
This information enclosed herewith is intended for discussion purposes only.  Although the information provided herein is believed to be reliable, 
SCB makes no representation as to the accuracy or completeness of such information or otherwise provided by SCB.  Prior to acting on any 
information contained herein or proceeding with a transaction which may arise as a result of this material, the recipients must determine the 
risks and merits, including legal, tax, and accounting characterizations and consequences, without reliance on SCB. SCB does not provide tax, legal 
or accounting advice and do not warrant the advice provided by others.  

 

 

 

Event  ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีมติ 6 ต่อ 1 ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.50% ในการประชุม
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วันที่ 21 สิงหาคม 2013 

Analysis  กนง. มองว่าดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่อยู่ในช่วง
ปรับตัว โดย GDP ที่ชะลอลงในไตรมาส 2 จากการบริโภคภาคเอกชนที่ลดลง ตามมาตรการรถคัน
แรกที่หมดลงและหนี้ภาคครัวเรือนที่สูงขึ้นนั้น ใกล้เคียงกับส่ิงที่ กนง. คาดไว้ในการประชุมครั้งก่อน 
ส าหรับเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังนั้น กนง.มองว่า อุปสงค์ภายในประเทศและการส่งออกน่าจะเริ่ม
กลับมาฟื้นตัวได้ รวมถึงนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายจะช่วยให้สินเชื่อเติบโตได้ดีอยู่ โดยเฉพาะ
สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค     

  นอกจากนี้ กนง. ยังมีมุมมองต่อเศรษฐกิจโลกที่ดีข้ึนกว่าครั้งก่อน โดยเฉพาะ
เศรษฐกิจจีน ที่ กนง. ประเมินว่าแม้จะชะลอตัวลงในไตรมาส 2 แต่เริ่มมีสัญญาณของการปรับตัวดี
ขึ้น รวมถึงเศรษฐกิจของยูโรโซนเริ่มสามารถฟื้นตัวได้อย่างช้าๆ ซึ่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
น่าจะส่งผลดีต่อการส่งออกของไทยในระยะต่อไป  

Implication  การใช้จ่ายของภาคครัวเรือนที่ชะลอลงยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทย ภาระ
หนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นจากการบริโภคที่เร่งตัวในช่วงก่อนหน้าท าให้ครัวเรือนมีความระมัดระวังการใช้จ่าย
เพิ่มมากขึ้น สะท้อนได้จากการบริโภคภาคเอกชนที่ชะลอตัวลงต่อเนื่องตลอดครึ่งปีแรก 

  ท าให้โอกาสที่ กนง. จะลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่เหลือของปียังคงมีอยู่ นอกจากการ
บริโภคภาคเอกชนที่ชะลอตัวแล้ว การลงทุนภาคเอกชนที่อาจไม่ขยายตัวมากนักหลังจากมกีารลงทนุ
เพื่อชดเชยความเสียหายจากภาวะน้ าท่วมไปแล้ว รวมถึงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐที่ถูกเล่ือน
ออกไป อาจส่งผลให้แรงขับเคล่ือนจากการใช้จ่ายในประเทศลดลงในช่วงที่เหลือของปี การลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายในช่วงทีเ่หลือของปีจึงยังคงมีความเป็นไปได้อยู่ เพื่อช่วยรักษาแรงส่งทางเศรษฐกิจ  
ในภาวะที่แรงกดดันทางด้านราคาอยู่ในระดับต่ า 

 
 
 
 
 
 
 

ธปท. คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 2.50% มองเศรษฐกิจอยู่ในช่วงปรบัตัว 
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ตารางสรุปค าแถลงการณ์ของ ธปท.  เทียบกับการประชมุคร้ังก่อน 

หัวข้อ การประชุมครั้งนี้ 
(10 ก.ค. 2013) 

การประชุมครั้งนี้ 
(21 ส.ค. 2013) 

เศรษฐกิจโลก ภาพรวม: “ขยายตัวต่ ากว่าที่ประเมินไว้ในการประชุม
คร้ังก่อน” 

สหรัฐฯ:    “ปรับดีขึ้นบ้าง จากภาคที่อยู่อาศัยและการ
จ้างงานที่มีแนวโน้มดีขึ้น” 

ยุโรป:      “เร่ิมทรงตัว” 
ญี่ปุ่น:      “ขยายตัวดีขึ้นจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ

ของรัฐบาล” 
จีนและเอเชีย: “การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ซึ่งส่งผล

กระทบต่อแนวโน้มการฟ้ืนตัวของภาคการ
ส่งออกของเศรษฐกิจเอเชีย” 

ภาพรวม: “ค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้น” 
สหรัฐฯ:    “ขยายตัวได้ตามการฟ้ืนตัวของภาคการผลิตและ

ภาคที่อยู่อาศัย รวมทั้งฐานะการเงินของ
ภาคเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้น” 

ยุโรป:      “มีเสถียรภาพมากขึ้นและมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่าง
ช้าๆ” 

จีนและเอเชีย: “เศรษฐกิจจีนชะลอลงในไตรมาส 2 แต่เริ่มมี
สัญญาณดีขึ้น ส าหรับเศรษฐกิจเอเชียนั้น อุปสงค์
ในประเทศชะลอลง นอกจากนี้การส่งออกยังคง
อ่อนแออยู่” 

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจไทยขยายตัวชะลอลง ส่วนหนึ่งเพราะครัวเรือน
ระมัดระวังการใช้จ่ายเนื่องจากภาระหนี้ที่สูงขึ้นและ
นโยบายกระตุ้นภาครัฐที่ทยอยหมดลง การส่งออก           
ชะลอลงการลงทุนภาคเอกชนบางส่วนล่าช้าเพราะ 
อุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศชะลอ 

เศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ชะลอลง ตามการบริโภคภาคเอกชนที่
ชะลอ จากการทยอยสิ้นสุดของมาตรการรถคันแรกและหนี้
ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ส าหรับในระยะต่อไป การบริโภคและ
การส่งออกน่าจะกลับมาทยอยฟ้ืนตัว นอกจากนี้ด้วยภาวะ
การเงินที่ผ่อนคลายจะช่วยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

สถานการณ์
เงินเฟ้อ 

“แรงกดดันด้านเงินเฟ้อต่ าลงจากอุปสงค์ภายในประเทศ
และต้นทุนการผลิตที่ลดลง” 

“แรงกดดันด้านเงินเฟ้อชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจ” 

ความเสี่ยงที่ 
กนง. ติดตาม 

“ความเสี่ยงด้านเสถียรภาพทางการเงิน” “ความเสี่ยงด้านเสถียรภาพทางการเงินและความไม่แน่นอน
ของภาวะการเงินโลก” 

อัตราดอกเบี้ย
นโยบาย 

มติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 2.50% มติ 6 ต่อ 1 ให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 2.50% 1 เสียงให้ลด           
ร้อยละ 0.25 

 
 
โดย :    ดร. ชินวุฒิ์ เตชานุวตัร ์(chinnawut.techanuvat@scb.co.th) 

โสภณ วิจติรเมธาวณิชย์ (sophon.vijitmethavanich@scb.co.th) 
SCB Economic Intelligence Center (EIC) 
EIC Online: www.scbeic.com  
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