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Weekly Review 

 

 

ความเชือ่มัน่อุตฯ ปรบัตวัเพิม่ข้ึนคร ัง้แรกในรอบ 4 เดือน 
นายพยุงศกัดิ ์ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย  (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่าค่าดชันีความเชื่อม ัน่
ภาคอุตสาหกรรมเดอืนพฤษภาคม 2556 อยู่ที่ 94.3 เพิ่มขึ้นจาก 
92.9 ในเดอืนก่อนหน้า ซึง่เป็นการปรบัตวัเพิม่ขึน้ครัง้แรกในรอบ 
4 เดือน ส าหรับค่าดัชนีความเชื่อม ัน่ภาคอุตสาหกรรมเดือน
พฤษภาคมที่เพิ่มขึ้น เ ป็นผลมาจากยอดค าสัง่ซื้อโดยรวม 
ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการและผล
ประกอบการปรบัตวัเพิม่ขึน้จากเดอืนเมษายน จากการทีเ่งินบาท
อ่อนค่าลงอยู่ ใ นระดับที่ผู้ปร ะกอบการคลายความกังวล         
กอรปกบัการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับลดอตัรา
ดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 ซึง่ผู้ประกอบการมองว่าเป็นการ
กระตุ้นการใชจ่้ายในประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ อีกทัง้ เดือนพฤษภาคมมีว ันท างานมากกว่าเดือน
เมษายน  อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการยังมีความกังวลต่อ
สถานการณ์ทางเศรษฐกจิโลก การเมอืงในประเทศ ความผนัผวน
ของค่าเงินบาทที่กระทบต่อภาคการส่งออก รวมทัง้การบริหาร
ต้นทุนประกอบการทีป่รบัตวัสงูขึน้ ตลอดจนปญัหาการขาดแคลน

แรงงานในหลายอุตสาหกรรม และเมื่อพจิารณาดชันีความเชื่อม ัน่
จ าแนกตามขนาดของอุตสาหกรรมในเดือนพฤษภาคม พบว่าค่า
ดชันีความเชื่อม ัน่ของอุตสาหกรรมขนาดย่อม ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่ปรบัเพิม่ขึน้ท ัง้ 3 ขนาดเมื่อเทยีบกบัเดอืนทีผ่่านมา ใน
ส่วนของดชันีความเชื่อม ัน่คาดการณ์ที่ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่
ระดบั 100.4 เพิม่ขึน้จากระดบั 99.1 ในเดอืนเมษายนโดยค่าดชันี
ความเชื่อม ัน่เพิม่ขึ้นเกิดจากองค์ประกอบยอดค าสัง่ซื้อโดยรวม 
ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ  และผล
ประกอบการ 

กา รป รับ ตั ว เ พิ่ม ขึ้ นข อง ค่ า ดัช นี คว า ม เ ชื่ อ ม ั น่
ภาคอุตสาหกรรมในเดอืนน้ีเป็นผลจากการที่ค่าเงินบาทเริ่มอ่อน
ค่าลงอย่างชดัเจนส่งผลใหผู้้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมทีม่กีาร
พึง่พาการส่งออกในระดบัสงูเริ่มคลายความกงัวลต่อสถานการณ์
ค่าเงินบาททีม่กีารแขง็ค่ามากในช่วงก่อนหน้าจนส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการแข่งขนัของสินค้าส่งออก ซึ่งการอ่อนค่าลง
ของค่าเงินบาทดงักล่าวส่งผลให้สถานการณ์ด้านยอดจ าหน่าย 
และค าสัง่ซือ้ในภาคอุตสาหกรรมเริ่มกลบัมา ส่งผลใหส้ถานการณ์
ดา้นการผลติในภาคอุตสาหกรรมมีความคึกคกัเพิ่มมากขึ้น โดย

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 ความเช่ือมัน่อุตฯ ปรบัตวัเพ่ิมข้ึนครัง้แรกในรอบ 4 เดือน 

 ความเช่ือมัน่ท่องเท่ียวพุ่ง คาดส้ินปียอดนักท่องเท่ียวทะลุ 26 ล้านคน-รายได้ 1.7 ล้านล้าน 

 พาณิชย์ฯ ยนัตวัเลขขาดทุนจ าน าข้าวสูงไม่เกิน 1.3 แสนล้าน 

 ปิดต านานรถหรจูดประกอบทุบตลาดเกรยม์ารเ์ก็ต 

 สแตนดารด์ แอนด์ พวัรส์ (S&P) ปรบัเศรษฐกิจสหรฐัฯอยู่ในระดบัมีเสถียรภาพ AA+ 

 สหรฐัเผยจ านวนผู้ขอรบัสวัสดิการว่างงานลดลง 12,000 ราย 

 รฐับาลญ่ีปุ่นปรบัเพ่ิม GDP Q1/2556 อยู่ท่ีร้อยละ 4.1 

 World Bank ปรบัลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลก 
 

 

Weekly Review 
ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 
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ปจัจัยที่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมยงักงัวลอยู่ในระยะน้ี 
ไดแ้ก่ สถานการณ์เศรษฐกิจโลก การเมืองในประเทศ ความผัน
ผวนของค่าเงินบาทที่กระทบต่อภาคการส่งออก รวมถึงต้นทุน
ประกอบการทีป่รบัตวัสงูขึน้ในระยะน้ี โดยหน่วยงานภาครฐัควรมี
มาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านต่างๆ 
ไดแ้ก่ ส่งเสริมผู้ประกอบการใหส้ามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดง่้าย
เพื่อเสริมสภาพคล่อง โดยเฉพาะผู้ประกอบการ  SMEs พฒันา
และเพิ่มศกัยภาพด้านวตัถุดิบ เทคโนโลยี ข้อมูล และช่องทาง
การตลาดใหก้บัผู้ประกอบการ รวมถึงสร้างเสถียรภาพและความ
มัน่คงทางการเมือง และส่งเสริมการค้าการลงทุนกบัประเทศ
เพื่อนบ้านเพิม่มากขึน้ 

ความเชือ่มัน่ท่องเทีย่วพุ่ง คาดส้ินปียอดนักท่องเทีย่วทะล ุ
26 ล้านคน-รายได้ 1.7 ล้านล้าน 
          ดชันีความเชื่อม ัน่ของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกบัภาค
ธุรกิจท่องเที่ยว ในช่วงไตรมาส 2 ที่ด าเนินการส ารวจจาก
ผู้ประกอบการธุรกจิท่องเทีย่ว อาท ิ โรงแรม สปา บริษทัน าเทีย่ว 
ร้านขายสินค้าที่ร ะลึก ฯลฯ จ านวน 600 ตัวอย่ าง  พบว่า
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวมีความเชื่อม ัน่ต่อสถานการณ์การ
ท่องเทีย่วในระดบัทีส่งูทีสุ่ด เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดียวกนัในรอบ 
3 ปีที่ผ่านมา และมีการเพิ่มของจ านวนนักท่องเที่ยวอย่าง
ต่อเน่ือง แต่ด้วยความที่ท่อง เที่ยวเป็นภาคธุรกิจที่มีความ
ละเอียดอ่อนและ อ่อนไหวง่าย จึงยงัคงท าให้ผู้ประกอบการมี
ความกงัวลต่อความผนัผวนของเศรษฐกจิโลกทีย่งัฟ้ืนตัวอย่างไม่
ม ัน่คงนัก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว
โดยตรง โดยผู้ประกอบการธุรกจิท่องเทีย่ว ส่วนใหญ่ คอืมากกว่า 
40% ให้ความเห็นว่าค่าเงินบาทที่แข็งค่า ไม่มีผลกระทบต่อ
จ านวนนกัท่องเทีย่วต่างชาติ เน่ืองจากประเทศไทยยงัเป็นเมอืงที่
คุม้ค่าเงิน (Value for Money) แต่ก็อาจมีผลต่อการลดค่าใช้จ่าย
ลงไปบ้าง ขณะเดยีวกนัยงัท าให้คนไทยเดินทางไปท่องเที่ยวใน
ต่างประเทศเพิม่มากขึน้ดว้ยเช่นกนั 

           จากผลการส ารวจผู้ประกอบการมีความเชื่อม ัน่ว่า
จ านวนนกัท่องเที่ยวโดยตลอดในปีน้ีน่าจะมีจ านวนมีจ านวนไม่
น้อยกว่า 26 ล้านคน โดยได้ประเมินสถานการณ์การท่องเที่ยว
ในช่วงครึ่งปีหลงัน้ีคาดว่าจะมนีกัท่องเทีย่วต่างชาติเดินทางเขา้มา
ประเทศไทยเพิม่ขึน้ประมาณร้อยละ 15.42 โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น
ราวประมาณร้อยละ 19.10  ในช่วงไตรมาส 3 คิดเป็นจ านวน 

6.36 ลา้นคน และเพิม่ขึน้ร้อยละ 7.11 ในไตรมาสสุดทา้ย คิดเป็น
จ านวน 7.11 ล้านคน ส่งผลให้จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ในช่วงปีหลังของปีน้ีมีจ านวนประมาณ 13.47 ล้านคน หรือ
รวมทัง้ ปีประมาณ 26.08 ล้านคน ผลส ารวจดังกล่าวยังมี
ความเหน็ดว้ยว่า การพฒันาการคมนาคมขนส่งเป็นปจัจัยส าคญั
ต่อสถานการณ์ท่องเที่ยว ดงันัน้ภาครัฐ ควรให้การสนับสนุน 
อ านวยความสะดวก เพิ่มความหลากหลาย และควบคุมดูแล
มาตรฐานการคมนาคมเดินทางไปยัง แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ 
รวมถึงการดูแล ทางด้านความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์ของ
นักท่องเที่ยว เพื่อไม่ให้ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ 
รวมทัง้อยากใหภ้าครฐัช่วยกนัสนบัสนุนการเดินทางท่องเที่ยวใน
ประเทศของคนไทยใหม้สีดัส่วนทีเ่พิม่ขึน้ รวมถึงแกไ้ขปญัหาการ
ตดัราคาหอ้งพกั เพื่อการแข่งขนั เพราะมองว่าในระยะยาว การ
แข่งข ันด้านราคาจะเป็นอุปสรรคส าคญัต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่ว ที่ส าคญัจะท าให้ "ประเทศไทย" ยิ่งหลีกหนีจากการ
เป็นแหล่งท่องเทีย่วราคาถูกไดย้ากขึ้นไปอีก จากที่กล่าวมาเป็น
ปจัจัยส าคัญในการ ส่ง เสริมการท่อง เที่ยวของไทย อีกทัง้
หน่วยงานในการส่งเสริมการท่องเทีย่วควรมองหาตลาดใหม่และ
รักษาตลาดที่มีคุณภาพกลุ่มเก่า เช่น ยุโรป จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น 
เพื่อรักษามูลค่าการท่องเที่ยวไว้ แต่หาตลาดคุณภาพใหม่เพื่อ
เพิม่มูลค่าด้านการท่องเที่ยว รวมทัง้เข้มงวด และบทลงโทษที่
รุนแรงแก่อาชญากรที่ก่อเหตุกนันักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการสร้าง
ความเชื่อม ัน่แก่นักท่องเที่ยว และเป็นบทเรียนแก่ผู้กระท าผิด
ไม่ใหเ้กดิเหตุการณ์เหล่าน้ีซ า้แลว้ซ า้เล่า 

พาณิชย์ฯ ยนัตัวเลขขาดทุนจ าน าข้าวสูงไม่เกิน 1.3 แสน
ล้าน 

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พา ณิ ช ย์  เ ปิ ด เ ผ ย ภ า ยห ลัง เ ป็ นป ร ะ ธ า นก า รป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ว่าที่ประชุมได้
พจิารณารายงานของคณะอนุกรรมการปิดบญัชโีครงการรบัจ าน า
สินค้าเกษตรของกระทรวงการคลงัที่มี นางสาวสุภา ปิยะจิตติ 
รองปลดักระทรวงการคลงัเป็นประธาน  
 ส าหรบัรายละเอยีดของการปิดบัญชีโครงการรับจ าน า
ขา้วเปลอืกนาปีปี 54/55 ของคณะอนุกรรมการปิดบัญชีฯ พบว่า 
มรีายได ้34,197.36 ลา้นบาท มีค่าใช้จ่าย 77,160.49 ล้านบาท 
ขาดทุน 42,963.13 ลา้นบาท โครงการรบัจ าน าขา้วเปลอืกนาปรัง
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ปี 55 มรีายได ้24,943.96 ลา้นบาท มค่ีาใชจ่้าย 118,877.62 ลา้น
บาท ขาดทุน 93,933.67 ซึง่รวมเฉพาะปี 54/55 ทัง้นาปี และนา
ปรัง  มีรายได้รวม 54,141.32 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม 
196,038.11 ลา้นบาท และขาดทุนเพียง 136,896.80 ล้านบาท 
ไม่ได้ขาดทุนปีแรกสูงถึง 260,000 ล้านบาท ส่วนตัวเลขของปี 
55/56 ยงัไม่สามารถสรุปโครงการได้ เพราะอยู่ระหว่างการ
ด าเนินโครงการ ซึง่จะต้องรอรายละเอยีดทีช่ดัเจนอกีครัง้ 
 ขณะทีก่ารค านวณก าไรขาดทุนของกระทรวงพาณิชย์
นัน้ โครงการรบัจ าน าขา้วเปลอืกนาปีปี 54/55 มีรายได้ 29,511 
ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 47,685.60 ล้านบาท ขาดทุน 18,174.60 
ล้านบาท โครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปรังปี 55 มีรายได ้
20,401 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 37,071.44 ล้านบาท ขาดทุน 
16,670.44 ลา้นบาท หรือรวมทัง้ปี มรีายได ้49,912 ล้านบาท มี
ค่าใช้จ่าย 84,757.04 ล้านบาท หรือขาดทุนเพียง 34,845.04 
ลา้นบาท 
 ส าหรับผลการขาดทุนที่แตกต่างกันมาก ระหว่าง
กระทรวงพาณิชย์และคณะอนุกรรมการปิดบัญชี โครงการรับ
จ าน าขา้วนัน้ เน่ืองจากกระทรวงพาณิชย ์ใชต้วัเลขมลูค่าของข้าว
จากราคาต้นทุน ณ เวลา ทีร่บัจ าน า ซึง่เป็นราคาที่สูงกว่าตัวเลข
ของคณะกรรมการ ปิดบัญชีโ ครง การ รับจ าน า ข้าว  โดย
คณะกรรมการปิดบญัชีฯ ใช้ตัวเลขราคาที่ต ่าที่สุดเป็นต้นทุนมา
เทยีบเคยีง ราคาเฉลีย่ของกรมการคา้ภายใน หรือราคาประกาศ
ขาย โดยใชร้าคาทีต่ ่าทีสุ่ดมาตีมลูค่าขา้วในสต็อกของรัฐบาล จึง
ท าใหต้วัเลขการขาดทุนแตกต่างกนั ดงันัน้จะเห็นว่าการขาดทุน
ในโครงการไม่ได้ขาดทุนสูงถึงปีละ 2.6 แสนล้านบาท แต่จาก
ตวัเลขของคณะอนุกรรมการปิดบัญชีฯ ที่คิดจากตัวเลขของข้าว
ในสต็อกทีม่ฐีานราคาต ่าทีสุ่ด ณ เวลานัน้ ผลการขาดทุนสูงสุด ก็
คอื ปีละประมาณ 1.3 แสนลา้นบาท 
 นอกจากน้ีก็ยงัมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อการด าเนิน
โครงการรบัจ าน าเป็นจ านวนมาก มที ัง้สนบัสนุนและไม่สนับสนุน 
แต่สิง่ทีอ่าจจะช่วยใหบ้รรยากาศของความกงัวลต่อเรื่องของการ
ขาดทุนการจ าน าขา้วนัน้ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรเปิดเผยข้อมูล
ทีถู่กต้องชดัเจนต่อสาธารณะ และเป็นโอกาสในการทบทวนการ
ด าเนินนโยบายดงักล่าวดว้ยเช่นกนั เช่น การลดราคารับจ าน าลง 
การควบคุมปริมาณการจ าจ า แต่ต้องสามารถอธิบายให้ผู้ที่อาจ
ได้รับผลกระทบโดยตรงคือเกษตรกรให้เข้าใจเป็นอย่างดีด้วย
เช่นกนั   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปิดต านานรถหรจูดประกอบทุบตลาดเกรยม์ารเ์ก็ต 

จากคดีไฟไหม้รถหรูเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา กระแสของการ

ตรวจสอบและด าเนินคดีกบัผู้กระท าความผิดที่เกี่ยวข้องก็เป็น

ประเด็นที่หน่วยงานภาครัฐต่ างๆ อาทิ กรมศุลกากร กรม

สรรพสามิต  กรมการขนส่งทางบก ส านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

(ปปง.) ต่างออกมาด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยความผิดที่ตรวจ

พบไดแ้ก่ การส าแดงราคาต ่ากว่าทีค่วรจะเป็น การแจ้งรุ่นรถยนต์

น าเขา้ทีต่ ่ากว่า การแจ้งว่าเป็นรถยนต์จดประกอบ การส าแดง

ภาษีไม่สอดคลอ้งกบักระแสหมุนเวยีนกจิการ การเป็นบริษัทร้าง

แต่ยงัใช้ชื่อบริษัทในการด าเนินธุรกิจและยงัมีเงินหมุนเวียนใน

ระบบ ซึง่การกระท าดงักล่าวลว้นเพื่อหลกีเลีย่งภาษีซึง่สร้างความ

เสยีหายใหก้บัประเทศจากการสญูเสยีรายไดไ้ปกว่า 7 พนัล้านใน

ปี 2554 ดา้นอธิบดกีรมศุลกากร กล่าวว่า ขณะน้ีทางกรมใหค้วาม

เขม้งวดกบัการตรวจสอบรถน าเขา้โดยเป็นการตรวจสอบหลงัการ

ตรวจปล่อย (Post Audit) หากพบมกีารส าแดงราคาต ่ากว่าที่ควร

จะเป็นกจ็ะมกีารเรียกเกบ็อากรเพิม่พร้อมค่าปรบัซึง่ด าเนินการไป

แลว้กว่า 100 คนั ดา้นกระทรวงคมนาคมไดอ้อกกฎกระทรวง “งด

รบัจดทะเบียนรถทีป่ระกอบจากชิน้ส่วนของรถทีใ่ชแ้ลว้ (รวมทัง้ที่

เป็นตวัถงัรถ โครงคสัซ ีและโครงรถจักรยานยนต์) ที่น าเข้าจาก

ต่างประเทศ” ซึง่การบงัคบัใชค้รอบคลุมทัง้ประเทศ ซึ่งประเภท
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รถทีเ่ขา้ข่าย ไดแ้ก่ รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลทัง้ทีไ่ม่เกนิและเกิน 7 ที่

นัง่ รถบรรทุกส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ที่เป็น

ตวัถงั โดยผู้ที่ต้องการจดทะเบียนรถที่น าเข้ามาแล้วนัน้จะต้อง

ด าเนินการใหเ้สร็จสิ้นภายใน 30 วนั หากเป็นรถติดแก๊สไม่ต้อง

ผ่านการทดสอบมาตรฐานของ สมอ. ส่วนรถที่ต้องผ่านการ

ตรวจสอบจาก สมอ. จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี 

ดา้น DSI ก าลงัตรวจสอบรายชื่อผู้ครอบครองรถยนต์จดประกอบ 

ซึง่แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คอื รถที่จดทะเบียนแล้ว 6,862 คนั รถที่อยู่

ระหว่างรอการจดทะเบียน 3,000 คนั และรถหรูที่มีราคาเกิน 4 

ลา้นบาท 488 คนั ซึง่กลุ่มที ่3 จะเป็นกลุ่มที่จะถูกตรวจสอบเป็น

อนัดบัแรก เบื้องต้นมรีายชื่อของนกัการเมอืง ขา้ราชการชัน้สูง ผู้

มีชื่อเสียงอยู่ด้วย ซึ่งหากผู้ครอบครองรถยนต์ที่มีความกังวล

สามารถน าหลกัฐานทีแ่สดงการช าระภาษีทีถู่กต้องมาแสดงให้กบั 

DSI ช่วยพจิารณาได ้

 จากขอ้มลูข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าที่ผ่านมาระบบการ

เชื่อมโยงขอ้มลูและการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

ย ังคงเป็นปญัหาส าคัญที่ท าให้ผู้กระท าความผิดใช้ช่องว่าง

ดงักล่าวมาหาผลประโยชน์ซึง่สร้างความเสียหายให้กบัประเทศ 

และคงปฏิเสธไม่ ได้ว่าหากไม่มีเหตุการณ์ไฟไหม้ดังกล่าว

หน่วยงานภาครัฐเองก็ยงัคงด าเนินงานการแบบต่างคนต่างท า 

เพราะหลงัเหตุการณ์ดงักล่าวแต่ละหน่วยงานก็มีการแสดงข้อมูล

ต่างๆ ทีต่นเองมอีอกมาใหเ้หน็ถึงความผิดปกติที่ตนเองพบและ

ก าลงัด าเนินการตรวจสอบ ตลอดจนปญัหาการบงัคบัใชก้ฎหมาย

ซึง่จะเหน็ไดว่้ากฎหมายการยกเลกิใหม้กีารน าเขา้รถจดประกอบ

ของกระทรวงพาณิชย ์กรมสรรพสามิตต้องมีการปรับเพิ่มราคา 

และกรมการขนส่งจะไม่รับจดทะเบียนรถจดประกอบ ซึ่งเ ป็น

ความตกลงร่วมกนัระหว่าง 3 หน่วยงานและผ่านมติคณะรฐัมนตรี

ตัง้แต่ปีทีผ่่านมาแต่ยงัไม่มปีระกาศการบงัคบัใช้อย่างชดัเจน แต่

อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ดังกล่าวยังมีผลดีกับกลุ่ม

ผู้ประกอบการน าเขา้อย่างถูกต้องทีผู่้บริโภคหนัมาใช้บริการมาก

ขึ้นเพราะต้องการลดความเสี่ยงจากปญัหาข้างต้น และสิ่งที่

ภาครฐัควรพจิารณาต่อไปคอืการพิจารณาให้ความเป็นธรรมกบั

ผู้บริโภคที่ครอบครองรถยนต์ที่ผ่านการจดทะเบียนมาแล้ว ซึ่ง

หากมีกรณีที่ตรวจพบความผิดซึ่งอาจจะเกิดจากความผิดของ

ผู้ประกอบการทีน่ าเขา้และผู้ครอบครองเองอาจจะไม่รู้เหน็กบัการ

กระท าดงักล่าว  

 

 

 

SET Index ลดลงต่อเนื่อง 50.97 จุด มูลค่าซ้ือขายคึกคกั

ทะล ุ3 แสนล้าน 

 SET Index ณ.วนัที่ 14 มิถุนายน 2556 ปิดที่ระดบั 
1,465.27 จุด ปรบัตัวลดลง 50.97 จุด เมื่อเทียบกบัดชันีในช่วง

ต้นสปัดาหท์ีอ่ยู่ที ่1,516.24 จุด ปรบัตัวลดลงต่อเน่ืองหลงัจากที่

ในสปัดาห์ที่ผ่านมาค่าดชันีปรับตัวในทิศทางที่ลดลง 45.83 จุด 

โดยมีมูลค่าการซื้อขายตลอดสัปดาห์ 319,915.77 ล้านบาท 

เพิม่ขึน้จากมลูค่าการซือ้ขายตลอดสปัดาห์ก่อนที่มีมูลค่าการซื้อ

ขาย 288,530.52 ลา้นบาท โดยมลูค่าการซื้อขายสะสม (วนัที่ 1-

14 มิถุนายน 2556) สถาบันในประเทศ และนักลงทุนทัว่ไปใน

ปร ะเทศ  ซื้ อสุทธิ  18,460.24 และ  21,216.95 ล้ านบ าท 

ตามล าดับ ในขณะที่บัญชีบริษัทหลักทรัพย์และนักลงทุน
ต่างประเทศ ขายสุทธิ 7,169.10 และ 32,508.08 ล้านบาท

ตามล าดบั ซึง่จะเหน็ไดว่้าในส่วนของนกัลงทุนต่างประเทศมีการ

ขายสุทธิในระดบัสงูต่อเน่ือง อนัเป็นผลจากนกัลงทุนมกีารเทขาย

เพื่อดงึเงินลงทุนกลบัประเทศ สบืเน่ืองมาจากการทีส่หรฐัฯ มีการ

ส่งสญัญาณในการทีจ่ะลดขนาดของมาตรการ QE ลง ภายหลงั

เศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่มมีสญัญาณการขยายตัวในระดบัที่ชดัเจน

เพิม่มากขึน้ 

 
 

การเงินการลงทุนรอบสปัดาห์ 
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เงินบาทผันผวนหนักคาดสัปดาห์หน้าค่าเงินบาทจะอยู่
ในช่วง 30.10-30.65 บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ 

ค่าเงินบาทสปัดาหน้ี์ปรับตัวอ่อนค่าลงเกือบทัง้สปัดาห ์
แต่กลับมาแข็งค่าขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ โดย ณ วันที่ 14 
มถุินายน 2556 ปิดทีร่ะดบั 30.57 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อน
ค่าลงร้อยละ 0.15 เมื่อเทียบกบัระดบั 30.62 บาทต่อดอลลาร์
สหรฐัฯ ณ วนัที ่7 มถุินายน 2556 โดยในสปัดาห์น้ีปจัจัยที่ท าให้
ค่าเงินบาทปรบัตวัอ่อนค่าลงเน่ืองจากมคีวามต้องการเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ มากกว่าปกติเน่ืองจากมีการซื้อกิจการของนักลงทุน
ต่างชาติในต่างประเทศ ส่งผลท าให้มีแรงซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 
กอ้นใหญ่ในช่วงสปัดาห์แต่เมื่อท าการซื้อขายแล้วเสร็จส่งผลให้
ตลาดเงินกลบัสู่ภาวะปกติส่งผลให้ค่าเงินบาทกลบัมาแข็งค่าอีก
ครัง้ในช่วงปลายสปัดาห์ ผนวกกบัการเทขายหุ้นของนักลงทุน
ต่างชาติในตลาดหลกัทรพัยใ์นภมูภิาคเอเชยีโดยเฉพาะตลาดเกิด
ใหม่ ซึง่ไทยเป็นหน่ึงในตลาดนัน้ ส่งผลใหค่้าเงินบาทปรบัตวัอ่อน
ค่าลง ทัง้น้ีส าหรบัค่าเงินบาทในสปัดาหห์น้ามปีจัจยัทีค่วรติดตาม
เพราะจะมผีลต่อการเปลีย่นแปลงค่าเงินบาทคอื ตวัเลขเศรษฐกิจ
ส าคัญของสหรัฐฯ เช่น ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย ผลส ารวจภาวะ
ธุรกจิของเฟดสาขานิวยอร์กและแนวโน้มธุรกจิของเฟดสาขาฟิลา

เดลเฟียเดอืนมถุินายน ยอดขายบ้านมือสอง ข้อมูลการเริ่มสร้าง
บ้าน การอนุญาตก่อสร้าง ดัชนีชี้น าเศรษฐกิจ และดชันีราคา
ผู้บริโภคเดือนพฤษภาคม ข้อมูลเงินทุนไหลเข้าสุทธิเดือน
เมษายน รวมถึงจ านวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงานรายสัปดาห ์
นอกจากน้ี ตลาดอาจจบัตาการผลประชุมกลุ่ม G-8 ด้วยเช่นกนั 
ดงันัน้ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจคาดการณ์ว่าใน
สปัดาหห์น้า (17-21 มถุินายน 2556 ) ค่าเงินบาทจะเคลื่อนไหว
อยู่ในกรอบ 30.10-30.65 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ แต่อย่างไรก็
ตามเน่ืองจากสปัดาหน้ี์มคีวามผันผวนของค่าเงินบาทอย่างมาก
ส่งผลใหธ้นาคารแห่งประเทศไทยเข้าแทรงแซงโดยการน าเงิน
ดอลลาร์ออกมาขายเพื่อรักษาระดบัค่าเงินบาทไม่ให้อ่อนค่าเร็ว
เกนิไป แต่ในช่วงปลายสปัดาหค่์าเงินบาทกลบัปรับตัวแข็งค่าขึ้น
อย่างรวดเร็ว ทัง้ น้ีหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องควรมีทีมงานที่คอย
ติดตามการเคลื่อนไหวและหาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
เพื่อที่จะได้น ามาตรการในการรักษาเสถียรภาพค่าเงินบาท
ออกมาใช้ได้อย่างถูกจังหวะและเหมาะสมกบัสถานการณ์นัน้ๆ 
ดว้ย 

 

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ราคาทองค าสปัดาห์น้ีปรบัตัวลดลง 3.10 เหรียญสหรฐัฯต่อ
ออนซ ์ 

ราคาทองค าในสปัดาหน้ี์มกีารปรบัตวัเพิม่ขึ้น โดยราคา
ทองค า ณ.วนัที ่14 มถุินายน 2556 อยู่ทีร่ะดบั 1,383.80 เหรียญ
สหรฐัฯต่อออนซ ์ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากราคาทองในช่วงต้น

สปัดาห์ (10 มิถุนายน 2556) ที่อยู่ที่ระดบั 1,386.90 เหรียญ
สหรฐัฯต่อออนซ ์โดยปรบัตวัลดลง 3.10 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ ์
ปรับตัวลดลงหลงัจากที่สปัดาห์ก่อนหน้าราคาทองค าปรับตัว
เพิม่ขึน้ 19.40 เหรียญสหรฐัฯต่อออนซ ์

 

 

 

 

สแตนดารด์ แอนด์ พวัรส์ (S&P) ปรบัเศรษฐกิจสหรฐัฯอยู่

ในระดบัมีเสถียรภาพ AA+ 

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศ 

สแตนดาร์ด แอนด ์พวัร์ส (S&P) ปรบัเพิ่มอนัดบัความน่าเชื่อถือ

ของสหรัฐ จากมีแนวโน้ม ในเ ชิงลบ  (Negative)  สู่ ร ะดับมี

เสถียรภาพ (Stable) แต่ยงัคงอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ระดบั AA+ 

ซึ่งก่อนหน้าน้ีเมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้วอนัดับความน่าเชื่อถือ

สหรัฐฯอยู่ที่ AAA สาเหตุของการปรับเพิ่มในครัง้ น้ีเน่ืองจาก

สถานการณ์เศรษฐกจิของสหรฐัฯมทีศิทางปรบัตวัดขีึน้ 

ส าหรบัผลของการปรบัขึน้อนัดบัความน่าเชื่อถือในครัง้

น้ีบวกกบัความกงัวลในการยกเลกินโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณ 

(QE) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติถอน

เงินทุนกลับประเทศ เน่ืองจากคาดว่าเศรษฐกิจในประเทศจะ

เติบโตดขีึน้ ซึง่ท าใหต้ลาดหุน้ท ัว่โลกโดยเฉพาะตลาดหุ้นเอเชีย

ดชันีลดต ่าลง ไม่ว่าจะเป็นตลาดหุน้ฟิลปิปินส์อินโดนีเซีย รวมถึง

ประเทศไทย หรือที่เรียกว่ากลุ่ม PIT เน่ืองจากกลุ่มดงักล่าว

ในช่วงก่อนหน้าน้ีมเีงินไหลเขา้มาเก่งก าไรในตลาดเงินและตลาด

ทุนเป็นจ านวนมาก ส าหรบัประเทศไทยนัน้ในช่วง 2-3 สปัดาห์ที่

ผ่านมามีการถอนเงินลงทุนไปแล้วกว่า 5.1 หมื่นล้านบาท 

อย่างไรก็ตามคงต้องติดตามผลการประชุมของธนาคารกลาง
สหรฐัฯในสปัดาหห์น้าว่าจะมมีติอย่างไรต่อนโยบายผ่อนคลายเชงิ

ปริมาณ (QE) รวมถึงแนวทางการด าเนินเศรษฐกจิต่อจากน้ี ทาม

กลางความผนัผวนของตลาดเงินและตลาดทุนทัว่โลก 

สหรฐัเผยจ านวนผู้ขอรบัสวสัดิการว่างงานลดลง 12,000 

ราย 
กระทรวงแรงงานสหรฐัฯ เผยจ านวนผู้ของรับสวสัดิการ

ว่างงาน สิ้นสุดวนัที่ 8 มิถุนายน ลดลง 12,000 ราย สู่ระดับ 

334,000 ราย ซึง่สปัดาหก่์อนหน้าอยู่ทีร่ะดบั 346,000 ราย หรือ

ลดลงร้อยละ 3.5 สะทอ้นให้เห็นถีงการฟ้ืนตัวของตลาดแรงงาน

สหรัฐฯ โดยผลของการปรับตัวดีขึ้นของภาคแรงงานในครัง้ น้ี

ส่งผลใหเ้กิดความกงัวลต่อนักลงทุนทัว่โลกเกี่ยวกบัการยกเลิก

หรือลดขนาดการใช้นโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) โดย

ปจัจุบนัมีมูลค่ากว่า 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ซึ่งต้อง

ติดตามผลการประชุมของธนาคารกลางสหรฐัฯ (เฟด) ในสปัดาห์

หน้าว่าจะมมีติคงหรือปรบัลดขนาดการใช้มาตรการ QE ซึ่งถ้ามี

การปรับลดในปริมาณที่ไม่มากคาดว่าเศรษฐกิจในภาพรวม

อาจจะไม่ไดร้บัผลกระทบมากนักเน่ืองจากธนาคารกลางสหรัฐฯ 

ไดส่้งสญัญาณมาเป็นระยะๆ ตัง้แต่ในช่วงก่อนหน้าน้ีแลว้ แต่ถ้ามี

การปรบัลดในจ านวนที่มากอาจเกิดปรากฏการเงินทุนไหลออก

จากตลาดเงินและตลาดทุนทัว่โลกเหมือนในช่วง 2-3 สปัดาห์ที่

ผ่านมา 

 
 
 

เศรษฐกิจโลกรอบสปัดาห์ 
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รฐับาลญีปุ่่ นปรบัเพิม่ GDP Q1/2556 อยู่ทีร่อ้ยละ 4.1 

รฐับาลญี่ปุ่นปรบัเพิ่มประมาณการผลิตภณัฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาสแรกครัง้ 2 อยู่ที่ร้อยละ 4.1 ซึ่ง

ก่อนหน้าน้ีไดป้ระมาณการอยู่ทีร่้อยละ 3.5 ซึง่มากกว่าไตรมาสที่

ผ่านมา Q4/2555 ร้อยละ 3.1 สาเหตุเน่ืองจากตวัเลขการลงทุนใน

ภาคธุรกิจปรับตัวดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการปรับประมาณการ

ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศในครัง้น้ียงัต ่ากว่าไตรมาสที่ 1 

ของปี 2554 และ2555 ทีม่กีารขยายตวัเฉลีย่ร้อยละ 5.5 

 ดงันัน้เพื่อให้เศรษฐกิจของญี่ ปุ่นมีการขยายตัวอย่าง

ต่อเน่ือง การกระตุ้นเศรษฐกิจย ังคงเป็นปจัจัยส าคัญที่ท าให้

เศรษฐกิจฟ้ืนตัว และส่งผลให้ค่าเงินเยนอ่อนตัวท าให้ภาคการ

ส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นภาคหน่ึงที่มีความส าคญัต่อ

เศรษฐกจิของประเทศ รวมถึงยุติภาวะเงินฝืด เพื่อให้เศรษฐกิจ

ของประ เทศเติ บโตอย่ างมี เสถี ยรภาพต่อไปในอนาคต

 

 

ท่ีมา : BOJ 

World Bank ปรบัลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลก 
ธนาคารโลก (World Bank) ปรับลดคาดการณ์อตัราการ

ขยายตวัของเศรษฐกจิโลกในปี 2556 อยู่ทีร่้อยละ 2.2 ลดลงร้อย
ละ 0.2 จากเดมิทีเ่คยคาดการณ์ไวเ้มื่อเดอืนมกราคม 2556 ทีร่้อย
ละ 2.4 เ น่ืองจากเศรษฐกิจของประเทศก าลังพัฒนาที่เป็น
แรงผลกัดนัเศรษฐกจิโลกเริ่มขยายตัวในอตัราชะลอลง จึงท าให ้
World Bank ปรบัลดตวัเลขคาดการณ์ดงักล่าว ทัง้น้ี World Bank 
คาดว่าเศรษฐกจิสหรฐัฯ จะขยายตัวที่ร้อยละ 2.0 จากเดิมที่เคย
คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 1.9 รวมทัง้ปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์
เศรษฐกจิญี่ปุ่นจากร้อยละ 0.8 เป็นร้อยละ 1.4 เน่ืองจากคาดว่า
เศรษฐกจิญี่ปุ่นจะดขีึน้จากนโยบายการเงินและการคลงั พร้อมทัง้
ปรบัลดตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกิจจีนและยูโรโซน โดยคาดว่า

เศรษฐกิจยูโรโซนขยายตัวร้อยละ -0.6 และเศรษฐกิจจีนจะ
ขยายตวัร้อยละ 7.7 

การปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจ ในครั ้ง น้ีเ น่ืองจาก
เศรษฐกิจของประเทศก าลงัพฒันาอย่างจีนซึ่งเป็นประเทศที่มี
ขนาดเศรษฐกจิใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก มีสดัส่วนจีดีพีคิดเป็น
ร้อยละ 11.8 ของจีดพีโีลก มกีารชะลอตัวลง (จีดีพีไตรมาส 1 ปี 
2556 ขยายตัวร้อยละ 7.7 ลดลงจากไตรมาส 4 ปี 2555 ที่
ขยายตวัร้อยละ 7.9) ประกอบกบัปญัหาหน้ีสาธารณะที่ยืดเยื้อใน
ยโูรโซน อตัราการว่างงานทีอ่ยู่ในระดบัสงู การตดัลดงบประมาณ 
รวมถึงความเชื่อม ัน่ทางเศรษฐกิจที่ลดลงอย่างต่อเน่ืองท าให้
เศรษฐกจิของยโูรโซนฟ้ืนตวัล่าชา้ (ปจัจุบนัเศรษฐกิจยูโรโซนอยู่
ในภาวะถดถอยต่อเน่ือง 6 ไตรมาสติดต่อกนัซึ่งนานกว่าช่วงที่
เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยช่วงปี 2551-2552) รวมถึง
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ภมูภิาคตะวนัออกกลางคงไดร้บัผลกระทบจากความขดัแย้งทาง
การเมอืงและสงัคม อย่างไรก็ตามคาดว่าเศรษฐกิจโลกจะค่อยๆ 
ปรบัตวัดขีึน้จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิของประเทศต่างๆ 

ประมาณการเศรษฐกิจโลก ปี 2556 
 2011 2012 2013  

(June 
2012) 

2013 
(Jan 
2013) 

2013 
(June 
2013) 

World 2.7 2.3 3.0 2.4 2.2 
US 1.8 2.2 2.2 1.9 2.0 
Euro 
zone 

1.5 -0.4 0.7 -0.1 -0.6 

   
Japan 

-0.7 1.9 1.5 0.8 1.4 

China 9.3 7.9 8.1 8.4 7.7 
ท่ีมา: World Bank 

 
 
 
 

สถานการณ์ราคาน ้ามนั 
ราคาน ้ามนัดิบดไูบเฉล่ียสปัดาห์น้ี ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก

สปัดาห์ที่ผ่านมา แต่ยงัคงมีความผันผวน สาเหตุเกิดจากนัก
ลงทุนเริ่มกงัวลว่าเศรษฐกิจจีนในไตรมาสที่ 2 ปี 2556 จะ
ขยายตวัลดลงจากไตรมาสแรก การปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจ
โลกของ World Bank และการทีธ่นาคารกลางญี่ปุ่นไม่มมีาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกจิโดยการอดัฉีดเงินเพิม่เติม นอกจากน้ี OPEC ยงั
ปรบัลดคาดการณ์การขยายตวัของความต้องการใชน้ ้ามนัดิบโลก
ลงอีก 10,000 บาร์เรลต่อวนั อย่างไรก็ตาม ราคาน ้ามนัยงัคง
ไดร้บัแรงสนบัสนุนจากเศรษฐกจิสหรฐัฯ ทีป่รบัตวัดีขึ้น ประกอบ
กบั S&P ปรบัเพิม่มุมมองเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ดีขึ้นจากระดบั
เชิงลบเป็นมีเสถียรภาพ รวมถึงสถานะการณ์ความไม่สงบใน
ตะวนัออกกลางทีย่งัคงมอียู่ต่อเน่ือง 

ราคาน ้ามนัดิบดไูบ ระหว่างวนัที 10 -14 มิ.ย 2556 

 10 
June 

13 

11 
June 

13 

12 
June 

13 

13 
June 

13 

14 
June 

13 

Average 

Dubai 
($/bbl) 

100.47 100.29 99.63 99.98 - 100.09 

ท่ีมา: ไทยออยล์ 

ราคาน ้ามนัดิบดไูบ 

ท่ีมา: ไทยออยล์ 
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ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี  (17-21 มิถนุายน 2556) 

 ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) เผยคาดการณ์เศรษฐกิจ 

 


