเป็ นผลจากนักลงทุนมีการเทขาย
เพื่อดึงเงินลงทุนกลับประเทศ สืบเนื่องมาจากการทีส่ หรัฐฯ มีการ
ส่งสัญญาณในการทีจ่ ะลดขนาดของมาตรการ QE ลง ภายหลัง
เศรษฐกิจ สหรัฐฯ เริ่ม มีสญ
ั ญาณการขยายตัวในระดับ ที่ชดั เจน
เพิม่ มากขึน้
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เงิ น บาทผัน ผวนหนั ก คาดสัป ดาห์ ห น้ าค่ า เงิ น บาทจะอยู่
ในช่วง 30.10-30.65 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
ค่าเงินบาทสัปดาห์นี้ปรับ ตัวอ่อนค่าลงเกือบทัง้ สัป ดาห์
แต่ ก ลับ มาแข็ง ค่ า ขึ้น ในช่ ว งปลายสัป ดาห์ โดย ณ วัน ที่ 14
มิถุนายน 2556 ปิ ดทีร่ ะดับ 30.57 บาทต่ อดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อน
ค่าลงร้อยละ 0.15 เมื่อเทียบกับ ระดับ 30.62 บาทต่ อดอลลาร์
สหรัฐฯ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2556 โดยในสัปดาห์นี้ป จั จัยที่ทาให้
ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าลงเนื่องจากมีความต้องการเงินดอลลาร์
สหรัฐ ฯ มากกว่า ปกติ เ นื่ องจากมีการซื้อ กิจ การของนัก ลงทุ น
ต่างชาติในต่างประเทศ ส่งผลทาให้มีแรงซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
ก้อนใหญ่ในช่วงสัป ดาห์แต่ เ มื่อทาการซื้อขายแล้วเสร็จ ส่ง ผลให้
ตลาดเงินกลับสู่ภาวะปกติส่ง ผลให้ค่าเงินบาทกลับ มาแข็ง ค่าอีก
ครัง้ ในช่วงปลายสัป ดาห์ ผนวกกับ การเทขายหุ้นของนักลงทุ น
ต่างชาติในตลาดหลักทรัพย์ในภูมภิ าคเอเชียโดยเฉพาะตลาดเกิด
ใหม่ ซึง่ ไทยเป็ นหนึ่งในตลาดนัน้ ส่งผลให้ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อน
ค่าลง ทังนี
้ ้สาหรับค่าเงินบาทในสัปดาห์หน้ามีปจั จัยทีค่ วรติดตาม
เพราะจะมีผลต่อการเปลีย่ นแปลงค่าเงินบาทคือ ตัวเลขเศรษฐกิจ
สาคัญของสหรัฐฯ เช่ น ดัชนีต ลาดที่อยู่อาศัย ผลสารวจภาวะ
ธุรกิจของเฟดสาขานิวยอร์กและแนวโน้มธุรกิจของเฟดสาขาฟิ ลา

เดลเฟียเดือนมิถุนายน ยอดขายบ้านมือสอง ข้อมูลการเริ่มสร้าง
บ้าน การอนุ ญ าตก่ อสร้าง ดัชนีชี้นาเศรษฐกิจ และดัช นีร าคา
ผู้ บ ริ โ ภคเดือ นพฤษภาคม ข้อ มูล เงิ น ทุ น ไหลเข้า สุ ท ธิ เ ดือ น
เมษายน รวมถึง จ านวนผู้ขอรับ สวัสดิก ารว่า งงานรายสัป ดาห์
นอกจากนี้ ตลาดอาจจับตาการผลประชุมกลุ่ม G-8 ด้วยเช่นกัน
ดัง นัน้ ศูน ย์พ ยากรณ์ เ ศรษฐกิ จ และธุรกิ จคาดการณ์ ว่า ใน
สัปดาห์หน้า (17-21 มิถุนายน 2556 ) ค่าเงินบาทจะเคลื่อนไหว
อยู่ในกรอบ 30.10-30.65 บาทต่ อดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ อย่ างไรก็
ตามเนื่องจากสัปดาห์นี้มคี วามผันผวนของค่าเงินบาทอย่างมาก
ส่งผลให้ธ นาคารแห่ง ประเทศไทยเข้าแทรงแซงโดยการนาเงิน
ดอลลาร์ออกมาขายเพื่อรักษาระดับ ค่าเงินบาทไม่ให้อ่อนค่าเร็ว
เกินไป แต่ในช่วงปลายสัปดาห์ค่าเงินบาทกลับปรับ ตัวแข็ง ค่าขึ้น
อย่ างรวดเร็ว ทัง้ นี้ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ย วข้อ งควรมีทีม งานที่ค อย
ติ ด ตามการเคลื่อ นไหวและหาสาเหตุ ข องการเปลี่ย นแปลง
เพื่อ ที่จ ะได้น ามาตรการในการรัก ษาเสถี ย รภาพค่ า เงิ น บาท
ออกมาใช้ได้อย่างถูกจัง หวะและเหมาะสมกับ สถานการณ์นนั ้ ๆ
ด้วย
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ราคาทองคาสัปดาห์น้ ี ปรับตัว ลดลง 3.10 เหรียญสหรัฐฯต่ อ
ออนซ์
ราคาทองคาในสัปดาห์นี้มกี ารปรับตัวเพิม่ ขึ้น โดยราคา
ทองคา ณ.วันที่ 14 มิถุนายน 2556 อยู่ทรี่ ะดับ 1,383.80 เหรียญ
สหรัฐฯต่อออนซ์ ปรับ ตัวลดลงเล็กน้อยจากราคาทองในช่วงต้น

สัป ดาห์ (10 มิถุ นายน 2556) ที่อยู่ที่ร ะดับ 1,386.90 เหรีย ญ
สหรัฐฯต่อออนซ์ โดยปรับตัวลดลง 3.10 เหรียญสหรัฐ ฯต่ อออนซ์
ปรับ ตัว ลดลงหลัง จากที่สปั ดาห์ก่อ นหน้าราคาทองค าปรับ ตัว
เพิม่ ขึน้ 19.40 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์

เศรษฐกิ จโลกรอบสัปดาห์
สแตนดาร์ด แอนด์ พัว ร์ส (S&P) ปรับเศรษฐกิ จสหรัฐฯอยู่
ในระดับมีเสถียรภาพ AA+
สถาบัน จั ด อัน ดับ ความน่ าเชื่อ ถื อ ระหว่ า งประเทศ
สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ส (S&P) ปรับเพิ่ม อันดับ ความน่ าเชื่อถือ
ของสหรั ฐ จากมี แ นวโน้ ม ในเ ชิ ง ลบ (Negative) สู่ ร ะดับ มี
เสถียรภาพ (Stable) แต่ยงั คงอันดับความน่าเชื่อถือที่ร ะดับ AA+
ซึ่ง ก่ อนหน้า นี้ เ มื่อ ประมาณ 2 ปี ที่แล้ว อัน ดับ ความน่ า เชื่อ ถื อ
สหรัฐ ฯอยู่ที่ AAA สาเหตุ ของการปรับ เพิ่มในครัง้ นี้เ นื่อ งจาก
สถานการณ์เศรษฐกิจของสหรัฐฯมีทศิ ทางปรับตัวดีขนึ้
สาหรับผลของการปรับขึน้ อันดับความน่ าเชื่อถื อในครัง้
นี้บวกกับความกังวลในการยกเลิกนโยบายผ่อนคลายเชิง ปริมาณ
(QE) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่ง ผลให้นักลงทุนต่ างชาติถ อน
เงินทุ นกลับ ประเทศ เนื่ องจากคาดว่า เศรษฐกิจ ในประเทศจะ
เติบโตดีขนึ้ ซึง่ ทาให้ตลาดหุน้ ทั ่วโลกโดยเฉพาะตลาดหุ้นเอเชีย
ดัชนีลดต่าลง ไม่ว่าจะเป็ นตลาดหุน้ ฟิลปิ ปิ นส์อินโดนีเ ซีย รวมถึง
ประเทศไทย หรือ ที่เ รี ยกว่า กลุ่ม PIT เนื่ อ งจากกลุ่ ม ดัง กล่ า ว
ในช่วงก่อนหน้านี้มเี งินไหลเข้ามาเก่งกาไรในตลาดเงินและตลาด
ทุนเป็ นจานวนมาก สาหรับประเทศไทยนัน้ ในช่วง 2-3 สัป ดาห์ที่
ผ่ า นมามีก ารถอนเงิ น ลงทุ น ไปแล้ว กว่ า 5.1 หมื่ น ล้า นบาท
อย่างไรก็ต ามคงต้อ งติดตามผลการประชุมของธนาคารกลาง
สหรัฐฯในสัปดาห์หน้าว่าจะมีมติอย่างไรต่อนโยบายผ่อนคลายเชิง

ปริมาณ (QE) รวมถึงแนวทางการดาเนินเศรษฐกิจต่อจากนี้ ทาม
กลางความผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุนทั ่วโลก
สหรัฐ เผยจานวนผู้ข อรับสวัส ดิ ก ารว่ างงานลดลง 12,000
ราย
กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เผยจานวนผู้ของรับ สวัสดิการ
ว่างงาน สิ้นสุดวันที่ 8 มิถุ นายน ลดลง 12,000 ราย สู่ร ะดับ
334,000 ราย ซึง่ สัปดาห์ก่อนหน้าอยู่ทรี่ ะดับ 346,000 ราย หรือ
ลดลงร้อยละ 3.5 สะท้อนให้เ ห็นถีง การฟื้ นตัวของตลาดแรงงาน
สหรัฐ ฯ โดยผลของการปรับ ตัวดีขึ้น ของภาคแรงงานในครัง้ นี้
ส่งผลให้เกิดความกัง วลต่ อนักลงทุนทั ่วโลกเกี่ยวกับ การยกเลิก
หรือลดขนาดการใช้นโยบายผ่ อนคลายเชิง ปริม าณ (QE) โดย
ปจั จุบนั มีมูลค่ากว่า 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ /เดือน ซึ่ง ต้อง
ติดตามผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในสัป ดาห์
หน้าว่าจะมีมติคงหรือปรับลดขนาดการใช้มาตรการ QE ซึ่ง ถ้ามี
การปรับ ลดในปริ ม าณที่ไม่ ม ากคาดว่ า เศรษฐกิจ ในภาพรวม
อาจจะไม่ได้รบั ผลกระทบมากนักเนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐฯ
ได้ส่งสัญญาณมาเป็ นระยะๆ ตัง้ แต่ในช่วงก่อนหน้านี้แล้ว แต่ ถ้ามี
การปรับลดในจานวนที่มากอาจเกิด ปรากฏการเงินทุนไหลออก
จากตลาดเงินและตลาดทุนทั ่วโลกเหมือนในช่วง 2-3 สัป ดาห์ที่
ผ่านมา
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ดัง นัน้ เพื่อให้เ ศรษฐกิจ ของญี่ ปุ่นมีก ารขยายตัว อย่า ง
ต่ อ เนื่ อง การกระตุ้ นเศรษฐกิจ ยัง คงเป็ นป จั จัย สาคัญที่ทาให้
เศรษฐกิจ ฟื้ นตัว และส่ง ผลให้ค่าเงินเยนอ่อนตัวทาให้ภาคการ
ส่ง ออกขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่ง ถือเป็ นภาคหนึ่ง ที่มีความสาคัญต่ อ
เศรษฐกิจของประเทศ รวมถึง ยุติภาวะเงินฝื ด เพื่อให้เ ศรษฐกิจ
ของ ประ เท ศเติ บโต อย่ างมี เ สถี ยร ภาพต่ อไ ปในอนาคต

รัฐบาลญีป่ ุ่ นปรับเพิม่ GDP Q1/2556 อยู่ทีร่ อ้ ยละ 4.1
รัฐบาลญี่ปุ่นปรับ เพิ่มประมาณการผลิต ภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาสแรกครัง้ 2 อยู่ที่ร้อยละ 4.1 ซึ่ง
ก่อนหน้านี้ได้ประมาณการอยู่ทรี่ ้อยละ 3.5 ซึง่ มากกว่าไตรมาสที่
ผ่านมา Q4/2555 ร้อยละ 3.1 สาเหตุเนื่องจากตัวเลขการลงทุนใน
ภาคธุรกิจ ปรับ ตัวดีขึ้น แต่ อย่างไรก็ต ามการปรับ ประมาณการ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในครัง้ นี้ยงั ต่ากว่ าไตรมาสที่ 1
ของปี 2554 และ2555 ทีม่ กี ารขยายตัวเฉลีย่ ร้อยละ 5.5

Real GDP growth rate
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World Bank ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิ จโลก
ธนาคารโลก (World Bank) ปรับ ลดคาดการณ์อตั ราการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2556 อยู่ทรี่ ้อยละ 2.2 ลดลงร้อย
ละ 0.2 จากเดิมทีเ่ คยคาดการณ์ไว้เมื่อเดือนมกราคม 2556 ทีร่ ้อย
ละ 2.4 เนื่ อ งจากเศรษฐกิจ ของประเทศก าลัง พัฒ นาที่เ ป็ น
แรงผลักดันเศรษฐกิจโลกเริ่มขยายตัวในอัต ราชะลอลง จึง ทาให้
World Bank ปรับลดตัวเลขคาดการณ์ดงั กล่าว ทังนี
้ ้ World Bank
คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขยายตัวที่ร้อยละ 2.0 จากเดิมที่เ คย
คาดการณ์ไ ว้ที่ร้ อยละ 1.9 รวมทัง้ ปรับ เพิ่มตัวเลขคาดการณ์
เศรษฐกิจญี่ปุ่นจากร้อยละ 0.8 เป็ นร้อยละ 1.4 เนื่องจากคาดว่า
เศรษฐกิจญี่ปุ่นจะดีขนึ้ จากนโยบายการเงินและการคลัง พร้อมทัง้
ปรับ ลดตัวเลขคาดการณ์เ ศรษฐกิจ จีนและยูโรโซน โดยคาดว่า

เศรษฐกิจ ยูโ รโซนขยายตัว ร้อ ยละ -0.6 และเศรษฐกิจ จี น จะ
ขยายตัวร้อยละ 7.7
การปรั บ ลดคาดการณ์ เ ศรษฐกิจ ในครั ้ง นี้ เ นื่ องจาก
เศรษฐกิจ ของประเทศกาลัง พัฒ นาอย่างจีนซึ่ง เป็ นประเทศที่มี
ขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลก มีสดั ส่วนจีดีพีคิดเป็ น
ร้อยละ 11.8 ของจีดพี โี ลก มีการชะลอตัวลง (จีดีพีไตรมาส 1 ปี
2556 ขยายตัวร้ อ ยละ 7.7 ลดลงจากไตรมาส 4 ปี 2555 ที่
ขยายตัวร้อยละ 7.9) ประกอบกับปญั หาหนี้สาธารณะที่ยืดเยื้อใน
ยูโรโซน อัตราการว่างงานทีอ่ ยู่ในระดับสูง การตัดลดงบประมาณ
รวมถึง ความเชื่อ มั ่นทางเศรษฐกิจ ที่ลดลงอย่างต่ อเนื่องทาให้
เศรษฐกิจของยูโรโซนฟื้นตัวล่าช้า (ปจั จุบนั เศรษฐกิจ ยูโรโซนอยู่
ในภาวะถดถอยต่ อเนื่อง 6 ไตรมาสติดต่ อกันซึ่ง นานกว่าช่วงที่
เผชิญกับ ภาวะเศรษฐกิจ ถดถอยช่ว งปี 2551-2552) รวมถึ ง
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สถานการณ์ราคาน้ามัน
ราคาน้ามันดิบดูไบเฉลี่ยสัปดาห์นี้ ปรับ ตัวเพิ่มขึ้นจาก
สัป ดาห์ที่ผ่ า นมา แต่ ยงั คงมีความผันผวน สาเหตุ เ กิดจากนัก
ลงทุน เริ่ ม กัง วลว่ าเศรษฐกิจ จี นในไตรมาสที่ 2 ปี 2556 จะ
ขยายตัวลดลงจากไตรมาสแรก การปรับ ลดคาดการณ์เ ศรษฐกิจ
โลกของ World Bank และการทีธ่ นาคารกลางญี่ปุ่นไม่มมี าตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจโดยการอัดฉีดเงินเพิม่ เติม นอกจากนี้ OPEC ยัง
ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของความต้องการใช้น้ามันดิบ โลก
ลงอีก 10,000 บาร์เ รลต่ อวัน อย่างไรก็ต าม ราคาน้ามันยัง คง
ได้รบั แรงสนับสนุนจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทีป่ รับตัวดีขึ้น ประกอบ
กับ S&P ปรับเพิม่ มุมมองเศรษฐกิจ ของสหรัฐฯ ดีขึ้นจากระดับ
เชิง ลบเป็ นมีเ สถีย รภาพ รวมถึง สถานะการณ์ความไม่ สงบใน
ตะวันออกกลางทีย่ งั คงมีอยู่ต่อเนื่อง
ราคาน้ามันดิบดูไบ ระหว่างวันที 10 -14 มิ.ย 2556

ภูมภิ าคตะวันออกกลางคงได้รบั ผลกระทบจากความขัดแย้ง ทาง
การเมืองและสังคม อย่างไรก็ต ามคาดว่าเศรษฐกิจ โลกจะค่อยๆ
ปรับตัวดีขนึ้ จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ

World
US
Euro
zone
Japan
China

ประมาณการเศรษฐกิ จโลก ปี
2011
2012
2013
(June
2012)
2.7
2.3
3.0
1.8
2.2
2.2
1.5
-0.4
0.7

2556
2013
(Jan
2013)
2.4
1.9
-0.1

2013
(June
2013)
2.2
2.0
-0.6

-0.7

1.9

1.5

0.8

1.4

9.3

7.9

8.1

8.4

7.7

10
June
13
100.47

ที่มา: World Bank

Dubai
($/bbl)
ที่มา: ไทยออยล์

11
June
13
100.29

12
June
13
99.63

13
June
13
99.98

14
June
13
-

Average

100.09

ราคาน้ามันดิบดูไบ
120

US Dollares per Barrel

115
108.20

110

105

107.67
107.15
103.92
104.87
102.98 103.56
102.93
102.89

100

95

100.04
100.20 100.4799.98
100.46
99.86 100.72
100.29
100.89 100.90
101.75
101.64
100.49
101.54
100.29
101.34
99.3798.67
101.05 101.17
101.25
100.24
99.22
100.04
98.54
99.75
99.43101.09
97.34
99.84
99.09
100.00
99.63
98.13
97.8697.9798.03
97.74
97.73
98.66
96.58

90
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