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คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 1.25% เป็น 1.50% 
ต่อปี โดยให้มีผลทันที หลังจากประเมินเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง จากการเปิดประเทศของจีน ช่วยภาคการท่องเที่ยวและการ
บริโภคภาคเอกชน แม้ภาคส่งออกปีน้ีชะลอตัว แต่คาดว่าจะกลับไปขยายตัวในปี 67 ตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ปรับดีขึ้น ซ่ึงเป็นการขึ้นครั้งที่ 4 
ติดต่อกัน นับตั้งแต่การประชุมรอบเดือน ส.ค. 65 โดยขึ้นดอกเบี้ยครั้งละ 0.25% รวมที่ได้ขึ้นมาแล้ว 1% 

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ มีมติให้ธนาคารรัฐปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ได้  โดยเริ่มมีผลตั้งแต่เดือน ม.ค. 66 เป็นต้นไป เพื่อให้
สอดคล้องกับดอกเบี้ยเงินกู้ในตลาดและการที่ขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากไปแล้วก่อนหน้าน้ี หลังคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เพิ่งมีมติเอกฉันท์
ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% ต่อปี เป็น 1.50% เม่ือวันที่ 25 ม.ค. 66 ซ่ึงเป็นการปรับขึ้นครั้งที่ 4 ติดต่อกัน โดยการขึ้นดอกเบี้ยของแบงก์รัฐ
จะต ่ากว่าดอกเบี้ยนโยบาย และดูแลไม่ให้กระทบต่อเงินงวดของลูกค้าส่วนใหญ่ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยยอดการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่  ประจ าปี 65 มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
บริษัทจัดตั้งใหม่ ทั่วประเทศ 76,488 ราย เพิ่มขึ้น 3,530 ราย หรือเพิ่มขึ้น 5% ส่วนมูลค่าทุนธุรกิจจัดตั้งใหม่ทั้งสิ้น 429,828 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 2 แสนล้านบาท หรือ 87.04% โดยประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป 7,061 ราย รองลงมา 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 4,833 ราย และธุรกิจในภัตตาคาร ร้านอาหาร 3,014 ราย 

กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า เดือน ธ.ค.65 ไทยมีมูลค่าการส่งออก 21,718.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ติดลบ 14.6% เทียบเดือน ธ.ค.64 
ติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 จากเดือน ต.ค.65 ที่ติดลบ 4.4% เทียบเดือน ต.ค.64 และเดือน พ.ย.65 ติดลบ 8.5% เทียบเดือน พ.ย.64 โดย
มูลค่าส่งออกเดือน ธ.ค.65 เม่ือคิดเป็นเงินบาทอยู่ 776,324 ล้านบาท ติดลบ 6.1% ส่วนการน าเข้า 22,752.7 ล้านเหรียญฯ ติดลบ 12% คิดเป็น
เงินบาท 823,082 ล้านบาท ติดลบ 3.3% ขาดดุลการค้า 1,033.9 ล้านเหรียญฯ หรือ 46,758 ล้านบาท 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดท่ี 32.86 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเล็กน้อยเม่ือเทียบกับราคาปิดเม่ือวันศุกร์ท่ี 20 ม.ค. 66 
ที ่ผ ่านมาที ่อยู ่ท ี ่ระดับ 32.79 บาท/ดอลลาร ์ สรอ. โดยเง ินบาทในสัปดาห์น้ี มีท ิศทางค ่อนข้างผ ันผวน  เนื ่องจากในช่วงต ้นสัปดาห์
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ส่งผลให้ดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.50% ต่อปี และมีผลใช้ทันที ขณะที่ค่าเงิน
ในภูมิภาคเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน นอกจากน้ีในสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นจีนยังคงปิดท าการเน่ืองในเทศกาลตรุษจีนจึงยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามา
ในตลาด 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ท่ีผา่นมา 

• กนง. ขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี 

• ธนาคารรัฐ ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% 

• ธุรกิจต้ังใหม่พุ่ง 

• ส่งออกธ.ค. 65 ติดลบต่อเนื่อง 3 เดือนติด 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดท่ี 32.86 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเลก็น้อยเมือ่เทียบกับราคาปิดเม่ือวันศุกร์ท่ี 20 ม.ค. 66 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน ธ.ค. 65 พุ่งขึ้น 5.6% หลังจากร่วงลง 

1.7% ในเดือน พ.ย. 65, ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน ธ.ค. 65 เพิ่มขึ้น 2.3% สู่ระดับ 616,000 ยูนิต จากระดับ 602,000 ยูนิตในเดือน พ.ย. 65, 

ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ท่ัวไปในเดือน ธ.ค. 65 ปรับตัวขึ้น 5.0% ชะลอตัวจากระดับ 5.5% ในเดือน พ.ย. 65 

สหภาพยุโรป: ผลส ารวจขั้นต้นจากเอสแอนด์พี โกลบอล เปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการขั้นต้น

ของยูโรโซนในเดือน ม.ค. 66 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 50.2 จาก 49.3 ในเดือน ธ.ค. 65 

ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 2.3% เม่ือเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 

งวดส่งมอบเดือน มี.ค. 66 ปิดตลาดเม่ือวันที่ 27 ม.ค. ที่ระดับ 79.68 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 1.6 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 2.3% 

เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสัญญาน ้ามันดิบปรับตัวลดลงท่ามกลางความวิตกกับแนวโน้มตลาดก่อนการประชุมของกลุ่ม

โอเปกพลัสในสัปดาห์หน้า และสหภาพยุโรป (EU) จะเริ่มแบนผลิตภัณฑ์น ้ามันของรัสเซียในวันที่ 5 ก.พ. นอกจากน้ี ตลาดยังได้รับแรงกดดันจาก

ความกังวลเกี่ยวกับสัญญาณที่บ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย เนื่องจากรายได้จากน ้ามันได้รับผลกระทบจากภาวะอุปสงค์และเศรษฐกิจที่

ชะลอตัวทั่วโลก โดยกลุ่ม GCC ประกอบไปด้วย 6 ประเทศซ่ึงได้แก่ ซาอุดีอาระเบีย คูเวต โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ และบาห์เรน 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสปัดาห์ท่ีผา่นมา 

• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน ธ.ค. 65 พุ่งขึ้น 5.6%, ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน ธ.ค. 65 เพิ่มขึ้น 

2.3%, ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ท่ัวไปในเดือน ธ.ค. 65 ปรับตัวขึ้น 5.0% 

• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการขั้นต้นของยูโรโซนในเดือน ม.ค. 66 ปรับตัวขึ้น       

สู่ระดับ 50.2 

• ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.8% เม่ือเทียบกับสัปดาห์ก่อน 

ประเด็นท่ีนา่จับตามองในสัปดาห์นี้ (30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีการผลิตเดือนม.ค.จากเฟดสาขาดัลลัส, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื ้อ (PMI) ภาคการผลิต         
ขั้นสุดท้ายเดือนม.ค. จากเอสแอนด์พี โกลบอล, ดัชนีภาคการผลิตเดือนม.ค.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM),        
การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนธ.ค., ยอดสั่งซ้ือภาคโรงงานเดือนธ.ค. 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนม.ค. จากเอสแอนด์พี โกลบอล 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขอัตราว่างงานเดือนธ.ค., ยอดค้าปลีกเดือนธ.ค. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือนม.ค.จากส านักงานสถิติแห่งชาต ิ(NBS), 
ก าไรภาคอุตสาหกรรมเดือนธ.ค. 


