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ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตัดสินใจผ่อนคลายเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือมาตรการแอลทีวี (LTV) เป็นการชั่วคราว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และหนุนการจ้างงาน โดยกำหนดให้เพดานของ
อัตราส่วนเงินให้สินเช่ือต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV Ratio) เป็น 100% (หรือกู้ได้เต็มมูลค่าหลักประกัน) สำหรับสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยรวมสินเช่ือ
อื่นนอกเหนือจากเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยและมีที่อยู่อาศัยนั้นเป็นหลักประกันหรือสินเชื่อ Top-up แล้ว ทั้งกรณีบ้านมูลค่าหลักประกันต่ำกว่า 10 ล้าน
บาท ตั้งแต่สัญญากู้หลังท่ี 2 เป็นต้นไป และกรณีมูลค่าหลักประกันตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปตั้งแต่สัญญากู้หลังท่ี 1 เป็นต้นไป ทั้งนีส้ำหรับสัญญา
เงินกู้ที่ทำสัญญาตั้งแต่วันท่ี 20 ต.ค. 64 ถึงวันท่ี 31 ธ.ค. 65 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 19 ต.ค. มีมติเห็นชอบให้เพ่ิมวงเงินให้กับผู้ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละคร่ึงอีกคนละ 
1,500 บาท ในเดือน พ.ย. รวมวงเงินที่จะได้รับทั้งหมดประมาณ 42,000 ล้านบาท โดยเงินที่เพิ่มให้สามารถใช้จ่ายตามระยะเวลาเดิมคือตั้งแต่
เดือน พ.ย.-ธ.ค. 64 เพื่อเป็นการกระตุ้นการบริโภคเพิ่มเติม, บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เผยว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 
ม.ค.-15 ต.ค. 64 บสย. สามารถอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อทุกโครงการได้รวมกว่า 2 แสนล้านบาท และอนุมัติหนังสือค้ำประกันสินเช่ือ (แอลจี) 
187,446 ฉบับ ซึ่งถือเป็นการสร้างสถิติค้ำประกันสินเชื่อสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ ช่วยให้เกิดสินเชื่อในระบบ 215,237 ล้านบาท คิดเป็น 1.07 
เท่า สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 833,333 ล้านบาท และก่อให้เกิดการจ้างงาน 2 ล้านราย แบ่งเป็นการรักษาการจ้างงาน 1.66 ล้านราย 
และการจ้างงานใหม่ 383,004 ราย 

นายสุรพงษ ์ไพสิฐพัฒนพงษ ์รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า 
ยอดผลิตรถยนต์เดือน ก.ย. 64 อยู่ที่ 140,038 คัน ลดลง 6.43% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึ้น 34.47% จากเดือนก่อน อย่างมี
นัยสำคัญ ทำให้ยอดผลิตเพื่อส่งออกทำได้ถึง 58.04% ของยอดผลิตทั้งหมด สอดคล้องกับยอดส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปอยู่ที่ 73,831 คัน เพิ่มขึ้น
จากเดือนก่อน 23.94% และเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 15.47% คิดเป็นมูลค่า 44,777.90 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 21.8% 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 33.37 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 15 ต.ค. 64 โดยเงิน
บาทสัปดาห์ที่ผ่านมาเคลื่อนไหวในกรอบแคบแต่ขยับอ่อนค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบสัปดาห์ก่อน โดยเงินบาทอ่อนค่าลงท่ามกลางแรงซื้อเงินดอลลาร์ฯ 
ของกลุ่มผู้นำเข้า ในขณะที่เงินดอลลาร์ฯ มีแรงหนุนเพิ่มเติมจากการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยบอนด์ยีลด์อายุ 
10 ปีของสหรัฐฯ ขยับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือนที่ระดับประมาณ 1.67% อย่างไรก็ดีกรอบการอ่อนค่าของเงินบาทถูกจำกัดไว้บางส่วน
ตามจังหวะการสลับเข้าซื้อสุทธิหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติในระหว่างสัปดาห์ 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ธปท. ตัดสินใจผ่อนคลายมาตรการแอลทีวี (LTV) เป็นการชั่วคราว เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ และหนนุการจ้างงาน 

• ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบให้เพ่ิมวงเงินให้กับผู้ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละคร่ึงอีกคนละ 1,500 บาท ในเดือน พ.ย.  

• ในช่วงต้ังแต่วันที ่1 ม.ค.-15 ต.ค. 64 บสย. สามารถอนุมัติค้ำประกันสนิเชื่อทุกโครงการได้รวมกว่า 2 แสนล้านบาท 

• ยอดผลิตรถยนต์เดือน ก.ย. 64 อยู่ท่ี 140,038 คัน ลดลง 6.43%YoY แต่เพ่ิมขึ้น 34.47%MoM 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 33.37 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที ่15 ต.ค. 64 
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ประเทศสหรัฐฯ: ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) รายงานว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ย. 64 ปรับตัว
ลดลง 1.3% และเป็นตัวเลขการลดลงมากที่สุดในรอบ 7 เดือนนับตั้งแต่เดือน ก.พ. 64, สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐฯ 
(NAR) เปิดเผยว่ายอดขายบ้านมือสองในเดือน ก.ย. 64 เพิ่มขึ้น 7% สู่ระดับ 6.29 ล้านยูนิต นอกจากนี้ราคาเฉลี่ยของบ้านพุ่งขึ้น 13.3% สู่
ระดับ 352,800 ดอลลาร์, มาร์กิตเปิดเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของสหรัฐฯ ในเดือน ต.ค. 
64 อยู่ท่ี 57.3 เพิ่มขึ้นจากระดับ 55.0 ในเดือน ก.ย. 64 

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่าอัตราการว่างงานในพื้นที่เขตเมืองในเดือน ก.ย. 64 อยู่ที่ 4.9% ซึ่งลดลง 
0.5% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา, ยอดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคของจีนในเดือน ก.ย. 64 เพิ่มขึ้น 4.4% เมื่อเทียบรายปี แตะที่ 
3.68 ล้านล้านหยวน, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ย. 64 ปรับตัวขึ้น 3.1% เมื่อเทียบรายปี โดยชะลอตัวลงจากเดือน ส.ค. 64 ที่มีการ
ขยายตัว 5.3%, การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของจีนในช่วงไตรมาส 3 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 7.3% 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยว่าการส่งออกสินค้าในเดือน ก.ย. 64 เพ่ิมขึ้น 13% โดยมีมูลค่า 6.8 ล้านล้านเยน (5.9 
หมื่นล้านดอลลาร์) และการนำเข้าสินค้าเพ่ิมขึ้น 38.6% โดยมีมูลค่าอยู่ท่ี 7.4 ล้านล้านเยน ส่งผลให้มียอดขาดดุลการค้าในเดือน ก.ย. 64 อยู่
ที ่6.22 แสนล้านเยน 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 2.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ธ.ค. 64 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 22 ต.ค. ที่ระดับ 83.76 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.5 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคดิเป็น 
2.3% เมื่อเทียบกับราคาปิดของสัปดาห์ก่อน โดยการทีส่ัญญาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการลดลงของสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ, ความ
ต้องการใช้พลังงานของจีน, การที่ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าหันมาใช้น้ำมันดีเซล หลังการพุ่งขึ้นของราคาถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ, อุปสงค์น้ำมันที่พุ่ง
ขึ้นจากการเปิดเศรษฐกิจของหลายประเทศ รวมทั้งจากการที่ซาอุดีอาระเบียได้ปฏิเสธข้อเรียกร้องจากสหรัฐฯ ที่ต้องการให้กลุ่มประเทศผู้ส่งออก
น้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร เพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอีกเพื่อสกัดราคาพลังงานท่ีพุ่งขึ้น 

 
 ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (25-29 ตุลาคม 2564) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดขายบ้านใหม่เดือน ก.ย., ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน ก.ย. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีช้ีนำเศรษฐกิจเดือน ส.ค. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขกำไรของภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ย. 
 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ย. 64 ปรับตัวลดลง 1.3%, ยอดขายบ้านมือสองใน
เดือน ก.ย. 64 เพ่ิมขึ้น 7%, PMI รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของสหรัฐฯ ในเดือน ต.ค. 64 อยู่ที ่57.3 

• ประเทศจีน: อัตราการว่างงานในพ้ืนที่เขตเมืองในเดือน ก.ย. 64 อยู่ท่ี 4.9%, ยอดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคของจีนในเดือน 
ก.ย. 64 เพิ่มขึ้น 4.4%YoY, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ย. 64 ปรับตัวขึ้น 3.1%YoY, การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของ
จีนในช่วงไตรมาส 3 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 7.3% 

• ประเทศญี่ปุ่น: การส่งออกสินค้าในเดือน ก.ย. 64 เพ่ิมขึ้น 13% ส่วนการนำเข้าเพ่ิมขึ้น 38.6% ส่งผลให้มียอดขาดดุลการค้าใน
เดือน ก.ย. 64 อยู่ท่ี 6.22 แสนล้านเยน 

• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 2.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


