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Event  ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) มีมติเอกฉันทใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวท่ี 2.75% ในการ

ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วันท่ี 9 มกราคม 2013 

Analysis  กนง. มองว่าเศรษฐกิจโดยรวมมีสัญญาณดีขึ้นกว่าคร้ังก่อน โดยมองวาเศรษฐกิจ
โลกฟนตัวคอยเปนคอยไป และมีสัญญาณดีขึ้น การสงออกเริ่มมีสัญญาณการฟนตัวในวงกวาง 
นอกจากนี้การใชจายในประเทศยังขยายตัวไดดี ทําใหเศรษฐกิจไทยในปท่ีผานมา และในป 2013
นาจะขยายตัวสูงกวาท่ี กนง. ไดประเมินไวเดิม 

  จับตาดูความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้าย ซึ่งจะมีผลตอการพิจารณานโยบายการเงิน
ท้ังนี้ เริ่มมีสัญญาณของเงินทุนไหลเขา โดยตั้งแตวันท่ี 2-8 มกราคม ปริมาณการซื้อสุทธิของนัก
ลงทุนตางชาติในตลาดหลักทรัพย อยูท่ี 8.3 พันลานบาท ซึ่งมีมูลคาสูงท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ในขณะท่ีตลาดพันธบัตรมีการซ้ือสุทธิจากตางชาติราว 3.4 หมื่นลานบาท 
ในชวงเวลาเดียวกัน ซึ่งเปนแรงกดดันตอคาเงินบาทใหแข็งคาขึ้น  

Implication  
 

 
 
 

 

 

ยังมีโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยจะลดลงในปีนี้ เนื่องจากความเส่ียงของเศรษฐกิจโลกโดยรวม
ยังไมหมดไป โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงปลายไตรมาส 1 ท่ีจะมีการเจรจากันในเรื่อง Fiscal cliff 
อีกครั้ง รวมไปถึงการขยายเพดานหนี้สาธารณะของสหรัฐฯ ประกอบกับเศรษฐกิจยุโรปยังไมมี
สัญญาณท่ีดีขึ้น ทําใหคาดวาการสงออกในปนี้นาจะยังไมสามารถขยายตัวไดมากนัก และการใช
จายในประเทศนาจะชะลอลงจากปท่ีผานมา เนื่องจากการเรงใชจายฟนฟูหลังน้ําทวมไดหมดไป 
ดังนั้นการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะชวยสนับสนุนการใชจายในประเทศใหยังขยายตัวตอเนื่อง 
และลดความเส่ียงจากเงินทุนไหลเขา ในขณะท่ีอัตราเงินเฟออยูในระดับท่ีไมนากังวลนัก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 มกราคม 2013 

ธปท. คงอัตราดอกเบ้ียไว้ท่ี 2.75% มองเศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวดีข้ึน 
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ตารางสรุปคําแถลงการณของ ธปท.  เทียบกับการประชุมคร้ังกอน 

หัวข้อ การประชุมครัง้ก่อน 
(28 พ.ย. 2012) 

การประชุมครัง้นี ้
(9 ม.ค. 2013) 

เศรษฐกิจโลก ภาพรวม:  “มีเสถียรภาพและมีสัญญาณการปรับตัวที่ดีข้ึน” 
สหรัฐฯ:    “ดีข้ึนกวาที่คาด โดยเฉพาะภาคที่อยูอาศัยและการ

จางงาน” 
ยุโรป:      “ยังคงหดตัวแตคาดวาจะมเีสถยีรภาพมากข้ึนในป

หนา” 
เอเชีย:      “มีสัญญาณปรับตัวดีข้ึนบางตามการฟนตัวของ

การสงออก อุปสงคในประเทศยังขยายตัวดี” 
จับตาดู:    “ความไมแนนอนของการตออายุมาตรการดานการ

คลังของสหรัฐฯ” 

ภาพรวม: “ฟนตัวอยางคอยเปนคอยไป” 
สหรัฐฯ:    “มีสัญญาณดีข้ึนจากการประชุมครั้งกอน” 
ยุโรป:      “ยังคงออนแอ และตองใชเวลาในการแกไขปญหา

เชิงโครงสราง” 
เอเชีย:     “ปรับดีข้ึนจากการใชจายในประเทศทีย่งัอยูใน

เกณฑดี การสงออกมีแนวโนมปรบัดีข้ึนอยาง
ชาๆ” 

 

เศรษฐกิจไทย “เศรษฐกิจในประเทศมีแนวโนมขยายตัวตอเนื่อง คาดวาการ
สงออกจะเริ่มฟนตัวในครึ่งแรกของป 2556 การบริโภคและการ
ลงทุนภาคเอกชนจะยังเปนแรงสงสําคัญของเศรษฐกิจตอไป 
ความเช่ือมัน่ภาคเอกชนที่ยังอยูในเกณฑดีและภาวะการเงินที่
ผอนปรน สินเชือ่ขยายตัวสูง” 

“เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 มีแนวโนมขยายตัวดีกวาคาด ทําให
เศรษฐกิจไทยในป 2555 และ 2556 นาจะเติบโตสูงกวาที่
ประมาณการไวเดิม อุปสงคภายในประเทศทั้งการบริโภคและ
การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวไดดี สินเชื่อขยายตัวในอัตรา
สูงอยางตอเนื่อง การสงออกเริ่มมสัีญญาณการฟนตัวในวง
กวาง ภาคบริการ และการทองเทีย่วขยายตัวดี” 

สถานการณ
เงินเฟอ 

“แรงกดดันเงินเฟอทรงตัวในระดับตํ่าใกลเคียงกับการประชุม
ครั้งกอน” 

“แรงกดดันดานเงินเฟอยังทรงตัวใกลเคียงกับการประชุมครั้ง
กอน แตตองติดตามผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนไดจากการปรับ
ข้ึนคาแรงข้ันตํ่ารอบสอง” 

อัตราดอกเบี้ย
นโยบาย 

มติเอกฉันทใหคงอัตราดอกเบ้ียที่ 2.75% 
 

มติเอกฉันทใหคงอัตราดอกเบ้ียที่ 2.75% 
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