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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ปรับคาดการณ์จ านวนการเติบโตของธุรกิจจัดต้ังใหม่ในปี 60 เป็น 66,000 - 68,000 ราย จากเดิมที่ 
66,000 ราย จากในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.-ต.ค.) มีการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท จ านวน61,615 ราย มีมูลค่าทุนทั้งสิ้น 
304,244 ล้านบาท จ านวนธุรกิจจัดตั้งใหม่เพิ่มขึ้น จ านวน 7,536 ราย คิดเป็น 14% เมื่อเทียบกับ ม.ค.- ต.ค.59 ซึ่งมีจ านวน 54,079 ราย ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เผยว่า ปีงบประมาณ 61 (ต.ค. 60 – ก.ย. 61) 
กนอ.จะสามารถสร้างยอดขายและเช่าท่ีดินของนิคมอุตสาหกรรมได้ถึง 3,500 ไร่ เนื่องจากแนวโน้มการลงทุนในปี 61 คาดว่าจะขยายตัวดี
จากการที่รัฐบาลได้มี นโยบายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) การก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย มาตรการส่งเสริมการ
ลงทุนจากบีโอไอ และกฎหมายที่ชัดเจน รวมถึงการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศที่มีแนวโน้มการเติบโตตามทิศทางการใช้ก าลังการผลิตของผู้ประกอบการที่มีอัตราที่สูงขึ้นกว่าปี 60  ส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยว่า สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ ITU ได้
เปิดตัวรายงานประจ าปีเรื่องมาตรวัดสังคมสารสนเทศ 2017 (Measuring the Information Society 2017) ซึ่งจะมีการจัดอันดับดัชนีช้ีวัดด้าน
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Development Index หรือ IDI) ของปี 2560 จาก 176 ประเทศท่ัวโลก โดยประเทศไทย
ขยับอันดับดีขึ้นโดยอยู่ในอันดับ 78 ของโลก จากเดิมเมื่อปี 2559 อยู่ที่อันดับ 82 เป็นผลจากจ านวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
อินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่เพ่ิมขึ้นจากนโยบายการจัดสรรคลื่นความถี่และการเปิดให้บริการ 3G/4G ครอบคลุมการ "แบงก์ชาติ" ไฟเขียว 5 ธนาคาร 
ออกจากแซนด์บอกซ์ ให้บริการ "คิวอาร์โค้ด" เป็นการทั่วไปได้ โดยต่อยอด จากบริการพร้อมเพย์ ช้ีเบื้องต้นเหมาะกับธุรกรรมช าระเงิน
พื้นฐานไม่ซับซ้อน เตรียมต่อยอดใช้กับบัตรเครดิต เพิ่มเติม สมาคมแบงก์มั่นใจ ปริมาณธุรกรรมพุ่ง นายกสมาคมของขวัญของช าร่วยไทย และ
ของตกแต่งบ้าน เปิดเผยว่า มาตรการช่วยเหลือของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และมาตรการทางเศรษฐกิจอื่นๆ 
จะเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยกระตุ้นบรรยากาศการซ้ือขายสินค้าปลายปีนี้ รวมถึงตลาดของขวัญไทยก าลังกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง เช่ือว่าไตรมาส 4 
/2560 ตัวเลขตลาดของขวัญของแต่งบ้านเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว คาดทั้งปีมีมูลค่าสูงถึง 1.1 หมื่นล้านบาท ส่วนการส่งออกช่วงปลายปีขยายตัว 3% 
มากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจสหรัฐประเทศคู่ค้าสัดส่วน 25% ของส่งออกทุกตลาด และการ
ขยายตัวดีของตลาดอาเซียนจะท าให้ตลาดของขวัญของช าร่วยไทยปีหน้าขยายตัวอีก 4-5% 

อัตราแลกเปลี่ยน: ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมา (ศุกร์ที่ 17 พ.ย.) ปิดที่ระดับ 32.85 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากนักลงทุนได้เทขายเงินดอลลาร์ในช่วงปลายสัปดาห์ ท าให้แรงบวกของสกุลเงินดอลลาร์ถูกสกัดลง หลังจากท่ีสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติ
ผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปภาษี  
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 13-17 พ.ย.60 ปีที่ 6 ฉบับที ่280 ประจ าวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ปรับคาดการณ์จ านวนการเติบโตของธุรกิจจัดต้ังใหม่ในปี 60 เป็น 66,000 - 68,000 ราย 
 กนอ. ดันขายที่ดินพุ่ง 3.5 พันไร่ มองนโยบาย 'อีอีซี' หนุนลงทุน 
 ไทยขึ้นอันดับ78พัฒนาไอซีที จัดสรรคลื่นดันจ านวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ิม 
 '5 แบงก์' ผ่านคิวอาร์โค้ดธปท.ไฟเขียวออกจาก 'แซนด์บอกซ'์ เปิดใช้ทั่วไป 
 ออเดอร์ของขวัญของช าร่วยฟ้ืน ผู้ส่งออกมือระวิงรับทรัพย์ปีวอก เดอะมอลลล์ั่นปีใหม่โกยหมืน่ล้าน 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เพ่ิมขึ้น 0.4% ในเดือนต.ค.เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 
0.4% เช่นกันในเดือนก.ย., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ขยับขึ้น 0.1% ในเดือนต.ค., ดัชนีราคาน าเข้าเพ่ิมขึ้น 2.5% ในเดือนต.ค. ซึ่งชะลอตัว
ลงหลังจากปรับตัวข้ึน 2.7% ในเดือนก.ย., ดัชนีราคาส่งออกเดือนต.ค. เพ่ิมขึ้น 2.7% หลังจากเพิ่มขึ้น 2.8% ในเดือนก.ย., กระทรวงพาณิชย์
เปิดเผยยอดค้าปลีกเพ่ิมขึ้น 0.2% ในเดือนต.ค. หลังจากพุ่งขึ้น 1.9% ในเดือนก.ย. 

ประเทศอังกฤษ: ส านักงานสถิติแห่งชาติรายงานยอดค้าปลีกเดือนต.ค.ปรับตัวลดลง 0.3% จากช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้วเนื่องจากเงิน
เฟ้อที่อยู่ในระดับสูงส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภค, จ านวนผู้มีงานท าอยู่ที่ระดับ 32 ล้านคนในช่วงเดือนก.ค.-ก.ย. ลดลง 14,000 คน
จากช่วงเดือนเม.ย.-มิ.ย. ส่วนจ านวนคนว่างงานในอังกฤษลดลง 59,000 คนในช่วงเดือนก.ค.-ก.ย. ขณะที่อัตราว่างงานยังคงทรงตัวที่ 4.3% 

ประเทศญี่ปุ่น: เศรษฐกิจญี่ปุ่นโต 1.4% ต่อปีในไตรมาส 3 ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้เล็กน้อยท่ี 1.3% โดยมีแรงหนุนจากการส่งออกที่
คึกคัก, ธนาคารกลาง (BOJ) เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (PPI) ปรับตัวขึ้น 3.4% ในเดือนต.ค. เมื่อเทียบเป็นรายปี 

จีน: ส านักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยว่า ยอดการลงทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขยายตัว 7.8%, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน
ต.ค. ขยายตัว 6.2%, ยอดค้าปลีกเดือนต.ค.ขยายตัว 10% เมื่อเทียบเป็นรายปี, อัตราการใช้ก าลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรมพุ่งแตะระดับ 
76.6% ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ , กระทรวงพาณิชย์ของจีนเปิดเผยการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (ODI) นอกภาคการเงิน ร่วงลง 
40.9% ในช่วงเดือนม.ค.-ต.ค. เมื่อเทียบเป็นรายปี 

ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.21% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ธ.ค. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 17 พ.ย. ที่ระดับ 56.55 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 0.19 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 0.21% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 10 พ.ย. สัญญาน้ ามันดิบ WTI ดีดตัวขึ้น หลังจากที่รัฐมนตรีพลังงานของซาอุดิอาระเบีย เปิดเผย
ว่า กลุ่มโอเปกอาจขยายเวลาการปรับลดก าลังการผลิตน้ ามัน ในการประชุมโอเปกซึ่งจะมีขึ้นในวันท่ี 30 พ.ย.นี้ ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย 
นอกจากนี้ การที่สกุลเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงยังช่วยหนุนให้ราคาน้ ามันพุ่งขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ส าหรับแท่นขุดเจาะน้ ามันของเบเกอร์ฮิวจ์ยังคง
อยู่ท่ีระดับ 738 แท่นเหมือนเช่นสัปดาห์ที่ผ่านมา 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (20-24 พ.ย. 60)  

 สหรัฐ : ดัชนีช้ีน าทางเศรษฐกิจเดือนต.ค.จาก Conference Board, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนต.ค., ดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภคขั้น
สุดท้ายของเดือนพ.ย. จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน 

 อีย ู: ดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นเดือนพ.ย., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเบื้องต้นเดือนพ.ย. จากมาร์กิต 
 อังกฤษ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 3 (ประมาณการครั้งท่ี 2) 
 ญี่ปุ่น : ยอดส่งออก, น าเข้า และดุลการค้าเดือนต.ค. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 ประเทศสหรัฐ : ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เพ่ิมขึ้น 0.4% ในเดือนต.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ขยบัขึ้น 0.1% ในเดือนต.ค., ดัชนี
ราคาน าเข้าเพ่ิมขึ้น 2.5% ในเดือนต.ค., ดัชนีราคาส่งออกเดือนต.ค. เพ่ิมขึ้น 2.7%, ยอดค้าปลีกเพ่ิมขึ้น 0.2% ในเดือนต.ค. 

 ประเทศอังกฤษ : ยอดค้าปลีกเดือนต.ค.ปรับตัวลดลง 0.3%, จ านวนคนว่างงานในอังกฤษลดลง 59,000 คนในช่วงเดือนก.ค.-ก.ย. 
 ประเทศญี่ปุน่ : เศรษฐกิจญี่ปุ่นโต 1.4% ต่อปีในไตรมาส 3, ดัชนีราคาผู้บริโภค (PPI) ปรับตัวขึ้น 3.4% ในเดือนต.ค. 
ประเทศจีน : ยอดการลงทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขยายตัว 7.8%, ภาคอุตสาหกรรมเดือนต.ค. ขยายตัว 6.2%, ยอดค้าปลีก
เดือนต.ค.ขยายตัว 10% เมื่อเทียบเป็นรายปี, อัตราการใช้ก าลังการผลิตแตะระดับ 76.6% ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้, การลงทุน
โดยตรงร่วงลง 40.9% ในช่วงเดือนม.ค.-ต.ค.  


