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บทสรุุปผู้้�บริุหารุ

	 การดำำาเนิินิจััดำทำำาดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	(SME	Sentiment	Index:	SMSI)	เด่ำอนิธัันิวาคม	2562	เก็บข้�อม้ลผู้้�ประกอบการ
	SME	2,786	ราย	จัาก	27	จัังหวัดำ	ในิ	6	ภู้มิภูาค		พบว่า	ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	ประเทำศเพิ�มข้้�นิมาอย้่ทีำ�ระดัำบ	53.3	โดำยมาจัากการข้ยายตััวข้องคำาสัั่�ง
ซ่ื้�อในิประเทำศ	และปริมาณการผู้ลิตั	โดำยเฉพาะอย่างยิ�งในิภูาคเหน่ิอ	และภูาคใตั�	ทีำ�เพิ�มมาอย้่ทีำ�ระดัำบ	53.5	และ	57.3	ตัามลำาดัำบ	

	 ในเดืือนธัันวาคม	2562	ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ในรุะดัืบปรุะเทศ	ปรัุบตััวเพิิ่�มข้ึ้�นจากเดืือนก่อนหน�ามาอยู่้่ที�รุะดัืบ	53.3 
โดำยเฉพาะคำาสัั่�งซ่ื้�อ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	57.3		และปริมาณการผู้ลิตัอย้่ทีำ�ระดัำบ	57.9	ซ้ื้�งเป็นิ	2	ปัจัจััยทีำ�มีค่าส้ั่งทีำ�สุั่ดำ		เน่ิ�องจัากในิเด่ำอนิธัันิวาคม	เป็นิช่วงฤด้ำกาล
ท่ำองเทีำ�ยว	และมีจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวต่ัางประเทำศเพิ�มข้้�นิอยา่งมาก	โดำยสั่าข้าทีำ�มีค่าดัำชนีิส้ั่งทีำ�สุั่ดำค่อโรงแรม/เกสั่ด์ำเฮาส์ั่/บังกะโล	อย้ที่ำ�ระดัำบ	59.3		ส่ั่วนิ
สั่าข้าทีำ�มีค่าดัำชนีิตัำ�าทีำ�สุั่ดำเป็นิ	กลุ่มวัสั่ดุำก่อสั่ร�าง	อย้่ทีำ�ระดัำบ	50.3		ทีำ�ไดำ�รับผู้ลกระทำบจัากความล่าช�าข้องงบประมาณปี	2563

 สำาหรัุบการุคาดืการุณ์์อีก	3	เดืือนขึ้�างหน�า	 ดัืชนีฯ	คาดืการุณ์์	อยู่้่ที�รุะดัืบ	51.4	ปรัุบลดืลงจากเดืือนก่อนหน�าที�อยู่้่รุะดัืบ	52.8	โดำยผู้้�
ประกอบการ	SME	กังวลต่ัอผู้ลกระทำบต่ัอราคานิำ�ามันิทีำ�มีผู้ลต่ัอตั�นิทุำนิทำางการผู้ลิตัและปัญหาภัูยแล�งทีำ�คาดำว่าจัะรุนิแรงจันิกระทำบต่ัอรายไดำ�ข้องภูาค
เกษตัรกร	และกำาลังซ่ื้�อในิอนิาคตั	

	 ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	จำาแนกตัามภู้มิภูาคไดื�ดัืงนี�	โดืยู่ในเขึ้ตักรุุงเทพิ่	ฯ	และปริุมณ์ฑล	ดัำชนีิ	ฯ	ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	50.7	
และคาดำการณ์	 ฯ	 อย้่ทีำ�ระดัำบ	 56.8	 ซ้ื้�งมีแนิวโนิ�มเพิ�มข้้�นิมาจัากการทีำ�กำาลังซ่ื้�อภูายในิประเทำศปรับตััวเพิ�มส้ั่งข้้�นิ	 โดำยเฉพาะยอดำคำาสัั่�งซ่ื้�อภูาคบริการ
โรงแรม	และร�านิอาหาร	จัากเงินิสั่นัิบสั่นุินิข้องภูาครัฐบาลในิโครงการชิม	ช�อป	ใช�	ในภูาคกลาง	ดัำชนีิ	ฯ	ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	56.1	และคาดำการณ์	ฯ
	อย้่ทีำ�ระดัำบ	44.3	มีแนิวโนิ�มลดำลงมาจัากเน่ิ�องจัากในิภูาคการค�า	การท่ำองเทีำ�ยวและบริการข้ยายตััวชะลอลง	จัากจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวยุโรปทีำ�เดิำนิ
ทำางกลับประเทำศในิช่วงปลายปี	 เพ่�อเตัรียมจััดำงานิฉลองคริสั่ต์ัมาสั่และเทำศกาลปีใหม่ทีำ�ภู้มิลำาเนิาเดิำม	 ในภูาคตัะวันออก	 ดัำชนีิ	ฯ	 ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	
50.5	และคาดำการณ์	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	52.0	มีแนิวโนิ�มเพิ�มข้้�นิมาจัากผู้้�บริโภูคจัับจ่ัายใช�สั่อยมากข้้�นิในิช่วงเทำศกาล	เน่ิ�องจัากในิเด่ำอนิธัันิวาคมเป็นิเด่ำอนิ
แห่งฤด้ำกาลการท่ำองเทีำ�ยว	ทำำาให�มียอดำคำาสัั่�งซ่ื้�อ	และปริมาณการผู้ลิตั	การค�าและบริการเพิ�มมากข้้�นิ	ในภูาคใตั�	ดัำชนีิ	ฯ	ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	57.3	และ
คาดำการณ์	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	42.5	ซ้ื้�งดัำชนีิปัจัจุับันิมีแนิวโนิ�มเพิ�มข้้�นิมาจัากการทีำ�ราคาปาล์มนิำ�ามันิยังปรับตััวเพิ�มส้ั่งข้้�นิมาก	ส่ั่งผู้ลให�รายไดำ�ข้องเกษตัรกร
ชาวสั่วนิปาล์มปรับเพิ�มข้้�นิ		ทำำาให�กำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคชาวเกษตัรกรปรับตััวเพิ�มข้้�นิ		ในภูาคเหนือ	ดัำชนีิ	ฯ	ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	53.5	และคาดำการณ์
	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	50.9	มีแนิวโนิ�มเพิ�มข้้�นิเล็กนิ�อยเน่ิ�องมาจัากมาตัรการกระตุั�นิเศรษฐกิจัข้องรัฐบาล	ทำำาให�ผู้้�บริโภูคภูายในิประเทำศมีการจัับจ่ัายใช�สั่อย	
ในิสิั่นิค�าอุปโภูคและบริโภูคและทีำ�เกี�ยวเน่ิ�องกับการท่ำองเทีำ�ยวเพิ�มข้้�นิ	โดำยเฉพาะในิช่วงเทำศกาลปีใหม่และวันิหยุดำยาว			ในภูาคตัะวันออกเฉีียู่งเหนือ
	ดัำชนีิ	ฯ	ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	53.8	และคาดำการณ์	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	53.5	มีแนิวโนิ�มเพิ�มข้้�นิมาจัากการทีำ�ผู้้�บริโภูคทีำ�มีกำาลังซ่ื้�อส่ั่งผู้ลให�มีการจัับจ่ัายใช�สั่อย
มากข้้�นิในิช่วงเทำศกาล	

	 ส่วนปัจจัยู่สำาคัญที�มีผู้ลกรุะทบต่ัอกิจการุ	SME	ปรุะเทศในเดืือนนี�	ทั�งปัจจุบัน	และคาดืการุณ์์	ฯ	5	อันดัืบแรุก	ไดำ�แก่	ภูาวะเศรษฐกิจั
ในิประเทำศและอำานิาจัซ่ื้�อข้องประชาชนิ	การแข่้งขั้นิในิตัลาดำ	การเปลี�ยนิแปลงพฤติักรรมข้องผู้้�บริโภูค	ราคาตั�นิทุำนิ/ค่าแรงงานิ	และสั่ภูาวะเศรษฐกิจั
โลก	ตัามลำาดัำบ	
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ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME
(SME	Sentiment	Index:	SMSI)

เดืือน	ธัันวาคม	2562

 ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 ปัจจุบัน	 ในเดืือน
ธัันวาคม	2562	อยู่้่ที�รุะดัืบ	53.3	ปรับตััวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิพฤศจิักายนิ	
2562	 ทีำ�ระดัำบ	 52.2	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากการปรับตััวเพิ�มข้้�นิในิทุำกองค์
ประกอบ	 โดำยเฉพาะปริมาณการผู้ลิตั	 การค�าและการบริการอย้่ทีำ�ระดัำบ	
57.9	และคำาสัั่�งซ่ื้�อโดำยรวมอย้่ทีำ�ระดัำบ	57.3	ซ้ื้�งถ่ือเป็นิ	2	องค์ประกอบทีำ�
มีค่าดัำชนีิมากทีำ�สุั่ดำเม่�อเทีำยบกับองค์ประกอบอ่�นิ	 ๆ	 ข้องดัำชนีิ	 เน่ิ�องจัาก
ภูาวะเศรษฐกิจัข้ยายตััวในิช่วงเทำศกาลปีใหม่	 ราคาสิั่นิค�าเกษตัรทีำ�ปรับ
เพิ�มข้้�นิ	อีกทัำ�งมาตัรการกระตุั�นิเศรษฐกจิัข้องภูาครฐัในิโครงการ	“ชิม	ช�อป
	ใช�”	ส่ั่งผู้ลให�กำาลังซ่ื้�อข้องประชาชนิปรับเพิ�มส้ั่งข้้�นิ	รวมไปถ้ืงนัิกท่ำองเทีำ�ยว
ต่ัางชาติัทีำ�เข้�ามาท่ำองเทีำ�ยวในิช่วงเทำศกาล	และจัับจ่ัายใช�สั่อยในิกลุ่มสิั่นิค�า
อุปโภูคและบริโภูค	 โดำยเฉพาะนิักท่ำองเทีำ�ยวชาวมาเลเซีื้ยทีำ�ซ่ื้�อสิั่นิค�านิำา
กลับประเทำศ	 แต่ัอย่างไรก็ตัาม	 ผู้้�ประกอบการ	 SME	 ยังตั�องเผู้ชิญกับ
ปัญหายอดำคำาสัั่�งซ่ื้�อทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิเพียงเล็กนิ�อย	เป็นิผู้ลมาจัากการปิดำ
ภูาคการเรียนิ	และการจััดำทำำาโปรโมชั�นิลดำราคาสิั่นิค�า	ส่ั่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้อง
ธุัรกิจัค่อนิข้�างทำรงตััว	อย้่ทีำ�ระดัำบ	55.2	เท่ำากับในิเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	

	 ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	คาดืการุณ์์	 3	 เดืือน
ขึ้�างหน�า	 ในเดืือนธัันวาคม	2562	อยู่้่ที�รุะดัืบ	51.4	ปรับตััวลดำลงจัาก
เด่ำอนิพฤศจิักายนิ	2562	ทีำ�ระดัำบ	52.8	จัากการทีำ�ผู้้�ประกอบการ	SME	มี
ความกังวลในิภูาวะเศรษฐกิจัภูายในิประเทำศชะลอตััวลง	โดำยเฉพาะดำ�านิ
กำาไร	 ซ้ื้�งมีค่าดัำชนีิองค์ประกอบอย้่ในิระดัำบทำรงตััวจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าอย้่
ทีำ�ระดัำบ	 55.2	 เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการมีความกังวลต่ัอกำาลังซ่ื้�อข้อง
ประชาชนิทีำ�ปรับตััวลดำลงในิช่วงหลังเทำศกาลปีใหม่	 	 อีกทัำ�งราคาวัตัถุืดิำบ
ปรับตััวเพิ�มส้ั่งข้้�นิ	 โดำยเฉพาะราคานิำ�ามันิปาล์มในิภูาคใตั�	 รวมไปถ้ืง
มาตัรการในิปี	2563	ส่ั่งผู้ลให�แนิวโนิ�มการคาดำการณ์การจั�างงานิเพิ�มข้้�นิ
เพียงเล็กนิ�อย	

	 ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 ปัจจุบัน	 ในเดืือน
ธัันวาคม	2562	กลุ่มธุัรุกิจ	SME	ภูาคการุผู้ลิตัมีค่าดัืชนี	ฯ	อยู่้่ที�รุะดัืบ	
55.1	ซ้ึ่�งถืือว่าอยู่้่รุะดัืบส้งที�สุดื	เม่�อเปรียบเทีำยบกับภูาคธุัรกิจัการค�าและ
การบรกิาร	ซ้ื้�งมีดัำชนีิ	ฯ	อย้ที่ำ�ระดัำบ	52.8	ซ้ื้�งมีการปรับตััวเพิ�มข้้�นิเม่�อเทีำยบ
กับเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	 อย่างไรก็ตัามผู้้�ประกอบการ	 SME	 ในิสั่าข้าการท่ำอง
เทีำ�ยวมีค่าดัำชนีิ	ฯ	อย้ที่ำ�ระดัำบ	51.4	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิ	ปรับตััวลดำลงมากทีำ�สุั่ดำ
เม่�อเปรียบเทีำยบกบัสั่าข้าธุัรกิจัอ่�นิ	เน่ิ�องจัากการแข็้งค่าข้องเงินิบาทำอยา่ง
รุนิแรงส่ั่งผู้ลให�การใช�จ่ัายเพ่�อการทำ่องเทีำ�ยวข้องชาวตั่างชาตัิลดำลง	 รวม
ถ้ืงปัญหาภัูยแล�งทีำ�ส่ั่งผู้ลกระทำบต่ัอปริมาณผู้ลผู้ลิตัสิั่นิค�าเกษตัรปรับตััว
ลดำลง	เป็นิสั่ำาคัญ

	 ดัืชนีภูาวะเศรุษฐกิจและธุัรุกิจอื�น	 ๆ	 เดืือนธัันวาคม	 2562	
พิ่บว่า	ค่าดัืชนีภูาวะเศรุษฐกิจขึ้องปรุะเทศอยู่้่รุะดัืบ	52.3	ปรับตััวเพิ�ม
ข้้�นิจัากเด่ำอนิพฤศจักิายนิ	2562	ทีำ�ระดัำบ	50.9	ส่ั่วนิดำ�านิดัำชนีิภูาพรวมข้อง
ธุัรกิจัและดัำชนีิสั่ภูาพคล่องทำางการเงินิอย้่ทีำ�ระดัำบ	54.9	และ	52.9	ตัาม
ลำาดัำบ	โดำยค่าดัำชนีิ	ฯ	ดัำงกล่าวปรบัตััวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิพฤศจักิายนิ	2562	
เช่นิเดีำยวกันิ	 ซ้ื้�งสั่อดำคล�องกับดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	 SME	
เน่ิ�องจัากภูาวะเศรษฐกิจัภูายในิประเทำศข้ยายตััวจัากมาตัรการกระตุั�นิ
เศรษฐกิจัข้องภูาครัฐอย่างต่ัอเน่ิ�อง	โดำยเฉพาะดำ�านิยอดำคำาสัั่�งซ่ื้�อในิสิั่นิค�า
อุปโภูคและบรโิภูค	แต่ัอยา่งไรก็ตัามผู้้�ประกอบการยงักังวลต่ัอการแข่้งขั้นิ
ทำางการตัลาดำ	 เน่ิ�องจัากราคาข้ายสิั่นิค�าปรับตััวลดำลงจัากการจััดำโปรโม
ชั�นิลดำราคาสั่ินิค�า	 สั่ะทำ�อนิจัากราคาสั่ินิค�าทีำ�ปรับตััวลดำลงมาอย้่ทีำ�ระดัำบ	
51.3	จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	
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	 ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	โดืยู่มแีนวโน�มปรุบัตััว
เพิิ่�มข้ึ้�นหรืุอปรัุบตััวเพิิ่�มข้ึ้�นเล็กน�อยู่ในเกือบทุกภู้มิภูาคเมื�อเปรีุยู่บเทียู่บ
จากเดืือนพิ่ฤศจิกายู่น	 2562	 โดืยู่ในเขึ้ตักรุุงเทพิ่	 ฯ	 และปริุมณ์ฑล									
ดัำชนีิ	ฯ	ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	50.7	และคาดำการณ์	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	56.8	ซ้ื้�ง
มีแนิวโนิ�มเพิ�มข้้�นิมาจัากการทีำ�กำาลังซ่ื้�อภูายในิประเทำศปรับตััวเพิ�มส้ั่งข้้�นิ	
โดำยเฉพาะยอดำคำาสัั่�งซ่ื้�อภูาคบริการโรงแรม	 และร�านิอาหาร	 จัากเงินิ
สั่นัิบสั่นุินิข้องภูาครัฐบาลในิโครงการชิม	ช�อป	ใช�	ในภูาคกลาง	 ดัำชนีิ	ฯ	
ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	56.1	และคาดำการณ์	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	44.3	มีแนิวโนิ�ม
ลดำลงมาจัากเน่ิ�องจัากในิภูาคการค�า	 การท่ำองเทีำ�ยวและบริการข้ยายตััว
ชะลอลง	จัากจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวยุโรปทีำ�เดิำนิทำางกลับประเทำศในิช่วง
ปลายปี	เพ่�อเตัรียมจััดำงานิฉลองคริสั่ต์ัมาสั่และเทำศกาลปีใหม่ทีำ�ภู้มิลำาเนิา
เดิำม	ในภูาคตัะวันออก	ดัำชนีิ	ฯ	ปัจัจุับันิอย้ที่ำ�ระดัำบ	50.5	และคาดำการณ์ฯ
อย้่ทีำ�ระดัำบ	52.0	มีแนิวโนิ�มเพิ�มข้้�นิมาจัากผู้้�บริโภูคจัับจ่ัายใช�สั่อยมากข้้�นิ
ในิช่วงเทำศกาล	 เน่ิ�องจัากในิเด่ำอนิธัันิวาคมเป็นิเด่ำอนิแห่งฤด้ำกาลการ									
ท่ำองเทีำ�ยว	 ทำำาให�มียอดำคำาสัั่�งซ่ื้�อ	 และปริมาณการผู้ลิตั	 และการค�าและ
บริการเพิ�มมากข้้�นิ	 ในภูาคใตั�	 ดัำชนีิ	 ฯ	 ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	 57.3	 และ									
คาดำการณ์	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	42.5	ซ้ื้�งดัำชนีิปัจัจุับันิมีแนิวโนิ�มเพิ�มข้้�นิมาจัาก
การทีำ�ราคานิำ�ามันิปาล์มยังปรับตััวเพิ�มส้ั่งข้้�นิมาก	 ส่ั่งผู้ลให�รายไดำ�ข้อง
เกษตัรกรชาวสั่วนิปาล์มปรับเพิ�มข้้�นิ		ทำำาให�กำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคปรับตััว
เพิ�มข้้�นิ		ในภูาคเหนือ	ดัำชนีิ	ฯ	ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	53.5	และคาดำการณ์ฯ
อย้ที่ำ�ระดัำบ	50.9	มแีนิวโนิ�มมาจัากมาตัรการกระตุั�นิเศรษฐกจิัข้องรัฐบาล
ทำำาให�ผู้้�บริโภูคภูายในิประเทำศมีการจัับจ่ัายใช�สั่อย	 ในิสิั่นิค�าอุปโภูคและ
บริโภูคและทีำ�เกี�ยวเน่ิ�องกับการท่ำองเทีำ�ยวเพิ�มข้้�นิ	โดำยเฉพาะในิช่วงเทำศกาล
ปีใหม่และวันิหยุดำยาว		ในภูาคตัะวันออกเฉีียู่งเหนือ	ดัำชนีิ	ฯ	ปัจัจุับันิอย้่
ทีำ�ระดัำบ	53.8	และคาดำการณ์	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	53.5	 มีแนิวโนิ�มเพิ�มข้้�นิมา
จัากการทีำ�ผู้้�บริโภูคมีการจัับจั่ายใช�สั่อยมากข้้�นิในิช่วงเทำศกาล	 อีกทัำ�ง											
ผู้้�ประกอบการมีการปรับใช�กลยุทำธ์ัโปรโมชันิเพ่�อด้ำงด้ำดำล้กค�า
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	 จัากการสั่ำารวจัข้�อม้ลเด่ำอนิธัันิวาคม	 2562	พบว่าปัจัจััยภูาวะ
เศรษฐกิจัในิประเทำศและอำานิาจัซ่ื้�อข้องประชาชนิเป็นิปัจัจััยกระทำบสั่ำาคัญ
ทีำ�สุั่ดำข้อง	 SME	 ในิทุำกภู้มิภูาค	 เน่ิ�องจัากสัั่ดำส่ั่วนิรายไดำ�ส่ั่วนิใหญ่ข้องผู้้�
ประกอบการ	SME	มาจัากกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคภูายในิประเทำศ	สั่ว่ยปัจัจััย
ทีำ�มีผู้ลกระทำบรองลงมา	 เช่นิ	 การแข่้งขั้นิในิตัลาดำ	 การเปลี�ยนิแปลง
พฤตักิรรมผู้้�บรโิภูค	ราคาตั�นิทำนุิ	และคา่แรงงานิ	เป็นิปัจัจััยกระทำบสั่ำาคัญ
ข้อง	 SME	 ในิทุำกภู้มิภูาค	 โดำยเฉพาะการแข่้งขั้นิในิตัลาดำ	 และการ
เปลี�ยนิแปลงพฤติักรรมผู้้�บริโภูคโดำยการค�าข้ายทำางออนิไลน์ิ	เช่นิ	การเข้�า
มาข้องการข้นิสั่ง่สิั่นิค�าออนิไลนิห์ร่อ	Grab	เป็นิตั�นิ	อกีทัำ�งตั�นิทำนุิข้องธัรุกิจั
ทีำ�ปรับตััวเพิ�มส้ั่งข้้�นิ	มีผู้ลต่ัอกำาไรข้องธุัรกิจั	SME	ปรับตััวลดำลง	

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

 •	ดัืชนี	TISI	เดืือนธัันวาคม	2562	โดืยู่รุวมปรุบัตััวลดืลง
	อยู่้่ที�รุะดัืบ	91.7	 (ค่าฐานอยู่้่ที�รุะดัืบ	100)	 โดำยปรับลดำลงจัาก
เด่ำอนิพฤศจิักายนิ	2562	ทีำ�ระดัำบ	92.3	ดัำชนีิ	ฯ	ทีำ�ลดำลง	เป็นิผู้ลมา
จัากกลุ่มผู้ลิตัข้นิาดำกลางและข้นิาดำใหญ่	โดำยกลุ่มการผู้ลิตัทีำ�ลดำลง
มาจัากการปรับตััวลดำลงข้องกำาลังซ่ื้�อภูายในิประเทำศ	 และการส่ั่ง
ออก	รวมไปถ้ืงเร่�องข้องภัูยแล�งทีำ�กระทำบต่ัอรายไดำ�และกำาลังซ่ื้�อ

	 •	ดัืชนีความเชื�อมั�น	ฯ	คาดืการุณ์์	3	เดืือนขึ้�างหน�า	ใน
ภูาคอุตัสาหกรุรุมลดืลงอยู่้่ที�รุะดัืบ	100.1	จากเดืือนพิ่ฤศจิกายู่น
	2562	ที�รุะดัืบ	101.3	มาจัากความกังวลในิเร่�องการปรับเพิ�มข้้�นิ
ค่าแรงงานิทีำ�กระทำบต่ัอตั�นิทุำนิธุัรกิจั	SMEs	รวมไปถ้ืงปัญหาความ
ขั้ดำแย�งในิตัะวันิออกกลาง	 สั่่งผู้ลให�ราคานิำ�ามันิปรับตััวเพิ�มส้ั่งข้้�นิ	
รวมไปถ้ืงเศรษฐกิจัในิประเทำศ	

	 •	 ดัืชนีความเชื�อมั�น	 ฯ	 ทั�งปัจจุบันและคาดืการุณ์์	 3	
เดืือนขึ้�างหน�า	 ในภูาคอุตัสาหกรุรุมขึ้องผู้้�ผู้ลิตัขึ้นาดืยู่่อมมีการุ
ปรัุบตััวลดืลง	 โดำยดัำชนีิ	 ฯ	 ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	 73.3	 จัากเด่ำอนิ
พฤศจิักายนิ	2562	ทีำ�ระดัำบ	74.8	ส่ั่วนิดัำชนีิ	ฯ	คาดำการณ์	3	เด่ำอนิ
ข้�างหนิ�าอย้ที่ำ�ระดัำบ	87.8	ปรับตััวลดำลงจัากเด่ำอนิพฤศจิักายนิ	2562	
ทีำ�ระดัำบ	90.0

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

	 •	ดัืชนีความเชื�อมั�นทางธุัรุกิจปรัุบลดืลง	ในปัจจุบันมา
อยู่้่ที�รุะดัืบ	45.1	(ค่าฐานอยู่้่ที�รุะดัืบ	50)	จัากเด่ำอนิพฤศจิักายนิ		
2562	ทีำ�ระดัำบ	47.4	และดัำชนีิ	ฯ	คาดำการณ์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าปรับ
ตััวลดำลง	มาอย้ที่ำ�ระดัำบ	52.0	จัากเด่ำอนิพฤศจักิายนิ		2562	ทีำ�ระดัำบ
	 52.7	 เป็นิผู้ลมาจัากการหดำตััวข้องภูาคการค�าและบริการ	 โดำย
เฉพาะดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการผู้ลิตัข้องภูาคการค�าปลีกและ
ส่ั่ง	 ทีำ�ปรับตััวลดำลงเป็นิอย่างมาก	 เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการยังไม่
มั�นิใจัเกี�ยวกับมาตัรการการกระตุั�นิเศรษฐกิจัข้องภูาครัฐ

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

	 •	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�บริโภูคทัำ�งปัจัจุับันิและในิอนิาคตั
ค่อนิข้�างทำรงตััว	อย้่ทีำ�ระดัำบ	44.5	เท่ำากับเด่ำอนิพฤศจิักายนิ	2562

การุเปรีุยู่บเทียู่บดัืชนี	SMSI	กับดัืชนีอื�น	ๆ	ที�เกี�ยู่วขึ้�อง
	เดืือน	ธัันวาคม	2562
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	 •	ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�บริโภูคเก่อบทุำกภู้มิภูาคเพิ�มข้้�นิจัาก
เด่ำอนิทีำ�ผู่้านิมา	(ยกเว�นิ	ในิเข้ตักรุงเทำพ	ฯ	และปริมณฑลทีำ�ปรับตััว
ลดำลง	และภูาคกลาง	ทีำ�ทำรงตััว)	

	 •	 ค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�บริโภูคทีำ�ประกอบอาชีพผู้้�
ประกอบการ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	45.9	ปรับเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิพฤศจิักายนิ
ทีำ�ระดัำบ	45.0	

ดัืชนีความเชื�อมั�นอนาคตัเศรุษฐกิจภู้มิภูาค
(Thailand	Regional	Economic

Sentiment	Index	:	RSI)

	 •	ในิเด่ำอนิธัันิวาคม	2562	ค่าดัำชนีิ	ฯ	ในิเก่อบทุำกภู้มิภูาค
	ดัำชนีิ	ฯ	อย้ใ่นิระดัำบทีำ�มากกว่าค่าฐานิทีำ�	50	ยกเว�นิภูาคกลางทีำ�มีค่า
ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	อย้ใ่นิระดัำบตัำ�าทีำ�สุั่ดำเม่�อเทีำยบกับภู้มิภูาคอ่�นิ	ๆ
	 	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากการหดำตััวในิภูาคการผู้ลิตั	อย่างไรก็ตัามแนิว
โนิ�มดัำชนีิ	 ฯ	 ในิเก่อบทุำกภู้มิภูาคมีแนิวโนิ�มทีำ�เพิ�มข้้�นิเม่�อเทีำยบกับ
พฤศจิักายนิ	2562	(ยกเว�นิ	ในิภูาคเหน่ิอ	ภูาคกลาง	และภูาคใตั�ทีำ�
ลดำลง)	
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	 ค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ในเดืือนปัจจุบันอยู่้่
ที�รุะดัืบ	50.7	ปรัุบตััวเพิิ่�มข้ึ้�นจากเดืือนก่อนหน�าที�รุะดัืบ	49.7	เป็นิผู้ล
มาจัากปัจัจััยดำ�านิปริมาณการผู้ลิตั	คำาสัั่�งซ่ื้�อ		การจั�างงานิ		และการลงทุำนิ
	ทีำ�มีการปรับตััวเพิ�มส้ั่งข้้�นิ	ส่ั่งผู้ลให�ปัจัจััยดำ�านิกำาไรเพิ�มข้้�นิ		เป็นิผู้ลมาจัาก
ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิเป็นิช่วงการเก็บเกี�ยวผู้ลผู้ลิตัทำางการเกษตัร	 เช่นิ	 ข้�าว	
และจัากจัำานิวนิปริมาณการผู้ลิตัสิั่นิค�าทีำ�เร่งผู้ลิตัเพ่�อชดำเชยวันิหยุดำ	ทำำาให�
ปริมาณการผู้ลิตัปรับตััวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ	49.6	มาอย้่ทีำ�
ระดัำบ	 51.5	 ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิ	 รวมไปถ้ืงการลงทุำนิทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิจัาก
ระดัำบ	48.5	มาอย้่ทีำ�ระดัำบ	49.4	และจัากการเข้�าส่้ั่เทำศกาลวันิปีใหม่	อีก
ทัำ�งกรุงเทำพ	ฯ	และปริมณฑลเป็นิเม่องทีำ�นัิกท่ำองเทีำ�ยวหลั�งไหลมาร่วมฉลอง
ในิปีใหม่จัำานิวนิมาก	 สั่ะทำ�อนิจัากยอดำคำาสัั่�งซ่ื้�อทีำ�ปรับเพิ�มข้้�นิจัากระดำับ	
49.8	มาอย้่ทีำ�ระดัำบ	51.5	โดำยในิส่ั่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบ
การ	SME	คาดำการณ์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	56.8		
เป็นิเหตุัมาจัากการทีำ�ผู้้�ผู้ลิตัยังคงมีความเช่�อมั�นิดำ�านิสั่ภูาวะเศรษฐกิจัในิ
มุมมองเชิงบวกในิภูาคการค�าและบริการ	 เพราะยังอย้ใ่นิช่วงเทำศกาลวันิ
หยุดำ		

	 ในส่วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 ภูาค										
การุผู้ลิตั	 ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้่ทีำ�ระดัำบ	 52.3	ปรับตััว
เพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ	 47.9	 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อ	
ปริมาณการผู้ลิตั	การจั�างงานิ	และการลงทุำนิ	ทีำ�มีการปรับตััวเพิ�มข้้�นิ	ส่ั่ง
ผู้ลให�ปัจัจััยดำ�านิกำาไรเพิ�มข้้�นิอย่างเห็นิไดำ�ชัดำ		ส่ั่วนิปัจัจััยดำ�านิตั�นิทุำนิมีการ
ปรับตััวเพิ�มข้้�นิเช่นิกันิ	เน่ิ�องจัากการลงทุำนิภูาคการผู้ลิตัทีำ�ปรับเพิ�มข้้�นิจัาก
เด่ำอนิกอ่นิหนิ�าทีำ�ระดัำบ	47.7	มาเป็นิ	51.4	ทีำ�ปรับเพิ�มข้้�นิตัามกำาลังซ่ื้�อข้อง
ผู้้�บริโภูค	 เน่ิ�องจัากการจั�างงานิทีำ�เพิ�มข้้�นิในิช่วงสิั่�นิปีทำำาให�แรงงงานิมีราย
ไดำ�เพิ�มข้้�นิ	สั่ะทำ�อนิจัากคำาสัั่�งซ่ื้�อทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิจัากระดัำบ	46.4	ในิเด่ำอนิ
ก่อนิหนิ�ามาอย้ที่ำ�ระดัำบ	54.5	และจัากการจั�างงานิ	โดำยเฉพาะในิสั่าข้าการ
ผู้ลิตัเส่ั่�อผู้�าและสิั่�งทำอ	ทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิจัากระดำบั	44.6	ในิเด่ำอนิก่อนิหนิ�า
	มาอย้่ทีำ�ระดัำบ	50.9	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิโดำยในิส่ั่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิ
ผู้้�ประกอบการ	 SME	 คาดำการณ์	 3	 เด่ำอนิข้�างหนิ�าในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�
ระดัำบ	 55.4	 เป็นิเหตุัมาจัากการทีำ�ผู้้�ประกอบการยังคงเช่�อมั�นิในิสั่ภูาวะ
เศรษฐกิจัและกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคทีำ�จัะเพิ�มข้้�นิในิอนิาคคตั

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

ปรุะจำาเดืือนธัันวาคม	2562

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

• ค่าดืัชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 ในเขึ้ตั
กรุุงเทพิ่	ฯ	และปริุมณ์ฑล	ปรัุบตััวเพิิ่�มข้ึ้�นจากเดืือนก่อนหน�า
มาอยู่้่ที�รุะดัืบ	50.7		โดืยู่เฉีพิ่าะปัจจัยู่ดื�านปริุมาณ์การุผู้ลิตั
	ซ้ึ่�งมีการุปรัุบตััวเพิิ่�มข้ึ้�นมากที�สุดื	เป็นผู้ลมาจากอยู่้่ในช่วง
การุเก็บเกี�ยู่วขึ้�าว

• กำาลังซืึ่�อภูายู่ในปรุะเทศปรัุบตััวเพิิ่�มส้งข้ึ้�น	 โดืยู่
เฉีพิ่าะยู่อดืคำาสั�งซืึ่�อในสาขึ้าโรุงแรุม/เกสต์ัเฮ้�าส์/บังกะโล	
และสาขึ้ารุ�านอาหารุและภัูตัตัาคารุ	 จากเงินสนับสนุนขึ้อง
ภูาครัุฐบาลในโครุงการุชิม	ช�อป	ใช�	
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	 ในส่วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	ภูาคการุ
ค�าและการุบริุการุ	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้่ทีำ�ระดัำบ	50.4	
ปรับตััวเพิ�มข้้�นิเลก็นิ�อย	จัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ	50.1	เป็นิผู้ลมาจัากปจััจััย
ดำ�านิปริมาณการผู้ลิตั	คำาสัั่�งซ่ื้�อ	และการลงทุำนิ	ทีำ�มีการปรับตััวเพิ�มข้้�นิ	ส่ั่ง
ผู้ลทำำาให�ปัจัจััยดำ�านิกำาไรปรับตััวเพิ�มส้ั่งข้้�นิ	ทัำ�งนีิ�สั่าเหตุัมาจัากกำาลังซ่ื้�อข้อง
คนิในิประเทำศทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิ	 จัากมาตัรการภูาครัฐทีำ�ส่ั่งเสั่ริมการท่ำอง
เทีำ�ยว	ทำำาให�ผู้้�บริโภูคออกมาจัับจ่ัายใช�สั่อยกันิเพิ�มมากข้้�นิ	สั่ะทำ�อนิจัากยอดำ
คำาสัั่�งซ่ื้�อปรับตััวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ	 50.4	 มาอย้่ทีำ�ระดัำบ	
50.9	 ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิ	 โดำยเฉพาะคำาสัั่�งซ่ื้�อในิสั่าข้าโรงแรม/เกสั่ต์ัเฮ�าส์ั่/
บังกะโล	 และสั่าข้าร�านิอาหารและภัูตัตัาคาร	 	 ในิส่ั่วนิข้องค่าดัำชนีิความ
เช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำการณ์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าในิเด่ำอนิปัจัจุับันิ
อย้ที่ำ�ระดัำบ	57.1		สั่ะทำ�อนิถ้ืงการคาดำการณ์การท่ำองเทีำ�ยวข้องนัิกท่ำองเทีำ�ยว
ทัำ�งในิและต่ัางประเทำศจัะมีจัำานิวนิปรับเพิ�มส้ั่งข้้�นิ	 พร�อมทัำ�งกำาลังซ่ื้�อทีำ�จัะ
ปรับตััวเพิ�มข้้�นิอย่างต่ัอเน่ิ�อง	

ดัืชนีภูาวะเศรุษฐกิจและธุัรุกิจ	SME	
ปรุะจำาเดืือนธัันวาคม	2562

ภูาพรวมดำัชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุัรกิจัในิเข้ตั	 กรุงเทำพ	 ฯ	 และ
ปริมณฑล	ปรับตััวเพิ�มข้้�นิ	 โดำยเฉพาะดัำชนีิการส่ั่งออก	 ทีำ�ปรับตััว
เพิ�มข้้�นิอย่างมากจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าจัากระดัำบ	43.5	มาเป็นิ	51.4	
ในิเด่ำอนิปัจัจุับนัิ	รวมไปถ้ืงการปรับเพิ�มข้้�นิข้อง	สั่ภูาพคล่องทำางการ
เงินิ	ราคาข้ายสิั่นิค�า	การใช�กำาลังผู้ลิตั	และภูาวะเศรษฐกิจัประเทำศ
	ตัามลำาดัำบ	เน่ิ�องจัากสั่ถืานิการณส์ั่งครามการค�าข้องสั่หรฐั	ฯ	-	จีันิ
	 ส่ั่งผู้ลให�ประเทำศค่้ค�า	 2	 ประเทำศดัำงกล่าว	 นิำาเข้�าสิั่นิค�าจัาก
ประเทำศไทำยเพิ�มมากข้้�นิ	 โดำยเฉพาะกลุ่มสิั่นิค�าทีำ�สั่ามารถืทำดำแทำนิ
สิั่นิค�าจัากจีันิ	ในิตัลาดำสั่หรัฐ	ฯ	เช่นิ	สิั่นิค�าอิเล็กทำรอนิิกส์ั่	ชิ�นิส่ั่วนิ
ยานิยนิต์ั		และกลุ่มสิั่นิค�าทีำ�สั่ามารถืทำดำแทำนิสิั่นิค�าจัากสั่หรัฐ	ฯ	ในิ
ตัลาดำจีันิ	เช่นิ	ผู้ลไม�สั่ดำและผู้ลไม�เม่องร�อนิ	เป็นิตั�นิ

	 ปัจจัยู่ภูาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศและอำานาจซืึ่�อขึ้องปรุะชาชน
ส่งผู้ลต่ัอกิจการุมากที�สุดื	 เน่ิ�องจัากกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคทัำ�งในิและต่ัาง
ประเทำศ	 พร�อมทัำ�งมาตัรการข้องภูาครัฐบาลทีำ�ช่วยเพิ�มกำาลังซ่ื้�อข้อง
ประชาชนิ	ส่ั่งผู้ลทำำาให�ผู้ลประกอบการธุัรกิจัปรับตััวเพิ�มส้ั่งข้้�นิ	โดำยปัจัจััย
ทีำ�ส่ั่งผู้ลกระทำบรองลงมาไดำ�แก่	การแข่้งขั้นิทำางการตัลาดำ	การเปลี�ยนิแปลง
พฤติักรรมข้องผู้้�บริโภูค	 	 ราคาตั�นิทุำนิ	 ค่าแรงงานิ	และสั่ภูาวะเศรษฐกิจั
โลก	ตัามลำาดัำบ
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ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ภูาคใตั�
ปรุะจำาเดืือนธัันวาคม	2562

	 ค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ในเดืือนปัจจุบันอยู่้่
ที�รุะดัืบ	57.3	ปรัุบตััวเพิิ่�มข้ึ้�นจากเดืือนก่อนหน�าที�รุะดัืบ	55.5	จัากปัจัจััย
ดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อ	และดำ�านิการลงทุำนิทีำ�มีการปรับตััวเพิ�มข้้�นิ	โดำยเฉพาะในิภูาค
การค�าและบริการ	 ซ้ื้�งสั่าเหตุัข้องการปรับตััวเพิ�มข้้�นิดัำงกล่าวมาจัากการ
จัับจ่ัายใช�สั่อยข้องคนิในิพ่�นิทีำ�	โดำยเฉพาะการบริโภูคสิั่นิค�าข้องเกษตัรกร
ชาวสั่วนิปาล์มทีำ�มีรายไดำ�สั่ะสั่มเพิ�มข้้�นิ	เป็นิผู้ลมาจัากราคาปาล์มนิำ�ามันิทีำ�
ปรับตััวเพิ�มข้้�นิอย่างต่ัอเน่ิ�องและการเดิำนิทำางกลับภู้มิลำาเนิาข้องคนิใตั�ทีำ�
ไปทำำางานิในิกรงุเทำพ	ฯ	ในิช่วงเทำศกาลสิั่�นิปี	รวมไปถ้ืงการซื้่�อข้องฝากจัาก
ทำ�องถิื�นิ	อาทิำเช่นิ	อาหารทำะเลแห�ง	และข้นิมทำ�องถิื�นิ	กลับกรุงเทำพ	ฯ	อีก
ทัำ�งการทีำ�ชาวมาเลเซีื้ยเดิำนิทำางผู่้านิด่ำานิพรมแดำนิสั่ะเดำา	และปาดัำงเบซื้าร์	
เข้�ามาซ่ื้�อสิั่นิค�าอุปโภูคบริโภูคในิจัังหวัดำสั่งข้ลา	 เพ่�อนิำากลับไปฉลอง
เทำศกาลสิั่�นิปีในิประเทำศมาเลเซีื้ย	 เน่ิ�องจัากสิั่นิค�าอุปโภูคบริโภูคหลาย
อยา่งข้องไทำยมคุีณภูาพดีำ	และมีราคาถ้ืกกว่า	แต่ัอยา่งไรก็ตัามมีปจััจััยลบ
ในิช่วงกลางเด่ำอนิ	จัากการปดิำเทำอมข้องมหาวทิำยาลัยหลายแหง่ในิภู้มิภูาค
	 ส่ั่งผู้ลให�ร�านิค�าและร�านิอาหารบริเวณรอบสั่ถืานิศ้กษามียอดำคำาสัั่�งซ่ื้�อ
ลดำลง	โดำยในิส่ั่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำการณ์
	 3	 เด่ำอนิข้�างหนิ�าในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	 42.5	 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�
ประกอบการ	SME	ประเมินิสั่ภูาวะเศรษฐกิจัอนิาคตัปรับตััวลดำลง	จัาก	
2	สั่าเหตุัหลักค่อ	1.	กำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคปรับตััวลดำลงจัากการเดิำนิทำาง	
และการจัับจัา่ยใช�สั่อยทีำ�เพิ�มข้้�นิในิชว่งปลายเด่ำอนิธัันิวาคม	2.	ผู้้�ประกอบ
การภูาคการผู้ลิตัมีความกังวลเร่�องราคาวัตัถุืดิำบและนิำ�ามันิปาล์มทีำ�ยังมี
แนิวโนิ�มปรับตััวเพิ�มข้้�นิ	 และนิโยบายการปรับเพิ�มค่าแรงงานิขั้�นิตัำ�าข้อง
ภูาครัฐทีำ�ส่ั่งผู้ลกระทำบต่ัอตั�นิทุำนิข้องธุัรกิจั	

	 ในส่วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 ภูาค									
การุผู้ลิตั	 ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้่ทีำ�ระดัำบ	58.7	ปรับตััว
ลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ	 59.8	 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อ	
ปริมาณการผู้ลิตั	การลงทุำนิ	และการจั�างงานิปรับตััวลดำลง	ส่ั่งผู้ลให�ปัจัจััย
ดำ�านิกำาไรลดำลงอย่างเห็นิไดำ�ชัดำ	จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ	73.9	มาอย้่ทีำ�
ระดัำบ	68.1	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิ	ส่ั่วนิตั�นิทุำนิปรับตััวลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า
	แต่ัยังคงมีตั�นิทุำนิอย้่ในิระดัำบส้ั่ง	เน่ิ�องจัากราคาวัตัถุืดิำบบางอย่างเพิ�มข้้�นิ	
โดำยในิส่ั่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	 SME	 คาดำการณ์	 3	
เด่ำอนิข้�างหนิ�าในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	 43.5	 เป็นิเหตัุมาจัากการ
ประเมินิปัญหาภัูยแล�ง	และปัจัจััยดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อเส่ั่�อผู้�า	และสิั่�งทำอทีำ�มีแนิว
โนิ�มลดำลงจัากการซ่ื้�อในิช่วงสิั่�นิปีนีิ�	 รวมไปถ้ืงผู้ลกระทำบต่ัอตั�นิทุำนิข้อง
วัตัถุืดิำบจัากราคานิำ�ามันิปาล์มทีำ�เพิ�มข้้�นิ

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

• ค่าดืัชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ปรุับตััว
เพิิ่�มส้งข้ึ้�นจากเดืือนกอ่นหน�ามาอยู่้ที่�รุะดัืบ	57.3	จากปจัจัยู่
ดื�านการุลงทุน	และดื�านคำาสั�งซืึ่�อที�ปรัุบตััวเพิิ่�มข้ึ้�น

• รุาคาปาล์มนำ�ามันปรุับตััวเพิ่ิ�มส้งข้ึ้�นอยู่่างตั่อ
เนื�องจากเดืือนก่อนหน�า	 ส่งผู้ลให�รุายู่ไดื�ขึ้องเกษตัรุกรุ
ชาวสวนปาล์มเพิิ่�มข้ึ้�น	 ส่งผู้ลให�กำาลังซืึ่�อขึ้องผู้้�บริุโภูคชาว
เกษตัรุกรุเพิิ่�มข้ึ้�นตัามไปดื�วยู่

• มหาวิทยู่าลัยู่หลายู่แห่งในภู้มิภูาคปิดืเทอมช่วง
กลางเดืือนธัันวาคม	 ส่งผู้ลให�รุ�านค�าและรุ�านอาหารุรุอบ
สถืานศ้กษามียู่อดืคำาสั�งซืึ่�อลดืลง		
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	 ในส่วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 ภูาค									
การุค�าและการุบริุการุ	 ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้่ทีำ�ระดัำบ
	 56.9	ปรับตััวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ	 54.5	 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััย
ดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อ	และดำ�านิการลงทุำนิ	ส่ั่งผู้ลให�ปัจัจััยดำ�านิกำาไรปรับตััวเพิ�มส้ั่ง
ข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ	64.1	มาอย้่ทีำ�ระดัำบ	64.8	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิ
	เน่ิ�องจัากมีจัำานิวนิผู้้�บริโภูคปรับเพิ�มข้้�นิทัำ�งกลุ่มในิพ่�นิทีำ�และนัิกท่ำองเทีำ�ยว
ชาวต่ัางชาติั	 โดำยเฉพาะชาวมาเลเซีื้ย	 โดำยในิส่ั่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อ
มั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำการณ์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่
ทีำ�ระดัำบ	42.2	สั่ะทำ�อนิความไม่มั�นิใจัในิสั่ภูาวะเศรษฐกิจัข้องประเทำศจัาก
ความล่าช�าข้อง	พ.ร.บ.งบประมาณปี	2563	อาจักระทำบต่ัอกำาลังซ่ื้�อข้อง
ผู้้�บริโภูค	 อีกทัำ�งแนิวโนิ�มจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวจีันิทีำ�ปรับตััวลดำลง	 ส่ั่งผู้ล		
กระทำบต่ัอภูาคการท่ำองเทีำ�ยว	โรงแรม	และร�านิอาหาร		

ดัืชนีภูาวะเศรุษฐกิจและธุัรุกิจ	SME
ปรุะจำาเดืือนธัันวาคม	2562

	 ภูาพรวมดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุัรกิจัในิภูาคใตั�	 ปรับ
ตััวลดำลง	โดำยเฉพาะดัำชนีิการใช�กำาลังผู้ลิตัอย้่ทีำ�ระดัำบ	65.2	ปรับตััว
ลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ	 72.5	 ส่ั่วนิดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัข้อง
ประเทำศ		สั่ภูาพคลอ่งทำางการเงนิิ	และราคาข้ายสิั่นิค�าปรบัตััวลดำลง
	พบว่าสั่าเหตุัข้องการเปลี�ยนิแปลงดัำชนีิข้�างตั�นิเป็นิผู้ลมาจัากการ
แข่้งขั้นิทำางการตัลาดำทีำ�มีการปรับลดำราคาสิั่นิค�า	 โดำยเฉพาะร�านิ
อาหารและเคร่�องด่ำ�มทีำ�เข้�าร่วมรายการข้ายแบบ	Delivery	 แต่ัในิ
ส่ั่วนิข้องดัำชนีิภูาพรวมธุัรกิจัมีการปรับตััวเพิ�มข้้�นิ	 จัากยอดำข้าย
สิั่นิค�าและบริการทีำ�เพิ�มข้้�นิในิช่วงเทำศกาล	 อีกทัำ�งผู้้�ผู้ลิตัพยายาม
ปรับลดำกำาลังการผู้ลิตัลง	 เพ่�อลดำการเกิดำตั�นิทุำนิในิการเก็บรักษา
สิั่นิค�า	และปัญหาสิั่นิค�าล�นิตัลาดำ				

	 ปัจจัยู่ภูาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศและอำานาจซืึ่�อขึ้องปรุะชาชน
ส่งผู้ลต่ัอกิจการุมากที�สุดื	เน่ิ�องจัากผู้้�บริโภูคมีการจัับจ่ัายใช�สั่อยเพิ�มข้้�นิ
มากกว่าปกติัในิช่วงเทำศกาลวันิหยุดำยาวสิั่�นิปี	 และส่ั่วนิหน้ิ�งมาจัาก
มาตัรการ	“ชิม	ช�อป	ใช�”	ข้องภูาครัฐทีำ�ส่ั่งเสั่ริมการท่ำองเทีำ�ยวเทีำ�ยวส่ั่งผู้ล
ให�อำานิาจัซ่ื้�อข้องประชนิเพิ�มข้้�นิ	โดำยปัจัจััยทีำ�ส่ั่งผู้ลกระทำบต่ัอกิจัการรอง
ลงมาไดำ�แก่	 การแข่้งขั้นิทำางการตัลาดำ	 ราคาตั�นิทำุนิ	 ค่าแรงงานิ	 การ
เปลี�ยนิแปลงพฤติักรรมข้องผู้้�บริโภูค	และคุณภูาพฝีม่อแรงงานิ	ตัามลำาดัำบ
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	 ค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ในเดืือนปัจจุบันอยู่้่
ที�รุะดัืบ	53.8	ปรัุบตััวเพิิ่�มข้ึ้�นจากเดืือนก่อนหน�าที�รุะดัืบ	52.2	จัากปัจัจััย
ดำ�านิปริมาณการผู้ลิตั	การค�าและการบริการ	การลงทุำนิ	และการจั�างงานิ
	ทีำ�มีการปรับตััวเพิ�มข้้�นิ	แต่ัทำางดำ�านิตั�นิทุำนิมีการปรับตััวเพิ�มส้ั่งข้้�นิ	ส่ั่งผู้ล
ให�ปัจัจััยกำาไรปรับตััวลดำลงเล็กนิ�อยมาอย้่ทีำ�ระดัำบ	54.9	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิ	
โดำยสั่าเหตุัข้องการปรับเพิ�มข้้�นิข้ององค์ประกอบดัำงกล่าวมาจัากกำาลังซ่ื้�อ
ผู้้�บริโภูคทีำ�มากข้้�นิ	 การจัับจ่ัายใช�สั่อยทีำ�มากข้้�นิเม่�อเปรียบเทีำยบกับเด่ำอนิ
ก่อนิหนิ�า	 ทัำ�งนีิ�เพราะผู้้�บริโภูคมีรายไดำ�เพิ�มข้้�นิ	 ทัำ�งจัากราคาสิั่นิค�าเกษตัร
ทีำ�ส้ั่งข้้�นิรวมไปถ้ืงการไดำ�โบนัิสั่	 รายไดำ�พิเศษ	 และรายไดำ�จัากสั่มาชิก
ครอบครวัทีำ�ทำำางานิตัา่งจัังหวัดำ		ทำำาให�มีการใช�จ่ัายเพิ�มมากข้้�นิ	ทัำ�งรายจ่ัาย
ในิการเดิำนิทำาง	การซ่ื้�อข้องฝาก	รวมไปถ้ืงการซ่ื้�อข้องในิการฉลองส่ั่งทำ�าย
ปีเก่าตั�อนิรับปีใหม่	สั่ะทำ�อนิไดำ�จัากดัำชนีิการลงทุำนิข้อง	SME	ทีำ�ปรับตััวเพิ�ม
ข้้�นิมากจัาก	52.1	ในิเด่ำอนิก่อนิ	มาอย้่ทีำ�ระดัำบ	56.0	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิ

	 โดำยในิส่ั่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	 SME	คาดำ
การณ	์3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าในิเด่ำอนิปัจัจุับันิมีการปรบัตััวลดำลงจัากเด่ำอนิกอ่นิ
หนิ�ามาอย้่ทีำ�ระดัำบ	 53.5	 ซ้ื้�งเป็นิเหตุัมาจัากการคาดำการณ์ว่าผู้้�บริโภูคจัะ
มีการจัับจั่ายใช�สั่อยลดำลงภูายหลังช่วงเทำศกาล	 เพราะจัะมีการเดิำนิทำาง
กลับไปทำำางานิข้องกลุ่มผู้้�บริโภูคทีำ�ไปทำำางานิต่ัางจัังหวัดำ	 และการเปลี�ยนิ
สั่ถืานิทีำ�ท่ำองเทีำ�ยว

	 ในส่วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 ภูาค										
การุผู้ลิตั	 ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้่ทีำ�ระดัำบ	 58.4	ปรับตััว
เพิ�มข้้�นิค่อนิข้�างมากจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ	53.9	เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััย
ดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อ	 	ปริมาณการผู้ลิตั	การค�าและการบริการ	การลงทุำนิ	และ
รวมไปถ้ืงการจั�างงานิทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิ	 โดำยสั่าเหตุัข้องการเพิ�มข้้�นิข้อง
ปัจัจััยดัำงกล่าวมาจัากคำาสัั่�งซ่ื้�อทีำ�ยังคงปรับตััวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิ	 ทัำ�งนีิ�
เพราะเป็นิช่วงสิั่�นิปีทีำ�ผู้้�บริโภูคมีการใช�จ่ัายค่อนิข้�างส้ั่งเม่�อเทีำยบกับเด่ำอนิ
อ่�นิๆ		ส่ั่งผู้ลทำำาให�ดัำชนีิการผู้ลิตั	การค�าและการบริการเพิ�มข้้�นิอย่างมาก
จัาก	51.5	ในิเด่ำอนิก่อนิมาอย้่ทีำ�ระดัำบ	69.0	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิ	

	 โดำยในิส่ั่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	 SME	คาดำ
การณ	์3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้ที่ำ�ระดัำบ		54.3		เป็นิเหตัมุาจัาก
การคาดำการณข์้องผู้้�ประกอบการทีำ�คาดำว่าการจัับจัา่ยข้องผู้้�บรโิภูคจัะลดำ
ลงหลังเทำศกาลสิั่�นิปี

ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME
ภูาคตัะวันออกเฉีียู่งเหนือ

ปรุะจำาเดืือนธัันวาคม	2562

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

• ค่าดืัชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ในเดืือน
ปัจจุบันอยู่้่ที�รุะดัืบ	53.8	ปรัุบตััวเพิิ่�มข้ึ้�นจากเดืือนก่อนหน�าที�
รุะดัืบ	52.2	โดืยู่เป็นผู้ลจากการุเพิิ่�มข้ึ้�นขึ้องปริุมาณ์การุผู้ลิตั
		การุค�าและการุบริุการุ	การุลงทุน		และการุจ�างงาน		ส่ง
ผู้ลให�ความเชื�อมั�นขึ้องผู้้�ปรุะกอบการุต่ัอภูาวะเศรุษฐกิจค่อน
ขึ้�างดีื

• ปัจจัยู่ดื�านยู่อดืคำาสั�งซึ่ื�อปรุับตััวส้งขึ้้�น	จากการุที�ผู้้�
บริุโภูคมีการุจับจ่ายู่ใช�สอยู่มากข้ึ้�นในช่วงเทศกาล		

• ผู้้�บริุโภูคมกีำาลงัซืึ่�อเพิิ่�มส้งข้ึ้�นในช่วงสิ�นปี	เนื�องจาก
รุายู่ไดื�ขึ้องกลุ่มเกษตัรุกรุ	และแรุงงานที�กลับจากทำางานใน
ต่ัางจังหวัดืที�ปรัุบตััวส้งข้ึ้�น



11

	 ในส่วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 ภูาค										
การุค�าและการุบริุการุ	 ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้่ทีำ�ระดัำบ	
51.8	ปรับตััวเพิ�มข้้�นิเล็กนิ�อยจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ	51.4		โดำยเป็นิ
ผู้ลมาจัากปัจัจััยคำาสัั่�งซ่ื้�อ		ปริมาณการผู้ลิตั	การค�าและการบริการทีำ�ปรับ
ตััวเพิ�มส้ั่งข้้�นิ	 	 โดำยการเพิ�มข้้�นิข้ององค์ประกอบมีสั่าเหตัุจัากการใช�จ่ัาย
ข้องผู้้�บริโภูคทีำ�เพิ�มข้้�นิในิช่วงเทำศกาลสิั่�นิปี	 เช่นิเดำียวกับทีำ�ส่ั่งผู้ลดีำต่ัอภูาค
การผู้ลิตั	ทำำาให�ดัำชนีิกำาไรเพิ�มส้ั่งข้้�นิอย้่ทีำ�ระดัำบ	57.5	จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�
ระดัำบ	55.9		ถ้ืงแม�ว่าตั�นิทุำนิจัะปรับตััวส้ั่งข้้�นิเน่ิ�องจัากมีการจััดำโปรโมชันิ
	ในิส่ั่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำการณ์	3	เด่ำอนิ
ข้�างหนิ�าในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	 53.1	 สั่ะทำ�อนิถ้ืงความเช่�อมั�นิทีำ�คาดำ
ว่าจัะยังมีการจัับจ่ัายใช�สั่อยข้องผู้้�บริโภูคต่ัอเน่ิ�อง

	 ปัจจัยู่ภูาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศและอำานาจซืึ่�อขึ้องปรุะชาชน
ส่งผู้ลต่ัอกิจการุมากที�สุดื	เน่ิ�องจัากมีการจัับจ่ัายใช�สั่อยค่อนิข้�างมากข้อง
ผู้้�บริโภูคในิช่วงสิั่�นิปี		ส่ั่งผู้ลต่ัอดัำชนีิภูาพรวมธุัรกิจั		สั่ภูาพคล่องทำางการ
เงินิปรับตััวเพิ�มข้้�นิ		โดำยปัจัจััยทีำ�มีผู้ลกระทำบตัอ่กิจัการรองลงมาไดำ�แก่		การ
แข่้งขั้นิในิตัลาดำ		การเปลี�ยนิแปลงพฤติักรรมข้องผู้้�บริโภูค			ราคาตั�นิทุำนิ
สิั่นิค�า		ค่าแรงงานิ		ระดัำบราคานิำ�ามันิและค่าข้นิส่ั่ง		ตัามลำาดัำบ

ดัืชนีภูาวะเศรุษฐกิจและธุัรุกิจ	SME	
ปรุะจำาเดืือนธัันวาคม	2562

	 ภูาพรวมดำชันีิภูาวะเศรษฐกจิัและธัรุกิจัในิภูาคตัะวนัิออก
เฉียงเหน่ิอ	ปรับตััวเพิ�มข้้�นิอย่างเห็นิไดำ�ชัดำ		สั่ะทำ�อนิจัากดัำชนีิภูาพ
รวมข้องธุัรกิจั	และสั่ภูาพคล่องทำางการเงินิทีำ�เพิ�มข้้�นิ		รวมไปดัำชนีิ
ภูาวะเศรษฐกิจัข้องประเทำศทีำ�เพิ�มข้้�นิเช่นิกันิ	 	 โดำยสั่าเหตุัข้องการ
เพิ�มข้้�นิข้องดัำชนีิข้�างตั�นิเป็นิผู้ลมาจัากทีำ�ผู้้�ประกอบการใช�กลยทุำธ์ัลดำ
ราคาสั่ินิค�าผู่้านิการใช�โปรโมชันิ	 	 และเป็นิผู้ลจัากยอดำข้ายสิั่นิค�า
และบริการทีำ�เพิ�มข้้�นิในิช่วงเทำศกาล				
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ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ภูาคตัะวันออก
ปรุะจำาเดืือนธัันวาคม	2562

	 ค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ในเดืือนปัจจุบันอยู่้่
ที�รุะดัืบ	50.5	ปรัุบตััวเพิิ่�มข้ึ้�นจากเดืือนก่อนเล็กน�อยู่	เป็นิผู้ลมาจัากการ
ปรับตััวเพิ�มข้้�นิข้องดัำชนีิความเช่�อมั�นิในิภูาคการค�าและการบริการ	 ซ้ื้�งมี
การปรับตััวเพิ�มข้้�นิมาอย้่ทีำ�ระดัำบ	51.3	ส่ั่วนิดัำชนีิความเช่�อมั�นิในิภูาคการ
ผู้ลิตัปรับตััวลดำลงในิเด่ำอนินีิ�	มาอย้ที่ำ�ระดัำบ	47.5	ทำำาให�ดัำชนีิในิภูาพรวมอย้่
ในิระดำับใกล�เคียงกับค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	 50	 โดำยหากพิจัารณาจัากดำัชนีิองค์
ประกอบ	พบว่า	ดัำชนีิองค์ประกอบดำ�านิปริมาณการผู้ลิตั	การค�าและการ
บริการ	และการจั�างงานิ	ปรับตััวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิ	แต่ัทำางดำ�านิกำาไร
มีการปรับตััวลดำลง	 เน่ิ�องจัากในิเด่ำอนิธัันิวาคมเป็นิเด่ำอนิแห่งการจัับจั่าย
ใช�สั่อยตัามฤด้ำกาล	และฤด้ำกาลการท่ำองเทีำ�ยว	ทำำาให�มียอดำคำาสัั่�งซ่ื้�อ	และ
ปริมาณการผู้ลิตั	การค�าและบริการเพิ�มมากข้้�นิ	แต่ัในิช่วงเด่ำอนิธัันิวาคม
ภูาคตัะวันิออกเริ�มไดำ�รับผู้ลกระทำบจัากปัญหาภัูยแล�ง	 ซ้ื้�งส่ั่งผู้ลต่ัอกำาลัง
การผู้ลิตั	 โดำยเฉพาะในิธุัรกิจัภูาคการผู้ลิตั	 ในิส่ั่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อ
มั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำการณ์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่
ทีำ�ระดัำบ	52.0	ปรับตััวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าเล็กนิ�อย	แต่ัยงัคงมีระดัำบ
ทีำ�ส้ั่งกว่าค่าดัำชนีิในิปัจัจุับันิ	 เป็นิเหตุัมาจัากความเช่�อมั�นิในิสั่ภูาวะ
เศรษฐกิจัข้องประเทำศมีทิำศทำางทีำ�ดีำข้้�นิในิอนิาคตัระยะสัั่�นิ	

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

• ค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 อยู่้่ที�
รุะดัืบ	50.5	ปรัุบตััวเพิิ่�มข้ึ้�นเล็กน�อยู่จากเดืือนก่อนหน�า	เป็น
ผู้ลมาจากการุปรุับตััวเพิิ่�มข้ึ้�นขึ้องดืัชนีความเชื�อมั�นในภูาค
การุค�าและการุบริุการุ	 ส่วนดัืชนีความเชื�อมั�นในภูาคการุ
ผู้ลิตัมีการุปรัุบตััวลดืลง

• ปัญหาภัูยู่แล�ง	ส่งผู้ลทำาให�ปรุะชาชนขึ้าดืแคลนนำ�า
ในการุอุปโภูคบริุโภูคและกรุะทบต่ัอภูาคธุัรุกิจในการุผู้ลิตั

• ผู้้ �บริุโภูคมีการุจับจ่ายู่ใช�สอยู่มากขึ้้�นในช่วง
เทศกาล	 เนื�องจากในเดืือนธัันวาคมเป็นเดืือนแห่งการุจับ
จ่ายู่ใช�สอยู่	และเป็นฤด้ืกาลการุท่องเที�ยู่ว	ทำาให�มียู่อดืคำาสั�ง
ซืึ่�อ	และปริุมาณ์การุผู้ลิตั	การุค�าและบริุการุเพิิ่�มมากข้ึ้�น

	 ในส่วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 ภูาค						
การุผู้ลติั	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ	47.5	ปรับตััวลดำ
ลงจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าเล็กนิ�อย	เป็นิผู้ลมาจัากการลดำลงข้องดัำชนีิดำ�านิคำาสัั่�ง
ซ่ื้�อ	ปริมาณการผู้ลิตั	การค�าและการบริการ	และการลงทุำนิ	ส่ั่งผู้ลให�ดัำชนีิ	ฯ	
กำาไรปรับตััวลดำลง	เป็นิผู้ลมาจัากการปิดำตััวข้องโรงงานิอุตัสั่าหกรรม	การ
ลดำกำาลังการผู้ลติั	และลดำระยะเวลาการทำำางานิ	และจัากสั่ภูาวะเศรษฐกจิั
ชะลอตััวทัำ�วโลก	ทำำาให�ประชาชนิมีกำาลังซ่ื้�อลดำลง	และภูาคธุัรกิจัยงัประสั่บ
ปัญหาภัูยแล�งทีำ�ทำำาให�ข้าดำแคลนินิำ�าในิการอุปโภูคบริโภูคและการผู้ลิตั	ในิ
บางองค์กรจัำาเป็นิตั�องซ่ื้�อนิำ�าดิำบมาใช�	 ในิส่ั่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�
ประกอบการ	SME	คาดำการณ	์3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าในิเด่ำอนิปจััจุับันิอย้ที่ำ�ระดัำบ
	 51.6	 ซ้ื้�งมีระดัำบปรับตััวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิ	 สั่ะทำ�อนิให�เห็นิว่าหน่ิวย
ธุัรกิจัภูาคการผู้ลิตัคาดำการณ์แนิวโนิ�มสั่ถืานิการณ์ทำางเศรษฐกิจัจัะข้ยาย
ตััวเพิ�มข้้�นิในิอนิาคตั
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	ดัืชนีภูาวะเศรุษฐกิจและธุัรุกิจ	SME
ปรุะจำาเดืือนธัันวาคม	2562

	 ภูาพรวมดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุัรกิจัภูาคตัะวันิออก	
ปรับตััวเพิ�มข้้�นิในิองค์ประกอบดำ�านิปัจัจััยภูายในิธุัรกิจัไดำ�แก่	สั่ภูาพ
คล่องทำางการเงินิ	 ภูาวะหนีิ�สิั่นิกิจัการดีำข้้�นิ	 รวมทัำ�งดำ�านิราคาข้าย
สิั่นิค�า	ทำำาให�ภูาพรวมข้องธุัรกิจัดีำข้้�นิ	อย่างไรก็ตัามภูาวะเศรษฐกิจั
ข้องประเทำศมดัีำชนีิทีำ�ลดำลง	และการสั่ง่ออกลดำลง	เน่ิ�องจัากการปดิำ
ตััวข้องโรงงานิอุตัสั่าหกรรม	 การลดำกำาลังการผู้ลิตั	 และลดำระยะ
เวลาการทำำางานิ	รวมถ้ืงภูาคธุัรกิจัยังประสั่บปัญหาภัูยแล�งทีำ�ทำำาให�
ข้าดำแคลนินิำ�าในิการอุปโภูคบริโภูคและการผู้ลิตั	

	 ปัจจัยู่ภูาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศและอำานาจซืึ่�อขึ้องปรุะชาชน
ส่งผู้ลต่ัอกิจการุมากที�สุดื	เน่ิ�องจัากการปิดำตััวข้องโรงงานิทำำาให�อัตัราการ
ว่างงานิข้องแรงงานิในิพ่�นิทีำ�เพิ�มข้้�นิ	 ส่ั่วนิปัจัจััยทีำ�ส่ั่งผู้ลกระทำบต่ัอกิจัการ
ระดัำบรองลงมาไดำ�แก่	 การแข่้งขั้นิทำางการตัลาดำ	 การเปลี�ยนิแปลง
พฤติักรรมข้องผู้้�บริโภูค	ราคาตั�นิทุำนิ	ค่าแรงงานิ	สั่ถืานิการณ์ภัูยแล�งทีำ�ส่ั่ง
ผู้ลกระทำบต่ัอการประกอบกิจัการ	 และสั่ถืานิการณ์ทำางการเม่องทีำ�มีต่ัอ
กิจัการ	ตัามลำาดัำบ

	 ในส่วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	ภูาคการุ
ค�าและการุบริุการุ	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้่ทีำ�ระดัำบ	51.3	
ปรับตััวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิ	เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อ	ปริมาณ
การผู้ลิตั	 การลงทุำนิ	 และการจั�างงานิ	 ทีำ�มีการปรับตััวเพิ�มข้้�นิ	 เน่ิ�องจัาก
มีการจัับจั่ายใช�สั่อยเพิ�มข้้�นิตัามฤด้ำกาล	 แต่ัอย่างไรก็ตัามดำัชนีิดำ�านิกำาไร
ไม่สั่ะทำ�อนิคำาสัั่�งซ่ื้�อ	 เน่ิ�องจัากมีตั�นิทุำนิธุัรกิจัปรับตััวเพิ�มส้ั่งข้้�นิ	 ประกอบ
กับการประสั่บปัญหาภัูยแล�งทำำาให�ข้าดำแคลนินิำ�าเพ่�อใช�ในิการพาณิชย์
และการบริการ	 ในิส่ั่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	 SME															
คาดำการณ์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	52.1	สั่ะทำ�อนิถ้ืง
ความเช่�อมั�นิในิสั่ภูาวะเศรษฐกิจัจัะข้ยายตััวในิอนิาคตั
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ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ภูาคกลาง
ปรุะจำาเดืือนธัันวาคม	2562

	 ค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ในเดืือนปัจจุบันอยู่้่
ที�รุะดัืบ	 56.1	 ซ้ึ่�งอยู่้่ในรุะดัืบส้ง	ปรัุบตััวลดืลงเล็กน�อยู่จากเดืือนก่อน
หน�า	โดำยเป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิสัั่�งซ่ื้�อโดำยรวม	ปริมาณการผู้ลิตั	การค�า
และการบรกิาร	มีการปรับตััวลดำลงเม่�อเทีำยบกับเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	เน่ิ�องจัาก
ในิภูาคการค�า	การทำอ่งเทีำ�ยวและบรกิาร	ปรับตััวลดำลงจัากจัำานิวนินิกัท่ำอง
เทีำ�ยวชาวยุโรปทีำ�เดิำนิทำางกลับประเทำศในิช่วงปลายปี	 โดำยในิส่ั่วนิข้องค่า
ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำการณ์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าในิเด่ำอนิ
ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	44.3	 เป็นิเหตุัมาจัากการทีำ�ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์
ว่าภูาวะเศรษฐกิจัจัะชะลอตััวลง	และกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคจัะปรับตััวลดำ
ลงในิอนิาคตั	หลังจัากเทำศกาลปีใหม่	และมาตัรการภูาครัฐ	ชิม	ช�อป	ใช�	
สิั่�นิสุั่ดำลง

	 ในส่วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 ภูาค
การุผู้ลิตั	 ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้่ทีำ�ระดัำบ	 57.1	ปรับตััว
เพิ�มส้ั่งข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าเพียงเล็กนิ�อย	 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำา
สัั่�งซ่ื้�อ	 และปริมาณการผู้ลิตั	 การค�าและบริการ	 ทีำ�มีการปรับตััวเพิ�มข้้�นิ	
เน่ิ�องจัากคำาสัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการผู้ลิตั	การค�าและบริการเพิ�มข้้�นิในิช่วง
สิั่�นิปีก่อนิเทำศกาลปีใหม่	 อีกทัำ�งผู้้�ประกอบการ	 ปรับตััวในิการลดำตั�นิทุำนิ
โดำยนิำาเทำคโนิโลยี	 มาใช�แทำนิการแรงงานิ	 และปรับเปลี�ยนิการทำำางานิ
โดำยสั่ลับเวลาทำำางานิข้องพนัิกงานิแทำนิการทำำางานิล่วงเวลา	 เพ่�อให�ธุัรกิจั
มีตั�นิทุำนิการผู้ลติัลดำลง	โดำยในิส่ั่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	
SME	คาดำการณ	์3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้ที่ำ�ระดัำบ	42.5	เป็นิเหตัมุาจัากการทีำ�ผู้้�
ประกอบการ	SME	ยงัคาดำการณว่์าภูาวะเศรษฐกจิัอนิาคตัจัะชะลอตััวลง
เน่ิ�องจัากเกดิำความวติักกงัวลในิสั่ว่นิข้องคา่จั�างแรงงานิทีำ�จัะปรบัตััวเพิ�มส้ั่ง
ข้้�นิ	

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

• ค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 อยู่้่ที�
รุะดัืบ	 56.1	 ซ้ึ่�งอยู่้่ในรุะดัืบส้ง	 ปรัุบตััวลดืลงเพีิ่ยู่งเล็กน�อยู่
จากเดืือนก่อนหน�า	 เนื�องจากในภูาคการุค�า	 การุท่องเที�ยู่ว
และการุบริุการุ	ปรัุบตััวลดืลงจากจำานวนนักท่องเที�ยู่วชาว
ยุู่โรุปที�เดิืนทางกลับปรุะเทศในช่วงปลายู่ปี	 เพืิ่�อเตัรีุยู่มจัดื
งานฉีลองคริุสต์ัมาสและเทศกาลปีใหม่ที�ภู้มิลำาเนาเดิืม

	 ในส่วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	ภูาคการุ
ค�าและการุบริุการุ	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้่ทีำ�ระดัำบ	55.9	
ซ้ื้�งเม่�อพิจัารณาจัากองค์ประกอบปัจัจััยจัะเห็นิว่ามีการปรับตััวลดำลงเพียง
เล็กนิ�อยจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	เน่ิ�องจัากธุัรกิจัภูาคการค�า	การท่ำองเทีำ�ยวและ
บริการ	ชะลอตััวลงเล็กนิ�อย	จัากจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวยุโรปทีำ�เดิำนิทำาง
กลับประเทำศในิช่วงปลายปี	และร�านิค�าจัำาหน่ิายสิั่นิค�าอุปโภูคและบริโภูค	
และร�านิอาหาร	มรีายไดำ�ทีำ�เพิ�มข้้�นิจัากการเข้�าถ้ืงแพลตัฟอรม์การให�บริการ
ต่ัาง	 ๆ	 ทีำ�หลากหลายเพ่�อรองรับพฤติักรรมข้องผู้้�บริโภูคทีำ�เปลี�ยนิแปลง
ไป	 โดำยในิส่ั่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	 SME	คาดำการณ์
	 3	 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ	 44.7	 เป็นิเหตัุมาจัากการทีำ�ผู้้�ประกอบการ
ประเมินิว่าค่าจั�างแรงงานิอาจัมีการปรับตััวเพิ�มส้ั่งข้้�นิ	 ส่ั่งผู้ลให�เกิดำแนิว
โนิ�มการจั�างงานิลดำลง	กำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บรโิภูคปรับตััวลดำลงตัามในิชว่งหลัง
จัากเทำศกาลปีใหม่	และมาตัรการภูาครัฐชิม	ช�อป	ใช�	สิั่�นิสุั่ดำลง
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ดัืชนีภูาวะเศรุษฐกิจและธุัรุกิจ	SME
ปรุะจำาเดืือนธัันวาคม	2562

	 ภูาพรวมดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุัรกิจัในิภูาคกลาง	ปรับ
ตััวเพิ�มข้้�นิอยา่งเห็นิไดำ�ชัดำจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	โดำยเฉพาะดำชันีิภูาวะ
รวมทำางธุัรกิจั	อย้ที่ำ�ระดัำบ	58.2	รวมถ้ืงสั่ภูาพคล่องทำางการเงินิ	การ
ใช�กำาลังการผู้ลิตั	ตัามลำาดัำบ	พบว่ามีสั่าเหตัมุาจัากผู้้�บรโิภูคออกมา
จัับจ่ัายใช�สั่อยเพิ�มมากข้้�นิในิช่วงเทำศกาลปีใหม่	แต่ัยงัคงระมัดำระวัง
ในิการจัับจ่ัายใช�สั่อย	เน่ิ�องจัากภูาวะเศรษฐกิจัในิปัจัจุับันิ	ในิข้ณะ
ทีำ�ปริมาณผู้ลผู้ลิตัทำางการเกษตัรส้ั่งข้้�นิ	 สั่ามารถืส่ั่งออกไดำ�เพิ�มข้้�นิ	
จัากสั่ภูาพคล่องข้องกิจัการทีำ�เพิ�มส้ั่งข้้�นิ	ส่ั่งผู้ลให�ผู้้�ประกอบการใช�
แหล่งเงินิทุำนิจัากธันิาคารลดำลง	สั่ะทำ�อนิจัากดัำชนีิหนีิ�สิั่นิข้องกิจัการ
	 ปรับตััวลดำลงอย้่ทีำ�	 50.8	 การใช�กำาลังการผู้ลิตัเตั็มความสั่ามารถื
ข้องธุัรกิจั	และมาตัรการภูาครัฐในิโครงการชิม	ช�อปใช�	 ทีำ�กระตุั�นิ
การใช�จ่ัายข้องผู้้�บริโภูค

	 ปัจจัยู่ภูาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศและอำานาจซืึ่�อขึ้องปรุะชาชน
ส่งผู้ลต่ัอกิจการุมากที�สุดื	 เน่ิ�องจัากในิช่วงเทำศกาลปีใหม่	 ผู้้�บริโภูคทีำ�มี
กำาลังซ่ื้�อ	ออกมาจัับจัา่ยใช�สั่อยเพิ�มข้้�นิ	โดำยปัจัจััยทีำ�ส่ั่งผู้ลกระทำบตัอ่กิจัการ
รองมาไดำ�แก่	การแข่้งขั้นิทำางการตัลาดำ	ราคาตั�นิทุำนิสิั่นิค�า/ค่าแรงงานิ	การ
เปลี�ยนิแปลงพฤติักรรมข้องผู้้�บริโภูค	และสั่ถืานิการณ์ทำางการเม่อง	ตัาม
ลำาดัำบ	
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ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ภูาคเหนือ
ปรุะจำาเดืือน	ธัันวาคม	2562

ค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 ในเดืือนปัจจุบันอยู่้่ที�
รุะดัืบ	 53.5	ปรัุบตััวเพิิ่�มข้ึ้�นเล็กน�อยู่จากเดืือนก่อนหน�าที�รุะดัืบ	 52.8	
เป็นิผู้ลมาจัากปริมาณการผู้ลิตัการค�าและการบริการ	 คำาสัั่�งซ่ื้�อโดำยรวม
ทีำ�เพิ�มข้้�นิ	 ในิข้ณะทีำ�ตั�นิทุำนิมีการปรับตััวเพิ�มข้้�นิ	 ส่ั่งผู้ลให�ปัจัจััยดำ�านิกำาไร
เพิ�มข้้�นิ	 สั่าเหตุัเกิดำจัากผู้้�บริโภูคเพิ�มการจัับจ่ัายใช�สั่อยและมีจัำานิวนินัิก
ท่ำองเทีำ�ยวทัำ�งในิและตั่างประเทำศเพิ�มข้้�นิในิช่วงฤด้ำกาลท่ำองเทีำ�ยว	 และ
เทำศกาลปีใหม่ประกอบกับสั่ภูาพอากาศในิหลายจัังหวัดำข้องภูาคเหน่ิอ
ตัอนิบนิทีำ�เริ�มมีอากาศหนิาวเยน็ิ	ส่ั่งผู้ลให�ธุัรกิจัท่ำองเทีำ�ยวและโรงแรมและ
ธุัรกิจัทีำ�เกี�ยวเน่ิ�องกับการท่ำองเทีำ�ยวมีคำาสัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการข้ายทีำ�เพิ�ม
ข้้�นิ	 อย่างไรก็ตัามปัญหาภัูยแล�งทีำ�มีความรุนิแรงกระทำบต่ัอผู้ลผู้ลิตัสิั่นิค�า
เกษตัรทีำ�สั่ำาคัญ	 ไดำ�แก่	 ข้�าวเหนีิยวและข้�าวโพดำเลี�ยงสัั่ตัว์ทีำ�พ่�นิทีำ�ปล้กมาก
ในิเข้ตัภูาคเหน่ิอตัอนิบนิ	 และอ�อยทีำ�ปล้กมากในิเข้ตัภูาคเหน่ิอตัอนิล่าง
	 ส่ั่งผู้ลกระทำบต่ัอผู้ลผู้ลิตัและรายไดำ�ข้องเกษตัรกร	 ในิส่ั่วนิข้องค่าดัำชนีิ
ความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำการณ์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�า	อย้ที่ำ�ระดัำบ
	50.9	สั่ะทำ�อนิว่าผู้้�ประกอบการ	SME	ยังประเมินิภูาวะเศรษฐกิจัอนิาคตั
ในิระดัำบคงตััว	 เพราะผู้้�ประกอบการยังมีความกังวลต่ัอกำาลังซ่ื้�อภูายในิ
ประเทำศและภูาวะเศรษฐกิจัข้องประเทำศ	

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

• ค่าดืัชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 ในภูาค
เหนือ	ปรัุบตััวเพิิ่�มข้ึ้�นจากเดืือนก่อนหน�ามาอยู่้่ที�รุะดัืบ	53.5	
โดืยู่เฉีพิ่าะปัจจัยู่ดื�านกำาไรุมีการุปรัุบตััวเพิิ่�มข้ึ้�นมากที�สุดื	
เนื�องจากยู่อดืจำาหน่ายู่	และคำาสั�งซืึ่�อเพิิ่�มส้งข้ึ้�น

• มาตัรุการุกรุะตุั�นเศรุษฐกิจขึ้องรัุฐบาล	 ทำาให�ผู้้�
บริุโภูคภูายู่ในปรุะเทศมีการุจับจ่ายู่ใช�สอยู่	ในสินค�าอุปโภูค
และบรุิโภูคและที�เกี�ยู่วเนื�องกับการุท่องเที�ยู่วเพิ่ิ�มข้ึ้�น	 โดืยู่
เฉีพิ่าะในช่วงเทศกาลปีใหม่และวันหยุู่ดืยู่าว

 	 ในส่วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 ภูาค										
การุผู้ลิตั	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	51.8	ปรับ
ตััวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ	 50.6	 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยปริมาณการ
ผู้ลิตั	 และการค�าและบริการเป็นิสั่ำาคัญ	 ส่ั่งผู้ลให�ปัจัจััยดำ�านิกำาไรเพิ�มข้้�นิ
	 โดำยในิส่ั่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	 SME	คาดำการณ์	 3	
เด่ำอนิข้�างหนิ�า	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	50.9	ปรับตััวลดำลงจัากเด่ำอนิ
ก่อนิทีำ�ระดัำบ	 56.6	 เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการคาดำว่ากำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูค
ภูายในิประเทำศมีแนิวโนิ�มทีำ�จัะลดำลงเน่ิ�องจัากเป็นิช่วงหลังเทำศกาลปีใหม่
ซ้ื้�งเป็นิช่วงนิอกฤด้ำการทำอ่งเทีำ�ยวทีำ�มีปริมาณการซื้่�อและการคำาสัั่�งซ่ื้�อลดำล	
และผู้้�บริโภูคส่ั่วนิใหญ่จัะลดำการใช�จ่ัายลง	
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	 ในส่วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	ภูาคการุ
ค�าและการุบรุิการุ	 ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 อย้่ทีำ�ระดัำบ	
54.1	 ปรับตััวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ	 53.6	 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััย
ปริมาณการผู้ลิตั	การค�าและบริการและดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อทีำ�มีการปรับตััวเพิ�ม
ข้้�นิ	 โดำยสั่าข้าธุัรกิจัทีำ�มีค่าดัำชนีิเพิ�มข้้�นิมากทีำ�สุั่ดำค่อ	 สั่าข้าการทำ่องเทีำ�ยว	
ไดำ�แก่	โรงแรม	ร�านิอาหารและภัูตัตัาคาร	การข้นิส่ั่งมวลชนิและภูาคการ
ค�าส่ั่งสิั่นิค�าอุปโภูคบริโภูค	ทัำ�งนีิ�มีสั่าเหตุัมาจัากจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวทัำ�งในิ
และตัา่งประเทำศเพิ�มข้้�นิอยา่งมากในิชว่งเทำศกาลวนัิหยดุำข้องธัันิวาคมและ
เทำศกาลปีใหม่	ในิส่ั่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำ
การณ์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	50.9	ปรับเพิ�มข้้�นิเล็ก
นิ�อยจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�	50.5	สั่ะทำ�อนิถ้ืงความไม่มั�นิใจัต่ัอสั่ถืานิการณ์ธุัรกิจั
ในิอนิาคตั	รวมไปถ้ืงการแข่้งขั้นิทำางธุัรกิจัทีำ�เพิ�มส้ั่งข้้�นิ	

ดัืชนีภูาวะเศรุษฐกิจและธุัรุกิจ	SME	
ปรุะจำาเดืือนธัันวาคม	2562

	 ภูาพรวมดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุัรกิจัในิเข้ตัภูาคเหน่ิอ
ปรับตััวเพิ�มข้้�นิ	 โดำยเฉพาะดัำชนีิการใช�กำาลังการผู้ลิตัอย้่ทีำ�ระดัำบ	
54.0	ปรับตััวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ	50.4	เน่ิ�องจัากผู้้�บริโภูค
มีการจัับจ่ัายใช�สั่อยภูายในิประเทำศในิสั่ินิค�าอุปโภูคและบริโภูคทีำ�
เพิ�มข้้�นิในิช่วงเทำศกาลปีใหม่และวันิหยุดำยาว	 อีกทัำ�งส่ั่วนิหน้ิ�งเป็นิ
ผู้ลมาจัากมาตัรการกระตุั�นิเศรษฐกิจัข้องภูาครัฐ	

	 ปัจจัยู่ภูาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศและอำานาจซืึ่�อขึ้องปรุะชาชน
ส่งผู้ลต่ัอกิจการุมากที�สุดื	 เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการไดำ�รับผู้ลกระทำบจัาก
การทีำ�ผู้้�บริโภูคระมัดำระวังการใช�จ่ัาย	เน่ิ�องมาจัากภูาวะเศรษฐกิจัทีำ�ชะลอ
ตััวและพระราชบัญญัติังบประมาณรายจ่ัาย	 ประจัำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	
2563	 สั่ำาหรับการกระตุั�นิเศรษฐกิจัทีำ�ยังไม่ประกาศใช�	 ทำำาให�ผู้้�บริโภูคให�
ความสั่ำาคัญกับการเปรียบเทีำยบราคา	ปริมาณ	และคุณภูาพข้องสิั่นิค�าเพิ�ม
มากข้้�นิ	 โดำยปัจัจััยทีำ�ส่ั่งผู้ลกระทำบตั่อกิจัการรองลงมาไดำ�แก่	 การแข่้งขั้นิ
ทำางการตัลาดำ	ราคาตั�นิทุำนิสิั่นิค�า	ค่าแรงงานิ	การเปลี�ยนิแปลงพฤติักรรม
ข้องผู้้�บริโภูค	และระดัำบราคานิำ�ามันิและค่าข้นิส่ั่ง	ตัามลำาดัำบ
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ดืัชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME
จำาแนกตัามสาขึ้าธัุรุกิจ
เดืือน	ธัันวาคม	2562

อาหารุและเครืุ�องดืื�ม

 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	ลดืลงอย้ที่ำ�ระดัำบ	54.8		จัากปัญหาภัูยู่แล�ง

	รุาคาวัตัถุืดิืบและรุาคาสินค�าเกษตัรุที�ส้งข้ึ้�น	

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 อาหารและเคร่�องด่ำ�ม	 ปรับตััวลดำลงจัาก
เด่ำอนิก่อนิหนิ�า	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสัั่�งซ่ื้�อ	 ปริมาณการผู้ลิตั	 และการ
ลงทำนุิโดำยรวมข้องกจิัการ	ปรับตััวลดำลง	จัากปญัหาภูาวะภูยัแล�งทีำ�มีความ
รุนิแรงทำำาให�กระทำบต่ัอผู้ลผู้ลิตัภูาคเกษตัรและอาหารเป็นิสั่ำาคัญ	 อีกทัำ�ง			
ผู้้�บริโภูคยังมีกังวลเกี�ยวกับเศรษฐกิจัทัำ�งในิและต่ัางประเทำศ	 ส่ั่งผู้ลให�						
คำาสัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการผู้ลิตัปรับตััวลดำลงเล็กนิ�อย	 สั่ะทำ�อนิจัากดัำชนีิ
ความเช่�อมั�นิผู้้�บริโภูค	ส่ั่วนิทำางดำ�านิการจั�างงานิยังอย้ใ่นิภูาวะทำรงตััวเม่�อ
เทีำยบกับเด่ำอนิก่อนิ	 จัากปัจัจััยดัำงกล่าวทำำาให�ส่ั่วนิข้องปัจัจััยกำาไรมีการ		
ปรับตััวลดำลงมาอย้่ทีำ�ระดัำบ	56.7

เสื�อผู้�าและสิ�งทอ
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	เพิิ่�มข้ึ้�นอย้ที่ำ�ระดัำบ	56.6		จัากการุผู้ลิตัและ
คำาสั�งซืึ่�อในช่วงเทศกาลสิ�นปี	และยู่อดืจำาหน่ายู่ทางออนไลน์ที�เพิิ่�มข้ึ้�น
ผู่้านการุใช�โปรุโมชั�น	

ให�กำาไรปรับตััวเพิ�มข้้�นิมาอย้ร่ะดัำบ	56.3	ในิข้ณะทีำ�ตั�นิทุำนิการผู้ลติัปรับตััว
เพิ�มข้้�นิเล็กนิ�อยจัากค่าจั�างเกินิเวลาข้องล้กจั�าง	เพ่�อเร่งผู้ลิตัสิั่นิค�าตัามคำา
สัั่�งซ่ื้�อ

ยู่างและพิ่ลาสติัก
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	เพิิ่�มข้ึ้�นอย้ที่ำ�ระดัำบ	54.3	จัากการุผู้ลิตัและ
คำาสั�งซืึ่�อผู้ลิตัภัูณ์ฑ์ยู่างพิ่ารุาในช่วงเทศกาลสิ�นปี	และการุทำาป้ายู่ไวนิล
และพิ่ลาสติักขึ้องหน่วยู่งานรัุฐและเอกชนเพืิ่�อใช�ในเทศกาลจำานวน
มาก

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 ยางและพลาสั่ติัก	 ปรับตััวเพิ�มข้้�นิจัาก
เด่ำอนิก่อนิหนิ�า	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการผู้ลิตัโดำยรวม
ทีำ�เพิ�มข้้�นิ	 จัากการข้ายผู้ลิตัภัูณฑ์ทีำ�ทำำาจัากยางเพ่�อซ่ื้�อเป็นิข้องทีำ�ระล้ก
ช่วงเทำศกาล	เช่นิ	หมอนิยางพารา	อีกทัำ�งการสัั่�งทำำาป้ายไวนิิล	(ซ้ื้�งทำำาจัาก
พลาสั่ติักคุณภูาพส้ั่ง)	ทีำ�เพิ�มข้้�นิข้องหน่ิวยงานิภูาครัฐ	เอกชนิ	และหน่ิวย
งานิทำางศาสั่นิา	 เพ่�อใช�ในิงานิและเทำศกาลต่ัางๆประจัำาเด่ำอนิ	 เช่นิ	 งานิ
วิ�ง	 เทำศกาลวันิคริสั่ต์ัมาสั่	 เทำศกาลสิั่�นิปี	 เป็นิตั�นิ	 ซ้ื้�งเด่ำอนิธัันิวาคมเป็นิ
เด่ำอนิทีำ�มีการสัั่�งทำำาป้ายไวนิิลเป็นิจัำานิวนิมากเพ่�อใช�จััดำงานิและพิธีัต่ัางๆ
เพ่�อใช�รณรงค์และอวยพร	ข้องหน่ิวยงานิภูาครัฐและเอกชนิ	และผู้ลข้อง
ตัลาดำ	 E-commerce	 ทีำ�สั่นิองโมเดำลธัุรกิจั	 12.12	 ทำำาให�ยอดำคำาสัั่�งซ่ื้�อ
สิั่นิค�าผู้ลิตัภัูณฑ์ต่ัางๆทีำ�ทำำาจัากพาราเพิ�มข้้�นิ	 ตั�นิทุำนิการผู้ลิตัสั่าข้ายาง
และพลาสั่ตักิปรับตััวเพิ�มข้้�นิจัากค่าจั�างเกนิิเวลา	ราคาพลาสั่ตักิและราคา
ยางพาราทีำ�ปรับตััวส้ั่งข้้�นิเล็กนิ�อย	 ข้ณะทีำ�การจั�างงานิทำรงตััวทีำ�ระดัำบเดิำม
เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการทำราบดำว่ีาคำาสัั่�งซ่ื้�อทีำ�เพิ�มข้้�นิมาจัากเทำศกาลระยะ
สัั่�นิ

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	เส่ั่�อผู้�าและสิั่�งทำอ	ปรับตััวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิ
ก่อนิหนิ�า	โดำยเป็นิผู้ลมาจัากปรมิาณการผู้ลติั	การจั�างงานิ	และการลงทำนุิ
เพิ�มข้้�นิเพ่�อสั่ต็ัอกสิั่นิค�า	 (เส่ั่�อผู้�าแฟชั�นิ	 ผู้�าพ่�นิเม่องและ	 ผู้�าทำ�องถิื�นิ)	 ไว�
จัำาหน่ิายช่วงเทำศกาลสิั่�นิปี	 และยอดำจัำาหน่ิายสิั่นิค�าทีำ�เพิ�มจัากช่องทำาง
ออนิไลน์ิ	 (online)	 โดำยการใช�โปรโมชั�นิกระตุั�นิยอดำข้ายช่วงสิั่�นิปี	 ส่ั่งผู้ล
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	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 ไม�และเฟอร์นิิเจัอร์	 ปรับตััวเพิ�มข้้�นิจัาก
เด่ำอนิก่อนิหนิ�า	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสัั่�งซ่ื้�อโดำยรวมและปริมาณการผู้ลิตั
ทีำ�เพิ�มข้้�นิ	จัากคำาสัั่�งซ่ื้�อไม�ยางในิประเทำศและจัากประเทำศจีันิ	มีการเร่งการ
ส่ั่งออกไม�ยางจัากคำาซ่ื้�อจัากจีันิเพิ�มข้้�นิก่อนิถ้ืงช่วงเทำศกาลตัรุษจีันิในิเด่ำอนิ
หนิ�า	 รวมทัำ�งคำาสัั่�งซ่ื้�อผู้ลิตัภัูณฑ์ไม�ธัรรมชาติั	 จัักรสั่านิจัากหวาย	 และ
เฟอร์นิิเจัอร์ไม�เทีำยมต่ัางๆ	 ในิประเทำศเพิ�มข้้�นิ	 โดำยเฉพาะผู้ลิตัภัูณฑ์จัักร
สั่าต่ัางๆ	เช่นิ	เก�าอี�หวาย	ตัะกร�าสั่านิ	เพ่�อใช�มอบเป็นิข้องข้วัญในิเทำศกาล
สิั่�นิปี	ข้ณะทีำ�ตั�นิทุำนิวัสั่ดุำไม�ยางและไม�ธัรรมชาติัปรับตััวเพิ�มข้้�นิเล็กนิ�อย	แต่ั
ภูาพรวมยังส่ั่งผู้ลให�ปัจัจััยกำาไรปรับตััวเพิ�มข้้�นิจัากยอดำคำาสัั่�งซ่ื้�อและ
ปริมาณการผู้ลิตัทีำ�เพิ�มข้้�นิ	และการจั�างงานิก็ปรับตััวเพิ�มข้้�นิ

ไม�และเฟอร์ุนิเจอร์ุ
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 เพิิ่�มข้ึ้�นอย้่ทีำ�ระดัำบ	 54.7	 จัากการุเรุ่งส่ง
ออกไม�ยู่างไปจนีก่อนถ้ืงช่วงตัรุุษจนี	และอุปสงค์ผู้ลิตัภัูณ์ฑ์ไม�ธัรุรุมชาตัิ
รุวมทั�งเฟอร์ุนิเจอร์ุไม�เทียู่มต่ัางๆ	ในช่วงเทศกาลสิ�นปี

ผู้ลิตัภัูณ์ฑ์จากโลหะ
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 เพิิ่�มข้ึ้�นอย้่ทีำ�ระดัำบ	 53.3	 จัากการุซืึ่�อ
อุปกรุณ์์ขึ้องใช�โลหะ	เครืุ�องครัุวและขึ้องตักแตัง่ช่วงเทศกาลสิ�นปี	และ
การุซ่ึ่อมแซึ่ม	ต่ัอเติัม	ที�อยู่้่อาศัยู่ก่อนปีใหม่

ตััวลดำลง	จัากราคาเหลก็และผู้ลติัภัูณฑ์เหล็ก	จัากปจััจััยดัำงกล่าวทำำาให�ส่ั่วนิ
ข้องปัจัจััยกำาไรปรับตััวเพิ�มส้ั่งข้้�นิอย้่ทีำ�ระดัำบ	52.0	

สินค�าเกษตัรุ
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	เพิิ่�มข้ึ้�นอย้่ทีำ�ระดัำบ	53.3	จัากรุาคาสินค�า
เกษตัรุปรัุบตััวเพิิ่�ม	ส่งผู้ลต่ัอกำาลังซืึ่�อที�เพิิ่�มข้ึ้�นในภูาคการุเกษตัรุ

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	สิั่นิค�าเกษตัร	ปรับตััวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิ
หนิ�า	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากราคาสั่ินิค�าเกษตัรหลายรายการปรับตััวเพิ�มข้้�นิ
	ทัำ�งอ�อย	ปาล์ม	ยางพารา	และพ่ชผู้ลอีกหลายรายการจัากความตั�องการ
ข้องตัลาดำทีำ�เพิ�มส้ั่งข้้�นิ	แต่ัผู้ลผู้ลติัลดำลงตัามชว่งฤด้ำกาล	ภูาวะภูยัแล�ง	และ
จัากโรคใบร่วงในิยางพารา	ส่ั่งผู้ลให�อำานิาจัซ่ื้�อภูาคการเกษตัรปรับตััวเพิ�ม
ข้้�นิแต่ัยงัอย้ใ่นิข้อบเข้ตัจัำากัดำ	ยกเว�นิเกษตัรกรชาวสั่วนิปาลม์	ทำำาให�ปัจัจััย
กำาไรปรับตััวเพิ�มข้้�นิ	 อีกทัำ�งผู้ลจัากเทำศกาลสิั่�นิปีทีำ�เป็นิช่วงเฉลิมฉลอง							
ส่ั่งผู้ลให�ความตั�องการในิสิั่นิค�าเกษตัรเพิ�มข้้�นิมาก

สินค�าอุปโภูคและบริุโภูค
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	เพิิ่�มข้ึ้�นอย้่ทีำ�ระดัำบ	52.2	จัากการุจับจ่ายู่
และการุบรุิโภูคที�ขึ้ยู่ายู่ตััวช่วงสิ�นปีในสินค�าไม่คงทน	 และการุซืึ่�อ			
เครืุ�องนุ่งห่มใหม่	

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 ผู้ลิตัภัูณฑ์จัากโลหะ	ปรับตััวเพิ�มข้้�นิจัาก
เด่ำอนิก่อนิหนิ�า	โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการผู้ลิตัทีำ�เพิ�มข้้�นิ
	ข้องอุปกรณ์แต่ังตักและเคร่�องประดำบัแฟชั�นิทีำ�ทำำาจัากโลหะตัา่งๆ	ในิชว่ง
เทำศกาล	รวมทัำ�งอุปกรณ์เคร่�องครัวต่ัางๆ	และ	ผู้ลจัากการซ่ื้อมแซื้ม	 ต่ัอ
เติัม	ทีำ�อย้่อาศัยก่อนิปีใหม่	ส่ั่งผู้ลให�อุปกรณ์และข้องทีำ�ทำำาจัากเหล็ก	โลหะ
	อะล้มิเนีิยม	มียอดำสัั่�งซ่ื้�อเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิ	อีกทัำ�งตั�นิทุำนิการผู้ลิตัปรับ

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	สิั่นิค�าอุปโภูคและบริโภูค	ปรับตััวเพิ�มข้้�นิ
จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าเพียงเล็กนิ�อย	โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสัั่�งซ่ื้�อโดำยรวมและ
ปริมาณการค�าสิั่นิค�าไม่คงทำนิในิชีวิตัประจัำาวันิ	 และเส่ั่�อผู้�าเคร่�องนุ่ิงห่ม	
รวมทัำ�งสิั่นิค�าประเภูทำเคร่�องด่ำ�มต่ัางๆ	 ช่วงเทำศกาลคริสั่ต์ัมาสั่และช่วง
เทำศกาลสิั่�นิปี	(สั่ะทำ�อนิจัากดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�บริโภูคเด่ำอนิธัันิวาคม	2562)	
ทำำาให�การจั�างงานิและการลงทำนุิสั่าข้าการค�าส่ั่งสิั่นิค�าอุปโภูคบริโภูคปรับ
เพิ�มข้้�นิเล็กนิ�อย	จัากปัจัจััยดัำงกล่าวส่ั่งผู้ลให�ปัจัจััยดำ�านิกำาไรยังทำรงตััวอย้่	
ทีำ�ระดัำบ	53.6	เช่นิเดีำยวกับเด่ำอนิก่อนิ
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วัสดุืก่อสรุ�าง
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 เพิิ่�มข้ึ้�นอย่้ทีำ�ระดัำบ	 50.3	 จัากโครุงการุ
ซ่ึ่อมแซึ่มและต่ัอเติัมที�อยู่้่อาศัยู่ขึ้องปรุะชาชน	และ	โครุงการุสินเชื�อที�
อยู่้่อาศัยู่ขึ้องสถืาบันการุเงิน

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	วัสั่ดุำก่อสั่ร�าง	ปรับตััวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิ
หนิ�า	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากโครงการซื้่อมแซื้มและตั่อเติัมทีำ�อย้่อาศัยข้อง
ประชาชนิในิช่วงทำ�ายปี	และฐานิทีำ�ตัำ�าจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	อีกทัำ�งมีการกระ
ตุั�นิภูาคอสัั่งหาริมทำรัพย	์(ทีำ�อย้อ่าศัย)	ข้องรัฐบาลผู่้านิมาตัรการลดำค่าโอนิ
และจัดำจัำานิอง	 และสั่ินิเช่�อดำอกเบี�ยพิเศษ	 ทีำ�ประกาศตัั�งแต่ัปลายเด่ำอนิ
ตุัลาคม	แต่ัผู้ลข้องการดำำาเนิินินิโยบายล่าช�าโดำยธัรรมชาตัเิพราะเปน็ิสิั่นิค�า
ประเภูทำอสัั่งหาริมทำรัพย	์ซ้ื้�งเริ�มเห็นิผู้ลมากข้้�นิในิช่วงเด่ำอนิธัันิวาคม	ทำำาให�
ผู้้�ประกอบการกลุ่มอสั่ังหาริมทำรัพย์ทีำ�อย้่อาศัยมั�นิใจัข้ยายโครงการ
ก่อสั่ร�างหลังจัากชะลอตััวในิช่วงก่อนิหนิ�านีิ�	 ทำำาให�ส่ั่งผู้ลดีำต่ัอสั่าข้าวัสั่ดุำ
ก่อสั่ร�างทัำ�งคำาสัั่�งซ่ื้�อ	และปริมาณการค�า

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	รถืจัักรยานิยนิต์ัและรถืยนิต์ั	ปรับตััวลดำลง
จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากกำาลังซ่ื้�อทีำ�ลดำลงข้องคนินิอกภูาค
การเกษตัร	และกำาลังซ่ื้�อทีำ�ข้ยายอย่างจัำากัดำข้องคนิในิภูาคการเกษตัรจัาก
ราคาสิั่นิค�าเกษตัรทีำ�แพงข้้�นิ	แต่ัผู้ลผู้ลิตัทีำ�ลดำลง	และกำาลังซ่ื้�อทีำ�เพิ�มข้้�นิข้อง
คนิในิภูาคการเกษตัร	ก็นิำาไปใช�จ่ัายในิสิั่นิค�าอุปโภูคบริโภูคในิชีวิตัประจัำา
วันิมากกว่าสิั่นิค�าคงทำนิและระวังรายจ่ัายทีำ�เป็นิภูาระระยะยาวมากข้้�นิ	
สั่ะทำ�อนิความเช่�อมั�นิในิเศรษฐกิจัทีำ�ลดำลงข้องผู้้�บริโภูคทัำ�งสั่องกลุ่ม	 และผู้้�
บริโภูคก็มีการด้ำแลรักษารถืเองมากข้้�นิ	 เพ่�อลดำรายจ่ัายในิการเข้�าอ่้หร่อ
คาร์แคร์	ส่ั่งผู้ลให�ปริมาณการค�าข้องกิจัการคาร์แคร์ปรับตััวลดำลงดำ�วย	

อุปโภูคและบริุโภูค	(modern	trade)
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	ลดืลงอย้่ทีำ�ระดัำบ	52.8	จัากกำาลังซืึ่�อที�ยัู่ง
ไม่ดีืนอกภูาคการุเกษตัรุและการุชะลอตััวลงหลังจากหมดืมาตัรุการุ

กรุะตุั�นค่าใช�จ่ายู่ภูาครัุฐในเฟสที�	3

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	อุปโภูคและบริโภูค	(modern	trade)	ปรับ
ตััวลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากกำาลังซ่ื้�อนิอกภูาค
การเกษตัรยังไม่ดีำและการชะลอตััวการจัับจ่ัายใช�สั่อยหลังหมดำมาตัรการ
กระตุั�นิค่าใช�จ่ัายข้องภูาครัฐในิเฟสั่ทีำ�	3	 ส่ั่งผู้ลให�ปัจัจััยยอดำคำาสัั่�งซ่ื้�อและ
ปริมาณการค�าลดำลง	 รวมทัำ�งการปรับตััวลดำลงข้องการลงทุำนิ	 แต่ัปัจัจััย
กำาไรปรับตััวเพิ�มข้้�นิเล็กนิ�อยจัากการซื้่�อสิั่นิค�าจัำานิวนิมากในิชว่งก่อนิหนิ�า
นีิ�ทีำ�มีการดำำาเนิินิมาตัรการข้องภูาครฐั	ส่ั่งผู้ลให�ยงัไดำ�ส่ั่วนิต่ัางจัากราคาข้าย
ทีำ�เท่ำาเดิำมแต่ัตั�นิทุำนิรวมต่ัอหน่ิวยลดำลง	แต่ัส่ั่งผู้ลให�สั่ภูาพคล่องข้องกิจัการ
ปรับตััวลดำลง

รุถืจักรุยู่านยู่นต์ัและรุถืยู่นต์ั
 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 ลดืลงอย่้ทีำ�ระดัำบ	 51.3	 จัากกำาลังซืึ่�อ
คนนอกภูาคการุเกษตัรุที�ลดืลง	 และการุชะลอตััวการุซืึ่�อเพืิ่�อรุอการุ		

เปิดืตััวยีู่�ห�อรุถืรุุ่นใหม่ในตั�นปีหน�า

อุปโภูคและบริุโภูค	(ดัื�งเดิืม)
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	เพิิ่�มข้ึ้�นอย้่ทีำ�ระดัำบ	51.5	จัากการุจับจ่ายู่
ช่วงเทศกาลกาลสิ�นปี	 แต่ักำาลังซืึ่�อนอกภูาคการุเกษตัรุที�ยัู่งไม่ดีื	 และ

พิ่ฤติักรุรุมการุซืึ่�อที�เปลี�ยู่นไปขึ้องผู้้�บริุโภูค	ส่งผู้ลให�เพิิ่�มข้ึ้�นไม่มาก

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	อุปโภูคและบริโภูค	(ดัำ�งเดิำม)	ปรับตััวเพิ�ม
ข้้�นิเล็กนิ�อยจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	โดำยเป็นิผู้ลมาจัากการจัับจ่ัายทีำ�เพิ�มข้้�นิในิ
ช่วงเทำศกาลสิั่�นิปี	แต่ักำาลังซ่ื้�อนิอกภูาคการเกษตัรทีำ�ยงัไม่ดีำ	และพฤตักิรรม
การซื้่�อทีำ�เปลี�ยนิไปข้องผู้้�บรโิภูค	ทีำ�นิิยมซ่ื้�อข้องจัากร�านิค�าปลีกดัำ�งเดิำมลดำลง
	และการไม่ค่อยปรับตััวข้องร�านิค�าปลีกดัำ�งเดิำม	ทำำาให�ปัจัจััยดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อ
และปริมาณการค�าค่อนิข้�างทำรงตััวอย้่ทีำ�ระดัำบ	 53	 แต่ัปัจัจััยดำ�านิตั�นิทุำนิ
ปรับตััวเพิ�มข้้�นิจัากค่าวัตัถุืดิำบ/สิั่นิค�า	ส่ั่งผู้ลให�กำาไรปรับตััวลดำลง
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สถืานีนำ�ามัน
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	เพิิ่�มข้ึ้�นอย้่ทีำ�ระดัำบ	58.2	จัากการุเดิืนทาง

ช่วงเทศกาลกาลสิ�นปี	และการุขึ้นส่งสินค�าที�เพิิ่�มข้ึ้�น

การุก่อสรุ�าง
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	ลดืลงอย้่ทีำ�ระดัำบ	49.8	จัากการุรุะวังใน
รุายู่จ่ายู่รุะยู่ะยู่าวขึ้องผู้้�บริุโภูค	ทำาให�มีการุซ่ึ่อมแซึ่มที�อยู่้่อาศัยู่เล็กน�อยู่
มากกว่าการุต่ัอเติัมและการุสรุ�างใหม่	2563

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 การก่อสั่ร�าง	 ปรับตััวตััวลดำลงจัากเด่ำอนิ
ก่อนิหนิ�า	โดำยมีผู้ลมาจัากการระวังรายจ่ัายระยะยาวข้องผู้้�บริโภูค	ทีำ�เกรง
ว่าหากมีการตััดำสิั่นิใจัก่อสั่ร�างหร่อต่ัอเติัมทีำ�อย้อ่าศัยช่วงนีิ�จัะส่ั่งผู้ลต่ัอกำาลัง
ซ่ื้�อทีำ�ลดำลงในิอนิาคตั	 ประกอบกับกำาลังทีำ�ลดำลงข้องนิอกภูาคการเกษตัร	
ส่ั่งผู้ลให�มีการตััดำสิั่นิใจัซ่ื้อมแซื้มเล็กนิ�อยมากกว่าการใช�เงินิก�อนิหร่อก้�เงินิ
จัำานิวนิมาก	แต่ักระทำบรายจ่ัายระยะยาวในิอนิาคตั	สั่ะทำ�อนิจัากปริมาณ
การข้ายป้นิซีื้เมนิต์ัทีำ�ลดำลง	ข้ณะทีำ�ปัจัจััยตั�นิทุำนิปรบัลดำลง	สั่ะทำ�อนิจัากดัำชนีิ
ราคาวสัั่ดุำก่อสั่ร�างอย้ใ่นิชว่งชะลอตััว	ทำำาให�ส่ั่วนิข้องปจััจััยกำาไรมีการปรบั
 ปรับตััวลดำลงอย้ที่ำ�ระดัำบ	50.0	สั่อดำคล�องกับคำาสัั่�งซ่ื้�อและปริมาณบริการ
ทีำ�ปรับตััวลดำลง

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	สั่ถืานีินิำ�ามันิ	ปรับตััวข้้�นิเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิ
ก่อนิหนิ�า	โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสัั่�งซ่ื้�อโดำยรวมและปริมาณการค�า	ปรับตััว
เพิ�มส้ั่งข้้�นิจัากการเดิำนิทำางช่วงเทำศกาลสิั่�นิปี	และการเดิำนิทำางกลับบ�านิในิ
ต่ัางจัังหวัดำ	รวมทัำ�งการข้นิส่ั่งสิั่นิค�าต่ัางๆทีำ�ส้ั่งข้้�นิทัำ�งส่ั่วนิข้องผู้้�บริโภูคและ
กิจัการข้นิส่ั่งสิั่นิค�า	 ในิช่วงเทำศกาลและช่วงก่อนิเทำศกาลสิั่�นิปี	 ส่ั่งผู้ลให�
ตัลาดำในิประเทำศข้ยายตััว	สั่ะทำ�อนิจัากดัำชนีิปริมาณจัำาหน่ิายนิำ�ามันิเบนิซิื้นิ
แก๊สั่โซื้ฮอล์	 และนิำ�ามันิดีำเซื้ลทีำ�ปรับตััวส้ั่งข้้�นิ	 ส่ั่งผู้ลให�ปัจัจััยกำาไรปรับตััว
เพิ�มข้้�นิ

การุท่องเที�ยู่ว
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	ลดืลงอย้ที่ำ�ระดัำบ	51.4	จัากการุแข็ึ้งค่าขึ้อง
เงินบาท	และสถืานการุณ์์ไขึ้�หวัดืโควิดื-19	ทำาให�จำานวนนักท่องเที�ยู่ว
จีนลดืลง

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	การท่ำองเทีำ�ยว	ปรับตััวลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิ
หนิ�า	 โดำยมีผู้ลมาจัากการแข็้งค่าข้องเงินิบาทำ	 ทีำ�ส่ั่งผู้ลต่ัอกำาลังซ่ื้�อข้อง					
นัิกท่ำองเทีำ�ยวต่ัางชาติัทีำ�ลดำลง	ประกอบกับสั่ถืานิการณ์ไข้�หวัดำโควิดำ-19	ทีำ�
เริ�มส่ั่งสัั่ญญาณให�มีการเล่�อนิการเดิำนิทำางข้องนัิกท่ำองเทีำ�ยวจีันิ	 ทำำาให�
จัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวจีันิลดำลงมากในิเม่องท่ำองเทีำ�ยวต่ัางๆ	 ทัำ�งกรุงเทำพฯ	
และ	เชียงใหม่	ประกอบกบัพฤติักรรมทีำ�เปลี�ยนิไปข้องนิกัท่ำองเทีำ�ยวทีำ�มีการ
เดิำนิทำางทำอ่งเทีำ�ยวดำ�วยตันิเองเพิ�มมากข้้�นิ	เพ่�อประสั่บการณก์ารทำอ่งเทีำ�ยว
และประหยัดำค่าใช�จ่ัายมากกว่า	 อีกทัำ�งมีการใช�เทำคโนิโลยี	 แอพลิเคชั�นิ
ต่ัางๆ	บนิสั่มารท์ำโฟนิ	ข้องนิกัท่ำองเทีำ�ยวไทำยและตัา่งชาตัมิากข้้�นิ	ส่ั่งผู้ลให�
บริการทัำวร์ท่ำองเทีำ�ยวต่ัางๆ	 สั่ำาหรับสั่ถืานิทีำ�ทีำ�เข้�าถ้ืงไม่ยากมาก	 มีการใช�
บริการนิำาเทีำ�ยวลดำลง	

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	บริการดำ�านิสุั่ข้ภูาพและความงาม	ปรับตััว
ข้้�นิเพิ�มข้้�นิเล็กนิ�อยจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยเทำศกาล	
ทำำาให�ผู้้�บริโภูคยังใช�บริการอย้่แม�ว่ากำาลังซ่ื้�อข้องกลุ่มผู้้�บริโภูคทีำ�มีรายไดำ�
ระดัำบกลางลงล่างจัะลดำลง	 ส่ั่งผู้ลให�ปัจัจััยคำาสัั่�งซ่ื้�อและกำาไรค่อนิข้�าง
ทำรงตััวทีำ�ระดัำบเดิำม	แต่ัปัจัจััยการจั�างงานิมีการปรับตััวลดำลงเล็กนิ�อย	อีก
ทัำ�งสัั่ดำส่ั่วนิล้กค�าชาวต่ัางชาติัลดำลงจัากจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวจีันิทีำ�ลดำลงและ
กำาลังซ่ื้�อทีำ�ลดำลงจัากการแข็้งค่าข้องเงินิบาทำ

บริุการุสุขึ้ภูาพิ่และความงาม
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	เพิิ่�มข้ึ้�นอย้ที่ำ�ระดัำบ	52.9	จัากปัจจัยู่เทศกาล
	แม�ว่ากำาลังซืึ่�อขึ้องผู้้�บริุโภูคที�มีรุายู่ไดื�รุะดัืบกลางลงล่างอ่อนแรุง	
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การุขึ้นส่งสินค�า
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	 เพิิ่�มข้ึ้�นอย้่ทีำ�ระดัำบ	59.2	จัากพิ่ฤติักรุรุม
ซืึ่�อขึ้องออนไลน์ขึ้องผู้้�บริุโภูค	รุวมทั�งการุส่งพัิ่สดุืและเอกสารุดื�วยู่การุ
ใช�บริุการุขึ้นส่งสินค�าเพิิ่�มข้ึ้�น	และผู้ลจากช่วงเทศกาล

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 การข้นิส่ั่งสิั่นิค�า	 ปรับตััวข้้�นิเพิ�มข้้�นิจัาก
เด่ำอนิก่อนิหนิ�า	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากพฤติักรรการซ่ื้�อข้องผู่้านิช่องทำาง
ออนิไลน์ิทีำ�เพิ�มข้้�นิข้องผู้้�บริโภูค	ทัำ�งสิั่นิค�าอุปโภูคและบริโภูค	(อาหารและ
เคร่�องด่ำ�ม)	เน่ิ�องจัากการเข้�าถ้ืงแพลตัฟอร์มการให�บริการต่ัางๆ	ทีำ�มากข้้�นิ
และหลากหลาย	อีกทัำ�งถ้ืกจ้ังใจัดำ�วยโปรโมชั�นิ	 ส่ั่งผู้ลให�ธุัรกิจัข้นิส่ั่งสิั่นิค�า
ไดำ�รับผู้ลดีำโดำยตัรงไปดำ�วย	 นิอกจัากนีิ�ยังมีการใช�บริการข้นิส่ั่งพัสั่ดุำและ
เอกสั่ารกบับริการการข้นิสั่ง่เพิ�มข้้�นิ	เพราะมคีวามรวดำเร็วและสั่ะดำวกมาก
ข้้�นิดำ�วยบริการการรบัพัสั่ดุำและเอกสั่ารถ้ืงสั่ถืานิทีำ�	ประกอบกบัการสั่ง่ข้อง
ทีำ�เพิ�มมากข้้�นิในิช่วงเทำศกาลสิั่�นิปี	 ส่ั่งผู้ลให�ปัจัจััยดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อ	 ปริมาณ
การบริการ	การลงทุำนิ	การจั�างงานิและกำาไรปรับตััวเพิ�มข้้�นิ

การุขึ้นส่งมวลชน	(ไม่ปรุะจำาทาง)
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	เพิิ่�มข้ึ้�นอย้่ทีำ�ระดัำบ	53.8	จัากการุเดิืนทาง
ช่วงเทศกาลสิ�นปีขึ้องคนไทยู่	 และการุเดืินทางท่องเที�ยู่วช่วงวันหยุู่ดื

ยู่าว

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 การข้นิส่ั่งมวลชนิ	 (ไม่ประจัำาทำาง)	 ปรับ
ตััวข้้�นิเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากการเดิำนิทำางกลับ
ภู้มิลำาเนิาช่วงวันิหยุดำยาวสิั่�นิปี	 ทำำาให�มีการใช�บริการรถืแทำ็กซีื้�สั่นิามบินิ
เพิ�มข้้�นิ	 รวมถ้ืงรถืรับจั�างไม่ประจัำาทำางในิตั่างจัังหวัดำ	 เช่นิ	 รถืตั้�	 ทีำ�มีการ
เช่าเหมาเพ่�อเดิำนิทำางท่ำองเทีำ�ยวระหว่างจัังหวัดำในิช่วงวันิหยุดำยาวข้องคนิ
ไทำยและนัิกท่ำองเทีำ�ยวต่ัางชาติั	ส่ั่งผู้ลให�การให�บริการในิช่วงสัั่ปดำาห์สุั่ดำทำ�าย
ข้องเด่ำอนิเพิ�มข้้�นิอย่างมาก	การจั�างงานิปรับตััวเพิ�มข้้�นิเล็กนิ�อย	และกำาไร
ปรับตััวเพิ�มส้ั่งข้้�นิ	อีกทัำ�งสัั่ดำส่ั่วนิการใช�บริการข้องนัิกท่ำองเทีำ�ยวต่ัางชาติัก็
เพิ�มส้ั่งข้้�นิ	

สันทนาการุ	วัฒนธัรุรุมและกีฬา
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	เพิิ่�มข้ึ้�นอย้่ทีำ�ระดัำบ	54.8	จัากงานอีเว�นท์	
และ	กิจกรุรุมสังสรุรุค์ต่ัางๆ	ช่วงเทศกาลสิ�นปี

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	สัั่นิทำนิาการ	วัฒนิธัรรมและกีฬา	ปรับตััว
เพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากงานิอีเว�นิท์ำทีำ�มีเพิ�มข้้�นิข้อง
กิจัการร�านิค�าเพ่�อโปรโมทำสิั่นิค�าและเพิ�มยอดำข้ายช่วงทำ�ายปี	 การจั�างวง
ดำนิตัรีร�องเพลงในิต่ัางจัังหวัดำเพ่�อกิจักรรมส่ั่งทำ�ายปีเก่า	และการใช�บริการ
สั่ถืานิทีำ�สัั่นิทำนิาการตั่างๆข้ององค์กร	 เพ่�อเลี�ยงสัั่งสั่รรค์เทำศกาลสิั่�นิปีให�
พนัิกงานิ	เช่นิ	ห�องคาราโอเกะ	สั่นิามฟุตัซื้อลหญ�าเทีำยมเพ่�อใช�จััดำแข่้งกีฬา
ภูายในิองค์กร	 เป็นิตั�นิ	 ส่ั่งผู้ลให�ปัจัจััยคำาสัั่�งซ่ื้�อและกำาไรข้องกิจัการปรับ
ตััวเพิ�มข้้�นิ	

โรุงแรุม	เกสด์ืเฮ้าส์และบังกะโล
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	เพิิ่�มข้ึ้�นอย้่ทีำ�ระดัำบ	59.3	จัากการุเดิืนทาง
มาท่องเที�ยู่วขึ้องชาวต่ัางชาติั	และ	การุท่องเที�ยู่วในต่ัางจังหวัดืขึ้องคน

ไทยู่ช่วงเทศกาลสิ�นปี

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	 โรงแรม	 เกสั่ด์ำเฮาส์ั่และบังกะโล	ปรับตััว
เพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากการเดิำนิทำางมาท่ำองเทีำ�ยว
ข้องชาวต่ัางชาติัและการท่ำองเทีำ�ยวในิต่ัางจัังหวัดำข้องคนิไทำยช่วงเทำศกาล
สิั่�นิปี	ทำำาให�ปริมาณการใช�บริการทีำ�พัก	โรงแรม	เกสั่เฮาส์ั่และบังกะโล	เพิ�ม
ส้ั่งข้้�นิอย่างเห็นิไดำ�ชัดำเม่�อเทีำยบกับเด่ำอนิทีำ�ผู่้านิมา	ประกอบกับผู้ลข้องการ
ข้ยายเวลามาตัรการยกเว�นิค่าธัรรมเนีิยมวีซ่ื้า	ณ	 ด่ำานิตัรวจัคนิเข้�าเม่อง	
(VOA)	 กระตุั�นิให�มีการเดิำนิทำางเข้�ามาข้องนัิกท่ำองเทีำ�ยวเพิ�มส้ั่งข้้�นิ	 โดำย
เฉพาะชาวอินิเดีำย	 ส่ั่งผู้ลให�ภูาพรวมข้องกิจัการทีำ�พัก	 โรงแรม	 เกสั่เฮาสั่์
และบังกะโล	ดีำข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า
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รุ�านอาหารุและภัูตัตัาคารุ
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	เพิิ่�มข้ึ้�นอย้ที่ำ�ระดัำบ	52.1	จัากปัจจัยู่เทศกาล
ต่ัางๆขึ้องเดืือน	 และการุเขึ้�ารุ่วมแพิ่ลตัฟอร์ุมบริุการุส่งอาหารุและ
เครืุ�องดืื�มขึ้องกิจการุ

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 ร�านิอาหารและภัูตัตัคาร	ปรับตััวเพิ�มข้้�นิ
จัากเด่ำอนิกอ่นิหนิ�า	โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสัั่�งซ่ื้�อทีำ�เพิ�มข้้�นิผู่้านิช่องทำางการ
ให�บริการเดำลิเวอร์ลี�	 ทีำ�ร�านิอาหารและเคร่�องด่ำ�มเข้�าร่วมบริการ	 ทัำ�ง
แพลตัฟอรม์ข้องตัา่งชาตัแิละข้องคนิไทำย	รวมทัำ�งข้องทำนุิทำ�องถิื�นิในิแตัล่ะ
จัังหวัดำ	นิอกจัากนีิ�คำาสัั่�งซ่ื้�อ	ปริมาณการให�บริการทีำ�เพิ�มข้้�นิยงัมาจัากปจััจััย
เทำศกาลสิั่�นิปี	จัากการทีำ�ผู้้�บริโภูคออกไปสัั่งสั่รรค์กับเพ่�อนิและครอบครัว	
อีกทัำ�งยังมีจัำานิวนินิักท่ำองเทีำ�ยวต่ัางชาติัทีำ�เข้�ามา	 ส่ั่งผู้ลให�ปัจัจััยกำาไรปรับ
ตััวเพิ�มข้้�นิดำ�วย

อสังหาริุมทรัุพิ่ย์ู่
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	ลดืลงอย้่ทีำ�ระดัำบ	50.9	จัากการุชะลอตััว
ขึ้องอุตัสาหกรุรุม	และ	การุแข่ึ้งขัึ้นที�รุุนแรุงข้ึ้�น

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 อสัั่งหาริมทำรัพย์	ปรับตััวลดำลงจัากเด่ำอนิ
ก่อนิหนิ�า	โดำยเปน็ิผู้ลมาจัากภูาวะเศรษฐกจิัทีำ�ชะลอตััว	ทำำาให�เกิดำการย�าย
ออกข้องกิจัการทีำ�เช่าอาคารพาณิชย์	 โดำยเฉพาะในิย่านิเศรษฐกิจัในิ
ภู้มิภูาค	 รวมทัำ�งการไม่ต่ัอสัั่ญญาเช่าข้องกิจัการร�านิค�าต่ัางๆทีำ�เช่าอาคาร
พาณิชย์เพ่�อข้ายสิั่นิค�า	เน่ิ�องจัากมีตั�นิทุำนิค่าเช่าทีำ�แพง	ไม่คุ�มกับยอดำข้าย
ทีำ�ลดำลงในิแตั่ละเด่ำอนิ	 นิอกจัากนีิ�ยังมีปัจัจััยเร่�องการแข่้งขั้นิจัากกิจัการ
ประเภูทำโรงแรม	 ทีำ�ลดำราคาค่าเช่ารายเด่ำอนิลงเพ่�อด้ำงล้กค�าจัากกลุ่มผู้้�ให�
เช่าคอนิโดำมิเนีิยม	 ส่ั่งผู้ลให�ภูาพรวมข้องกิจัการอสัั่งหาริมทำรัพย์ปรับตััว
ลดำลง


