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คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.5% ต่อปี ซึ่งประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ม
ขยายตัวได้ต่อเนื่องโดยรับแรงส่งจากทั้งภาคต่างประเทศและอุปสงค์ในประเทศที่ทยอยปรับดีขึ้นและดีกว่าประชุมครั้งก่อน ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับสูงขึ้น 
ซึ่ง กนง. เห็นว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายยังช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจและเอื้อให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเข้าสู่กรอบเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน,  
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยการจดทะเบียนธุรกิจประจ าเดือนเม.ย. 2561 มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดต้ังใหม่ 
ทั่วประเทศในเดือนเม.ย. จ านวน 5,120 ลดลงร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับเดือนมี.ค. ที่ผ่านมา โดยประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจ
ก่อสร้างอาคารทั่วไป จ านวน 471 ราย รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร และธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร  
โดยมูลค่าทุนธุรกิจจัดตั้งใหม่ ในเดือนเม.ย. มีจ านวนทั้งสิ้น 36,362 ล้านบาท ทั้งนี้ ในส่วนของธุรกิจเลิกประกอบกิจการเดือนเม.ย. มีจ านวน 795 ราย 
ลดลงร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับเดือนมี.ค. ที่ผ่านมา โดยมูลค่าทุนธุรกิจเลิกประกอบกิจการในเดือนเม.ย.มีจ านวนทั้งสิ้น 7,893 ล้านบาท ส าหรับ ประเภทธุรกิจ
เลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก  ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร, กรมสรรพสามิตเผยว่า 
การจัดเก็บรายได้ของกรมในรอบ 7 เดือน ปีงบประมาณ 61 (ต.ค.60-เม.ย.61) อยู่ที่ 322,132 ล้านบาท ต่ ากว่าเป้าหมาย 2,289 ล้านบาท เป็นผลจาก 
การเก็บภาษีจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ลดลงมาก เนื่องจากคนไทยดื่มเบียร์และสุราน้อยลง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลทีภ่าครัฐมีการออกมาตรการรณรงค์การงด
ดื่มเครื่องดื่มมึนเมา ประกอบกับโรงงานผลิตเบียร์ได้ปรับสูตรการผลิตใหม่โดยลดปริมาณแอลกอฮอล์ รวมถึงลดขนาดสินค้าให้เล็กลงเพื่อชดเชยต้นทุนที่สูงขึ้น
จากการถูกเก็บภาษีเพิ่มเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ส่วนภาษีท่ีจัดเก็บรายได้ดี มีภาษียาสูบและรถยนต์ที่ท าได้สูงกว่าเป้าหมายมาก, ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬาเปิดเผยสถานการณ์ท่องเที่ยวของไทยในเดือนเม.ย.61ว่า ในช่วง 4 เดือนแรกของปี61 (ม.ค.-เม.ย.) รายได้จากการท่องเที่ยวของไทยได้แตะ 1 ล้านล้าน
บาท โดยเพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 16% แยกเป็น รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ731,000ล้านบาท เพิ่มขึ้น17.5% และนักท่องเที่ยวไทย 267,000 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 12% หลังจากภาพรวมของเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ท าให้คาดว่า รายได้จากการท่องเที่ยวทั้งปีจะถึงเป้าหมาย 3 ล้านล้านบาท โดยมี
นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวประมาณ 37-38 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มี 35 ล้านคนอย่างแน่นอน ส่วนในช่วงเดือนเม.ย.61 พบว่า 
มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยจ านวน 3,092,725 คน ขยายตัว 9.38% จากช่วงเดียวกันปีก่อน, ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจธุรกิจ
และเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน เปิดเผยผลส ารวจการใช้จ่ายของประชาชนฐานรากรายได้ไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท/เดือน ในช่วงเปิดเทอม ปี 2561 
พบว่าส่วนใหญ่มีภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตร/หลาน ไม่เกิน 2 คน และอยู่ในระดับประถมศึกษามากที่สุด โดยภาพรวมการใช้จ่ายของในช่วงเปิดเทอม
อยู่ที่ 3.97 หมื่นล้านบาท ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 8,640 บาท ในขณะที่ 32.9% คาดว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าเทอมปรับสูงขึ้นตามระดับ
การศึกษา ค่าชุดนักเรียน และค่าอาหารมีการปรับตัวสูงขึ้น และร้อยละ 38.1 มีความต้องการใช้สินเชื่อ, เฟซบุ๊ก เผยมีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SME) ไทยอยู่บนระบบเกิน 2.5 ล้านราย ตัวเลขนี้คิดเป็นสัดส่วนเกิน 80% โดยระบุว่าแกนหนุน SME ของเฟซบุ๊กไทยนั้นเกิดขึ้นเพราะพลังของ Social 
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 14 - 18 พฤษภาคม 2561 ปีที่ 5 ฉบับที ่306 ประจ าวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 

 พฤษภาคม 2557 
ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 กนง.ตรึงดอกเบี้ย 1.5% กระตุ้น ศก.ในประเทศ 
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยยอดการจดทะเบียนธุรกิจประจ าเดือน เมษายนลดลง 
 สรรพสามิต รายได้วืดเป้า7เดือนวูบ2.28พันล้านภาษีเหล้า-เบียร์สาหัส 
 ตัวเลขสถานการณ์ท่องเที่ยว 4 เดือนแรกปีนี้ พบรายได้แตะ 1 ล้านล้านบาท เพ่ิมขึ้น 16% 
 ออมสินเผยผลส ารวจช่วงเปิดเทอม กลุ่มฐานราก 38.1% ต้องการสินเชื่อจากค่าเทอมและค่าใชจ้า่ยอ่ืนเพ่ิมขึ้น 
 เฟซบุ๊กไทยเผยมี SME บนระบบเกิน 2.5 ล้าน 
 ค่าเงินบาทปิดตลาดที่ 32.13 บาท ต่อ ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน 
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Commerce ในเมืองไทย เฟซบุ๊กระบุว่า 98% ของธุรกิจไทยวันนี้เป็นธุรกิจ SME และ 51% ของอีคอมเมิร์ซไทย เกิดขึ้นผ่านช่องทางโซเชียล ขณะเดียวกนั 
ไทยก็เป็น 1 ใน 5 ประเทศที่ผู้คนส่งข้อความถึง SME บนเฟซบุ๊กมากที่สุดปี 2017 และเป็นประเทศอันดับ 1 ของเอเชียแปซิฟิก 

ค่าเงินบาท ปิดตลาดวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ปิดตลาดที่ 32.13 บาท ต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงจากสัปดาห์ก่อน โดยมีปัจจัยจากการ
คงดอกเบี้ยนโยบายของ กนง.ที่ 1.5% ต่อปี เพื่อรักษาระดับค่าเงินบาทไม่ให้แข็งค่า เพื่อประคองการส่งออก อีกทั้งตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงปรับตัวดี
อย่างต่อเนื่อง ท าให้มีแรงซ้ือเงินดอลลาร์ สรอ. เพ่ิมมากขึ้น 

ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกปรับตัวขึ้น 0.3% ในเดือนเม.ย. หลังจากพุ่งขึ้น 0.8% ในเดือนมี.ค., ธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก รายงานดัชนีภาคการผลิต (Empire State Index) ดีดตัวสู่ระดับ 20.1 ในเดือนพ.ค., กระทรวงแรงงานสหรัฐ
เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับตัวขึ้น 0.2% ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบรายเดือน 

ประเทศจีน: กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือนเม.ย. อ่อนตัวลง 1.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี อยู่ที่
ระดับ 5.924 หมื่นล้านหยวน หรือประมาณ 9.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ, ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานยอดค้าปลีกเดือนเม.ย.ปรับตัว
เพ่ิมขึ้น 9.4% เทียบรายปี อยู่ที่ระดับ 2.85 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 4.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ), การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย.ขยายตัว 
7% ซึ่งแข็งแกร่งกว่าเดือนมี.ค.ที่ขยายตัว 6% 

ประเทศญี่ปุ่น: ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยในวันนี้ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ปรับตัวขึ้น 2% ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบเป็นรายปี, รัฐบาล
ญี่ปุ่นเปิดเผยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1 หดตัวลง 0.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี, ยอดสั่งซ้ือเคร่ืองจักรพ้ืนฐานหดตัวลง 
3.9% ในเดือนมี.ค. เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า สู่ระดับ 8.566 แสนล้านเยน (ประมาณ 7.8 พันล้านดอลลาร์) 

ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 0.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่ง
มอบเดือน มิ.ย. 61 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 18 พ.ค. ท่ีระดับ 71.28 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.58 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือ คิดเป็น 0.9% 
เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 11 พ.ค. สัญญาน้ ามันดิบปิดตลาดปรับตัวลง จากแรงเทขายของนักลงทุน หลังจากสัญญาพุ่งขึ้นติดต่อกันมาหลายวัน 
เนื่องจากกระแสคาดการณ์ที่ว่าสหรัฐอาจจะคว่ าบาตรอุตสาหกรรมน้ ามันของอิหร่าน ทั้งนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า สหรัฐจะประกาศคว่ าบาตรการ
ส่งออกน้ ามันของอิหร่านจ านวน 200,000-1,000,000 บาร์เรล/วัน 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 ประเทศสหรัฐฯ: ยอดค้าปลีกปรับตัวขึ้น 0.3% ในเดือนเม.ย., ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Index) ดีดตัวสู่ระดับ 20.1 ใน
เดือนพ.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับตัวขึ้น 0.2% ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบรายเดือน 

 ประเทศจีน: การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือนเม.ย. อ่อนตัวลง 1.1%, ยอดค้าปลีกเดือนเม.ย.ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 9.4% 
เทียบรายปี, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย.ขยายตัว 7% 

 ประเทศญี่ปุ่น: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ปรับตัวขึ้น 2% ในเดือนเม.ย., ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1 หดตัวลง 
0.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี, ยอดสั่งซ้ือเคร่ืองจักรพ้ืนฐานหดตัวลง 3.9% ในเดือนมี.ค. เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า 

 ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 0.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (21-25 พฤษภาคม 2561)  

 ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจท่ัวประเทศเดือนเม.ย.จากเฟดชิคาโก, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลติ/ภาค
บริการเบื้องต้นเดือนพ.ค.จากมารก์ิต, ยอดขายบ้านใหมเ่ดือนเม.ย., ดัชนีราคาบ้านเดือนมี.ค. 

 สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจดัซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบรกิารเบื้องต้นเดือนพ.ค.จากมาร์กิต 

 ประเทศญี่ปุ่น: ส่งออก-น าเข้า และดุลการค้าเดือนเม.ย. 


