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          ผู้จัดการรายวัน-�รมว.คลัง�แฉแบงก์ชาติขาดทุนค่าเงินบาท 1.7 แสนล้าน 
แนวโน้มยังเจ็บตัวต่อไปเพราะดอลลาร์ยังอ่อนค่า แนะเอกชนปรับเปลี่ยนสัญญาดอลลาร์เป็นสกุลอื่น 
�คุณหญิงชฎา� แนะทางการออกมาตรการเด็ดขาดเพื่อรับมือการไหลเข้าออกของทุนต่างชาติที่รุนแรง ย้ำเลิกหวังเห็นบาทกลับไปอ่อนค่า 
นักวิชาการ-เอกชนหวั่นกองทุนเอสเอ็มอี 5 พันล้านซ้ำรอยประชานิยมแม้ว กกร.ถกเงื่อนไขบริหารเงินกองทุนฯ วันนี้ ขณะที่ 138 
สนช.ขอเปิดอภิปรายซักฟอกค่าเงิน

          นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ รมว.คลัง ยอมรับเมื่อวานนี้ (25 ก.ค.) ว่า การเข้าไปแทรกแซงค่าเงินบาทของ ธปท.ช่วงที่ผ่านมา ขาดทุนแล้ว 
170,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตามการขาดทุนดังกล่าวเป็นการดูแลไม่ให้ภาพรวมเศรษฐกิจมีปัญหา ทั้งนี้ ต้องดูต้นทุนภาพรวมของประเทศมากกว่าต้นทุนของ ธปท.

          
�ขณะนี้ประเทศส่วนใหญ่ใช้ทุนสำรองระหว่างประเทศอ้างอิงกับดอลลาร์สหรัฐ 
และเมื่อเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวลงส่วนใหญ่จะมีผลจากการแทรกแซงค่าเงินเหมือนกัน ขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐยังมีแนวโน้มอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง�

          รมว.คลังแนะนำภาคเอกชนด้วยว่า ควรแก้ไขสัญญาเป็นสกุลอื่นแทนดอลลาร์ เช่น 
หากจะส่งออกสินค้าไปสหภาพยุโรป ก็ควรทำสัญญาซื้อขายสินค้าเป็นสกุลยูโร เพื่อลดความผันผวนจากเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ

          �ปัจจุบันตลาดเงินและตลาดทุนของโลกมีความผันผวนอย่างมาก เห็นได้จากช่วงนี้ หุ้นไทยบวกแรง ส่วนดอลลาร์สหรัฐฯ 
ก็อ่อนลงเป็นประวัติการณ์ จึงต้องมีเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้นมาดูแลสิ่งเหล่านี้อย่างเต็มที่�นายฉลองภพ 
กล่าวในงานสัมมนาเรื่อง การลดความเสี่ยงของสถาบันการเงินฯ วานนี้ ที่ รร.ดุสิตธานี (อ่านข่าว "คลังแนะบริหารความเสี่ยงรับมือค่าเงินผันผวน...หน้า 32)

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เป็นครั้งแรกที่ รมว.คลังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวเลขขาดทุนค่าเงินบาทของ ธปท.จำนวน 1.7 แสนล้านบาท 
ตามที่นางอัจนา ไวความดี รองผู้ว่าการ ธปท. เคยแถลง อย่างไรก็ตามหลังรายงานงบการเงินออกมาเป็นทางการ ปรากฏว่า ยอดขาดทุนสุทธิในปี 2549 อยู่ที่ 
1 แสนล้านบาท แต่หมายเหตุประกอบงบการเงิน ระบุภาระผูกพันและหนี้สินจากปี 49 ที่อาจต่อเนื่องไปถึงปี 50 มีอีก 2,242 
ล้านบาท เป็นการทำการซื้อขายล่วงหน้าสำหรับปี 2550 เท่ากับว่าปีนี้ ธปท.จะขาดทุนค่าเงินอีก เนื่องจากเงินบาทที่ยังแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง

          ล่าสุด ณ 29 มิ.ย.50 ธปท. มีฐานะการทำสัญญาส่งมอบเงินตราต่างประเทศและเงินบาทล่วงหน้า 9,500 ล้านดอลลาร์ หรือ 323,000 ล้านบาท (ณ 
34 บาทต่อดอลลาร์) ส่วนใหญ่เกิดจากการเข้าแทรกแซงค่าเงินบาท เพื่อลดความผันผวนและความเร็วในการแข็งค่าของเงินบาท 
ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่า เมื่อครบกำหนดส่งมอบจะเกิดผลขาดทุนอย่างน้อย 1-2 บาทต่อดอลลาร์ หรือ 19,000 ล้านบาท

          ด้านค่าเงินบาทวานนี้ (25 ก.ค.) ปิดตลาดที่ระดับ 33.61/65 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นจากช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่ระดับ 33.69/71 บาท/
ดอลลาร์ แข็งค่าสุดระหว่างวันที่ระดับ 33.58 บาท/ดอลลาร์ และอ่อนค่าสุดที่ระดับ 33.67 บาท/ดอลลาร์

          นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า เงินบาทเคลื่อนไหวในทิศทางแข็งค่าขึ้น 
โดยเฉพาะในช่วงบ่าย แม้จะมีการประกาศมาตรการดูแลค่าเงินบาทอย่างเป็นทางการ 
เนื่องจากตลาดได้รับข่าวดังกล่าวไปแล้ว ประกอบกับมีเงินไหลจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทย สำหรับวันที่ 26 ก.
ค. คาดว่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 33.50-33.65 บาท/ดอลลาร์

          *** แนะรัฐใช้ยาแรงรับมือทุนนอก

          คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวถึงมาตรการแก้ปัญหาค่าเงินบาท 6 ข้อที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) 
อนุมัติว่า เป็นมาตรการที่เหมาะสมและสามารถดูแลตลาดได้ในสภาวะที่ปกติ 
แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือหากในอนาคตเงินจากต่างประเทศไหลเข้ามาอย่างมาก ดังนั้นภาครัฐอาจต้องใช้มาตรการที่แรงกว่านี้มาดูแล

          �รู้สึกห่วงอยู่เสมอว่าถ้าทะลักเข้ามามากมาย และจะมีเหตุผลอะไรไหมที่จะทะลักแบบนั้นในอนาคตอีก 
ถ้าการไหลเข้าออกของเงินตราเป็นประเภทน้ำบ่ามา มาตรการเหล่านี้จะใช้ได้หรือเปล่า คิดว่ามันจะต้องเป็นอะไรที่แรงกว่านั้น 
แต่เชื่อว่าวันนี้ไม่ต้องพูดถึง เพราะมันยังไม่เกิดขึ้น�คุณหญิงชฎา ให้สัมภาษณ์ในรายการวิทยุวานนี้

          *** อย่าหวังบาทกลับไปอ่อนค่า

          คุณหญิงชฎา กล่าวอีกว่า การออกมาตรการทั้ง 6 
ข้อแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาซึ่งส่งผลดีในเชิงจิตวิทยา 
และทำให้นักลงทุนมีกิจกรรมในตลาดต่างประเทศมากขึ้น 
ทำให้เห็นจังหวะและโอกาสการเข้าไปลงทุนได้มากขึ้น 
แต่ไม่ควรคาดหวังว่าจะทำให้เงินบาทกลับไปสู่ระดับที่บางฝ่ายต้องการอยากจะเห็น แต่เป็นเพียงแค่การช่วยพยุงไม่ให้เงินบาทแข็งค่ามากไปกว่านี้เท่านั้น
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          �ทำให้ทุกคนเห็นว่าทางการของเราเอาจริง ร่วมกันพิจารณาให้เห็นว่าจะมีมาตรการอะไรบ้าง 
และเอามาตรการที่แสดงให้เห็นทิศทางที่เปิดประตูเพิ่มขึ้น เพราะเดิมมีไม่กี่ประตูที่เงินจะทั้งเข้าทั้งออก 
แต่ตอนนี้เปิดประตูด้านออกมากขึ้น เพื่อจะได้กระจายและบริหารเงินตราต่างประเทศที่เข้าประเทศให้มากยิ่งขึ้น 
และมีโอกาสจะเอาไปใช้จ่ายอย่างคล่องตัวขึ้น โดยที่ไม่ละเลยเรื่องของความระมัดระวัง�

          คุณหญิงชฎา กล่าวด้วยว่า การจัดการค่าเงินบาทด้วยว่า 
นอกจากจะต้องบริหารจัดการค่าเงินโดยให้เป็นไปตามกลไกเสรีโดยไม่ฝืนตลาดแล้ว ควรจะต้องกำหนดเป้าหมายของค่าเงินบาทไว้ด้วย 
ทั้งนี้ เชื่อว่าธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้ที่เกี่ยวข้องพยายามจะดูแล แต่บังเอิญยังไม่ค่อยเกิดผลนัก 
เพราะค่าเงินบาทของเราก็แข็งกว่าคนอื่นจริง จึงต้องมีมาตรการออกมาเป็นระยะ และทำให้ไม่ผันผวน

          *** กองทุน SME ระวังซ้ำรอย�แม้ว�

          นายสมภพ มานะรังสรรค์ คณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจส่วนรวม 
เปิดเผยถึงแนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมหรือ เอสเอ็มอีวงเงิน 5,000 
ล้านบาทที่รัฐบาลมีมาตรการล่าสุดว่า รัฐบาลควรพิจารณาแนวทางการดำเนินงานที่เน้นการปรับโครงสร้างของเอสเอ็มอีทั้งการผลิต การตลาด การเงิน 
ฯลฯ เพื่อให้เอสเอ็มอีอยู่ได้อย่างยั่งยืนเนื่องจากรัฐบาลที่ผ่านมาได้หมดเงินกับการสร้างเอสเอ็มอีไปจำนวนมากแต่ท้ายสุดกลับไม่ได้ทำให้เอสเอ็มอีอยู่รอดหรือมีประสิทธิภาพขึ้นแต่อย่างใด

          
�สิ่งที่ควรให้ความสำคัญคือจะต้องไม่ใช่แก้ไขปัญหาแบบรถดับเพลิงคือเอาน้ำฉีดแล้วก็จบไปเหมือนกับเอาเงินถมไปเหมือนรัฐบาลที่ผ่านมาคือได้แต่ปริมาณแต่ไม่มีคุณภาพ การมีกองทุนมาดูเอสเอ็มส่งออกเพื่อช่วยสภาพคล่องก็ถือว่าดีแต่สำคัญคือต้องแก้ให้ถูกจุดด้วยและต้องรู้ว่านำเงินไปใช้อะไร 
คือต้องเน้นปริมาณควบคู่ไปกับคุณภาพที่จะต้องเกิดให้ได้�นายสมภพ กล่าว

          
ทั้งนี้ 
เอสเอ็มอีถือเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องในระยะสั้นก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ควรจะมองให้อยู่ได้ในระยะยาวที่รัฐจะต้องมีการปรับโครงสร้างเอสเอ็มอีของประเทศแบบครบวงจรทุกด้านเพื่อให้เท่าทันกับเอสเอ็มอีจากประเทศทุนนิยมเกิดใหม่โดยเฉพาะจากเวียดนาม 
และจีน

          *** ถกวันนี้ดูเงื่อนไขใช้เงิน

          นายสันติ วิลาสศักดานนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า วันนี้ (26 ก.
ค.) คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) 
จะหารือถึงเงื่อนไขในการขอรับสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอีวงเงิน 
5,000 
ล้านบาทตามที่รัฐบาลมอบหมายให้มาดูในรายละเอียดรวมถึงการให้คลังเร่งคืนภาษีมุมน้ำเงินของกรมศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งคาดว่าที่ประชุมจะพยายามเร่งสรุปแนวทางและรายละเอียดทั้งหมดเพื่อให้สามารถเสนอเข้าคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีนายโฆสิต 
ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.อุตสาหกรรมเป็นประธานวันที่ 6 สิงหาคมนี้

          �รายละเอียดในการกู้เงินในกองทุนช่วยเหลือเอสเอ็มอีนั้นก็คงจะต้องคุยกันซึ่งเมื่อได้หลักเกณฑ์แล้ว เราก็คงจะต้องประกาศผ่านไปยังสมาชิก ส.อ.
ท.และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยที่จะให้เสนอเข้ามาหากตรงกับหลักเกณฑ์ก็จะผ่านการพิจารณา�นายสันติ กล่าว

          *** �138 สนช.�ขอซักค่าบาทรัฐบาล

          นายประพันธ์ คูณมี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แถลงว่า ตนร่วมกับสมาชิกรวม 138 
คน 
ลงชื่อเสนอขอยื่นญัตติเปิดอภิปรายเพื่อซักถามข้อเท็จจริงจากคณะรัฐมนตรีในกรณีปัญหาสำคัญเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหาการแข็งตัวของค่าเงินบาทและนโยบายการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในด้านต่างๆ 
ซึ่งส่งผลต่อสถานะของประเทศชาติโดยรวม ซึ่งคาดว่าที่ประชุมจะพิจารณาญัตตินี้ในการประชุม สนช. วันที่ 1 ส.ค.
นี้ แม้รัฐบาลจะมีการมาตรการแก้ไขปัญหาไปบ้างแล้วก็ตาม แต่ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างต่อสถานการณ์และแนวทางการแก้ไข ซึ่งสมาชิก สนช.
จำนวน138 คนได้ร่วมเสนอญัตติตามมาตรา 11 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2549 
ซึ่งเป็นการเปิดอภิปรายโดยไม่ลงมติ เพื่อให้รัฐบาลชี้แจงข้อเท็จจริง และแนวทางแก้ปัญหา

          �สนช.ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะขับไล่รัฐบาลหรือซ้ำเติมปัญหา 
เพียงแต่ต้องการช่วยให้รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาด้วยดี และไม่อยากให้เกิดความผิดพลาดจนถึงขนาดเกิดวิกฤตเศรษฐกิจซ้ำสอง�นายประพันธ์ กล่าว
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>>> now , we are opened for Free Banner Advertising .Priviledge for members only! . Started from now on  to the end of  February 2007 : 

Please contact 0 2622 1860 - 76 ext. 243 / 244 / 246 

 
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  

150 ถ.ราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
โทรศัพท์.+66(0) 2622-1860-76 โทรสาร. +66(0) 2225-3372 P.O.BOX 2-146 

e-mail: tcc@thaiechamber.com 
 

: . สนใจลงโฆษณา  : 0 2622 1860-76 ต่อ 241 , 243 (Chutima) : . 
E-Mail : chutima@thaiechamber.com 

 
รายละเอียดอัตราค่าโฆษณาบนเว็บไซต์ 
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