ฉบับที่ 56/2562
เรื่อง รายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนกันยายน 2562
ธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยรายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนกันยายน 2562 ซึ่งมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจของสาธารณชนเกี่ ย วกั บ แนวทางการด าเนิ น นโยบายการเงิ น และ
การประเมินภาวะเศรษฐกิจของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) สาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
การดาเนินนโยบายการเงินในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2562
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ากว่าที่ ประเมินไว้และต่ากว่าระดับศักยภาพจากการส่งออกที่ลดลง
ซึ่งส่งผลไปสู่อุปสงค์ในประเทศ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปีนี้มีแนวโน้มต่ากว่าที่ประเมินไว้และต่ากว่ากรอบเป้าหมาย
จากราคาพลังงานและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ต่ากว่าคาด แต่มีแนวโน้มปรับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในปีหน้า ขณะที่
ระบบการเงินมีความเสี่ยงในบางจุดที่อาจสร้างความเปราะบางให้กับเสถียรภาพของระบบการเงินในอนาคต
ในการประชุมวันที่ 7 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการฯ มีมติ 5 ต่อ 2 เสียงให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง
ร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 1.75 เป็นร้อยละ 1.50 ต่อปี และมีมติเอกฉันท์ในวันที่ 25 กันยายน 2562
ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี ทั้งนี้ ในการประชุมล่าสุด คณะกรรมการฯ เห็นว่านโยบาย
การเงิน ที่ผ่ อนคลายจะช่ว ยเอื้อให้ อัตราเงิน เฟ้ อทั่ว ไปกลั บสู่ กรอบเป้าหมายและสนับสนุนการขยายตั ว ของ
เศรษฐกิจท่ามกลางความไม่แน่นอนที่สูงขึ้นโดยเฉพาะจากต่างประเทศเป็นหลัก อย่างไรก็ดี คณะกรรมการฯ ยังมี
ความกังวลต่อสถานการณ์เงินบาทที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับประเทศคู่ค้าคู่แข่ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
มากขึ้นในภาวะที่ความเสี่ยงด้านต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น จึงเห็นควรให้ติดตามสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนและ
เงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างใกล้ชิด รวมทั้งพิจารณาดาเนินมาตรการที่เหมาะสมเพิ่มเติมตามความจาเป็น สาหรับ
การดูแลความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงินในระยะต่อไปที่เศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอลงและอัตราดอกเบี้ยอยู่
ในระดับต่าต่อเนื่ อง ควรใช้มาตรการ microprudential และ macroprudential ร่ว มกันอย่างเหมาะสมและ
ตรงจุด
ส าหรั บ ในระยะข้างหน้ า คณะกรรมการฯ จะติดตามพัฒ นาการของข้อมูล (data dependent) ทั้ง
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ เสถียรภาพระบบการเงิน รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ โดยเฉพาะผลกระทบ
ของการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อประกอบการดาเนินนโยบายการเงินที่ เหมาะสม
ในระยะต่อไป โดยพร้อมใช้เครื่องมือเชิงนโยบายที่มีอยู่อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยยังเผชิญกับ
ปัญหาเชิงโครงสร้างที่กระทบกับความสามารถในการแข่งขันและแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต
ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังจากทุกภาคส่วน
การประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจการเงินเพื่อประกอบการดาเนินนโยบายการเงิน
1. เศรษฐกิจโลก
เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง เนื่องจากการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่
รุนแรงขึ้นส่งผลกระทบต่อการผลิต การส่งออก และการลงทุนภาคเอกชน ขณะที่ การบริโภคภาคเอกชนยังเป็น
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แรงสนับสนุนสาคัญจากการจ้างงานที่อยู่ในเกณฑ์ดี ประกอบกับทิศทางนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นและ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จะช่วยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
อุตสาหกรรมหลักในระยะต่อไป คณะกรรมการฯ จึงปรับลดข้อสมมติอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศ
คู่ค้าลงเป็นร้อยละ 2.8 ในปี 2562 และร้อยละ 2.7 ในปี 2563 อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจประเทศคู่ค้ ายังมีโอกาส
ขยายตัวต่ากว่ากรณีฐาน ตามความไม่แน่นอนของสภาวะการกีดกันทางการค้าฯ ที่ยืดเยื้ออาจส่งผลต่อแนวโน้ม
การบริโภคและการลงทุน ตลอดจนแนวโน้มการฟื้นตัวของวัฏจักรอิเล็กทรอนิกส์และการส่งออก รวมถึงปัญหา
ภูมิรัฐศาสตร์อื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อความผันผวนในตลาดการเงินและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
ธนาคารกลางหลายแห่งปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และส่วนใหญ่มีทิศทางการดาเนินนโยบาย
การเงินที่ผ่อนคลาย (dovish) มากขึ้นเพื่อช่วยประคับประคองเศรษฐกิจ โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกครั้งในเดือนกันยายน 2562 เป็นร้อยละ 1.75 - 2.00 โดยคาดว่า Fed จะปรับ
ลดอัตราดอกเบี้ ย นโยบายเพิ่มเติมอีก 1 ครั้ งในปีนี้และอีก 1 ครั้งในปี 2563 ส่ ว นธนาคารกลางยุโ รป (ECB)
ประกาศชุดมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมในเดือนกันยายน ขณะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีแนวโน้ม
ผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม หากเศรษฐกิจมีทิศทางชะลอลงอย่า งมีนัยสาคัญ ธนาคารกลางอื่นในภูมิภาค
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มปรับลดลง อาทิ ธนาคารกลาง
ออสเตรเลีย (RBA) ธนาคารกลางเกาหลีใต้ (BOK) ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ (BSP) และ
ธนาคารกลางอินโดนีเซีย (BI)
กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (emerging markets: EMs) ยังคงเผชิญเงินทุนเคลื่อนย้ายที่ผันผวน
โดยเงินทุนไหลออกจาก EMs ตามความกังวลของนักลงทุนหลังจาก Fed ส่งสัญญาณดาเนินนโยบายผ่อนคลาย
น้อยกว่าที่ตลาดคาด การกีดกันทางการค้าฯ ทวีความรุนแรงขึ้น ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ (geopolitical
risks) ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งธนาคารกลางใน EMs หลายแห่ง (รวมไทย) ดาเนินนโยบายผ่อนคลายมากขึ้น อย่างไรก็ดี
เงินทุนเคลื่อนย้ายไหลกลับเข้า EMs ในช่วงปลายไตรมาส หลังจากความกังวลเกี่ยวกับการกีดกันการค้าฯ ผ่อนคลายลง
ประกอบกับธนาคารกลางของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหลักดาเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น
2. ภาวะการเงินและเสถียรภาพระบบการเงินไทย
ภาวะการเงินไทยโดยรวมยังผ่อนคลาย สะท้อนจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริงที่ยังอยู่ในระดับต่า
เมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศ EMs อัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินไทยทั้งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น
อั ต ราผลตอบแทนตราสารหนี้ ภ าคเอกชน และอั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น ให้ กู้ ยื มของ ธพ. บางประเภทปรั บ ลดลง
สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวปรับลดลงเร็วจากปัจจัยทั้ง
ในและต่างประเทศ การระดมทุนในภาพรวมขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน อย่างไรก็ดี สินเชื่อภาคเอกชน
ขยายตัวชะลอลงจากทั้งสินเชื่อธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม พาณิชย์ และบริการเป็นสาคัญ สินเชื่อภาคครัวเรือน
ขยายตัวชะลอลงเช่นกัน โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อยานยนต์ ด้านเงินบาทต่อดอลลาร์ สรอ.
แข็ ง ค่ า ขึ้ น จากสิ้ น ไตรมาสก่ อ น จากความกั งวลต่ อเศรษฐกิ จโลกที่ชะลอตัวและการกี ดกั นทางการค้าฯ ที่ทวี
ความรุนแรงและยืดเยื้อ โดยเฉพาะหลังจากสหรัฐฯ ประกาศจะจัดเก็บภาษีนาเข้าจากจีนเพิ่มเติมและได้ระบุว่าจีน
เป็น currency manipulator ส่งผลให้สินทรัพย์ที่มีความเสี่ ยงต่ามีราคาสู งขึ้น อาทิ ทองคา รวมถึงเงินเยนและ
เงินบาทที่ปรับแข็งค่าขึ้น สาหรับดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริง (REER) แข็งค่าขึ้นจากไตรมาสก่อนเช่นกัน
ระบบการเงินไทยมีความเสี่ยงในบางจุดที่อาจสร้างความเปราะบางให้กับเสถียรภาพระบบการเงินใน
อนาคต โดยความเสี่ยงบางด้ านปรั บลดลงหลังการออกมาตรการดูแลเฉพาะจุดและสอดคล้องกับแนวโน้ ม
เศรษฐกิจที่ชะลอลง เช่น ความเสี่ยงในภาคอสังหาริมทรัพย์ได้รับการดูแลไปบางส่วนจากเกณฑ์การกากับดู แล
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ปรับปรุงใหม่ (LTV) สะท้อนจาก (1) มาตรฐานการพิจารณาให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน
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รัดกุมขึ้นโดยเฉพาะสินเชื่อที่อยู่อาศัยสัญญาที่ 2 ขึ้นไปของผู้กู้รายเดิม (2) การเก็งกาไรในตลาดอสังหาริมทรัพย์
ชะลอลง (3) ราคาที่อยู่อาศัยเริ่มมีแนวโน้มชะลอลงซึ่งช่วยให้ผู้ที่ต้องการซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริงสามารถซื้อที่อยู่อาศัยได้
ในราคาที่เหมาะสมขึ้น และ (4) ผู้ประกอบการปรับตัวสอดคล้องกับอุปสงค์ที่ชะลอลง ขณะที่ความเสี่ยงบางด้านยัง
ไม่ปรับดีขึ้น ได้แก่ (1) ความสามารถในการรองรับปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของภาคครัวเรือนและธุรกิจ
SMEs ที่ลดลง (2) อุปทานคงค้างในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นจากอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศที่มี
แนวโน้มชะลอลง และ (3) พฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น (search for yield) ที่อาจนาไปสู่การประเมิน
ความเสี่ยงต่ากว่าที่ควร (underpricing of risks) โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่
3. แนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของไทย
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงที่ร้อยละ 2.8 และ 3.3 ในปี 2562 และ 2563 ตามลาดับ
ต่ากว่าที่ประเมินไว้ในรายงานนโยบายการเงิน ฉบับก่อนและต่ากว่าระดับศักยภาพ จากทั้งอุปสงค์ต่างประเทศและ
ในประเทศที่ชะลอลง โดยปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการมีแนวโน้มขยายตัวต่ากว่าที่เคยประเมินไว้ตามปริมาณ
การค้าโลกและเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่มีแนวโน้มชะลอตัวมากขึ้ น นอกจากนี้ การส่งออกสินค้าที่หดตัวเริ่มส่ งผล
กระทบต่อการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐมีแนวโน้มขยายตัวต่าลง ส่วนหนึ่งจาก
การเลื่อนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ สาหรับประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มชะลอลงโดยเฉพาะในปี 2562
ตามราคาหมวดพลังงานที่มีแนวโน้มลดลงและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ชะลอลงตามแรงกดดันด้านอุปสงค์ แต่อัตรา
เงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มปรับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในปี 2563 ตามแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจและแรงกดดัน
เงินเฟ้อด้านต้นทุนจากนโยบายการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่า
มูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยในปี 2562 มีแนวโน้มหดตัว จากด้านปริมาณเป็นสาคัญ เนื่องจากสภาวะ
การกีดกันทางการค้าฯ มีแนวโน้มรุนแรงและยืดเยื้อมากขึ้น สาหรับด้านราคาปรับลดลงเช่นกันตามราคาน้ามันดิบใน
ตลาดโลก ในระยะถัดไป คาดว่าการส่งออกสินค้าจะฟื้นตัวตามแนวโน้มการส่งออกจากผู้ประกอบการที่ย้ายฐาน
การผลิตมายังไทยในช่วงก่อนหน้า นอกจากนี้ การนาเข้าสินค้าไทยจากสหรัฐฯ เพื่อทดแทนการนาเข้าจากจีนมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นในหลายหมวดสินค้ามากขึ้น
การส่งออกบริการโดยรวมมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง ตามแนวโน้มจานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศใน
เกือบทุกสัญชาติและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อคนที่ปรับลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว อย่างไรก็ดี
มาตรการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของภาครัฐผ่านการขยายระยะเวลามาตรการยกเลิกค่าธรรมเนียมการตรวจ
ลงตรา ณ ด่านตรวจคนเข้าเมื อง (visa on arrival: VOA) จากเดิมที่จะสิ้นสุดในเดือนตุลาคม 2562 เป็นเดือน
เมษายน 2563 จะช่วยเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติได้บ้าง
การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง จากปัจจัยด้านกาลังซื้อที่ยังไม่เข้มแข็ง เนื่องจาก
การจ้างงานและชั่วโมงการทางานในภาคการผลิตเพื่อการส่งออกได้รับผลกระทบมากขึ้นจากการส่งออกที่หดตัว
ขณะเดียวกันรายได้เกษตรกรมีแนวโน้ มหดตัวในปีหน้าจากผลของฐานราคาที่สู งจากปัญหาภัยธรรมชาติปีนี้
นอกจากนี้ หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงอาจเป็นปัจจัยกดดันมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่รายได้ของครัวเรือนมี
แนวโน้มชะลอตัว แม้ในระยะสั้นการบริโภคจะได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐในช่วง
ครึ่งหลังของปี 2562
การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวต่ากว่าที่ประเมินไว้ ตามการส่งออกสินค้าที่หดตัวและอุปสงค์ใน
ประเทศที่ชะลอลง อย่างไรก็ดี มาตรการกระตุ้นการลงทุนของภาครัฐช่วยพยุงการลงทุนภาคเอกชนได้บ้าง ในระยะ
ต่อไป การลงทุนภาคเอกชนยังมีแนวโน้มปรับดีขึ้นจากการย้ายฐานการผลิตของผู้ประกอบการในต่างประเทศมาไทย
เพิ่มเติม เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการกีดกันทางการค้าฯ ที่รุนแรงและยืดเยื้อ รวมถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มี
แนวโน้มปรับดีขึ้นจากการลงทุนต่อเนื่องในโครงสร้างพื้นฐานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern
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Economic Corridor: EEC) และโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (public-private partnership:
PPP)
การใช้จ่ายภาครัฐมีแนวโน้มช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจต่ากว่า ที่คาดไว้ จากการลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่
ล่ าช้ากว่าแผน นอกจากนี้ มีการปรั บ โครงสร้างงบประมาณตามร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
พ.ศ. 2563 ล่าสุดที่ปรับสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายลงทุนลงและเพิ่มสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจา ส่งผลให้
แนวโน้มการลงทุนภาครัฐชะลอลงต่อเนื่อง ขณะที่รายจ่ายเพื่อการอุปโภคภาครัฐปรับเพิ่มขึ้นในปี 2563
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มต่ากว่าที่ประเมินไว้ และต่ากว่ากรอบเป้าหมายในปี 2562 ที่ร้อยละ 0.8
เนื่องจากราคาหมวดพลังงานและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 2562 ออกมาต่ากว่าที่ประเมินไว้
ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มชะลอลงตามแรงกดดันด้านอุปสงค์ ขณะที่ราคาหมวดพลังงานมีแนวโน้ม
ปรับลดลงตามราคาน้ามันดิบในตลาดโลก แม้ราคาหมวดอาหารสดจะมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นในระยะสั้นซึ่งมีส่วนช่วย
ทาให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นได้บ้าง อย่างไรก็ดี คณะกรรมการฯ ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มปรับ
เข้าสู่กรอบเป้าหมายในปี 2563 ที่ร้อยละ 1.0 โดยประมาณการอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นจาก
ร้อยละ 0.6 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 0.9 ในปี 2563 ตามแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจและแรงกดดัน
ด้านต้นทุนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากนโยบายการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่าในปีหน้า
ความเสี่ยงที่ประมาณการเศรษฐกิจและประมาณการอัตราเงินเฟ้อจะต่ากว่ากรณีฐานมีมากขึ้นกว่า
ที่ประเมินไว้ในรายงานนโยบายการเงินฉบับก่อน ตามความเสี่ยงด้านต่างประเทศเป็นสาคัญ ทั้งนี้ โอกาสที่
เศรษฐกิจไทยอาจขยายตัวต่ากว่ากรณีฐานมาจาก (1) เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและปริมาณการค้าโลกอาจชะลอลง
กว่าที่คาดจากการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศที่รุนแรงขึ้นและกระทบต่อการส่งออกสินค้าของไทยมากกว่า
ที่คาด (2) ราคาน้ามันดิบที่อาจปรับสูงขึ้น กว่าที่ประเมินไว้จากสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ตึงเครียดขึ้น
(3) การดาเนินนโยบายภาครัฐอาจล่าช้าและขาดความต่อเนื่องจากรัฐบาลชุดก่อน และ (4) รายได้ของครัวเรือน
อาจชะลอลงมากและส่งผลกระทบต่อการบริโภคภาคเอกชนมากกว่าที่คาด อย่างไรก็ดี โอกาสที่เศรษฐกิจไทยอาจ
ขยายตัวสูงกว่ากรณีฐานมาจาก (1) เศรษฐกิจคู่ค้าที่อาจขยายตัวมากกว่าคาดจากมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติมของ
ภาครัฐ การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศในระยะถัดไปที่คลี่คลายลง รวมถึงวัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ฟื้นตัว
เร็วกว่าคาด และ (2) อุปสงค์ในประเทศที่อาจขยายตัวมากกว่าคาดจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและ
โครงการ PPP ซึ่งอาจจูงใจให้เอกชนลงทุนมากขึ้น รวมถึงกรณีที่ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม
สาหรับประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังมีความเสี่ยงที่จะต่ากว่ากรณีฐานเช่นกั น
สอดคล้องกับความเสี่ยงของประมาณการเศรษฐกิจ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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