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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เผยว่า ในป ี64 บสย. ประสบผลสำเร็จการดำเนินด้านการคำ้ประกันสนิเช่ือ ช่วย
ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งทุน ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทการ "ค้ำประกันสินเชื่อ" โดยคาดว่าผลดำเนินงาน บสย. ณ สิ้นสุดปี 
2564 จะมีการเติบโตในทุกมิติ และ บสย. คาดว่าจะสามารถปิดยอดค้ำประกันสินเชื่อในปี 64 ได้มากกว่า 240,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลการ
ดำเนินงานท่ีสร้างสถิติใหม่สูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่ก่อตั้ง บสย. 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ณ วันที่ 16 ธ.ค. 64 มีการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งสะสม
จำนวน 26.3 ล้านราย จากผู้ได้รับสิทธิจำนวน 27.98 ล้านราย และมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 204,325 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินท่ีประชาชน
จ่ายสะสม 103,901.1 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 100,423.9 ล้านบาท และมียอดใช้จ่ายสะสม ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 81,255.2 
ล้านบาท, ร้านธงฟ้า 32,786.3 ล้านบาท, ร้าน OTOP 9,777.9 ล้านบาท, ร้านค้าทั่วไป 76,750.3 ล้านบาท, ร้านบริการ 3,521 ล้านบาท, และ
กิจการขนส่งสาธารณะ 234.3 ล้านบาท 

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท. เผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด 
ปตท.) มีมติอนุมัติแผนวิสาหกิจและงบลงทุน 5 ปี (ปี 2565-2569) มูลค่า 102,165 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินลงทุนในหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
45%, ธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 20%, ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 2%, ธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานและ
สำนักงานใหญ่ 8% และการลงทุนในบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น 100% ในสัดส่วน 25% ทั้งนี้ ปตท. พร้อมเดินหน้าลงทุนในโครงการขนาดใหญ่เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในช่วง 5 ปีข้างหน้าด้วยการลงทุนในธุรกิจหลักเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน เช่น โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 
เพื่อทดแทนโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 1 และโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 8 ซึ่งนำก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) มาแยกเป็นผลิตภัณฑ์   
อีเทน และก๊าซหุงต้ม (แอลพีจ)ี 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 33.35 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 9 ธ.ค. 64 โดย
เงินบาทสัปดาห์ที่ผ่านมาแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 3 สัปดาห์ที่ 33.30 บาทต่อดอลลาร์ฯ อนึ่งเงินบาทมีแรงหนุนในช่วงต้นสัปดาห์จากสถานะ
ซื้อสุทธิหุ้นไทยของต่างชาติและการแข็งค่าของเงินหยวนและสกุลเงินส่วนใหญ่ในเอเชีย ในขณะที่นักลงทุนคลายความกังวลต่อโควิด-19 สายพันธ์ุ
โอไมครอนลงมาบางส่วน (ก่อนที่จะมีรายงานผู้เสียชีวิตรายแรกในอังกฤษ) อย่างไรก็ดีเงินบาทได้ลดช่วงบวกบางส่วนช่วงกลางสัปดาห์ตามแรงซื้อ
คืนเงินดอลลาร์ฯ หลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติเร่งปรับลดวงเงิน QE และ dot plot ใหม่ ซึ่งสะท้อนว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ย 3 
ครั้งในป ี65 ส่งผลทำให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายสัปดาห์ท่ามกลางแรงขายเงินดอลลาร์ หลังจากธนาคารกลางอังกฤษปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยซึ่งถือเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการคาดการณ์ของตลาด 
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 13-17 ธันวาคม 2564 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• บสย. คาดว่าจะสามารถปิดยอดค้ำประกันสนิเชื่อในปี 64 ได้มากกว่า 240,000 ล้านบาท  

• ณ วันที ่16 ธ.ค. 64 โครงการคนละคร่ึงมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 204,325 ล้านบาท 

• บอร์ด บมจ. ปตท. มีมติอนุมัติแผนวิสาหกิจและงบลงทุน 5 ป ี(ปี 2565-2569) มูลค่า 102,165 ล้านบาท 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 33.35 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธ.ค. 64 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เผยว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน พ.ย. 64 พุ่งขึ้น 9.6% เมื่อเทียบรายปี หลังจากดีด
ตัวขึ้น 8.8% ในเดือน ต.ค. 64, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เผยว่ายอดค้าปลีกในเดือน พ.ย. 64 เพิ่มขึ้นเพียง 0.3% หลังจากพุ่งขึ้น 1.8% ใน
เดือน ต.ค. 64, มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบ้ืองต้นของสหรัฐฯ ในเดือน ธ.ค. 64 ปรับตัว
ลงสู่ระดับ 56.9 จากระดับ 57.2 ในเดือน พ.ย. 64 

สหภาพยุโรป: มาร์กิตเปิดเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการขั้นต้นของยูโรโซนในเดือน ธ.ค. 
64 ปรับตัวลงแตะระดับ 53.4 เทียบกับระดับของเดือน พ.ย. 64 ที ่55.4 

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่ายอดค้าปลีกเดือน พ.ย. 64 ปรับตัวขึ้น 3.9% เมื่อเทียบเป็นรายป ีซึ่งชะลอ
ตัวลงจากเดือน ต.ค. 64 ที่ขยายตัว 4.9%, การลงทุนด้านสินทรัพย์ถาวรในเดือน พ.ย. 64 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 5.2% 

ประเทศญี่ปุ่น: สำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเผยว่ายอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในเดือน ต.ค. 64 ปรับตัวขึ้น 3.8% เมื่อเทียบเป็น
รายดือน, ทางการญี่ปุ่นเผยว่ายอดส่งออกของญี่ปุ่นในเดือน พ.ย. 64 มีมูลค่า 6.11 ล้านล้านเยน เพ่ิมขึ้น 20.5% และยอดการนำเข้าสินคา้มี
มูลค่าอยู่ท่ี 5.78 ล้านล้านเยน เพ่ิมขึ้น 43.8% ทำให้ญ่ีปุ่นขาดดุลการค้าเป็นเงิน 9.54 แสนล้านเยน 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 1.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ม.ค. 65 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. ที่ระดับ 70.86 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 0.81 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคดิเป็น 
1.1% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ตลาดน้ำมันถูกกดดันจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน และการ
กำหนดมาตรการจำกัดการเดินทางครั้งใหม่ในบางประเทศจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลก โดยสำนักงานพลังงานสากล (IEA) 
เปิดเผยว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ที่พุ่งขึ้นนั้นจะชะลอการฟื้นตัวของอุปสงค์น้ำมันทั่วโลก โดยเชื้อเพลิงเครื่องบินเจ็ตและการเดินทางทาง
อากาศจะได้รับผลกระทบมากที่สุด 

 

 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (20-24 ธันวาคม 2564) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดไตรมาสที่ 3/64, ดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือน พ.ย. จากเฟดชิคาโก, 
ยอดขายบ้านมือสองเดือน พ.ย., ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน พ.ย., ยอดขายบ้านใหมเ่ดือน พ.ย. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีช้ีนำเศรษฐกิจเดือน ต.ค. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน พ.ย. 64 พุ่งขึ้น 9.6%YoY, ยอดค้าปลีกในเดือน พ.ย. 64 เพ่ิมขึ้นเพียง 0.3%, 
PMI รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐฯ ในเดือน ธ.ค. 64 ปรับตัวลงสู่ระดับ 56.9 

• สหภาพยุโรป: PMI รวมภาคการผลิตและภาคบริการขั้นต้นของยูโรโซนเดือน ธ.ค. 64 ปรับตัวลงแตะระดับ 53.4 

• ประเทศจีน: ยอดค้าปลีกเดือน พ.ย. 64 ปรับตัวขึ้น 3.9%YoY, การลงทุนด้านสินทรัพย์ถาวรในเดือน พ.ย. 64 ปรับตัว
เพ่ิมขึ้น 5.2% 

• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดสั่งซ้ือเคร่ืองจักรพ้ืนฐานในเดือน ต.ค. 64 ปรับตัวขึ้น 3.8%MoM, ยอดส่งออกของญี่ปุ่นในเดือน พ.ย. 64 
เพ่ิมขึ้น 20.5%YoY ยอดการนำเข้าสินค้าเพ่ิมขึ้น 43.8% YoY ทำให้ญ่ีปุ่นขาดดุลการค้าเป็นเงิน 9.54 แสนล้านเยน 

• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 1.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


