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บทสรุุปผู้้�บริุหารุ

	 การดำำาเนิินิจััดำทำำาดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	(SME	Sentiment	Index:	SMSI)	เด่ำอนิพฤศจิักายนิ	2562	เก็บข้�อม้ลผู้้�ประกอบ
การ	SME	2,786	ราย	จัาก	27	จัังหวัดำ	ในิ	6	ภู้มิภูาค		พบว่า	ดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ	ประเทำศเพิ�มข้้�นิทัำ�งในิปัจัจุับันิและคาดำการณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�า	อย้่ทีำ�
ระดัำบ	52.2	และ	52.8	ตามลำาดัำบ	โดำยเป็นิผู้ลจัากการข้ยายตัวข้องการจัับจ่ัายใช�สอยในิประเทำศ	และการข้ยายตัวข้องธุุรกิจัท่ำองเทีำ�ยวและธุุรกิจัต่อ
เน่ิ�อง

 ในเดืือนพฤศจิิกายน 2562 ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในรุะดัืบปรุะเทศ ปรัุบตััวเพิ�มข้ึ้�นจิากเดืือนก่อนหน�ามาอย่้ที�รุะดัืบ
 52.2 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากการเพิ�มข้้�นิข้องทุำกองค์ประกอบข้องดัำชนีิฯ	ซ้ึ่�งส้งกว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50		ส่วนิหน้ิ�งเน่ิ�องจัากมาตรการกระตุ�นิเศรษฐกิจัข้อง
ภูาครัฐบาลทีำ�เข้�ามากระตุ�นิเศรษฐกิจัไทำย	ทีำ�ส่งเสริมให�ประชาชนิออกมาจัับจ่ัายใช�สอยมากข้้�นิ	อีกทัำ�งยังเป็นิช่วงเริ�มต�นิฤด้ำการท่ำองเทีำ�ยวในิฤด้ำหนิาว	ทีำ�
ทำำาให�ภูาคธุุรกิจัการค�า	และการบริการข้ยายตัวมากข้้�นิ	เช่นิ	โรงแรม	ทีำ�พัก	สปา	เส่�อผู้�าและเคร่�องนุ่ิงห่ม	เป็นิต�นิ	

 สำาหรัุบการุคาดืการุณ์์อีก 3 เดืือนขึ้�างหน�า ดัืชนีฯ คาดืการุณ์์ อย่้ที�รุะดัืบ 52.8 ปรัุบตััวเพิ�มข้ึ้�นเล็็กน�อยจิากเดืือนก่อนหน�าที�รุะดัืบ 52.6  
โดำยผู้้�ประกอบการ	SME	ยังมีความกังวลต่อกำาลังซ่ึ่�อภูายในิประเทำศ	และภูาวะเศรษฐกิจัทีำ�ยังไม่ฟ้ื้�นิตัว	

 ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภู้มิภูาค โดำยส่วนิใหญ่่ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ	 	 เม่�อเปรียบเทีำยบจัากเด่ำอนิตุลาคม	 2562	 โดำยในเขึ้ตั          
กรุุงเทพ ฯ แล็ะปริุมณ์ฑล็	ดัำชนีิฯ	ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	49.7	และคาดำการณ์์	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	56.1		โดำยมีแนิวโนิ�มเพิ�มข้้�นิจัากการกระตุ�นิการลงทุำนิข้อง
ธุุรกิจัในิช่วงฤด้ำหนิาวและมาตรการจัากทำางภูาครัฐทีำ�ส่งเสริมการท่ำองเทีำ�ยว	รวมไปถ้ึงมาตรการ	ชิม	ช�อป	ใช�	ส่งผู้ลให�ประชาชนิออกมาจัับจ่ัายใช�สอย
และท่ำองเทีำ�ยวเพิ�มมากข้้�นิ	ในภูาคกล็าง	ดัำชนีิ	ฯ	ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	56.2	และคาดำการณ์์	ฯ	อย้่ทีำ�	38.5		โดำยปัจัจุับันิมีแนิวโนิ�มเพิ�มข้้�นิจัากเป็นิช่วง
ฤด้ำกาลเก็บเกี�ยวผู้ลผู้ลิตทำางการเกษตร	เช่นิ	ข้�าว	อ�อย	มะพร�าว	เกษตรกรมีรายไดำ�มาจัับจ่ัายใช�สอยมากข้้�นิ ในภูาคตัะวันออก	ดัำชนีิ	ฯ	ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�
ระดัำบ	49.3	และคาดำการณ์์	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	49.8	แนิวโนิ�มลดำลงมาจัากการทีำ�จัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวลดำลงถ้ึงแม�จัะเป็นิฤด้ำกาลท่ำองเทีำ�ยว	นัิกท่ำองเทีำ�ยวจีันิ	
เกาหลี	หันิไปเทีำ�ยวเวียดำนิาม	รวมถ้ึงโรงงานิอุตสาหกรรมเริ�มมีการปิดำตัวจัากสภูาวะการชะลอตัวข้องเศรษฐกิจัทัำ�วโลก	และเปลี�ยนิพฤติกรรมการท่ำอง
เทีำ�ยวการจัับจ่ัายใช�สอยทีำ�มีความประหยัดำมากข้้�นิ	ในภูาคใตั�	ดัำชนีิ	ฯ	ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	55.5	และคาดำการณ์์	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	47.9	แนิวโนิ�มทำรงตัวมา
จัากจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	 โดำยเฉพาะนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวรัสเซีึ่ย	 จัากการเปิดำเส�นิทำางการบินิใหม่ในิจัังหวัดำภู้เก็ต	 และ
การเปิดำเกาะฝัั่�งทำะเลอันิดำามันิ ในภูาคเหนือ	ดัำชนีิฯ	ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	52.8		และคาดำการณ์์	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	52.1		แนิวโนิ�มเพิ�มข้้�นิจัากจัำานิวนินัิกท่ำอง
เทีำ�ยวชาวไทำยและต่างประเทำศเพิ�มข้้�นิในิช่วงเทำศกาลลอยกระทำง	 ส่งผู้ลดีำให�กับธุุรกิจัท่ำองเทีำ�ยวและโรงแรมรวมถ้ึงธุุรกิจัทีำ�เกี�ยวเน่ิ�องกับการท่ำองเทีำ�ยว
ในภูาคตัะวันออกเฉีียงเหนือ	 ดัำชนีิ	ฯ	 ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	52.2	และคาดำการณ์์	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	59.1	แนิวโนิ�มเพิ�มข้้�นิมาจัากพฤติกรรมข้องผู้้�บริโภูค
ทีำ�เปลี�ยนิแปลงไปมีการซ่ึ่�อสินิค�าผู่้านิระบบออนิไลน์ิทีำ�มากข้้�นิทำำาให�ยอดำข้ายเพิ�มข้้�นิ	 	 โดำยเฉพาะธุุรกิจัข้นิส่งในิทำ�องถิึ�นิ	 ทำำาให�มีผู้ลประกอบการดีำข้้�นิ												
ส่งผู้ลให�กลุ่มธุุรกิจัการค�า	modern	trade	มีการแข่้งขั้นิทำางการตลาดำเพิ�มข้้�นิ

 ส่วนปัจิจัิยที�มีผู้ล็กรุะทบต่ัอกิจิการุ SME ปรุะเทศในเดืือนนี� ทั�งปัจิจุิบัน แล็ะคาดืการุณ์์ฯ 5 อันดัืบแรุก	ไดำ�แก่	ภูาวะเศรษฐกิจัในิประเทำศ
และอำานิาจัซ่ึ่�อข้องประชาชนิ	การแข่้งขั้นิในิตลาดำ	การเปลี�ยนิแปลงพฤติกรรมข้องผู้้�บริโภูค	ราคาต�นิทุำนิสินิค�า/ค่าแรงงานิ	และสภูาวะเศรษฐกิจัโลก	
ตามลำาดัำบ
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ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME
(SME Sentiment Index: SMSI)

เดืือน พฤศจิิกายน 2562

 ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ปัจิจุิบัน ในเดืือน
พฤศจิิกายน 2562 อย่้ที�รุะดัืบ 52.2 โดืยปรัุบตััวเพิ�มข้ึ้�นจิากเดืือน
ตุัล็าคม 2562 ที�รุะดัืบ 50.0 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากการเพิ�มข้้�นิข้องทุำกองค์
ประกอบ	ซ้ึ่�งส้งกว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50		ส่วนิหน้ิ�งเน่ิ�องจัากมาตรการกระตุ�นิ
เศรษฐกิจัข้องภูาครัฐบาลทีำ�เข้�ามากระตุ�นิเศรษฐกิจัไทำย	 ทีำ�ส่งเสริมให�
ประชาชนิออกมาจัับจั่ายใช�สอยมากข้้�นิ	 อีกทัำ�งยังเป็นิช่วงเริ�มต�นิฤด้ำการ
ท่ำองเทีำ�ยวในิฤด้ำหนิาว	 ทีำ�ทำำาให�ภูาคธุุรกิจัการค�า	 และการบริการข้ยายตัว
มากข้้�นิ	เช่นิ	โรงแรม	ทีำ�พัก	สปา	เส่�อผู้�าและเคร่�องนุ่ิงห่ม	เป็นิต�นิ	

 ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME คาดืการุณ์์ 3 เดืือน
ขึ้�างหน�า ในเดืือนพฤศจิิกายน 2562 อย่้ที�รุะดัืบ 52.8	โดำยปรับตัวเพิ�ม
ข้้�นิเลก็ข้้�นิจัากเด่ำอนิตลุาคม	2562	ทีำ�ระดัำบ	52.6		โดำยผู้้�ประกอบการ	SME	
ยงัมีความกังวลต่อกำาลังซ่ึ่�อภูายในิประเทำศ	และภูาวะเศรษฐกจิัทีำ�ยงัไม่ฟ้ื้�นิ
ตัว

	ในิสาข้าการทำอ่งเทีำ�ยวมีค่าดัำชนีิ	ฯ	อย้ที่ำ�ระดัำบ	61.1	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิ	ปรับ
ตัวเพิ�มข้้�นิมากทีำ�สุดำเม่�อเปรียบเทีำยบกับสาข้าธุุรกจิัอ่�นิ	เน่ิ�องจัากมาตรการ
ยกเว�นิค่าธุรรมเนีิยมวีซ่ึ่า	ณ์	 ด่ำานิตรวจัคนิเข้�าเม่อง	 (VOA)	 การเปิดำเส�นิ
ทำางการบินิ	และการเปิดำฤด้ำการท่ำองเทีำ�ยว	

 ดัืชนีภูาวะเศรุษฐกิจิแล็ะธุุรุกิจิอื�น ๆ  เดืือนพฤศจิิกายน 2562 
พบว่า ค่าดัืชนีภูาวะเศรุษฐกิจิขึ้องปรุะเทศอย่้รุะดัืบ 50.9	โดำยปรับตัว
เพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิตุลาคม	2562	ทีำ�ระดัำบ	48.5	ส่วนิดำ�านิดัำชนีิภูาพรวมข้อง
ธุุรกิจัและดัำชนีิสภูาพคล่องทำางการเงินิอย้่ทีำ�ระดัำบ	53.7	และ	51.8	ตาม
ลำาดัำบ	โดำยค่าดัำชนีิ	ฯ	ดัำงกล่าวปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิตุลาคม	2562	เช่นิ
เดีำยวกันิ	รวมถึง้ดัำชนีิภูาวะเศรษฐกจิัอ่�นิ	ๆ 	ทีำ�มีการปรบัตัวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิ
ก่อนิหนิ�า	ซ้ึ่�งสอดำคล�องกับดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	เน่ิ�องจัาก
ผู้ลจัากการข้ยายตัวข้องการจัับจ่ัายใช�สอยในิประเทำศ	 และการข้ยายตัว
ข้องธุุรกิจัท่ำองเทีำ�ยวและธุุรกิจัต่อเน่ิ�อง	อีกทัำ�งการเพิ�มกำาลังการผู้ลิต	เพ่�อ
สต็อกสินิค�าก่อนิช่วงสิ�นิปี

 ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ปัจิจุิบัน ในเดืือน
พฤศจิิกายน 2562 กลุ่็มธุุรุกิจิ SME ภูาคการุผู้ล็ติัมีค่าดัืชนี ฯ อย่้ที�รุะดัืบ 
52.7 ซึ่้�งถืือวา่อย่้รุะดืบัส้งที�สุดื	เม่�อเปรียบเทีำยบกับภูาคการค�า	และการ
บริการทีำ�มีค่าดัำชนีิ	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	52.1	ตามลำาดัำบ	ซ้ึ่�งมีการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ
เม่�อเทีำยบกับเด่ำอนิก่อนิหนิ�าในิทุำกกลุ่มธุุรกิจั	อยา่งไรก็ตามผู้้�ประกอบการ
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 ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภู้มิภูาค	โดำยส่วนิใหญ่่
ปรับตัว		เม่�อเปรียบเทีำยบจัากเด่ำอนิตุลาคม	2562	โดำย ในเขึ้ตักรุุงเทพ ฯ
 แล็ะปริุมณ์ฑล็	ดัำชนีิฯ	ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	49.7	และคาดำการณ์์	ฯ	อย้่ทีำ�
ระดำบั	56.1		โดำยมีแนิวโนิ�มเพิ�มข้้�นิจัากการกระตุ�นิการลงทำนุิข้องธุุรกจิัในิ
ช่วงฤด้ำหนิาวและมาตรการจัากทำางภูาครัฐทีำ�ส่งเสริมการท่ำองเทีำ�ยว	 รวม
ไปถ้ึงมาตรการ	ชิม	ช�อป	ใช�	ส่งผู้ลให�ประชาชนิออกมาจัับจ่ัายใช�สอยและ
ท่ำองเทีำ�ยวเพิ�มมากข้้�นิ ในภูาคกล็าง	ดัำชนีิ	ฯ	ปัจัจุับันิอย้ที่ำ�ระดัำบ	56.2	และ
คาดำการณ์์	ฯ	อย้ที่ำ�	38.5		โดำยปัจัจุับันิมีแนิวโนิ�มเพิ�มข้้�นิจัากเป็นิช่วงฤด้ำกาล
เก็บเกี�ยวผู้ลผู้ลิตทำางการเกษตร	เช่นิ	ข้�าว	อ�อย	มะพร�าว	เกษตรกรมีราย
ไดำ�มาจัับจ่ัายใช�สอยมากข้้�นิ ในภูาคตัะวันออก ดัำชนีิ	ฯ	ปัจัจุับันิอย้ที่ำ�ระดัำบ
	 49.3	 และคาดำการณ์์	 ฯ	 อย้่ทีำ�ระดัำบ	 49.8	 แนิวโนิ�มลดำลงมาจัากการทีำ�
จัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวลดำลงถ้ึงแม�จัะเป็นิฤด้ำกาลท่ำองเทีำ�ยว	นัิกท่ำองเทีำ�ยวชาว
จีันิ	เกาหล	ีหันิไปเทีำ�ยวเวียดำนิาม	รวมถึง้โรงงานิอุตสาหกรรมเริ�มมีการปิดำ
ตัวจัากสภูาวะการชะลอตัวข้องเศรษฐกิจัทัำ�วโลก	 และเปลี�ยนิพฤติกรรม
การท่ำองเทีำ�ยวการจัับจ่ัายใช�สอยทีำ�มีความประหยัดำมากข้้�นิ ในภูาคใตั� ดัำชนีิ
	ฯ	ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	55.5	และคาดำการณ์์	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	47.9	แนิวโนิ�ม
ทำรงตวัมาจัากจัำานิวนินิกัท่ำองเทีำ�ยวปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	โดำย
เฉพาะนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวรัสเซีึ่ย	จัากการเปิดำเส�นิทำางการบินิใหม่ในิจัังหวัดำ
ภู้เก็ต	และการเปิดำเกาะฝัั่�งทำะเลอันิดำามันิ ในภูาคเหนือ	ดัำชนีิฯ	ปัจัจุับันิ
อย้่ทีำ�ระดัำบ	52.8		และคาดำการณ์์	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	52.1		แนิวโนิ�มเพิ�มข้้�นิ
จัากจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวไทำยและต่างประเทำศเพิ�มข้้�นิในิช่วงเทำศกาล
ลอยกระทำง	ส่งผู้ลดีำให�กับธุุรกิจัท่ำองเทีำ�ยวและโรงแรมรวมถ้ึงธุุรกิจัทีำ�เกี�ยว
เน่ิ�องกับการท่ำองเทีำ�ยว	 ในภูาคตัะวันออกเฉีียงเหนือ	ดัำชนีิ	ฯ	ปัจัจุับันิอย้่
ทีำ�ระดัำบ	52.2	และคาดำการณ์์	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	59.1	แนิวโนิ�มเพิ�มข้้�นิมาจัาก
พฤติกรรมข้องผู้้�บริโภูคทีำ�เปลี�ยนิแปลงไปมีการซ่ึ่�อสินิค�าผู่้านิระบบ
ออนิไลน์ิทีำ�มากข้้�นิทำำาให�ยอดำข้ายเพิ�มข้้�นิ	 	 โดำยเฉพาะธุุรกิจัข้นิส่งในิทำ�อง
ถิึ�นิ	 ทำำาให�มีผู้ลประกอบการดำีข้้�นิ	 ส่งผู้ลให�กลุ่มธุุรกิจัการค�า	modern	
trade	มีการแข่้งขั้นิทำางการตลาดำเพิ�มข้้�นิ
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 ภูาวะเศรุษฐกิจิในปรุะเทศแล็ะอำานาจิซืึ่�อขึ้องปรุะชาชนเป็น
ปัจิจัิยกรุะทบสำาคัญที�สุดืขึ้อง SME ในทุกภู้มิภูาค ซ้ึ่�งผู้้�ประกอบการ	
SME	 ส่วนิใหญ่่เนิ�นิตลาดำภูายในิประเทำศเป็นิหลัก	 ทำำาให�ภูาวะเศรษฐกิจั
ข้องประเทำศส่งผู้ลอย่างมากต่อผู้ลประกอบการ	SME	ทำำาให�การสำารวจัพบ
ว่าภูาวะเศรษฐกจิัในิประเทำศและอำานิาจัซ่ึ่�อเป็นิปัจัจััยทีำ�กระทำบต่อกิจัการ
มากทีำ�สุดำ	เน่ิ�องจัากราคาสินิค�าเกษตรทีำ�ปรับตัวส้งข้้�นิ	ส่งผู้ลให�ภูาคเกษตร
มีกำาลังซ่ึ่�อทีำ�เพิ�มส้งข้้�นิ	และจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวปรับตัวเพิ�มส้งข้้�นิ	ในิช่วง
เปิดำฤด้ำกาลท่ำองเทีำ�ยว	ส่วนิทำางดำ�านิการแข่้งขั้นิในิตลาดำ	การเปลี�ยนิแปลง
พฤติกรรมผู้้�บริโภูค	ราคาต�นิทุำนิสินิค�าและแรงงานิ	จัากการสำารวจัข้�อม้ล
เด่ำอนิตุลาคม	2562	พบว่า	3	ปัจัจััยดัำงกล่าวเป็นิปัจัจััยกระทำบสำาคัญ่ข้อง	
SME	ในิทุำกภู้มิภูาค	โดำยเฉพาะการแข่้งขั้นิในิตลาดำ	และการเปลี�ยนิแปลง
พฤติกรรมผู้้�บริโภูค	 ทีำ�ให�ความสำาคัญ่กับการเปรียบเทีำยบราคา	 ปริมาณ์	
และคุณ์ภูาพสินิค�าเพิ�มมากข้้�นิ	

ดัืชนีความเชื�อมั�นภูาคอุตัสาหกรุรุม
(Thai Industries Sentiment Index : TISI)

 • ดัืชนี TISI เดืือนพฤศจิิกายน 2562 โดืยรุวมปรัุบตััว
เพิ�มข้ึ้�น อย่้ที�รุะดัืบ 92.3 (ค่าฐานอย่้ที�รุะดัืบ 100)	โดำยปรับตัวเพิ�ม
ข้้�นิจัากเด่ำอนิตลุาคม	2562	ทีำ�ระดัำบ	91.2	ดำชันีิ	ฯ	ทีำ�เพิ�มข้้�นิ	เป็นิผู้ล
มาจัากการข้ยายตัวข้องการผู้ลติในิกลุ่มสินิค�าแฟื้ชั�นิ	และอาหาร	(
เพ่�อใช�ในิชว่งเทำศกาลครสิมาสตแ์ละปีใหม่)	รวมไปถึง้มาตรการข้อง
ภูาครัฐทีำ�กระตุ�นิการบริโภูคภูายในิประเทำศ

 • ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ คาดืการุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า
 ในภูาคอุตัสาหกรุรุมล็ดืล็งอย่้ที�รุะดัืบ 101.3 จิากเดืือนตุัล็าคม
 2562 ที�รุะดัืบ 102.9 มาจัากความกังวลในิเร่�องการปรับเพิ�ม
ค่าแรงงานิทีำ�จัะกระทำบต่อต�นิทุำนิข้องธุุรกิจั	 SMEs	 รวมไปถ้ึงเร่�อง
ข้องภัูยแล�งทีำ�ส่งผู้ลกระทำบต่อธุุรกิจัแปรร้ปสินิค�าเกษตร	 และค่า
เงินิบาทำแข็้งค่าซ้ึ่�งลดำความสามารถึในิการแข่้งขั้นิดำ�านิราคาสินิค�า

 • ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ทั�งปัจิจุิบันแล็ะคาดืการุณ์์ 3 
เดืือนขึ้�างหน�า ในภูาคอุตัสาหกรุรุมขึ้องผู้้�ผู้ลิ็ตัขึ้นาดืย่อมมีการุ
ปรัุบตััวล็ดืล็ง	 โดำยดัำชนีิ	 ฯ	 ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	 74.8	 จัากเด่ำอนิ
ตุลาคม	2562	ทีำ�ระดัำบ	75.3	ส่วนิดัำชนีิ	ฯ	คาดำการณ์์	3	เด่ำอนิข้�าง
หนิ�าอย้ที่ำ�ระดัำบ	90.0	ปรับตัวลดำลงจัากเด่ำอนิตุลาคม	2562	ทีำ�ระดัำบ	
92.3

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

 • ดัืชนีความเชื�อมั�นทางธุุรุกิจิปรัุบล็ดืล็ง ในปัจิจุิบัน
มาอย่้ที�รุะดัืบ 47.4 (ค่าฐานอย่้ที�รุะดัืบ 50) จิากเดืือนตุัล็าคม
 2562ที�รุะดัืบ 48.1  แล็ะดัืชนี ฯ คาดืการุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า
ปรัุบล็ดืล็ง มาอย่้ที�รุะดัืบ 52.7 จัากเด่ำอนิตุลาคม	2562	ทีำ�ระดัำบ	
54.7	เน่ิ�องจัากปัจัจััยเสี�ยงจัากสงครามการค�าระหวา่งสหรัฐ	ฯ	และ
จีันิ	รวมไปถ้ึงภูาวะการลงทุำนิในิประเทำศยังไม่ฟ้ื้�นิตัว

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

	 •	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�บริโภูคทัำ�งปัจัจุับันิและในิอนิาคต	
ปรับตัวลดำลงมาอย้่ทีำ�ระดัำบ	44.5	จัากเด่ำอนิตุลาคม	2562	ทีำ�ระดัำบ
	46.3

การุเปรีุยบเทียบดัืชนี SMSI กับดัืชนีอื�น ๆ ที�เกี�ยวขึ้�อง
 เดืือน พฤศจิิกายน 2562
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	 •	ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�บริโภูคในิทุำกภู้มิภูาคลดำลงจัากเด่ำอนิ
ทีำ�ผู่้านิมา	

	 •	 ค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�บริโภูคทีำ�ประกอบอาชีพผู้้�
ประกอบการอย้่ทีำ�ระดัำบ	 45.0	 ปรับตัวลดำลงจัากเด่ำอนิตุลาคมทีำ�
ระดัำบ	46.7

ดัืชนีความเชื�อมั�นอนาคตัเศรุษฐกิจิภู้มิภูาค
(Thailand Regional Economic

Sentiment Index : RSI)

 • ในเดืือนพฤศจิิกายน 2562 ค่าดัืชนี ฯ ใน
เกือบทุกภู้มิภูาค ดัืชนี ฯ อย่้ในรุะดัืบที�มากกว่าค่าฐานที� 50 
ยกเว�นิในิเข้ตกรุงเทำพ	ฯ	และปริมณ์ฑล	ทีำ�มีค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ
	อย้ใ่นิระดำบัตำ�าทีำ�สุดำ	เม่�อเทีำยบกับภู้มิภูาคอ่�นิ	ๆ 		เป็นิผู้ลมาจัากการ
หดำตัวในิทุำกภูาคธุุรกิจั	โดำยเฉพาะภูาคการบริการทีำ�หดำตัวมากทีำ�สุดำ
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 ค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในเดืือนปัจิจุิบันอย่้
ที�รุะดัืบ 49.7 ปรัุบตััวเพิ�มข้ึ้�นจิากเดืือนก่อนหน�าที�รุะดัืบ 44.7 เป็นิผู้ล
มาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ึ่�อ	ปริมาณ์การผู้ลิต	และการลงทุำนิ		ทีำ�มีการปรับ
ตัวเพิ�มข้้�นิส่งผู้ลให�ปัจัจััยดำ�านิกำาไรเพิ�มข้้�นิอย่างเห็นิไดำ�ชัดำ		สาเหตุการปรับ
เพิ�มข้้�นิมาจัากการทีำ�เด่ำอนิพฤศจิักายนิเป็นิเด่ำอนิเริ�มต�นิข้องฤด้ำหนิาวซ้ึ่�ง
เป็นิช่วงเวลาแห่งการท่ำองเทีำ�ยว	 ทำำาให�จัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวทัำ�งในิประเทำศ
และต่างประเทำศเพิ�มส้งข้้�นิอย่างมาก	สะทำ�อนิจัากยอดำคำาสั�งซ่ึ่�อทีำ�ปรับตัว
เพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ	 39.0	 มาอย้่ทีำ�ระดัำบ	 49.8	 ในิเด่ำอนิ
ปัจัจุับันิ	 และในิเข้ตกรุงเทำพ	 ฯ	 และปริมณ์ฑล	 ถ่ึอเป็นิศ้นิย์กลางดำ�านิ
เศรษฐกิจัการค�าและบริการ	 สะทำ�อนิจัากปริมาณ์การผู้ลิตทีำ�ปรับตัวเพิ�ม
ข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ	42.0	มาอย้่ทีำ�ระดัำบ	49.6	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิ
	 โดำยในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	 SME	คาดำการณ์์	 3	
เด่ำอนิข้�างหนิ�าในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	 56.1	 เป็นิเหตุมาจัากการคาดำ
การณ์์สภูาวะเศรษฐกิจัข้องประเทำศทีำ�กำาลังฟ้ื้�นิตัวจัากการท่ำองเทีำ�ยวในิช่วง
ฤด้ำหนิาว	รวมไปถ้ึงมาตรการข้องภูาครัฐทีำ�เป็นิแรงกระตุ�นิเสริมให�ผู้้�บริโภูค
ออกมาจัับจ่ัายใช�สอยเพิ�มมากข้้�นิ	

 ในส่วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคการุ
ผู้ลิ็ตั	 ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้่ทีำ�ระดัำบ	 47.9	ปรับตัวเพิ�ม
ข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ	44.7	เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ึ่�อ	ปริมาณ์
การผู้ลิต	การจั�างงานิ	และการลงทุำนิ	ทีำ�มีการปรับตัวเพิ�มส้งข้้�นิ	ส่งผู้ลให�
ปัจัจััยดำ�านิกำาไรเพิ�มข้้�นิอย่างเห็นิไดำ�ชัดำ	 	 ส่วนิต�นิทุำนิมีการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ	
เน่ิ�องจัากธุุรกิจัเริ�มมีการลงทุำนิในิกิจัการเพิ�มมากข้้�นิ	 เพ่�อสร�างงฐานิการ
ผู้ลิตรองรับความต�องการข้องผู้้�บริโภูค	สะทำ�อนิจัากการลงทุำนิข้องธุุรกิจัทีำ�
ปรับตัวเพิ�มส้งข้้�นิจัากระดัำบ	45.0	 ในิเด่ำอนิก่อนิหนิ�ามาอย้่ทีำ�ระดัำบ	47.7	
และจัากยอดำคำาสั�งซ่ึ่�อ	โดำยเฉพาะในิภูาคผู้ลิตอาหารและเคร่�องด่ำ�ม	ทีำ�ปรับ
ตัวเพิ�มข้้�นิจัากระดำบั	40.0	ในิเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	มาอย้ที่ำ�ระดัำบ	48.3	ในิเด่ำอนิ
ปัจัจุับันิ	 โดำยในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	 SME													
คาดำการณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	55.9	เป็นิเหตุมา
จัากแนิวโนิ�มเศรษฐกิจัทีำ�กำาลังฟ้ื้�นิตัวอย่างต่อเน่ิ�องในิช่วงไตรมาสทีำ�	4	นีิ�	

ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME
ในเขึ้ตั กรุุงเทพ ฯ แล็ะปริุมณ์ฑล็
ปรุะจิำาเดืือนพฤศจิิกายน 2562

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

• ค่าดืัชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ปรุับตััว
เพิ�มข้ึ้�นจิากเดืือนก่อนหน�ามาอย่้ที�รุะดัืบ 49.7  โดืยเฉีพาะ
ยอดืคำาสั�งซืึ่�อ ซ้ึ่�งมีการุปรัุบตััวเพิ�มข้ึ้�นมากที�สุดืเมื�อเทียบกับ
ดัืชนีองค์ปรุะกอบอื�น ๆ  เป็นผู้ล็มาจิากจิำานวนนักท่องเที�ยว
ทั�งในปรุะเทศแล็ะต่ัางปรุะเทศที�เพิ�มข้ึ้�น ในช่วงฤด้ืหนาว

• ปรุะชาชนออกมาจัิบจ่ิายใช�สอยแล็ะท่องเที�ยวเพิ�ม
มากข้ึ้�น จิากการุกรุะตุั�นการุล็งทุนขึ้องธุุรุกิจิในช่วงฤด้ืหนาว
แล็ะมาตัรุการุจิากทางภูาครุัฐที�ส่งเสริุมการุท่องเที�ยวใน
ปรุะเทศ รุวมไปถ้ืงมาตัรุการุ ชิม ช�อป ใช�
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 ในส่วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคการุ
ค�าแล็ะการุบริุการุ	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้่ทีำ�ระดัำบ	50.1	
ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ	จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ	44.7	เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิ
คำาสั�งซ่ึ่�อ	ปริมาณ์การผู้ลิต	การลงทุำนิ	และการจั�างงานิ	ทีำ�มีการปรับตัวเพิ�ม
ส้งข้้�นิ	 ส่งผู้ลทำำาให�ปัจัจััยดำ�านิกำาไรปรับตัวเพิ�มส้งข้้�นิอย่างเห็นิไดำ�ชัดำ	 ทัำ�งนีิ�
สาเหตุมาจัากการลงทุำนิข้องกิจัการทีำ�เพิ�มส้งข้้�นิ	 โดำยเฉพาะการลงทุำนิในิ
ภูาคการค�าวัสดุำก่อสร�าง	สะทำ�อนิจัากดัำชนีิ	ฯ	การลงทุำนิทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ
จัากระดัำบ	 41.2	 ในิเด่ำอนิก่อนิหนิ�ามาอย้่ทีำ�ระดัำบ	 48.6	 ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิ	
พร�อมทัำ�งการฟ้ื้�นิตัวข้องผู้้�บริโภูคจัากมาตรการภูาครัฐบาลทีำ�ส่งเสริมการ
ใช�จ่ัายในิโครงการชิม	 ช�อป	 ใช�	 สะทำ�อนิจัากยอดำคำาสั�งซ่ึ่�อ	 โดำยเฉพาะในิ
สินิค�าอุปโภูคบริโภูคทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ	จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าอย้ที่ำ�ระดัำบ	35.2	
มาอย้่ทีำ�ระดัำบ	 50.9	 ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิ	 ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�
ประกอบการ	SME	คาดำการณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้ที่ำ�ระดัำบ
	56.2		สะทำ�อนิถึง้การคาดำการณ์์การทำอ่งเทีำ�ยวข้องนิกัท่ำองเทีำ�ยวทัำ�งในิและ
ต่างประเทำศจัะมีจัำานิวนิเพิ�มส้งข้้�นิ	 พร�อมทัำ�งมาตรการภูาครัฐบาลทีำ�ช่วย
ส่งเสริมให�ประชาชนิมีกำาลังซ่ึ่�อภูายในิประเทำศมากข้้�นิ		

 ปัจิจัิยภูาวะเศรุษฐกิจิในปรุะเทศแล็ะอำานาจิซืึ่�อขึ้องปรุะชาชน
ส่งผู้ล็ต่ัอกิจิการุมากที�สุดื เน่ิ�องจัากกำาลังซ่ึ่�อข้องผู้้�บริโภูคทัำ�งในิและต่าง
ประเทำศ	 พร�อมทัำ�งมาตรการข้องภูาครัฐบาลทีำ�ช่วยส่งเสริมธุุรกิจั	 SME	
ประกอบกับการส่งเสริมกำาลังซ่ึ่�อข้องผู้้�บริโภูค	 รวมไปถ้ึงโครงสร�างข้อง
ภู้มิภูาคทีำ�เป็นิแรงด้ำงด้ำดำทัำ�งนัิกท่ำองเทีำ�ยวและนัิกลงทุำนิ	 ส่งผู้ลทำำาให�ผู้ล
ประกอบการข้องธุุรกิจัปรับตัวเพิ�มส้งข้้�นิ	โดำยปัจัจััยทีำ�ส่งผู้ลกระทำบรองลง
มาไดำ�แก่	 การแข่้งขั้นิทำางการตลาดำ	 การเปลี�ยนิแปลงพฤติกรรมข้องผู้้�
บริโภูค		ราคาต�นิทุำนิ/ค่าแรงงานิ	และสภูาวะเศรษฐกิจัโลก	ตามลำาดัำบ

ดัืชนีภูาวะเศรุษฐกิจิแล็ะธุุรุกิจิ SME 
ปรุะจิำาเดืือนพฤศจิิกายน 2562

	 ภูาพรวมดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัในิเข้ต	กรุงเทำพ	ฯ
	และปริมณ์ฑล	ปรับตัวเพิ�มข้้�นิในิทุำกองค์ประกอบอย่างเห็นิไดำ�ชัดำ
	 โดำยเฉพาะดัำชนีิการส่งออก	 ทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิอย่างมากจัากเด่ำอนิ
ก่อนิหนิ�าจัากระดัำบ	34.1	มาเป็นิ	43.5	 ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิ	 ซ้ึ่�งหาก
พิจัารณ์าถ้ึงดัำชนีิหนีิ�สินิข้องกิจัการ	พบว่ามีสาเหตุมาจัากการปรับ
ตัวเพิ�มข้้�นิข้องการลงทำุนิธุุรกิจัทัำ�งในิภูาคการผู้ลิต	 และภูาคการ
ค�าและการบริการ	 และดัำชนีิภูาพรวมธุุรกิจัทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ	 จัาก
กำาลังซ่ึ่�อข้องผู้้�บริโภูคทัำ�งในิและต่างประเทำศมีจัำานิวนิทีำ�เพิ�มส้งข้้�นิ	
และดัำชนีิการส่งออกทีำ�มีการปรับเพิ�มข้้�นิมากทีำ�สุดำ	เน่ิ�องจัากในิเข้ต
กรุงเทำพ	ฯ	และปริมณ์ฑลเป็นิศ้นิย์การค�านิานิาชาติ	พร�อมทัำ�งการ
ปรับโครงสร�างพ่�นิฐานิจัากภูาครัฐบาลช่วยรองรับการเข้�ามาข้อง
กำาลังซ่ึ่�อจัากตลาดำต่างประเทำศทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ	
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ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคใตั�
ปรุะจิำาเดืือนพฤศจิิกายน 2562

 ค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในเดืือนปัจิจุิบัน
อย่้ที�รุะดัืบ 55.5 ค่อนขึ้�างทรุงตััวจิากเดืือนก่อนหน�าที�รุะดัืบ 55.8 จัาก
ปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ึ่�อ	และ	ปริมาณ์การผู้ลิต	การค�าและบริการ	ทีำ�ปรับตัว
เพิ�มข้้�นิเล็กนิ�อย	 แต่ดำ�านิกำาไรปรับตัวลดำลงเล็กนิ�อยจัากต�นิทุำนิการผู้ลิต
ทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ	 สาเหตุข้องการปรับเพิ�มข้้�นิข้ององค์ประกอบคำาสั�งซ่ึ่�อ
	และ	ปริมาณ์การผู้ลิต	การค�า	บริการ	 ส่วนิหน้ิ�งจัากมาตรการข้องภูาค
รัฐ	 ทีำ�ส่งผู้ลดีำต่อภูาคการค�าส่ง	 ค�าปลีก	 อีกทัำ�งภูาคการท่ำองเทีำ�ยวกลับมา
ข้ยายตัวจัากการเริ�มเปิดำเกาะฝัั่�งทำะเลอันิดำามันิ	 เน่ิ�องจัากอิทำธิุพลข้อง
มรสุมเริ�มหมดำลง	 และนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวรัสเซีึ่ยทีำ�เพิ�มข้้�นิจัากการเปิดำเส�นิ
ทำางการบินิเพิ�มทีำ�จัังหวัดำภู้เก็ต	แต่ต�นิทุำนิการผู้ลิตปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัากราคา
นิำ�ามันิปาล์มทีำ�เพิ�มข้้�นิ	และราคาวัตถุึดิำบอ่�นิ	ๆ 	ทีำ�เกี�ยวข้�อง	โดำยในิส่วนิข้อง
ค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำการณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าในิ
เด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	47.9	เป็นิเพราะผู้้�ประกอบการ	SME	ประเมินิ
ว่าภูาวะเศรษฐกิจัอนิาคตจัะยังชะลอตัวลง	 เพราะกำาลังซ่ึ่�อข้องผู้้�บริโภูค
นิอกภูาคการเกษตรทีำ�ลดำลง	 และ	 ราคาวัตถุึดิำบ	 ราคานิำ�ามันิปาล์มทีำ�ยังมี
แนิวโนิ�มปรับตัวเพิ�มข้้�นิ	กระทำบต่อต�นิทุำนิการผู้ลิตในิหลายสาข้า

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

• ค่าดืัชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ทรุงตััว
จิากเดืือนก่อนหน�าอย่้ที�รุะดัืบ 55.5 จิากการุคำาสั�งซืึ่�อ 
ปริุมาณ์การุผู้ลิ็ตั การุค�า บริุการุ ปรัุบตััวเพิ�มข้ึ้�น แต่ัตั�นทุน
การุผู้ลิ็ตัยังคงเพิ�มข้ึ้�น

• การุค�าส่งแล็ะค�าปล็ีก สินค�าอุปโภูคแล็ะบรุิโภูค มี
ยอดืคำาสั�งซืึ่�อเพิ�มข้ึ้�นจิากมาตัรุการุ “ชมิ ช�อป ใช�” ขึ้องภูาค
รัุฐ

• จิำานวนนักท่องเที�ยวเพิ�มข้ึ้�นจิากเดืือนก่อนหน�า 
โดืยเฉีพาะนักท่องเที�ยวรัุสเซีึ่ย ผู้ล็จิากการุเปิดืเส�นทางการุ
บินเพิ�มที�จัิงหวัดืภู้เก็ตั แต่ัจิำานวนนักท่องเที�ยวจีินปรัุบตััว
ล็ดืล็ง  

• ภูาคการุท่องเที�ยวกลั็บมาขึ้ยายตััวเพิ�มขึ้้�น  แล็ะ
กลั็บมาค้กคักอีกครัุ�งหลั็งจิากมีการุเปิดืเกาะฝัั่�งทะเล็
อันดืามัน

 ในส่วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคการุ
ผู้ลิ็ตั	 ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 อย้่ทีำ�ระดัำบ	 59.8	 ปรับตัว
เพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ	 56.6	 เป็นิผู้ลจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ึ่�อ	
ปริมาณ์การผู้ลิต	และการลงทำนุิ	ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ	แต่การจั�างงานิยงัทำรงตัว
ทีำ�ระดัำบเดิำม	แม�ว่าปัจัจััยดำ�านิกำาไรจัะปรับตัวลดำลงเล็กนิ�อยจัากต�นิทุำนิรวม
ทีำ�เพิ�มข้้�นิจัากราคาวัตถุึดิำบต่างๆ	 โดำยในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�
ประกอบการ	SME	คาดำการณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าในิเด่ำอนิปจััจุับันิอย้ที่ำ�ระดัำบ
	49.3	เป็นิเหตุมาจัากผู้้�ประกอบการประเมินิว่าเศรษฐกิจัจัะยังไม่ฟ้ื้�นิตัว
จัากเดิำม	 แต่ต�นิทุำนิค่าสินิค�าและค่าจั�างแรงงานิมีแนิวโนิ�มจัะปรับตัวเพิ�ม
ข้้�นิจัากนิโยบายข้องภูาครัฐ
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 ดัืชนีภูาวะเศรุษฐกิจิแล็ะธุุรุกิจิ SME
ปรุะจิำาเดืือนพฤศจิิกายน 2562

	 ภูาพรวมดำัชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัในิภูาคใต�	 ปรับ
ตัวเพิ�มข้้�นิเลก็นิ�อย	จัากดัำชนีิภูาวะเศรษฐกจิัข้องประเทำศ	ดำชันีิภูาพ
รวมธุุรกิจั	และการใช�กำาลังผู้ลิตทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ	ข้ณ์ะทีำ�ดัำชนีิราคา
ข้ายสินิค�าค่อนิข้�างทำรงตัวทีำ�ระดัำบเดิำม	และดัำชนีิสภูาพคล่องทำางการ
เงินิปรับตัวลดำลง	 พบว่าสาเหตุข้องการเปลี�ยนิแปลงดัำชนีิข้�างต�นิ
เป็นิผู้ลมาจัากการเพิ�มกำาลังการผู้ลิตเพ่�อสต็อกสินิค�าก่อนิช่วงปลาย
ปีทีำ�คาดำว่าจัะข้ายสินิค�าไดำ�มากกว่าช่วงอ่�นิๆ	และ	เร่งผู้ลิตก่อนิทีำ�จัะ
มีการปรับเพิ�มข้้�นิข้องราคาวัตถุึดิำบ	ข้ณ์ะทีำ�ราคาสินิค�าและบริการ
ไม่สามารถึปรับเพิ�มส้งกว่านีิ�ไดำ�มาก

 ในส่วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุSME ภูาคการุค�า
แล็ะการุบริุการุ	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิ	ฯความเช่�อมั�นิอย้่ทีำ�ระดัำบ	54.5	
ปรับตัวลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ	55.5	เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�ง
ซ่ึ่�อ	การลงทุำนิ	ทีำ�ปรับตัวลดำลง	แต่การจั�างงานิปรับตัวเพิ�มข้้�นิเล็กนิ�อย	ส่ง
ผู้ลให�กำาไรปรับตัวลดำลง	จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ	67.6	มาอย้่ทีำ�ระดัำบ	
64.1	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิ	ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	
คาดำการณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	47.6	เป็นิเหตุมา
จัากผู้้�ประกอบการประเมินิว่าเศรษฐกิจัจัะยงัไม่ฟ้ื้�นิตัวจัากเดิำม	ต�นิทุำนิค่า
จั�างแรงงานิมีแนิวโนิ�มจัะปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัากนิโยบายทีำ�เคยประกาศข้อง
ภูาครัฐ	และการแข็้งค่าข้องเงินิบาทำทีำ�จัะส่งผู้ลต่อสาข้าการท่ำองเทีำ�ยว

 ปัจิจัิยภูาวะเศรุษฐกิจิในปรุะเทศแล็ะอำานาจิซืึ่�อขึ้องปรุะชาชน
ส่งผู้ล็ต่ัอกิจิการุมากที�สุดื	เน่ิ�องจัากราคาสนิิค�าเกษตรปรบัตัวเพิ�มข้้�นิ	ส่ง
ผู้ลให�คนิในิภูาคการเกษตรมีกำาลังซ่ึ่�อทีำ�เพิ�มข้้�นิ	และอุปสงค์ทีำ�ข้ยายตัวข้อง
ภูาคการท่ำองเทีำ�ยวหลังหมดำฤด้ำมรสุมฝัั่�งทำะเลอันิดำามันิ	โดำยปัจัจััยทีำ�ส่งผู้ลก
ระทำบต่อกิจัการรองมาไดำ�แก่	 การแข่้งขั้นิทำางการตลาดำ	 ราคาต�นิทุำนิ/
ค่าแรงงานิ	เปลี�ยนิแปลงพฤติกรรมข้องผู้้�บริโภูค	และคุณ์ภูาพฝีั่ม่อแรงงานิ
	ตามลำาดัำบ
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 ค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในเดืือนปัจิจุิบันอย่้
ที�รุะดัืบ 52.2  ปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ	50.8		เป็นิผู้ล
มาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ึ่�อ	 	ปริมาณ์การผู้ลิต	 	การลงทุำนิ	 	และการจั�าง
งานิ		ทีำ�มีการปรับตัวเพิ�มส้งข้้�นิ		โดำยสาเหตุข้องการปรับเพิ�มข้้�นิข้ององค์
ประกอบดำงักล่าวมาจัากโดำยปัจัจััยคำาสั�งซ่ึ่�อทีำ�มีการปรับตัวเพิ�มข้้�นิมากจัาก
	 51.2	 ในิเด่ำอนิก่อนิมาอย้่ทีำ�ระดัำบ	 57.0	 ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิ	 	 ทัำ�งนีิ�เพราะ
พฤตกิรรมข้องผู้้�บรโิภูคทีำ�เปลี�ยนิแปลงไป	นิิยมสั�งซ่ึ่�อสินิค�าออนิไลนิ	์ทำำาให�
ส่งผู้ลดีำกับธุุรกิจัทีำ�มีช่องทำางการจัำาหน่ิายออนิไลน์ิ	ทำำาให�กลุ่มธุุรกิจัการค�า
	modern	trade	มีการแข่้งขั้นิทำางการตลาดำเพิ�มข้้�นิ	โดำยในิส่วนิข้องค่า
ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำการณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าในิเด่ำอนิ
ปัจัจุับันิอย้ที่ำ�ระดัำบ	59.1		เป็นิเหตุมาจัากอย้ใ่นิช่วงฤด้ำกาลท่ำองเทีำ�ยว	และ
ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์ปริมาณ์การใช�จ่ัายข้องผู้้�บริโภูคจัะเพิ�มข้้�นิโดำย
เฉพาะในิช่วงสิ�นิปี

 ในส่วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคการุ
ผู้ลิ็ตั	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้่ทีำ�ระดัำบ	53.9		ปรับตัวเพิ�ม
ข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ	50.6		เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ึ่�อทีำ�
เพิ�มข้้�นิ	สะทำ�อนิจัากดัำชนีิกำาไรปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัาก	51.5	ในิเด่ำอนิก่อนิมา
อย้ที่ำ�ระดัำบ	58.8	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิ	เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการต�องการเร่งผู้ลิต
สินิค�าเพ่�อสต็อกเตรียมเทำศกาลสิ�นิปี	 และส่วนิหน้ิ�งเป็นิผู้ลจัากมาตรการ
กระตุ�นิเศรษฐกิจัข้องภูาครัฐ		ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบ
การ	SME	คาดำการณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	60.1	
ซ้ึ่�งผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์ว่าจัะเพิ�มข้้�นิ		เป็นิเหตุมาจัากล้กค�าไดำ�รับคำา
สั�งซ่ึ่�อจัากผู้้�บริโภูคมากข้้�นิ	ส่งผู้ลให�ความเช่�อมั�นิในิภูาคการผู้ลิตเพิ�มข้้�นิ

ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME
ภูาคตัะวันออกเฉีียงเหนือ

ปรุะจิำาเดืือนพฤศจิิกายน 2562

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

• ค่าดืัชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ปรุับตััว
เพิ�มข้ึ้�นจิากเดืือนก่อนหน�ามาอย่้ที�รุะดัืบ 52.2 จิากการุที�
ดัืชนี ฯ องค์ปรุะกอบส่วนใหญ่มีการุปรัุบตััวเพิ�มส้งข้ึ้�น โดืย
เฉีพาะในดื�านคำาสั�งซืึ่�อ แล็ะดื�านปริุมาณ์การุผู้ลิ็ตั 

• พฤตักิรุรุมขึ้องผู้้�บริุโภูคเปลี็�ยนแปล็งไป โดืยหนัไป
ซืึ่�อสินค�าผู่้านรุะบบออนไล็น์มากข้ึ้�นทำาให�ยอดืขึ้ายเพิ�มข้ึ้�น  
โดืยเฉีพาะธุุรุกิจิขึ้นส่งในท�องถิื�นทำาให�มีผู้ล็ปรุะกอบการุดีื
ข้ึ้�น ส่งผู้ล็ให�กลุ่็มธุุรุกิจิการุค�า modern trade มีการุแข่ึ้งขัึ้น
ทางการุตัล็าดืเพิ�มข้ึ้�น
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 ในส่วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคการุ
ค�าแล็ะการุบริุการุ ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้่ทีำ�ระดัำบ	51.4	
เพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�อย้่ระดำับ	 50.8	 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยคำาสั�งซ่ึ่�อ	
ปริมาณ์การผู้ลิต		การค�าและการบริการทีำ�เพิ�มข้้�นิ	โดำยเฉพาะดัำชนีิคำาสั�ง
ซ่ึ่�อทีำ�ปรับเพิ�มค่อนิข้�างมากจัาก	 50.7	 ในิเด่ำอนิก่อนิ	 มาอย้่ทีำ�ระดัำบ	 54.0	
ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิ	 โดำยมีสาเหตุจัากการใช�จ่ัายข้องผู้้�บริโภูคทีำ�เป็นินัิกท่ำอง
เทีำ�ยว	 ทัำ�งชาวไทำยและชาวต่างชาติทีำ�เพิ�มข้้�นิ	 รวมไปถึ้งการใช�จ่ัายข้องผู้้�
บริโภูคในิทำ�องถิึ�นิทีำ�เตรียมการต�อนิรับการกลับมาข้องญ่าติพี�นิ�องทีำ�ไป
ทำำางานิต่างจัังหวัดำ	 ซ้ึ่�งสะทำ�อนิจัากดัำชนีิองค์ประกอบดำ�านิกำาไรทีำ�เพิ�มข้้�นิ
จัาก	52.5	ในิเด่ำอนิก่อนิเป็นิ	54.2	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิ		ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิ
ความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	 SME	 คาดำการณ์์	 3	 เด่ำอนิข้�างหนิ�าในิเด่ำอนิ
ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	58.6	สะทำ�อนิถ้ึงความเช่�อมั�นิทีำ�ดีำต่อสภูาวะเศรษฐกิจั
ต่อเน่ิ�อง		โดำยผู้้�ประกอบการมีความเช่�อมั�นิเพราะเป็นิช่วงข้องการเดิำนิทำาง
ท่ำองเทีำ�ยว		และการจัับจ่ัายใช�สอยข้องผู้้�บริโภูคในิช่วงสิ�นิปีทีำ�มากกว่าเม่�อ
เทีำยบกับช่วงอ่�นิ	ๆ		

 ปัจิจัิยภูาวะเศรุษฐกิจิในปรุะเทศแล็ะอำานาจิซืึ่�อขึ้องปรุะชาชน
ส่งผู้ล็ต่ัอกิจิการุมากที�สุดื	 เน่ิ�องจัากผู้้�บริโภูคมีการจัับจ่ัายใช�สอยมากในิ
ช่วงเทำศกาล	โดำยปัจัจััยทีำ�ส่งผู้ลกระทำบต่อกิจัการรองมาไดำ�แก่	การแข่้งขั้นิ
ในิตลาดำ	 	 การเปลี�ยนิแปลงพฤติกรรมข้องผู้้�บริโภูค	 ราคาต�นิทำุนิสินิค�า	
ค่าแรงงานิ	ระดัำบราคานิำ�ามันิและค่าข้นิส่ง	ตามลำาดัำบ

ดัืชนีภูาวะเศรุษฐกิจิแล็ะธุุรุกิจิ SME 
ปรุะจิำาเดืือนพฤศจิิกายน 2562

	 ภูาพรวมดำชันีิภูาวะเศรษฐกจิัและธุุรกิจัในิภูาคตะวนัิออก
เฉียงเหน่ิอ	อย้่ในิระดัำบส้งกว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50สะทำ�อนิจัากดัำชนีิ
การใช�กำาลังการผู้ลิต	ทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัาก	51.7	ในิเด่ำอนิก่อนิ		มา
อย้ที่ำ�ระดัำบ	55.0	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิ		ในิข้ณ์ะทีำ�ดัำชนีิภูาพรวมข้องธุุรกิจั
		สภูาพคล่องทำางการเงินิ	มีการปรับตัวเพิ�มส้งข้้�นิ	โดำยสาเหตุข้อง
การปรับตัวเพิ�มข้้�นิมาจัากการจัับจ่ัายใช�สอยข้องนัิกท่ำองเทีำ�ยวทีำ�มี
มากในิช่วงทีำ�เป็นิฤด้ำกาลท่ำองเทีำ�ยว		
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ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคตัะวันออก
ปรุะจิำาเดืือนพฤศจิิกายน 2562

ในิเด่ำอนิปัจัจุับนัิอย้ที่ำ�ระดัำบ	49.8	ปรับตัวลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าเล็กนิ�อย
แต่ยังคงมีระดัำบทีำ�ส้งกว่าค่าดัำชนีิในิปัจัจุับันิ	 เป็นิเหตุมาจัากความเช่�อมั�นิ
ในิสภูาวะเศรษฐกิจัข้องประเทำศมีทิำศทำางทีำ�ลดำลงในิอนิาคตระยะสั�นิ	

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

• ค่าดืัชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในภูาค
ตัะวันออก ปรุบัตััวล็ดืล็งเล็็กน�อยจิากเดืือนกอ่นหน�ามาอย่้ที�
รุะดัืบ 49.3 จิากปัจิจัิยดื�านคำาสั�งซืึ่�อ ปริุมาณ์การุผู้ลิ็ตั การุ
ค�าแล็ะการุบริุการุที�ปรัุบตััวล็ดืล็ง เนื�องจิากจิำานวนนักท่อง
เที�ยวชาวจีิน เกาหลี็ หันไปเที�ยวเวียดืนาม  รุวมถ้ืงโรุงงาน
อุตัสาหกรุรุมเริุ�มมีการุปิดืตััวจิากสภูาวะการุชะล็อตััวขึ้อง
เศรุษฐกิจิทั�วโล็ก แล็ะธุุรุกิจิภูาคการุบริุการุบางสาขึ้ามีการุ
แข่ึ้งขัึ้นกันส้ง เช่น สาขึ้าโล็จิิสติักส์ 

• การุเปล็ี�ยนแปล็งพฤตัิกรุรุมนักท่องเที�ยวชาวไทย
ที�เน�นความปรุะหยัดืมากข้ึ้�น ทำาให�หันมาซืึ่�อสินค�าแล็ะ
บริุการุจิากภูาคธุุรุกิจิรุายย่อยแล็ะขึ้นาดืย่อมเพิ�มข้ึ้�น รุวมไป
ถ้ืงธุุรุกิจิ SME ในสถืานที�ท่องเที�ยวมีการุขึ้ายสินค�าแล็ะ
บริุการุให�แก่ชาวต่ัางชาติัที�เขึ้�ามาในปรุะเทศ ส่งผู้ล็ให�ดัืชนี
ดื�านการุส่งออกเพิ�มข้ึ้�น  

• โรุงงานส่วนใหญ่เรุิ�มล็ดืกำาล็งัการุผู้ล็ติั แล็ะปรุบัล็ดื
จิำานวนแรุงงานในพื�นที�โดืยเป็นผู้ล็มาจิากการุชะล็อตััวขึ้อง
เศรุษฐกิจิทั�วโล็ก 

 ในส่วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคการุ
ผู้ลิ็ตั ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้่ทีำ�ระดัำบ	48.8	ปรับตัวเพิ�ม
ข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ	 47.5	 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยการลงทุำนิรวม	
ปริมาณ์การผู้ลิต	การค�าและการบริการ	และคำาสั�งซ่ึ่�อ	ทีำ�มีการปรับตัวเพิ�ม
ข้้�นิ	ส่วนิปัจัจััยองค์ประกอบดำ�านิกำาไรอย้่ในิระดัำบคงทีำ�จัากเด่ำอนิก่อนิ	แต่
มีระดัำบทีำ�ตำ�ากว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	 50	 เน่ิ�องจัากถ้ึงแม�จัะมีปัจัจััยเสริมจัาก
การลงทำุนิ	 คำาสั�งซ่ึ่�อ	 ปริมาณ์การผู้ลิต	 แต่ยังเผู้ชิญ่กับภูาวะต�นิทำุนิทีำ�เพิ�ม
ข้้�นิ	 จ้ังทำำาให�กำาไรไม่สามารถึปรับตัวเพิ�มข้้�นิตามยอดำคำาสั�งซ่ึ่�อ	 เน่ิ�องจัาก
การเพิ�มข้้�นิข้องราคาปจััจััยการผู้ลิต	เช่นิ	ราคานิำ�ามันิดีำเซึ่ลทีำ�ปรับตัวส้งข้้�นิ
	+0.1	ในิชว่งดัำงกล่าว	ในิสว่นิข้องคา่ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	
คาดำการณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	46.8	ซ้ึ่�งมีระดัำบ
ทำรงตัวจัากเด่ำอนิทีำ�แล�ว	และอย้่ในิระดัำบตำ�ากว่าค่าดัำชนีิในิปัจัจุับันิและตำ�า
กว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	ทัำ�งนีิ�สะทำ�อนิให�เห็นิว่าหน่ิวยธุุรกิจัภูาคการผู้ลติเริ�ม
มีระดัำบการคาดำการสถึานิการณ์์ทำางเศรษฐกิจัในิระดัำบทีำ�ไม่ดีำนัิก

 ค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในเดืือนปัจิจุิบันอย่้
ที�รุะดัืบ 49.3 ปรัุบตััวล็ดืล็งเล็็กน�อยจิากเดืือนก่อนหน�าที�รุะดัืบ 49.8 
จัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ึ่�อ	ปริมาณ์การผู้ลิต	การค�าและการบริการทีำ�ปรับตัว
ลดำลง	 เน่ิ�องจัากจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวมีการซ่ึ่�อทัำวร์ลดำลงถ้ึงแม�จัะเป็นิ
ฤด้ำกาลท่ำองเทีำ�ยว	 โดำยพบว่าอัตราการเข้�าพักในิเม่องท่ำองเทีำ�ยวสำาคัญ่ลดำ
ลงจัากเดิำมถ้ึงร�อยละ	20	 นัิกท่ำองเทีำ�ยวจีันิและเกาหลีมีจัำานิวนิลดำลงจัาก
การเปลี�ยนิจุัดำหมายไปท่ำองเทีำ�ยวประเทำศเวียดำนิาม	และนิิยมมาท่ำองเทีำ�ยว
ดำ�วยตัวเองหร่อท่ำองเทีำ�ยวเป็นิกลุ่มเล็ก	 ๆ	 มากยิ�งข้้�นิ	 ทำางดำ�านิโรงงานิ
อุตสาหกรรมเริ�มมีการปิดำตัว	ลดำเวลาทำำางานิ	กำาลังการผู้ลิตและมีการเลิก
จั�างงานิแรงงานิ	 จัากสภูาวะการชะลอตัวข้องเศรษฐกิจัทัำ�วโลก	 ธุุรกิจั
บริการบางสาข้ามีการแข่้งขั้นิกันิส้ง	เช่นิ	สาข้าโลจิัสติกส์	ผู้้�ให�บริการราย
ใหญ่่จัะไดำ�เปรียบในิดำ�านิต�นิทุำนิ	ทำำาให�มีการแข่้งขั้นิในิเร่�องข้องราคาการให�
บริการ	 แต่อย่างไรก็ตามดัำชนีิองค์ประกอบดำ�านิกำาไรมีระดัำบเพิ�มข้้�นิจัาก
เด่ำอนิก่อนิหนิ�าเน่ิ�องจัากยอดำการส่งออกยังอย้่ในิระดัำบทีำ�ดีำและเพิ�มข้้�นิ	
สอดำคล�องกบัพฤติกรรมการทำอ่งเทีำ�ยวข้องนิกัท่ำองเทีำ�ยวทีำ�เปลี�ยนิแปลงไป
โดำยมีความระมัดำระวังการใช�จั่ายและประหยัดำมากข้้�นิ	 ทำำาให�หันิมาซ่ึ่�อ
สินิค�าและบริการจัากภูาคธุุรกิจัทีำ�มีรายยอ่ยและข้นิาดำย่อมมากข้้�นิ	ในิส่วนิ
ข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำการณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�า
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 ดัืชนีภูาวะเศรุษฐกิจิแล็ะธุุรุกิจิ SME
ปรุะจิำาเดืือนพฤศจิิกายน 2562

	 ภูาพรวมดำชันีิภูาวะเศรษฐกจิัและธุุรกิจัในิภูาคตะวนัิออก
	ปรับตัวเพิ�มข้้�นิในิบางองค์ประกอบไดำ�แก่	ดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและ
ธุุรกิจัในิภูาพรวมข้องธุุรกิจั	และการส่งออก	เน่ิ�องจัากธุุรกิจัในิภูาค
การค�าและการบริการ	 มีความสามารถึข้ายสินิค�าและบริการแก่
ล้กค�าชาวตา่งชาตทีิำ�เข้�ามาในิประเทำศมากข้้�นิ	มาจัากพฤตกิรรมข้อง
ผู้้�บริโภูคและนัิกท่ำองเทีำ�ยวทีำ�มีความระมัดำระวังการใช�จ่ัายมากข้้�นิ	
ทำำาให�มีดัำชนีิดำ�านิการส่งออกเพิ�มข้้�นิ	ส่งผู้ลให�ดัำชนีิภูาพรวมข้องธุุรกิจั
	ดัำชนีิสภูาพคล่อง	และภูาวะหนีิ�สินิข้องกิจัการดีำข้้�นิดำ�วยในิเด่ำอนินีิ�	
แต่ดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัข้องประเทำศ	การใช�กำาลังการผู้ลิตและราคา
ข้ายสินิค�ามีระดัำบทีำ�ลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิ	

 ในส่วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคการุ
ค�าแล็ะการุบริุการุ	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้่ทีำ�ระดัำบ	49.5	
ปรับตัวลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ	 50.5	 เป็นิผู้ลมาจัากการลดำลง
ข้องดัำชนีิการลงทำนุิรวม	และดำชันีิดำ�านิต�นิทุำนิทีำ�ลดำลง	แต่ดัำชนีิดำ�านิกำาไรปรับ
ตัวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิ	เน่ิ�องจัากการเปลี�ยนิพฤติกรรมข้องผู้้�บริโภูคและ
นัิกท่ำองเทีำ�ยวทีำ�มีความระมัดำระวังการใช�จั่ายและเล่อกทีำ�จัะซ่ึ่�อสินิค�าและ
บริการจัากภูาคธุุรกิจัรายยอ่ยและข้นิาดำย่อมมากข้้�นิ	ทำำาให�มีดัำชนีิดำ�านิการ
ส่งออกเพิ�มข้้�นิ	 โดำยเฉพาะการข้ายสินิค�าและบริการให�แก่ชาวต่างชาติทีำ�
เข้�ามาในิประเทำศ	 ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	 SME	
คาดำการณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้ที่ำ�ระดัำบ	50.7	มีระดัำบทีำ�ลดำ
ลงจัากเด่ำอนิก่อนิ	 สะทำ�อนิถึ้งความเช่�อมั�นิข้องภูาคธุุรกิจัในิสภูาวะ
เศรษฐกิจัเริ�มมีทิำศทำางทีำ�ลดำลง	

 ปัจิจัิยภูาวะเศรุษฐกิจิในปรุะเทศแล็ะอำานาจิซืึ่�อขึ้องปรุะชาชน
ส่งผู้ล็ต่ัอกิจิการุมากที�สุดื เน่ิ�องจัากกำาลังซ่ึ่�อข้องผู้้�บริโภูคทัำ�งในิและต่าง
ประเทำศลดำลง	จัากพฤตกิารการจัับจัา่ยใช�สอยทีำ�ประหยดัำมากข้้�นิ	เป็นิเหตุ
มาจัากสภูาวะการชะลอตัวข้องเศษฐกิจัทัำ�วโลก	และการปิดำตัวข้องโรงงานิ
ทำำาให�เริ�มมีแรงงานิตกงานิในิพ่�นิทีำ�	 แต่กลับส่งผู้ลดีำต่อธุุรกิจัรายย่อยและ
ข้นิาดำย่อมบางส่วนิทีำ�สามารถึข้ายสินิค�าให�แก่ผู้้�บริโภูคทีำ�มีพฤติกรรม
ประหยัดำเน่ิ�องจัากมีราคาข้ายสินิค�าและบริการทีำ�ถ้ึกกว่าภูาคธุุรกิจัทีำ�มี
ข้นิาดำใหญ่่	ส่วนิปัจัจััยทีำ�ส่งผู้ลกระทำบต่อกิจัการระดัำบรองลงมาไดำ�แก่	การ
แข่้งขั้นิทำางการตลาดำ	 การเปลี�ยนิแปลงพฤติกรรมข้องผู้้�บริโภูค	 	 ราคา
ต�นิทุำนิ	ค่าแรงงานิ	และสถึานิการณ์์ทำางการเม่องทีำ�มีต่อกิจัการ	ตามลำาดัำบ
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ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคกล็าง
ปรุะจิำาเดืือนพฤศจิิกายน 2562

 ค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในเดืือนปัจิจุิบันอย่้
ที�รุะดัืบ 56.2 ปรัุบตััวเพิ�มส้งข้ึ้�นจิากเดืือนก่อนหน�าที�รุะดัืบ 53.1 จัาก
ปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ึ่�อทีำ�มีการปรับตัวเพิ�มส้งข้้�นิ	 ส่งผู้ลให�ปัจัจััยดำ�านิปริมาณ์
การผู้ลิต	การค�าและการบริการ	การลงทุำนิ	และกำาไรเพิ�มส้งข้้�นิตามไปดำ�วย
	โดำยผู้ลมาจัากการทีำ�ในิเด่ำอนิพฤศจิักายนิเป็นิช่วงฤด้ำกาลเก็บเกี�ยวผู้ลผู้ลิต
ทำางการเกษตร	เช่นิ	ข้�าว	อ�อย	มะพร�าว	ส่งผู้ลให�เกษตรกรมีรายไดำ�มาจัับ
จ่ัายใช�สอยมากข้้�นิ	 อีกทัำ�งแรงงานิไทำย	 และแรงงานิต่างชาติ	 ในิภูาค
เกษตรกรรม	มีกำาลังซ่ึ่�อมาจัับจ่ัายใช�สอยมากข้้�นิในิช่วงหลังการเก็บเกี�ยว
	และมีการจัับจ่ัายใช�สอยเพ่�อเตรียมกลับภู้มิลำาเนิา	โดำยในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิ
ความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำการณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ
	 38.5	 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการ	 SME	 ยังประเมินิภูาวะเศรษฐกิจั
อนิาคตทีำ�ชะลอตัวลงเพราะมีความกังวลกับปัญ่หาภัูยแล�ง	ผู้ลผู้ลิตทำางการ
เกษตรตกตำ�า	 ต�นิทุำนิเพิ�มส้งข้้�นิ	 และคาดำว่าผู้้�บริโภูคจัะชะลอการจัับจ่ัาย
ใช�สอยต่อไปในิอนิาคต	อีกทัำ�งนัิกท่ำองเทีำ�ยวต่างชาติ	ประเทำศแถึบยุโรปจัะ
เดิำนิทำางกลับประเทำศในิช่วงเด่ำอนิธัุนิวาคม	 เพ่�อเตรียมจััดำงานิฉลอง
คริสต์มาสและเทำศกาลปีใหม่ทีำ�ภู้มิลำาเนิาเดิำม

 ในส่วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคการุ
ผู้ลิ็ตั	 ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้่ทีำ�ระดัำบ	 56.5	ปรับตัวเพิ�ม
ส้งข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ	53.2	เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ึ่�อ
	และปริมาณ์การผู้ลิต	การค�าและบริการ	ทีำ�มีการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ	ส่งผู้ลให�
ปัจัจััยดำ�านิกำาไรเพิ�มข้้�นิอย่างเห็นิไดำ�ชัดำ	 เน่ิ�องจัากเป็นิช่วงข้องฤด้ำกาลเก็บ
เกี�ยวผู้ลผู้ลิตทำางการเกษตร	 ธุุรกิจัการแปรร้ปพ่ชผู้ลทำางการเกษตรมี
วัตถุึดิำบสำาหรบัผู้ลิตสินิค�าออกส่้ตลาดำมากข้้�นิ	แม�ต�องเผู้ชญิ่กับต�นิทุำนิทีำ�ส้ง
ข้้�นิ	 ผู้ลผู้ลิตทำางการเกษตรอย้่ในิระดำับตำ�ากว่าในิปีทีำ�ผู่้านิมา	 เน่ิ�องจัาก
ประสบปัญ่หาภัูยแล�ง	ส่งผู้ลให�ราคาสินิค�าส้งข้้�นิ	แต่ก็เป็นิช่วงทีำ�ผู้้�บริโภูค
ภูาคเกษตรกรรมส่วนิใหญ่่มีกำาลังซ่ึ่�อ	ในิการจัับจ่ัายใช�สอยเพิ�มข้้�นิ	โดำยในิ
ส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำการณ์์	3	เด่ำอนิข้�าง
หนิ�าในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้ที่ำ�ระดัำบ	31.7	เป็นิเหตมุาจัากการทีำ�ผู้้�ประกอบการ
	SME	ยงัประเมนิิภูาวะเศรษฐกจิัอนิาคตจัะชะลอตวัลงเพราะมคีวามกงัวล
กับปัญ่หาภัูยแล�ง	การข้าดำแคลนิวัตถุึดิำบ	ซ้ึ่�งเป็นิปัจัจััยเชิงลบในิภูาคการ
ผู้ลิต	และคาดำว่าผู้้�บริโภูคจัะชะลอการจัับจ่ัายใช�สอยต่อไปในิอนิาคต

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

• ค่าดืัชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ปรุับตััว
เพิ�มข้ึ้�นจิากเดืือนก่อนหน�ามาอย่้ที�รุะดัืบ 56.2 เป็นผู้ล็มาจิาก
เป็นช่วงฤด้ืกาล็เก็บเกี�ยวผู้ล็ผู้ลิ็ตัทางการุเกษตัรุที�สำาคัญขึ้อง
ภูาคกล็าง เช่น ขึ้�าว อ�อย มะพรุ�าว เป็นตั�น ปริุมาณ์ผู้ล็ผู้ลิ็ตั
ออกส่้ตัล็าดืเป็นจิำานวนมาก ซ้ึ่�งหลั็งฤด้ืการุเก็บเกี�ยว 
เกษตัรุกรุมีรุายไดื�จิากการุจิำาหน่ายสินค�าทางการุเกษตัรุ 
แล็ะแรุงงานภูาคเกษตัรุทั�งชาวไทย ชาวตั่างชาตัิ มีรุายไดื�
เพิ�มข้ึ้�น ส่งผู้ล็ให�กำาลั็งซืึ่�อปรัุบตััวเพิ�มส้งข้ึ้�น 

• จิากปรุิมาณ์นำ�าฝั่นที�ล็ดืล็ง ทำาให�เขึ้�าส้่ปัญหาภูัย
แล็�ง เกษตัรุกรุจ้ิงล็ดืพื�นที�การุเพาะปล้็กล็ง ส่งผู้ล็ให�ผู้ล็ผู้ล็ติั
ทางการุเกษตัรุล็ดืล็ง ตั�นทุนรุวมส้งข้ึ้�น รุาคาสนิค�าเกษตัรุส้ง
ข้ึ้�น



 ในส่วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุSME ภูาคการุค�า
แล็ะการุบริุการุ ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้่ทีำ�ระดัำบ	 56.1	
ปรับตัวเพิ�มส้งข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ	 53.1	 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััย
ดำ�านิคำาสั�งซ่ึ่�อ	และปริมาณ์การผู้ลิต	การค�าและบริการ	ทีำ�มีการปรับตัวเพิ�ม
ข้้�นิ	ส่งผู้ลให�ปัจัจััยดำ�านิกำาไรเพิ�มข้้�นิ	เน่ิ�องจัากนัิกท่ำองเทีำ�ยวทัำ�งชาวไทำย	และ
ต่างชาติหันิมาท่ำองเทีำ�ยวเชิงธุรรมชาติและวิถีึชีวิตชาวบ�านิมากข้้�นิ	และในิ
เด่ำอนินีิ�เป็นิช่วงทีำ�สภูาวะอากาศเย็นิเหมาะแก่การพักผู่้อนิ	ทำำาให�ธุุรกิจัในิ
ภูาคการท่ำองเทีำ�ยว	อาทิำ	การบริการดำ�านิโรงแรม	ทีำ�พัก	มีผู้ลประกอบการ
เพิ�มมากข้้�นิตามไปดำ�วย	โดำยในิสว่นิข้องคา่ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ
	 SME	 คาดำการณ์์	 3	 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ	 40.4	 เป็นิเหตุมาจัากผู้้�
ประกอบการ	SME	ยังประเมินิภูาวะเศรษฐกิจัอนิาคตทีำ�ชะลอตัวลง	และ
คาดำว่าผู้้�บริโภูคจัะชะลอการจัับจัา่ยใช�สอยต่อไปในิอนิาคต	อกีทัำ�งนัิกท่ำอง
เทีำ�ยวต่างชาติ	 ประเทำศแถึบยุโรปจัะเดิำนิทำางกลับประเทำศในิช่วงเด่ำอนิ
ธัุนิวาคม	เพ่�อเตรยีมจััดำงานิฉลองครสิต์มาสและเทำศกาลปใีหม่ทีำ�ภู้มิลำาเนิา
เดิำม
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ดัืชนีภูาวะเศรุษฐกิจิแล็ะธุุรุกิจิ SME
ปรุะจิำาเดืือนพฤศจิิกายน 2562

	 ภูาพรวมดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัในิภูาคกลาง	ปรับ
ตัวเพิ�มข้้�นิอยา่งเห็นิไดำ�ชัดำจัากเด่ำอนิกอ่นิหนิ�า	โดำยเฉพาะดำชันีิภูาวะ
รวมทำางธุุรกิจัอย้ที่ำ�ระดัำบ	55.9	รวมถ้ึงสภูาพคล่องทำางการเงินิ	การ
ใช�กำาลังการผู้ลิต	ตามลำาดัำบ	พบว่ามีสาเหตุมาจัากเป็นิช่วงฤด้ำกาล
เก็บเกี�ยวผู้ลผู้ลิตทำางการเกษตร	สามารถึแปรร้ปสินิค�าเกษตรออก
ส่้ตลาดำไดำ�มาก	ถ้ึงแม�ผู้ลผู้ลิตจัะตำ�ากว่าปีก่อนิ	ทำางดำ�านิต�นิทุำนิมีการ
ปรับตัวเพิ�มส้งข้้�นิ	เน่ิ�องจัากปัญ่หาภัูยแล�ง	แต่เน่ิ�องจัากอุปสงค์ในิ
ตลาดำยังมีอย้่มาก	 ทำำาให�สามารถึปรับราคาสินิค�าข้้�นิไดำ�	 อีกทัำ�งผู้้�
ประกอบการมีภูาระหนีิ�สนิิกิจัการอย้ใ่นิระดัำบทีำ�ส้ง	เน่ิ�องจัากมีความ
จัำาเป็นิต�องพ้�งพาแหล่งเงินิทุำนิจัากธุนิาคาร	 เพ่�อใช�ในิการสต็อก
สินิค�า	 และวัตถุึดิำบเพิ�มข้้�นิ	 เพราะวัตถุึดิำบออกตามฤด้ำกาลเท่ำานัิ�นิ
สะทำ�อนิจัากภูาคหนีิ�สินิข้องกิจัการ	 อย้่ทีำ�ระดัำบ	 56.6	 และการใช�
กำาลังการผู้ลิตเต็มความสามารถึข้องธุุรกิจั	 และกำาลังซ่ึ่�อทีำ�เพิ�มข้้�นิ
จัากภูาคเกษตรกรรม	และแรงงานิภูาคเกษตรกร	อีกทัำ�งอุปสงค์จัาก
นัิกท่ำองเทีำ�ยวทัำ�งชาวไทำย	 และชาวต่างชาติทีำ�ช่�นิชอบการท่ำองเทีำ�ยว
เชิงธุรรมชาติ	และวิถีึชีวิตชาวบ�านิ

 ปัจิจัิยภูาวะเศรุษฐกิจิในปรุะเทศแล็ะอำานาจิซืึ่�อขึ้องปรุะชาชน
ส่งผู้ล็ต่ัอกิจิการุมากที�สุดื	เน่ิ�องจัากการทีำ�เป็นิช่วงฤด้ำกาลเก็บเกี�ยวผู้ลผู้ลิต
ทำางการเกษตร	 เกษตรกร	 และแรงงานิภูาคเกษตรกรรม	 มีกำาลังซ่ึ่�อเพิ�ม
ข้้�นิ	จ้ังกระตุ�นิให�ผู้้�บริโภูคจัับจ่ัายใช�สอยเพิ�มข้้�นิ	โดำยปัจัจััยทีำ�ส่งผู้ลกระทำบ
ต่อกิจัการรองมาไดำ�แก่	 การแข่้งขั้นิทำางการตลาดำ	 การเปลี�ยนิแปลง
พฤติกรรมข้องผู้้�บรโิภูค	สถึานิการณ์์ทำางการเม่อง	และราคาต�นิทุำนิ/ค่าแรง
งานิ	ตามลำาดัำบ	
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ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคเหนือ
ปรุะจิำาเดืือนพฤศจิิกายน 2562

 ค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในเดืือนปัจิจุิบันอย่้
ที�รุะดัืบ 52.8 ปรัุบตััวเพิ�มข้ึ้�นจิากเดืือนก่อนหน�าที�รุะดัืบ 50.5	เป็นิผู้ล
มาจัากปริมาณ์การผู้ลิต	 การค�าและบริการ	 และคำาสั�งซ่ึ่�อโดำยรวมทีำ�ปรับ
ตัวเพิ�มส้งข้้�นิ	 ส่งผู้ลให�ปัจัจััยดำ�านิกำาไรปรับตัวเพิ�มข้้�นิอย่างเห็นิไดำ�ชัดำ	
สาเหตุเกิดำจัากการทีำ�ผู้้�บริโภูคเพิ�มการจัับจ่ัายใช�สอยในิช่วงเทำศกาลลอย
กระทำงซ้ึ่�งเป็นิเทำศกาลสำาคัญ่ข้องภูาคเหน่ิอ	 แต่ผู้้�บริโภูคก็ยังคงมีการ
ระมดัำระวงัการใช�จ่ัายเท่ำาทีำ�จัำาเป็นิหร่อลดำปริมาณ์การบรโิภูคสินิค�าลง	ในิ
ส่วนิภูาคการท่ำองเทีำ�ยวมีจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวทัำ�งในิและต่างประเทำศเพิ�ม
ข้้�นิในิช่วงเทำศกาลลอยกระทำง	ส่งผู้ลให�ธุุรกิจัท่ำองเทีำ�ยวและโรงแรมรวมถ้ึง
ธุุรกิจัทีำ�เกี�ยวเน่ิ�องกับการท่ำองเทีำ�ยว	มีคำาสั�งซ่ึ่�อและปริมาณ์การข้ายทีำ�เพิ�ม
ข้้�นิ	 อย่างไรก็ตามผู้ลผู้ลิตต่อไร่ในิพ่ชหลักข้องภูาคเหน่ิอมีการปรับตัวลดำ
ลงไดำ�แก่	ข้�าว	ข้�าวโพดำเลี�ยงสัตว์	และอ�อย	เน่ิ�องจัากปัญ่หาภัูยแล�งอันิเกิดำ
จัากภูาวะฝั่นิทิำ�งช่วง	ส่งผู้ลกระทำบต่อรายไดำ�ข้องเกษตรกร	ในิส่วนิข้องค่า
ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำการณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าปรับ
ตัวลดำลงอย่้ทีำ�ระดัำบ	52.1	สะทำ�อนิวา่ผู้้�ประกอบการ	SME	ยงัประเมนิิภูาวะ
เศรษฐกิจัอนิาคตในิระดัำบทำรงตัว	เพราะผู้้�ประกอบการยังมีความกังวลต่อ
กำาลังซ่ึ่�อภูายในิประเทำศ	และภูาวะเศรษฐกิจัทีำ�ยังไม่ฟ้ื้�นิตัว	

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

• ค่าดืัชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ปรุับตััว
เพิ�มข้ึ้�นจิากเดืือนก่อนหน�ามาอย่้ที�รุะดืับ 52.8 โดืยเฉีพาะ
ปัจิจัิยดื�านคำาสั�งซืึ่�อ ปริุมาณ์การุผู้ล็ติั การุค�าแล็ะบรุกิารุ แล็ะ
กำาไรุที�ปรัุบตััวเพิ�มข้ึ้�น

• จิำานวนนกัท่องเที�ยวชาวไทยแล็ะต่ัางปรุะเทศเพิ�ม
ส้งข้ึ้�นโดืยเฉีพาะในช่วงเทศกาล็ล็อยกรุะทง ส่งผู้ล็ให�ธุุรุกิจิ
ท่องเที�ยวแล็ะโรุงแรุมรุวมถ้ืงธุุรุกิจิที�เกี�ยวเนื�องกับการุท่อง
เที�ยวปรัุบตััวดีืข้ึ้�น 

 ในส่วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคการุ
ผู้ลิ็ตั ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้่ทีำ�ระดัำบ	 50.6	 ปรับตัวลดำ
ลงเล็กนิ�อยจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ	 50.8	 ทัำ�งนีิ�เน่ิ�องจัากธุุรกิจัยังคงกำาลัง
การผู้ลิตสินิค�าเพ่�อรองรับวันิหยุดำในิช่วงเด่ำอนิธัุนิวาคม	 โดำยในิส่วนิข้อง
ค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำการณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าในิ
เด่ำอนิปัจัจุับนัิอย้ที่ำ�ระดัำบ	56.6	ปรับตัวลดำลงเล็กนิ�อยจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ
	57.1	สาเหตมุาจัากการทีำ�ผู้้�ประกอบการ	SME	ยงัคาดำว่ายอดำคำาสั�งซ่ึ่�อจัะ
เพิ�มมากข้้�นิในิเด่ำอนิธัุนิวาคมซ้ึ่�งเป็นิช่วงเทำศกาลวันิหยดุำยาวและ					ปีใหม่
และเทำศกาลตรุษจีันิในิเด่ำอนิมกราคม	
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 ในส่วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาค          
การุค�าแล็ะการุบริุการุ ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้่ทีำ�ระดัำบ	
53.6	ปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ	50.3	เป็นิผู้ลมาจัากปจััจััยดำ�านิ
คำาสั�งซ่ึ่�อและปริมาณ์การผู้ลิต	 การค�าและบริการทีำ�มีการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ
มาก	 ส่งผู้ลให�ปัจัจััยดำ�านิกำาไรปรับตัวเพิ�มมากข้้�นิ	 สำาหรับสาข้าธุุรกิจัทีำ�มี
ค่าดัำชนีิเพิ�มข้้�นิมากทีำ�สุดำค่อ	สาข้าการท่ำองเทีำ�ยว	ไดำ�แก่	โรงแรม	ร�านิอาหาร
และภัูตตาคาร	การข้นิส่งมวลชนิและการค�าส่งสินิค�าอุปโภูคบริโภูค	ทัำ�งนีิ�
มีสาเหตุมาจัากจัำานิวนินิักท่ำองเทีำ�ยวทัำ�งในิและต่างประเทำศเพิ�มข้้�นิอย่าง
มากในิชว่งเทำศกาลลอยกระทำง	ในิสว่นิข้องคา่ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบ
การ	SME	คาดำการณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	50.5	
ปรับเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิกอ่นิทีำ�	51.7	สะทำ�อนิถ้ึงความไมมั่�นิใจัต่อสถึานิการณ์์
ธุุรกิจัในิอนิาคต	

ดัืชนีภูาวะเศรุษฐกิจิแล็ะธุุรุกิจิ SME 
ปรุะจิำาเดืือนพฤศจิิกายน 2562

	 ภูาพรวมดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัในิเข้ตภูาคเหน่ิอ
ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ	โดำยเฉพาะดำชันีิภูาพรวมข้องธุุรกจิัทีำ�อย้ร่ะดำบั	53.6	
ปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ	 50.8	 ตามดำ�วยดัำชนีิภูาวะ
เศรษฐกิจัข้องประเทำศ	 ดัำชนีิการใช�กำาลังการผู้ลิตและสภูาพคล่อง
ทำางการเงินิ	ทัำ�งนีิ�มีสาเหตุมาจัากการจัับจ่ัายใช�สอยภูายในิประเทำศ
ในิสินิค�าอุปโภูคและบริโภูคทีำ�เพิ�มข้้�นิในิช่วงเทำศกาลลอยกระทำง
และจัากมาตรการกระตุ�นิเศรษฐกิจัข้องภูาครัฐ	

 ปัจิจัิยภูาวะเศรุษฐกิจิในปรุะเทศแล็ะอำานาจิซืึ่�อขึ้องปรุะชาชน
ส่งผู้ล็ต่ัอกิจิการุมากที�สุดื เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการไดำ�รับผู้ลกระทำบจัาก
การทีำ�ผู้้�บริโภูคระมัดำระวังการใช�จั่ายอันิเน่ิ�องมาจัากปัญ่หาภัูยแล�ง	 ทีำ�ส่ง
ผู้ลตอ่ภูาวะเศรษฐกจิัทีำ�ชะลอตัวและพระราชบญั่ญั่ติงบประมาณ์รายจ่ัาย
	 ประจัำาปีงบประมาณ์	พ.ศ.	 2563	 สำาหรับการกระตุ�นิเศรษฐกิจัทีำ�ยังไม่
ประกาศใช�	 ทำำาให�ผู้้�บริโภูคให�ความสำาคัญ่กับการเปรียบเทีำยบราคา	
ปริมาณ์	และคุณ์ภูาพข้องสินิค�าเพิ�มมากข้้�นิ	โดำยปัจัจััยทีำ�ส่งผู้ลกระทำบต่อ
กิจัการรองลงมาไดำ�แก่	การแข่้งขั้นิทำางการตลาดำ	ราคาต�นิทุำนิสินิค�า/ค่าแรง
งานิ	การเปลี�ยนิแปลงพฤติกรรมข้องผู้้�บริโภูค	และระดัำบราคานิำ�ามันิและ
ค่าข้นิส่ง	ตามลำาดัำบ	
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ดืัชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME
จิำาแนกตัามสาขึ้าธุุรุกิจิ

เดืือน พฤศจิิกายน 2562

อาหารุแล็ะเครืุ�องดืื�ม

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ เพิ�มข้ึ้�นอย้่ทีำ�ระดัำบ	55.1	จัากการุเรุ่งผู้ลิ็ตั

สินค�าเพื�อสต็ัอกเตัรีุยมเทศกาล็ในเดืือนหน�า แล็ะ ผู้ล็จิากมาตัรุการุ

กรุะตุั�นเศรุษฐกิจิขึ้องภูาครัุฐ

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	อาหารและเคร่�องด่ำ�ม	ปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัาก
เด่ำอนิก่อนิหนิ�า	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ึ่�อโดำยรวมและปริมาณ์การผู้ลิต	
ปรับตัวเพิ�มส้งข้้�นิส่วนิหน้ิ�งจัากมาตรการกระตุ�นิเศรษฐกิจัข้องภูาครัฐ	ผู่้านิ
โครงการ	“ชิม	ช�อป	ใช�	เฟื้ส	3”	อีกทัำ�งผู้ลจัากการเร่งผู้ลิตเพ่�อเตรียมสินิค�า
ข้ายช่วงปลายเด่ำอนิธัุนิวาคม	 และกำาลังซ่ึ่�อภูาคการเกษตรทีำ�เพิ�มข้้�นิจัาก
ราคาสินิค�าเกษตร	ข้ณ์ะทีำ�ปัจัจััยดำ�านิต�นิทุำนิวัตถุึดิำบปรับตัวเพิ�มข้้�นิเช่นิกันิ
จัากผู้ลกระทำบสินิค�าเกษตรผู้ลผู้ลิตลดำลง	เช่นิ	ปาล์มนิำ�ามันิ	ทำำาให�ต�นิทุำนิ
การผู้ลิตเพิ�มส้งข้้�นิในิการผู้ลิตอาหาร	แต่ปัจัจััยดำ�านิกำาไรยังปรับตัวเพิ�มส้ง
ข้้�นิจัากยอดำคำาสั�งซ่ึ่�อทีำ�เพิ�มข้้�นิเป็นิหลัก

เสื�อผู้�าแล็ะสิ�งทอ
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ เพิ�มข้ึ้�นอย้่ทีำ�ระดัำบ	 51.9	 จัากการุเรุ่ง
ผู้ลิ็ตัสินค�าเพื�อสต็ัอกเตัรีุยมเทศกาล็ในเดืือนหน�า ผู้ล็ขึ้องยอดืขึ้ายใน 
E-commerce แล็ะ ผู้ล็จิากมาตัรุการุกรุะตุั�นเศรุษฐกิจิขึ้องภูาครัุฐ

E-commerce	ช่วงจััดำโปรโมชั�นิ	เช่นิ	Shopee	มีโปรโมชั�นิ	11.11	และ
ยังมีการเตรียมเร่งผู้ลิตสินิค�าเพ่�อเตรียมข้ายในิช่วงเทำศกาลในิเด่ำอนิ
ธัุนิวาคมดำ�วย	แม�ปัจัจััยราคาสินิค�าจัะลดำลงผู่้านิการข้ายโปโมชั�นิข้องผู้้�ผู้ลิต
	แต่ปัจัจััยกำาไรปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า

ยางแล็ะพล็าสติัก
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ เพิ�มข้ึ้�นอย้่ทีำ�ระดัำบ	52.1	จัากการุเรุ่งผู้ลิ็ตั
สินค�าเพื�อสต็ัอกเตัรีุยมเทศกาล็ในเดืือนหน�า ผู้ล็ขึ้องยอดืขึ้ายสินค�า
ผู้ลิ็ตัภัูณ์ฑ์ยางพารุาใน E-commerce 

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	ยางและพลาสติก	ปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิ
ก่อนิหนิ�า	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ึ่�อโดำยรวม	และปริมาณ์การผู้ลิตปรับ
ตัวเพิ�มส้งข้้�นิ	จัากความต�องการซ่ึ่�อเพิ�มข้้�นิจัากตลาดำสหรัฐฯ	ยางรัดำข้อง
และถึุงม่อทำางการแพทำย์มียอดำข้ายในิประเทำศเพิ�มข้้�นิ	 และตลาดำ						
E-commerce	 จััดำช่วงโปรโมชั�นิ	 เช่นิ	 Shopee	 และ	 Lazada	 จััดำ														
โปรโมชั�นิ	 11.11	 ส่งผู้ลต่อยอดำข้ายในิกลุ่มผู้ลิตภัูณ์ฑ์ยางทีำ�เพิ�มข้้�นิ	 เช่นิ	
หมอนิยางพารา	แม�ว่าการส่งออกกลุ่มผู้ลิตภัูณ์ฑ์ยางพาราไปยังจีันิมีการ
หดำตัว	แต่ภูาพรวมกจิัการปรบัตัวดีำข้้�นิจัากหลายปัจัจััย	ปัจัจััยดำ�านิการจั�าง
งานิและกำาไรก็ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ	 ทัำ�งนีิ�ราคาวัตถุึดิำบนิำ�ายางพาราและเม็ดำ
พลาสติกมีการปรับตัวเพิ�มข้้�นิเล็กนิ�อยเช่นิกันิ

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	เส่�อผู้�าและสิ�งทำอ	ปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิ
ก่อนิหนิ�า	โดำยเปน็ิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ึ่�อโดำยรวม	ปรับตัวเพิ�มส้งข้้�นิ	ส่วนิหน้ิ�ง
จัากมาตรการกระตุ�นิเศรษฐกิจัข้องภูาครัฐ	อีกทัำ�งจัากการมียอดำคำาสั�งซ่ึ่�อ
และยอดำข้ายเพิ�มข้้�นิทัำ�งในิประเทำศและต่างประเทำศ	 ผู่้านิช่องทำาง

ไม�แล็ะเฟอร์ุนิเจิอร์ุ
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	เพิ�มข้ึ้�นอย้ที่ำ�ระดัำบ	52.5	จัากคำาสั�งซืึ่�อล่็วง
หน�าแล็ะการุเรุ่งผู้ลิ็ตัสินค�าเพื�อสต็ัอกเตัรีุยมขึ้ายช่วงเทศกาล็ในเดืือน
หน�า
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	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 ไม�และเฟื้อร์นิิเจัอร์	 ปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัาก
เด่ำอนิก่อนิหนิ�า	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ึ่�อโดำยรวมและปริมาณ์การผู้ลิต
ทีำ�เพิ�มข้้�นิ	จัากคำาสั�งซ่ึ่�อผู้ลิตภัูณ์ฑ์ไม�ธุรรมชาติ	โดำยเฉพาะคำาสั�งซ่ึ่�อล่วงหนิ�า
ในิผู้ลิตภัูณ์ฑ์จัักรสานิต่างๆ	เช่นิ	เก�าอี�หวาย	ตะกร�าและกระเช�าสานิ	เพ่�อ
ใช�มอบเป็นิข้องข้วัญ่ในิเทำศกาลสิ�นิปี	 รวมทัำ�งการส่งออกไม�แปรร้ปก็ปรับ
ตัวเพิ�มข้้�นิ	 ข้ณ์ะทีำ�ต�นิทุำนิวัสดุำไม�ยางและไม�ธุรรมชาติปรับตัวเพิ�มข้้�นิเล็ก
นิ�อย	แต่ภูาพรวมยังส่งผู้ลให�ปัจัจััยกำาไรปรับตัวเพิ�มข้้�นิ	จัากยอดำคำาสั�งซ่ึ่�อ
ปัจัจุับันิ	คำาสั�งซ่ึ่�อล่วงหนิ�า	ปริมาณ์การผู้ลิตทีำ�เพิ�มข้้�นิ	และการจั�างงานิก็
ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ

ผู้ลิ็ตัภัูณ์ฑ์จิากโล็หะ
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ เพิ�มข้ึ้�นอย้่ทีำ�ระดัำบ	48.0	จัากการุเรุ่งผู้ลิ็ตั
สินค�าปรุะเภูทตักแต่ังที�อย่้อาศัยเพื�อสต็ัอกเตัรีุยมขึ้ายช่วงเทศกาล็ใน
เดืือนหน�า 

สินค�าเกษตัรุ
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ เพิ�มข้ึ้�นอย้่ทีำ�ระดัำบ	49.6	จัากรุาคาสินค�า
เกษตัรุปรุบัตััวเพิ�มส้งข้ึ้�น แล็ะการุผู้ล็ติัในหมวดือาหารุที�เพิ�มข้ึ้�น ส่งผู้ล็
ให�รุายไดื�ภูาคการุเกษตัรุปรัุบตััวเพิ�มส้งข้ึ้�น

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 สินิค�าเกษตร	 ปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิ
ก่อนิหนิ�า	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ึ่�อโดำยรวมและปริมาณ์การค�าปรับตัว
เพิ�มส้งข้้�นิจัากหมวดำอาหารและเคร่�องด่ำ�ม	และผู้ลจัากราคาสินิค�าเกษตร
ทีำ�สำาคัญ่ปรับตัวเพิ�มส้งข้้�นิ	เช่นิ	ปาล์มนิำ�ามันิ	ยางพารา	ข้�าวเหนีิยว	อ�อย	
จัากหลายปัจัจััย	ไดำ�แก่	ผู้ลผู้ลิตทีำ�ลดำลงตามฤด้ำกาล	นิโยบายการใช�นิำ�ามันิ
ไบโอดีำเซึ่ล	B10	ข้องภูาครัฐ	การเริ�มเข้�าส่้ภูาวะภัูยแล�งและโรคใบร่วงในิ
ยางพารา	เป็นิต�นิ	(สะทำ�อนิจัากดำชันีิราคาสินิค�าเกษตรทีำ�ปรับตัวส้งข้้�นิ)	ส่ง
ผู้ลให�กำาลังซ่ึ่�อข้องภูาคการเกษตรปรบัตัวเพิ�มส้งข้้�นิ	ข้ณ์ะทีำ�ปัจัจััยต�นิทุำนิก็
ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ	แต่กำาไรในิภูาพรวมในิสินิค�าเกษตรก็ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ

สินค�าอุปโภูคแล็ะบริุโภูค
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 เพิ�มข้ึ้�นอย้่ทีำ�ระดัำบ	 51.1	 จัากมาตัรุการุ
กรุะตุั�นเศรุษฐกิจิขึ้องภูาครัุฐ คำาสั�งซืึ่�อล่็วงหน�าเพิ�มข้ึ้�น แล็ะ ยอดืขึ้าย
ผู่้านช่องทางออนไล็น์ 

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 ผู้ลิตภัูณ์ฑ์จัากโลหะ	ปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัาก
เด่ำอนิก่อนิหนิ�า	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากการเร่งผู้ลิตสินิค�าเพ่�อเตรียมจัำาหนิ่าย
ช่วงเด่ำอนิหนิ�า	 อีกทัำ�งมาตรการลดำค่าโอนิและจัดำจัำานิองและสินิเช่�อ
ดำอกเบี�ยพิเศษข้องสถึาบันิการเงินิข้องรัฐ	ทีำ�ประกาศในิปลายเด่ำอนิตุลาคม
	ทำำาให�ผู้้�ประกอบการเช่�อมั�นิในิการเพิ�มกำาลังการผู้ลิต	แต่ยงัไม่เช่�อมั�นิเกี�ยว
กับภูาวะเศรษฐกจิัข้องประเทำศและภูาวะเศรษฐกจิัโลก	สง่ผู้ลให�การข้ยาย
กำาลังการผู้ลิตอย้่ในิวงทีำ�จัำากัดำ	 ข้ยายเพ่�อเตรียมข้ายสินิค�าสำาหรับเด่ำอนิ
หนิ�าเปน็ิสำาคัญ่	ข้ณ์ะทีำ�ปัจัจััยดำ�านิต�นิทำนุิการผู้ลติปรับตัวเพิ�มส้งข้้�นิจัากคา่
อุปกรณ์์และค่าจั�างแรงงานิ	

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	สินิค�าอุปโภูคและบริโภูค	ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ
จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ึ่�อโดำยรวมและปริมาณ์การ
ค�าปรับตัวเพิ�มส้งข้้�นิ	จัากมาตรการกระตุ�นิเศรษฐกิจัข้องภูาครัฐ	และการ
ปรับตัวเข้�าส่้ตลาดำ	E-COMMERCE	เป็นิสำาคัญ่	ซ้ึ่�งจัากปัจัจััยดัำงกล่าวทำำาให�
ส่วนิข้องกำาไรปรับตัวเพิ�มส้งข้้�นิมาอย้่ทีำ�ระดัำบ	 53.6	 และดัำชนีิภูาพรวม
ธุุรกิจัและการสง่ออกข้ยายตัวตามไปดำ�วย	แต่ปัจัจััยต�นิทุำนิทำางดำ�านิการค�า
และการทำำาธุุรกรรมทำางธุุรกิจั	 (transaction	 cost)	 ก็ปรับตัวเพิ�มส้งข้้�นิ
จัากการปรับตัวเข้�าส่้	E-COMMERCE
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วัสดุืก่อสรุ�าง
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	ล็ดืล็งอย้่ทีำ�ระดัำบ	47.9	จัากการุชะล็อตััว
ขึ้องเศรุษฐกิจิในปรุะเทศ แล็ะการุชะล็อตััวในโครุงการุก่อสรุ�างขึ้องผู้้�
บริุโภูค

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 วัสดุำก่อสร�าง	 ปรับตัวลดำลงเล็กนิ�อยจัาก
เด่ำอนิก่อนิหนิ�า	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากการชะลอตัวข้องเศรษฐกิจัในิประเทำศ	
ผู้้�บริโภูคยงัไม่กล�าใช�เงินิเพ่�อการก่อสร�างหร่อต่อเติมทีำ�อย้อ่าศัยเพ่�อรักษา
สภูาพคลอ่งในิการบรโิภูค	สว่นิมาตรการลดำคา่โอนิและจัดำจัำานิองและสนิิ
เช่�อดำอกเบี�ยพิเศษข้องสถึาบันิการเงินิข้องรัฐช่วงปลายเด่ำอนิตุลาคม							
ยังไม่ส่งผู้ลทัำนิทีำ	 เน่ิ�องจัากต�องรอเวลา	 ประกอบกับกำาลังซ่ึ่�อนิอกภูาค
การเกษตรยังหดำตัว	ส่งผู้ลให�ปัจัจััยคำาสั�งซ่ึ่�อสินิค�าและการลงทุำนิยงัทำรงตัว
ทีำ�ระดัำบเดิำม	 แต่ปัจัจััยการจั�างงานิปรับตัวลดำลง	 ดำัชนีิราคาสินิค�าวัสดุำ
ก่อสร�างก็ปรับตัวลดำลง

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	รถึจัักรยานิยนิต์และรถึยนิต์	ปรับตัวเพิ�ม
ข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ึ่�อโดำยรวมปรับตัวเพิ�มส้ง
ข้้�นิจัากการเร่งยอดำจัำาหน่ิายรถึยนิต์และรถึจัักรยานิยนิต์ข้องกิจัการตา่งๆ
	(รวมถ้ึงเต�นิรถึม่อสองดำ�วย)	ผู่้านิการจััดำโปรโมชั�นิข้องแถึมและการใช�เงินิ
ดำาวนิ์ทีำ�ตำ�า	 เพ่�อกระตุ�นิการซ่ึ่�อข้องผู้้�บริโภูค	 รวมถึ้งการปล่อยก้�สินิเช่�อ
ดำอกเบี�ยทีำ�ตำ�าลง	 ทำำาให�ผู้้�บริโภูคตัดำสินิใจัซ่ึ่�อไดำ�ง่ายข้้�นิ	 ซ้ึ่�งโปรโมชั�นิข้อง
บริษัทำต่างๆ	สามารถึกระตุ�นิการซ่ึ่�อไดำ�	สะทำ�อนิจัากดัำชนีิการใช�จ่ัายสินิค�า
คงทำนิทีำ�ปรับตัวส้งข้้�นิ	ประกอบกบัธุนิาคารกลางประกาศลดำอตัราดำอกเบี�ย
นิโยบายลง	0.25%	ในิภูาวะเศรษฐกิจัข้าลง	 เพ่�อจ้ังใจัให�เกิดำการบริโภูค
เพิ�มข้้�นิ		

อุปโภูคแล็ะบริุโภูค (modern trade)
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ เพิ�มข้ึ้�นอย้่ทีำ�ระดัำบ	 53.4	 จัากมาตัรุการุ
กรุะตุั�นเศรุษฐกิจิขึ้องภูาครัุฐ

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	อุปโภูคและบริโภูค	(modern	trade)	ปรับ
ตัวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ึ่�อโดำยรวมและ
ปริมาณ์การค�าปรับตัวเพิ�มส้งข้้�นิ	จัากมาตรการกระตุ�นิเศรษฐกจิัข้องภูาค
รัฐผู่้านิโครงการ	“ชิม	ช�อป	ใช�”	เป็นิสำาคัญ่	ส่งผู้ลให�ผู้้�บริโภูคมีกำาลังซ่ึ่�อทีำ�
ส้งข้้�นิ	 ซ้ึ่�งจัากปัจัจััยดัำงกล่าวทำำาให�กำาไรมีการปรับตัวเพิ�มส้งข้้�นิมาอย้่ทีำ�
ระดัำบ	56.2	ส่งผู้ลให�ดัำชนีิภูาพรวมธุุรกิจัและสภูาพคล่องข้ยายตัวตามไป
ดำ�วย	 อีกทัำ�งดำ�านิการจั�างงานิมีการปรับตัวเพิ�มส้งข้้�นิตามคำาสั�งซ่ึ่�อและ
ปริมาณ์การค�าทีำ�เพิ�มข้้�นิ	

รุถืจัิกรุยานยนต์ัแล็ะรุถืยนต์ั
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	เพิ�มข้ึ้�นอย้่ทีำ�ระดัำบ	52.6	จัากการุเรุ่งยอดื
ขึ้ายรุถืยนต์ัแล็ะรุถืจัิกรุยานยนต์ัในช่วงไตัรุมาสสุดืท�ายขึ้องปี

อุปโภูคแล็ะบริุโภูค (ดัื�งเดิืม)
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ เพิ�มข้ึ้�นอย้่ทีำ�ระดัำบ	 51.0	 จัากมาตัรุการุ
กรุะตุั�นเศรุษฐกิจิขึ้องภูาครัุฐ แล็ะกำาลั็งซืึ่�อภูาคการุเกษตัรุที�ส้งข้ึ้�น

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	อุปโภูคและบริโภูค	(ดัำ�งเดิำม)	ปรับตัวเพิ�ม
ข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ึ่�อโดำยรวมและปริมาณ์
การค�าปรับตัวเพิ�มส้งข้้�นิ	จัากกำาลังซ่ึ่�อข้องผู้้�บริโภูคในิภูาคการเกษตรเพิ�ม
ข้้�นิ	 และจัับจั่ายใช�สอยสินิค�าในิชีวิตประจัำาวันิเพิ�มข้้�นิ	 และผู้ลข้อง
มาตรการกระตุ�นิเศรษฐกิจัข้องภูาครัฐ	และการข้ยายตัวข้องการท่ำองเทีำ�ยว
ชุมชนิทีำ�ส่งผู้ลให�ร�านิค�าปลีกดัำ�งเดำิมไดำ�รับผู้ลดำีไปดำ�วย	 ส่งผู้ลให�ปัจัจััยดำ�านิ
กำาไรและการจั�างงานิปรับตัวเพิ�มข้้�นิ	 และดำัชนีิสภูาพคล่องมีการปรับตัว
เพิ�มส้งข้้�นิตามคำาสั�งซ่ึ่�อและปริมาณ์การค�าทีำ�เพิ�มข้้�นิ	
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สถืานีนำ�ามัน
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ เพิ�มข้ึ้�นอย้่ทีำ�ระดัำบ	 56.7	 	 จัากกำาลั็งซืึ่�อ
ภูาคการุเกษตัรุที�ส้งข้ึ้�น แล็ะการุขึ้ยายตััวขึ้องการุขึ้นส่งสินค�า

การุก่อสรุ�าง
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ เพิ�มข้ึ้�นอย้่ทีำ�ระดัำบ	 54.5	 จัากมาตัรุการุ  
สินเชื�อขึ้องภูาครัุฐ แล็ะการุก่อสรุ�างโครุงการุที�อย่้อาศัยเริุ�มปรัุบตััวดีื

ข้ึ้�น 

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	การก่อสร�าง	ปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิ
หนิ�า	 โดำยคำาสั�งซ่ึ่�อโดำยรวมและการลงทำุนิการก่อสร�างปรับตัวส้งข้้�นิจัาก
มาตรการลดำค่าโอนิและจัดำจัำานิองและสินิเช่�อดำอกเบี�ยพิเศษข้องสถึาบันิ
การเงินิข้องรัฐช่วงปลายเด่ำอนิตุลาคม	 ส่งผู้ลดีำต่อการลงทุำนิทีำ�เพิ�มข้้�นิ
สำาหรับโครงการก่อสร�างและโครงการอาคารพาณิ์ชยกรรมประเภูทำ
สำานัิกงานิและ	mixed-use	 ส่งผู้ลให�ปัจัจััยการจั�างงานิปรับตัวเพิ�มข้้�นิ	
และดัำชนีิภูาพรวมธุุรกิจัปรับตัวเพิ�มข้้�นิ

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	สถึานีินิำ�ามันิปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิ
หนิ�า	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ึ่�อโดำยรวมปรับตัวเพิ�มส้งข้้�นิ	จัากกำาลังซ่ึ่�อ
ภูาคการเกษตรทีำ�ส้งข้้�นิ	จัากราคาสินิค�าสินิค�าเกษตรทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ	และ
การกระจัายสินิค�าเกษตร	อีกทัำ�งผู้ลจัากการข้ยายตัวข้องการข้นิส่งสินิค�า
ทีำ�เพิ�มส้งข้้�นิ	 จัากพฤติกรรมการสั�งอาหารและเคร่�องด่ำ�มผู่้านิแพลตฟื้อร์ม
ต่างๆ	 ข้องผู้้�บริโภูค	 โดำยเฉพาะในิกรุงเทำพฯ	 และจัังหวัดำใหญ่่ในิแต่ละ
ภู้มิภูาค	 ส่งผู้ลโดำยตรงต่อการข้ยายตัวในิกิจัการสถึานีินิำ�ามันิ	 ปัจัจััยดำ�านิ
การลงทุำนิและกำาไรก็ปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า

การุท่องเที�ยว
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ เพิ�มข้ึ้�นอย้่ทีำ�ระดัำบ	 61.1	 จัากมาตัรุการุ
ยกเว�นค่าธุรุรุมเนียมวีซ่ึ่า ณ์ ด่ืานตัรุวจิคนเขึ้�าเมือง (VOA) การุเปิดื

เส�นทางการุบิน แล็ะการุเปิดืฤด้ืการุท่องเที�ยว

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	การทำอ่งเทีำ�ยว	ปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัากการข้ยาย
เวลามาตรการยกเว�นิค่าธุรรมเนีิยมวีซ่ึ่า	ณ์	ด่ำานิตรวจัคนิเข้�าเม่อง	(VOA)	
ไปจันิถ้ึง	30	เมษายนิ	2563	ส่งผู้ลต่อการข้ยายตัวข้องนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาว
ต่างชาติในิหลายๆจัังหวัดำ	 ทัำ�งกรุงเทำพฯ	 เชียงใหม่	 ข้อนิแก่นิ	 และภู้เก็ต	
และจัากการเปิดำเส�นิทำางการบินิเพิ�มทีำ�ภู้เก็ต	 ส่งผู้ลให�นัิกท่ำองเทีำ�ยวจัาก
ยุโรปและรัสเซีึ่ยเพิ�มข้้�นิ	 อีกทัำ�งเด่ำอนิพฤศจิักายนิเป็นิการเริ�มเปิดำฤด้ำการ
ท่ำองเทีำ�ยวข้องไทำย	โดำยเฉพาะการทำอ่งเทีำ�ยวภูาคใต�ฝัั่�งอันิดำามันิทีำ�มีการเริ�ม
เปิดำเกาะหลังหมดำฤด้ำมรสุม	 ส่งผู้ลให�คำาสั�งซ่ึ่�อและปริมาณ์การให�บริการ
ภูาคการท่ำองเทีำ�ยวปรับตัวเพิ�มข้้�นิอยา่งเห็นิไดำ�ชัดำ	และปัจัจััยดำ�านิกำาไรและ
การจั�างงานิก็ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	บริการดำ�านิสุข้ภูาพและความงาม	ปรับตัว
เพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	โดำยคำาสั�งซ่ึ่�อโดำยรวมและปริมาณ์การให�บริการ
	ปรับตัวส้งข้้�นิส่วนิหน้ิ�งจัากกำาลังซ่ึ่�อข้องภูาคการเกษตรทีำ�เพิ�มข้้�นิ	และจัาก
การข้ยายตัวข้องการท่ำองเทีำ�ยว	ทำำาให�มีการใช�บริการจัากนัิกท่ำองเทีำ�ยวต่าง
ชาติเพิ�มข้้�นิ	(สัดำส่วนิการให�บริการแก่ชาวต่างชาติมีการปรับตัวเพิ�มส้งข้้�นิ
)	โดำยเฉพาะกิจัการร�านิตัดำผู้มและร�านิเสริมความงาม	ประกอบกับการใช�
กลยุทำธ์ุการข้ายข้องกิจัการทีำ�สามารถึเพิ�มยอดำข้ายและด้ำงกลุ่มผู้้�บริโภูคทีำ�
มีกำาลังซ่ึ่�อจัำากัดำให�ใช�บริการเพิ�มข้้�นิ	ส่งผู้ลให�การลงทุำนิ	กำาไร	และการจั�าง
งานิก็ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ

บริุการุสุขึ้ภูาพแล็ะความงาม
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	เพิ�มข้ึ้�นอย้ที่ำ�ระดัำบ	52.5	จัากกำาลั็งซืึ่�อภูาค
การุเกษตัรุที�ส้งข้ึ้�น แล็ะผู้ล็จิากการุขึ้ยายตััวขึ้องภูาคการุท่องเที�ยว 
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การุขึ้นส่งสินค�า
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ เพิ�มข้ึ้�นอย้่ทีำ�ระดัำบ	53.8	จัากพฤติักรุรุม
การุซืึ่�อสินค�าออนไล็น์ขึ้องผู้้�บริุโภูค แล็ะการุใช�บริุการุซืึ่�ออาหารุแล็ะ
เครืุ�องดืื�มผู่้านแพล็ตัฟอร์ุมต่ัางๆ

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 การข้นิส่งสินิค�าปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิ
ก่อนิหนิ�า	โดำยปริมาณ์การให�บริการ	ปรับตัวส้งข้้�นิจัาก	Digital	Disruption	
ทีำ�ส่งผู้ลให�พฤติกรรมข้องผู้้�บริโภูคเกิดำการเปลี�ยนิแปลง	ค่อผู้้�บริโภูคหันิมา
ซ่ึ่�อสินิค�าผู่้านิช่องทำางออนิไลน์ิ	 และสั�งอาหารผู่้านิแพลตฟื้อร์ม	 (Grab,	
Foodpanda	และอ่�นิๆ	)	ต่างๆ	เพิ�มส้งข้้�นิ	ส่งผู้ลให�สาข้าการข้นิส่งสินิค�า
ไดำ�รับผู้ลดีำจัากการเปลี�ยนิแปลงดัำงกล่าว	นิอกจัากนีิ�ยังไดำ�รับผู้ลดีำจัากการ
เร่งกระจัายสินิค�าข้องกิจัการต่างๆ	 เพ่�อส่งข้องก่อนิช่วงเทำศกาลในิเด่ำอนิ
หนิ�า	ส่งผู้ลให�ปัจัจััยกำาไรปรับตัวเพิ�มส้งข้้�นิ

การุขึ้นส่งมวล็ชน (ไม่ปรุะจิำาทาง)
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ ล็ดืล็งอย้่ทีำ�ระดัำบ	51.8	จัากรุ้ปแบบการุ
ท่องเที�ยวที�เปลี็�ยนไปขึ้องผู้้�บริุโภูค แล็ะการุแข่ึ้งขัึ้นจิากบริุการุขึ้นส่ง
ขึ้องบริุษัทใหญ่

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 การข้นิส่งมวลชนิ	 (ไม่ประจัำาทำาง)	 ปรับ
ตัวลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	 ถ้ึงแม�ว่าสาข้าการท่ำองเทีำ�ยวจัะข้ยายตัว	แต่
ร้ปแบบการท่ำองเทีำ�ยวข้องนัิกท่ำองเทีำ�ยวไทำยและต่างชาติทีำ�เปลี�ยนิไปจัาก
เดิำม	 ค่อ	 หันิไปใช�บริการเช่ารถึเพ่�อเดิำนิทำางเทีำ�ยวดำ�วยตัวเอง	 แทำนิการใช�
บริการรถึต้�นิำาเทีำ�ยว	 เน่ิ�องจัากค่าใช�จ่ัายรวมถ้ึกกว่าและสามารถึเดิำนิทำาง
ไดำ�สะดำวกผู่้านิการนิำาทำางข้อง	 google	map	 อีกทัำ�งผู้้�ประกอบการยังไดำ�
รับผู้ลกระทำบจัากการแข่้งขั้นิทีำ�รุนิแรงข้องบริษัทำใหญ่่ๆทีำ�ใช�แพลตฟื้อร์ม
ในิการเข้�าถ้ึงผู้้�บริโภูค	เช่นิ	Grab	ซ้ึ่�งมีการเสนิอส่วนิลดำให�กับผู้้�บริโภูค	ไม่
ปฏิิเสธุล้กค�า	 มีการให�บริการทีำ�ดีำเพราะมีระบบการประเมินิผู้้�ให�บริการ
	 และบริการข้นิส่งดัำงกล่าวก็เข้�าถ้ึงในิทุำกจัังหวัดำใหญ่่ตามภู้มิภูาค	 และ
หลายจัังหวัดำทีำ�เป็นิแหล่งท่ำองเทีำ�ยวในิจัังหวัดำรอง	

สันทนาการุ วัฒนธุรุรุมแล็ะกีฬา
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	ล็ดืล็งอย้่ทีำ�ระดัำบ	 53.4	 จัากปัญหาฝุั่�น 
PM2.5 

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	สันิทำนิาการ/วัฒนิธุรรม/กีฬา	ปรับตัวลดำ
ลงจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	โดำยคำาสั�งซ่ึ่�อโดำยรวม	ปรับตัวลดำลงจัาก	ปัญ่หาฝุั่�นิ
	PM2.5	เป็นิสำาคัญ่	ทำำาให�กิจักรรมกลางแจั�งต่างๆ	ลดำลง	นิอกจัากนีิ�หลายๆ
กิจักรรมถ้ึกจััดำในิช่วงเด่ำอนิธัุนิวาคม	(เด่ำอนิหนิ�า)	ทำำาให�ภูาพรวมข้องคำาสั�ง
ซ่ึ่�อปรับตัวลดำลง	 การจั�างงานิลดำลงตามคำาสั�งซ่ึ่�อ	 เน่ิ�องจัากกิจัการบาง
ประเภูทำมกีารจั�างงานิแบบรายครั�ง	โดำยเฉพาะการให�บริการเชิงวัฒนิธุรรม
	และปัจัจััยกำาไรก็ปรับตัวลดำลง

โรุงแรุม เกสด์ืเฮาส์แล็ะบังกะโล็
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ ล็ดืล็งอย้่ทีำ�ระดัำบ	 54.4	 จัากปัญหาฝุั่�น 

PM2.5 แล็ะ การุแข็ึ้งค่าขึ้องเงินบาท

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	 โรงแรม	 เกสด์ำเฮาส์และบังกะโล	ปรับตัว
ลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	โดำยคำาสั�งซ่ึ่�อโดำยรวม	และปริมาณ์การให�บริการ
ปรับตัวลดำลง	 ส่วนิหน้ิ�งจัากปัญ่หาฝุั่�นิ	 PM2.5	 ในิจัังหวัดำภูาคเหน่ิอและ
กรุงเทำพฯ	 	 และผู้ลจัากการแข็้งค่าข้องเงินิบาทำ	 ทำำาให�กำาลังซ่ึ่�อข้อง												
นัิกท่ำองเทีำ�ยวลดำลงโดำยเปรียบเทีำยบ	 ทำำาให�นัิกท่ำองเทีำ�ยวบางส่วนิจัาก
ประเทำศเพ่�อนิบ�านิ	เดิำนิทำางข้�ามด่ำานิพรมแดำนิเข้�ามาเทีำ�ยวแบบมาเช�าเยน็ิ
กลับ	เช่นิ	นัิกท่ำองเทีำ�ยวลาว	นัิกท่ำองเทีำ�ยวมาเลเซีึ่ย	เป็นิต�นิ	
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รุ�านอาหารุแล็ะภัูตัตัาคารุ
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 เพิ�มข้ึ้�นอย้่ทีำ�ระดัำบ	 50.9	 จัากมาตัรุการุ
ยกเว�นค่าธุรุรุมเนียมวีซ่ึ่า ณ์ ด่ืานตัรุวจิคนเขึ้�าเมือง (VOA) แล็ะการุ
เขึ้�ารุ่วมการุขึ้ายผู่้านแพล็ตัฟอร์ุมต่ัางๆ

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 ร�านิอาหารและภัูตตคาร	ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ
จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	 โดำยคำาสั�งซ่ึ่�อโดำยรวมและปริมาณ์การให�บริการปรับ
ตัวเพิ�มข้้�นิจัากจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวทีำ�เพิ�มข้้�นิ	 จัากมาตรการข้ยายเวลา
มาตรการยกเว�นิค่าธุรรมเนีิยมวีซ่ึ่า	ณ์	 ด่ำานิตรวจัคนิเข้�าเม่อง	 (VOA)	 ไป
จันิถ้ึง	30	เมษายนิ	2563	และการเข้�าร่วมการข้ายอาหารและเคร่�องด่ำ�ม
ข้องร�านิค�าผู่้านิแพลตฟื้อร์ม	ซ้ึ่�งส่งผู้ลต่อยอดำข้ายทีำ�เพิ�มส้งข้้�นิ	แม�ว่าจัะไดำ�
รับส่วนิต่างกำาไรต่อหน่ิวยทีำ�ลดำลง	แต่ส่งผู้ลให�ดัำชนีิภูาพรวมธุุรกิจัปรับตัว
เพิ�มข้้�นิ

อสังหาริุมทรัุพย์
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	เพิ�มข้ึ้�นอย้ที่ำ�ระดัำบ	52.0	จัากการุเช่าอาคารุ
พาณิ์ชย์เพื�อปรุะกอบกิจิการุแล็ะที�อย่้อาศัย 

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	อสังหาริมทำรัพย์	ปรับตัวเพิ�มข้้�นิเล็กนิ�อย
จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	 โดำยปริมาณ์การให�บริการเช่าอาคารพาณิ์ชย์เพ่�อ
ประกอบกิจัการและทีำ�อย้่อาศัย	ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ	เน่ิ�องจัากการปรับลดำค่า
เช่า	กระตุ�นิให�มีการเช่าอาคารพาณิ์ชย์เพิ�มข้้�นิ	โดำยเฉพาะในิแหล่งทีำ�ห่าง
จัากตัวเม่องออกไป	 การปรับลดำค่าเช่าข้องกิจัการบางแหล่งเพราะเกิดำ
ต�นิทุำนิจัมข้องการสร�างอาคารพาณิ์ชย์	 และยังมีรายจ่ัายการผู่้อนิกับ
สถึาบันิการเงินิ	 ปัจัจััยดำ�านิการจั�างงานิยังทำรงตัวทีำ�ระดัำบเดิำม	 แต่ปัจัจััย
กำาไรปรับตัวลดำลง


