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Weekly Review 

 

 
สอท. คาดยอดผลิตรถยนต์ 56 แตะ 2.55 ล้านคัน ลุ้น
ยกเลิกใบจองรถคันแรกน้อยอาจทะลุ 2.8 ล้านคัน 
          นาย สุรพงษ์  ไพ สิฐพัฒนพงษ์  รองประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่าการ
ผลิตจ านวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนพฤษภาคม 2556 มี
ทั้งส้ิน 231,070 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2555 ร้อยละ 
11.09 และเพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2556 ร้อยละ 35.56 ส่งผล
ให้จ านวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2556 มี
จ านวนทั้งส้ิน 1,123,030 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่
ผ่านมา ร้อยละ 31.73 ในส่วนของการส่งออกรถยนต์ในเดือน
พฤษภาคม 2556 ผลิตได้ 90,038 คัน คิดเป็นร้อยละ 38.97 ของ
ยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2555 ร้อยละ 
4.47 ส่งผลให้ยอดการส่งออกยานยนต์ในช่วงเดือนมกราคม - 
พฤษภาคม 2556 มีจ านวนทั้งส้ิน 445,164 คัน เท่ากับร้อยละ 
39.64 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่
ผ่านมาร้อยละ 17.19 ในส่วนของยอดขายรถยนต์ภายในประเทศ

ของเดือนพฤษภาคม 2556 มีจ านวนทั้งส้ิน 111,692  คัน ลดลง
จากเดือนพฤษภาคม 2555 ร้อยละ 3.7 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือน
เมษายน 2556 ร้อยละ 1.84 เนื่องจากเดือนพฤษภาคมมีวัน
ท างานมากกว่าเดือนเมษายน โดยตลอดทั้งปีนี้กลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต์คาดว่าค่ายรถยนต์จะผลิตรถยนต์ได้ที่ 2.55 ล้านคัน แต่
จะถึง 2.8 ล้านคัน ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมตั้งเป้าไว้หรือไม่ 
ต้องรอให้ทุกค่ายรถยนต์ส่งข้อมูลเกี่ยวกับยกเลิกใบจองใน
โครงการรถยนต์คันแรกว่าอยู่ในระดับใดหากไม่มากจะเห็นยอด
ผลิต 2.8 ล้านคัน 
 จากตัวเลขยอดการผลิตรถยนต์ในเดือนพฤษภาคม 
2556 สามารถยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในระดับที่ดี  แม้ว่า
สถานการณ์การจ าหน่าย และการส่งออกในเดือนพฤษภาคมจะ
ชะลอตัวลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่หากพิจารณา
ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้สถานการณ์ด้านการจ าหน่ายและการ
ส่งอออกรถยนต์ยังสามารถขยายตัวได้ในระดับที่ดีจากช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อยอดการ
ผลิตยานยนต์ในระยะต่อไป ยังคงต้องพิจารณาในส่วนของการส่ง

ภาวะเศรษฐกิจส าคัญในรอบสัปดาห์ 

 สอท. คาดยอดผลิตรถยนต์ 56 แตะ 2.55 ล้านคัน ลุ้นยกเลิกใบจองรถคันแรกน้อยอาจทะลุ 2.8 
ล้านคัน 

 คาดนักท่องเที่ยวต่างชาติปี 56 ทะลุ 26 ล้านคน ตามเป้ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 ครม. นัดพิเศษไฟเขียวลดราคาจ าน าข้าวเหลือ12,000บ./ตัน 

 รายได้รัฐบาล พ.ค. หลุดเป้า 2 หมื่นล้าน แต่รายได้รวม 8 เดือนยังเกินเป้า 8.4 หมื่นล้านบาท 

 ฐานะการคลังของรัฐบาลช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556 

 คลังระดมพล 16 หน่วยงาน รับทราบปัญหาและมอบนโยบายการด าเนินงาน 

 ธนาคารกลางสหรัฐฯ คงมาตรการ QE มูลค่า 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์ 

 จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติญี่ปุ่น พ.ค. ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.2 

 ผลผลิตอุตสาหกรรมจีนเดือน มิ.ย. 56 ต่ าสุดในรอบ 9 เดือน 
 

 

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 

ช่วงวันที่ 17-21 มิถุนายน 2556 ปีที่ 1 ฉบับที่ 51 ประจ าวันที่ 24 มิถุนายน 2556 
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มอบรถยนต์ในโครงการรถยนต์คันแรก โดยการส่งมอบรถยนต์ใน
โครงการดังกล่าวเริ่มแล้วเสร็จ จากที่มีการประเมินว่าจะสามารถ
ส่งมอบรถยนต์ตามโครงการดังกล่าวได้แล้วเสร็จในช่วงต้นปี 
2557 ทั้งนี้ เป็นผลจากการที่ผู้ซื้อมีการขอยกเลิกใบจองใน
โครงการรถยนต์คันแรก ส่งผลให้สถานการณ์การจ าหน่ายรถยนต์
ในประเทศอาจไม่คึกคักมากนักในระยะนี้ รวมถึงสถานการณ์
เศรษฐกิจโลกในภาพรวม และความผันผวนของค่าเงินบาทที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การส่งออกในอุตสาหกรรมนี้ได้ใน
ระยะนี้ โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจคาดว่ายอดการผลิต
และยอดขายยานยนต์ในช่วงปลายปี 2556 จะชะลอตัวลง จาก
การส่งมอบรถยนต์ในโครงการรถยนต์คันแรกที่ลดลง ซึ่ ง
สถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลให้บริโภคภาคเอกชนในช่วงปลายปี 
56 น่าจะชะลอลง  

คาดนักท่องเที่ยวต่างชาติปี 56 ทะลุ 26 ล้านคน ตามเป้า
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
          ในช่วง 5 เดือนของปี 2556 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยรวมแล้วจ านวน 10.69 ล้าน
คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 19.09 ซึ่งเป็น
จ านวนนักท่องเที่ยวที่มากเป็นประวัติการณ์ ทั้งนี้ ส่งผลให้
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีการปรับประมาณจ านวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจากเดิม
ที่ตั้งเป้าไว้ 24 ล้านคน เป็น 26 ล้านคน ซึ่งหากพิจารณาจาก
ตัวเลขดังกล่าวจะพบว่าอีก 7 เดือนที่ เหลือหากต้องการให้
นักท่องเที่ยวเป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ใหม่จะต้องมีนักท่องเที่ยวเดิน
ทางเข้ามาเฉล่ียเดือนละ 2.19 ล้านคน จากการพิจารณาของศูนย์
พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มีความเห็นว่าอาจเป็นเรื่องที่ยาก
เนื่องจากหากเทียบเคียงจากช่วงเดียวกันในปีก่อนจะพบว่ามี
เพียงเดือนสิงหาคม พฤศจิกายน และธันวาคมเท่านั้น ที่มี
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาถึง 2 ล้านคน แต่เดือนอื่นๆ นั้นจะมี
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประมาณ 1.7-1.9 ล้านคนเท่านั้น 
ดังนั้นทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ จึงคาดว่าในปี 2556 
นี้นักท่องเที่ยวต่างชาติจะมีการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยประมาณ 25.5 ล้านคน ซึ่งต่ ากว่าการประมาณการณ์
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แต่อย่างไรก็ตามเป้าที่ทาง
กระทรวงตั้งไว้อาจเป็นจริงได้หากมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวใน
ลักษณะต่างๆ ของทางภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งพยายาม

สร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวในเรื่องของความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น รวมถึงไม่มีปัญหาภัยธรรมชาติ
ต่างๆ ที่จะเป็นตัวบั่นทอนการตัดสินใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
ในประเทศไทย ทั้งนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นคนในกลุ่มเอเชียที่ไม่ได้รับ
ผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และปัญหาหนี้ของ
ทางฝั่งยุโรปจากแผนภาพจะเห็นได้ชัดเจนว่านักท่องเที่ยวเอเชีย
มีจ านวนปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่นักท่องเที่ยว
ยุโรปปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน 
จ านวนนักท่องเที่ยวของไทย ปี 2555 เทียบกับปี 2556 

 2555 
(ล้านคน) 

2556 (ล้าน
คน) 

%การ
เปลี่ยนแปลง 

มกราคม 1.99 2.24 12.50 
กุมภาพันธ ์ 1.85 2.33 25.60 
มีนาคม 1.90 2.26 19.19 
เมษายน 1.69 2.01 19.38 
พฤษภาคม 1.55 1.85 19.36 
ม.ค.-พ.ค. 8.98 10.69 19.09 

ที่มา: กรมการท่องเที่ยว 

สัดส่วนนักท่องเที่ยวแยกสัญชาติ ปี 2556 

 
ที่มา: กรมการท่องเที่ยว 

ครม. นัดพิเศษไฟเขียวลดราคาจ าน าข้าวเหลือ12,000บ./ตัน 
นายวรา เทพ  รั ตน ากร  รั ฐ มนตรี ป ร ะ จ า ส านั ก

นายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ ซึ่ง 
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีมติรับทราบผล
ประชุมของคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ที่ให้ปรับ
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ลดราคารับจ าน าข้าวเปลือกนาปรังปี 2556 ลงจาก 15,000 บาท/
ตันเหลือ 12,000 บาท/ตัน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 
2556 เป็นต้นไป พร้อมก าหนดเพดานการรับจ าน าข้าวไม่เกิน
ครอบครัวละ 500,000 บาท นับตั้งแต่ 20 มิถุนายน 2556 เป็นต้น
ไป โดยเลขาธิการกฤษฎีกายืนยันต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว
ว่า การปรับเปล่ียนเงื่อนไขโครงการรับจ าน าข้าว ตามมติ
คณะกรรมการข้าวแห่งชาติ (กขช.) ไม่ขัดต่อกฎหมาย ทั้งนี้
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ราคาข้าวในตลาดโลก ค่าเงิน
บาทที่แข็งค่าขึ้น และปริมาณผลผลิตประเภทข้าวและข้าวโพดใน
ตลาดโลกที่มีจ านวนเพิ่มขึ้น อีกทั้งเพื่อรักษาวินัยทางการเงินการ
คลังของประเทศ เพื่อน าไปสู่เป้าหมายการจัดท างบประมาณแบบ
สมดุลในปีงบประมาณ 2560 ส่วนเป้าหมายการรับจ าน าข้าวเข้า
โครงการยังคงปริมาณ 22 ล้านตันเช่นเดิม โดยขณะนี้มีเกษตรกร
น าข้าวเข้าโครงการรับจ าน าข้าวแล้ว 19 ล้านตัน และเชื่อว่าการ
ปรับเปล่ียนนโยบายในโครงการรับจ าน าข้าวในครั้งนี้จะไม่ถูกฝ่าย
ค้านน าไปตั้งประเด็นโจมตี เพราะไม่ขัดต่อแนวโยบายที่รัฐบาล
แถลงต่อรัฐสภา โดยสามารถปรับเปล่ียนเงื่อนไขให้เหมาะสมต่อ
สถานการณ์ 
 หลังจากที่มติดังกล่าวได้เปิดเผยออกมา ก็มีทั้งฝ่ายที่ไม่
เห็นด้วยและเห็นด้วย ซึ่งฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะเกษตรกรที่
ต้องการให้ทบทวนมติดังกล่าว โดยต้องการให้กลับไปคงราคารับ
จ าน าในเกณฑ์เดิม หรือเล่ือนเวลาลดราคาจ าน าข้าวออกไปก่อน
อย่างน้อยๆ ควรเป็นช่วงฤดูการท านาปี ซึ่งเกษตรกรได้ลงทุน
ด าเนินการไปแล้ว หากมองไปในกลับกันจากสถานการณ์ที่เกิดใน
ปัจจุบันนั้น หากมีการปรับลดราคารับจ าน านั้นน่าจะเป็นทางออก
ที่ดี เนื่องจากเป็นการประเมินข้อมูลจากเกษตรกร ภาคการค้า
ส่งออก โรงสี และตลาดโลกด้วยหลักการทางธุรกิจอย่างสมดุล 
และเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาดโลกท าให้เกษตรกรมีก าไร
จากการขาย รวมถึงจะเป็นการช่วยให้ต้นทุนของผู้ส่งออกและ
ราคาส่งออกข้าวไทยปรับตัวลดลงตามไปด้วย และจะเป็นการท า
ใหส้ามารถส่งออกเพื่อแข่งขันในตลาดโลกได้เพิ่มขึ้น ซึ่งหากมอง
ย้อนกลับไปถึงการท านาหรือภาคเกษตรของไทยนั้น ส่ิงที่ยังเป็น
ปัญหาที่ส าคัญ คือ การแบกรับภาระต้นทุนการเพาะปลูกที่สูง 
ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรด าเนินการหามาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกร โดยเฉพาะการลดต้นทุนการผลิต หรือเพิ่มคุณภาพ
ของผลผลิตให้แก่เกษตรกร เพราะจะเป็นการช่วยบรรเทาปัญหา
ดังกล่าวให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน 

รายได้รัฐบาล พ.ค. หลุดเป้า 2 หมื่นล้าน แต่รายได้รวม 8 
เดือนยังเกินเป้า 8.4 หมื่นล้านบาท 

กระทรวงการคลัง แถลงผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นเดือนที่ 8 ของปีงบประมาณ 2556  
ต่ ากว่าเป้าหมาย เนื่องจากนโยบายลดภาษีนิติบุคคล การยื่น
ช าระภาษีก าไรสุทธิประจ าปี 2555 (ภ.ง.ด. 50) ต่ าจากผลกระทบ
ของอุทกภัย ภาษีมูลค่าเพิ่มจากกการน าเข้าต่ าตามมูลค่าการ
น าเข้าที่ชะลอตัวลง ในขณะที่ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการบริโภคขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจ และการน าส่งรายได้ของ
รัฐวิสาหกิจ อาทิ ปตท. น าส่งเงินปันผลต่ ากว่าประมาณการ เป็น
ผลให้รายได้สุทธิของรัฐบาลในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 326.8 
พันล้านบาท ต่ ากว่าประมาณการ 21.9 พันล้านบาท หรือร้อยละ 
6.3 (สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 6.7) อย่างไรก็ดีใน
เดือนพฤษภาคมมีภาษีที่สามารถจัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการที่
ส าคัญ ได้แก่ ภาษีปิโตรเลียมเนื่องจากผลประกอบการในธุรกิจ
ปิโตรเลียมเติบโตได้ดี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผลมาจาก
รายได้ครัวเรือนที่ขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศ ภาษี
สรรพสามิตรถยนต์เป็นผลจากโครงการรถยนต์ใหม่คันแรก 
ประกอบกับการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่นที่สูงกว่าประมาณ
การจากการจัดเก็บรายได้การสัมปทานปิโตรเลียมเป็นผลจาก
ปริมาณปิโตรเลียมที่ขุดเจาะได้สูงกว่าที่คาดไว้ ส่งผลให้รายได้
สุทธิของรัฐบาล 8 เดือนแรกอยู่ที่ 1,433 พันล้านบาท สูงกว่า
ประมาณการ 84.2 พันล้านบาท หรือร้อยละ 6.2 (สูงกว่าเดือน
เดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 14.0) สืบเนื่องจากการการจัดเก็บ
รายได้ที่เกินเป้าของทั้ง 3 กรมจัดเก็บภาษี ประกอบกับการ
จัดเก็บรายได้ของหน่วยอื่นและการน าส่งรายได้รัฐวิสาหกิจที่สูง
กว่าประมาณ ซึ่งสะท้อนถึงการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของ
เศรษฐกิจภายในประเทศทั้งการบริโภค การลงทุน และรายได้
ภาคครัวเรือน รวมทั้งการขยายตัวของภาคธุรกิจพลังงานและ
อุตสาหกรรมยานยนต์  แต่อย่างไรก็ดีการคืนภาษีของ
กรมสรรพากร การจัดสรรรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มให้ อบจ. และเงิน
กันชดเชยภาษีส าหรับสินค้าส่งออกสูงกว่าประมาณการณ์ 

จากข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลที่ สูงกว่ า

เป้าหมาย สะท้อนให้ถึงแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ

ปร ะ เทศอย่ า ง ต่ อ เนื่ อ ง จ ากการบริ โ ภคและกา รล งทุ น

ภายในประเทศ อันเป็นผลจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของ
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ภาครัฐทั้งการบริโภคของครัวเรือน (นโยบายค่าแรงขั้นต่ า 300 

บาท และการขึ้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างภาครัฐ นโยบาย

รถยนต์คันแรก) การลงทุนของภาครัฐเอกชนจากโครงการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ ประกอบการปรับเพิ่มอัตราภาษีสุรา

และยาสูบ รวมทั้งรายได้จากการประมูลให้ใช้คล่ืนความถี่ 3G แต่

อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยเส่ียงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บ

รายได้ของรัฐบาลในภาพรวมในปีน้ี อาทิการขึ้นค่าแรงขั้นต่ า 300 

บาท การลดภาษีนิติบุคคลจากร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 23 ในปี 

2555 และลดเหลือร้อยละ 20 ในปี 2556 มาตรการภาษีเพื่อ

สนับสนุนการลงทุนในสินทรัพย์ของผู้ประสบอุทกภัย อาจจะ

ส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีนิติบุคคล การปรับปรุงโครงสร้างภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดา การแยกยื่นภาษีระหว่างสามีภรรยา

มาตรการภาษีบ้านหลังแรก ซึ่งอาจอาจส่งผลต่อการจัดเก็บภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดา นอกจากนี้สถานการณ์ทางการเมืองที่ยังมี

ความผันผวนและสถานการณ์การก่อความไม่สงบทางชายแดน

ภาคใต้อาจจะมีผลต่อบรรยากาศการค้าและการลงทุนของ

ประเทศ รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ยังมีความผัน

ผวนและการแข็งค่าของค่าเงินบาทที่มีผลกระทบต่อภาคการค้า

ระหว่างประเทศอาจจะส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีอากรขาออก 

อากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บจากการน าเข้าที่ลดลงตาม

มูลค่าที่ลดลง นอกจากนี้ภาครัฐได้เตรียมความพร้อมของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการเรียกประชุมหน่วยงานในก ากับเพื่อ

รับฟังปัญหาและมอบนโยบายในการด าเนินงานเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของภาครัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดเก็บรายได้ภาครัฐเดือน พ.ค. 2555 –  พ.ค. 2556 แยก

ตามหน่วยงาน 

 

ฐานะการคลังของรัฐบาลช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 
2556 

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจ
การคลัง (สศค.) แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลระบบกระแส
เงินสดเดือนพฤษภาคม 2556 ว่ารัฐบาลมีรายได้น าส่งคลัง 
1,278,188 ล้านบาท โดยสูงกว่าเดือนเดียวกันปีที่ 180,619 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 16.5 ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของเศรษฐกิจ
ในประเทศอย่างต่อเนื่องจึงท าให้การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 
และผลจากโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกท าให้การจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตรถยนต์ ได้สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ก่อน  
 ในขณะที่การเบิกจ่ายงบประมาณมีจ านวนทั้ ง ส้ิน 

1,687,216 ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 115,406 ล้าน

บาท หรือร้อยละ 7.3 ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายไปแล้วกว่าร้อยละ 62.9 

ของวงเงินงบประมาณ ท าให้ดุลงบประมาณขาดดุล 409,028 

ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับดุลนอกงบประมาณที่ขาดดุลจากการไถ่

ถอนตั๋วเงินคลังและการเบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้แผนปฏิบัติการไทย

เข้มแข็งเป็นหลักอีก 122,578 ล้านบาท ส่งผลให้รัฐบาลขาดดุล

เงินสดรวม 531,606 ล้านบาท และรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการ

ขาดดุล 197,281 ล้านบาท ท าให้ดุลเงินสดหลังกู้ขาดดุล 334,325 

ดังนั้น ณ ส้ินเดือนพฤษภาคม 2556 รัฐบาลจะมีเงินคงคลังอยู่ที่ 

226,012 ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 5.0 ซึ่งยัง

อยู่ในระดับที่เข้มแข็งและคาดว่าจะรองรับการด าเนินงานของ

รัฐบาลในปี 2556 ได้อย่างต่อเนื่อง 
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จากข้อมูลข้างต้นพบว่าปีงบประมาณ 2556 การขยายตัวของ

เศรษฐกิจของประเทศเป็นผลมาจากเศรษฐกิจภายในประเทศเป็น

หลัก โดยมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ทั้งในส่วนของ

กระตุ้นการบริโภคของภาคประชาชนโดยเฉพาะนโยบายรถยนต์

คันแรก แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยเส่ียงในเรื่องของสถานการณ์

หนี้สาธารณะที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการด าเนินนโยบายของ

ภาครัฐ สถานการณ์การจัดเก็บรายได้ของภาครัฐที่อาจจะไม่

เป็นไปตามเป้าโดยเฉพาะภาษีนิติบุคคลที่จัดเก็บจากภาษีก าไรมี

แนวโน้มลดลง เนื่องจากผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจาก

นโยบายรัฐ อาทิ ค่าแรงขั้นต่ า 300 บาท ที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุน

ของผู้ประกอบการ หรือผลกระทบจากปัญหาการแข็งค่าของเงิน

บาท ซึ่งท าให้ผู้ส่งออกมีรายได้ที่เป็นเงินบาทลดลง ซึ่งทั้ง 2 

ปั จ จัยท า ให้ ก า ไรของธุ รกิ จลดลง ในขณะที่ การจั ด เก็บ

ภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้น าเข้ามีแนวโน้มลดลงตามมูลค่าที่ลดลงจาก

การแข็งค่าขึ้นของค่าเงิน 

ดุลงบประมาณรัฐบาล 

   ที่มา : กระทรวงการคลัง 

 
การเบิกจา่ยงบประมาณของภาครัฐ 

   ท่ีมา : กระทรวงการคลัง 
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คลังระดมพล 16 หน่วยงาน รับทราบปัญหาและมอบ

นโยบายการด าเนินงาน 

น า ย ทนุ ศั ก ดิ์  เ ล็ ก อุ ทั ย  รั ฐ ม น ต รี ช่ ว ย ว่ า ก า ร
กระทรวงการคลัง เชิญ 16 หน่วยงานในสังกัดร่วมประชุมเตรียม
ความพร้อมของกระทรวงการคลังในการท างานเพื่อสนับสนุน
นโยบายของรัฐ โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ 
น าเสนอแนวทางการด า เนินงานและปัญหาอุปสรรคของ
หน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งรับมอบนโยบายการด าเนินงานร่วมกัน 
โดยแบ่งกลุ่มการด าเนินงานออกเป็น 4 กลุ่มให้สอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วย ประกอบด้วย กลุ่มกรมจัดเก็บรายได้ กลุ่ม
รัฐวิสาหกิจ กลุ่มสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐหรือ SFIs และ
กลุ่มอื่นๆ โดยมี เป้าหมายเพื่อเพิ่มภาษีเงินได้และรายได้
รัฐวิสาหกิจ ฟื้นฟูสถาบันการเงินของรัฐ ประกันภัยพืชผลและ

ประกันภัยรายย่อย ด้านกรมศุลกากรและสรรพสามิตเร่งเคลียร์รถ
หร ู
 จากข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลที่มีต่อ
สถานการทางการคลังของภาครัฐทั้งด้านการจัดเก็บรายได้ของ
ภาครัฐที่ลดลงและรายจ่ายของภาครัฐที่เพิ่มขึ้น ซึ่งล้วนเป็นผล
จากการด าเนินนโยบายของภาครัฐ ประกอบกับความผันผวนของ
ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ ค่าเงินบาท ราคาทองค า ซึ่งส่งผล
กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ดังนั้น
การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ ก็ถือเป็นแนวทางที่ดี 
แต่ภาครัฐควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินนโยบายเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 

  

 
ท่ีมา : กระทรวงการคลัง 

 

 

• การจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
• พัฒนาระบบภาษี (เพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน) 

กลุ่มกรมจัดเก็บรายได้ 

(กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต  กรม
ศุลกากร) 

• น าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ 
• การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายใน 

กลุ่มรัฐวิสาหกิจ 

• สร้างสถานะการเงินที่ม่ันคง 
• เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเส่ียง 
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงประชาชนกลุ่มรายย่อย 

กลุ่มสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 

(ธ.ออมสิน ธกส. ธพว. ธอส.             ธ.เพ่ือ
การส่งออกและน าเข้า            ธ.อิสลาม )  

• การน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ (การประกันภัยพืชผลและประภัยรายย่อยๆ) 
• การปรับบทบาทส านักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 

กลุ่มอื่นๆ 

(คปภ. กองทุนปรับบทบาทส านักงาน
กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค) 



 

7 
 

Weekly Review 

 

 

SET Index ลดลงต่อเน่ือง 64.77 จุด มูลค่าซื้อขายคึกคัก

ทะลุ 3 แสนล้าน 

 SET Index ณ.วันที่ 21 มิถุนายน 2556 ปิดที่ระดับ 

1,400.50 จุด ปรับตัวลดลง 64.77 จุด เมื่อเทียบกับดัชนีในช่วง

ต้นสัปดาห์ที่อยู่ที่  1,465.27 จุด ปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลังจากที่

ในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่าดัชนีปรับตัวในทิศทางที่ลดลง 50.97 จุด 

โดยมีมูลค่าการซื้อขายตลอดสัปดาห์ 303,195.15 ล้านบาท 

ลดลงจากมูลค่าการซื้อขายตลอดสัปดาห์ก่อนที่มีมูลค่าการซื้อ

ขาย 319,915.77 ล้านบาท โดยมูลค่าการซื้อขายสะสม (วันที่ 1-

21 มิถุนายน 2556) สถาบันในประเทศ และนักลงทุนทั่วไปใน

ประเทศ ซื้อสุทธิ 23,518.87 และ 28,293.19 ล้านบาท 

ตามล าดับ ในขณะที่บัญชีบริษัทหลักทรัพย์และนักลงทุน

ต่างประเทศ ขายสุทธิ 6,892.46 และ 44,919.60 ล้านบาท

ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในส่วนของนักลงทุนต่างประเทศมีการ

ขายสุทธิในระดับสูงต่อเนื่อง อันเป็นผลจากนักลงทุนมีการเทขาย

เพื่อดึงเงินลงทุนกลับประเทศ สืบเนื่องมาจากการที่สหรัฐฯ มีการ

ส่งสัญญาณในการที่จะลดขนาดของมาตรการ QE ลง ภายหลัง

เศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่มมีสัญญาณการขยายตัวในระดับที่ชัดเจนขึ้น 

 

ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าลงต่อเน่ืองจากสัปดาห์ก่อน คาด

สัปดาห์หน้าค่าเงินบาทจะอยู่ในช่วง 30.80-31.40 บาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐฯ 

ค่าเงินบาทสัปดาห์นี้ปรับตัวอ่อนค่าลงตลอดทั้งสัปดาห์ โดย ณ 
วันที่ 21 มิถุนายน 2556 ปิดที่ระดับ 31.18 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐฯ อ่อนค่าลงร้อยละ 1.98 เมื่อเทียบกับระดับ 30.57 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 14มิถุนายน 2556 โดยในสัปดาห์นี้
ปัจจัยที่ท าให้ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าลง เนื่องจากมีความ
ต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มากขึ้นจากการที่ธนาคารกลาง
สหรัฐฯ ได้ออกมาประกาศว่าจะชะลอการใช้มาตรการ QE ลง
ในช่วงปลายปี 2556 และอาจจะหยุดใช้มาตรการ QE ลงในช่วง
กลางปี 2557 เน่ืองจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ปรับตัวในทิศทาง
ที่ดีขึ้นแสดงให้เห็นถึงเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ก าลังจะฟื้นตัว ส่งผลให้
มีเงินเคล่ือนย้ายออกจากประเทศไทยที่เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มี
นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จ านวนมาก
ในช่วงก่อนหน้า ส่งผลให้ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าอย่างรวดเร็ว 
แต่ก็สอดคล้องกับค่าเงินในภูมิภาคที่ปรับตัวอ่อนค่าลงเช่นกัน 
ทั้งนี้ส าหรับค่าเงินบาทในสัปดาห์หน้ามีปัจจัยที่ควรติดตามเพราะ
จะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงค่าเงินบาท คือ มาตรการในการเข้า
ดูแลค่าเงินบาทของธนาคารการแห่งประเทศไทย การลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติ ดังน้ันศูนย์พยากรณ์
เศรษฐกิจและธุรกิจคาดการณ์ว่า ในสัปดาห์หน้า (24-28 
มิถุนายน 2556 ) ค่าเงินบาทจะเคล่ือนไหวอยู่ในกรอบ 30.80 - 
31.40 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

 
 
 
 
 

การเงินการลงทุนรอบสัปดาห์ 
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ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
 

ราคาทองค าสัปดาห์น้ีปรับตัวลดลงแรง 99.10 เหรียญ
สหรัฐฯต่อออนซ์  

ราคาทองค าในสัปดาห์นี้มีการปรับตัวลดลง โดยราคา
ทองค า ณ.วันที่ 21 มิถุนายน 2556 อยู่ที่ระดับ 1,290.90 เหรียญ
สหรัฐฯต่อออนซ์ ปรับตัวลดลงมากจากราคาทองในช่วงต้น

สัปดาห์ (17 มิถุนายน 2556) ที่อยู่ที่ระดับ 1,390.00 เหรียญ
สหรัฐฯต่อออนซ์ โดยปรับตัวลดลง 99.10 เหรียญสหรัฐฯต่อ
ออนซ์ ปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลังจากที่สัปดาห์ก่อนหน้าราคา
ทองค าปรับตัวลดลง 3.10 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ 

 

 

 

 

ธนาคารกลางสหรัฐฯ คงมาตรการ QE มูลค่า 8.5 หมื่นล้าน

ดอลลาร์ 

ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ได้ออกแถลงการณ์

หลังจากการประชุมในช่วงสัปดาห์นี้ ถึงมาตรการผ่อนคลายเชิง

ปริมาณ QE โดยผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติคงการ

ใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ QE มูลค่า 8.5 หมื่นล้าน

ดอลลาร์สหรัฐต่อไป แต่จะเริ่มลดขนาดของมาตรการดังกล่าว

ภายในปลายปีนี้หากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื้นตัวตามที่คาดการณ์ไว้ 

และจะลดขนาดวงเงินซื้อพันธบัตรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไปจนถึงครึ่ง

แรกของปี 2557 และท้ายที่สุดจะยกเลิกโครงการดังกล่าวในช่วง

กลางปีหน้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะขึ้นอยู่กับภาวการณ์ฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจเป็นส าคัญว่ามีการฟื้นตัวรวดเร็วมากน้อยเพียงไร ซึ่งถ้า

เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นการลดขนาดหรือยกเลิกมาตรการดังกล่าว

อาจจะมีการยกเลิกเร็วขึ้น แต่หากเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวไม่เป็นไป

ตามคาด อัตราการว่างงานยังคงอยู่ในปริมาณที่สูงการยกเลิก

มาตรการดังกล่าวอาจมีความล่าช้าออกไป แต่ทั้งนี้ทั้ งนั้น

นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่ามาตรการนี้คงจะส้ินสุดก่อนที่ 

นาย เบอร์นันเก้ จะหมดวาระจากต าแหน่งประธานธนาคารกลาง

สหรัฐ (เฟด)  

จากผลของการแถลงรายงานดังกล่าว ส่งผลให้ตลาดหุ้น

ทั่วโลก ราคาทองค าโลกมีทิศทางการปรับตัวลดลง ส าหรับใน

ส่วนของประเทศไทยนั้นตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงจาก 1,437.70 

จุดอยู่ที่ 1,402.19 จุด ราคาทองค าแท่งจาก 19,950 บาท เหลือ

เพียง19,100 บาท นอกจากนี้ยังส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 
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เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์ 
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แข็งค่าขึ้นเทียบกับประเทศไทยอยู่ที่ 31.12  บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ 

ส าหรับแนวโน้มในอนาคตคาดว่าหากมีการลดขนาดหรือยกเลิก

การใช้มาตรการ QE ตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลกส่วนใหญ่จะ

ได้รับผลกระทบในปริมาณที่ไม่มากนักเนื่องจากตลาดได้มีการ

ปรับตัวและรับรู้สถานการณ์ล่วงหน้ามาเป็นระยะหนึ่งแล้ว  

จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติญี่ปุ่น พ.ค. ขยายตัวเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 31.2 

องค์การการท่องเที่ยวแห่งชาติญี่ปุ่น (JNTO) รายงาน

จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ เดินทางเข้าญี่ปุ่นในเดือน 

พฤษภาคม อยู่ที่ 875,400 คน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.2 เมื่อ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุของการปรับตัวเพิ่มขึ้น

ปัจจัยส าคัญเกิดจากค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงโดยในช่วงที่ผ่านมา

ค่าเงินเยนเฉล่ียอยู่ 98 เยน/ดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ต้นทุนในการ

เดินทางปรับตัวลดลง นอกจากนี้การส่งเสริมการท่องเที่ยวของ

ภาครัฐตลอดจนอุตสาหกรรมการบินราคาต่ ามีจ านวนเพิ่มขึ้น 

โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายประเทศพบว่าประเทศที่เดินทางเข้ามา

ท่องเที่ยวในญี่ปุ่น 3 อันแรกได้แก่ เกาหลี จ านวน229,000 คน 

ไต้หวัน จ านวน 196,000 คน และจีน จ านวน 82,000 คน 

ตามล าดับ  

ส าหรับแนวโน้มในเดือนหน้าคาดว่าจ านวนนักท่องเที่ยว

ยังมีแนวโน้มปรับตัวลดลงเล็กน้อยเนื่องจากเข้าสู่ช่วงโลซีซั่น 

ตลอดจนค่าเงินเยนมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ที่มา: Japan National Tourism Organization 

 
ผลผลิตอุตสาหกรรมจีนเดือน มิ.ย. 56 ต่ าสุดในรอบ 9 
เดือน 

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีนใน
เดือนมิถุนายน 2556 (ตัวเลขเบื้องต้น) อยู่ที่ระดับ 48.3 ลดลง
จากเดือนพฤษภาคม 2556 ที่อยู่ที่ระดับ 49.2 ซึ่งสาเหตุที่ท าให้
ค่าดัชนีฯ ปรับตัวลดลงส่วนหนึ่งมาจากการชะลอตัวลงของอุป
สงค์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงนโยบายของจีนที่
ก าลังมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ยั่งยืนในอนาคต การที่ค่าดัชนีฯ มีค่าต่ ากว่า 50 

สะท้อนให้เห็นว่าภาคการผลิตของจีนอยู่ในภาวะหดตัว โดยเป็น
ผลมาจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวโดยเฉพาะประเทศคู่ค้าของยูโรโซน 
การบริโภคภายในประเทศยังเติบโตไม่มากพอที่จะทดแทนกับอุป
สงค์ภายนอกประเทศที่ขาดหายไป ทั้งนี้ที่ผ่านมาจีนประสบกับ
ปัญหาต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ จากข้อมูล
เศรษฐกิจของจีนดังกล่าวคาดว่าจีนจะยังคงต้องเผชิญกับความ
เส่ียงต่อไป โดยเฉพาะความเส่ียงเรื่องของฟองสบู่ในภาค
อสังหาริมทรัพย์ แต่อย่างไรก็ตามคาดว่าเศรษฐกิจจีนในปีนี้จะ
ยงัคงมีการเติบโตมากกว่าที่รัฐบาลก าหนดไว้ (ร้อยละ 7.5) 
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ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ภาคการผลิต (PMI) 

 
ที่มา: HSBC

สถานการณ์ราคาน้ ามัน 
ราคาน้ ามันดิบดูไบเฉลี่ยสัปดาห์น้ี ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก

สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ยังคงมีความผันผวนโดยราคาน้ ามันได้รับ
ปัจจัยสนับสนุนจากความรุนแรงในตะวันออกกลางโดยเฉพาะ
ซีเรียที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น การส่งออกน้ ามันดิบจากแหล่ง 
Bazzard ในทะเลเหนือที่คาดว่าจะลดลงหลังหยุดการผลิต
กะทันหันถึงสองครั้งในสัปดาห์ที่ผ่าน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
อุปทานน้ ามันดิบโลก อย่างไรก็ตาม ราคาน้ ามันถูกกดันหลังจาก
ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ เฟด ประกาศว่าจะลดมาตราการ

กระตุ้นเศรษฐกิจ (QE) ภายในส้ินปีน้ีหากเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ดี
ขึ้น 

ราคาน้ ามันดบิดูไบ ระหว่างวนัที 17 -21 มิ.ย 2556 

 17June 
13 
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13 
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13 

Average 

Dubai 
($/bbl) 

103.26 102.17 103.16 101.27 - 102.47 

ที่มา: ไทยออยล์ 

ราคาน้ ามันดบิดูไบ 

ที่มา: ไทยออยล ์
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ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี ้ (24-28 มิถุนายน 2556) 

 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออกของไทย 
 


