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นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว. อุตสาหกรรมเปิดเผยว่า ในช่วง 9 เดือนของปีงบประมาณ 63 มีนักลงทุนยื่นคำขอใบอนุญาตแจ้งเร่ิม
ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศจำนวน 163 ราย เพ่ิมขึ้น 33.6% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ 62 แบ่งเป็นการ
ขออนุญาตประกอบกิจการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) จำนวน 104 ราย และนิคมอุตสาหกรรมนอกพื้นที่
อีอีซี จำนวน 59 ราย ทำให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 14,698 ราย รวมมูลค่าการลงทุนรวม 74,395 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.7% เทียบปีช่วงเดียวกัน
ของปีงบประมาณ 62 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เสนอที่ประชุม ครม. ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานให้รับทราบความคืบหน้าการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ โดย สศช. เตรียมปรับปรุงแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติให้สอดคล้องและครอบคลุมของแผนแม่บทฯ ในการรองรับชีวิตวิถีใหม่ หรือนิว นอร์มัล รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งที่ประชุม ครม. ได้เห็นชอบแล้ว และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ทำหนังสือแจ้งให้ทุกหน่วยงานได้
รับทราบ เพื่อเตรียมพร้อมปรับปรุงแผนแม่บทฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) รายงานว่าตัวเลขหนี้สาธารณะของไทย ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 63 อยู่ท่ีระดับ 7.44 ล้านล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 4.9 แสนล้านบาทจากสิ้นปีก่อนที่มีจำนวน 6.95 ล้านล้านบาท ส่งผลให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีปรับเพิ่มขึ้นจาก 41% เพ่ิม
เป็น 44.76% โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องออก พ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท เพื่อที่จะนำมาใช้จ่าย
เยียวยาดูแลประชาชนที่ได้นับผลกระทบ และฟื้นฟเูศรษฐกิจ รวมถึงยังมีการกู้เพื่อใช้บริหารสภาพคล่อง และการปรับโครงสร้างหนี้ตามแผนการ
บริหารหนี้สาธารณะประจำปี 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.11 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 7 ส.ค. 63 ซึ่งปิดที่
ระดับ 31.16 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เงินบาทแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่เงินดอลลาร์ฯ อ่อนค่าลงท่ามกลางสัญญาณ
ตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีนก่อนกำหนดการหารือความคืบหน้าของการดำเนินการตามข้อตกลงการค้าเฟสแรก นอกจากนั้นเงินดอลลาร์ฯ 
ยังเผชิญแรงเทขายจากความไม่แน่นอนของบทสรุปของมาตรการเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 ของสหรัฐฯ ซึ่งทำเนียบขาวและสภาคองเกรส
ยังมีจุดยืนท่ีแตกต่างกัน อย่างไรก็ดี ค่าเงินบาทได้ลดช่วงบวกลงในช่วงปลายสัปดาห์ เนื่องจากตลาดรอติดตามท่าทีระหว่างสหรัฐฯ-จีน และการ
ประกาศตัวเลขจีดีพีไตรมาสที ่2/63 ของไทยในช่วงสัปดาห์ถัดไป ซึ่งคาดการณ์ว่าอาจหดตัวลงในอัตราตัวเลขสองหลัก 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ในช่วง 9 เดือนของปีงบประมาณ 63 มีนักลงทุนยื่นคำขอใบอนุญาตแจ้งเร่ิมประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ 
จำนวน 163 ราย เพ่ิมขึ้น 33.6% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ 62 

• สศช. เตรียมปรับปรุงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้สอดคล้องและครอบคลุมของแผนแม่บทฯ ในการรองรับชีวิตวิถี
ใหม ่หรือนิว นอร์มัล 

• ตัวเลขหนี้สาธารณะของไทย ณ คร่ึงปีแรกของปี 63 อยู่ท่ี 7.44 ล้านล้านบาท คิดเป็น 44.76% ของจีดีพี 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 31.11 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 7 ส.ค. 63 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เผยว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.ค. เพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจาก
ลดลง 0.2% ในเดือน มิ.ย., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ก.ค. เพ่ิมขึ้น 0.6% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.6% เช่นกันในเดือน 
มิ.ย., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เผยว่า ยอดค้าปลีกในเดือน ก.ค. เพิ่มขึ้น 1.2% หลังจากดีดตัวขึ้น 8.4% ในเดือน มิ.ย., ธนาคารกลางสหรัฐฯ 
(เฟด) รายงานว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมในเดือน ก.ค. เพ่ิมขึ้น 3.0% หลังจากพุ่งขึ้น 5.7% ในเดือน มิ.ย. 

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ก.ค เพิ่มขึ้น 2.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี 
หลังจากท่ีปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.5% ในเดือน มิ.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.ค. ลดลง 2.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี, ยอดค้าปลีกเดือน ก.ค. 
หดตัวลง 1.1% เมื่อเทียบเป็นรายป,ี อัตราว่างงานในพื้นที่เขตเมืองในเดือน ก.ค. อยู่ท่ี 5.7% ไม่เปลี่ยนแปลงจากตัวเลขในเดือน มิ.ย. ที่ผ่าน
มา, กระทรวงพาณิชย์จีนเผยว่ายอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในเดือน ก.ค. พุ่งขึ้น 15.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะที่ระดับ 
6.347 หมื่นล้านหยวน (ประมาณ 9.14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ), สมาคมผู้ผลิตยานยนต์ของจีน (CAAM) เผยว่ายอดขายรถยนต์โดยรวมของจีน
ในเดือน ก.ค. เพ่ิมขึ้น 16.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะทีร่ะดับ 2.11 ล้านคัน  

สหราชอาณาจักร: ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาสที่ 2/63 หดตัว 20.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 
เนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 2.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ก.ย. 63 ปิดตลาดเมื่อวันที ่14 ส.ค. ที่ระดับ 42.01 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.79 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
2.1% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสัญญาน้ำมันดิบปรับตัวข้ึนหลังสหรัฐฯ เผยสต็อกน้ำมันดิบลดลง 4.5 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์
ที่แล้ว ซึ่งช่วยทำให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะชะลอตัวของความต้องการใช้น้ำมัน นอกจากนั้นแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐฯ ที่มีการ
ใช้งานยังมีจำนวนลดลง 4 แท่น สู่ระดับ 172 แท่นในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นการลดลงเป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกัน 

 

 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (17-21 สิงหาคม 2563) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีการผลิตเดือน ส.ค., ดัชนีช้ีนำเศรษฐกิจเดือน ก.ค. 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.ค. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน มิ.ย., ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือน ก.ค., ยอดสั่งซื้อ
เครื่องจักรเดือน มิ.ย. 

• ประเทศไทย: การแถลงตัวเลข GDP ไตรมาสที ่2/63 (ในวันที่ 17 ส.ค. 63) 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.ค. เพ่ิมขึ้น 0.6%MoM, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ก.ค. เพ่ิมขึ้น 0.6%MoM, 
ยอดค้าปลีกในเดือน ก.ค. เพ่ิมขึ้น 1.2%, การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมในเดือน ก.ค. เพ่ิมขึ้น 3.0% 

• ประเทศจีน: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ก.ค เพ่ิมขึ้น 2.7%YoY, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.ค. ลดลง 2.4%YoY, ยอดค้า
ปลีกเดือน ก.ค. หดตัวลง 1.1%YoY, อัตราว่างงานในพื้นที่เขตเมืองในเดือน ก.ค. อยู่ที่ 5.7%, ยอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
(FDI) ในเดือน ก.ค. พุ่งขึ้น 15.8%YoY, ยอดขายรถยนต์โดยรวมของจีนในเดือน ก.ค. เพ่ิมขึ้น 16.4%YoY 

• สหราชอาณาจักร: ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาสที ่2/63 หดตัว 20.4%QoQ 

• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 2.1% เมื่อเทยีบกับสัปดาห์ก่อน 


