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     เม่ือวันจันทร์กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้รายงานการใช้จ่ายภาคการก่อสร้างใน
สหรัฐฯ ประจําเดือนมีนาคมเพิ่มข้ึนร้อยละ 
เดือนตุลาคมปี 

 การใช้จ่ายภาคการก่อสร้างในเดือนมีนาคมของภาคเอกชนเพิ่มสูงข้ึนร้อยละ 
สูงที่สุดนับต้ังแต่เดือนตุลาคมปี 
ร้อยละ 1.6 ส่วนการใช้จ่ายภาคการก่อสร้างโรงงานและสํานักงานเพิ่มข้ึนร้อยละ 
ระดับสูงสุดนับต้ังแต่เดือนตุลาคมปี 
รัฐบาลท้องถ่ินลดลงร้อยละ 
กลางของสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 

  นอกจากน้ี ในรายงานได้แจ้งดัชนี 
มีนาคมลดลงอยู่ท่ี 
กุมภาพันธ์ ส่วนดัชนีการจ้างงานเพิ่มสูงข้ึน 
คําส่ังซ้ือสินค้าลดลง 
จุดจาก 51.5 

 

กฎ & ระเบยีบ 
  สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เห็นชอบ

ผ่านสภาฯ ด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น 
ร่างและเห็นชอบจากวุฒิสภาอย่างท่วมท้น อีกท้ัง ทําเนียบขาวให้การสนับสนุน และคาดว่า
ประธานาธิบดีโอบาม่

การใช้จ่ายภาคการก่อสร้างในสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนในเดือนมีนาคม

สหรัฐฯ ออกกฎหมายปกป้องความลับทางการค้า

เศรษฐกิจ............
กฎ&ระเบียบ.......

การค้า................

.....การใช้จ่ายภาคการก่อสร้างในสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนในเดือนมีนาคม

.....สหรัฐฯ ออกกฎหมายปกป้องความลับทางการค้า

.....กฏหมายยกเว้นภาษีสินค้านําเข้าที่ไม่ผลิตของสหรัฐอเมริกา

.....คาดการใช้จ่ายซ้ือเครื่องประดับในวันแม่จะสูงถึง 

.....ยอดขายของ 

.....ยอดขายรถใหม่และรถบรรทกุสหรัฐฯ ดีที่สุดในรอบปี
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ข้อมลูต่างๆ ทีป่รากฎ เปน็ขอ้มูลทีไ่ด้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้ขอ้มูลแก่ผู้
สํานักงานส่งเสริมการค้าระหวา่งประเทศ ณ นครชิคาโก จะไม่รบัผิดชอบในความเสียหายใดใด ทีอ่าจเกิดขึ้นจากการที่มบีุคคลนําข้อมูลนีไ้ปใช้

  

เม่ือวันจันทร์กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้รายงานการใช้จ่ายภาคการก่อสร้างใน
สหรัฐฯ ประจําเดือนมีนาคมเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.3 ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดในรอบ 
เดือนตุลาคมปี 2550 

การใช้จ่ายภาคการก่อสร้างในเดือนมีนาคมของภาคเอกชนเพิ่มสูงข้ึนร้อยละ 
สุดนับต้ังแต่เดือนตุลาคมปี 2550 และการใช้จ่ายภาคการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยเพิ่มสูงข้ึน

ส่วนการใช้จ่ายภาคการก่อสร้างโรงงานและสํานักงานเพิ่มข้ึนร้อยละ 
ระดับสูงสุดนับต้ังแต่เดือนตุลาคมปี 2551 ในขณะท่ีการใช้จ่ายการก่อสร้างของท้ังรัฐและ

ถ่ินลดลงร้อยละ 1.9 ในเดือนมีนาคม ส่วนการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างของรัฐบาล
กลางของสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 7.4  

นอกจากน้ี ในรายงานได้แจ้งดัชนี ISM ภาคการผลิตของโรงงานในสหรัฐฯ ในเดือน
มีนาคมลดลงอยู่ท่ี 50.8 จุดซึ่งตํ่ากว่าท่ีคาดการณ์ไว้ท่ี 51.4 และตํ่ากว่า 
กุมภาพันธ์ ส่วนดัชนีการจ้างงานเพิ่มสูงข้ึน 49.2 จุดจาก 48.1 จุดในเดือนกุมภาพันธ์ แต่
คําส่ังซื้อสินค้าลดลง 55.8 จุดจาก 58.3 จุด และดัชนีราคาสินค้าและบริการเพิ่มสูงข้ึน 

5 จุด        

    ท่ีมา: สํานักข่าวรอยเตอร ์วันท่ี 

สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เห็นชอบกฎหมายคุ้มครองความลับทางการค้า
ด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น 410-2 เมื่อสัปดาห์ท่ีผ่านมา 

ร่างและเห็นชอบจากวุฒิสภาอย่างท่วมท้น อีกท้ัง ทําเนียบขาวให้การสนับสนุน และคาดว่า
ประธานาธิบดีโอบาม่าจะลงนามในกฎหมายให้มีผลบังคับในไม่ช้าน้ี

การใช้จ่ายภาคการก่อสร้างในสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนในเดือนมีนาคม

สหรัฐฯ ออกกฎหมายปกป้องความลับทางการค้า

การใช้จ่ายภาคการก่อสร้างในสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนในเดือนมีนาคม  
สหรัฐฯ ออกกฎหมายปกป้องความลับทางการค้า  
กฏหมายยกเว้นภาษีสินค้านําเข้าที่ไม่ผลิตของสหรัฐอเมริกา 
คาดการใช้จ่ายซ้ือเครื่องประดับในวันแม่จะสูงถึง 4.2 พันล้านเหรียญฯ
ยอดขายของ Amazon ไตรมาสแรกพุง่ 28%  
ยอดขายรถใหม่และรถบรรทกุสหรัฐฯ ดีที่สุดในรอบปี  

ข่าวเด่นประจําสัปดาห์จากสหรฐัอเมริกา 
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เมษายน -5 พฤษภาคม 2559

ข้อมลูต่างๆ ทีป่รากฎ เปน็ขอ้มูลทีไ่ด้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้ขอ้มูลแก่ผู้สนใจเท่านัน้  
สํานักงานส่งเสริมการค้าระหวา่งประเทศ ณ นครชิคาโก จะไม่รบัผิดชอบในความเสียหายใดใด ทีอ่าจเกิดขึ้นจากการที่มบีุคคลนําข้อมูลนีไ้ปใช้ไม่ว่าโดยทางใด 

1 

 

เม่ือวันจันทร์กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้รายงานการใช้จ่ายภาคการก่อสร้างใน
ซ่ึงเป็นระดับสูงท่ีสุดในรอบ 8.5 ปีนับต้ังแต่

การใช้จ่ายภาคการก่อสร้างในเดือนมีนาคมของภาคเอกชนเพิ่มสูงข้ึนร้อยละ 1.1 ซ่ึง
และการใช้จ่ายภาคการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มสูงข้ึน

ส่วนการใช้จ่ายภาคการก่อสร้างโรงงานและสํานักงานเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.7 แตะ
ในขณะท่ีการใช้จ่ายการก่อสร้างของทั้งรัฐและ

ในเดือนมีนาคม ส่วนการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างของรัฐบาล

ภาคการผลิตของโรงงานในสหรัฐฯ ในเดือน
และตํ่ากว่า 51.8 จุดในเดือน

จุดในเดือนกุมภาพันธ์ แต่
าและบริการเพิ่มสูงข้ึน 59.0 

สํานักข่าวรอยเตอร ์วันท่ี 2 พฤษภาคม 2559 

 
กฎหมายคุ้มครองความลับทางการค้า และโหวต
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กฎหมายดังกล่าวน้ีนําเสนอ

ร่างและเห็นชอบจากวุฒิสภาอย่างท่วมท้น อีกทั้ง ทําเนียบขาวให้การสนับสนุน และคาดว่า
ไม่ช้าน้ี 

พันล้านเหรียญฯ  

.......หน้า 1 

.......หน้า 1-2 

.......หน้า 2-3  

.......หน้า 3  

.......หน้า 3-4 

.......หน้า 4 
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 กฎหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการต่อสู้กับ
ความลับทางการค้า
เช่น รายช่ือลูกค้า 
อุตสาหกรรม
ฟ้องร้องในเรื่องการกระทําผิดด้าน
ศาลมลรัฐเท่าน้ัน ดังน้ัน 
ทางการค้า 

ในกรณีพิเศษ กฎหมายให้อํานาจศาลในการออกคําส่ังยึดทรัพย์สินของคู่กรณี
อยู่บนพื้นฐานท่ีจําเป็น เพื่อเป็นการป้องกันการทําลายหลักฐาน หรือการเผยแพร่ความลับ
ทางการค้า กฎหมายให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่เปิดเผยเรื่
และรวมไปถึงการให้การคุ้มกันจากพันธกรรมทางอาญาและทางแพ่ง

  

 
 
 

สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เห็นชอบผ่านกฎหมายยกเว้นภาษีนําเข้าสินค้า
ผลิตในสหรัฐฯ 
วุฒิสภาจะนําข้ึนพิจารณาในสัปดาห์หน้า

กฎหมายเอ็มทีบีบิลล์เป็นกฎหมายให้การยกเว้นภาษีสินค้านําเข้าเป็นการช่ัวคราว 
ให้แก่สินค้าท่ีไม่มีการผลิต
มีรายได้ภาษีท่ีเก็บตํ่ากว่า 
ส่วนประกอบ ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต 

ก่อนหน้าน้ี
และเพิ่งถูกหยิบยกการต่ออายุในปีน้ี กฎหมายเอ็มทีบีบิลล์
ช่ัวคราวให้แก่สินค้าวั

ข้อคิดเห็น 

การยกเว้นและลดภาษีนําเข้า
สินค้าไทยกลุ่มวัตถุดิบและส่วนประกอบของไทยไปยังสหรัฐฯ  
ตรวจสอบสินค้า

การค้า 

  จากผลการสํารวจล่าสุดของสหพันธ์ค้าปลีกของสหรัฐฯ พบว่า ร้อยละ 
ช้อปมีแผนจะซื้อเครื่องประดับให้เป็นของขวัญในวันแม่ โดยเฉล่ียจะใช้จ่ายเป็นเงิน 
เหรียญฯ ลดลงเล็กน้อยจาก 

กฏหมายยกเว้นภาษีสินค้านําเข้าที่ไม่ผลิตของสหรัฐอเมริ

คาดการใช้จ่ายซื้อเครื่องประดับในวันแม่จะสูงถึง 

ข้อมลูต่างๆ ทีป่รากฎ เปน็ขอ้มูลทีไ่ด้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้ขอ้มูลแก่ผู้
สํานักงานส่งเสริมการค้าระหวา่งประเทศ ณ นครชิคาโก จะไม่รบัผิดชอบในความเสียหายใดใด ทีอ่าจเกิดขึ้นจากการที่มบีุคคลนําข้อมูลนีไ้ปใช้

  

กฎหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการต่อสู้กับ
ความลับทางการค้า โดยอนุญาตให้บริษัทมีสิทธ์ิในการคุ้มครองป้องกันความลับทางการค้า 
เช่น รายช่ือลูกค้า ข้ันตอนกรรมวิธี รหัสซอฟท์แวร์ ออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์
อุตสาหกรรม และ สูตรอาหาร เป็นต้น ของตนได้ในศาลรัฐบาลกลาง
ฟ้องร้องในเรื่องการกระทําผิดด้านความลับทางการค้าจะฟ้องร้องกันในศาลระดับท้องถ่ินหรือ
ศาลมลรัฐเท่าน้ัน ดังน้ัน ศาลรัฐบาลกลางจะเป็นทางเลือกอีกทางหน่ึงสําหรับเจ้าของความลับ

ในกรณีพิเศษ กฎหมายให้อํานาจศาลในการออกคําส่ังยึดทรัพย์สินของคู่กรณี
อยู่บนพื้นฐานท่ีจําเป็น เพื่อเป็นการป้องกันการทําลายหลักฐาน หรือการเผยแพร่ความลับ
ทางการค้า กฎหมายให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่เปิดเผยเรื่องการขโมยข้อมูลความลับท
และรวมไปถึงการให้การคุ้มกันจากพันธกรรมทางอาญาและทางแพ่ง

          ท่ีมา: www.natlawreview.com

สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เห็นชอบผ่านกฎหมายยกเว้นภาษีนําเข้าสินค้า
ผลิตในสหรัฐฯ หรือ เรียกกฎหมายส้ันๆว่า เอ็มทีบีบิลล์ ด้วยคะแนน
วุฒิสภาจะนําข้ึนพิจารณาในสัปดาห์หน้า 

กฎหมายเอ็มทีบีบิลล์เป็นกฎหมายให้การยกเว้นภาษีสินค้านําเข้าเป็นการช่ัวคราว 
ให้แก่สินค้าท่ีไม่มีการผลิต หรือหาซื้อไม่ได้ในสหรัฐฯ นอกจากน้ัน แล้วยังรวมไปถึงสินค้าที่รัฐ

ภาษีท่ีเก็บตํ่ากว่า 500,000 เหรียญต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ใช้เป็นวัตถุดิบ
ส่วนประกอบ ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต  

ก่อนหน้าน้ี กฎหมายเอ็มทีบีบิลล์ได้หมดอายุลงไปต้ังแต่วันท่ี 
และเพิ่งถูกหยิบยกการต่ออายุในปีน้ี กฎหมายเอ็มทีบีบิลล์จะยกเว้นและลดภาษีนําเข้า
ช่ัวคราวให้แก่สินค้าวัตถุดิบและส่วนประกอบสินค้าจํานวนไม่ตํ่ากว่า 

การยกเว้นและลดภาษีนําเข้าตามกฎหมายเอ็มทีบี จะเป็นลู่ทางในการขยายตลาด
สินค้าไทยกลุ่มวัตถุดิบและส่วนประกอบของไทยไปยังสหรัฐฯ  ผู้ผลิต
ตรวจสอบสินค้าซ่ึงส่วนใหญ่จัดอยู่ในพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์ หมวดที่ 

ท่ีมา: Sandler, Travis & Rosenberg Trade Report

จากผลการสํารวจล่าสุดของสหพันธ์ค้าปลีกของสหรัฐฯ พบว่า ร้อยละ 
ช้อปมีแผนจะซื้อเครื่องประดับให้เป็นของขวัญในวันแม่ โดยเฉล่ียจะใช้จ่ายเป็นเงิน 
เหรียญฯ ลดลงเล็กน้อยจาก 103 เหรียญฯ จากที่เคยสํารวจเมื่อปีท่ีผ่านมา ซึ่งค่าใช้จ่ายรวม

กฏหมายยกเว้นภาษีสินค้านําเข้าที่ไม่ผลิตของสหรัฐอเมริกา

คาดการใช้จ่ายซื้อเครื่องประดับในวันแม่จะสูงถึง 4.2 พันล้านเหรียญฯ

ข้อมลูต่างๆ ทีป่รากฎ เปน็ขอ้มูลทีไ่ด้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้ขอ้มูลแก่ผู้สนใจเท่านัน้  
สํานักงานส่งเสริมการค้าระหวา่งประเทศ ณ นครชิคาโก จะไม่รบัผิดชอบในความเสียหายใดใด ทีอ่าจเกิดขึ้นจากการที่มบีุคคลนําข้อมูลนีไ้ปใช้ไม่ว่าโดยทางใด 
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กฎหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการต่อสู้กับการขโมย
โดยอนุญาตให้บริษัทมีสิทธ์ิในการคุ้มครองป้องกันความลับทางการค้า 

ออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ เทคนิค
ศาลรัฐบาลกลาง ซึ่งท่ีผ่านมา การ

จะฟ้องร้องกันในศาลระดับท้องถ่ินหรือ
จะเป็นทางเลือกอีกทางหน่ึงสําหรับเจ้าของความลับ

ในกรณีพิเศษ กฎหมายให้อํานาจศาลในการออกคําส่ังยึดทรัพย์สินของคู่กรณี โดยให้
อยู่บนพื้นฐานท่ีจําเป็น เพื่อเป็นการป้องกันการทําลายหลักฐาน หรือการเผยแพร่ความลับ

มยข้อมูลความลับทางการค้า 
และรวมไปถึงการให้การคุ้มกันจากพันธกรรมทางอาญาและทางแพ่ง 

www.natlawreview.com, May 3, 2016 

สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เห็นชอบผ่านกฎหมายยกเว้นภาษีนําเข้าสินค้าท่ีไม่มีการ
แนนเสียง 415-2 และ คาดว่า 

กฎหมายเอ็มทีบีบิลล์เป็นกฎหมายให้การยกเว้นภาษีสินค้านําเข้าเป็นการช่ัวคราว 
นอกจากน้ัน แล้วยังรวมไปถึงสินค้าท่ีรัฐ

เหรียญต่อปี ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสินค้าท่ีใช้เป็นวัตถุดิบ หรือ

กฎหมายเอ็มทีบีบิลล์ได้หมดอายุลงไปต้ังแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
ยกเว้นและลดภาษีนําเข้า

ไม่ตํ่ากว่า 600 รายการ  

เป็นลู่ทางในการขยายตลาด
ผู้ผลิต/ส่งออกไทยที่สนใจ 

หมวดท่ี 99  

Sandler, Travis & Rosenberg Trade Report, April 29, 2016  

จากผลการสํารวจล่าสุดของสหพันธ์ค้าปลีกของสหรัฐฯ พบว่า ร้อยละ 35 ของนัก  
ช้อปมีแผนจะซ้ือเครื่องประดับให้เป็นของขวัญในวันแม่ โดยเฉล่ียจะใช้จ่ายเป็นเงิน 96 

เหรียญฯ จากท่ีเคยสํารวจเม่ือปีท่ีผ่านมา ซ่ึงค่าใช้จ่ายรวม

พันล้านเหรียญฯ
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Disclaimer: ข้อมลูต่างๆ ทีป่รากฎ เปน็ขอ้มูลทีไ่ด้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้ขอ้มูลแก่ผู้
โดย สํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครชิคาโก จะไม่รบัผิดชอบในความเสียหายใดใด ทีอ่าจเกิดขึ้นจากการที่มบีุคคลนําข้อมูลนีไ้ปใช้

 

ทั้งหมดของผู้บริโภคท่ีจ
พันล้านเหรียญฯ ซ่ึงลดลงเล็กน้อยจากการคาดการณ์ของปีที่ผ่านมา 

  นอกจากน้ี คาดการณ์การใช้จ่ายของผู้บริโภคต่อสินค้าอ่ืนๆ ที่จะซื้อมอบเป็น
ของขวัญในวันแม่ มีมูลค่า  
ในการซื้อของขวัญ ซ่ึงลดลงเล็กน้อยจากปีที่แล้วท่ีมีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 
นอกจากเครื่องประ
ด้วยร้อยละ 55 
ซื้อเส้ือผ้า ร้อยละ 
แรกท่ีสหพันธ์ค้าปลีกได้มีแบ
ชมดูกีฬา ซึ่งพบว่าร้อยละ 
22 มีแผนการจะซื้อของขวัญดังกล่าว  

 นอกจากน้ีผลสํารวจ พบว่าผู้บริโภค 
ร้อยละ 29 จ
ท้องถ่ิน และร้อยละ 
25) ร้อยละ 
มือถือส่ังซ้ือสิน
แจ้งว่า คนอเมริกันและครอบครัวชาวอเมริกันต้องการให้เกียรติแม่ในโอกาสวันแม่ไม่ว่าจะ
ด้วยม้ืออาหารพิเศษที่ร้านโปรด หรือการมอบเครื่องประดับ หรือโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 

  

 
 

 
ยอดขายสุทธิในไตรมาสแรกของเวปไซด์ 

ที่ผ่านมา ซ่ึงเป็นอัตราการขยายตัวที่แข็งแรงและจากทุกภาคส่วนของสินค้าเกือบทุกประเภท
มีการขยายตัวเพิ่มข้ึน  

ในช่วง 
พันล้านเหรียญฯ เพิ่มข้ึนจาก 
รายได้สุทธิ 513 
1.1 พันล้านเหรียญฯ เ
ยอดขายสุทธิในภูมิภาคอเมริกาเหนือมีมูลค่า 
พันล้านเหรียญฯ ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนยอดขายในต่างประเทศมีมูลค่า 
พันล้านเหรียญฯ เพิ่มข้ึนจาก 
คาดว่ายอดขายของไตรมาสที่สองของปีน้ี จะอยู่ระหว่าง 
อัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 

  นายเจฟ เบซอส ผู้ก่อต้ังและเป็นซีโอของ 
สินค้าอันดับต้นที่ขายดีใน

ยอดขายของ 

ข้อมลูต่างๆ ทีป่รากฎ เปน็ขอ้มูลทีไ่ด้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้ขอ้มูลแก่ผู้
สํานักงานส่งเสริมการค้าระหวา่งประเทศ ณ นครชิคาโก จะไม่รบัผิดชอบในความเสียหายใดใด ทีอ่าจเกิดขึ้นจากการที่มบีุคคลนําข้อมูลนีไ้ปใช้

  

ทั้งหมดของผู้บริโภคท่ีจะซ้ือเครื่องประดับเป็นของขวัญในวันแม่คาดว่าจะมีมูลค่าถึง 
พันล้านเหรียญฯ ซ่ึงลดลงเล็กน้อยจากการคาดการณ์ของปีที่ผ่านมา 

นอกจากน้ี คาดการณ์การใช้จ่ายของผู้บริโภคต่อสินค้าอ่ืนๆ ที่จะซื้อมอบเป็น
ของขวัญในวันแม่ มีมูลค่า  21.4 พันล้านเหรียญฯ ซึ่งเฉล่ียค่าใช้จ่าย 
ในการซื้อของขวัญ ซ่ึงลดลงเล็กน้อยจากปีที่แล้วท่ีมีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 
นอกจากเครื่องประดับแล้วผลการสํารวจยังพบว่า ร้อยละ 67 จะซ้ือดอกไม้ให้ในวันแม่ ตาม

55 จะพาแม่ไปรับประทานอาหารนอกบ้าน ร้อยละ 43 
ซื้อเส้ือผ้า ร้อยละ 14 ซื้อเครื่องไฟฟ้า และร้อยละ 23 ให้ของขวัญเป็นนวดสปา  และเป็นครั้ง
แรกที่สหพันธ์ค้าปลีกได้มีแบบสอบถามเก่ียวกับของขวัญประเภทบัตรคอนเสริตหรือบัตรเข้า
ชมดูกีฬา ซึ่งพบว่าร้อยละ 24 ต้องการได้รับมอบของขวัญประเภทดังกล่าว ในขณะที่ร้อยละ 

มีแผนการจะซื้อของขวัญดังกล่าว   

นอกจากน้ีผลสํารวจ พบว่าผู้บริโภค 1 ใน 3 รายจะมุ่งตรงไปที่ห้างสรรพสินค้า ส่วน
จะไปเลือกซื้อตามร้านค้าพิเศษ และอีกร้อยละ 23 จะซื้อตามร้านค้าปลีกเล็กๆ ใน

ท้องถ่ิน และร้อยละ 27 จะซ้ือสินค้าทางออนไลน์ (เพิ่มข้ึนจากปีท่ีผ่านมาที่มีจํานวนร้อยละ 
ร้อยละ 30 จะค้นหาสินค้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ในขณะที่ร้อยละ 

มือถือส่ังซื้อสินค้า  ท้ังน้ี นายแมททิว เชย์ ประธานและซีอีโอของสหพันธ์ค้าปลีกในสหรัฐฯ 
แจ้งว่า คนอเมริกันและครอบครัวชาวอเมริกันต้องการให้เกียรติแม่ในโอกาสวันแม่ไม่ว่าจะ
ด้วยมื้ออาหารพิเศษท่ีร้านโปรด หรือการมอบเครื่องประดับ หรือโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 

   ท่ีมา: วารสาร National Jeweler

ยอดขายสุทธิในไตรมาสแรกของเวปไซด์ Amazon.com 
ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวท่ีแข็งแรงและจากทุกภาคส่วนของสินค้าเกือบทุกประเภท
มีการขยายตัวเพิ่มข้ึน   

ในช่วง 3 เดือนแรกส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม บริษัท Amazon
พันล้านเหรียญฯ เพิ่มข้ึนจาก 22.7 พันล้านเหรียญฯ ในไตรมาสเดียวกันของปีท่ีผ่านมา มี

513 ล้านเหรียญฯ หรือกําไรหุ้นละ 1.07 เหรียญฯ รายได้จากดําเนินงานมีมูลค่า 
พันล้านเหรียญฯ เปรียบเทียบกับ 255 ล้านเหรียญฯ ในไตรมาสแรกของปี 

ยอดขายสุทธิในภูมิภาคอเมริกาเหนือมีมูลค่า 16.9 พันล้านเหรียญฯ เพิ่มข้ึนจาก 
พันล้านเหรียญฯ ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนยอดขายในต่างประเทศมีมูลค่า 
พันล้านเหรียญฯ เพิ่มข้ึนจาก 7.7 พันล้านเหรียญฯ ในไตรมาสแรกของปี 
คาดว่ายอดขายของไตรมาสที่สองของปีน้ี จะอยู่ระหว่าง 28 - 30.
อัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 21 - 32 % 

นายเจฟ เบซอส ผู้ก่อต้ังและเป็นซีโอของ Amazon.com 
สินค้าอันดับต้นที่ขายดีในเวปไซด์ Amazon ซ่ึงมีลูกค้าซ้ือสินค้ามากกว่า 

ยอดขายของ Amazon ไตรมาสแรกพุ่ง 28%

ข้อมลูต่างๆ ทีป่รากฎ เปน็ขอ้มูลทีไ่ด้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้ขอ้มูลแก่ผู้สนใจเท่านัน้  
สํานักงานส่งเสริมการค้าระหวา่งประเทศ ณ นครชิคาโก จะไม่รบัผิดชอบในความเสียหายใดใด ทีอ่าจเกิดขึ้นจากการที่มบีุคคลนําข้อมูลนีไ้ปใช้ไม่ว่าโดยทางใด 

3 

 

ะซ้ือเครื่องประดับเป็นของขวัญในวันแม่คาดว่าจะมีมูลค่าถึง 4.2 
พันล้านเหรียญฯ ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากการคาดการณ์ของปีท่ีผ่านมา 4.32 พันล้านเหรียญฯ   

นอกจากน้ี คาดการณ์การใช้จ่ายของผู้บริโภคต่อสินค้าอ่ืนๆ ท่ีจะซ้ือมอบเป็น
พันล้านเหรียญฯ ซึ่งเฉล่ียค่าใช้จ่าย 172.22 เหรียญฯ ต่อคน

ในการซื้อของขวัญ ซ่ึงลดลงเล็กน้อยจากปีท่ีแล้วที่มีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 172.63 เหรียญฯ 
จะซื้อดอกไม้ให้ในวันแม่ ตาม

43 ซื้อบัตรกํานัล ร้อยละ 35 
ให้ของขวัญเป็นนวดสปา  และเป็นครั้ง

บสอบถามเก่ียวกับของขวัญประเภทบัตรคอนเสริตหรือบัตรเข้า
ต้องการได้รับมอบของขวัญประเภทดังกล่าว ในขณะท่ีร้อยละ 

รายจะมุ่งตรงไปท่ีห้างสรรพสินค้า ส่วน
จะซ้ือตามร้านค้าปลีกเล็กๆ ใน

เพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมาท่ีมีจํานวนร้อยละ 
จะค้นหาสินค้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ในขณะท่ีร้อยละ 16 จะใช้โทรศัพท์ 

ค้า  ท้ังน้ี นายแมททิว เชย์ ประธานและซีอีโอของสหพันธ์ค้าปลีกในสหรัฐฯ 
แจ้งว่า คนอเมริกันและครอบครัวชาวอเมริกันต้องการให้เกียรติแม่ในโอกาสวันแม่ไม่ว่าจะ
ด้วยมื้ออาหารพิเศษท่ีร้านโปรด หรือการมอบเครื่องประดับ หรือโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน  

National Jeweler วันท่ี 28 เมษายน 2559 

 
Amazon.com เพิ่มข้ึนร้อยละ 28 ในช่วงปี

ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวท่ีแข็งแรงและจากทุกภาคส่วนของสินค้าเกือบทุกประเภท

Amazon มียอดขาย 29.1 
พันล้านเหรียญฯ ในไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา มี

เหรียญฯ รายได้จากดําเนินงานมีมูลค่า 
ล้านเหรียญฯ ในไตรมาสแรกของปี 2558  

พันล้านเหรียญฯ เพิ่มข้ึนจาก 13.4 
พันล้านเหรียญฯ ในไตรมาสเดียวกันของปีท่ีแล้ว ส่วนยอดขายในต่างประเทศมีมูลค่า 9.6 

ฯ ในไตรมาสแรกของปี 2558 ท้ังน้ีบริษัท
.5 พันล้านเหรียญฯ และมี

Amazon.com แจ้งว่าอุปกรณ์ต่างๆ เป็น
ซ่ึงมีลูกค้าซื้อสินค้ามากกว่า 2 ครั้ง ในช่วงต้น
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สัปดาห์น้ี สินค้า  
วิจารณ์จากลูกค้า 
ซึ่งมีมากกว่าสินค้าอ่ืนๆ ท่ี

ขณะน้ีบริษัท 
ได้รับการตอบรับท่ีดีจากลูกค้า นอกจากน้ีในไตรมาสแรกการส่งสินค้าแบบ 
มีการขยายตัว ซึ่ง ลูกค้าที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ๆ 
เวลาเพียง 1 
เมืองท่ัวสหรัฐฯ บริษัทจะมีการขยายศูนย์ปฏิบัติงานทั่วสหรัฐฯ โดยมีแผนจะเปิดอีก 
รัฐนิวเจอร์ซีและอีก 

 
  รายงานยอดขายของค่ายรถยนต์ต่างๆในสหรัฐฯเมื่อวันอังคาร พบว่า คนอเมริกัน

นิยมที่จะใช้รถกระบะบรรทุก และ 
ฟอร์ด สามารถขายรถ 
ในประวัติศาสตร์ของบริษัทโดยเฉพาะ รุ่น 
ทั้งหมดของเพื่มข้ึนร้อยละ 
ในเดือนน้ีดีที่สุดเช่นกันยอดขายเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
ยอดขาย ของค่าย 
General Motor 
คัน ซ่ึงถือว่าเป็นตัวเลขยอดขายรถยนต์ท่ีดีที่สุด นับต้ังแต่ปี 
เดียวกันของแต่ละปี

 นางเจนสิก้า โฮเวล ผู้บริหารเว็ปไซด์ 
ซื้อขายรถยนต์รายใหญ่ของสหรัฐฯ ได้วิเคราะห์ว่าจากรายงานยอดขายของทุกค่ายยอดขาย
รถใหม่และรถบรรทุกคาดว่ายอดขายโดยรวมเพิ่มข้ึนร้อยละ
ถือว่าเป็นอีกหน่ึงหน่ึงสถิติในปีน้ีของอุตสหกรรมรถยนต์ของสหรัฐฯ รวมถึงข้อมูลจาก 
Power LMC Automotive
การซ้ือรถใหม่และรถบรรทุกในเดือนเมษายนท่ีผ่านมา

 
 

ยอดขายรถใหม่และรถบรรทุกสหรัฐฯ ดีที่สุดในรอบปี

ข้อมลูต่างๆ ทีป่รากฎ เปน็ขอ้มูลทีไ่ด้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้ขอ้มูลแก่ผู้
สํานักงานส่งเสริมการค้าระหวา่งประเทศ ณ นครชิคาโก จะไม่รบัผิดชอบในความเสียหายใดใด ทีอ่าจเกิดขึ้นจากการที่มบีุคคลนําข้อมูลนีไ้ปใช้

  

สัปดาห์น้ี สินค้า  Fire TV Stick ราคา 39 เหรียญฯ เป็นสินค้าช้ินแรกของผู้ผลิตท่ีผ่านคํา
วิจารณ์จากลูกค้า 100,000 ราย และได้รับคําวิจารณ์ 5 ดาวจากลูกค้ามากกว่า 
ซึ่งมีมากกว่าสินค้าอ่ืนๆ ที่เคยขายใน Amazon  

ขณะน้ีบริษัท Amazon กําลังสร้างสินค้าระดับพรีเมียมและไม่ใช่ระดับพรีเมียมซึ่ง
ได้รับการตอบรับท่ีดีจากลูกค้า นอกจากน้ีในไตรมาสแรกการส่งสินค้าแบบ 
มีการขยายตัว ซ่ึง ลูกค้าที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ๆ 11 เมืองจะได้รับสินค้า 

1 วันซ่ึงปัจจุบันการส่งสินค้าแบบ Prime Delivery มีบริการให้ลูกค้าในจํานวน 
เมืองท่ัวสหรัฐฯ บริษัทจะมีการขยายศูนย์ปฏิบัติงานทั่วสหรัฐฯ โดยมีแผนจะเปิดอีก 
รัฐนิวเจอร์ซีและอีก 1 แห่งท่ีเมืองลองไอแลนด์  

   ท่ีมา: Homeworld Business 

รายงานยอดขายของค่ายรถยนต์ต่างๆในสหรัฐฯเมื่อวันอังคาร พบว่า คนอเมริกัน
นิยมที่จะใช้รถกระบะบรรทุก และ SUV ซึ่งช่วยทําให้ยอดขายรถในแต่ละค่ายเพิ่มข้ึน ซ่ึงรถ
ฟอร์ด สามารถขายรถ SUV ได้มากกว่า 65,000 คัน ในเดือนเมษายนซึ่งเป็นยอดขายที่ดีที่สุด
ในประวัติศาสตร์ของบริษัทโดยเฉพาะ รุ่น Explorer เพิ่มข้ึนร้อยละ 
ทั้งหมดของเพื่มข้ึนร้อยละ 4 หรือ มากกว่า 231,000 คัน และ บริษัทนิสสัน แจ้งว่ายอดขาย
ในเดือนน้ีดีที่สุดเช่นกันยอดขายเพิ่มข้ึน ร้อยละ 12.8 รุ่นท่ีขายดีคือ รถ 
ยอดขาย ของค่าย Fiat Chrysler จําหน่าย Jeep SUV เพิ่มข้ึนร้อยละ 
General Motor ยอมตัดกําไรของตนจากการขายเป็นให้เช่าแทน ประมาณตํ่ากว่า 
คัน ซ่ึงถือว่าเป็นตัวเลขยอดขายรถยนต์ท่ีดีท่ีสุด นับต้ังแต่ปี 2548 
เดียวกันของแต่ละปี 

นางเจนสิก้า โฮเวล ผู้บริหารเว็ปไซด์ Edmunds.com  ซ่ึงเป็นผู้ให้บริการข้อมูลการ
ซื้อขายรถยนต์รายใหญ่ของสหรัฐฯ ได้วิเคราะห์ว่าจากรายงานยอดขายของทุกค่ายยอดขาย
รถใหม่และรถบรรทุกคาดว่ายอดขายโดยรวมเพิ่มข้ึนร้อยละ4 หรือมากก
ถือว่าเป็นอีกหน่ึงหน่ึงสถิติในปีน้ีของอุตสหกรรมรถยนต์ของสหรัฐฯ รวมถึงข้อมูลจาก 
Power LMC Automotive ว่าผู้บริโภคสหรัฐฯยอมใช้เงินมากกว่า 
การซ้ือรถใหม่และรถบรรทุกในเดือนเมษายนที่ผ่านมา 

   ท่ีมา www.seattletimes.com

ยอดขายรถใหม่และรถบรรทุกสหรัฐฯ ดีท่ีสุดในรอบปี

ข้อมลูต่างๆ ทีป่รากฎ เปน็ขอ้มูลทีไ่ด้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้ขอ้มูลแก่ผู้สนใจเท่านัน้  
สํานักงานส่งเสริมการค้าระหวา่งประเทศ ณ นครชิคาโก จะไม่รบัผิดชอบในความเสียหายใดใด ทีอ่าจเกิดขึ้นจากการที่มบีุคคลนําข้อมูลนีไ้ปใช้ไม่ว่าโดยทางใด 

4 

 

เหรียญฯ เป็นสินค้าช้ินแรกของผู้ผลิตที่ผ่านคํา
ดาวจากลูกค้ามากกว่า 62,000 ราย 

กําลังสร้างสินค้าระดับพรีเมียมและไม่ใช่ระดับพรีเมียมซ่ึง
ได้รับการตอบรับท่ีดีจากลูกค้า นอกจากน้ีในไตรมาสแรกการส่งสินค้าแบบ Prime Delivery 

เมืองจะได้รับสินค้า (ค่าขนส่งฟรี) ใน
มีบริการให้ลูกค้าในจํานวน 27 

เมืองท่ัวสหรัฐฯ บริษัทจะมีการขยายศูนย์ปฏิบัติงานท่ัวสหรัฐฯ โดยมีแผนจะเปิดอีก 2 แห่งท่ี

: Homeworld Business วันท่ี 29 เมษายน 2559 

รายงานยอดขายของค่ายรถยนต์ต่างๆในสหรัฐฯเม่ือวันอังคาร พบว่า คนอเมริกัน
ซึ่งช่วยทําให้ยอดขายรถในแต่ละค่ายเพิ่มข้ึน ซึ่งรถ

คัน ในเดือนเมษายนซึ่งเป็นยอดขายท่ีดีท่ีสุด
เพิ่มข้ึนร้อยละ 22  ยอดรวมของ
คัน และ บริษัทนิสสัน แจ้งว่ายอดขาย
รุ่นท่ีขายดีคือ รถ SUV  และรวมถึง

เพิ่มข้ึนร้อยละ 17 และในส่วนบริษัท 
ยอมตัดกําไรของตนจากการขายเป็นให้เช่าแทน ประมาณตํ่ากว่า 260,000 

 เมื่อเทียบในช่วงเดือน

ซึ่งเป็นผู้ให้บริการข้อมูลการ
ซื้อขายรถยนต์รายใหญ่ของสหรัฐฯ ได้วิเคราะห์ว่าจากรายงานยอดขายของทุกค่ายยอดขาย

หรือมากกว่า 1.51 ล้านคัน  
ถือว่าเป็นอีกหน่ึงหน่ึงสถิติในปีน้ีของอุตสหกรรมรถยนต์ของสหรัฐฯ รวมถึงข้อมูลจาก J.D. 

ว่าผู้บริโภคสหรัฐฯยอมใช้เงินมากกว่า 36.9 พันล้านเหรียญ ใน

www.seattletimes.com  วันท่ี 3 พฤษภาคม 2559 


