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Event  คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเปนเอกฉันทใหคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายไวท่ี 2.50% ในการ

ประชุมวันท่ี 16 ตุลาคม 2013 

Analysis  กนง. ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มฟ้ืนตัวอย่างช้าๆ ภาคการ
สงออกเร่ิมปรับตัวดีขึ้นตามเศรษฐกิจโลก โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวอยางคอยเปนคอนไป 
รวมถึงเริ่มเห็นการฟนตัวของเศรษฐกิจกลุมประเทศยูโรโซน และเศรษฐกิจจีน นอกจากนี้ การ
บริโภคและการลงทุนภาคเอกชนเริ่มทรงตัวโดยมีทิศทางฟนตัวชาๆ  

  แต่ กนง. ยังมองความเสี่ยงสําคัญจากเสถียรภาพการเงินโลกและความล่าช้าใน
การเบิกจ่ายโครงการลงทุนของภาครัฐ กนง. มองวาผลการเจรจาปรับเพดานหน้ีสาธารณะ
ของสหรัฐฯ และความไมชัดเจนของชวงเวลาในการปรับลดขนาดมาตรการ QE เปนความเส่ียงตอ
เศรษฐกิจการเงินโลกรวมไปถึงตลาดการเงินของไทย นอกจากนี้ การเบิกจายงบประมาณภาครัฐท่ี
ลาชาเปนความเส่ียงสําคัญตอเศรษฐกิจไทยในระยะตอไป 

Implication  จับตาดูการฟื้นตัวของการส่งออก ภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงมีความเสี่ยงจากความไม
แนนอนทางดานการคลังของสหรัฐฯ ซึ่งหากการเจรจาเกิดความยืดเย้ือและการเบิกจายงบประมาณ
ยอนหลังใหแกหนวยงานท่ีปดทําการมีความลาชา อาจทําใหการสงออกของไทยไปยังสหรัฐฯ ไดรับ
ผลกระทบ โดยเฉพาะอยางย่ิงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา, ผลิตภัณฑยาง และ
อาหารทะเลกระปอง ท่ีมีสัดสวนการสงออกไปยังสหรัฐฯ สูง โดย EIC ประเมินวาการสงออกของไทย
ยังมีความเส่ียงอยูและเปนปจจัยสําคัญท่ีควรติดตามตอไป 

  แนวโน้มความผันผวนของตลาดการเงินโลก ทําให้มีความเสี่ยงด้านเงินทุนไหลออก
และเงินบาทอ่อนค่า เนื่องจากความไมแนนอนดานการขยายเพดานหนี้และชวงเวลาการปรับลด
ขนาดมาตรการ QE ของสหรัฐฯ สงผลใหตลาดการเงินมีแนวโนมผันผวน และอาจเปนปจจัยหนึ่งใน
การพิจารณาดําเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยของ กนง. เนื่องจากตองใหน้ําหนักระหวางความเส่ียง
ดานการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการรักษาเสถียรภาพในตลาดการเงิน 

 
 
 
 
 
 

ธปท. คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 2.50% มองเศรษฐกิจไทยเร่ิมทรงตัว 
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ตารางสรุปคําแถลงการณของ ธปท.  เทียบกับการประชุมคร้ังกอน 

หัวข้อ การประชุมครัง้นี ้
(21 ส.ค. 2013) 

การประชุมครัง้นี ้
(16 ต.ค. 2013) 

เศรษฐกิจโลก ภาพรวม: “คอยๆ ปรับตัวดีข้ึน” 
สหรัฐฯ:    “ขยายตัวไดตามการฟนตัวของภาคการผลิตและ

ภาคที่อยูอาศยั รวมท้ังฐานะการเงินของ
ภาคเอกชนที่ปรบัตัวดีข้ึน” 

ยุโรป:      “มีเสถียรภาพมากข้ึนและมแีนวโนมฟนตัวอยาง
ชาๆ” 

จีนและเอเชีย: “เศรษฐกิจจีนชะลอลงในไตรมาส 2 แตเริ่มมี
สัญญาณดีข้ึน สําหรับเศรษฐกิจเอเชียนั้น อุปสงค
ในประเทศชะลอลง นอกจากนี้การสงออกยังคง
ออนแออยู” 

ภาพรวม: “คอยๆ ปรับดีข้ึน แมยงัมีความเส่ียงอยูมาก” 
สหรัฐฯ:    “ขยายตัวคอยเปนคอยไปจากการบริโภค 

ผลกระทบจากการปดหนวยงานบางสวนของรัฐ
นาจะมจีํากัด แตการเจรจาเพดานหนี้เปนความ
เส่ียงสําคัญตอเศรษฐกิจการเงินโลก” 

ยุโรป:      “เริ่มฟนตัวในหลายประเทศและความเชื่อมั่นดีข้ึน” 
จีน:         “ฟนตัวในภาคการสงออก การผลิตและการลงทุน” 
อาเซียน:   “แรงกระตุนในประเทศชะลอลง ไดรับผลกระทบ

จากภาวะการเงินโลกที่มีแนวโนมผันผวน” 

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ชะลอลง ตามการบริโภคภาคเอกชน
ที่ชะลอ จากการทยอยส้ินสุดของมาตรการรถคนัแรกและหนี้
ครัวเรอืนทีอ่ยูในระดับสูง สําหรับในระยะตอไป การบริโภคและ
การสงออกนาจะกลับมาทยอยฟนตัว นอกจากนี้ดวยภาวะ
การเงินที่ผอนคลายจะชวยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกจิ 

เศรษฐกิจไทยมีอตัราการขยายตัวชากวาที่คาดแตเริ่มทรงตัว 
และเห็นสัญญาณปรับดีข้ึนในบางภาค การสงออกเริ่มฟนตัว
ตามเศรษฐกจิโลก การบริโภคและการลงทุนทรงตัว คาด
เศรษฐกิจไทยฟนตัวอยางชาๆ ภายใตภาวะการเงินที่ผอนปรน 

สถานการณ
เงินเฟอ 

“แรงกดดันดานเงินเฟอชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจ” “อัตราเงินเฟอชะลอลงตามตนทุนการผลิตโดยรวมที่ทรงตัวอยู
ในระดับตํ่าและอปุสงคในประเทศ” 

ความเสี่ยงท่ี 
กนง. ติดตาม 

“ความเส่ียงดานเสถียรภาพทางการเงินและความไมแนนอน
ของภาวะการเงินโลก” 

“ความไมแนนอนในการฟนตัวของเศรษฐกจิโลก และความ
ลาชาในการเบิกจายโครงการลงทนุของภาครัฐ” 

อัตราดอกเบี้ย
นโยบาย 

มติ 6 ตอ 1 ใหคงอัตราดอกเบ้ียไวที่ 2.50% 1 เสียงใหลด         
รอยละ 0.25 

มติเอกฉันทใหคงอัตราดอกเบ้ียไวที่ 2.50% ตอป 

 
 
โดย :    ดร. อธิภัทร มุทิตาเจริญ (athiphat.muthitacharoen@scb.co.th) 

ธนกร ล้ิมวิทยธราดล (tanakorn.limvittaradol@scb.co.th) 
SCB Economic Intelligence Center (EIC) 
EIC Online: www.scbeic.com  

 


