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 แนวโนม “ธุรกิจสีเขียว” กำลังเปนแนวโนมหลักของโลกในปจจุบันในเลมนี้ขอนำเสนอผลิตภัณฑ
ทำความสะอาดหมึกพิมพ “MIZAMO” ซึ่งจะชวยลดมลภาวะตอสิ่งแวดลอมและลดอันตรายตอสุขภาพ
ของผูใชงานอีกดวยสวนบทความเกี่ยวกับการปรับตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจครึ่งปหลังซึ่งจะถูก
ขับเคลื่อนดวยการเรงเบิกจายงบประมาณภาครัฐก็รวมอยูในเลมนี้เชนกัน เราหวังวาบทความตางๆ จะได
มีสวนชวยใหธุรกิจของอุตสาหกรรมของเราไดเติบโตอยางเขมแข็งไปดวยกัน

 “Green Business” is the hot trend in this year. Paper techniques will show you how 
important of printing ink cleaning chemical and how “MIZAMO” can help environment and 
prevent health hazard. In forecast, next government fiscal year was prepared to adjust 
economic growth targets and to acceleration of budget disbursement. We hope articles in 
this issue will be able to help your business grow strong together. 
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จีดีพีปนี้จะทะลุ
แรงสง 6 เดือนหลังคือคำตอบ

เศรษฐกิจไทยคร่ึงแรกของปท่ีผานมา ไดรับแรงสง จากหลายปจจัย โดยเฉพาะภาคสงออกท่ีอยูในชวงขาข้ึน
มาต้ังแตปลายปท่ีแลว โดยในเดือนพฤษภาคม ท่ีผานมา ภาคสงออกมีมูลคา 19.9 พันลานดอลลารสหรัฐฯ 
เติบโตถึง 12.7% ตอป เทียบกับนำเขามูลคา 19.0 พันลานดอลลารสหรัฐฯ เติบโต 18.3% ตอป สงผลให
ดุลการคาในเดือนพฤษภาคมเกินดุล 0.9 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ขณะท่ีรอบ 5 เดือนแรกของปการคาเกินดุล 
5.1 พันลานดอลลารสหรัฐฯ และมูลคาสงออกเติบโตถึง 7.2% บวกกับปจจัยหนุน การลงทุนภาครัฐ-เบิกจาย
ลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 2 เดือนแรกของไตรมาส 2/2560 สูงถึง3.6 หม่ืนลานบาท เติบโต 22%, ภาคทองเท่ียว
ในเดือนพฤษภาคม เติบโต 4.6% ปรับฤดูกาลเพิ่มขึ้น 1.5% จากเดือนกอน จากนักทองเที่ยวจีนที่กลับมา
อยูระดับใกลเคียงกับชวงกอนมีการปราบปรามทัวรศูนยเหรียญกอปรกับรายไดภาคเกษตรกรรมที่อยูใน
เกณฑดี ทำใหการบริโภคภาคเอกชนเริ่มขยายตัว ปจจัยบวกที่หนุนสงดังกลาวทำใหหลายสำนักทั้งรัฐและ
เอกชน จอปรับตัวเลขคาดการณเศรษฐกิจใหม ในเดือนกรกฎาคม นี้โดยตลาดคาดวาเศรษฐกิจครึ่งแรก
จะขยายตัว 3.3% เทียบกับครึ่งแรกปที่แลวที่ขยายตัว 3.4%

Over the first half of 2017, Thailand’s economic growth was driven by many positive factors, 
particularly the exports since the end of the previous year. In May 2017, the value of exports 
was estimated to shift by 12.7% per year. The value of imports went up by 18.3% per year 
to US$19.0 billion, resulting in a trade surplus of US$0.9 billion while the first five months of 
this year, a trade surplus rose to US$5.1 billion and the value of exports expanded by 7.2%, 
backed by supportive factors, for instance, larger investments of the government sector and 
state enterprises. During the first two months of the second quarter of 2017, the value shifted 
to Bt36 billion or increased 22%. In May, Thailand’s tourism industry achieved a 4.6% growth, 
increased by 1.5% compared to April, according to the government’s bold efforts to ban the 
zero-dollar tours drove the Chinese tourists to be as high as the previous year’s rate of arrivals. 
In the meantime, the private sector’s consumption began to expand following a positive outlook 
of agricultural incomes. Due to the positive factors mentioned above, several public organizations 
and private firms were prepared to adjust their economic forecasts as of July 2017. It was 
anticipated that the Thai GDP would expand by 3.3% in the first half, compared to a 3.4% 
growth achieved in the same period of 2016.   

Thai GDP expected to shift 3.5 %
in the second half of  2017

รัฐ-เอกชน จอปรับเปา
Public and private sectors prepare 
to adjust Economic Growth Targets

ปจจัยหนุนศก.ครึ่งปหลัง
The Second Half’s Positive 
Factors for Economic Revival

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผูอำนวยการ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ออกมา
แถลงวาสศค. เตรียมปรับประมาณการ
เศรษฐกิจปนี้ใหม เนื่องจากไตรมาสสองที่
ผานมา เศรษฐกิจมีแนวโนมขยายดีข้ึนตอเน่ือง
จากไตรมาสแรกท่ีขยายตัวได 3.3% จากภาคการสงออกท่ีปรับตัวดีข้ึน โดย สศค.
จะทบทวนเปาประมาณการอีกครั้ง จากเดิมที่คาดวาเศรษฐกิจปนี้จะโตที่ 3.6% 
สงออกขยาย 3.3% เชนเดียวกับศูนยวิจัยกสิกรไทย ท่ีเตรียมปรับเปาใหมในเร็วๆ น้ี 
โดยคาดสงออกจะขยายในชวง 3.5 - 4.5 % จากเดิมที่ 2%
 
Mr.Krisda Chinavicharana, Director-General of the Fiscal Policy Office 
(FPO), said that the FPO was preparing to revise its economic estimation 
for 2017 fostered by a sign of recovery in the second quarter. As Thailand 
economic continue to grow at 3.3%, resulted from the increasing of exports 
in the first quarter. The FPO would review its economic forecast again as 
of the Thai economy and its exports had been expected to grow by 3.6% 
and the export will grow 3.3% respectively. Similar to Kasikorn Research 
Center, the value of exports was forecasted to increase by 3.5 - 4.5% 
compared to a previous forecast of 2%.  

แรงขับเคล่ือนเศรษฐกิจคร่ึงปหลัง นอกจาก ภาคสงออกท่ีไดอนิสงคจากการคาโลก
ลาสุด (19 เมษายน 2560) กองทุนการเงินระหวางประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ไดปรับเพ่ิม
คาดการณเศรษฐกิจโลกเปน 3.5% และการคาโลกวาจะขยายถึง 3.8% ซ่ึงนับเปน
ครั้งแรกในรอบ 3 ปที่การคาโลกกลับมาขยายตัวสูงกวาจีดีพีโลก แรงสงจากการ
ลงทุนรัฐในปน้ีท่ีคาดโตเปน เลข 2 หลัก 10 - 12% และการต้ังงบขาดดุลปงบประมาณ 
2561 (1 ตุลาคม2560) จำนวน 4.5 แสนลานบาท และการทองเท่ียวในคร่ึงปหลัง 
โดยเฉพาะนักทองเที่ยวจีนและ มาเลเซียที่เริ่มกลับมาตั้งแตเดือนพฤษภาคม

For the second half of 2017, Thailand’s export sector was expected to gain 
tangible benefits from global trades (April, 2017), the International Monetary 
Fund (IMF) had raised its global economic forecast to 3.5% and global 
trade estimation to 3.8%, considered the brighter-than-expected outlook 
to be seen for the first time in three years that the world trade growth rates 
could be higher than the global GDP. Additionally, the government’s 
investments were estimated to achieve 2-digit growth of around 10-12%, 
while the budget deficit as of the fiscal year 2018 (October 1, 2017) would 
be maintained at Bt450 billion. Furthermore, the country’s tourism would 
be able to grow in the second half, resulted from the surge in arrivals of 
Chinese and Malaysian tourists since May.

ดร.เชาว เกงชน กรรมการผูจัดการ บริษัท
ศูนยวิจัยกสิกรไทย จำกัด ใหความเห็นกับ 
“ฐานเศรษฐกิจ” วา เศรษฐกิจไตรมาส 2 

คาดจะขยายตัว 3.3 % เพราะเทียบกับฐาน
ที่สูง (ไตรมาส 2/2559 ที่ 3.5% ) แตครึ่งป
หลังจะดีกวา จากปจจัยหนุนท้ังการเรงเบิก
จายงบประมาณ ฤดูกาลทองเท่ียว การลงทุน
เอกชนที่ติดลบในครึ่งแรกเริ่มกระเตื้องบาง 
สงผลเชิงบวกทำใหเศรษฐกิจทั้งปมีโอกาส
โตระดับ 3.5% ได สวนปจจัยลบคือ กำลัง
ซื้อที่ยังไมฟน จากขอจำกัดดานการบริโภค 
หน้ีครัวเรือนท่ียังอยูระดับสูงสวนหน่ึงสะทอน
จากยอดใชบัตรเครดิตท่ีชะลอ และแนวโนม
สงออกในครึ่งปหลังที่โตนอยกวาครึ่งแรก 
โดยกสิกรไทยคาดวา สงออกทั้งปจะโตเกิน 
3% หรือชวง 3.5 - 4.5% จากเดิมท่ีคาด 2% 
กวา แตคงไมถึงเปาที่กระทรวงพาณิชย
คาดไวที่ 5%

Dr. Charl Kengchon, Managing Director 
of Kasikorn Research Center, told 
Thansettakij that the Thai GDP would 
grow by 3.3% in the second quarter 
this year, compared to a high estimation 
rate of 3.5% made in the same period 
last year. Several positive aspects, for 
instance, the acceleration of budget 
disbursement, rebound of domestic 
tourism, and development of private 
investments, would help maintain the 
country’s economy growth at 3.5% for 
the entire year. However, negative 
circumstances, such as unrecovered 
purchasing power, increasing of house-
hold debts, and lower use of credit 
cards, could still be expected. For the 
whole year, Thai exports could shift 
around 3.5 - 4.5% from a previous 
expectation of 2% but the growth rate 
would not exceed 5% as predicted 
earlier by the Commerce Ministry.

3.5%? 
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การันตีคนไทยไอเดียเด็ด ประยุกต 
Tech เติมเต็มไดทุกไลฟสไตล 
Technology-Based Ideas to 
Sparkle in Startup Thailand 2017 
ตองยอมรับวาต้ังแตภาครัฐทำแนวคิด “เศรษฐกิจดิจิทัล” จึงไดเห็นภาพการสนับสนุนและผลักดันประเทศไทย
ใหเขาสูยุค “ไทยแลนด 4.0” ผานกิจกรรมและโครงการหลากหลายรูปแบบทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน 
ซึ่งลวนเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน ภายใตเปาหมายใชเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองชีวิตดิจิทัล “Startup 
Thailand 2017” งาน Startup คร้ังท่ี 2 ทำใหเราเห็นอะไรท่ีหลากหลายมากข้ึน ท้ังไอเดียเด็ดๆ แนวคิดเจงๆ 
ทางเทคโนโลยี ท่ีเหลา Startup พากันนำเสนอออกมาในรูปแบบเคร่ืองมืออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิต 
รวมถึงเปนตัวชวยใหภาคธุรกิจมีโอกาสเขาถึงลูกคาไดมากขึ้น สะดวกขึ้นดวย 

Admittedly, as the current Thai government has determined topush forward the “Digital Economy” 
development, Thailand is strategically driven towards the “Thailand 4.0” era, a new economic 
model aimed at developing the value-based economy for the country, via several key projects and 
activities supported by the public and private sectors. As new strategies are progressed in the 
same direction, the application of modern technology is expected to play its pivotal role in 
advancing people’s digital lifestyles. The government had promoted the “2nd Startup Thailand 
2017” event to innovation-based ideas and techno-logical concepts evolved by Thai startup. 
Many new-fangled gadgets were developed to highly facilitate changing lifestyles of people as well 
as provide business entrepreneurs with greater opportunities to attract their targeted customers.

งานน้ีมีผูประกอบการรายใหญในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม การเงิน 
และภาครัฐ ก็มาออกบูธโชวเทคโนโลยีล้ำสมัย ภายใตธีม “Scale 
UpAsia” ขยายธุรกิจไปยังตางประเทศหรือระดับภูมิภาค กับเทรนด
ท่ีคาดวามีโอกาสเติบโตสูง 9 ดาน อาทิ เกษตรและอาหาร (AgriTech/
FoodTech), การแพทยและสาธารณสุข (MedTech/HealthTech), 
เทคโนโลยีการเงิน (FinTech), กลุมอุตสาหกรรม 4.0 (IndustryTech), 
การเดินทางอิเล็กทรอนิกส (TravelTech), ไลฟสไตล (LifeStyle),
พาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce), ภาครัฐและการศึกษา 
(GovTech/EdTech) และอสังหาริมทรัพย (PropertyTech-Urban-
Tech) อีกท้ังโซนนิทรรศการจากมหาวิทยาลัยกวา 30 แหงท่ัวประเทศ 
ที่รวบรวมผลงานตนแบบและแผนธุรกิจในโครงการ Innovative 
Startup ที่มีความรูความสนใจในเทคโนโลยีและการประยุกตใช 
มาจัดแสดงเพื่อโชวศักยภาพเยาวชนไทยตนกลายุคใหมของ
ประเทศไทยอีกดวย

Startup Thailand 2017 

Participated by reputed business operators from the telecom-
munications and financial services industries as well as the 
government sector, the event was launched under the theme 
“Scale up Asia”, as part of the goal to generate greater startup 
expansion to this region and the overseas market. Also, the 
rising star of 9 groups of industry, comprising of AgriTech/
FoodTech, MedTech/HealthTech, FinTech, IndustryTech, 
TravelTech, LifeStyle, E-Commerce, GovTech/EdTech, and 
PropertyTech/UrbanTech, were expected to see strong growth 
in the near future. In the exhibition zone, technology-savvy 
students from over 30 renowned universities across the country 
were invited to introduce their successful academic master-
pieces uniqueness and competitive business plans developed 
for the Innovative Startup project

สามารถเรียกไดวาการตลาดจากน้ีตอไป จะไมไดใหความสำคัญแคเพียงพัฒนาเทคโนโลยีใหตอบโจทยกลุมลูกคาเปาหมายเพียงอยางเดียว 
แตการรวมพัฒนากับ FinTech ภาคการเงินการธนาคาร มีสวนอยางมากท่ีจะชวยขยายการทำการตลาดให Start up เติบโตอยางแข็งแรง

From now on, the application of modern technology will not entirely result in successful marketing strategies, but it have to
broader and clearer understanding towards the FinTech industry, anticipated to efficiently bring lucrative benefits to 
Thailand’s startup market in the long run.

MARKETING Update
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