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ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 3 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งจะมี
ผลทำให้ราคาขายปลีกกลุ่มน้ำมันดีเซลลดลงลิตรละ 3 บาท จากปัจจุบันราคาขายปลีกอยู่ที่ลิตรละ 29.94 บาท จะลดลงเหลืออยู่ที่ประมาณลิตร
ละ 27 บาท ทั้งนี้กรมสรรพสามิต คาดว่า มาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ในอัตรา 3 บาทต่อลิตร เป็นระยะเวลา 3 เดือนนั้น จะทำให้
รายได้ของกรมหายไปประมาณ 17,000 ล้านบาท หรือเฉลี่ยประมาณเดือนละ 5,700 ล้านบาท และรับทราบแนวทางการดำเนินงานส่งเสริม
ยานยนต์ไฟฟ้า ตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (หรือบอร์ดอีวี) โดยจะมีทั้งมาตรการด้านภาษีและไม่ใช่
ภาษีระหว่างป ี65-68 โดยมาตรการทางด้านภาษี เช่น กรณีรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีท่ีนั่งไม่เกิน 10 คน ประเภทบีอีวี ที่มีราคาขายปลีก
แนะนำไม่เกิน 2 ล้านบาท 

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องขาดรายได้ ไม่สามารถชำระหนีไ้ด้ 
ธนาคารออมสินจึงออกมาตรการชะลอการดำเนินการทางกฎหมายต่อลูกหนี้  NPLs จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 65 เพื่อช่วยไม่ให้ลูกหนี้ต้องกังวล
เร่ืองคดีความ และขับเคลื่อนนโยบายรัฐในการช่วยเหลือประชาชน มาตรการชะลอหรือผ่อนปรนการดำเนินการทางกฎหมายต่อลูกหนี้ NPLs ที่
ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อช่วยลดภาระหนี้ที่กลายเป็น NPLs ก่อน 31 ธ.ค. 64 

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ คาดว่าในปี 65 จะมีโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เปิดตัวใหม่ประมาณ 
81,226 ยูนิต ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 4.28 แสนล้านบาท (ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยก่อนเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19) หรือเพิ่มขึ้น 1 เท่าตัวเมื่อ
เทียบปี 64 ถือเป็นปีท่ีมีโครงการเปิดตัวใหม่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 54 ที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ ขณะทีค่าดว่ายอดโอนกรรมสิทธ์ิที่อยู่อาศัยทั่วประเทศในปี 
65 จะอยู่ที ่3.32 แสนยูนิต เพิ่มขึ้น 25% ซึ่งคิดเป็นมูลค่าประมาณ 9.1 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.3% 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 32.18 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที ่11 ก.พ. 65 โดยเงิน
บาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบกว่า 7 เดือนที่ 32.09 บาท/ดอลลาร์ฯ ก่อนจะลดช่วงบวกลงบางส่วนปลายสัปดาห์ หลังเงิน
บาทแข็งค่าขึ้นเกือบตลอดสัปดาห์ตามปัจจัยทางเทคนิคหลังแข็งค่าผ่านแนวสำคัญทางจิตวิทยาหลายระดับ ประกอบกับยังคงได้รับอานิสงส์จาก
ทิศทางเงินทุนไหลเข้าของต่างชาติ และแรงขายเงินดอลลาร์ที่คาดว่ามาจากผู้ส่งออก อย่างไรก็ดีกรอบการแข็งค่าของเงินบาทเริ่มจำกัดลงในช่วง
ปลายสัปดาห์สอดคล้องกับการกลับมาขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติ 
  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ครม. มีมติเห็นชอบการลดภาษสีรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 3 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน  

• ครม. รับทราบแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า โดยจะมีทั้งมาตรการด้านภาษีและไม่ใช่ภาษีระหว่างปี 65-68 

• ธ.ออมสินออกมาตรการชะลอการดำเนินการทางกฎหมายต่อลูกหนี้ NPLs จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 65 เพ่ือช่วยไม่ให้ลูกหนี้ต้อง
กังวลเร่ืองคดีความ 

• ศูนย์ข้อมลูอสังหาริมทรัพย์ คาดว่าในปี 65 จะมีโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เปิดตัวใหม่
ประมาณ 81,226 ยูนิต 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 32.18 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที ่11 ก.พ. 65 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยว่ายอดค้าปลีกในเดือน ม.ค. 65 พุ่งขึ้น 3.8% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากดิ่งลง 
2.5% ในเดือน ธ.ค. 64, สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจในเดือน ธ.ค. 64 พุ่งขึ้น 2.1% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 1.5% ในเดือน พ.ย. 
64, ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เผยว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐฯ ในเดือน ม.ค. 65 เพ่ิมขึ้น 1.4% หลังจากลดลง 0.1% ใน
เดือน ธ.ค. 64, กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ม.ค. 65 พุ่งขึ้น 9.7% เมื่อเทียบรายปี หลังจากดีดตวัข้ึน 
9.8% ในเดือน ธ.ค. 64, สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยว่ายอดขายบ้านมือสองในเดือน ม.ค. 65 พุ่งขึ้น 
6.7% เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 6.50 ล้านยูนิต  

ประเทศจีน: กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยว่ายอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ที่ไหลเข้าสู่จีนในเดือน ม.ค. 65 เพิ่มขึ้น 
11.6% เมื่อเทียบรายปี แตะที ่1.0228 แสนล้านหยวน หรือประมาณ 1.61 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

ประเทศญี่ปุ่น: สำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นรายงานว่ายอดขาดดุลการค้าในเดือน ม.ค. 65 อยู่ที่ 2.19 ล้านล้านเยน โดยยอดการ
นำเข้าโดยรวมเพิ่มขึ้น 39.6% จากปีก่อนหน้า แตะที่ 8.52 ล้านล้านเยน และยอดการส่งออกที่เพิ่มขึ้น 9.6% จากปีก่อนหน้า แตะที่ 6.33 
ล้านล้านเยน, ยอดสั่งซ้ือเคร่ืองจักรพ้ืนฐานในเดือน ธ.ค. 64 มีมูลค่ารวมอยู่ที ่9.324 แสนล้านเยน หลังจากท่ีเพิ่มขึ้น 3.4% ในเดือน พ.ย. 64, 
กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่น เปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พ้ืนฐานในเดือน ม.ค. 65 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 0.2% 
เมื่อเทียบรายปี 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 2.2% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน มี.ค. 65 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 18 ก.พ. ที่ระดับ 91.07 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 2.03 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
2.2% เมื่อเทียบกับราคาปิดของสัปดาห์ก่อน โดยตลาดน้ำมันถูกกดดันจากการบรรลุข้อตกลงในการเจรจาด้านนิวเคลียร์กับอิหร่าน ซึ่งทำให้มี
แนวโน้มว่าอิหร่านจะกลับมาส่งออกน้ำมันสู่ตลาดโลกได้อีกครั้งอาจจะถ่วงสัญญาน้ำมันล่วงหน้าท่ีจะครบกำหนดส่งมอบในช่วงครึ่งหลังของปี 65  
ทั้งนี้ความคืบหน้าในการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์อาจส่งผลทำให้อิหร่านกลับมาส่งออกน้ำมันในตลาดโลกได้กว่า 1 ล้านบาร์เรล/วัน ซึ่งจะทำให้
อุปทานน้ำมันในตลาดโลกเพิ่มขึ้นราว 1% และจะช่วยลดแรงกดดันต่อราคาน้ำมันดิบโลกได้บางส่วน 

 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (21-25 กุมภาพันธ์ 2565) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2564 (ประมาณการครั้งที่ 2), ดัชนีผู้จัดการ
ฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นต้นเดือน ก.พ., ยอดขายบ้านใหม่เดือน ม.ค. 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นต้นเดือน ก.พ. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดค้าปลีกในเดือน ม.ค. 65 พุ่งขึ้น 3.8%MoM, สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจในเดือน ธ.ค. 64 พุ่งขึ้น 2.1% 
MoM, การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐฯ ในเดือน ม.ค. 65 เพิ่มขึ้น 1.4%, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ม.ค. 65 
พุ่งขึ้น 9.7%YoY, ยอดขายบ้านมือสองในเดือน ม.ค. 65 พุ่งขึ้น 6.7%MoM 

• ประเทศจีน: ยอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ที่ไหลเข้าสู่จีนในเดือน ม.ค. 65 เพ่ิมขึ้น 11.6%YoY 

• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดขาดดุลการค้าในเดือน ม.ค. 65 อยู่ที่ 2.19 ล้านล้านเยน, ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในเดือน ธ.ค. 64 มี
มูลค่ารวมอยู่ท่ี 9.324 แสนล้านเยน, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐานในเดือน ม.ค. 65 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 0.2%YoY 

• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 2.2% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


