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สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ในเดือน ม.ค. 66 อยู่ที่
ระดับ 53.9 ลดลงจากเดือนก่อนซ่ึงอยู่ท่ีระดับ 55.7 เนื่องจากกำลังซื้อชะลอตัวลงในช่วงปลายเดือน ม.ค. หลังจากพุ่งสูงขึ้นในช่วงเทศกาล และ
กังวลด้านต้นทุนเพิ่มอีกครั้งในทุกภูมิภาค โดยองค์ประกอบสำคัญที่ส่งผลให้ค่าดัชนีลดลง ได้แก่ กำไร คำสั่งซื้อโดยรวม ต้นทุน และการจ้างงาน
ซึ่งมีความเชื่อมั่นลดลงมาอยู่ท่ีระดับ 58.8 63.4 38.0 และ 50.0 ตามลำดับ ในขณะที่องค์ประกอบด้านปริมาณการผลิต/การค้า/การบริการและ
การลงทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นแม้ค่าดัชนีฯ ส่วนใหญ่ชะลอตัวลงจากเดือนก่อน 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่ายอดการผลิตรถยนต์ในเดือน ม.ค. 66 ผลิตได้ 157,844 คัน ปรับตัวเพิ่มขึ้น 
4.02% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจากการผลิตเพื่อส่งออก 91,532 คัน เพิ่มขึ้น 7.43% สอดคล้องกับการส่งออก 86,786 คัน เพิ่มขึ้น 
24.28% ในขณะที่การผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ผลิตได้จำนวน 66,312 คัน ลดลง 0.35% เช่นเดียวกับยอดขายในประเทศที่ขายได้จำนวน 
65,579 คัน ลดลง 5.58% เนื่องจากการขาดชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ (ชิป) จึงผลิตรถยนต์บางรุ่นได้น้อยทำให้ไม่พอส่งมอบให้ลูกค้า 

คณะรัฐมตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ หรือโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 3 ของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ (ธอส.) โดยมีวงเงินโครงการ 20,000 ล้านบาท โดย ธอส. จะสนับสนุนสินเชื่อให้แก่ประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการมีที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเองในดอกเบี้ยคงที่ 3% ในช่วง 5 ปีแรก วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อรายต่อหลักประกัน และมีระยะเวลากู้ยืมสูงสุดไม่
เกิน 40 ปี, กระทรวงพาณิชยเ์ผยว่ายอดการจดทะเบียนจัดต้ังธุรกิจใหม่ในเดือน ม.ค. 66 มีจำนวน 8,466 ราย เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 111% 
และเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 6.2% โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียน 20,847 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 1.7% และลดลงจากปีก่อน 28% โดยประเภท
ธุรกิจที่จัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 34.85 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 17 ก.พ. 66 โดยเงิน
บาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนค่าแตะระดบัอ่อนค่าทีสุ่ดในรอบ 2 เดือนที ่34.91 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยเงินบาทแข็งค่าขึ้นช่วงสั้นๆ ในต้นสัปดาห์ 
ก่อนจะทยอยอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ตามทิศทางสกุลเงินเอเชีย สวนทางเงินดอลลาร์ฯ ที่กลับมาแข็งค่าขึ้น โดยมีปัจจัย
บวกมาจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าที่คาด เช่น ดัชนี PMI รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นในเดือน ก.พ. ที่เพิ่มขึ้นแตะ
ระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือน และการปรับตัวลดลงของจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ซึ่งสนับสนุนแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยอย่าง
ต่อเนื่องในหลายๆ รอบการประชุมข้างหน้าของธนาคารกลางสหรัฐฯ นอกจากนั้นการอ่อนค่าของเงินบาทยังสอดคล้องกับสถานะขายสุทธิหุ้น
และพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติ และการอ่อนค่าลงของเงินหยวนท่ามกลางสัญญาณตึงเครียดระหว่างสหรัฐ-จีน 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ดัชนีความเชื่อมัน่ผู้ประกอบการ SME ในเดือน ม.ค. 66 อยู่ท่ีระดับ 53.9 ลดลงจากเดือนก่อนซ่ึงอยู่ท่ีระดับ 55.7 

• ยอดการผลิตรถยนต์ในเดือน ม.ค. 66 ผลิตได้ 157,844 คัน ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 4.02%YoY 

• ครม. มีมติเห็นชอบโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 3 ของ ธอส. โดยมีวงเงินโครงการ 20,000 ล้านบาท 

• ยอดการจดทะเบียนจัดต้ังธุรกิจใหม่ในเดือน ม.ค. 66 มีจำนวน 8,466 ราย ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 111%MoM และ 6.2%YoY 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 34.85 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 17 ก.พ. 66 
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ประเทศสหรัฐฯ: เอสแอนด์พี โกลบอลเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐฯ 
ในเดือน ก.พ. 66 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 50.2 จากระดับ 46.8 ในเดือน ม.ค. 66, สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐฯ (NAR) เผย
ว่ายอดขายบ้านมือสองในเดือน ม.ค. 66 ลดลง 0.7% เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 4.00 ล้านยูนิต, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เผยว่าดัชนีราคา
การใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ทั่วไปในเดือน ม.ค. 66 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 5.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี, ผลสำรวจของมหาวิทยาลัย
มิชิแกนระบุว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯ ในเดือน ก.พ. 66 ดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 67.0 จากระดับ 64.9 ในเดือน ม.ค. 66, ยอดขาย
บ้านใหม่ในเดือน ม.ค. 66 พุ่งขึ้น 7.2% เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 670,000 ยูนิตจากระดับ 625,000 ยูนิตในเดือน ธ.ค. 65 

สหภาพยุโรป: เอสแอนด์พ ีโกลบอลเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการของยูโรโซนในเดือน ก.พ. 66 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น
สู่ระดับ 52.3 จากระดับ 50.3 ในเดือน ม.ค. 66 

ประเทศญี่ปุ่น: ทางการญี่ปุ่นรายงานว่าอัตราเงินเฟ้อในเดือน ม.ค. 66 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นสู่ระดับ 4.2% โดยคาดว่าสถานการณ์เงินเฟ้อ
ที่เกิดขึ้นยังคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าจะมีการปรับลดลงได้ 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 8.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน มี.ค. 66 ปิดตลาดเมื่อวันท่ี 24 ก.พ. ที่ระดับ 79.72 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 6.3 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
8.4% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนี้สัญญาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงโดยตลาดยังคงถูกกดดันจากสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ที่พุ่งขึ้น 
16.3 ล้านบาร์เรล แตะระดับ 471.4 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน มิ.ย. 64 รวมทั้งความไม่แน่นอนของ
เศรษฐกิจสหรัฐเมื่อธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาฟิลาเดลเฟียเปิดเผยข้อมูลดัชนีภาคการผลิตในภูมิภาคมิด-แอตแลนติกที่ลดลงสู่ระดับ -24.3 
ในเดือน ก.พ. 66 จากระดับ -8.9 ในเดือน ม.ค. 66 ซึ่งบ่งช้ีว่าภาคการผลิตในภูมิภาคมิด-แอตแลนติกอยู่ในภาวะหดตัว 

 
 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2566) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน ม.ค., ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย เดือน ม.ค., สต็อกสินค้า
คงคลังภาคค้าส่งเดือน ม.ค., ดัชนีราคาบ้านเดือน ธ.ค., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ก.พ., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตขั้น
สุดท้ายเดือน ก.พ., ดัชนีภาคการผลิตเดือน ก.พ., การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือน ม.ค. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตและภาคบริการเดือน ก.พ. 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภคเดือน ธ.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือน ก.พ. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีช้ีนำเศรษฐกิจเดือน ธ.ค., ยอดค้าปลีกเดือน ม.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ม.ค. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐฯ ในเดือน ก.พ. 66 ปรับตัว
ขึ้นสู่ระดับ 50.2, ยอดขายบ้านมือสองในเดือน ม.ค. 66 ลดลง 0.7%MoM, ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคส่วนบุคคลทั่วไป
ในเดือน ม.ค. 66 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.4%YoY, ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯ ในเดือน ก.พ. 66 ดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 67.0, 
ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน ม.ค. 66 พุ่งขึ้น 7.2%MoM 

• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการของยูโรโซนในเดือน ก.พ. 66 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นสู่ระดับ 52.3 

• ประเทศญี่ปุ่น: อัตราเงินเฟ้อในเดือน ม.ค. 66 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นสู่ระดับ 4.2% 

• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 8.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


