
 ัชนีความเชื่อมั่นของวิสาหกิจขนา กลางและขนา ย่อม
 ปี 2559 และปี 2560

 ัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการภาคการคาและบริการ ประจ�าปี 2559 
 มืไอพิจารณาดัชนคีวามชืไอมัไนภาคการคຌาละบริการของผูຌประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางละขนาด
ยอม ฿นปี โ55้ พบวา คาดัชนคีวามชืไอมัไน฿นปัจจบุนัอยู฿นระดับทีไต�ไากวาคาฐานทีไ 5เ ฿นชวงดือนกุมภาพนัธ์ 
ละดือนมษายนถึงธันวาคม จะมีพียงคาดัชนีความชืไอมัไน฿นดือนมกราคม ละมีนาคมทานัๅน ทีไคาดัชนี
ความชืไอมัไนอยู฿นระดับทีไกินกวาคาฐานทีไ 5เ ดยคาดัชนีความชีไอมัไน฿นปัจจุบันของปีนีๅปรับตัวลงมาอยู฿น
ระดับต�ไาทีไสุด฿นดือนพฤศจิกายน ดยมีคาดัชนีความชืไอมัไนอยูทีไระดับ ไโ.ไ ฿นขณะทีไดือนทีไคาดัชนีความ
ชืไอมัไนปรับตัวพิไมขึๅนสูงทีไสุดของปี โ55้ เดຌก ดือนมกราคม อยูทีไระดับ 5โ.็ 
 • ฿นสวนของปัจจัยบวก เดຌก สถานการณ์ดຌานการทองทีไยวดยรวมมีความคึกคักอยางตอนืไอง
ตัๅงตปี โ55้ มຌจะมีการชะลอตัวจากนยบายการปราบปรามทัวร์ศูนย์หรียญ ดยมีนักทองทีไยวตางชาติ
ดินทางขຌามา฿นประทศเทยพิไมขึๅน รຌอยละ โ.ไ มืไอทียบกับชวงดียวกันของปีกอน ผนวกกับภาครัฐมีการ
ด�านินมาตรการกระตุຌนศรษฐกิจดຌานการทองทีไยวอยางตอนืไองตัๅงต฿นชวงเตรมาสทีไ โ จนถึงเตรมาสทีไ 
ไ อาทิ มาตรการสงสริมการกระตุຌนศรษฐกิจ฿นชวงทศกาลสงกรานต์ มาตรการภาษีพืไอสนับสนุนการ
ทองทีไยวละการจัดอบรมสัมมนาภาย฿นประทศ ตຌนทุนคาเฟฟງา Ft ฿นปี โ55้ ปรับตัวลดลงตอนืไอง คา
อัตรางินฟງอของประทศอยู฿นระดับต�ไา การสงออก฿นปี โ55้ ปรับตัวพิไมขึๅน ละการลงทุนภาครัฐมีการ
ขยายตัวเดຌดีทัๅงจากครงการลงทุนขนาด฿หญดຌานการคมนาคมละครงการลงทุนขนาดลใกทีไกระจายเปสู
ทຌองถิไน ซึไงมีนยบายรงรัดการบิกจายงบประมาณ ฿นสวนของการลงทุน฿นตลาดหลักทรัพย์ดยภาพรวม
ปรับพิไมขึๅน 
 • ฿นสวนของปัจจัยลบ เดຌก ภาคการกษตร฿นครึไงปีรกของปี โ55้ มีการหดตัว ป็นผลจากระดับ
ราคาสินคຌากษตรตกต�ไาตอนืไองจากปี โ55่ ปริมาณผลผลิตทีไลดลงจากภาวะภัยลຌง ดຌานการสงออกสินคຌา
กษตรกใปรับตัวลดลงจากการชะลอตัวทางศรษฐกิจของประทศคูคຌาส�าคัญอยางจีน สงผล฿หຌกษตรกรมี
รายเดຌลดลง อยางเรกใตาม ภาครัฐมีมาตรการพืไอกระตุຌนการบริภคของประทศออกมาป็นระยะโ 

 องค์ประกอบของปจจัยก�าหน ค่า ชันีในปจจุบัน เดຌก ดຌานยอดจ�าหนาย การจຌางงาน ตຌนทุน 
การลงทุน ละก�าเร ซึไงป็นองค์ประกอบทีไน�ามา฿ชຌ฿นการค�านวณดัชนีความชืไอมัไนภาคการคຌาละบริการ  
พบวา 
 • ดัชนีความชืไอมัไนดຌานยอดจ�าหนาย ละก�าเร มีการคลืไอนเหวของคาดัชนี฿นระดับละทิศทาง
ทีไสอดคลຌองกัน อยางเรกใตาม ผูຌประกอบการมีความชืไอมัไน฿นดຌานยอดจ�าหนายละก�าเร฿นระดับทีไเมดีนัก 
นืไองจากคาดัชนีอยู฿นระดับทีไต�ไากวาคาฐานทีไ 5เ ถึง แเ ฿น แ่ ดือน จะมีพียงดือนมกราคม โ55้ ละ
มีนาคม โ55้ ทานัๅนทีไคาดัชนีอยู฿นระดับสูงกินกวาคาฐานทีไ 5เ 

บทที่ 3

ัชนีความเชื่อมั่นของวิสาหกิจขนา กลาง
และขนา ยอม ปี 2559 และปี 2560

3-01บทสรุปผูบริหาร
รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนา กลางเเละขนา ยอม ปี 2560



 • องค์ประกอบดຌานการจຌางงาน ละการลงทุนคาดัชนีความชืไอมัไนมีการคลืไอนเหว฿นระดับทีไมี
สถียรภาพ ดยมีคาดัชนีความชืไอมัไนอยู฿นระดับทีไ฿กลຌคียงกับคาฐานทีไ 5เ ดยตลอด ซึไงองค์ประกอบดຌาน
การลงทุนมีความชืไอมัไนอยู฿นระดับทีไดีตอนืไอง
 • ดัชนคีวามชืไอมัไนดຌานตຌนทนุ ป็นพียงองค์ประกอบดียวทีไมกีารคลืไอนเหวอยู฿นระดับทีไต�ไากวาคา
ฐานดยตลอด 
 • ดัชนีทีไมีอิทธิพลตอการก�าหนดคาดัชนีความชืไอมัไน฿นภาพรวม เดຌก ความชืไอมัไน฿นองค์ประกอบ
ดຌานยอดจ�าหนาย ละก�าเรป็นหลัก

 ชันคีวามเช่ือมัน่ผูประกอบการภาคการคาและบรกิารในช่วงไ รมาสแรกของปี 2560 
 ผูຌประกอบการมีความชืไอมัไนทัๅง฿นปัจจุบันละคาดการณ์ ใ ดือนขຌางหนຌามีการปรับตัว฿นทิศทาง 
ทีไพิไมขึๅน องค์ประกอบทีไมีอิทธิพลตอการปรับตัวพิไมขึๅนเดຌก จากองค์ประกอบดຌานก�าเร ตຌนทุนจຌางงาน 
ละยอดจ�าหนาย นืไองจากคาดัชนีมีการปลีไยนปลง฿นระดับสูง 
 • ปัจจัยทีไสงผลกระทบตอคาดัชนีความชืไอมัไน฿นชวงเตรมาสทีไ แ ปี โ5ๆเ ฿นสวนของปัจจัยบวก  
เดຌก มาตรการยกวຌนภาษีงินเดຌบุคคลธรรมดาส�าหรับคา฿ชຌจาย฿นการซอมซมอสังหาริมทรัพย ์ 
การซอมซมรถยนต์ ละมาตรการสินชืไอตางโ พืไอชวยหลือประชาชน กษตรกร ละ SME ผูຌประสบ 
อุทกภัย฿นพืๅนทีไภาค฿ตຌ ครงการพิไมความขຌมขใงของศรษฐกิจตามนวประชารัฐ ครงการสนับสนุน 
งินชวยหลือกกษตรกรละผูຌมีรายเดຌนຌอย สงผล฿หຌมีมใดงินขຌาสู ระบบศรษฐกิจผานการบริภค 
สะทຌอน฿หຌหในเดຌจากมูลคาการจัดกใบภาษีมูลคาพิไม฿นเตรมาสทีไ แ ขยายตัวพิไมขึๅน สอดคลຌองกับ 
ยอดจ�าหนายรถจักรยานยนต์ทีไมีการขยายตัวพิไมขึๅนจากชวงดียวกันของปีกอน ภาคการกษตรมีสัญญาณ
ของการฟื้นตัวอยางตอนืไอง ดย฿นเตรมาสนีๅรายเดຌกษตรกร ดัชนีผลผลิตกษตร ราคาผลผลิตกษตร 
พิไมขึๅน ภาคการทองทีไยวยังขยายตัวเดຌดีมีจ�านวนนักทองทีไยวตางชาติพิไมขึๅน จากชวงดียวกันของปีกอน 
ดຌานตຌนทุนชืๅอพลิงปรับตัวลดลง 
 • ฿นสวนของปัจจัยลบตอความชืไอมัไน฿นชวงเตรมาสทีไ แ ปี โ5ๆเ เดຌก การลงทุนของภาคอกชน
ทีไยังคงทรงตัว สะทຌอน฿หຌหในจากดัชนีการลงทุนภาคอกชน฿นเตรมาสทีไ แ ปี ๆเ ปรับลดลงรຌอยละ แ.ใ5 
มืไอทียบกับชวงดียวกันของปีกอน สอดคลຌองกับภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึไงปริมาณการจ�าหนายปูนซีมนต์
฿นประทศ ปริมาณการจ�าหนายกระบืๅอง฿นประทศ พืๅนทีไรับอนุญาตกอสรຌาง฿นขตทศบาล ปรับตัวลดลง 
สวนปริมาณการจ�าหนายครืไองจกัรละอุปกรณ์ภาย฿นประทศละการน�าขຌาสนิคຌาทุน ปรับตัวลดลงชนกัน

3-02 SME WHITE PAPEต 2017



 คา การณ์ ัชนีความเชื่อมั่นในไ รมาสที่ 2 ของปี 2560 
 คาดวาคาดัชนคีวามชืไอมัไน฿นทุกโ ดຌานจะคลืไอนเหวเป฿นทิศทางทีไดีขึๅนลใกนຌอย นืไองจากการสงออก
ของเทยริไมกลับมาขยายตัว ขณะทีไมาตรการการกระตุຌนศรษฐกิจของภาครัฐพืไอชวยหลือประชาชนละ 
ผูຌประกอบการทีไเดຌรับผลกระทบจากสถานการณ์น�ๅาทวม อีกทัๅงครงการขนาด฿หญของภาครัฐละครงสรຌาง
พืๅนฐานของประทศยงัคงมกีารด�านนิการอยางตอนืไอง การตรียมมาตรการชวยหลอืผูຌมีรายเดຌดຌานสวสัดิการ
จากภาครัฐพืไอ฿หຌสวนลดคาน�ๅา คาเฟ ซึไงมีสวนชวยลดภาระคา฿ชຌจายละท�า฿หຌประชาชนมีก�าลังซืๅอ฿นมือ
พิไมขึๅน ภาคการทองทีไยวนาจะยังคงป็นกลเกส�าคัญ฿นการขับคลืไอนศรษฐกิจ ปัจจัยสีไยงทีไยังคงมีอยูคือ 
นยบายศรษฐกิจของประทศคูคຌาส�าคัญ รวมทัๅงสถานการณ์ศรษฐกิจลกทีไยังเมมีสัญญาณการฟื้นตัวทีไ
ชัดจน ละความกังวลตอสถานการณ์การกิดภาวะภัยลຌง จึงป็นสิไงทีไหนวยงานภาครัฐละหนวยงานทีไ
กีไยวขຌองตຌองฝງาระวังละหามาตรการรองรับผลกระทบทีไอาจจะกิดขึๅน

 ภาพที่ 3.1 
 ัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการภาคการคาและบริการปี 2559 - เมษายน 2560

ทีไมา : ส�านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม

ม.ค.
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ภาครัฐมีการใชนโยบาย
การคลังอย่าง ่อเนื่อง

ภาคการท่องเที่ยวขยาย ัว ี
เขาสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่

และวันหยุ ยาว

จะเขาสู่ช่วงเทศกาลสงกราน ์
ผลจากการขยาย ัวของรายไ

ทั้งภาคคาปลีกและบริการ
และการท่องเที่ยวคึกคัก

ช่วง Peak ของการเ ินทาง
และการท่องเที่ยว มีมา รการล หย่อนภาษี

ช่วงครึ่งเ ือนหลังของเ ือนธันวาคม
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ัชนีความเชื่อมั่นของวิสาหกิจขนา กลาง
และขนา ยอม ปี 2559 และปี 2560
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 ัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการภาคการผลิ ของ ดME ปี 2559
 ซึไงส�านกังานสงสริมวสิาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม เดຌรวมมอืกับมหาวิทยาลัย฿น ไ ภมิูภาคส�ารวจ
ขຌอมูลผูຌประกอบการ SME ฿นภาคการผลิต ดยเดຌปรับการส�ารวจจากรายเตรมาสป็นรายดือน ตัๅงตดือน
ตุลาคม โ55้ ฿นชวงปลายปี โ55้ ถึงดือนมษายน โ5ๆเ พบวา ดัชนีความชืไอมัไนผูຌประกอบการภาคการ
ผลิต SME ของประทศมีระดับความชืไอมัไนตอการด�านินธุรกิจต�ไา ินຌอยกวาระดับ 5เี ดยมีคาดัชนีต�ไาสุด
฿นดือนตุลาคม โ55้ อยูทีไระดับ ใ็.้ ละมีคาดัชนีสูงสุด฿นดือนธันวาคม โ55้ อยูทีไระดับ ไไ.ๆ ซึไงการ
คลืไอนเหวของดัชนมีกีารปรับตัว฿นทิศทางทีไลดลงจากดือนธนัวาคม โ55้ ตอนืไองถงึดือนกุมภาพันธ์ โ5ๆเ 
จากนัๅนกลับมาปรับตัว฿นทิศทางทีไพิไมขึๅนอีกจนถึงดือนมษายน โ5ๆเ จะหในเดຌวานวนຌมความชืไอมัไน฿น
การด�านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME ทีไป็นภาคการผลิตของประทศอยู฿นระดับต�ไาละมีนวนຌมลดลง
อยางตอนืไอง นืไองจากความเมนนอนของภาวะศรษฐกิจดยรวมของประทศสงผลท�า฿หຌการบริภค
สวน฿หญยังคงเมฟื้นตัว 
 ส�าหรับดัชนีคาดการณ์ ใ ดือน ผูຌประกอบการมีความชืไอมัไนตอการด�านินธุรกิจทีไดี ดยคาดัชนีสวน
฿หญยังคงมีคาสูงกวาคาฐานทีไ 5เ 

 ภาพที่ 3.2
 ัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการภาคการผลิ ของ ดME รวม 4 ภูมิภาค 
 เ ือน ุลาคม 2559 – เมษายน 2560 

ทีไมา : ส�านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม

 มืไอพิจารณา฿นระดับภูมิภาค พบวาผูຌประกอบการ SME ฿นภาคการผลิต สวน฿หญมีความชืไอมัไนตอ
การด�านินธุรกิจต�ไา ยกวຌน ภาคกลางฯ ทีไมีทิศทางการคลืไอนเหวของดัชนีทีไมีสถียรภาพคือ฿กลຌกับระดับคา
ฐานทีไ 5เ ดยภาคหนือป็นภาคทีไมีระดับความชืไอมัไนต�ไาทีไสุด มีคาดัชนีฉลีไย โ่.ไ ตามมาดຌวยภาคอีสาน 
ใ่.ใ ภาค฿ตຌ ไ้.้ ละภาคกลางฯ 5เ.ใ ตามล�าดับ 
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กลาง เหนือ อีสาน ใ

เ ือนปจจุบัน 3 เ ือนขางหนา
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 ส�าหรับนวนຌม฿นภาคหนือ พบวา ภาคหนือป็นภูมิภาคทีไมีระดับความชืไอมัไนฉลีไย ิตุลาคม โ55้ 
– มษายน โ5ๆเี อยู฿นระดับต�ไาทีไสุดมืไอทียบกับภูมิภาคอืไนโ ป็นผลจากสภาวะศรษฐกิจทัไวเปของภาค
หนือทีไยังคงชะลอตัว จากก�าลังซืๅอกลุมรายเดຌฐานรากละกลุมพึไงพากษตรยังออนอ ปัจจัยส�าคัญทีไมี
ผลกระทบตอการด�านินงานของกิจการ฿นปัจจุบัน เดຌก ราคาน�ๅามันละคาขนสง ราคาตຌนทุนสินคຌาละ
คารงงาน ภาวะศรษฐกิจ฿นประทศ ละอ�านาจซืๅอของประชาชนลดลง ละการลดลงของความตຌองการ
สินคຌาละบริการ ตป็นทีไนาสังกตวา มຌดัชนีความชืไอมัไน฿นตละดือนจะอยู฿นระดับต�ไา ตดัชนีคาด
การณ์ ใ ดือนของผูຌประกอบการ฿นภาคหนือกลับอยู฿นระดับคอนขຌางสูง สดง฿หຌหในวา ยังมองถึงปัจจัย
฿นดຌานดี฿นอนาคต
 ภ คต วนออก ฉยง หนอ ป็นภูมิภาคทีไมีระดับความชืไอมัไนฉลีไย ิตุลาคม โ55้ – มษายน โ5ๆเี 
อยู฿นอันดับต�ไารองจากภาคหนอื ป็นผลจากการขาดก�าลงัซืๅอของผูຌบริภค อีกทัๅงผูຌประกอบการมคีวามกังวล
ตอตຌนทุนการผลิตมากขึๅน฿นชวงปลายเตรมาส
 ภ ค ต ป็นภูมิภาคทีไมีระดับความชืไอมัไนฉลีไย ิตุลาคม โ55้ – มษายน โ5ๆเี อยู฿นระดับ 
฿กลຌคียงคาฐานทีไ 5เ ดยมีความชืไอมัไนต�ไาทีไสุด฿นดือนมกราคม โ5ๆเ ทีไระดับ ใ็.ใ จากปัญหาน�ๅาทวม 
ภาค฿ตຌกระทบกับพืๅนทีไพาะปลูกพืชศรษฐกิจ การประมงละพาะลีๅยงสัตว์น�ๅา รวมถึงธุรกิจทองทีไยว 
ภาค฿ตຌ กอนปรับตัวพิไมขึๅนตอนืไองละอยู฿นระดับกินคาฐานทีไ 5เ ดย฿นดือนมษายน โ5ๆเ อยูทีไ 
ระดับ 5ๆ.5 นืไองจากมีก�าลังซืๅอพิไมขึๅนจากการขยายตัวของศรษฐกิจของภาค฿ตຌดยรวมทีไป็นลักษณะ 
ขยายตัวบบคอยป็นคอยเป
 ภ คกล ง รวมภ คต วนออก ิ มรวม กทม.ี พียงภูมิภาคดียวทีไมีระดับความชืไอมัไนฉลีไย  
ิตุลาคม โ55้ – มษายน โ5ๆเี อยู฿นระดับสูงทีไสุดละกินคาฐานทีไ 5เ ความชืไอมัไนมีนวนຌมปรับตัว 
฿นทิศทางทีไพิไมขึๅนตอนืไอง ดย฿นดือนมษายน โ5ๆเ อยูทีไระดับ 55.เ อยางเรกใตาม ภาคกลางฯ  
ยังคงเดຌรับผลกระทบจากภาวะศรษฐกิจลก ต฿นหลายอุตสาหกรรมมีนวนຌมทีไดีขึๅน
 มืไอพิจารณาตามสาขาการผลติทีไส�าคัญ ๆ  ประภท฿นตละภมูภิาค฿นชวงดือนตุลาคม โ55้ – มษายน 
โ5ๆเ พบวา
 • กลุมอตุสาหกรรมอาหารละครืไองดืไม ดชันคีวามชืไอมัไนผูຌประกอบการ SME ภาคการผลติ฿นพืๅนทีไ 
ไ ภูมิภาค ฿นกลุมอุตสาหกรรมอาหารละครืไองดืไม คาดัชนีอยูระหวาง โเ.โ – 5ๆ.้ ภาคกลางมีความ 
ชืไอมัไนอยู฿นระดับดีละมีสถียรภาพมากทีไสุด รองลงมาเดຌก ภาค฿ตຌ ซึไงคาความชืไอมัไนสวน฿หญอยู฿น 
ระดับกินฐาน 5เ จากยอดค�าสัไงซืๅอทัๅง฿นละตางประทศ ตຌนทุนประกอบการ ก�าเรสุทธิละการจຌางงาน 
ทีไพิไมขึๅน สวนภาคหนือมีความชืไอมัไนต�ไาทีไสุด ละภาคตะวันออกฉียงหนือมีความชืไอมัไนต�ไารองลงมา 
อยางเรกใตาม฿นดือนมีนาคม – มษายน โ5ๆเ ความชืไอมัไน฿นกลุมอุตสาหกรรมอาหารละครืไองดืไม 
มีนวนຌมปรับตัว฿นทิศทางทีไพิไมขึๅน฿นทบทุกภูมิภาค 

ัชนีความเชื่อมั่นของวิสาหกิจขนา กลาง
และขนา ยอม ปี 2559 และปี 2560

3-05บทสรุปผูบริหาร
รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนา กลางเเละขนา ยอม ปี 2560



 • กลุมอุตสาหกรรมสิไงทอละครืไองตงกาย ภาพรวมปี โ55้ ริไมปรับตัวดีขึๅนจากชวงดียวกัน
ของปีกอน ดัชนีความชืไอมัไนผูຌประกอบการ SME ภาคการผลิต฿นพืๅนทีไ ไ ภูมิภาค ฿นกลุมอุตสาหกรรม 
สิไงทอละครืไองตงกาย คาดัชนอียูระหวาง แแ.เ – ๆ โ.ไ ดยภาคหนอืมคีวามชืไอมัไน฿นอุตสาหกรรมสิไงทอ
ละครืไองตงกายอยู฿นระดับต�ไาทีไสุด ตอยางเรกใตาม฿นดือนมีนาคม – มษายน โ5ๆเ มีทิศทางปรับตัว 
ทีไพิไมขึๅน รองลงมาเดຌก ภาคตะวันออกฉียงหนือ ซึไงมีนวนຌมละปรับตัว฿นทิศทางทีไลดลงตัๅงตดือน
มกราคม – มษายน โ5ๆเ ฿นขณะทีไภาคกลางละภาค฿ตຌมคีวามชืไอมัไนอยู฿นระดับทีไดีละมีสถยีรภาพทีไสดุ
 • กลุมอุตสาหกรรมยางละพลาสติก ภาพรวมของอุตสาหกรรมยาง ฿นปี โ5ๆเ ภาพรวมยังคงขยาย
ตัวเดຌ ถึงมຌจะมีปริมาณการผลิตละจ�าหนาย฿นประทศลดลงลใกนຌอย฿นบางผลิตภัณฑ์ ดัชนีความชืไอมัไน 
ผูຌประกอบการ SME ภาคการผลิต฿นพืๅนทีไ ไ ภูมิภาค ฿นกลุมอุตสาหกรรมยางละพลาสติก คาดัชนี 
อยูระหวาง แใ.็ – ๆๆ.็ ทบทุกภาคละทุกดือนมีความชืไอมัไนอยู฿นระดับต�ไากวาฐาน 5เ ดยภาคหนือ 
มคีวามชืไอมัไนต�ไาทีไสดุ ต฿นชวงดือนกุมภาพันธ์ โ5ๆเ – มษายน โ5ๆเ ภาคกลางละภาค฿ตຌมคีวามชืไอมัไน
พิไมขึๅนกินฐาน 5เ ดยภาคกลางมีนวนຌมปรับตัว฿นทิศทางทีไพิไมขึๅน ขณะทีไภาค฿ตຌมีนวนຌมปรับตัวทีไลดลง
 • กลุมอุตสาหกรรมคอมพิวตอร์ อิลใกทรอนิกส์ละอุปกรณ์เฟฟງา ภาพรวมปี โ55้ อยู฿นภาวะ
ทรงตัว ละ฿นปี โ5ๆเ คาดวาภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมปรับตัวพิไมขึๅนมืไอทียบกับปีกอน ดัชนี 
ความชืไอมัไนผูຌประกอบการภาค SME การผลิต฿นพืๅนทีไ ไ ภูมิภาค ฿นกลุมอุตสาหกรรมคอมพิวตอร์ 
อิลใกทรอนิกส์ละอุปกรณ์เฟฟງา คาดัชนีอยูระหวาง แใ.ใ – ๆใ.5 ดยภาคกลางมีความชืไอมัไนอยู฿นระดับ
ทีไดีกินฐาน 5เ ละมีสถียรภาพทีไสุด รองลงมาเดຌก ภาค฿ตຌ สวนภาคหนือละภาคตะวันออกฉียงหนือ
มีความชืไอมัไนอยู฿นระดับเมดีนัก
 • กลุมอุตสาหกรรมเมຌละฟอร์นิจอร์ ภาพรวม฿นเตรมาสสดุทຌายของปี โ55้ การผลติละจ�าหนาย
ฟอร์นิจอร์หดตัวตามความตຌองการของตลาด ดัชนีความชืไอมัไนผูຌประกอบการ SME ภาคการผลิต฿นพืๅนทีไ  
ไ ภูมิภาค ฿นกลุมอุตสาหกรรมเมຌละฟอร์นิจอร์ คาดัชนีอยูระหวาง แไ.็ – 5้.เ ดยภาค฿ตຌมีความ 
ชืไอมัไนอยู฿นระดับดีทีไสุดดย฿นดือนกุมภาพันธ์ โ5ๆเ – มษายน โ5ๆเ ดัชนีอยูระดับกิน 5เ สวน 
ภาคหนือละภาคตะวันออกฉียงหนือความชืไอมัไนยังคงอยู฿นระดับทีไเมดีนัก
 • กลุมอุตสาหกรรมยานยนต์ละรถกึไงพวง ภาพรวมปี โ55้ อุตสาหกรรมยานยนต์อยู฿นภาวะทรงตัว 
ดัชนีความชืไอมัไนผูຌประกอบการ SME ภาคการผลิต฿นกลุมอุตสาหกรรมยานยนต์ละรถกึไงพวง คาดัชนี 
ความชืไอมัไนของภาคกลางอยูระหวาง ไโ.็ – 5ใ.แ ดยความชืไอมัไนมีทิศทางละนวนຌมปรับตัวทีไพิไมขึๅน
฿นดือนมีนาคม โ5ๆเ – มษายน โ5ๆเ
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