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กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เผยว่า ยอดขอใบอนุญาตประกอบกิจการ รง.4 และขยายกิจการในช่วง 5 เดือนแรกของปี 61 มี
จ านวนทั้งสิ้น 2,034 โรงงาน เพ่ิมขึ้น 0.89%YoY ในขณะที่มูลค่าการลงทุนอยู่ท่ี 1.27 แสนล้านบาท ลดลง 26.16%YoY โดยแบ่งเป็นการ
เปิดกิจการใหม่จ านวน 1,652 โรงงาน เพิ่มขึ้น 1.28%YoY ส่วนมูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 7.5 หมื่นล้านบาท ลดลง 24.62%YoY ส่วนการขยาย
กิจการมีจ านวน 382 โรงงาน เพิ่มขึ้น 0.79%YoY มูลค่าการลงทุนอยู่ท่ี 5.27 หมื่นล้านบาท ลดลง 27.6%YoY, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า 
ในเดือน พ.ค. 61 มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนธุรกิจทั่วประเทศ จ านวน 5,865 ราย เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 1% โดยประเภทธุรกิจจัดตั้ง
ใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร 

สมาคมผู้ค้าปลีกไทยคาดการณ์ว่าสถานการณ์ค้าปลีกในช่วงคร่ึงแรกของปี 61 เติบโตประมาณ 3% ซึ่งเป็นไปตามสภาพการณ์ของ
ตลาด ก าลังซื้อ และภาวะเศรษฐกิจทีย่ังไม่ฟื้นตัวอย่างชัดเจน โดยแม้ตัวเลขจีดีพีของภาครัฐระบุว่าขยายตัว 4.8% แต่ส่วนใหญ่มาจากการบริโภค
ของภาครัฐ ในขณะที่อัตราการบริโภคของภาคเอกชนยังขยายตัวต่ าในระดับ 3.2% โดยเฉพาะพื้นที่ต่างจังหวัดก าลังซื้อยังไม่ฟื้นตัว โดยในช่วง
เดือน ก.ย.-ต.ค. 61 สมาคมฯ คาดว่าน่าจะเห็นภาพการส่งสัญญาณที่ชัดเจนขึ้นในด้านต่างๆ โดยหากไม่มีปัจจัยลบเชื่อว่าครึ่งหลังของปี 61 ก าลัง
ซื้อและเศรษฐกิจในภาพรวมจะเติบโตอย่างชัดเจน ซึ่งจะผลักดันภาพรวมของธุรกิจค้าปลีกไทยในปีนี้ให้เติบโตในระดับ 3-4% จากการเร่งรัด
เดินหน้าลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในช่วง 8 เดือนของปีงบประมาณ 2561 (ต.ค. 60-พ.ค. 61) สคร.
สามารถจัดเก็บเงินน าส่งรายได้แผ่นดิน จ านวน 125,931 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายการจัดเก็บรายได้แผ่นดินสะสม จ านวน 25,629 ล้าน
บาท หรือคิดเป็น 25% ของเป้าหมายรายได้แผ่นดินสะสม (100,302 ล้านบาท) ซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญในการช่วยรักษาเสถียรภาพการคลังของ
ประเทศ โดยรัฐวิสาหกิจที่น าส่งรายได้สะสมสูงสุด 5 ล าดับแรกในช่วงเดือน ต.ค. 60-พ.ค. 61 ได้แก่ ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล น าส่งรายได้ 
25,460 ล้านบาท, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) น าส่งรายได้ 20,784 ล้านบาท, บมจ.ปตท. (PTT) น าส่งรายได้ 17,519 ล้านบาท, 
ธนาคารออมสิน น าส่งรายได้ 17,309 ล้านบาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) น าส่งรายได้ 11,793 ล้านบาท 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 32.15 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที ่8 มิ.ย. โดยมีปัจจัยหลัก
มาจากการแข็งค่าเพิ่มขึ้นของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เป็นผลมาจากการประกาศขึ้นอตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) และมี
แนวโน้มที่เฟดจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีก 2 ครั้งในช่วงครึ่งหลังของปี 61 ท าให้นักลงทุนเริ่มซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มมากขึ้นเพื่อ
เก็งก าไรค่าเงิน 
  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 11-15 มิถุนายน 2561 ปีที่ 6 ฉบับที ่310 ประจ าวันที่ 18 มิถนุายน 2561 

 พฤษภาคม 2557 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ยอดขอใบอนุญาตประกอบกจิการ รง.4 และขยายกิจการในช่วง 5 เดือนแรกของปี 61 มีจ านวนทั้งสิ้น 2,034 โรงงาน 
เพ่ิมขึ้น 0.89%YoY ในขณะที่มูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 1.27 แสนล้านบาท ลดลง 26.16%YoY 

• ในเดือน พ.ค. 61 มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนธุรกิจทั่วประเทศ จ านวน 5,865 ราย เพ่ิมขึ้นจากปกี่อน 1% 

• สมาคมผูค้้าปลีกไทย คาดการณ์ว่า สถานการณ์ค้าปลีกในช่วงคร่ึงแรกของปี 61 เติบโตที่ระดับประมาณ 3% 

• ในช่วง 8 เดือนของปีงบประมาณ 2561 สคร. สามารถจัดเก็บเงินน าส่งรายได้แผ่นดินได้เป็นจ านวน 125,931 ล้านบาท 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 32.15 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. (อ่อนค่าจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที ่8 มิ.ย.) 
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ประเทศสหรัฐฯ: คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) มีมติปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพ่ิมขึ้น 0.25% 
ไปอยู่ที่ 1.75%-2%, กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ดีดตัวขึ้น 0.5% ในเดือน พ.ค.เมื่อเทียบรายเดือน หลังจาก
เพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือน เม.ย., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกพุ่งขึ้น 0.8% ในเดือน พ.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือน เม.ย. 

ประเทศจีน: ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่าการลงทุนด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 61 
ขยายตัว 10.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะที่ระดับ 4.1 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 6.50 แสนล้านดอลลาร์ สรอ.), ยอดค้าปลีกสินค้าผู้บริโภคใน
เดือน พ.ค. ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 8.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 3.04 ล้านล้านหยวน หรือประมาณ 4.75 แสนล้านดอลลาร์ สรอ., การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมในเดือน พ.ค. ขยายตัว 6.8% โดยชะลอตัวลงเล็กน้อยจากเดือน เม.ย. ที่ขยายตัว 7% 

ประเทศญี่ปุ่น: ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เผยว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน เม.ย. ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 2.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี 
โดยได้รับปัจจัยหนุนจากราคาพลังงานท่ีเพิ่มขึ้น, ส านักงานคณะรัฐบาลญี่ปุ่นเผยว่ายอดสั่งซ้ือเคร่ืองจักรพ้ืนฐานในเดือน เม.ย. พุ่งขึ้น 10.1% 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า สู่ระดับ 9.431 แสนล้านเยน หรือประมาณ 8.6 พันล้านดอลลาร์ สรอ. 

ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ก.ค. 61 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิ.ย. ที่ระดับ 65.06 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 0.68 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 0.9% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิ.ย. ทั้งนี้สัญญาน้ ามันดิบร่วงลงอย่างหนักหลังจากมีการคาดการณ์ว่าซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็น
สมาชิกรายใหญ่ของกลุ่มโอเปกอาจจะพิจารณาปรับเพิ่มก าลังการผลิต 500,000 บาร์เรล สู่ระดับ 1 ล้านบาร์เรล/วัน ขณะที่รัสเซียอาจพิจารณา
เพิ่มการผลิตสูงถึง 1.5 ล้านบาร์เรล/วัน นอกจากน้ีการผลิตน้ ามันที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐยังสร้างแรงกดดันต่อตลาด โดยแท่นขุดเจาะน้ ามันในสหรัฐท่ีมี
การใช้งานมีจ านวนเพิ่มขึ้นอีก 1 แท่น สู่ระดับ 863 แท่นในสัปดาห์นี้ 

 
 

 

 

 
 
 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (18-22 มิถุนายน 2561)  

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยข้อมลูดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือน มิ.ย. จากสมาคมผูส้ร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB), ดลุบัญชีเดินสะพัด
ประจ าไตรมาสที ่1/61, ดัชนีการผลิตเดือน มิ.ย.จากเฟดฟลิาเดลเฟยี, ยอดขายบ้านมือสองเดือน พ.ค. 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยข้อมูลดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน เม.ย. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยข้อมูลยอดส่งออก, การน าเข้า และดุลการค้าเดือน พ.ค. 
 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาหท์ี่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: FOMC ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพ่ิมขึ้น 0.25% ไปอยู่ที่ 1.75%-2%, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ใน
เดือน พ.ค. ดีดตัวขึ้น 0.5%, ยอดค้าปลีกในเดือน พ.ค. พุ่งขึ้น 0.8%  

• ประเทศจีน: การลงทุนด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในช่วง 5 เดือน แรกของปี 61 ขยายตัว 10.2% เมื่อเทียบเป็นราย
ปี, ยอดค้าปลีกสินค้าผู้บริโภคในเดือน พ.ค. ปรับตัวขึ้น 8.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี, การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน 
พ.ค. ขยายตัว 6.8% 

• ประเทศญี่ปุ่น: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน เม.ย. ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 2.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี, ยอดสั่งซ้ือเคร่ืองจักร
พ้ืนฐานในเดือน เม.ย. พุ่งขึ้น 10.1%  

• ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


