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Event  ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) มีมติเอกฉันทใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่ 2.75% ในการ

ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2012  

Analysis  กนง. มองภาพเศรษฐกิจเปนบวกกวาคราวกอนมาก โดยมองวาเศรษฐกิจโลกมี

เสถียรภาพและมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น ตางจากคราวกอน (การประชุม กนง. วันที่ 17 ตุลาคม 

2012) ที่มองวาออนแอ การบริโภคและการลงทุนในประเทศของภาคเอกชนขยายตัวดีกวาที่

ประมาณการไว และไมไดกลาวถึงความกังวลวาการลงทุนจะชะลอลง  นอกจากน้ี ยังมองวาการ

สงออกจะเร่ิมฟนตัวไดในคร่ึงแรกของป 2013 ตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก ตางจากคราว

กอนที่มีความกังวลเก่ียวกับการฟนตัว 

  ยังไมมีสัญญาณของเงินทุนไหลเขามากนัก เมื่อดูจากปริมาณการซ้ือขายสุทธิของนัก

ลงทุนตางชาติในตลาดพันธบัตร และตลาดหุน จึงอาจเปนสาเหตุให กนง. ยังไมปรับดอกเบี้ยใน

คร้ังน้ี และรอดูสถานการณของเงินทุนเคล่ือนยายกอน 

Implication  
 

 
 
 

 

 

ยังมีโอกาสที่จะมกีารปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในป 2013 ถึงแมวาเศรษฐกิจจะโลกจะ

สงสัญญาณดีขึ้น แตยังไมเห็นสัญญาณของการฟนตัวของภาคการสงออก และยังมีความเส่ียงจาก

ปญหาการคลังของสหรัฐฯ ทั้งในเร่ืองของ Fiscal Cliff ที่อาจทําใหเศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอลงอีก

และการที่หน้ีสาธารณะของสหรัฐฯ จะชนเพดานการกูยืม ที่จะกระทบกับความมั่นใจของนักลงทุน   

นอกจากน้ี ความเส่ียงจากเงินทุนไหลเขายังไมหมดไป ดังน้ัน เหตุผลสนับสนุนการปรับลดอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายในป 2013 ยังมีอยู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 พฤศจิกายน 2012 

ธปท. คงอัตราดอกเบี้ยไวที่ 2.75% มองความเส่ียงดานการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลง 
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ตารางสรุปคําแถลงการณของ ธปท.  เทียบกับการประชมุคร้ังกอน 

หัวขอ การประชุมคร้ังกอน 
(17 ต.ค. 2012) 

การประชุมคร้ังน้ี 
(28 พ.ย. 2012) 

เศรษฐกิจโลก ภาพรวม:  “ยังออนแอ” 

สหรัฐฯ:    “ภาคที่อยูอาศัยและการจางงานปรับตัวดีขึ้น” 

 

 

 

เอเชีย:      “อุปสงคโลกที่ออนแอสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ

ภูมิภาคและจีนมากกวาที่ประเมินไว” 

จับตาดู:    “ที่ความเสี่ยงดานการคลังของสหรัฐฯ และการ

แกไขวิกฤติหน้ีสาธารณะของกลุมประเทศยูโร” 

ภาพรวม: “มีเสถียรภาพและมีสัญญาณการปรับตัวที่ดีขึ้น” 

สหรัฐฯ:    “ดีขึ้นกวาที่คาด โดยเฉพาะภาคที่อยูอาศัยและ

การจางงาน” 

ยุโรป:      “ยังคงหดตัวแตคาดวาจะมีเสถียรภาพมากขึ้นใน

ปหนา” 

เอเชีย:     “มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นบางตามการฟนตัวของ

การสงออก อุปสงคในประเทศยังขยายตัวดี” 

จับตาดู:    “ความไมแนนอนของการตออายุมาตรการดาน

การคลังของสหรัฐฯ” 

เศรษฐกิจไทย “เศรษฐกิจไทยโดยรวมขยายตัวไดตอเน่ืองในไตรมาส 3 แต

ภาคการสงออกและภาคการผลิตไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจ

โลกชัดเจน ขณะที่การใชจายภายในประเทศและการลงทุน

ภาคเอกชนขยายตัวไดดี แตชะลอลงหลังจากการลงทุนเพ่ือ

การฟนฟูจากผลของอุทกภัยหมดลง” 

“เศรษฐกิจในประเทศมีแนวโนมขยายตัวตอเน่ือง คาดวาการ

สงออกจะเร่ิมฟนตัวในคร่ึงแรกของป 2556 การบริโภคและ

การลงทุนภาคเอกชนจะยังเปนแรงสงสําคัญของเศรษฐกิจ

ตอไป ความเชื่อมั่นภาคเอกชนที่ยังอยูในเกณฑดีและภาวะ

การเงินที่ผอนปรน สินเชื่อขยายตัวสูง” 

สถานการณ

เงินเฟอ 

“แรงกดดันเงินเฟอทรงตัวอยูในระดับที่รับได” “แรงกดดันเงินเฟอทรงตัวในระดับต่ําใกลเคียงกับการประชุม

คร้ังกอน” 

อัตราดอกเบี้ย

นโยบาย 

มติ 5 ตอ 2 ใหลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% 

(2 เสียงใหคงไวที่ 3.00%) 

มติเอกฉันทใหคงอัตราดอกเบี้ยที่ 2.75% 

 

 

   

โดย :     ดร. พชรพจน นันทรามาศ (phacharaphot.nuntramas@scb.co.th) 

ธนกร ล้ิมวิทยธราดล (tanakorn.limvittaradol@scb.co.th)  
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