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บทสรุุปผู้้�บริุหารุ

	 การดำำาเนิินิจััดำทำำาดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	 (SME	Sentiment	 Index:	SMSI)	 เด่ำอนิตุุลาคม	2562	 เก็บข้�อม้ลผู้้�ประกอบการ	
SME	2,786	ราย	จัาก	27	จัังหวัดำ	ในิ	6	ภู้มิภูาค		พบว่า	ดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ	ประเทำศ	ในิปัจัจุับันิและคาดำการณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�า	อย้่ทีำ�ระดัำบ	50.0	
และ	52.6	ตุามลำาดัำบ	โดำยเฉพาะดำ�านิกำาไรทีำ�อย้่ระดัำบทีำ�สู้งกว่าค่าฐานิมากทีำ�สุูดำ	รวมไปถึึงอย้่ในิระดัำบทีำ�สู้งกว่าค่าฐานิในิเก่อบทุำกภู้มิภูาค	ชี�ถึึงแนิวโนิ�ม
ภูาวะเศรษฐกิจัข้องธุุรกิจั	SME	กำาลังฟ้ื้�นิตัุวขึ้�นิ

 ในเดืือนตุุลาคม 2562 ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในรุะดัืบปรุะเทศ อยู้่�ในภาวะทรุงตัุวที�รุะดัืบ 50.0	เม่�อเปรียบเทีำยบกับค่า
ฐานิทีำ�ระดัำบ	50	โดำยเฉพาะดำ�านิปริมาณ์การผู้ลิตุอย้่ทีำ�ระดัำบ	51.6	และกำาไรอย้่ทีำ�ระดัำบ	51.8	ซึึ่�งถ่ึอเป็นิ	2	องค์ประกอบทีำ�มีค่าดัำชนีิสู้งทีำ�สุูดำเม่�อเทีำยบกับ
องค์ประกอบอ่�นิ	ๆ 	ข้องดัำชนีิ	เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการ	SME	ไดำ�รับการสูนัิบสูนุินิในิกลุ่มธุุรกิจัท่ำองเทีำ�ยวและบริการ	จัากมาตุรการการกระตุุ�นิเศรษฐกิจั
ข้องภูาครัฐเช่นิ	ร�อยเดีำยวเทีำ�ยวทัำ�วไทำย	และ	เทีำ�ยววันิธุรรมดำาราคาช็อคโลก	 อีกทัำ�งมาตุรการการยกเลิกค่าธุรรมเนีิยม	Visa	on	Arrival	 ทีำ�กระตุุ�นิให�
จัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวจัากตุ่างประเทำศปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิ	โดำยเฉพาะกลุ่มนัิกท่ำองเทีำ�ยวทีำ�เดิำนิทำางผู่้านิด่ำานิพรมแดำนิในิภูาคใตุ�	และภูาคเหน่ิอ	รวมไปถึึงการ
เพิ�มวงเงินิบัตุรสูวัสูดิำการแห่งรัฐทีำ�ช่วยเพิ�มกำาลังซ่ึ่�อข้องผู้้�บริโภูคภูายในิประเทำศ	 สู่งผู้ลให�ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	 SME	ภูาคการบริการการ
ท่ำองเทีำ�ยว	และโรงแรม	อย้ใ่นิระดัำบทีำ�มากกว่าค่าฐานิ	เน่ิ�องจัากการข้ยายตัุวข้องยอดำคำาสัู�งซ่ึ่�อในิกลุ่มนัิกท่ำองเทีำ�ยวทัำ�งในิและตุ่างประเทำศ

 สำาหรัุบการุคาดืการุณ์์อีก 3 เดืือนข้�างหน�า ดัืชนีฯ คาดืการุณ์์ ปรัุบตัุวเพิิ่�มข้้�นที�รุะดัืบ 52.6 เมื�อเปรีุยู่บเทียู่บกับค�าฐานที�รุะดัืบ 50 
เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการ	 SME	 	 คาดำการณ์์แนิวโนิ�มภูาวะเศรษฐกิจัจัะข้ยายตัุวทัำ�งภูาคการผู้ลิตุและภูาคการค�าและบริการ	 โดำยเฉพาะภูาคการผู้ลิตุ
เสู่�อผู้�าและสิู�งทำอ	และการข้นิสู่งสิูนิค�า	ซึึ่�งค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	คาดำการณ์์อย้่ทีำ�ระดัำบ	58.5	เป็นิผู้ลมาจัากแนิวโนิ�มการจัับจ่ัายใช�สูอยข้องผู้้�บริโภูค
ปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิในิช่วงเทำศกาลปีใหม่		แตุ่อย่างไรก็ตุามผู้้�ประกอบการ	SME	มีความกังวลถึึงราคาสิูนิค�าเกษตุรทีำ�ปรับตัุวเพิ�มสู้งขึ้�นิ	โดำยเฉพาะราคาสูนิิค�า
เกษตุรในิภูาคใตุ�	สู่งผู้ลให�ตุ�นิทุำนิธุุรกิจัภูาคการบริการร�านิอาหาร	และธุุรกิจัแปรร้ปสิูนิค�าเกษตุรปรับตัุวเพิ�มสู้งขึ้�นิ

 ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME มีแนวโน�มเพิิ่�มข้้�นในทุกภ้มิภาค โดืยู่ในเข้ตุกรุุงเทพิ่ ฯ และปริุมณ์ฑล	ดัำชนีิ	ฯ	ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ
	44.7		และคาดำการณ์์	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	54.9	จัากการทีำ�ภูาคการบริการมีปริมาณ์การผู้ลิตุเพิ�มมากขึ้�นิ	โดำยเฉพาะธุุรกิจัการท่ำองเทีำ�ยวและโรงแรม	จัาก
จัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวตุ่างประเทำศเข้�ามาเยอ่นิเพิ�มขึ้�นิอย่างตุ่อเน่ิ�อง	 ในภาคกลาง	ดัำชนีิ	ฯ	ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	53.1	และคาดำการณ์์	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	36.2	
จัากปริมาณ์ผู้ลผู้ลิตุทำางการเกษตุรออกสู่้ตุลาดำนิ�อย	 วัตุถุึดิำบหายากขึ้�นิ	 สู่งผู้ลให�ราคาข้�าวสูารปรับตัุวเพิ�มสู้งขึ้�นิและมีมาตุรการข้องภูาครัฐ	 ชิม	ช�อป	
ใช�	สู่งผู้ลให�ประชาชนิชาวเกษตุรกรมีกำาลังซ่ึ่�อเพิ�มขึ้�นิ ในภาคตุะวันออก	ดัำชนีิ	ฯ	ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	49.8	และคาดำการณ์์	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	50.4	จัากราย
ไดำ�ข้องนัิกท่ำองเทีำ�ยวทีำ�เข้�ามามีการปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิเน่ิ�องจัากการข้ยายตัุวข้องธุุรกิจัการลงทุำนิภูาคเอกชนิและภูาคการท่ำองเทีำ�ยวตุามโครงการลงทุำนิ
โครงสูร�างพ่�นิฐานิข้อง	EEC ในภาคใตุ�	ดัำชนีิ	ฯ	ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	55.8	และคาดำการณ์์	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	51.4	จัากการยกเลิกค่าธุรรมเนีิยม	Visa	on	
Arrival	ช่วยกระตุุ�นิให�มีจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวเพิ�มขึ้�นิในิช่วงนิอกฤด้ำกาลท่ำองเทีำ�ยว	และเทำศกาลทีำปวารี	(Deepavali)	ในิประเทำศมาเลเซีึ่ย	สู่งผู้ลให�ชาว
มาเลเซีึ่ยเดิำนิทำางมาท่ำองเทีำ�ยวฝัั่�งไทำยผู่้านิทำางด่ำานิพรมแดำนิเพิ�มขึ้�นิ	ในภาคเหนือ ดัำชนีิ	ฯ	ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	50.5	และคาดำการณ์์	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	53.1	
จัากธุุรกิจัภูาคการท่ำองเทีำ�ยวมีการข้ยายตัุวตุามจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวจัากตุ่างประเทำศ	 จัากมาตุรการยกเว�นิค่าธุรรมเนีิยมการตุรวจัลงตุราหนิ�าด่ำานิคนิ
เข้�าเม่อง	(Visa	on	Arrival)	และการสูนัิบสูนุินิจัากการเปิดำเสู�นิทำางการบินิตุรงมายังภูาคเหน่ิอเพิ�มขึ้�นิ ในภาคตุะวันออกเฉีียู่งเหนือ ดัำชนีิ	ฯ	ปัจัจุับันิ
อย้่ทีำ�ระดัำบ	50.8	และคาดำการณ์์	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	57.6	จัากการจััดำกิจักรรมในิภู้มิภูาคเช่นิ	การจััดำงานิวิ�งมาราธุอนิ		งานิแสูดำงคอนิเสิูร์ตุ	สู่งผู้ลให�มีการ
จัับจ่ัายใช�สูอยเพิ�มขึ้�นิ	โดำยเฉพาะในิภูาคการบริการ	และกำาลังซ่ึ่�อข้องประชาชนิฟ้ื้�นิตัุว	หลังจัากประสูบปัญหานิำ�าท่ำวมทีำ�เกิดำขึ้�นิในิเด่ำอนิกันิยายนิ	2562

 ส�วนปัจจัยู่สำาคัญที�มีผู้ลกรุะทบตุ�อกิจการุ SME ปรุะเทศในเดืือนนี� ทั�งปัจจุบัน และคาดืการุณ์์ ฯ 5 อันดัืบแรุก	ไดำ�แก่	ภูาวะเศรษฐกิจัในิ
ประเทำศและอำานิาจัซ่ึ่�อข้องประชาชนิ	การแข่้งขั้นิในิตุลาดำ	การเปลี�ยนิแปลงพฤติุกรรมผู้้�บริโภูค	ราคาตุ�นิทุำนิ	และสูภูาวะเศรษฐกิจัโลก	ตุามลำาดัำบ
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ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME
(SME Sentiment Index: SMSI)

เดืือน ตุุลาคม 2562

 ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ปัจจุบัน ในเดืือน
ตุุลาคม 2562 อยู้่�ในภาวะทรุงตัุวที�รุะดัืบ 50.0	เม่�อเปรียบเทีำยบกับค่า
ฐานิทีำ�ระดัำบ	50	โดำยเป็นิผู้ลมาจัากองค์ประกอบคำาสัู�งซ่ึ่�อ	ปริมาณ์การผู้ลิตุ
	การค�าและการบริการ	และกำาไรซึึ่�งสู้งกว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	โดำยเฉพาะ
ดำ�านิปริมาณ์การผู้ลติุอย้ที่ำ�ระดัำบ	51.6	และกำาไรอย้ที่ำ�ระดัำบ	51.8	ซึึ่�งถ่ึอเป็นิ
	2	องค์ประกอบทีำ�มีค่าดัำชนีิสู้งทีำ�สุูดำเม่�อเทีำยบกับองค์ประกอบอ่�นิ	ๆ	ข้อง
ดัำชนีิ	เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการ	SME	ไดำ�รับการสูนัิบสูนุินิในิกลุ่มธุุรกิจัท่ำอง
เทีำ�ยวและบริการ	จัากมาตุรการการกระตุุ�นิเศรษฐกิจัข้องภูาครัฐ	เช่นิ	ร�อย
เดีำยวเทีำ�ยวทัำ�วไทำย	 และ	 เทีำ�ยววันิธุรรมดำาราคาช็อคโลก	 อีกทัำ�งมาตุรการ
การยกเลิกค่าธุรรมเนีิยม	 Visa	 on	 Arrival	 ทีำ�กระตุุ�นิให�จัำานิวนินัิกท่ำอง
เทีำ�ยวจัากตุ่างประเทำศปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิ	 โดำยเฉพาะกลุ่มนัิกท่ำองเทีำ�ยวทีำ�เดิำนิ
ทำางผู่้านิด่ำานิพรมแดำนิในิภูาคใตุ�	และภูาคเหน่ิอ	รวมไปถึึงการเพิ�มวงเงินิ
บัตุรสูวัสูดิำการแห่งรัฐทีำ�ช่วยเพิ�มกำาลังซ่ึ่�อข้องผู้้�บริโภูคภูายในิประเทำศ	สู่ง
ผู้ลให�ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	ภูาคการบรกิารการทำอ่งเทีำ�ยว	
และโรงแรม	อย้ใ่นิระดัำบทีำ�มากกว่าค่าฐานิ	เน่ิ�องจัากการข้ยายตัุวข้องยอดำ
คำาสัู�งซ่ึ่�อในิกลุ่มนัิกท่ำองเทีำ�ยวทัำ�งในิและตุ่างประเทำศ

 ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME คาดืการุณ์์ 3 เดืือนข้�าง
หน�า ในเดืือนตุุลาคม 2562 ปรัุบตัุวเพิิ่�มข้้�นที�รุะดัืบ 52.6 เมื�อเปรีุยู่บ
เทียู่บกับค�าฐานที�รุะดัืบ 50 เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการ	SME		คาดำการณ์์
แนิวโนิ�มภูาวะเศรษฐกิจัจัะข้ยายตัุวทัำ�งภูาคการผู้ลิตุและภูาคการค�าและ
บริการ	 โดำยเฉพาะภูาคการผู้ลิตุเสู่�อผู้�าและสิู�งทำอ	 และการข้นิสู่งสิูนิค�า
	 ซึึ่�งค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 คาดำการณ์์อย้่ทีำ�ระดัำบ	 58.5	 เป็นิผู้ลมาจัาก
แนิวโนิ�มการจัับจ่ัายใช�สูอยข้องผู้้�บริโภูคปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิในิช่วงเทำศกาลปี
ใหม่	 	 แตุ่อย่างไรก็ตุามผู้้�ประกอบการ	 SME	 มีความกังวลถึึงราคาสิูนิค�า
เกษตุรทีำ�ปรับตัุวเพิ�มสู้งขึ้�นิ	โดำยเฉพาะราคาสิูนิค�าเกษตุรในิภูาคใตุ�	สู่งผู้ล
ให�ตุ�นิทำนุิธุุรกิจัภูาคการบรกิารร�านิอาหาร	และธุุรกจิัแปรร้ปสิูนิค�าเกษตุร
ปรับตัุวเพิ�มสู้งขึ้�นิ

 ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ปัจจุบัน ในเดืือน
ตุุลาคม 2562 ภาคการุผู้ลิตุ ภาคการุค�าและบริุการุ มีค�าดัืชนี ฯ อยู้่�ที�
รุะดัืบ 50.2 และ 49.9 จัากปัญหาภัูยแล�งทำำาให�ปริมาณ์ผู้ลผู้ลิตุทำางการ
เกษตุรลดำลง	สู่งผู้ลให�ราคาสิูนิค�าเกษตุรปรับตัุวเพิ�มสู้งขึ้�นิ	และยังสู่งผู้ลก
ระทำบตุ่อผู้้�บริโภูคทีำ�ออกมาจัับจ่ัายใช�สูอยในิสิูนิค�าเกษตุร	 และสิูนิค�า
อุปโภูคและบริโภูค	(ดัำ�งเดิำม)	ปรับตัุวลดำลง	ทำำาให�ผู้้�ประกอบการ	SME	ในิ
สูาข้าสูนิิค�าเกษตุร	และสูนิิค�าอุปโภูคและบรโิภูค	(ดัำ�งเดิำม)	มีค่าดัำชนีิ	ฯ	ตุำ�า
ทีำ�สุูดำเม่�อเทีำยบกับสูาข้าธุุรกิจัอ่�นิ	ๆ 	โดำยมีค่าดัำชนีิ	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	46.0	และ
	47.4	ตุามมลำาดัำบ

ดัืชนีภาวะเศรุษฐกิจและธุุรุกิจอื�น ๆ 
ปรุะจำาเดืือนตุุลาคม 2562 

	 ค่าดัำชนีิภูาวะเศรษฐกจิัข้องประเทำศอย้ร่ะดำบั	48.5	ซึึ่�งตุำ�า
กว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	 สู่วนิดำ�านิดัำชนีิภูาพรวมข้องธุุรกิจัและดัำชนีิ
สูภูาพคล่องทำางการเงินิอย้ร่ะดัำบทีำ�	50.7	และ	49.8	ตุามลำาดัำบ	โดำย
ค่าดัำชนีิ	ฯ	ดัำงกล่าวอย้ใ่นิระดัำบใกล�เคียงกับค่าฐานิ	ซึึ่�งสูอดำคล�องกับ
ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	และสูะทำ�อนิให�เห็นิถึึงแนิว
โนิ�มการข้ยายตัุวทำางภูาวะเศรษฐกจิัข้องประเทำศ	จัากกำาลังซ่ึ่�อข้อง
ผู้้�บริโภูคทัำ�งในิและตุ่างประเทำศทีำ�ปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิ	โดำยเฉพาะในิภูาค
การบรกิารการทำอ่งเทีำ�ยว	และภูาคการค�าสิูนิค�าอุปโภูคและบรโิภูค
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 ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME มีแนวโน�มเพิิ่�มข้้�นใน
ทุกภ้มิภาค โดืยู่ในเข้ตุกรุุงเทพิ่ ฯ และปริุมณ์ฑล	ดัำชนีิ	ฯ	ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�
ระดัำบ	44.7		และคาดำการณ์์	ฯ	อย้ที่ำ�ระดัำบ	54.9	จัากการทีำ�ภูาคการบริการ
มีปริมาณ์การผู้ลิตุเพิ�มมากขึ้�นิ	โดำยเฉพาะธุุรกิจัการท่ำองเทีำ�ยวและโรงแรม	
จัากจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวตุ่างประเทำศเข้�ามาเยอ่นิเพิ�มขึ้�นิอยา่งตุ่อเน่ิ�อง		ใน
ภาคกลาง ดัำชนีิ	ฯ	ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	53.1	และคาดำการณ์์	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	
36.2	จัากปรมิาณ์ผู้ลผู้ลติุทำางการเกษตุรออกสู่้ตุลาดำนิ�อย	วัตุถุึดิำบหายาก
ขึ้�นิ	 สู่งผู้ลให�ราคาข้�าวสูารปรับตัุวเพิ�มสู้งขึ้�นิและมีมาตุรการข้องภูาครัฐ
	ชิม	ช�อป	ใช�	สู่งผู้ลให�ประชาชนิชาวเกษตุรกรมีกำาลังซ่ึ่�อเพิ�มขึ้�นิ	ในภาค
ตุะวันออก ดัำชนีิ	ฯ	ปัจัจุับันิอย้ที่ำ�ระดัำบ	49.8	และคาดำการณ์์	ฯ	อย้ที่ำ�ระดัำบ
	50.4	จัากรายไดำ�ข้องนัิกท่ำองเทีำ�ยวทีำ�เข้�ามามีการปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิเน่ิ�องจัาก
การข้ยายตัุวข้องธุุรกิจัการลงทุำนิภูาคเอกชนิและภูาคการท่ำองเทีำ�ยวตุาม
โครงการลงทุำนิโครงสูร�างพ่�นิฐานิข้อง	 EEC ในภาคใตุ�	 ดัำชนีิ	 ฯ	 ปัจัจุับันิ
อย้่ทีำ�ระดัำบ	55.8	และคาดำการณ์์	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	51.4	จัากการยกเลิกค่า
ธุรรมเนีิยม	 Visa	 on	 Arrival	 ช่วยกระตุุ�นิให�มีจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวเพิ�ม
ขึ้�นิในิช่วงนิอกฤด้ำกาลท่ำองเทีำ�ยว	 และเทำศกาลทีำปวารี	 (Deepavali)	 ในิ
ประเทำศมาเลเซีึ่ย	 สู่งผู้ลให�ชาวมาเลเซีึ่ยเดิำนิทำางมาท่ำองเทีำ�ยวฝัั่�งไทำยผู่้านิ
ทำางด่ำานิพรมแดำนิเพิ�มขึ้�นิ ในภาคเหนือ ดัำชนีิ	ฯ	ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	50.5	
และคาดำการณ์์	 ฯ	 อย้่ทีำ�ระดัำบ	 53.1	 จัากธุุรกิจัภูาคการทำ่องเทีำ�ยวมีการ
ข้ยายตัุวตุามจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวจัากตุ่างประเทำศ	 จัากมาตุรการยกเว�นิ
ค่าธุรรมเนีิยมการตุรวจัลงตุราหนิ�าด่ำานิคนิเข้�าเม่อง	 (Visa	 on	 Arrival)	
และการสูนิับสูนุินิจัากการเปิดำเสู�นิทำางการบินิตุรงมายังภูาคเหน่ิอเพิ�ม
ขึ้�นิ	ในภาคตุะวันออกเฉีียู่งเหนือ	ดัำชนีิ	ฯ	ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	50.8	และ
คาดำการณ์์	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	57.6	จัากการจััดำกิจักรรมในิภู้มิภูาคเช่นิ	การจััดำ
งานิวิ�งมาราธุอนิ		งานิแสูดำงคอนิเสิูรต์ุ	สู่งผู้ลให�มีการจัับจ่ัายใช�สูอยเพิ�มขึ้�นิ	
โดำยเฉพาะในิภูาคการบริการ	และกำาลังซ่ึ่�อข้องประชาชนิฟ้ื้�นิตัุว	หลังจัาก
ประสูบปัญหานิำ�าท่ำวมทีำ�เกิดำขึ้�นิในิเด่ำอนิกันิยายนิ	2562
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 ภาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศและอำานาจซืื้�อข้องปรุะชาชนเป็น
ปัจจัยู่กรุะทบสำาคัญที�สุดืข้อง SME ในทุกภ้มิภาค	 ซึึ่�งผู้้�ประกอบการ	
SME	 สู่วนิใหญ่เนิ�นิตุลาดำภูายในิประเทำศเป็นิหลัก	 ทำำาให�ภูาวะเศรษฐกิจั
ข้องประเทำศสู่งผู้ลอย่างมากตุ่อผู้ลประกอบการ	 SME	 โดำยเฉพาะปัจัจััย
ดำ�านิกำาลังซ่ึ่�อข้องผู้้�บริโภูคภูายในิประเทำศ	 ทีำ�ไดำ�รับปัจัจััยสูำาคัญจัาก
มาตุรการการกระตุุ�นิเศรษฐกิจัข้องภูาครัฐ	และราคาสิูนิค�าเกษตุรปรับตัุว
เพิ�มสู้งขึ้�นิ	ซึึ่�งเป็นิปัจัจััยบวกตุ่อรายไดำ�ข้องเกษตุรกร	และจัากการฟ้ื้�นิตัุว
ข้องกำาลังซ่ึ่�อหลังจัากเกิดำปัญหาภัูยธุรรมชาติุในิเด่ำอนิกันิยายนิ	2562		ซึึ่�ง
เป็นิแรงกระตุุ�นิให�กลุ่มธุุรกิจั	SME	ข้นิาดำกลาง	และข้นิาดำย่อม	หร่อราย
ย่อยมีผู้ลประกอบการปรับตัุวเพิ�มสู้งขึ้�นิ	 ทำำาให�การสูำารวจัพบว่าภูาวะ
เศรษฐกิจัในิประเทำศและอำานิาจัซ่ึ่�อเป็นิปัจัจััยทีำ�กระทำบตุ่อกิจัการมาก
ทีำ�สุูดำ

 การุแข้�งขั้นในตุลาดื การุเปลี�ยู่นแปลงพิ่ฤติุกรุรุมผู้้�บริุโภค 
รุาคาตุ�นทุน สภาวะเศรุษฐกิจโลก เป็นปัจจัยู่กรุะทบสำาคัญข้อง SME 
ในทุกภ้มิภาค จัากการสูำารวจัข้�อม้ลเด่ำอนิตุุลาคม	2562	พบว่า	4	ปัจัจััย
ดัำงกล่าวเป็นิปัจัจััยกระทำบสูำาคัญข้อง	SME	ในิทุำกภู้มิภูาค	โดำยเฉพาะการ
แข่้งขั้นิในิตุลาดำ	และการเปลี�ยนิแปลงพฤติุกรรมผู้้�บริโภูค		โดำยพฤติุกรรม
ข้องผู้้�บริโภูคหันิไปจัับจ่ัายใช�สูอยในิห�างร�านิใหญ่เพิ�มสู้งขึ้�นิ	 	 เน่ิ�องจัากมี
โปรโมชั�นิลดำราคาสิูนิค�า	 	 สู่งผู้ลตุ่อภูาพรวมธุุรกิจั	 SME	ข้นิาดำย่อมหร่อ
รายย่อยโดำยตุรง
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ดัืชนีความเชื�อมั�นภาคอุตุสาหกรุรุม
(Thai Industries Sentiment Index : TISI)

 • ดัืชนี TISI เดืือนตุุลาคม 2562 โดืยู่รุวมปรุบัตัุวลดืลง
 อยู้่�ที�รุะดัืบ 91.2 (ค�าฐานอยู้่�ที�รุะดัืบ 100) โดำยปรับลดำลงจัาก
เด่ำอนิกันิยายนิ	2562	ทีำ�ระดัำบ	92.1	ดัำชนีิ	ฯ	ทีำ�ลดำลง	เป็นิผู้ลมาจัาก
กลุ่มผู้ลิตุข้นิาดำยอ่มและข้นิาดำกลาง	โดำยกลุ่มการผู้ลติุทีำ�ลดำลง	เป็นิ
เหตุุมาจัากผู้้�ประกอบการการผู้ลิตุกำาลังประสูบปัญหาการข้าดำ
สูภูาพคล่องทำางการเงินิ	เน่ิ�องจัากสูถึาบันิการเงินิมีการระมัดำระวัง
การปล่อยสิูนิเช่�อ	รวมไปถึึงค่าเงินิบาทำทีำ�แข็้งค่าทำำาให�ความสูามารถึ
ในิการแข่้งขั้นิดำ�านิราคาสิูนิค�าปรับตัุวลดำลง

 • ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ คาดืการุณ์์ 3 เดืือนข้�างหน�า ใน
ภาคอุตุสาหกรุรุมลดืลงอยู้่�ที�รุะดัืบ 102.9 จากเดืือนกันยู่ายู่น 
2562 ที�รุะดัืบ 103.4	 มาจัากความกังวลในิเร่�องทีำ�ไทำยถ้ึก						
สูหรฐัฯ	ตัุดำสิูทำธิุพิเศษทำางภูาษศุีลกากร	สูง่ผู้ลกระทำบตุอ่ราคาสูนิิค�า
สู่งออกทีำ�ปรับตัุวเพิ�มสู้งขึ้�นิ	รวมไปถึึงความผู้นัิผู้วนิข้องเศรษฐกจิัในิ
ประเทำศและเศรษฐกิจัโลก	

 • ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ทั�งปัจจุบันและคาดืการุณ์์ 3 
เดืือนข้�างหน�า ในภาคอุตุสาหกรุรุมข้องผู้้�ผู้ลิตุข้นาดืยู่�อมมีการุ
ปรัุบตัุวลดืลง โดำยดัำชนีิ	 ฯ	 ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	 75.3	 จัากเด่ำอนิ
กันิยายนิ	2562	ทีำ�ระดัำบ	77.5		สู่วนิดัำชนีิ	ฯ	คาดำการณ์์	3	เด่ำอนิข้�าง
หนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ	 92.3	 ปรับตัุวลดำลงจัากเด่ำอนิกันิยายนิ	 2562	 ทีำ�
ระดัำบ	93.4		

ดัืชนีความเชื�อมั�นทางธุุรุกิจ
(Business Sentiment Index : BSI)

 • ดัืชนีความเชื�อมั�นทางธุุรุกิจค�อนข้�างทรุงตัุว ใน
ปัจจุบันมาอยู้่�ที�รุะดัืบ 48.1 (ค�าฐานอยู้่�ที�รุะดัืบ 50)	 จัากเด่ำอนิ
กันิยายนิ	2562	ทีำ�ระดัำบ	47.9	และดัำชนีิ	ฯ	คาดำการณ์์	3	เด่ำอนิข้�าง
หนิ�าปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	54.7	จัากเด่ำอนิกันิยายนิ	2562	ทีำ�
ระดัำบ	54.1	เน่ิ�องจัากมาตุรการข้องภูาครัฐบาลในิโครงการชิม	ช�อป
	ใช�	เป็นิแรงกระตุุ�นิการบริโภูค

ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�บริุโภค
(Consumer Confidence Index : CCI)

	 •	ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�บริโภูคทัำ�งปัจัจุับันิและในิอนิาคตุ	อย้่
ทีำ�ระดัำบ	 46.3	 ปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิจัากเด่ำอนิกันิยายนิ	 2562	 ทีำ�ระดัำบ	
46.0

การุเปรีุยู่บเทียู่บดัืชนี SMSI กับดัืชนีอื�น ๆ ที�เกี�ยู่วข้�อง
 เดืือน ตุุลาคม 2562

	 •	ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�บริโภูคเก่อบทุำกภู้มิภูาคเพิ�มขึ้�นิจัาก
เด่ำอนิทีำ�ผู่้านิมา	(ยกเว�นิ		ภูาคกลาง	และภูาคใตุ�ทีำ�ทำรงตัุว)	

ดัืชนีความเชื�อมั�นอนาคตุเศรุษฐกิจภ้มิภาค
(Thailand Regional Economic Sentiment 

Index : RSI)

	 ในิเด่ำอนิตุุลาคม	2562	ค่าดัำชนีิ	ฯ	ในิทุำกภู้มิภูาค	ดัำชนีิ	ฯ
อย้่ในิระดำับทีำ�มากกว่าค่าฐานิทีำ�	 50	 	 และในิเข้ตุกรุงเทำพ	 ฯ	 และ
ปริมณ์ฑล	ทีำ�มีค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	อย้ใ่นิระดัำบตุำ�าทีำ�สุูดำเม่�อเทีำยบ
	กับภู้มิภูาคอ่�นิ	ๆ		โดำยเป็นิผู้ลมาจัากการหดำตัุวในิภูาคการลงทุำนิ	



6



7

 ค�าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในเดืือนปัจจุบันอยู้่�
ที�รุะดัืบ 44.7 ตุำ�ากว�าค�าฐานที�รุะดัืบ 50	 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิการ
ลงทุำนิ	ทัำ�งนีิ�มาจัากการทีำ�ภูาคการบริการมีปริมาณ์การผู้ลิตุเพิ�มมากขึ้�นิ	โดำย
เฉพาะภูาคการบริการการท่ำองเทีำ�ยว	จัากจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวตุ่างประเทำศ
เข้�ามาเย่อนิ	สูะทำ�อนิจัากปริมาณ์การผู้ลิตุอย้่ทีำ�ระดัำบ	42.0	 สู่งผู้ลทำำาให�ผู้้�
ประกอบการไดำ�รบัปัจัจััยบวกจัากการเข้�าสู่้ตุลาดำข้องกลุ่มผู้้�บริโภูค	สูะทำ�อนิ
จัากกำาไรข้องธุุรกิจัอย้่ทีำ�ระดัำบ	44.0	โดำยในิสู่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิ
ผู้้�ประกอบการ	 SME	 คาดำการณ์์	 3	 เด่ำอนิข้�างหนิ�าในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย่้ทีำ�
ระดัำบ	54.9	เป็นิเหตุุมาจัากการคาดำการณ์์สูภูาวะเศรษฐกิจัข้องประเทำศ
มีการฟ้ื้�นิตัุวในิอนิาคตุ	สูะทำ�อนิจัากแนิวโนิ�มข้องนัิกท่ำองเทีำ�ยวทีำ�ทำยอยเข้�า
มาอย่างตุ่อเน่ิ�อง		ซึึ่�งมีผู้ลตุ่อธุุรกิจัการท่ำองเทีำ�ยวและโรงแรม	โดำยเฉพาะ
ในิเข้ตุกรุงเทำพฯ	 เป็นิเม่องด่ำานิแรกทีำ�ตุ�อนิรับนัิกท่ำองเทีำ�ยว	 	 จึังสู่งผู้ล
โดำยตุรงตุ่อความเช่�อมั�นิในิการลงทุำนิข้องกิจัการ	และคาดำว่าประชาชนิจัะ
ออกจัับจ่ัายใช�สูอยเพิ�มสู้งขึ้�นิตุ่อไปในิอนิาคตุ

 ในส�วนข้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาค          
การุผู้ลิตุ	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	44.7	ซึึ่�งตุำ�า
กว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิการลงทุำนิ	ปริมาณ์
การผู้ลิตุ	 การจั�างงานิ	 และคำาสัู�งซ่ึ่�อ	 โดำยเฉพาะภูาคการผู้ลิตุยางและ
พลาสูติุก	 ทีำ�ยังคงไดำ�รับการสูนิับสูนุินิจัากอุปสูงค์ข้องผู้้�บริโภูคภูายในิ
ประเทำศทีำ�สู่งออกตุามตุ่างจัังหวัดำ	สูะทำ�อนิจัากยอดำคำาสัู�งซ่ึ่�อทีำ�ระดัำบ	40.5	
สู่งผู้ลให�กำาไรมาอย้่ทีำ�ระดัำบ	 44.6	 ในิสู่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิ																		
ผู้้�ประกอบการ	 SME	 คาดำการณ์์	 3	 เด่ำอนิข้�างหนิ�าในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�
ระดัำบ	 53.6	 เป็นิเหตุุมาจัากการทีำ�ผู้้�ผู้ลิตุคาดำว่ากำาลังซ่ึ่�อข้องผู้้�บริโภูคในิ
เด่ำอนิหนิ�าจัะปรับตัุวเพิ�มสู้งขึ้�นิ	 และภูาวะเศรษฐกิจัจัะข้ยายตัุวมากกว่า
ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิ	

ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME
ในเข้ตุ กรุุงเทพิ่ ฯ และปริุมณ์ฑล

ปรุะจำาเดืือนตุุลาคม 2562

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

• ค�าดืัชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME อยู่้�ที�
รุะดัืบ 44.7 ตุำ�ากว�าค�าฐานที�รุะดัืบ 50 เป็นผู้ลมาจากปัจจัยู่
ดื�านคำาสั�งซืื้�อภาคการุค�าและบริุการุที�ลดืลง

• กรุงุเทพิ่ ฯ และปริุมณ์ฑลเป็นเมืองดื�านแรุกสำาหรัุบ
นักท�อง เ ที� ยู่วตุ� างปรุะเทศที�จะ เข้� ามาท�อง เ ที� ยู่วใน
ปรุะเทศไทยู่ ส�งผู้ลให�ผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในกลุ�มธุุรุกิจ
โรุงแรุมที�พัิ่ก ในเข้ตุ กรุุงเทพิ่ ฯ และปริุมณ์ฑล มีผู้ลปรุะกอบ
การุเพิิ่�มส้งข้้�น
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 ในส�วนข้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาค           
การุค�าและการุบรุกิารุ	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	อย้ที่ำ�ระดัำบ
	44.7	ซึึ่�งตุำ�ากว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิการจั�างงานิ
ปริมาณ์การผู้ลิตุ	 การลงทุำนิ	 และคำาสัู�งซ่ึ่�อ	 ซึึ่�งไดำ�รับปัจัจััยบวกจัาก									
ภูาคบรกิาร	โดำยเฉพาะภูาคการบรกิารการโรงแรม	ทีำ�ไดำ�รับจัากปัจัจััยข้อง
การท่ำองเทีำ�ยวจัากตุ่างประเทำศ	 เช่นิ	 ทัำวร์จัากนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวจีันิ	 สู่งผู้ล
ให�รายไดำ�จัากภูาคการทำ่องเทีำ�ยวเพิ�มสู้งขึ้�นิ	 สูะทำ�อนิจัากกำาไรข้องกิจัการ
อย้่ทีำ�ระดัำบ	 43.9	 ในิสู่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	 SME					
คาดำการณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	55.2		สูะทำ�อนิถึึง
ความมั�นิใจัตุ่อสูถึานิการณ์์ธุุรกิจัในิอนิาคตุจัะเติุบโตุ	รวมไปถึึงแนิวโนิ�มทีำ�
ธุุรกิจัจัะเพิ�มการลงทุำนิ	

ดัืชนีภาวะเศรุษฐกิจและธุุรุกิจ SME 
ปรุะจำาเดืือนตุุลาคม 2562

	 ภูาพรวมดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัในิเข้ตุกรุงเทำพ	ฯ
และปริมณ์ฑล	 ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบตุำ�ากว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	
50	โดำยเฉพาะดัำชนีิการสู่งออก	ค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ	34.1	
เน่ิ�องจัากหลายประเทำศมีการชะลอยอดำการนิำาเข้�าและการสู่งออก
	 เพราะยังกังวลเกี�ยวกับสูถึานิการณ์์สูงครามการค�าระหว่างสูหรัฐ
กับจีันิ	

 ปัจจัยู่ภาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศและอำานาจซืื้�อข้องปรุะชาชน
ส�งผู้ลตุ�อกิจการุมากที�สุดื เน่ิ�องจัากกำาลังซ่ึ่�อข้องผู้้�บริโภูคทัำ�งในิและ
ตุ่างประเทำศ	พร�อมทัำ�งมาตุรการข้องภูาครัฐบาลทีำ�ช่วยเพิ�มกำาลังซ่ึ่�อข้อง
ประชาชนิ	 สู่งผู้ลทำำาให�ผู้ลประกอบการธุุรกิจัปรับตัุวอย้่ในิเกณ์ฑ์ทีำ�กำาลัง
ปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิ	 โดำยปัจัจััยทีำ�สู่งผู้ลกระทำบรองลงมาไดำ�แก่	 การแข่้งขั้นิ
ทำางการตุลาดำ	การเปลี�ยนิแปลงพฤติุกรรมข้องผู้้�บริโภูค		ราคาตุ�นิทุำนิ/ค่า	
แรงงานิ	และสูภูาวะเศรษฐกิจัโลก	ตุามลำาดัำบ



9

ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคใตุ�
ปรุะจำาเดืือนตุุลาคม 2562

 ค�าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในเดืือนปัจจุบันอยู้่�
ที�รุะดัืบ 55.8 ซ้ื้�งส้งกว�าค�าฐานที�รุะดัืบ 50 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำา
สัู�งซ่ึ่�อ		ปริมาณ์การผู้ลิตุ	การค�าและบริการ	สู่งผู้ลให�ปัจัจััยดำ�านิกำาไรอย้ใ่นิ
ระดัำบทีำ�มากกว่าค่าฐานิอยา่งเห็นิไดำ�ชัดำ	สูาเหตุุมาจัากมาตุรการ	“ชิม	ช�อป	
ใช�”	ข้องภูาครัฐ	ทีำ�กระตุุ�นิยอดำคำาสัู�งซ่ึ่�อในิภูาคการค�าปลีก	และมาตุรการ
การยกเลิกการเก็บค่าธุรรมเนีิยมการตุรวจัลงตุรา	 ประเภูทำนิักท่ำองเทีำ�ยว	
VOA	(Visa	On	Arrival)	สู่งผู้ลให�มีจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวเพิ�มขึ้�นิ	โดำยเฉพาะ
ชาวรัสูเซีึ่ย	และอินิเดีำย	รวมไปถึึงช่วงเทำศกาลทีำปวารี	(Deepavali)	ข้อง
ประเทำศมาเลเซีึ่ยในิช่วงปลายเด่ำอนิตุุลาคม	สู่งผู้ลให�ชาวมาเลเซีึ่ยเดิำนิทำาง
มาท่ำองเทีำ�ยว	และมีการจัับจ่ัายใช�สูอยในิฝัั่�งไทำยผู่้านิทำางด่ำานิพรมแดำนิเพิ�ม
ขึ้�นิ	 สู่วนิปัจัจััยดำ�านิตุ�นิทุำนิปรับตัุวเพิ�มสู้งขึ้�นิ	 เน่ิ�องจัากราคาสิูนิค�าเกษตุร
	 โดำยเฉพาะราคาปาล์มนิำ�ามันิทีำ�ไดำ�รับผู้ลกระทำบจัากผู้ลผู้ลิตุทีำ�ลดำลงตุาม
ช่วงฤด้ำกาล	โดำยในิสู่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำ
การณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	51.4	เป็นิเหตุุมาจัาก
ผู้้�ประกอบการ	SME	มีความกังวลเกี�ยวกับกำาลังซ่ึ่�อข้องผู้้�บริโภูคทีำ�มีแนิว
โนิ�มปรับตัุวลดำลง	และผู้ลกระทำบจัากค่าเงินิบาทำแข็้งค่าในิอนิาคตุ	อีกทัำ�ง
ตุ�นิทุำนิการผู้ลิตุทีำ�ไดำ�รับกระทำบจัากราคาสูินิค�าเกษตุรทีำ�มีแนิวโนิ�มปรับตัุว
เพิ�มขึ้�นิ	

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

• ค�าดืัชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME อยู่้�ที�
รุะดัืบ 55.8 ซ้ื้�งอยู้่�รุะดัืบส้งกว�าค�าฐาน จากปัจจัยู่ดื�านคำาสั�ง
ซืื้�อ ปริุมาณ์การุผู้ลิตุ การุค�าและบริุการุ ที�ปรัุบตัุวเพิิ่�มส้ง
ข้้�น 

• มาตุรุการุ “ชิม ช�อป ใช�” ข้องภาครุัฐ ส�งผู้ลให�ผู้้�
บริุโภคมีกำาลังซืื้�อเพิิ่�มส้งข้้�น

• จากผู้ลผู้ลิตุปาล์มที�ปรุับตุัวลดืลงตุามฤดื้กาล 
ทำาให�รุาคาปาล์มนำ�ามันปรัุบตัุวเพิิ่�มส้งข้้�น

• การุยู่กเลิกค�าธุรุรุมเนียู่ม Visa on Arrival ช�วยู่
กรุะตุุ�นให�มีจำานวนนักท�องเที�ยู่วเพิิ่�มข้้�นในช�วงนอกฤด้ืกาล
ท�องเที�ยู่ว และเทศกาลทีปวารีุ (Deepavali) ในปรุะเทศ
มาเลเซีื้ยู่ ส�งผู้ลให�ชาวมาเลเซีื้ยู่เดิืนทางมาท�องเที�ยู่วฝัั่�งไทยู่
ผู้�านทางดื�านพิ่รุมแดืนเพิิ่�มข้้�น

 ในส�วนข้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาค          
การุผู้ลิตุ	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ	56.6	ซึึ่�งสู้งกว่า
ค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	เป็นิผู้ลจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสัู�งซ่ึ่�อ		ปริมาณ์การผู้ลิตุ	สู่ง
ผู้ลให�ปัจัจััยดำ�านิกำาไรอย้่ทีำ�ระดำับทีำ�มากกว่าค่าฐานิ	 สู่วนิปัจัจััยดำ�านิตุ�นิทุำนิ
อย้่ในิระดัำบทีำ�สู้ง	สูาเหตุุมาจัากราคานิำ�ามันิปาล์มทีำ�ปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิ	โดำยในิ
สู่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำการณ์์	3	เด่ำอนิข้�าง
หนิ�าในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	 47.1	 เป็นิเหตุุมาจัากผู้้�ประกอบการมี
ความกังวลตุ่อตุ�นิทุำนิการผู้ลิตุข้องธุุรกิจัทีำ�ปรับตัุวเพิ�มสู้งขึ้�นิ	 จัากผู้ลผู้ลิตุ
ปาล์มทีำ�ปรับลดำลงตุามฤด้ำกาลอย่างตุ่อเน่ิ�อง	 	และปัญหาภัูยแล�งทีำ�มาเร็ว
กว่าช่วงปีก่อนิ
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 ดัืชนีภาวะเศรุษฐกิจและธุุรุกิจ SME
ปรุะจำาเดืือนตุุลาคม 2562

	 ภูาพรวมดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัในิภูาคใตุ�	อย้่ในิ
ระดัำบทีำ�สู้งกว่าค่าฐานิ	โดำยเฉพาะดัำชนีิภูาพรวมธุุรกิจั	การใช�กำาลัง
ผู้ลิตุ	 	 การสู่งออก	 และภูาวะเศรษฐกิจัข้องประเทำศ	 อย้่ในิระดัำบ
ทีำ�มากกว่าฐานิอยา่งเห็นิไดำ�ชัดำ	เน่ิ�องจัากมาตุรการภูาครัฐทีำ�กระตุุ�นิ
การจัับจ่ัายใช�สูอยในิกลุ่มสิูนิค�าทัำ�วไปเพิ�มขึ้�นิ	สู่งผู้ลทำำาให�ดัำชนีิการ
ใช�กำาลังการผู้ลิตุและภูาพรวมธุุรกิจัอย้่ในิเกฑณ์์ทีำ�ดีำ	 รวมไปถึึง
จัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวทีำ�ปรับเพิ�มขึ้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	สู่งผู้ลให�ดัำชนีิ
การสู่งออกอย้่ทีำ�ระดัำบ	63.5 ในส�วนข้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาค         

การุค�าและการุบริุการุ ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้่ทีำ�ระดัำบ	
55.5	 ซึึ่�งสู้งกว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	 50	 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสัู�งซ่ึ่�อ		
ปริมาณ์การค�าและบริการ	สู่งผู้ลให�ปัจัจััยดำ�านิกำาไรอย้ใ่นิระดัำบทีำ�มากกว่า
ค่าฐานิ	 สู่วนิปัจัจััยดำ�านิตุ�นิทุำนิอย้่ในิระดัำบทีำ�สู้ง	 เน่ิ�องจัากราคาอาหารสูดำ	
และราคานิำ�ามันิปาล์ม	 ทีำ�ปรับเพิ�มสู้งขึ้�นิสู่งผู้ลกระทำบตุ่อภูาคการบริการ
ร�านิอาหาร	 โดำยในิสู่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	 SME								
คาดำการณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	52.4	เป็นิผู้ลมา
จัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์ถึึงแนิวโนิ�มข้องเงินิริงกิตุอ่อนิค่าลงอยา่งตุ่อ
เน่ิ�อง	สู่งกระทำบตุ่อกำาลังซ่ึ่�อทีำ�ลดำลงข้องนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวมาเลเซีึ่ย

 ปัจจัยู่ภาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศและอำานาจซืื้�อข้องปรุะชาชน
ส�งผู้ลตุ�อกิจการุมากที�สุดื	เน่ิ�องจัากมาตุรการภูาครฐัทีำ�กระตุุ�นิการจัับจ่ัาย
ใช�ข้องประชาชนิ	และจัากราคาปาล์มนิำ�ามันิทีำ�ปรับตัุวเพิ�มสู้งขึ้�นิ	สู่งผู้ลให�
รายไดำ�ข้องเกษตุรกรชาวสูวนิปาลม์เพิ�มขึ้�นิ	ทำำาให�อำานิาจัซ่ึ่�อข้องประชาชนิ
ทัำ�งในิภูาคการเกษตุรและนิอกภูาคการเกษตุรปรบัตัุวเพิ�มขึ้�นิ	โดำยปัจัจััยทีำ�
สู่งผู้ลกระทำบตุ่อกิจัการรองลงมาไดำ�แก่	 การแข่้งขั้นิทำางการตุลาดำ	 ราคา
ตุ�นิทุำนิ	ค่าแรงงานิ	การเปลี�ยนิแปลงพฤติุกรรมข้องผู้้�บริโภูค	และคุณ์ภูาพ
ฝีั่ม่อแรงงานิ	ตุามลำาดัำบ
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 ค�าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในเดืือนปัจจุบันอยู้่�
ที�รุะดัืบ 50.8 ส้งกว�าค�าฐานที�รุะดัืบ 50 เล็กน�อยู่	จัากปัจัจััยดำ�านิคำาสัู�ง
ซ่ึ่�อ		ปริมาณ์การผู้ลิตุ		และการค�าและการบริการ	การลงทุำนิ	และการจั�าง
งานิสู้งกว่าค่าฐานิ	 สู่งผู้ลให�ปัจัจััยดำ�านิกำาไรอย้่ทีำ�ระดัำบ	52.2	 	 เป็นิผู้ลมา
จัากปัจัจััยดำ�านิคำาสัู�งซ่ึ่�อ	 โดำยเฉพาะในิกลุ่มล้กค�าทีำ�เป็นินัิกเรียนิ	 และ
นัิกศึกษา	เน่ิ�องจัากอย้่ในิช่วงการเปิดำภูาคการเรียนิ	และการจััดำกิจักรรม
ในิภู้มิภูาคเช่นิ	การจััดำงานิวิ�งมาราธุอนิ	งานิแสูดำงคอนิเสิูร์ตุ	รวมไปถึึงการ
บริโภูคข้องประชาชนิกำาลังฟ้ื้�นิตัุว	 หลังจัากประสูบปัญหานิำ�าท่ำวมในิช่วง
เด่ำอนิกันิยายนิ	 2562	 สู่งผู้ลให�คำาสัู�งซ่ึ่�อข้องภูาคการค�าและการบริการ
ปรับตัุวอย้่ในิระดัำบทีำ�สู้งกว่าค่าฐานิ	 ในิสู่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�
ประกอบการ	SME	คาดำการณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้ที่ำ�ระดัำบ
	57.6		เป็นิเหตุุมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์แนิวโนิ�มการจัับจ่ัายใช�สูอย
ปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิในิช่วงฤด้ำกาลท่ำองเทีำ�ยวข้องกลุ่มนัิกท่ำองเทีำ�ยวทัำ�งชาวไทำย
และชาวตุ่างชาติุ

 ในส�วนข้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาค         
การุผู้ลิตุ ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ	50.6	ซึึ่�งสู้งกว่า
ค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	เล็กนิ�อย	เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสัู�งซ่ึ่�อ		ปริมาณ์
การผู้ลิตุ	และการค�าและการบริการ		รวมไปถึึงการลงทุำนิและการจั�างงานิ
ทีำ�อย้ใ่นิระดัำบใกล�เคียงกับค่าฐานิ	สู่งผู้ลให�ดัำชนีิกำาไรอย้ที่ำ�ระดัำบ	51.5		เป็นิ
ผู้ลมาจัากช่วงการเปิดำภูาคการเรียนิ	สู่งผู้ลให�ผู้้�บริโภูคมีการออกมาจัับจ่ัาย
ใช�สูอยเพิ�มขึ้�นิ	โดำยเฉพาะกลุ่มล้กค�าทีำ�เป็นินัิกเรียนิและนัิกศึกษา	ในิสู่วนิ
ข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำการณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�า
ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้ที่ำ�ระดัำบ	56.9		ทัำ�งนีิ�เพราะผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์ถึึง
การจัับจ่ัายใช�สูอยทีำ�ปรับเพิ�มขึ้�นิในิช่วงฤด้ำกาลท่ำองเทีำ�ยว	และเทำศกาลสู่ง
ทำ�ายปีเก่าตุ�อนิรับปีใหม่

ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME
ภาคตุะวันออกเฉีียู่งเหนือ
ปรุะจำาเดืือนตุุลาคม 2562

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

• ค�าดืัชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME อยู่้�ที�
รุะดืับ 50.8 ส้งกว�าค�าฐานเล็กน�อยู่ เป็นผู้ลมาจากยู่อดืคำา
สั�งซื้ื�อปรุับตุัวเพิ่ิ�มส้งข้้�น โดืยู่เฉีพิ่าะยู่อดืคำาสั�งซื้ื�อจากกลุ�ม
ล้กค�าปรุะจำา ล้กค�าที�เป็นนักเรุียู่น  และนักศ้กษา ที�อยู่้�ใน
ช�วงการุเปิดืภาคการุเรุยีู่น ทำาให�มีการุจับจ�ายู่ใช�สอยู่เพิ่ิ�มข้้�น

• มกีารุจดัืกจิกรุรุมอีเว�นท์ในภ้มิภาค เช�น การุจดัืงาน
วิ�งมารุาธุอน  งานแสดืงคอนเสิรุ์ตุ ส�งผู้ลให�มีการุจับจ�ายู่
ใช�สอยู่เพิ่ิ�มข้้�น โดืยู่เฉีพิ่าะภาคการุบรุิการุ ในกลุ�มโรุงแรุม
และที�พิ่ัก
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 ในส�วนข้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาค           
การุค�าและการุบริุการุ	 ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้่ทีำ�ระดัำบ	
50.8	ซึึ่�งสู้งกว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	เล็กนิ�อย	เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำา
สัู�งซ่ึ่�อ		ปริมาณ์การผู้ลิตุ	และการค�าและการบริการ		การลงทุำนิ	และการ
จั�างงานิทีำ�อย่้ในิระดัำบสู้งกว่าค่าฐานิ	 เป็นิผู้ลมาจัากการจััดำกิจักรรมในิ
ภู้มิภูาคเช่นิ	การจััดำงานิวิ�งมาราธุอนิ	สู่งผู้ลให�คำาสัู�งซ่ึ่�อภูาคการบริการสูาข้า
สัูนิทำนิาการ	วัฒนิธุรรมและกฬีา	การข้นิสูง่มวลชนิ	และการบรกิารโรงแรม
เพิ�มขึ้�นิ	รวมไปถึึงกำาลังซ่ึ่�อข้องผู้้�บริโภูคทีำ�กำาลังฟ้ื้�นิตัุว	หลังจัากปัญหานิำ�า
ท่ำวมในิเด่ำอนิกันิยายนิ	2562	 ในิสู่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบ
การ	SME	คาดำการณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	57.9	
สูะทำ�อนิถึึงความเช่�อมั�นิตุ่อสูภูาวะเศรษฐกิจัอนิาคตุปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิ	ในิช่วง
ฤด้ำกาลทำ่องเทีำ�ยวหนิ�าหนิาว	 และมีการจัับจั่ายใช�สูอยในิช่วงสิู�นิปีเพิ�มขึ้�นิ	
โดำยเฉพาะประชาชนิทีำ�เดิำนิทำางกลับภู้มิลำาเนิา

ดัืชนีภาวะเศรุษฐกิจและธุุรุกิจ SME 
ปรุะจำาเดืือนตุุลาคม 2562

	 ภูาพรวมดำชันีิภูาวะเศรษฐกจิัและธุุรกิจัในิภูาคตุะวนัิออก
เฉียงเหน่ิอ	ซึึ่�งสู้งกว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	ในิเก่อบทุำกองค์ประกอบ	
โดำยเฉพาะดำชันีิการสู่งออกอย้ที่ำ�ระดัำบ	52.1	เป็นิผู้ลมาจัากคำาสัู�งซ่ึ่�อ
ข้องกลุ่มนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวตุา่งชาติุทีำ�มีจัำานิวนิเพิ�มมากขึ้�นิ	และดำชันีิ
ภูาพรวมธุุรกิจั	 อย่้ทีำ�ระดัำบ	 51.8	 พบว่ามีสูาเหตุุมาจัากราคาข้าย
สิูนิค�าทีำ�ปรับตัุวอย้ที่ำ�ระดัำบ	52.5		สู่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องธุุรกิจัทัำ�งภูาค
การผู้ลิตุ	 การค�าและการบริการอย้่ในิระดำับทีำ�สู้งกว่าค่าฐานิ	 และ
ดัำชนีิการใช�กำาลังผู้ลิตุ	อย้ที่ำ�ระดัำบ	51.7		เป็นิผู้ลมาจัากการผู้ลิตุข้อง
ธุุรกิจัSME	 ทีำ�เร่งการผู้ลิตุเพ่�อรองรับความตุ�องการข้องผู้้�บริโภูคทีำ�
ปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิ

 ปัจจัยู่ภาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศและอำานาจซืื้�อข้องปรุะชาชน
ส�งผู้ลตุ�อกิจการุมากที�สุดื	 เน่ิ�องจัากคำาสัู�งซ่ึ่�อข้องผู้้�บริโภูคทีำ�เพิ�มขึ้�นิหลัง
จัากประสูบปัญหานิำ�าท่ำวมในิเด่ำอนิกันิยายนิ	 2562	 และการใช�จ่ัายเพิ�ม
ขึ้�นิในิช่วงเริ�มตุ�นิข้องฤด้ำกาลท่ำองเทีำ�ยว	 	 รวมไปถึึงกำาลังซ่ึ่�อข้องคนิทีำ�ไป
ทำำางานิตุ่างจัังหวัดำและตุ่างประเทำศเดิำนิทำางกลับมายังภู้มิลำาเนิา	 โดำย
ปัจัจััยทีำ�มีผู้ลกระทำบตุ่อกิจัการรองลงมา	 ไดำ�แก่	 	 การแข่้งขั้นิในิตุลาดำ																									
การเปลี�ยนิแปลงพฤติุกรรมข้องผู้้�บริโภูค		ราคาตุ�นิทุำนิ	ค่าแรงงานิ		ระดัำบ
ราคานิำ�ามันิ	และค่าข้นิสู่ง		ตุามลำาดัำบ
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ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคตุะวันออก
ปรุะจำาเดืือนตุุลาคม 2562

 ค�าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในเดืือนปัจจุบันอยู้่�
ที�รุะดัืบ 49.8 ซ้ื้�งตุำ�ากว�าค�าฐานที�รุะดัืบ 50 เล็กน�อยู่	เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััย
ดำ�านิตุ�นิทุำนิรวมทีำ�เพิ�มสู้งขึ้�นิในิภูาคการผู้ลิตุ	 และภูาคการค�าและบริการ	
แตุ่ในิภูาพรวมดัำชนีิความเช่�อมั�นิในิภูาคการค�าและการบริการยังอย้่ในิ
ระดัำบ	50.5	ซึึ่�งอย้ใ่นิระดัำบสู้งกว่าค่าฐานิเล็กนิ�อย	ทัำ�งนีิ�เป็นิผู้ลมาจัากดัำชนีิ
องค์ประกอบดำ�านิคำาสัู�งซ่ึ่�อ	 และการลงทุำนิในิภูาคบริการทีำ�ยังอย้่ในิระดัำบ
ทีำ�สู้งกว่าค่าฐานิ	จัากการข้ยายตัุวข้องการลงทุำนิภูาคเอกชนิและการท่ำอง
เทีำ�ยวตุามโครงการลงทำนุิโครงสูร�างพ่�นิฐานิข้อง	EEC	โดำยพบว่ารายไดำ�จัาก
การเข้�ามาท่ำองเทีำ�ยวข้องนัิกท่ำองเทีำ�ยวปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิทีำ�ร�อยละ	 5.7	 ตุ่อปี	
จัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ข้ยายตัุวร�อยละ	 5.4	 ในิสู่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�
ประกอบการ	SME	คาดำการณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้ที่ำ�ระดัำบ
	50.4	ซึึ่�งมีระดัำบทีำ�มากกว่าดัำชนีิในิเด่ำอนิปัจัจุับันิ	เป็นิเหตุุมาจัากภูาคธุุรกิจั
ยังคงมีความเช่�อมั�นิในิการดำำาเนิินิธุุรกิจัว่าจัะมีการฟ้ื้�นิตุัวในิอนิาคตุ	 จัาก
การคาดำการณ์์ยอดำคำาสัู�งซ่ึ่�อรวมจัะเพิ�มขึ้�นิในิอนิาคตุตุามฤด้ำกาลในิช่วง
ปลายปี

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

• ค�าดืัชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME อยู่้�ที�
รุะดัืบ 49.8 ซ้ื้�งตุำ�ากว�าค�าฐานเล็กน�อยู่จากการุที�ตุ�นทุนรุวม
ข้องกิจการุปรัุบตัุวเพิิ่�มส้งข้้�น

• ภาวะเศรุษฐกิจข้องภาคตุะวนัออกในเดือืนตุลุาคม
ข้ยู่ายู่ตัุวเพิิ่�มข้้�น สะท�อนจากการุข้ยู่ายู่ตุวัข้องการุลงทุนภาค
เอกชนและภาคการุท�องเที�ยู่ว ตุามโครุงการุลงทุนโครุงสรุ�าง
พืิ่�นฐานข้อง EEC 

• ภาคการุท�องเที�ยู่วในเดือืนตุลุาคมข้ยู่ายู่ตุวั สะท�อน
จากรุายู่ไดื�ภาคการุท�องเที�ยู่วข้องนกัท�องเที�ยู่วทั�งในและตุ�าง
ปรุะเทศปรัุบตัุวเพิิ่�มข้้�นจากเดืือนก�อน ส�งผู้ลให�ดัืชนีความ
เชื�อมั�นในภาคการุค�าและการุบริุการุอยู้่�ในรุะดัืบที�ใกล�เคียู่ง
ค�าฐาน

 ในส�วนข้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาค         
การุผู้ลิตุ	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ	47.5	ซึึ่�งตุำ�ากว่า
ค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	โดำยเป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสัู�งซ่ึ่�อและปริมาณ์การ
ผู้ลิตุทีำ�อย้่ระดำับทีำ�ตุำ�ากว่าค่าฐานิ	 และตุ�นิทำุนิการผู้ลิตุทีำ�เพิ�มขึ้�นิ	 เป็นิผู้ลให�
ดัำชนีิองค์ประกอบดำ�านิกำาไรอย้่ในิระดัำบทีำ�ตุำ�ากว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	 50	
เน่ิ�องจัากผู้้�บริโภูคมีกำาลังซ่ึ่�อลดำลงและผู้้�ผู้ลิตุตุ�องเผู้ชิญตุ�นิทุำนิการผู้ลิตุทีำ�
สู้ง	 ในิสู่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	 SME	 คาดำการณ์์	 3	
เด่ำอนิข้�างหนิ�าในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้ที่ำ�ระดัำบ	46.8	เป็นิเหตุุมาจัากการทีำ�ภูาค
ธุุรกิจัมีความกังวลในิภูาวะทำางเศรษฐกิจัและการเปลี�ยนิแปลงทีำ�จัะเกิดำขึ้�นิ
ในิอนิาคตุ	 รวมทัำ�งปัญหาภัูยแล�งทีำ�สู่งผู้ลกระทำบตุ่อกำาลังการผู้ลิตุ	 และ
ตุ�นิทุำนิการผู้ลิตุ
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 ในส�วนข้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาค          
การุค�าและการุบริุการุ	 ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้่ทีำ�ระดัำบ	
50.5	 ซึึ่�งสู้งกว่าค่าฐานิ	 เล็กนิ�อย	 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสัู�งซ่ึ่�อ													
การลงทุำนิ	ปริมาณ์การผู้ลิตุ	การค�าและการบริการ	 และการจั�างงานิอย้่
ในิระดำับใกล�เคียงค่าฐานิ	 สูาเหตุุมาจัากปัจัจััยสู่งเสูริมดำ�านิการทำ่องเทีำ�ยว
และอุตุสูาหกรรมข้องภูาครัฐอย่างตุ่อเน่ิ�อง	 ในิสู่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อ
มั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำการณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่
ทีำ�ระดัำบ	50.4	สูะทำ�อนิให�เห็นิว่าภูาคธุุรกจิัยงัคงมคีวามเช่�อมั�นิในิการดำำาเนิินิ
ธุุรกิจัในิอนิาคตุ	 จัากการคาดำการณ์์คำาสัู�งซ่ึ่�อทีำ�มีแนิวโนิ�มเพิ�มขึ้�นิในิช่วง
ปลายปี

 ดัืชนีภาวะเศรุษฐกิจและธุุรุกิจ SME
ปรุะจำาเดืือนตุุลาคม 2562

	 ภูาพรวมดำชันีิภูาวะเศรษฐกจิัและธุุรกิจัในิภูาคตุะวนัิออก
ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบตุำ�ากว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	 50	 ในิทุำกดำ�านิ	
ยกเว�นิดำ�านิราคาข้ายสิูนิค�าทีำ�อย้ใ่นิระดัำบสู้งกว่าค่าฐานิ	ในิสู่วนิดัำชนีิ
ทีำ�มีค่าตุำ�ากว่าค่าฐานิมากทีำ�สุูดำสูองลำาดัำบแรก	ไดำ�แก่	ดัำชนีิการสู่งออก
อย้่ทีำ�ระดัำบ	44.2	การใช�กำาลังการผู้ลิตุอย้่ทีำ�ระดัำบ	45.2	ตุามลำาดัำบ	
สูาเหตุุเนิ่�องจัากยอดำคำาสัู�งซ่ึ่�อเพ่�อการสูง่ออกปรบัตัุวลดำลงในิเด่ำอนิ
ดัำงกล่าว	



 ปัจจัยู่ภาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศและอำานาจซืื้�อข้องปรุะชาชน
ส�งผู้ลตุ�อกิจการุมากที�สุดื	 เน่ิ�องจัากอำานิาจัซ่ึ่�อข้องประชาชนิยังอย้่ในิ
เกณ์ฑ์ดีำทำำาให�มียอดำคำาสัู�งซ่ึ่�อในิภูาพรวมอย้่ในิระดัำบทีำ�สู้งกว่าค่าฐานิ
โดำยปัจัจััยทีำ�สู่งผู้ลกระทำบรองลงมา	 ไดำ�แก่	 การแข่้งขั้นิทำางการตุลาดำ
การเปลี�ยนิแปลงพฤติุกรรมข้องผู้้�บริโภูค	 ราคาตุ�นิทุำนิ	 ค่าแรงงานิ	 และ
สูถึานิการณ์์ทำางการเม่องทีำ�มีตุ่อกิจัการ	ตุามลำาดัำบ
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ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคกลาง
ปรุะจำาเดืือนตุุลาคม 2562

 ค�าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในเดืือนปัจจุบันอยู้่�
ที�รุะดืบั 53.1 ส้งกว�าค�าฐานที�รุะดืบั 50	จัากปัจัจััยดำ�านิคำาสัู�งซ่ึ่�อ	ปริมาณ์
การผู้ลิตุ	การค�าและการบริการ	เน่ิ�องจัากเป็นิช่วงเริ�มตุ�นิฤด้ำกาลเก็บเกี�ยว
ข้�าว	สู่งผู้ลให�เกษตุรกรมีกำาลังซ่ึ่�อ	และการจัับจ่ัายใช�สูอยเพิ�มขึ้�นิในิช่วงนีิ�	
แตุ่เน่ิ�องจัาก	ประสูบปัญหาภัูยแล�ง	 สู่งผู้ลให�ปริมาณ์ผู้ลผู้ลิตุออกสู่้ตุลาดำ
มีปริมาณ์ลดำลงจัากปีทีำ�ผู่้านิมา	 สู่งผู้ลให�ราคาข้�าวสูารปรับตัุวเพิ�มสู้งขึ้�นิ	
และผู้้�บริโภูคมีการจัับจ่ัายใช�สูอยเพิ�มขึ้�นิโดำยเป็นิผู้ลมาจัากมาตุรการข้อง
ภูาครัฐ	ชิม	ช�อป	โดำยในิสู่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	
คาดำการณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	36.2	เป็นิเหตุุมา
จัากผู้้�ประกอบการ	 SME	 ยังประเมินิภูาวะเศรษฐกิจัอนิาคตุจัะชะลอตัุว
ลงเพราะมีความกังวลกับปัญหาภัูยแล�งทีำ�จัะผู้ลสู่งให�ผู้ลผู้ลิตุตุ่อไร่ตุำ�ากว่า
ทีำ�ควร	

 ในส�วนข้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาค          
การุผู้ลิตุ ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ	53.2	ซึึ่�งสู้งกว่า
ค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสัู�งซ่ึ่�อ	และปริมาณ์การผู้ลิตุ
การค�าและบริการ	 เป็นิเหตุุมาจัากปัญหาภัูยแล�งในิช่วงเด่ำอนิตุุลาคม											
สู่งผู้ลทำำาให�ปริมาณ์ข้องผู้ลผู้ลิตุทำางการเกษตุรลดำลง	ราคาสิูนิค�าทำางการ
เกษตุรปรับเพิ�มสู้งขึ้�นิ	โดำยในิสู่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ
	SME	คาดำการณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	32.5	เป็นิ
เหตุุมาจัากการทีำ�ผู้้�ประกอบการ	SME	ยังประเมินิภูาวะเศรษฐกิจัอนิาคตุ
จัะชะลอตัุวลง		ซึึ่�งเป็นิปัจัจััยเชิงลบในิภูาคการผู้ลิตุ	ราคาสิูนิค�าปรับเพิ�ม
สู้งขึ้�นิ	วัตุถุึดิำบหายากขึ้�นิ	และคาดำว่าผู้้�บริโภูคจัะชะลอการจัับจ่ัายใช�สูอย
ตุ่อไปในิอนิาคตุ

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

• ค�าดืัชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME อยู่้�ที�
รุะดัืบ 53.1 ซ้ื้�งส้งกว�าค�าฐานที�รุะดัืบ 50 เนื�องจากเป็นช�วง
เริุ�มตุ�นฤด้ืกาลเก็บเกี�ยู่วข้�าว ส�งผู้ลให�เกษตุรุกรุมีกำาลังซืื้�อ 
และการุจับจ�ายู่ใช�สอยู่เพิิ่�มข้้�นในช�วงนี�

• ถง้แม�จะเป็นช�วงเก็บเกี�ยู่ว แตุ�เนื�องจากปริุมาณ์นำ�า
ฝั่นน�อยู่กว�าปีที�ผู้�านมา ส�งผู้ลให�ปริุมาณ์ผู้ลผู้ลิตุทางการุ
เกษตุรุออกส้�ตุลาดืปรัุบตัุวลดืลง ทำาให�เกิดืความข้าดืแคลน
วัตุถุดิืบ ส�งผู้ลให�รุาคาวัตุถุดิืบปรัุบตัุวเพิิ่�มส้งข้้�น 
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ดัืชนีภาวะเศรุษฐกิจและธุุรุกิจ SME
ปรุะจำาเดืือนตุุลาคม 2562

	 ภูาพรวมดำชันีิภูาวะเศรษฐกจิัและธุุรกิจัในิภูาคกลาง	สู่วนิ
ใหญ่อย้ที่ำ�ระดัำบสู้งกว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	โดำยสูาเหตุุมาจัากเป็นิช่วง
เริ�มตุ�นิข้องฤด้ำกาลเก็บเกี�ยวข้�าว	 ผู้้�ประกอบการแข่้งกันิซ่ึ่�อสิูนิค�า
การเกษตุรทีำ�เพิ�งเก็บเกี�ยว	ในิข้ณ์ะทีำ�ปริมาณ์ผู้ลผู้ลติุออกมานิ�อย	สู่ง
ผู้ลให�มีราคาสู้ง	 อีกทัำ�งผู้้�ประกอบการมีภูาระหนีิ�สิูนิกิจัการอย้่ในิ
ระดัำบทีำ�สู้ง	 เน่ิ�องจัากมีความจัำาเป็นิตุ�องพึ�งพาแหล่งเงินิทุำนิจัาก
ธุนิาคาร	เพ่�อใช�ในิการสูต็ุอกสิูนิค�า	และวัตุถุึดิำบเพิ�มขึ้�นิ	สูะทำ�อนิจัาก
หนีิ�สิูนิข้องกิจัการอย้่ทีำ�ระดัำบ	52.5	

 ปัจจัยู่ภาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศและอำานาจซืื้�อข้องปรุะชาชน
ส�งผู้ลตุ�อกิจการุมากที�สุดื	เน่ิ�องจัากในิภูาคกลางสู่วนิมากประกอบอาชีพ
เกษตุรกรรม	ราคา	และผู้ลผู้ลิตุสิูนิค�าทำางการเกษตุร	สู่งผู้ลให�อำานิาจัการ
ซ่ึ่�อขึ้�นิอย้กั่บรายไดำ�ข้องเกษตุรกร	โดำยปัจัจััยทีำ�สู่งผู้ลกระทำบตุ่อกิจัการรอง
มาไดำ�แก่	 การแข่้งขั้นิทำางการตุลาดำ	 ราคาตุ�นิทุำนิสิูนิค�า/ค่าแรงงานิ	 การ
เปลี�ยนิแปลงพฤติุกรรมข้องผู้้�บริโภูค	และสูถึานิการณ์์ทำางการเม่อง	ตุาม
ลำาดัำบ	

 ในส�วนข้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุSME ภาคการุค�า
และการุบริุการุ ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ	53.1	ซึึ่�ง
สู้งกว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสัู�งซ่ึ่�อ	และปริมาณ์
การผู้ลิตุ	การค�าและบริการ	ทีำ�อย้ใ่นิระดัำบทีำ�สู้ง	เน่ิ�องจัากเด่ำอนิตุุลาคมเริ�ม
เข้�าสู่้ฤด้ำการท่ำองเทีำ�ยวสู่งผู้ลให�แนิวโนิ�มการท่ำองเทีำ�ยวภูายในิประเทำศเริ�ม
ข้ยายตัุว	สู่งผู้ลดีำตุ่อธุุรกิจัในิภูาคบริการ	อาทิำ	ธุุรกิจันิำาเทีำ�ยว	โรงแรม	ร�านิ
ข้ายข้องทีำ�ระลึก	สูปา	นิวดำ	และร�านิอาหารและเคร่�องด่ำ�ม	เป็นิตุ�นิ	ในิสู่วนิ
ข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำการณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�า
อย้่ทีำ�ระดัำบ	 37.2	 เป็นิเหตุุมาจัากการทีำ�ผู้้�ประกอบการประเมินิว่าภูาวะ
เศรษฐกิจัจัะชะลอตัุวลง	และกำาลังซ่ึ่�อข้องผู้้�บริโภูคยังจัะปรับตัุวลดำลง	อีก
ทัำ�งค่าจั�างแรงงานิมีแนิวโนิ�มสู้งขึ้�นิ
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ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคเหนือ
ปรุะจำาเดืือนตุุลาคม 2562

 ค�าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในเดืือนปัจจุบันอยู้่�
ที�รุะดัืบ 50.5 ส้งกว�าค�าฐานที�รุะดัืบ 50 เล็กน�อยู่	จัากปัจัจััยดำ�านิปรมิาณ์
การผู้ลิตุ	การค�าและการบริการ	คำาสัู�งซ่ึ่�อ	และการลงทุำนิมีการปรับตัุวเพิ�ม
ขึ้�นิ	 สู่วนิหนึิ�งเกิดำจัากผู้้�บริโภูคมีการเพิ�มการจัับจ่ัายใช�สูอยโดำยเฉพาะ
หมวดำสิูนิค�าอุปโภูคบริโภูคจัากการสูนัิบสูนุินิข้องภูาครัฐผู่้านิมาตุรการชิม
ช�อปใช�	ทำำาให�ยอดำคำาสัู�งซ่ึ่�อสิูนิค�าอุปโภูคบริโภูคในิชีวิตุประจัำาวันิข้ยายตัุว
เพิ�มขึ้�นิ	 แตุ่อย่างไรก็ตุามประชาชนิยังคงมีการระมัดำระวังการจัับจ่ัาย
ใช�สูอยเท่ำาทีำ�จัำาเป็นิ	 ในิสู่วนิภูาคการท่ำองเทีำ�ยวมีการข้ยายตัุวตุามจัำานิวนิ
นัิกท่ำองเทีำ�ยวจัากตุ่างประเทำศ	จัากมาตุรการยกเว�นิค่าธุรรมเนีิยมการตุรวจั
ลงตุราหนิ�าด่ำานิคนิเข้�าเม่อง	(Visa	on	Arrival)	และการสูนัิบสูนุินิจัากการ
เปิดำเสู�นิทำางการบินิตุรงมายังภูาคเหน่ิอเพิ�มขึ้�นิ	 สู่งผู้ลตุ่อภูาคการบริการ
ธุุรกิจัท่ำองเทีำ�ยวและโรงแรม	อย่างไรก็ตุามสูถึานิการณ์์ภูาคการเกษตุรอันิ
เน่ิ�องมาจัากปริมาณ์นิำ�าฝั่นิทีำ�นิ�อยกว่าปกติุในิช่วงฤด้ำเพาะปล้กและการ
ระบาดำข้องหนิอนิกระท้ำ�	สู่งผู้ลให�ผู้ลผู้ลิตุทำางการเกษตุรปรับตัุวลง		โดำย
ในิสู่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำการณ์์	3	เด่ำอนิ
ข้�างหนิ�าในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้ที่ำ�ระดัำบ	53.1	สูะทำ�อนิว่าผู้้�ประกอบการ	SME	
ยังประเมินิภูาวะเศรษฐกิจัอนิาคตุในิระดัำบข้ยายตัุวเพียงเล็กนิ�อย	
เน่ิ�องจัากกำาลังเข้�าสู่้ช่วงฤด้ำการท่ำองเทีำ�ยวและเทำศกาลทีำ�สูำาคัญ	แตุ่อยา่งไร
ก็ตุามผู้้�ประกอบการ	 SME	 ยังมีความกังวลตุ่อภูาวะเศรษฐกิจัและกำาลัง

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

• ค�าดืัชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME อยู่้�ที�
รุะดืบั 50.5 สง้กว�าค�าฐานเลก็น�อยู่จากการุที�ผู้้�บรุโิภคภายู่ใน
ปรุะเทศมกีารุจบัจ�ายู่ใช�สอยู่มากข้้�นโดืยู่เฉีพิ่าะสนิค�าอปุโภค
บริุโภค อกีทั�งเป็นผู้ลมาจากมาตุรุการุบตัุรุสวสัดิืการุแห�งรัุฐ 
และมาตุรุการุ ชิม ช�อป ใช� 

• ธุรุุกจิภาคการุท�องเที�ยู่วมกีารุข้ยู่ายู่ตุวัตุามจำานวน
นักท�องเที�ยู่วจากตุ�างปรุะเทศ จากมาตุรุการุยู่กเว�นค�า
ธุรุรุมเนียู่มการุตุรุวจลงตุรุาหน�าดื�านคนเข้�าเมือง (Visa on 
Arrival) และไดื�รุับการุสนับสนุนจากการุเปิดืเส�นทางการุ
บินตุรุงมายู่ังภาคเหนือเพิ่ิ�มข้้�น

• การุส�งออกในภาคการุผู้ลิตุอาหารุและสินค�า
เกษตุรุแปรุรุ้ปข้ยู่ายู่ตุัวเพิ่ิ�มข้้�น 

• ผู้ลผู้ลิตุทางการุเกษตุรุลดืลง เนื�องจากไดื�รุับผู้ล 
กรุะทบจากภัยู่แล�ง และปรุิมาณ์นำ�าฝั่นน�อยู่กว�าปกตุิในช�วง
เพิ่าะปล้ก ทำาให�รุายู่ไดื�เกษตุรุกรุชะลอลง

 ในส�วนข้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาค      
การุผู้ลิตุ	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ	50.8	ซึึ่�งสู้งกว่า
ค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	 50	 เล็กนิ�อย	 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิปริมาณ์การผู้ลิตุ	
และการค�าและบริการ	 และคำาสัู�งซ่ึ่�อทีำ�ปรับตัุวลดำลง	 ในิภูาคการผู้ลิตุ
อาหารและสิูนิค�าเกษตุรแปรร้ป	มีการปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิ	จัากความตุ�องการ
ข้องตุลาดำในิประเทำศจีันิ	 อีกทัำ�งธุุรกิจัทีำ�เกี�ยวกับผู้ลิตุภัูณ์ฑ์ไม�และเซึ่รามิค
ทีำ�ยังคงเป็นิทีำ�ตุ�องการจัากล้กค�าตุลาดำเฉพาะทัำ�งในิและตุ่างประเทำศ	 	 แตุ่
ในิสู่วนิข้องการผู้ลิตุเคร่�องด่ำ�มมีการปรับตัุวลดำลง	 	 เป็นิผู้ลมาจัากการเร่ง
การผู้ลิตุในิช่วงก่อนิหนิ�าทีำ�จัะปรับขึ้�นิข้องภูาษีความหวานิ	 อีกทัำ�งผู้ลผู้ลิตุ
ทำางการเกษตุรลดำลง	เน่ิ�องจัากไดำ�รับผู้ลกระทำบจัากภัูยแล�ง	และปริมาณ์
นิำ�าฝั่นินิ�อยว่าปกติุในิช่วงเพาะปล้ก	ทำำาให�รายไดำ�เกษตุรกรชะลอลงตุามไป
ดำ�วย	โดำยในิสู่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำการณ์์
	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	57.1	สูาเหตุุมาจัากธุุรกิจัยัง
คาดำการณ์์ว่าคำาสัู�งซ่ึ่�อ	ปริมาณ์การผู้ลิตุ	และการค�าและการบริการ	มีแนิว
โนิ�มการปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิ	เน่ิ�องจัากในิช่วง	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�า	เป็นิช่วงฤด้ำกาล
ท่ำองเทีำ�ยวและมีเทำศกาลทีำ�สูำาคัญ	เช่นิ	เทำศกาลลอยกระทำง	เทำศกาลปีใหม่
	 และเทำศกาลตุรุษจีันิ	ประกอบกับการกระตุุ�นิเศรษฐกิจัข้องภูาครัฐผู่้านิ
มาตุรการ	ชิม				ช�อป	ใช�	ทีำ�ยังคงดำำาเนิินิงานิอย่างตุ่อเน่ิ�อง

ซ่ึ่�อภูายในิประเทำศ	ทำำาให�ผู้้�ประกอบการ	SME	มีความเช่�อมั�นิว่าเศรษฐกิจั
จัะปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิเพียงเล็กนิ�อยเท่ำานัิ�นิ
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 ในส�วนข้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคการุค�า
และการุบริุการุ	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ	50.3	ซึึ่�ง
สู้งกว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	เล็กนิ�อย	เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิปริมาณ์การ
ผู้ลิตุ	และการค�าและบริการ	และคำาสัู�งซ่ึ่�อปรับตัุวเพิ�มสู้งขึ้�นิ	อันิเน่ิ�องมา
จัากมาตุรการยกเว�นิค่าธุรรมเนีิยมการตุรวจัลงตุราหนิ�าด่ำานิคนิเข้�าเม่อง
	 (Visa	 on	 Arrival)	 และการสูนิับสูนุินิจัากการเปิดำเสู�นิทำางการบินิตุรง
มายังภูาคเหน่ิอเพิ�มขึ้�นิ	 ทำำาให�จัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวจัากตุ่างประเทำศเดิำนิ
ทำางเข้�ามาท่ำองเทีำ�ยวเพิ�มสู้งขึ้�นิ	โดำยเฉพาะนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวจีันิ	เกาหลีใตุ�
	เอเชียอ่�นิ	ๆ	และยุโรป	อีกทัำ�งนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวไทำยมีการข้ยายตัุวเพิ�มขึ้�นิ
เช่นิกันิ	สู่งผู้ลให�ธุุรกิจัการท่ำองเทีำ�ยว	ธุุรกิจัโรงแรมรวมถึึงธุุรกิจัอ่�นิทีำ�เกี�ยว
เน่ิ�องกับการท่ำองเทีำ�ยว	เช่นิ	ธุุรกิจัร�านิอาหารและภัูตุตุาคาร	ข้นิสู่งมวลชนิ
	และร�านิค�าอุปโภูคบริโภูค	มีการปรับตัุวสู้งขึ้�นิ	ในิสู่วนิข้องค่าดัำชนีิความ
เช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำการณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าในิเด่ำอนิปัจัจุับันิ
อย้ที่ำ�ระดัำบ	51.7	สูะทำ�อนิถึึงความมั�นิใจัในิภูาวะเศรษฐกิจัในิอนิาคตุ	เพราะ
เป็นิช่วงฤด้ำกาลท่ำองเทีำ�ยวและมีเทำศกาลทีำ�สูำาคัญ	ทำำาให�จัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยว
ทัำ�งในิและตุ่างประเทำศปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิ

ดัืชนีภาวะเศรุษฐกิจและธุุรุกิจ SME 
ปรุะจำาเดืือนตุุลาคม 2562

	 ภูาพรวมดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัในิภูาคเหน่ิอ	 มี
ดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัสู่วนิใหญ่อย้่ทีำ�ระดัำบสู้งกว่าค่าฐานิทีำ�
ระดำบั	50	ทัำ�งนีิ�สูาเหตุุมาจัากการจัับจัา่ยใช�สูอยภูายในิประเทำศโดำย
เฉพาะสิูนิค�าอุปโภูคบริโภูคทีำ�ปรับเพิ�มขึ้�นิผู่้านิมาตุรการชิม	ช�อป	ใช�
	ทีำ�ช่วยพยงุกำาลังซ่ึ่�อข้องผู้้�บริโภูค	อีกทัำ�งการสู่งออกในิภูาคการผู้ลิตุ
อาหารและสิูนิค�าเกษตุรแปรร้ปปรับข้ยายตัุวเพิ�มขึ้�นิ	 จัากการสู่ง
ออกสิูนิค�าไปยังประเทำศจีันิ	



 ปัจจัยู่ภาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศและอำานาจซืื้�อข้องปรุะชาชน
ส�งผู้ลตุ�อกิจการุมากที�สุดื	 เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการไดำ�รับผู้ลกระทำบจัาก
การทีำ�ผู้้�บริโภูคระมัดำระวังการใช�จ่ัายอันิเนิ่�องมาจัากภูาวะเศรษฐกิจัทีำ�
ชะลอตัุว	ประกอบกบัผู้้�บริโภูคยังให�ความสูำาคัญเกี�ยวกับการเปรียบเทีำยบ
ราคา	 ปริมาณ์และคุณ์ภูาพข้องสิูนิค�ามากขึ้�นิ	 แม�ว่าจัะมีการกระตุุ�นิ
เศรษฐกิจัผู่้านิมาตุรการชิมช�อปใช�จัากภูาครัฐ	 โดำยปัจัจััยทีำ�สู่งผู้ลกระทำบ
ตุ่อกิจัการรองลงมาไดำ�แก่	การแข่้งขั้นิทำางการตุลาดำ	ราคาตุ�นิทุำนิ	ค่าแรง
งานิ	การเปลี�ยนิแปลงพฤติุกรรมข้องผู้้�บริโภูค	ราคานิำ�ามันิ	และค่าข้นิสู่ง	
ตุามลำาดัำบ	

20



21

ดืัชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME 
จำาแนกตุามสาข้าธุุรุกิจ
เดืือน ตุุลาคม 2562

อาหารุและเครืุ�องดืื�ม

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 อย้่ทีำ�ระดัำบ	 51.0	 จัากมาตุรุการุกรุะตุุ�น

เศรุษฐกิจข้องภาครัุฐ รุาคาสินค�าเกษตุรุที�ปรัุบตัุวเพิิ่�มข้้�น และการุแข็้ง

ค�าข้องเงินบาท

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	อาหารและเคร่�องด่ำ�ม	 ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ
	 51.0	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสัู�งซ่ึ่�อเพิ�มขึ้�นิเป็นิสูำาคัญ	 โดำยสู่วนิหนึิ�งไดำ�รับ
ผู้ลจัากมาตุรการกระตุุ�นิเศรษฐกิจัข้องภูาครัฐ	 ผู่้านิโครงการ	 “ชิม	 ช�อป
	ใช�”	ทีำ�เพิ�มกำาลังซ่ึ่�อแก่ผู้้�บริโภูค	และกระตุุ�นิการใช�จ่ัายข้องผู้้�บริโภูค	แตุ่
ผู้ลจัากราคาสิูนิค�าเกษตุรทีำ�สูำาคัญบางอย่าง	 (ปาล์มนิำ�ามันิ	 มันิสูำาปะหลัง	
และ	ข้�าวเหนิยีว)	ทีำ�ปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิ	สู่งผู้ลให�ตุ�นิทุำนิการผู้ลติุอาหารปรบัตัุว
เพิ�มขึ้�นิเล็กนิ�อย	และผู้ลจัากการแข็้งค่าข้องเงินิบาทำสู่งผู้ลให�การสู่งออกกุ�ง
ไทำยลดำลง	ทัำ�งนีิ�กำาไรยังปรับตัุวเพิ�มสู้งขึ้�นิเล็กนิ�อยจัากยอดำคำาสัู�งซ่ึ่�อทีำ�เพิ�ม
ขึ้�นิและการลดำการจั�างงานิลงเล็กนิ�อย	สู่งผู้ลตุ่อสูภูาพคล่องข้องกิจัการทีำ�
ปรับตัุวดีำขึ้�นิ

เสื�อผู้�าและสิ�งทอ
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	อย้ที่ำ�ระดัำบ	50.7	จัากกำาลังซืื้�อข้องผู้้�บรุโิภค
ภาคการุเกษตุรุ และการุผู้ลิตุเพิิ่�มเพืิ่�อเตุรีุยู่มสต็ุอกสินค�าช�วงเทศกาล

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	เสู่�อผู้�าและสิู�งทำอ	ปัจัจุับันิอย่้ทีำ�ระดัำบ	50.7	
ซึึ่�งสู้งกว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	 50	 เพียงเล็กนิ�อย	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสัู�งซ่ึ่�อ
และปริมาณ์การผู้ลิตุเพ่�อเตุรียมสิูนิค�าข้ายในิช่วงเทำศกาล	(เริ�มมีการผู้ลิตุ
เพ่�อสูต็ุอกสิูนิค�าข้าย)	 โดำยเฉพาะเสู่�อผู้�า	 สิู�งทำอทำ�องถิึ�นิตุามภู้มิภูาค	 ทีำ�ใช�
เป็นิข้องฝั่ากและใช�เอง	 ประกอบกับกำาลังซ่ึ่�อทีำ�เพิ�มขึ้�นิข้องผู้้�บริโภูคภูาค
การเกษตุร	แตุ่กำาลังซ่ึ่�อข้องผู้้�บริโภูคนิอกภูาคการเกษตุรยงัไม่ดีำขึ้�นิ	ทำำาให�
ยอดำคำาสัู�งซ่ึ่�อปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิพียงเล็กนิ�อยเท่ำานัิ�นิ	ข้ณ์ะทีำ�มาตุรการกระตุุ�นิ
เศรษฐกจิัข้องภูาครฐั	เนิ�นิการจัับจ่ัายใช�สูอยเพ่�อสิูนิค�าทีำ�ใช�บริโภูคเป็นิหลัก
	 โดำยการจั�างงานิปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิจัากการเริ�มมีการผู้ลิตุเพ่�อสูต็ุอกเพิ�มขึ้�นิ	
และกำาไรปรับตัุวเพิ�มสู้งขึ้�นิ

ผู้ลิตุภัณ์ฑ์จากโลหะ
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	47.0	จัากกำาลังซืื้�อนอกภาค
การุเกษตุรุที�ลดืลง และการุชะลอตัุวข้องเศรุษฐกิจในปรุะเทศ

	 ดัำชนีิ	ฯ	ผู้ลิตุภัูณ์ฑ์จัากโลหะ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	47.0	ซึึ่�งตุำ�ากว่าค่าฐานิ
ทีำ�ระดัำบ	 50	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสัู�งซ่ึ่�อและปริมาณ์การผู้ลิตุทีำ�ชะลอตัุว
จัากภูาวะเศรษฐกิจัในิประเทำศ	 อีกทัำ�งกำาลังซ่ึ่�อทีำ�ลดำลงข้องผู้้�บริโภูคนิอก
ภูาคการเกษตุร	สู่งผู้ลให�มีการลดำรายจ่ัายในิสิูนิค�าคงทำนิ	เพ่�อรักษาระดัำบ
การบริโภูคสิูนิค�าในิชีวิตุประจัำาวันิ	นิอกจัากนีิ�ตุ�นิทุำนิการผู้ลิตุปรับตัุวเพิ�ม
ขึ้�นิจัากหลายปัจัจััย	ทัำ�งจัากราคาเหล็ก	อะล้มิเนีิยม	ทีำ�ปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิ	และ
จัากค่าจั�างแรงงานิทีำ�สู้งขึ้�นิ	ในิข้ณ์ะทีำ�การลงทุำนิทำรงตัุวทีำ�ระดัำบเดิำม	และการ
จั�างานิมีการปรับตัุวลดำลงจัากยอดำคำาสัู�งซ่ึ่�อและปริมาณ์การผู้ลิตุทีำ�ลดำลง	
สู่งผู้ลให�การจั�างผู้ลิตุสิูนิค�ารายชิ�นิลดำลง
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ยู่างและพิ่ลาสติุก
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 อย้่ทีำ�ระดัำบ	 50.7	 จัากการุข้ยู่ายู่ตัุวข้อง
ตุลาดืส�งออกและความตุ�องการุใช�ผู้ลิตุภัณ์ฑ์ยู่างในปรุะเทศส้งข้้�น 

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	 50.7	 โดำยเป็นิผู้ลมา
จัากคำาสัู�งซ่ึ่�อและปริมาณ์การผู้ลิตุทีำ�เพิ�มขึ้�นิจัากความตุ�องการใช�ผู้ลิตุภัูณ์ฑ์
ยางภูายในิประเทำศเพิ�มสู้งขึ้�นิ	ทัำ�งยางรถึยนิต์ุ	และ	ถุึงม่อยาง	อีกทัำ�งการ
สู่งออกยางพาราไปยังตุ่างประเทำศปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิจัากการทีำ�ราคายางพารา
ปรับตัุวลดำลงเล็กนิ�อย	 สู่งผู้ลให�ตุ�นิทุำนิการผู้ลิตุถ้ึกลงโดำยเปรียบเทีำยบ									
(ยางพาราสูามารถึใช�ทำดำแทำนินิำ�ามันิ	ทีำ�ใช�ในิการผู้ลติุยางสัูงเคราะห)์	สู่งผู้ล
ให�การลงทุำนิปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิเล็กนิ�อย	แตุ่การข้ยายตัุวข้องการใช�พลาสูติุก
ปรับตัุวลดำลง	และผู้ลจัากกำาลังซ่ึ่�อภูายในิประเทำศทีำ�ลดำลง	จึังสู่งผู้ลให�การ
ข้ยายตัุวในิคำาสัู�งซ่ึ่�อละปริมาณ์การผู้ลิตุอย้ใ่นิวงจัำากัดำ	

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 ไม�และเฟื้อร์นิิเจัอร์	 ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ
	 49.8	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสัู�งซ่ึ่�อและปริมาณ์การผู้ลิตุจัากการชะลอ
ตัุวข้องเศรษฐกิจัในิประเทำศเป็นิสูำาคัญ	 อีกทัำ�งการแข่้งขั้นิในิตุลาดำทีำ�
เพิ�มสู้งขึ้�นิในิสิูนิค�าประเภูทำเฟื้อร์นิิเจัอร์ไม�สัูงเคราะห์	 สู่งผู้ลให�ตุ�องมีการ
ปรับลดำราคาสิูนิค�าเพ่�อแข่้งขั้นิกันิ	 สู่งผู้ลให�ปรับลดำปริมาณ์การผู้ลิตุลง

ไม�และเฟอร์ุนิเจอร์ุ
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 อย้่ทีำ�ระดัำบ	 49.8	 จัากงานแสดืงสินค�า
ปรุะจำาปี คำาสั�งซืื้�อช�วงเทศกาล และการุเรุ�งส�งออกไม�ยู่างไปยัู่งปรุะเทศ
จีน

และเร่งระบายสิูนิค�าโดำยการลดำราคา	ข้ณ์ะทีำ�ราคาไม�ธุรรมชาติุ	(ไม�สูนิ	ไม�
ยาง	ไม�สัูก	ไม�ประด่้ำ)	ปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิจัากอุปทำานิทีำ�ลดำลง	ทำำาให�ตุ�นิทุำนิค่า
สิูนิค�าปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิดำ�วย	 การจั�างงานิปรับตัุวลดำลงตุามคำาสัู�งซ่ึ่�อและ
ปริมาณ์การผู้ลิตุ	 โดำยเฉพาะการจั�างผู้ลิตุรายชิ�นิในิเฟื้อร์นิิเจัอร์ไม�
ธุรรมชาติุ	สู่งผู้ลให�ดำชันีิความเช่�อมั�นิฯ	ปรับตัุวลดำลง	และสูภูาพคล่องปรับ
ตัุวลดำลงเช่นิกันิ

สินค�าเกษตุรุ
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 อย้่ทีำ�ระดัำบ	 46.0	 จัากผู้ลผู้ลิตุทางการุ
เกษตุรุบางชนิดืลดืลงตุามฤด้ืกาล และรุาคาสินค�าเกษตุรุที�สำาคัญบาง
รุายู่การุปรัุบตัุวลดืลง 

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	สิูนิค�าเกษตุรปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	46.0	ซึึ่�ง
ตุำ�ากว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	โดำยเป็นิผู้ลมาจัาก	คำาสัู�งซ่ึ่�อโดำยรวมและปริมาณ์
การค�าทีำ�ปรับตัุวลดำลง	 สู่วนิหนึิ�งเป็นิผู้ลมาจัากปริมาณ์สิูนิค�าเกษตุรบาง
อย่างลดำลง	 เช่นิ	ปาล์มนิำ�ามันิ	 และราคาสิูนิค�าบางรายการปรับตัุวลดำลง
	เช่นิ	ข้�าวโพดำเลี�ยงสัูตุว์	เน่ิ�อสุูกร	เป็นิตุ�นิ	รายไดำ�ภูาคการเกษตุรปรับตัุว
ลดำลง	และการจั�างงานิปรับตัุวลดำลงจัากการว่างงานิตุามฤด้ำกาลทีำ�เพิ�มขึ้�นิ
	 ข้ณ์ะทีำ�กำาไรและสูภูาพคล่องข้องกิจัการปรับตัุวลดำลงตุามคำาสัู�งซ่ึ่�อและ
ปริมาณ์การค�า



สินค�าอุปโภคและบริุโภค
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 อย้่ทีำ�ระดัำบ	 47.4	 จัากการุชะลอตุัวข้อง
เศรุษฐกิจในปรุะเทศ และ รุายู่ไดื�ผู้้�บริุโภคนอกภาคการุเกษตุรุปรัุบตัุว
ลดืลง 
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สูะทำ�อนิจัากดัำชนีิการจัำาหน่ิายวัสูดุำก่อสูร�างในิประเทำศทีำ�ทำรงตัุวอย้ใ่นิระดัำบ
ตุำ�า	 อีกทัำ�งตุ�นิทุำนิในิการค�ายังมีการปรับตัุวเพิ�มสู้งขึ้�นิ	 จัากการปรับตัุวสู้ง
ขึ้�นิข้องค่าสิูนิค�าและราคาวัสูดุำนิำาเข้�า	 จัากปัจัจััยดัำงกล่าวทำำาให�กำาไรปรับ
ตัุวลดำลงเล็กนิ�อย

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	รถึจัักรยานิยนิต์ุและรถึยนิต์ุ	ปัจัจุับันิทำรงตุวั
อย้ที่ำ�ระดัำบ	50.5	ซึึ่�งสู้งกว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	เล็กนิ�อย	โดำยเป็นิผู้ลมาจัาก
การเร่งยอดำข้ายรถึยนิต์ุและรถึจัักรยานิยนิต์ุในิช่วงไตุรมาสูสุูดำทำ�าย	 ผู่้านิ
การให�โปรโมชั�นิตุ่างๆ	 แตุ่กำาลังซ่ึ่�อข้องผู้้�บริโภูคยังลดำลง	 ในิข้ณ์ะทีำ�กำาลัง
ซ่ึ่�อในิภูาคการเกษตุรเพิ�มขึ้�นิแบบจัำากัดำ	และผู้้�บริโภูคยงัไม่มั�นิใจัมากพอในิ
การซ่ึ่�อสิูนิค�าคงทำนิเพิ�มเติุม	สู่วนิการค�าในิสู่วนิข้องการบำารุงรักษาสูภูาพ
รถึยังทำรงตุัวทีำ�ระดัำบเดิำม	 สู่งผู้ลให�ยอดำคำาสัู�งซ่ึ่�อและปริมาณ์การค�าปรับ
ตัุวเพิ�มขึ้�นิเล็กนิ�อยจัากการเร่งยอดำข้ายข้องร�านิจัำาหน่ิายรถึจัักรยานิยนิต์ุ
	แตุ่ตุ�นิทุำนิรวมปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิ	และมีการปรับลดำการจั�างงานิลงเพ่�อไม่ให�
ตุ�นิทุำนิข้องกิจัการสู้งเกินิไป	ข้ณ์ะทีำ�กำาไรข้องกิจัการปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิเล็กนิ�อย
ตุามคำาสัู�งซ่ึ่�อทีำ�เพิ�มขึ้�นิ

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 สิูนิค�าอุปโภูคและบริโภูค	 ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�
ระดัำบ	47.4	ซึึ่�งตุำ�ากว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสัู�งซ่ึ่�อโดำย
รวมและปริมาณ์การค�าโดำยรวมทีำ�ปรับตัุวลดำลง	พบว่าปริมาณ์คำาสัู�งซ่ึ่�อทีำ�
ลดำลงมากกว่าปริมาณ์การผู้ลิตุและการค�าสิูนิค�าอุปโภูคบริโภูคทีำ�ปรับตัุว
ลดำลง	 สู่วนิหนึิ�งมากจัากภูาวะเศรษฐกิจัข้องประเทำศ	 และเป็นิช่วงทีำ�ผู้้�
บริโภูคชะลอการใช�จ่ัายในิการซ่ึ่�อสิูนิค�าทีำ�ไม่จัำาเป็นิ	 เพ่�อใช�ในิการบริโภูค
ในิอีกสูองเด่ำอนิข้�างหนิ�า	 แม�จัะไดำ�รับผู้ลดีำบ�างจัากมาตุรการกระตุุ�นิ
เศรษฐกิจัข้องภูาครัฐก็ตุาม	 นิอกจัากนีิ�ตุ�นิทุำนิในิการผู้ลิตุปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิ
จัากราคาวัตุถุึดิำบทีำ�ปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิหลายรายการ	สู่งผู้ลให�กิจัการมีการปรับ
ลดำการลงทุำนิและการจั�างงานิ	และสู่งผู้ลให�กำาไรปรับตัุวลดำลง

วัสดุืก�อสรุ�าง
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 อย้่ทีำ�ระดัำบ	 48.1	 จัากการุชะลอตุัวข้อง
เศรุษฐกิจในปรุะเทศ และความผัู้นผู้วนในรุาคาวัสดุืก�อสรุ�าง

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	วัสูดุำก่อสูร�าง	ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	48.1	ซึึ่�ง
ตุำ�ากว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัาก	คำาสัู�งซ่ึ่�อทีำ�ค่อนิข้�างทำรงตัุว	
ทีำ�เป็นิผู้ลมาจัากการก่อสูร�างทีำ�ค่อนิข้�างทำรงตัุว	 แตุ่การลงทุำนิข้องกิจัการ
โดำยรวมทีำ�ปรับตัุวลดำลง	 จัากการชะลอตุัวข้องเศรษฐกิจัในิประเทำศ	

รุถจักรุยู่านยู่นต์ุและรุถยู่นต์ุ
 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	อย้ที่ำ�ระดัำบ	50.5	จัากกำาลังซืื้�อที�ลดืลงข้อง
ผู้้�บริุโภค แตุ�มีการุเรุ�งยู่อดืข้ายู่รุถยู่นตุ์และรุถจักรุยู่านยู่นตุ์ในช�วง
ไตุรุมาสสุดืท�ายู่
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อุปโภคและบริุโภค (modern trade)
 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 อย้่ทีำ�ระดัำบ	 50.2	 จัากมาตุรุการุกรุะตุุ�น
เศรุษฐกิจข้องภาครัุฐ แตุ�ยัู่งมีการุชะลอตัุวข้องเศรุษฐกิจในปรุะเทศ

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 อุปโภูคและบริโภูค	 ปัจัจุับันิทำรงตัุวอย่้ทีำ�
ระดัำบ	 50.2	 ซึึ่�งสู้งกว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	 50	 เล็กนิ�อย	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัาก	
มาตุรการกระตุุ�นิเศรษฐกิจัข้องภูาครัฐอย่าง	 “ชิม	ช�อป	 ใช�”	 เป็นิสูำาคัญ	
สู่งผู้ลให�คำาสัู�งซ่ึ่�อโดำยรวมและปริมาณ์การค�ามีแนิวโนิ�มปรับตัุวสู้งขึ้�นิ	แม�ว่า
จัะเผู้ชิญกับภูาวการณ์์ชะลอตุัวข้องเศรษฐกิจัในิประเทำศ	 อย่างไรก็ตุาม
ตุ�นิทุำนิปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิจัากราคาค่าสิูนิค�าเป็นิหลัก	 เน่ิ�องจัากราคาวัตุถุึดิำบ
สิูนิค�าอุปโภูคบริโภูคปรับตัุวเพิ�มสู้งขึ้�นิ	 ทำำาให�ตุ�นิทุำนิค่าสิูนิค�าข้องกิจัการ
ร�านิค�าปลีกสูมัยใหม่	 (modern	 trade)	ปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิ	 ข้ณ์ะทีำ�การจั�าง
งานิยงัทำรงตัุวทีำ�ระดัำบเดิำม	และกำาไรข้องกิจัการปรบัตัุวเพิ�มขึ้�นิเล็กนิ�อย	มา
อย้่ทีำ�ระดัำบ	51.2	และกิจัการมีสูภูาพคล่องทีำ�ดีำขึ้�นิ

อุปโภคและบริุโภค (ดัื�งเดิืม)
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 อย้่ทีำ�ระดัำบ	 48.2	 จัากการุชะลอตุัวข้อง
เศรุษฐกิจในปรุะเทศ การุแข้�งขั้นที�ส้ง และการุเปลี�ยู่นแปลงพิ่ฤตุกิรุรุม
ข้องผู้้�บริุโภค 

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 อุปโภูคและบริโภูค	 ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	
48.2	ซึึ่�งตุำ�าว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสัู�งซ่ึ่�อโดำยรวมและ
การลงทุำนิโดำยรวมทีำ�ปรับตัุวลดำลง	 จัากการชะลอตัุวข้องเศรษฐกิจัในิ
ประเทำศ	 และสูาเหตุุหลักจัากการเปลี�ยนิแปลงพฤติุกรรมข้องผู้้�บริโภูค	

ทีำ�หันิไปซ่ึ่�อสิูนิค�าในิร�านิค�าสูะดำวกซ่ึ่�อและร�านิค�าปลีกสูมัยใหม่	รวมถึึงการ
ซ่ึ่�อสิูนิค�าผู่้านิช่องทำางออนิไลน์ิ	ซึึ่�งร�านิค�าปลีกแบบดัำ�งเดิำม	ยังไม่สูามารถึ
จ้ังผู้้�บริโภูคให�ซ่ึ่�อสิูนิค�าไดำ�	 (ข้าดำความสูามารถึในิการแข่้งขั้นิ	 เน่ิ�องจัากมี
ตุ�นิทุำนิค่าสิูนิค�าทีำ�สู้งกว่าร�านิค�าสูะดำวกซ่ึ่�อข้นิาดำใหญ่)	 สูะทำ�อนิให�เห็นิว่า
ร�านิค�าปลีกดัำ�งเดำิมเผู้ชิญกับการแข่้งขั้นิทัำ�งธุุรกิจั	 SME	 และ	 ธุุรกิจัข้นิาดำ
ใหญ่ทีำ�ข้ยายสูาข้าร�านิสูะดำวกซ่ึ่�อ	 สูามารถึเข้�ามาแข่้งขั้นิกับร�านิค�าปลีก
ดัำ�งเดิำมไดำ�หลายพ่�นิทีำ�	 สู่งผู้ลให�กำาไรข้องกิจัการร�านิค�าปลีกดัำ�งเดำิมปรับตัุว
ลดำลงเช่นิกันิ	

สถานีนำ�ามัน
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 อย้่ทีำ�ระดัำบ	 53.3	 จัากการุข้ยู่ายู่ตัุวข้อง

ธุุรุกิจข้นส�งสินค�า และการุปรัุบตัุวลดืลงข้องรุาคาพิ่ลังงาน

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	สูถึานีินิำ�ามันิ	ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	53.3	ซึึ่�ง
สู้งว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสัู�งซ่ึ่�อโดำยรวมและปริมาณ์
การค�า	ทีำ�ปรับตัุวสู้งขึ้�นิจัากการข้ยายตัุวข้องธุุรกิจัข้นิสู่งสิูนิค�า	จัากการซ่ึ่�อ
ข้ายสิูนิค�าผู่้านิช่องทำางออนิไลน์ิข้องผู้้�บริโภูค	สู่งผู้มให�ปริมาณ์การค�าสูาข้า
สูถึานีินิำ�ามันิปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิ	ข้ณ์ะเดีำยวกันิราคาพลังงานิปรับตัุวลดำลงเล็ก
นิ�อย	สู่งผู้ลให�ผู้้�บริโภูคใช�รถึยนิต์ุเดิำนิทำางเพิ�มขึ้�นิและใช�ในิภูาคการเกษตุร
เพิ�มขึ้�นิ	และตุ�นิทุำนิค่าสิูนิค�าข้องกิจัการปรบัตัุวลดำลง	แตุ่ตุ�นิทุำนิค่าเช่าและ
ค่าจั�างแรงงานิปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิ	 การจั�างงานิปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิเล็กนิ�อย	 และ
กำาไรข้องกิจัการปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิตุามปริมาณ์การค�าและคำาสัู�งซ่ึ่�อทีำ�เพิ�มขึ้�นิ
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ทัำ�งจัากอินิเดีำย	จีันิ	รัสูเซีึ่ย	และนัิกท่ำองเทีำ�ยวยุโรป	นิอกจัากนีิ�ประเทำศไทำย
กำาลังเข้�าสู่้ฤด้ำการท่ำองเทีำ�ยวทำางฝัั่�งทำะเลอันิดำามันิ	 สู่งผู้ลให�นัิกท่ำองเทีำ�ยว
ชาวตุ่างชาติุเดิำนิทำางมาท่ำองเทีำ�ยวมากขึ้�นิ	 สู่งผู้ลให�คำาสัู�งซ่ึ่�อและปริมาณ์
การให�บริการปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิมาก	การจั�างงานิและกำาไรข้องกิจัการกป็รับ
ตัุวเพิ�มสู้งขึ้�นิเช่นิกันิ	ข้ณ์ะทีำ�ตุ�นิทำนุิรวมก็ปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิจัากค่าจั�างแรงงานิ
และค่าธุรรมเนีิยมในิการดำำาเนิินิกิจัการ	

การุก�อสรุ�าง
 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	อย้ที่ำ�ระดัำบ	50.5	จัากการุเรุ�งก�อสรุ�างก�อน

สิ�นปี และการุปรัุบปรุุงที�อยู้่�อาศัยู่

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	การก่อสูร�างปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	50.5	ซึึ่�ง
สู้งกว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	 50	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสัู�งซ่ึ่�อและปริมาณ์การ
บริการทีำ�เพิ�มขึ้�นิจัากการเร่งการก่อสูร�างข้องผู้้�รับเหมาให�งานิแล�วเสูร็จั
ก่อนิช่วงสิู�นิปีทีำ�จัะติุดำช่วงวันิหยดุำยาว	และผู้ลจัากการมีการให�บริการงานิ
ก่อสูร�างเพ่�อปรับปรุงทีำ�อย้อ่าศัยเพิ�มขึ้�นิช่วงทำ�ายปี	แตุ่คำาสัู�งซ่ึ่�อการก่อสูร�าง
อาคารพาณิ์ชย์ยังทำรงตัุวทีำ�ระดัำบเดิำม	 แตุ่กิจัการยังมีตุ�นิทุำนิทีำ�ปรับตัุวเพิ�ม
ขึ้�นิจัากค่าจั�างแรงงานิและค่าวัสูดุำก่อสูร�าง	รวมทัำ�งตุ�นิทุำนิค่าหินิและทำราย
ทีำ�ปรับตัุวเพิ�มสู้งขึ้�นิ	ทำำาให�ค่าดัำชนีิตุ�นิทุำนิรวมอย้ที่ำ�ระดัำบ	40.3	และการจั�าง
งานิปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิจัากการจั�างแรงงานิรายวันิเพิ�มขึ้�นิในิช่วงเร่งงานิ	การ
ลงทุำนิและกำาไรกิจัการปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิเช่นิกันิ

การุท�องเที�ยู่ว
 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	53.9	จัากมาตุรุการุยู่กเว�นค�า
ธุรุรุมเนียู่มวีซื้�า ณ์ ดื�านตุรุวจคนเข้�าเมือง และการุเริุ�มเปิดืฤด้ืการุท�อง

เที�ยู่วฝัั่�งอันดืามันในช�วงปลายู่เดืือน

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	การท่ำองเทีำ�ยวปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	53.9	ซึึ่�ง
สู้งกว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	 50	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสัู�งซ่ึ่�อและปริมาณ์การ
บริการมาจัากมาตุรการยกเว�นิค่าธุรรมเนีิยมวีซ่ึ่า	ณ์	ด่ำานิตุรวจัคนิเข้�าเม่อง	
(Visa	on	Arrival	:	VoA)	ทีำ�สู่งผู้ลให�นัิกท่ำองเทีำ�ยวเดิำนิทำางมาเทีำ�ยวเพิ�มขึ้�นิ

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	บริการสุูข้ภูาพและความงามปัจัจุับันิอย้่ทีำ�
ระดัำบ	50.7	ซึึ่�งสู้งกว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสัู�งซ่ึ่�อและ
ปริมาณ์การบริการเป็นิสูำาคัญ	 เน่ิ�องจัากการข้ยายตัุวข้องการท่ำองเทีำ�ยว
เป็นิสูำาคัญ	มีการใช�บริการสูถึานิบริการเพ่�อสุูข้ภูาพและความงามเพิ�มขึ้�นิ
	 โดำนิเฉพาะร�านิวดำแผู้นิไทำย	 และร�านิสูปา	 ทีำ�มีนัิกท่ำองเทีำ�ยวตุ่างชาติุใช�
บริการเป็นิจัำานิวนิมาก	ทัำ�งบริเวณ์สูถึานิทีำ�ทำอ่งเทีำ�ยวและร�านิบริการในิห�าง
สูรรพสิูนิค�า	ประกอบกับการด้ำแลสุูข้ภูาพข้องคนิเพิ�มมากขึ้�นิ	การจั�างงานิ
ปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิเพียงเล็กนิ�อย	 ข้ณ์ะทีำ�ตุ�นิทุำนิรวมทำรงตัุวทีำ�ระดัำบเดิำม	 และ
กำาไรปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิ	สูอดำคล�องกับปริมาณ์การให�บริการ

บริุการุสุข้ภาพิ่และความงาม
 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	อย้ที่ำ�ระดัำบ	50.7	จากการุข้ยู่ายู่ตัุวในสาข้า
การุท�องเที�ยู่ว
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การุข้นส�งสินค�า
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 อย้่ทีำ�ระดัำบ	 51.0	 จัากการุเปลี�ยู่นแปลง
พิ่ฤติุกรุรุมข้องผู้้�บริุโภคที�เน�นความสะดืวกสบายู่และปรุะหยัู่ดืเวลามาก
ข้้�น 

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	การข้นิสู่งสิูนิค�าปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	51.0	
ซึึ่�งสู้งกว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสัู�งซ่ึ่�อและปริมาณ์การ
บริการเป็นิสูำาคัญเน่ิ�องจัากพฤติุกรรมข้องผู้้�บริโภูคทีำ�เนิ�นิความสูะดำวก
สูบายและประหยัดำเวลามากขึ้�นิ	ทำำาให�ธุุรกิจัการข้นิสู่งสิูนิค�าข้ยายตัุวเพิ�ม
ขึ้�นิ	จัากการใช�บริการสู่งสิูนิค�าอุปโภูคบริโภูค	มีการซ่ึ่�อสิูนิค�าผู่้านิช่องทำาง
ออนิไลน์ิ	และแพลตุฟื้อร์มตุ่างๆ	รวมทัำ�งการสู่งข้องตุ่างๆข้องผู้้�บริโภูคทีำ�มี
บริการรับสิูนิค�าถึึงหนิ�าบ�านิ	 สู่งผู้ลให�ดำัชนีิคำาสัู�งซ่ึ่�อปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิอย้่ทีำ�
ระดัำบ	 60.2	 ข้ณ์ะทีำ�ตุ�นิทุำนิรวมก็ปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิจัากค่าจั�างแรงงานิทีำ�ตุ�อง
ใช�แรงงานิทีำ�มีทัำกษะเพิ�มขึ้�นิในิกิจัการ

การุข้นส�งมวลชน (ไม�ปรุะจำาทาง)
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	 56.2	 จัากการุเดิืนทางเที�ยู่ว
เพิิ่�มข้้�นข้องคนรุุ�นใหม� และการุข้ยู่ายู่ตัุวในสาข้าการุท�องเที�ยู่ว

เข้�าเม่อง)	 สู่งผู้ลให�มีการเช่ารถึเพ่�อเดิำนิทำางระหว่างสูนิามบินิ	 เดิำนิทำาง
ระหว่างสูถึานีิข้นิสู่งผู้้�โดำยสูาร	 และการเช่ารถึตุ้�โดำยสูารเพ่�อเดิำนิทำางไป
เทีำ�ยวตุ่างจัังหวัดำเป็นิกลุ่มคณ์ะเพิ�มขึ้�นิ	 ข้ณ์ะทีำ�ตุ�นิทุำนิปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิจัาก
ค่าบำารุงเคร่�องยนิต์ุและการตุรวจัเช็คสูภูาพรถึทีำ�บ่อยขึ้�นิ	เน่ิ�องจัากการใช�
งานิมากกว่าปกติุ	การจั�างแรงงานิและกำาไรข้องกิจัการปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิ

สันทนาการุ วัฒนธุรุรุมและกีฬา
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	56.2	จัากกรุะแสความนิยู่ม
การุใช�บริุการุสถานออกกำาลังกายู่ และปัญหาฝุั่�นควัน P.M 2.5 

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	 สัูนิทำนิาการ	 วัฒนิธุรรมและกีฬาปัจัจุับันิ
อย้่ทีำ�ระดัำบ	56.2	ซึึ่�งสู้งกว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสัู�งซ่ึ่�อ
และปริมาณ์ให�การบริการข้องสูถึานิทีำ�ออกกำาลังกาย	เช่นิ	ฟิื้ตุเนิสู	สูนิาม
ฟุื้ตุซึ่อลหญ�าเทีำยม	เป็นิตุ�นิ	เพราะความนิิยมการออกกำาลังกายตุามสูถึานิ
ทีำ�ให�บริการตุ่างๆมีเพิ�มมากขึ้�นิ	และราคาไม่สู้งมากนัิก	จัากการแข่้งขั้นิดำ�านิ
ราคาและการให�บริการทีำ�มีเพิ�มขึ้�นิ	ประกอบกับปัญหาเร่�องฝุั่�นิควันิ	P.M	
2.5	ทีำ�สู่งผู้ลให�คนิออกกำาลังกายในิทีำ�แจั�งลดำลง	และใช�บริการสูถึานิทีำ�ออก
กำาลังกายเพิ�มขึ้�นิ	การจั�างงานิและการลงทุำนิปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิเพ่�อดึำงด้ำดำกลุ่ม
ล้กค�า	และกำาไรข้องกิจัการปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิ

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	การข้นิสู่งมวลชนิ	(ไม่ประจัำาทำาง)ปัจัจุับันิ
อย้่ทีำ�ระดัำบ	56.2	ซึึ่�งสู้งกว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสัู�งซ่ึ่�อ
และปริมาณ์การบริการทีำ�คนิรุ่นิใหม่เดิำนิทำางทำ่องเทีำ�ยวเพิ�มขึ้�นิ	 และจัาก
การข้ยายตัุวข้องการท่ำองเทีำ�ยว	 ทีำ�มีจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวตุ่างชาติุเดิำนิทำาง
มาเทีำ�ยวเพิ�มขึ้�นิ	(จัากมาตุรการยกเว�นิค่าธุรรมเนีิยมวีซ่ึ่า	ณ์	ด่ำานิตุรวจัคนิ

โรุงแรุม เกสด์ืเฮาส์และบังกะโล
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	57.1	จัากมาตุรุการุยู่กเว�นค�า
ธุรุรุมเนียู่มวีซื้�า ณ์ ดื�านตุรุวจคนเข้�าเมือง และการุใช�โปรุโมชั�นเพืิ่�อ

ด้ืงด้ืดืนักท�องเที�ยู่ว 
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	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	โรงแรม	เกตุสูเ์ฮาส์ูและบังกะโลปจััจุับันิอย้่
ทีำ�ระดัำบ	57.1	 ซึึ่�งสู้งกว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	โดำยเป็นิผู้ลมาจัากมาตุรการ
ยกเว�นิค่าธุรรมเนีิยมวีซ่ึ่า	ณ์	 ด่ำานิตุรวจัคนิเข้�าเม่อง	 (Visa	on	Arrival	 :	
VoA)	 ทีำ�สู่งผู้ลให�นิักท่ำองเทีำ�ยวเดำินิทำางมาเทีำ�ยวเพิ�มขึ้�นิ	 สู่งผู้ลให�คำาสัู�งซ่ึ่�อ
และปริมาณ์การบริการเพิ�มขึ้�นิ	 ประกอบกับการใช�กลยุทำธ์ุดึำงด้ำดำนัิกท่ำอง
เทีำ�ยวข้องผู้้�ประกอบการ	เช่นิ	การใช�ลดำราคา	การสูร�างเอกลักษณ์์ในิการ
บริการ	เป็นิตุ�นิ	อย่างไรก็ตุามกิจัการมีตุ�นิทุำนิรวมทีำ�ปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิจัากค่า
สิูนิค�านิกิจัการ	และจั�างบริการทีำ�เกี�ยวเน่ิ�อง	แตุ่กำาไรข้องกิจัการก็ปรับตัุว
เพิ�มขึ้�นิ

รุ�านอาหารุและภัตุตุาคารุ
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 อย้่ทีำ�ระดัำบ	 47.9	 จัากการุแข้�งขั้นข้อง
กิจการุ และการุเปลี�ยู่นแปลงพิ่ฤติุกรุรุมข้องผู้้�บริุโภค

อสังหาริุมทรัุพิ่ย์ู่
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 อย้่ทีำ�ระดัำบ	 50.9	 จัากการุเช�าอาคารุ
พิ่าณิ์ชย์ู่เพืิ่�อการุปรุะกอบการุเพิิ่�มข้้�น

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	อสัูงหาริมทำรัพย์ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	50.9	
ซึึ่�งสู้งกวา่ค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสัู�งซ่ึ่�อทีำ�เพิ�มขึ้�นิ	เน่ิ�องมา
จัากการให�เช่าอาคารพาณิ์ชย์เพ่�อประกอบการเพิ�มขึ้�นิ	 ข้ณ์ะทีำ�การให�เช่า
เพ่�อเป็นิทีำ�อย้อ่าศัยทำรงตัุวทีำ�ระดัำบเดิำม	ตุ�นิทุำนิปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิจัากการบำารุง
รักษาทีำ�เพิ�มขึ้�นิ	 การลงทุำนิในิกิจัการทำรงตัุวทีำ�ระดัำบเดิำม	 การจั�างงานิและ
กำาไรข้องกิจัการปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิ	จัากการมีสัูญญาเช่าเพิ�มขึ้�นิเป็นิสูำาคัญ

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 ร�านิอาหารและภัูตุตุาคารปัจัจุับันิอย้่ทีำ�
ระดัำบ	47.9	ซึึ่�งตุำ�ากว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	โดำยเป็นิผู้ลมาจัากการลดำลงในิ
คำาสัู�งซ่ึ่�อและปริมาณ์การบริการเป็นิสูำาคัญ	เน่ิ�องจัากกิการร�านิอาหารและ
เคร่�องด่ำ�มข้นิาดำกลางและข้นิาดำย่อมตุ�องเผู้ชิญกับภูาวะการแข่้งขั้นิทีำ�สู้ง	
โดำยเฉพาะร�านิเคร่�องด่ำ�มและร�านิคาเฟื้�	 สู่งผู้ลให�คำาสัู�งซ่ึ่�อถ้ึกแบ่งสัูดำสู่วนิ
ลงเร่�องๆ	 และการเปลี�ยนิพฤติุกรรมข้องผู้้�บริโภูคทีำ�นิิยมสัู�งอาหารและ
เคร่�องด่ำ�มทำางเดำลิเวอร์ลี�มากขึ้�นิ	ทำำาให�	SME	ทีำ�ไม่ไดำ�เข้�าร่วม	มียอดำข้ายทีำ�
ลดำลง	ข้ณ์ะทีำ�ตุ�นิทุำนิรวมข้องกิจัการปรับตัุวเพิ�มขึ้�นิเล็กนิ�อยจัากค่าวัตุถุึดิำบ
สิูนิค�าเกษตุรทีำ�แพงขึ้�นิ	 การจั�างงานิและกำาไรข้องกิจัการปรับตัุวลดำลงไป
ดำ�วย


