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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ
ปี ที่ 1 ฉบับที่ 52 ประจาวันที่ 1 กรกฎาคม 2556










ช่วงวันที่ 24-28 มิ ถนุ ายน 2556

เงินบาทแข็งส่งผลส่งออก พ.ค. ลดลงร้อยละ 5.25 พาณิ ชย์ยนั ส่งออกตามเป้ าร้อยละ 7.0-7.5
สานักเศรษฐกิ จหลายฝ่ ายคาดเศรษฐกิ จไทยโตตา่ กว่าร้อยละ 5 เหตุเศรษฐกิ จโลกโตช้า
โพลชี้ประชาชนกังวลคอรัปชัน (หมดหวังบริ หารจัดการน้า-จานาข้าว-2ล้านล้าน)
ธ.ก.ส. อนุมตั ิ 6 หมื่นล้านช่ว ยเกษตรกร
กระทรวงการคลังลงนามเงิ นกู้ พ.ร.บ. น้ากับ 4 ธนาคาร
GDP สหรัฐฯ ไตรมาส 1/2556 ขัน้ สุดท้าย ขยายตัวร้อยละ 1.8
การใช้จ่ายภาคครัวเรือนญี่ปนุ่ พ.ค. 56 ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.6
ความเชื่อมันเศรษฐกิ
่
จยูโรโซน มิ.ย. 56 ปรับตัวเพิ่ มขึ้นสูงสุดในรอบ 13 เดือน
ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์

เงินบาทแข็งส่งผลส่งออก พ.ค. ลดลงร้อ ยละ 5.25 พาณิ ชย์
ยันส่งออกตามเป้ าร้อยละ 7.0-7.5
นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิ ดเผยถึง
การส่งออกเดือนพฤษภาคม 2556 มีมลู ค่า 19,830.1 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 5.25 เทียบกับ พฤษภาคม 2555 โดยใน
เดือนพฤษภาคมการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ภาพรวมปรับ ตัวลดลงร้อยละ 16.4 ในขณะที่การส่ง ออกสินค้า
อุตสาหกรรมภาพรวมปรับตัวลดลงร้อยละ 0.9 และเมื่อพิจ ารณา
การส่งออกรายตลาดในเดือนพฤษภาคมมีการปรับตัวในทิศทางที่
ลดลงในทุกตลาด โดยการส่งออกไปยังตลาดหลัก ตลาดศักยภาพ
สูง และตลาดศักยภาพระดับ รอง ปรับ ตัวลดลงร้อยละ 8.8 4.3
และ 2.1 ตามล าดับ โดยสาเหตุ ที่ท าให้ก ารส่ ง ออกในเดือ น
พฤษภาคมปรับตัวในทิศทางที่ลดลงเป็ นผลมาจากสถานการณ์
เศรษฐกิจโลกทีย่ งั คงมีความเปราะบางอย่างมาก ทัง้ ในส่วนของ
เศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯ ที่ ต้ อ งเผชิ ญ ความเสี่ ย งในการปรั บ ลด
งบประมาณรายจ่าย เศรษฐกิจญี่ปุ่นการอ่อนค่าเงินเยนส่ง ผลต่ อ
การน าเข้า ของประเทศญี่ ปุ่ น และเศรษฐกิจ ยูโ รโซนที่ย ัง คง
ถดถอยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสถานการณ์การแข็งค่าและความผัน
ผวนของค่าเงินบาทส่ง ผลกระทบต่ อการวางแผนผลิต และการ

รับคาสั ่งซือ้ ของผู้ประกอบการ และสินค้าเกษตรที่ต้องเผชิญกับ
การแข่งขันด้านการส่งออกในระดับ ที่รุ นแรงทัง้ ในส่วนของข้าวที่
เผชิญกับการแข่ง ขันที่รุ นแรงจากประเทศคู่แข่ง ที่มีการเร่ ง การ
ส่งออกเพิม่ มากขึน้ และมีราคาถูกกว่าข้าวไทย และผลไม้ที่ต้อง
เผชิญกับ มาตรการการกีดกันทางการค้าในรูป แบบต่ างๆ เพิ่ม
มากขึน้ จากตัวเลขการส่งออกดังกล่าวส่งผลให้การส่ง ออกในช่วง
5 เดือนแรกของปี (มกราคม-พฤษภาคม 2556) มีมูลค่า 94,206
ล้า นเหรี ย ญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ร้อ ยละ 1.86 การน าเข้ามีมูล ค่ า
108,062.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.70 ส่ง ผลให้
ในช่ วง 5 เดือนแรกของปี ไ ทยขาดดุ ลการค้า 13,856.5 ล้า น
เหรียญสหรัฐฯ หรือ 450,492 ล้านบาท
โดยนางวัชรีกล่าวว่า แม้การส่ง ออกเดือ นพฤษภาคมจะปรับ ตัว
ลดลง แต่เชื่อว่าแนวโน้มการส่งออกสินค้าไทยในเดือน มิถุ นายน
จะกลับมาปรับตัวดีขนึ้ หลังจากทีส่ ถานการณ์ค่าเงินบาทกลับ มา
อ่อ นค่า โดยคาดว่ าการส่ง ออกทัง้ ปี ยัง เป็ นไปตามเป้ าหมาย
ขยายตัวร้ อยละ 7-7.5 มูล ค่า 245,585.12- 246,732.71 ล้า น
เหรียญสหรัฐฯ จากตัว เลขการส่ง ออกในช่วง 5 เดือนแรกของปี
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มี
ความเห็นว่าการทีจ่ ะผลักดันให้การส่งออกตลอดทัง้ ปี ขยายตัวถึง
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ร้อยละ 7.0-7.5 ตามทีก่ ระทรวงพาณิชย์ตงั ้ เป้าไว้ คงเป็ นไปได้แต่
ไม่ง่ายนักเนื่องจากหากต้องการให้การส่งออกขยายตัวร้อยละ 7.0
การส่งออกในช่วง 7 เดือนทีเ่ หลือจะต้องมีมลู ค่าการส่ง ออกเฉลี่ย
ต่อเดือนสูงถึง 21,625.59 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และหากต้องการให้
การส่งออกขยายตัวร้อยละ 7.5 การส่งออกในช่วง 7 เดือนที่เ หลือ
จะต้องมีมูลค่าการส่ง ออกเฉลี่ยต่ อเดือนสูง ถึง 21,789.53 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ฯ ซึ่ง ถือเป็ นมูลค่าการส่ ง ออกที่อยู่ในระดับ สูง ใน
ระดับ ที่ไ ม่เ คยมีมาก่อ นในประวัติศ าสตร์ก ารส่ง ออกของไทย
เนื่องจากในปี ที่ผ่ านมา ไทยสามารถส่ง ออกในระดับ ที่เ กินกว่ า
20,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพียง 2 เดือนในเดือนพฤษภาคม
และเดือนกันยายน และในปี 2556 ในช่วง 5 เดือนแรกของปี นี้มี
เพียงการส่ง ออกในเดือนมีน าคมที่อยู่ในระดับ เกินกว่า 20,000
ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยอยู่ทรี่ ะดับ 20,769.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ซึง่ หากต้องการให้การส่ง ออกของไทยขยายตัวในระดับ ร้อยละ
7.0-7.5 ดัง กล่าว คงเป็ นงานหนักของกระทรวงพาณิชย์ในการ
สร้างประวัติศาสตร์การส่งออกใหม่ของไทยในช่วง 7 เดือนทีเ่ หลือ
ของปี นี้

สังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิ ดเผยในงานเสวนาอัพเดตเศรษฐกิจ โค้ง
แรก ฝ่ า ป ัจ จัย เสี่ย งครึ่ ง ปี หลัง ที่โ รงแรมเซ็น ทารา แกรนด์
เซ็นทรัล ลาดพร้า ว ว่า เศรษฐกิจ ไทย (จี ดีพี) ในปี 2556 อาจ
ขยายตัวได้ไม่ ถึง ร้ อยละ 5.0 ตามเป้ าหมาย เห็น ได้จ ากการ
ขยายตัวในไตรมาสแรกต่ากว่าเป้าหมายมาก หลัง เศรษฐกิจ โลก
ฟื้นตัวช้ากว่าทีค่ าดการณ์ไว้ และในช่วงครึ่งปี หลังยังมีปจั จัยเสี่ยง
หลายอย่างเข้ามากระทบด้วย
ในด้า นของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย โดยนายเมธี
สุภาพงษ์ ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจ การเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่าตัวเลขการส่งออกเดือน
พฤษภาคม 2556 ทีก่ ระทรวงพาณิช ย์แถลงมูลค่า 19,830 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 5.25 ส่ง ผลให้การส่ง ออกในช่วง 5
เดือนแรกของปี มมี ลู ค่า 94,206 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น เพียง
ร้อยละ 1.86 ต่ากว่า ธปท.คาดไว้ที่ร้อยละ 2 ทัง้ นี้ ธปท. จะนา
ข้อมูลเสนอให้ที่ป ระชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)
ทบทวนเป้าหมายการส่ง ออกปี นี้อีกครัง้ ในวันที่ 10 กรกฎาคมนี้
จากปจั จุบนั คาดทังปี
้ โต ร้อยละ 7.5

ส านั ก เศรษฐกิ จหลายฝ่ ายคาดเศรษฐกิ จไทยโตต า่ กว่ า
ร้อยละ 5 เหตุเศรษฐกิ จโลกโตช้า
สานัก วิจ ัยเศรษฐกิจ หลายส านัก ปรับ ประมาณการ
เศรษฐกิจปี นี้ลง หลังจากเศรษฐกิจไทยได้รบั ผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจ โลกที่ยงั ฟื้ นตัว ล่ าช้า และเริ่ม ส่ ง ผลกระทบต่ อ การ
บริโภคภายในประเทศจากการส่งออกสินค้าเกษตรทีป่ รับตัวลดลง
อย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของสานักงานเศรษฐกิจ การคลัง โดย
นายสมชัย สัจ จพงษ์ ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจ การคลัง
(สศค.) กล่าวว่า สศค. ได้ป รับ ลดจีดีพีไทยปี นี้เ หลือ ร้อยละ 4.5
จากเดิมคาดว่าไว้ว่าเศรษฐกิจ ไทยจะโตที่ร้อยละ 5.3 ซึ่ง เป็ นผล
จากเศรษฐกิจ โลกมีแนวโน้มปรับ ลดลง ส่ง ผลให้ต้ องปรับ เป้ า
ส่ง ออกของไทยเหลือเพียงร้ อยละ 5.5 จากเดิมคาดไว้ว่า การ
ส่งออกจะขยายตัวถึงร้อยละ 9.0 ส่วนช่วงครึ่งหลังของปี คงต้องมี
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ใหม่ๆ ออกมา เนื่องจากเศรษฐกิจ มี
แนวโน้มชะลอลงเหลือขยายตัวเพียงร้อยละ 4 จากไตรมาส 1 โต
ร้อยละ 5.3
ในส่ ว นของ ส านั ก งาน เลข าธิ ก า รคณะกรร มกา ร
พัฒนาการเศรษฐกิจและสัง คมแห่ง ชาติ (สศช.) โดยนายปรเมธี
วิมลศิริ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และ

นอกจากการปรับ ลดตัวเลขประมาณการณ์เ ศรษฐกิจ
ของหน่ วยงานเศรษฐกิจ ที่สาคัญของประเทศทัง้ 3 หน่ วยงาน
ดัง กล่าวหน่ วยงานภาคเอกชนหลายหน่ ว ยงานก็ได้เ ริ่มออกมา
ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจของหน่วยงานตนลง แสดงให้เ ห็น
ถึงแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศในระยะต่ อไปที่มีแนวโน้มการ
ชะลอตั ว โดยป จั จัย ส าคัญ ที่ มีอิท ธิ พ ลต่ อ การชะลอตัว ของ
เศรษฐกิจ ไทยเป็ นผลจากภาวะเศรษฐกิจ โลกที่ย ัง คงอยู่ใ น
ภาวะการชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง กอรปกับการแข็งค่าของเงินบาท
ในช่วงทีผ่ ่านมา ส่งผลให้การส่ง ออกของไทยขยายตัวในระดับ ที่
ต่ากว่าทีห่ ลายฝ่ายคาดการณ์ไว้ค่อนข้างมาก อีกทังในช่
้ วงทีเ่ หลือ
ของปี รฐั บาลยังไม่ได้มกี ารออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ อะไรที่
ชัด เจนมากนัก ส่ ง ผลให้ห ลายฝ่ า ยมีค วามคิดเห็น ตรงกัน ว่ า
เศรษฐกิจไทยในปี 2556 น่าจะขยายตัวในระดับทีต่ ่ากว่าร้อยละ 5
ในส่ ว นของศูน ย์พ ยากรณ์เ ศรษฐกิจ และธุ ร กิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย จะมีการปรับประมาณการณ์เศรษฐกิจ ใหม่อีกครัง้
ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2556 นี้ ซึ่ง ทิศทางจะเหมือนหรือ
แตกต่างๆ หน่วยงานอื่นๆ หรือไม่คงต้องติดตามกันต่อไป
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โพลชี้ประชาชนกังวลคอรัปชัน (หมดหวังบริห ารจัดการน้ าจานาข้าว-2ล้านล้าน)
ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชยั รองอธิการบดีฝ่ายวิจ ัย และ
ผู้อานวยการศูน ย์พยากรณ์ เ ศรษฐกิจ และธุ ร กิจ มหาวิท ยาลัย
หอการค้าไทย เปิ ดเผยผลการส ารวจประชาชนกลุ่มตัวอย่า ง
จานวน 1,200 คน ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุ นายน 2556 พบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 70 ติดตามสถานการณ์การคอรัป ชัน
ตัง้ แต่ปานกลางถึงมากทีส่ ุด โดยร้อยละ 37.7 ระบุ ว่ามีการคอรัป
ชันมากทีส่ ุด และร้อยละ 45 ปานกลาง ส่วนน้อยมีเ พียงร้อยละ
4.4 นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างตอบว่าร้อยละ 44 การทุจริตคอรัป ชัน
เป็ นสิง่ ทีเ่ ลวร้ายทาลายชาติ รองลงมาร้อยละ 27.5 ระบุ ว่าเป็ น
เรื่องผิดศีลธรรม สาหรบกลุ่มที่ก่อให้เ กิดการคอรัป ชันมากที่สุด
ได้แก่นักการเมืองร้อยละ 63.2 ส่วนภาคธุ ร กิจ ให้สินบนร้อยละ
49.2 ข้าราชการรับ สินบนร้อ ยละ 46.9 และเมื่อถามเกี่ย วกับ
โครงการของรัฐ ที่ด าเนิ นการมีการคอรัป ชัน มากน้ อยเพีย งใด
พบว่าร้อยละ 78 ตอบว่ามีร ะดับ ปานกลางถึง มาก ร้อยละ 50.3
ตอบระดับ มากถึง มากที่สุด ทัง้ นี้ เ มื่อแยกแต่ ละโครงการ กลุ่ ม
ตัว อย่ างกัง วลว่า ในแต่ ละขัน้ ตอนด าเนิน การจะก่ อให้เ กิด การ
คอรัปชั ่นในสัดส่วนทีส่ งู โดยในส่วนของโครงการบริหารจัดการน้า
3.5 แสนล้านบาทนัน้ เชื่อว่าจะเกิดการคอรัป ชั ่นตัง้ แต่ การออก
นโยบาย มี ก ารล็ อ กสเป็ กผู้ เ ข้า ร่ ว มประมูล และในขัน้ ตอน
คณะกรรมการจัดจ้าง ขณะที่โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
2.2 ล้านล้านบาทนัน้ ส่ วนใหญ่ เ ห็นว่ าน่ าจะเกิดการคอรัป ชั ่น
ตัง้ แต่กาหนดนโยบาย ตามด้วยการคอรัปชั ่นในขันตอนล็
้
อกสเป็ ก
ผู้ป ระมูล และขัน้ ตอนคณะกรรมการจัด จ้า ง ส่ วนเมื่อ ถามว่ า
โครงการต่ างๆ ของรัฐบาลจะมีการคอรัป ชั ่นกี่เ ปอร์ เ ซ็นต์ของ
วงเงินงบประมาณ ผู้ต อบส่วนใหญ่ เ ชื่อว่าจะมีการคอรัป ชั ่นใน
สัดส่วนร้อยละ 11-25 ของวงเงินงบประมาณ

ดังนัน้ เมื่อผลการสารวจออกมาเป็ นเช่นนี้ ภาครัฐควรมีมาตรการ
หรือควรจัดตัง้ คณะกรรมการในการตรวจสอบโครงการต่ างๆ ที่มี
ความเป็ นกลางและจากคนหลายกลุ่มเพื่อสร้างความเชื่อมั ่นให้กบั
ทัง้ นักลงทุ นและประชาชนว่าโครงการต่ างๆ ที่ร ัฐ บาลทานัน้ มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และได้ใช้เ งินภาษีของประชาชนได้
อย่างมีประโยชน์สงู สุดเพื่อลบคาว่าคอรัป ชันออกจากสัง คมไทย
ในอนาคต
ธ.ก.ส. อนุมตั ิ 6 หมืน่ ล้านช่วยเกษตรกร
คณะกรรมการธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติเห็นชอบจัดสรรวงเงิน 60,000 ล้านบาท
เพื่อดาเนินมาตรการดูแลเกษตรกร ที่ได้ร ับ ผลกระทบจากการ
ปรับ ลดราคารับ จ านาข้าวเปลือกปี การผลิต 55/56 จากตันละ
15,000 เหลื อ ตั น ละ 12,000 บา ท ป ระม าณ 200,000 รา ย
แบ่งเป็ น 5 มาตรการ คือ มาตรการลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ ซึง่ เดิม
มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการผลิตข้าวทีเ่ กษตรกรนามา
จานาลงร้อยละ 3 โดยเกษตรกรได้รบั ประโยชน์กว่า 36,969 ล้าน
บาท และช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้เ กษตรกรได้ 1,109 ล้านบาท
นอกจากนี้ยงั มีมาตรการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการ
ผลิตข้าว ปี การผลิต 56/57 ด้วยการลดดอกเบี้ยเงินกู้ จากปกติที่
เกษตรกรเคยเสียลงเหลือร้อยละ 3 แต่ทงนี
ั ้ ้ต้องเป็ นสัญญากูเ้ งินที่
เบิกรับเงินกูต้ งั ้ แต่วนั ที่ 20 มิถุนายน 2556 ถึง 31 มีนาคม 2557
วงเงิน สินเชื่อ 15,000 ล้านบาท คาดว่าจะลดภาระดอกเบี้ยให้
เกษตรกรได้ 450 ล้านบาท มาตรการสนับ สนุ น สินเชื่ออัต รา
ดอกเบี้ยพิเ ศษ (เอ็มแอลอาร์ -1%) ให้แก่สถาบันเกษตรกร เพื่อ
นาไปรวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิก วงเงินสินเชื่อ 4,000 ล้าน
บาท โดยจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้สถาบันเกษตรกร 40 ล้าน
บาท
ดังนัน้ จะเห็นได้ว่ามาตรการดูแลเกษตรกรนัน้ จะเป็ น
การช่ ว ยลดต้ น ทุน ด้า นภาระดอกเบี้ ย ให้แ ก่ เ กษตรกรเท่ า นัน้
อย่างไรก็ตาม การดาเนินงานตามมาตรการดัง กล่าว ธ.ก.ส. จะ
ขอให้ร ัฐ บาลโดยกระทรวงการคลัง เป็ นผู้จ่ ายชดเชยดอกเบี้ ย
เงินกู้และค่าใช้จ่ ายที่เ กิดขึ้นแทนเกษตรกร ทัง้ นี้เ พื่อมิให้ภาร ะ
ั หา
ดัง กล่ าวส่ง ผลกระทบต่ อ ธ.ก.ส. ต่ อไป แต่ สิ่ง ที่ย ัง เป็ น ป ญ
สาคัญของเกษตรกรทีย่ งั ต้องเผชิญในป จั จุ บ ัน คือด้านต้นทุนใน
การเพาะปลูกทีส่ งู ขึน้ อย่างเนื่อง ไม่ว่าจะเป็ นค่ายา ค่าปุ๋ย เป็ นต้น
ดัง นัน้ หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง ควรเข้า มาแก้ไ ขอย่ า งเร่ ง ด่ ว น

โดยหอการค้าไทยได้ประเมินก่อนหน้านี้ว่า การคอรัป ชั ่น
ในโครงการต่างๆ มีประมาณร้อยละ 10 ของงบประมาณโครงการ
หรือปี ละ 2 แสนล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2 ของจีดพี ี ซึ่ง ถ้าคิดแค่
โครงการรับจานาข้าวทีใ่ ช้เงินประมาณ 4 แสนล้านบาทถึง 5 แสน
ล้านบาทต่อปี โครงการบริหารจัดการน้า 3.5 แสนล้านบาท และ
ลงทุน 2 ล้านล้านบาท เป็ นวงเงินรวมๆ กันประมาณ 2.7 ล้าน
ล้านบาท หากมีการทุจริตร้อยละ 20 จะเสียหาย 5 แสนล้านบาท
แต่ถ้าเพิม่ เป็ นร้อยละ 25 ก็จ ะเสียหายสูง ถึง 5.5 แสนล้านบาท
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หลังจากทีร่ ฐั บาลมีการปรับ ลดราคาจ านาลงเหลือ 12,000 บาท
ซึง่ จะเป็ นการช่วยบรรเทาผลกระทบต่อเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย
เช่นกัน

ตัด สิน ที่อ อกชี้ว่า กระทรวงท าผิ ดระเบี ยบก็อ าจจะสร้ างความ
เสียหายให้กบั ภาครัฐมากขึ้น 2.ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ของผู้ ร ับ เหมาซึ่ง จะมีผ ลต่ อ การส่ ง มอบงานและการเบิ กจ่ า ย
งบประมาณซึ่ง มีก าหนด 5 ปี ดัง นัน้ ภาครัฐควรมีแผนในการ
ติดตามการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

กระทรวงการคลังลงนามเงินกู้ พ.ร.บ. น้ ากับ 4 ธนาคาร
กระทรวงการคลัง ลงนามในสัญญาเงินกู้กบั ธนาคาร 4
แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุ ง ไทย ธนาคารกรุ ง เทพ
และธนาคารกสิกรไทย วงเงินรวม 324,606 ล้านบาท คิดเป็ นร้อย
ละ 93 ของวงเงินกู้ทงั ้ หมดตาม พ.ร.บ. โดยมีร ะยะเวลาทยอย
ชาระคืนต้นเงินกู้ 4 ปี นับจากวันเบิกจ่ายเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยราย
ปี คานวณโดยอ้างอิง อัต ราดอกเบี้ยต่ าสุดของอัต ราดอกเบี้ยเงิน
ฝากประจา 6 เดือน (FDR) + Spread หรือประมาณร้อยละ 3.82
ต่อปี โดยมีระยะเวลาเบิกจ่ายเงินกูร้ ะหว่างปี 2556 – 2561 และ
สามารถทยอยเบิกจ่ายได้เ ป็ นรายปี ง บประมาณตามโครงการที่
ได้ร ับ ความเห็นชอบและอนุ ม ัติ แล้ว จากคณะรัฐ มนตรี ได้แ ก่
โครงการเพื่อการออกแบบและก่อสร้างระบบริหารจัดการน้าอย่าง
ยั ่งยืน วงเงิน 291,000 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 83.1 โครงการ
บริหารจัดการน้าระยะเร่ ง ด่วน วงเงิน 25,661 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 7.3 เป็ นต้น และหากไม่มกี ารเบิกจ่าย รัฐไม่เสียดอกเบี้ย ไม่มคี ่าธรรมเนียม-ไม่มคี ่าปรับใดๆ โดยทางกระทรวงมั ่นใจว่าการ
ใช้จ่ายเงินกูด้ งั กล่าวนอกจากจะเป็ นการวางระบบบริหารจัดการ
น้าและอุทกภัยอย่างยั ่งยืนแล้วยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไทยให้
เติบ โตต่ อไปได้ภ ายใต้ความไม่แน่ นอนของเศรษฐกิจ โลก ซึ่ง
กระทรวงจะดูแลให้การใช้จ่ ายเงินเป็ นไปอย่างถูกต้อง โปร่ ง ใส
และตรวจสอบได้
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าภาครัฐมีจ าเป็ นต้องเร่ ง
ดาเนิ น การท าสัญ ญาเงิ น กู้ต าม พ.ร.บ. เพื่อ ให้ท ัน วัน ที่ 30
มิถุนายน 2556 ตามที่ พ.ร.บ. กาหนดไว้ สาหรับ ด้านต้นทุนการ
กูย้ มื มีหลักเกณฑ์ที่เ ป็ นประโยชน์กบั ภาครัฐ เนื่องจากมีการใช้
อัต ราดอกเบี้ยแบบลอยตัวซึ่ง ป จั จุ บ ันตลาดดอกเบี้ยมีแนวโน้ม
ค่อนไปทางขาลง ประกอบการคิดดอกเบี้ยเฉพาะส่วนที่เ บิกจ่ าย
จะทาให้ภาครัฐมีต้นทุนการกู้ยืมที่ลดลง แต่ อย่างไรก็ต ามยัง มี
ประเด็นทีภ่ าครัฐเองควรติดตามอย่างใกล้ชดิ นั ่นคือ 1.การที่ศาล
ปกครองกลางพิพากษาให้รฐั บาลนาแผนการลงทุนบริหารจัดการ
ั
น้ากลับไปรับฟงความคิ
ดเห็นจากประชาชนทั ่วไป พร้อมกับ ทา
รายงานผลกระทบต่ อสิ่ง แวดล้อม (EIA) ก่อนลงนามในสัญญา
ว่าจ้างบริษทั เอกชน ซึ่ง ป จั จุ บ ันภาครัฐ ได้ลงนามไปแล้วหากคา

สัดส่วนวงเงิ นกู้

วงเงิ นกู้
เดิ ม 7%

วงเงิ นกู้
ใหม่ 93%
ทีม่ า : กระทรวงการคลัง

แหล่งกู้ยืม
50%

50%

ทีม่ า : กระทรวงการคลัง
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โครงการ
โครงการเพือ่ การออกแบบและก่อสร้างระบบริหารจัดการน้ าอย่างยังยื
่ น (Conceptual Plan)
โครงการบริหารจัดการน้ าระยะเร่งด่วน
แผนงานฟื้นฟูและอนุ รกั ษ์ป่าและดิน
แผนยุทธศาสตร์เพือ่ การฟื้น ฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.)
โครงการจ้างทีป่ รึกษาบริหารโครงการ Project Management and Engineering Consultant
(PMEC) และ Project Supervision Consultant (PSC)
แผนงานสนับสนุนโครงการระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยังยื
่ น
รวม
ทีม่ า : กระทรวงการคลัง

วงเงิ น (ล้านบาท)
291,000
25,661
10,000
10,000
8,731

ร้อยละ
83.1
7.3
2.9
2.9
2.5

4,607
349,999

1.3
100.0

การเงินการลงทุนรอบสัปดาห์
SET Index ปรับตัว เพิ ม่ ขึ้น 51.40 จุด มูลค่าซื้อ ขายคึก คัก
นักลงทุนต่างชาติ ยงั คงเทขายต่อเนื อ่ ง
SET Index ณ.วันที่ 28 มิถุ นายน 2556 ปิ ดที่ร ะดับ
1,451.90 จุด ปรับตัวเพิม่ ขึน้ 51.40 จุด เมื่อเทียบกับ ดัชนีในช่วง
ต้นสัปดาห์ทอี่ ยู่ที่ 1,400.50 จุด ปรับตัวเพิม่ ขึน้ มากหลังจากที่ใน
สัปดาห์ทผี่ ่านมาค่าดัชนีปรับตัวในทิศทางทีล่ ดลง 64.77 จุ ด โดย
มีมูลค่าการซื้อขายตลอดสัป ดาห์ 295,370.03 ล้านบาท ลดลง
จากมูล ค่า การซื้อขายตลอดสัป ดาห์ก่อ นที่มีมูลค่ าการซื้อ ขาย
303,195.15 ล้านบาท โดยมูลค่ าการซื้อ ขายสะสม (วันที่ 1-28
มิถุ น ายน 2556) สถาบันในประเทศ และนักลงทุน ทั ่วไปใน
ประเทศ ซือ้ สุทธิ 28,617.80 และ29,422.17 ล้านบาท ตามลาดับ
ในขณะทีบ่ ญ
ั ชีบริษทั หลักทรัพย์และนักลงทุนต่ างประเทศ ขาย
สุทธิ 2,547.69 และ 55,492.29 ล้านบาทตามลาดับ ซึ่ง จะเห็นได้
ว่าในส่ วนของนักลงทุนต่ างประเทศมีการขายสุท ธิในระดับ สูง
ต่อเนื่อง อันเป็ นผลจากนักลงทุนมีการเทขายเพื่อดึง เงินลงทุน
กลับประเทศ หลังจากทีธ่ นาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ส่ง สัญญาณ
ชัดเจนว่าจะชะลอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (QE) ในปลายปี นี้
และจะยุติภายมาตรการดัง กล่าวในช่วงกลางปี 2557 ภายหลัง
เศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่มมีสญ
ั ญาณการขยายตัวในระดับทีช่ ดั เจนขึน้

ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าลงต่อเนื อ่ งจากสัปดาห์ก่ อ น คาด
สัปดาห์ห น้ าค่ าเงิ นบาทจะอยู่ในช่ ว ง 30.80-31.40 บาทต่ อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ
ค่าเงินบาทสัป ดาห์นี้ป รับ ตัวแข็ง ค่าขึ้นเล็กน้อย แต่ ยงั
แกว่งอ่อนค่าอยู่ในช่วงแคบๆ โดย ณ วันที่ 28 มิถุ นายน 2556
ปิ ดทีร่ ะดับ 31.13 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึน้ ร้อยละ 0.16
เมื่อเทียบกับ ระดับ 31.12 บาทต่ อดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 21
มิถุนายน 2556 โดยในสัป ดาห์นี้ป จั จัยที่ทาให้ค่าเงินบาทยัง คง
อ่อนค่าอยู่ยงั คงเป็ นปจั จัยเดิมจาสกสัปดาห์ก่อนคือการที่ธ นาคาร
กลางสหรัฐฯ ได้ออกมาประกาศว่าจะชะลอการใช้มาตรการ QE
ลงในช่วงปลายปี 2556 และอาจจะหยุดใช้มาตรการ QE ลง
ในช่ วงกลางปี 2557 ซึ่ง นัก ลงทุ นยัง คงเฝ้ ามองแนวทางของ
ธนาคารสหรัฐอย่างใกล้ชดิ ส่ง ผลให้มีความต้องการเงินดอลลาร์
สหรั ฐ ฯ มากขึ้น เรื่ อ ยๆ โดยมีก ารดึง เงิ น ออก จากทัง้ ตลาด
หลักทรัพย์ในแต่ละประเทศทีน่ กั ลงทุนนาเงินไปลงทุนไว้ รวมทัง้
ตลาดทองคาทีข่ ณะนี้ปรับ ลดลงอย่างรุ นแรง ทัง้ นี้สาหรับ ค่าเงิน
บาทในสัปดาห์หน้ามีปจั จัยของสหรัฐฯ ทีค่ วรติดตามเนื่องจากจะ
มีผ ลต่ อ การเปลี่ยนแปลงค่าเงิ นบาท คือการจ้างงานนอกภาค
เกษตร อัต ราการว่างงาน ดัชนี ISM ภาคการผลิต -ภาคบริการ
เดือนมิถุนายน ยอดสั ่งซือ้ ของโรงงาน รายจ่ ายด้านการก่อสร้าง
ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเดือนพฤษภาคม รวมถึง จ านวนผู้
ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัป ดาห์ นอกจากนี้ต ลาดอาจจับ ตา
รายงานดัชนี PMI ของหลายๆ ประเทศในเดือนมิถุนายน 2556 ที่
มีก าหนดจะประกาศในช่ ว งต้ นเดือ นด้ว ยเช่ น กัน อนึ่ ง ตลาด
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คาดการณ์ว่าในสัปดาห์หน้า (1-5 กรกฎาคม 2556 ) ค่าเงินบาท
จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 30.80 - 31.40 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

การเงินสหรัฐฯจะปิ ดทาการในวันที่ 4 กรกฎาคมนี้เนื่องในวันชาติ
ของสหรั ฐ ฯ ดัง นั ้น ศู น ย์ พ ยากรณ์ เศรษฐกิ จและธุ ร กิ จ
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ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ราคาทองค าสัป ดาห์ นี้ ป รับ ตั ว ลดลงแรงต่ อเนื่ อง 87.50
เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์
ราคาทองคาในสัป ดาห์นี้มีการปรับ ตัว ลดลง โดยราคา
ทองคา ณ.วันที่ 28 มิถุนายน 2556 อยู่ทรี่ ะดับ 1,204.30 เหรียญ
สหรัฐ ฯต่ อ ออนซ์ ปรับ ตั วลดลงมากจากราคาทองในช่ ว งต้ น

สัป ดาห์ (24 มิถุ นายน 2556) ที่อยู่ที่ร ะดับ 1,291.80 เหรีย ญ
สหรัฐฯต่ อ ออนซ์ โดยปรับ ตัวลดลง 87.50 เหรียญสหรัฐ ฯต่ อ
ออนซ์ ปรับ ตัวลดลงต่ อเนื่องหลัง จากที่สปั ดาห์ก่อนหน้าราคา
ทองคาปรับตัวลดลง 99.10 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์

เศรษฐกิ จโลกรอบสัปดาห์
GDP สหรัฐฯ ไตรมาส 1/2556 ขัน้ สุดท้ าย ขยายตัว ร้อ ยละ
1.8
กระทรวงพาณิ ช ย์ ส หรั ฐ ฯ เผยเศรษฐกิจ ไตรมาส
1/2556 ขันสุ
้ ดท้าย ขยายตัวร้อยละ 1.8 ซึ่ง ต่ ากว่าที่คาดการณ์
ใน 2 ครัง้ แรกที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.5 และร้อยละ 2.4
ตามล าดับ ส่ ว นสาเหตุ ที่ผ ลิต ภัณ ฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ไตรมา สที่ 1/ 2556 ปรั บ ตั ว ลดลงเ นื่ องจา ก การ บริ โ ภค
ภายในประเทศปรับตัวเพิม่ ขึน้ เพียงเล็กน้อย นโยบายการตัดลด
งบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลสหรัฐฯ (Sequestration) และการ
ปรับขึน้ ของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นอกจากนี้ยงั รวมถึง ภาค
การส่งออกและภาคการนาเข้าทีป่ รับตัวลดลงร้อยละ 1.1 และร้อย
ละ 0.4 ตามลาดับ

แต่อย่างไรก็ตามแม้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ไตรม าส 1/2556 จะปรั บ ตั ว ลดลง กว่ า ที่ ค าดการ ณ์ ข อง
นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ทคี่ าดไว้ก่อนหน้านี้ แต่ ผ ลิต ภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ ยังคงปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ จากไตรมาสทีผ่ ่านมา โดย
ไตรมาส 4/2555 ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.4
สาหรับ แนวโน้มเศรษฐกิจ ไตรมาส 2/2556 คาดว่าจะ
ปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยมีปจั จัยจากการทีธ่ นาคารกลางสหรัฐ ฯ
อาจปรับ ลดขนาดการใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ QE รวมถึง
ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจจากประเทศมหาอานาจอย่างจีนที่
เศรษฐกิจ ภายในประเทศชะลอตัว ลง ซึ่ง จะส่ ง ผลกระทบต่ อ
เศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจสหรัฐฯ
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Household Spending
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การใช้จ่ายภาคครัวเรือนญีป่ นุ่ พ.ค. 56 ปรับตัวลดลงร้อ ยละ
1.6
ญี่ ปุ่ น รายงานการใช้ จ่ ายเฉลี่ ย รายเดื อ นของภาค
ครัวเรือนญี่ปุ่นในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 282,366 เยน ปรับ ตัว
ลดลงร้อ ยละ 1.6 จากปี ที่ผ่ านมาอยู่ที่ 287,911 เยน แต่ เ มื่อ
พิจารณาเทียบกับเดือนทีผ่ ่านมาพบว่า การใช้จ่ายเฉลีย่ รายเดือน
ลดลงร้อ ยละ 7.2 แม้ว่ ารายได้ข องครัว เรือ นที่ มีเ งิ น เดือ นจะ
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.5
สาหรับสาเหตุของการปรับ ตัวลดลงเนื่องจาก ปริมาณ
การซือ้ รถยนต์ตลอดจนค่าธรรมเนียมการสื่อสารที่ลดลง รวมถึง
ประชาชนบางส่ว นเริ่ ม เก็บ ออมเพิ่ม ขึ้น จากอัต ราดอกเบี้ ย ที่
ปรับ ตัวเพิ่ม ขึ้นในช่วงที่ผ่ านมา นอกจากนี้ความกัง วลในเรื่อ ง
ปญั หาเศรษฐกิจโลก ยังมีส่วนให้ป ระชาชนชาวญี่ปุ่นระมัดระวัง
การใช้จ่ายเพิม่ มากขึน้

Mar-12

0

ที่มา : Ministry of Internal Affairs and Communications

ความเชื อ่ มั ่นเศรษฐกิ จยูโรโซน มิ .ย. 56 ปรับตัว เพิ ่ม ขึ้ น
สูงสุดในรอบ 13 เดือน
คณะกรรมมาธิ ก ารยุ โ รป (European Commission)
รา ย ง า นว่ า ดั ช นี ควา ม เ ชื่ อมัน่ ท า ง เ ศร ษ ฐ กิ จ (Economic
Confidence Index) ของยูโรโซนเดือนมิถุ นายน 2556 ปรับ ตัว
เพิม่ ขึน้ โดยค่าดัชนีฯ อยู่ทรี่ ะดับ 91.3 เพิม่ ขึน้ จาก 89.5 ในเดือน
พฤษภาคมทีผ่ ่านมา และสูงสุดในรอบ 13 เดือน ทัง้ นี้ดชั นีความ
เชื่อมั ่นทางเศรษฐกิจ ของประเทศที่มีข นาดเศรษฐกิจ ใหญ่ 5
อันดับแรกในยูโรโซน (เยอรมนี ฝรั ่งเศส อิตาลี เนเธอร์แลนด์ และ
สเปน) ต่ างปรับ ตัว เพิ่ม ขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะสเปนที่ป รับ ตัว
เพิม่ ขึน้ มากที่สุด (+2.5) มีค่าดัชนีอยู่ที่ 92.3 รองลงมาคืออิต าลี
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ (+1.7) ค่าดัชนีอยู่ที่ 86.6 ฝรั ่งเศสปรับ ตัวเพิ่มขึ้น
(+1.3) ค่าดัชนีอยู่ที่ 88.7 เยอรมันปรับตัวเพิ่มขึ้น (+1.1) ค่าดัชนี
อยู่ที่ 99.8 และเนเธอร์แลนด์ป รับ ตัวเพิ่มขึ้น (+0.9) ค่าดัชนีอยู่ที่
89.5 ตามลาดับ
จากค่ า ดัช นี ค วามเชื่ อ มั น่ ทางเศรษฐกิ จ (Economic
Confidence Index) ของยู โ รโซนดัง กล่ า วสะท้อ นให้ เ ห็น ว่ า
ผู้บริโภคและภาคธุรกิจเริ่มทีจ่ ะมีความเชื่อมั ่นและมองเศรษฐกิจ
ของยูโรโซนในเชิงบวกมากขึ้น แม้ว่าเศรษฐกิจ ยูโรโซนจะยัง คง
เผชิญกับภาวะถดถอยต่อเนื่องก็ตาม ทัง้ นี้คาดว่าการฟื้ นตัวของ
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เศรษฐกิจยูโรโซนในปี นี้นนั ้ จะมีไม่ มาก โดยน่ าจะขยายตัวอยู่ที่
ร้อยละ -0.3 สาหรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนนัน้ คงต้องจับ
ตาดูนโยบายของเยอรมนี ผลของมาตรการต่างๆ ทีป่ ระกาศใช้ในปี 2555 อย่างกองทุนกลไกรักษาเสถียรภาพยุโรป (ESM) มาตรการ
Outright Monetary Transactions (OMT) รวมถึงมาตรการต่างๆ ทีอ่ าจจะมีการประกาศใช้ในระยะต่อไป และเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า
หลักอย่างสหรัฐฯ และจีน
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ที่มา: The European Commission

สถานการณ์ราคาน้ามัน
ราคาน้ามันดิบดูไบเฉลี่ยสัปดาห์นี้ ปรับ ตัวลดลงอย่าง
มากจากสัป ดาห์ที่ผ่ านมา และมีค วามผันผวนโดยราคาน้ามัน
ปรับ ตัวลดลงต่ ากว่า 100 เหรียญสหรัฐฯ ต่ อบาร์เ รล หลัง จาก
ธนาคารกลางสหรัฐ ฯ (FED) ส่ ง สัญ ญาณชัด เจนว่ า จะชะลอ
มาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจ (QE) ในปลายปี นี้ และจะยุติ ภาย
มาตรการดัง กล่ า วในช่ว งกลางปี 2557 ความกัง วลต่ อ ความ
ต้องการใช้น้ามันของจีน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ความไม่สงบใน
ตะวันออกกลางโดยเฉพาะในซีเ รียยัง เป็ นป จั จัยสนับ สนุ นราคา
น้ามันในสัป ดาห์นี้ เนื่องจากความกัง วลว่าการส่ง ออกน้ามันใน
ตะวันออกกลางจะได้รบั ปญั หา หลังจากทีส่ หรัฐฯ ประกาศให้การ

สนับ สนุ น ด้ว ยอาวุ ธ และกาลัง ทหาร ซึ่ง อาจท าให้เ หตุ ก ารณ์
ลุกลามไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และส่งผลต่อการส่งออกน้ามันใน
ตะวันออกลาง
ราคาน้ามันดิบดูไบ ระหว่างวันที 24 -28 มิ.ย 2556
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ที่มา: ไทยออยล์
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ประเด็นที่ น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (1-5 กรกฎาคม 2556)
 การประชุมของธนาคารกลางยุโรป เรื่อง จีดีพีของสหภาพยุโรป (ประกาศครัง้ สุดท้าย)
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