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บทสรุุปผู้้�บริุหารุ

	 การดำำาเนิินิจััดำทำำาดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	(SME	Sentiment	Index:	SMSI)	ไตรมาสทีำ�	4	/2562	เก็บข้�อม้ลผู้้�ประกอบการ	
SME	2,786	ราย	จัาก	27	จัังหวัดำ	ในิ	6	ภู้มิภูาค		พบว่า	ดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ	ประเทำศ	ในิปัจัจุับันิและคาดำการณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�า	อย้่ทีำ�ระดัำบ	51.8	
และ	52.3	ตามลำาดัำบ	ชี�ถึึงแนิวโนิ�มความเช่�อมั�นิข้องผู้้�ประกอบการ	SME	ทีำ�คาดำว่าภูาวะเศรษฐกิจัโลกจัะฟ้ื้�นิตัว	และการระบาดำข้องโรคไวรัสโควิดำ-19	
จัะดีำขึ้�นิ

	 ในไตรุมาสท่�	4/2562	ดััชน่ความเช่�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ในรุะดัับปรุะเทศ	อยู้่�ท่�รุะดัับ	51.8	ซ่ึ่�งส้งกว�าค�าฐานท่�รุะดัับ	50	เล็็กน�อยู่
	โดำยเป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ	ปริมาณ์การผู้ลิต	การค�าและบริการ	การลงทุำนิ	กำาไร	และการจั�างงานิ	ทีำ�ยังอย้่ในิเกณ์ฑ์์ดีำอย้่		เน่ิ�องจัากเป็นิช่วง
สิ�นิปีและมาตรการข้องภูาครัฐทีำ�ช่วยส่งเสริมให�ประชาชนิออกมาจัับจ่ัายใช�สอย	เพ่�อกระตุ�นิเศรษฐกิจัในิประเทำศ	อีกทัำ�งผู้ลผู้ลิตสินิค�าทำางการเกษตรทีำ�
มีปริมาณ์นิ�อยจัากปัญหาภัูยแล�ง	ทำำาให�ผู้ลผู้ลิตทำางการเกษตรมีราคาปรับเพิ�มส้งขึ้�นิ	ส่งผู้ลให�เกษตร	ปาล์มนิำ�ามันิ	และข้�าว	มีกำาลังซ่ื้�อเพิ�มมากขึ้�นิ

	 สำาหรัุบการุคาดัการุณ์์อ่ก	3	เด่ัอนข้�างหน�า	ดััชน่ฯ	คาดัการุณ์์	ปรัุบตัวเพิิ่�มข่้�นอยู้่�ท่�รุะดัับ	52.3	เม่�อเปรุ่ยู่บเท่ยู่บกับค�าฐานท่�รุะดัับ	50 
โดำยผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำว่าภูาวะเศรษฐกิจัโลกจัะฟ้ื้�นิตัว	อีกทัำ�งสถึานิการณ์์ปัญหาภัูยแล�ง		และการระบาดำข้องโรคไวรัสโควิดำ-19	จัะดีำขึ้�นิ

	 ดััชน่ความเช่�อมั�นฯ	ไตรุมาสท่�	4	ปี	2562	ดััชน่	ฯ	ปัจจุบันอยู้่�ท่�รุะดัับ	51.8	แล็ะคาดัการุณ์์	ฯ	อยู้่�ท่�รุะดัับ	52.3	ซึื้�งถ่ึอว่าอย่้ในิระดัำบทีำ�ส้ง
กว่าค่าฐานิ	(50)	โดำยดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	ในิไตรมาสทีำ�	4	ปี	2562	จัำาแนิกตามภู้มิภูาค	ไดำ�ดัำงนีิ�	โดำยในเข้ตกรุุงเทพิ่	ฯ	แล็ะปริุมณ์ฑล็
	ดัำชนีิ	ฯ	ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	48.4	และคาดำการณ์์	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	56.0	จัากการทีำ�ธุุรกิจัท่ำองเทีำ�ยวข้ยายตัวชะลอลง	เน่ิ�องจัากแนิวโนิ�มจัำานิวนินัิกท่ำอง
เทีำ�ยวลดำลง	โดำยเฉพาะชาวจีันิ	ทีำ�มีกำาลังซ่ื้�อมากกว่านัิกท่ำองเทีำ�ยวประเทำศอ่�นิ	ๆ	ทีำ�เข้�ามาท่ำองเทีำ�ยวในิประเทำศไทำย	ในภาคกล็าง	ดัำชนีิ	ฯ	ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�
ระดัำบ	55.1	และคาดำการณ์์	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	39.7	จัากปัญหาภัูยแล�ง	ส่งผู้ลให�ปริมาณ์ผู้ลผู้ลิตทำางการเกษตรออกส่้ตลาดำปรับตัวลดำลง	ทำำาให�เกิดำความ
ข้าดำแคลนิวัตถุึดิำบ	ส่งผู้ลให�ราคาวัตถุึดิำบปรับตัวเพิ�มส้งขึ้�นิ	ในภาคตะวันออก	ดัำชนีิ	ฯ	ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	49.9	และคาดำการณ์์	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	50.7	จัาก
การปิดำตัวข้องโรงงานิอุตสาหกรรมในิพ่�นิทีำ�	 การลดำกำาลังการผู้ลิต	 การลดำลงข้องนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวจีันิและเกาหลี	 และปัญหาภัูยแล�ง	 ทำำาให�ในิพ่�นิทีำ�
ข้าดำแคลนินิำ�าในิการผู้ลิต	อุปโภูคบริโภูค	ในภาคใต�	ดัำชนีิ	ฯ	ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	56.2	และคาดำการณ์์	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	47.3	จัากจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวต่าง
ชาติปรับตัวเพิ�มขึ้�นิ	เน่ิ�องจัากช่วงวันิหยุดำยาวสิ�นิปี	การเปิดำเส�นิทำางการบินิใหม่	การยกเลิกค่าธุรรมเนีิยม	Visa	on	Arrival	ข้องภูาครัฐ	และการเริ�ม
ฤด้ำการท่ำองเทีำ�ยวฝัั่�งทำะเลอันิดำามันิ	ทำางดำ�านิผู้ลผู้ลิตปาล์มลดำลงตามช่วงฤด้ำกาล	ส่งผู้ลทำำาให�ราคาปาล์มนิำ�ามันิเพิ�มขึ้�นิอยา่งต่อเน่ิ�องในิช่วงสามเด่ำอนิ	ใน
ภาคเหน่อ	ดัำชนีิ	ฯ	ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	52.3	และคาดำการณ์์	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	52.0	จัากจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวเพิ�มขึ้�นิ	จัากการทีำ�ภูาครัฐไดำ�มีมาตรการยกเว�นิ
ค่าธุรรมเนีิยมการตรวจัลงตราหนิ�าด่ำานิคนิเข้�าเม่อง	(Visa	on	Arrival)	และการสนัิบสนุินิการเปิดำเส�นิทำางการบินิตรงมายังภูาคเหน่ิอมากขึ้�นิ	ในภาค
ตะวันออกเฉ่ียู่งเหน่อ	ดัำชนีิ	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	52.3	และคาดำการณ์์	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	56.7	จัากการจััดำกิจักรรมในิช่วงเทำศกาลตามพ่�นิทีำ�ต่าง	ๆ	ทัำ�วภูาคอีสานิ
เช่นิ	งานิแสดำงคอนิเสิร์ต	งานิวิ�งมาราธุอนิ	ทำำาให�มีการจัับจ่ัายใช�สอยในิสินิค�าอุปโภูคบริโภูค	เส่�อผู้�า	ข้องทีำ�ระลึก	ข้องฝั่ากทำ�องถิึ�นิเพิ�มขึ้�นิ		และส่งผู้ลดีำ
ต่อธุุรกิจัโรงแรม	ทีำ�พักทีำ�มีจัำานิวนิยอดำผู้้�เข้�าพักเพิ�มขึ้�นิอีกดำ�วย

	 ส�วนปัจจัยู่สำาคัญท่�ม่ผู้ล็กรุะทบต�อกิจการุ	SME	ปรุะเทศในไตรุมาสน่�	5	อันดัับแรุก	ไดำ�แก่	ภูาวะเศรษฐกิจัในิประเทำศและอำานิาจัซ่ื้�อข้อง
ประชาชนิ	การแข่้งขั้นิในิตลาดำ	การเปลี�ยนิแปลงพฤติกรรมข้องผู้้�บริโภูค	ราคาต�นิทุำนิสินิค�า/ค่าแรงงานิ	สภูาวะเศรษฐกิจัโลก	ตามลำาดัำบ
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ดััชน่ความเช่�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME
(SME	Sentiment	Index:	SMSI)

ปรุะจำา	ไตรุมาส	4	ปี	2562	

	 ดััชน่ความเช่�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	 ปัจจุบัน	 ในไตรุมาส	
4	ปี	2562	ปรัุบตัวล็ดัล็งอยู้่�ท่�รุะดัับ	51.8	ซ่ึ่�งส้งกว�าค�าฐานท่�รุะดัับ	50	
เล็็กน�อยู่	โดำยเป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ	ปริมาณ์การผู้ลิต	การค�า
และบริการ	 การลงทุำนิ	 กำาไร	 และการจั�างงานิ	 ทีำ�ยังอย้่ในิเกณ์ฑ์์ดีำอย้่		
เน่ิ�องจัากเป็นิช่วงสิ�นิปีและมาตรการข้องภูาครัฐทีำ�ช่วยส่งเสริมให�
ประชาชนิออกมาจัับจ่ัายใช�สอย	เพ่�อกระตุ�นิเศรษฐกิจัในิประเทำศ	อีกทัำ�ง
ผู้ลผู้ลิตสินิค�าทำางการเกษตรทีำ�มีปริมาณ์นิ�อยจัากปัญหาภัูยแล�ง	 ทำำาให�
ผู้ลผู้ลิตทำางการเกษตรมีราคาปรับเพิ�มส้งขึ้�นิ	ส่งผู้ลให�เกษตร	เช่นิ	ปาล์ม
นิำ�ามันิ	ข้�าว	เป็นิต�นิ		

	 ดััชน่ความเช่�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	คาดัการุณ์์	 3	 เด่ัอน
ข้�างหน�า	 ในไตรุมาส	4	 ปี	2562	อยู้่�ท่�รุะดัับ	52.3	 ซ่ึ่�งส้งกว�าดััชน่	ฯ	
ปัจจุบัน	แล็ะส้งกว�าค�าฐานท่�รุะดัับ	50	โดำยผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำว่า
ภูาวะเศรษฐกิจัโลกจัะฟ้ื้�นิตัว	อีกทัำ�งสถึานิการณ์์ปัญหาภัูยแล�ง		และการ
ระบาดำข้องโรคไวรัสโควิดำ-19	จัะฟ้ื้�นิตัวดีำขึ้�นิ

	 ดััชน่ความเช่�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	 ปัจจุบัน	 ในไตรุมาส	
4/2562	กลุ็�มธุุรุกิจ	SME	ภาคการุค�าม่ค�าดััชน่	ฯ	อยู้่�ท่�รุะดัับ	52.4	ซ่ึ่�ง
ส้งกว�าค�าฐานท่�รุะดัับ	50	เม่�อเปรียบเทีำยบกับภูาคธุุรกิจัการค�าและการ
บริการ	โดำยมีค่าดัำชนีิ	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	50.7	โดำยการบริการดำ�านิโรงแรม/เก
สด์ำเฮาส์/บังกะโล	เป็นิสาข้าทีำ�มีค่าดัำชนีิมากทีำ�สุดำค่อ	56.9		เน่ิ�องจัากเป็นิ
ช่วงไตรมาสสุดำทำ�ายข้องปี	และช่วงฤด้ำกาลการท่ำองเทีำ�ยว	ทำำาให�ส่งผู้ลดีำต่อ
ธุุรกิจัการบริการดำ�านิทีำ�พัก	โรงแรม

	 ดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัอ่�นิ	ๆ 	ไตรมาส	4	ปี	2562	พบว่า
	 ค่าดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัข้องประเทำศอย้่ระดำับ	 50.6	 ซึื้�งส้งกว่าค่าฐานิทีำ�
ระดัำบ	50	ส่วนิดำ�านิดัำชนีิภูาพรวมข้องธุุรกิจัและดัำชนีิสภูาพคล่องทำางการ
เงินิอย้่ระดัำบทีำ�	53.1	และ	51.5	ตามลำาดัำบ	โดำยค่าดัำชนีิ	ฯ	ดัำงกล่าวอย้ใ่นิ
ระดัำบดีำ	 ซึื้�งสอดำคล�องกับดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	 SME	 และ
สะทำ�อนิให�เห็นิถึึงแนิวโนิ�มข้อง	ภูาวะเศรษฐกิจัจัะฟ้ื้�นิตัวและปรับตัวไปในิ
ทำางทีำ�ดีำขึ้�นิ

	 ดััชน่ความเช่�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ม่แนวโน�มล็ดัล็งในทุก
ภ้มิภาค	โดัยู่ในเข้ตกรุุงเทพิ่	ฯ	แล็ะปริุมณ์ฑล็	ดัำชนีิฯ	ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ
	48.4	และคาดำการณ์์	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	56.0	ซึื้�งมีแนิวโนิ�มจัากการทีำ�ธุุรกิจั
ท่ำองเทีำ�ยวข้ยายตัวชะลอลง	 เน่ิ�องจัากแนิวโนิ�มจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวลดำลง	
โดำยเฉพาะชาวจีันิ	ทีำ�มีกำาลังซ่ื้�อมากกว่านัิกท่ำองเทีำ�ยวประเทำศอ่�นิ	ๆ	ทีำ�เข้�า
มาท่ำองเทีำ�ยวในิประเทำศไทำย	ในภาคเหน่อ	ดัำชนีิฯ	ปัจัจุับันิอย้ที่ำ�ระดัำบ	52.3	
และคาดำการณ์์	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	52.0	แนิวโนิ�มจัากจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวเพิ�ม
ขึ้�นิ	จัากการทีำ�ภูาครัฐไดำ�มีมาตรการยกเว�นิค่าธุรรมเนีิยมการตรวจัลงตรา
หนิ�าด่ำานิคนิเข้�าเม่อง	 (Visa	on	Arrival)	และการสนัิบสนุินิการเปิดำเส�นิ
ทำางการบินิตรงมายังภูาคเหน่ิอมากขึ้�นิ	ในภาคกล็าง	ดัำชนีิ	ฯ	ปัจัจุับันิอย้่



3

ทีำ�ระดัำบ	55.1	และคาดำการณ์์	ฯ	อย้่ทีำ�	39.7	ซึื้�งมีแนิวโนิ�มจัากปัญหาภัูย
แล�ง	 ส่งผู้ลให�ปริมาณ์ผู้ลผู้ลิตทำางการเกษตรออกส่้ตลาดำปรับตัวลดำลง	
ทำำาให�เกิดำความข้าดำแคลนิวัตถุึดิำบ	ส่งผู้ลให�ราคาวัตถุึดิำบปรับตัวเพิ�มส้งขึ้�นิ
ในภาคตะวันออก	ดัำชนีิ	ฯ	ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	49.9	และคาดำการณ์์	ฯ	อย้่
ทีำ�ระดัำบ	 50.7	 แนิวโนิ�ม	 จัากการปิดำตัวข้องโรงงานิอุตสาหกรรมในิพ่�นิทีำ�	
การลดำกำาลังการผู้ลิต	การลดำลงข้องนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวจีันิและเกาหลี	และ
ปัญหาภัูยแล�ง	ทำำาให�ในิพ่�นิทีำ�ข้าดำแคลนินิำ�าในิการผู้ลติ	และอปุโภูคบรโิภูค
	ในภาคใต�	ดัำชนีิ	ฯ	ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	56.2	และคาดำการณ์์	ฯ	อย้ที่ำ�ระดัำบ
	47.3	แนิวโนิ�มจัากจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวต่างชาติปรับตัวเพิ�มขึ้�นิ	เน่ิ�องจัาก
ช่วงวันิหยุดำยาวสิ�นิปี	 การเปิดำเส�นิทำางการบินิใหม่	 การยกเลิกค่า
ธุรรมเนีิยม	Visa	on	Arrival	ข้องภูาครัฐ	และการเริ�มฤด้ำการท่ำองเทีำ�ยวฝัั่�ง
ทำะเลอันิดำามันิ	 ทำางดำ�านิผู้ลผู้ลิตปาล์มลดำลงตามช่วงฤด้ำกาล	 ส่งผู้ลทำำาให�
ราคาปาลม์นิำ�ามันิเพิ�มขึ้�นิอยา่งต่อเน่ิ�องในิชว่งสามเด่ำอนิ	ในภาคตะวันออก
เฉ่ียู่งเหน่อ	ดัำชนีิ	ฯ	ปัจัจุับันิอย้ที่ำ�ระดัำบ	52.3	และคาดำการณ์์	ฯ	อย้ที่ำ�ระดัำบ
	56.7	จัากการจััดำกิจักรรมในิช่วงเทำศกาลตามพ่�นิทีำ�ต่าง	ๆ	ทัำ�วภูาคอีสานิ	
เช่นิ	 งานิแสดำงคอนิเสิร์ต	 งานิวิ�งมาราธุอนิ	ทำำาให�มีการจัับจ่ัายใช�สอยในิ
สินิค�าอุปโภูคบริโภูค	เส่�อผู้�า	ข้องทีำ�ระลึก	ข้องฝั่ากทำ�องถิึ�นิเพิ�มขึ้�นิ		และส่ง
ผู้ลดีำต่อธุุรกิจัโรงแรม	ทีำ�พักทีำ�มีจัำานิวนิยอดำผู้้�เข้�าพักเพิ�มขึ้�นิอีกดำ�วย
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	 ภาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศแล็ะอำานาจซ่ึ่�อข้องปรุะชาชนเป็น
ปัจจัยู่กรุะทบสำาคัญท่�สุดัข้อง	 SME	 ในทุกภ้มิภาค	 ซึื้�งรายไดำ�ข้อง																
ผู้้�ประกอบการ	 SME	 ส่วนิใหญ่มาจัากกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บิโภูคในิประเทำศ	
ทำำาให�ภูาวะเศรษฐกิจัข้องประเทำศส่งผู้ลอยา่งมากต่อผู้ลประกอบการ	SME	
ทำำาให�การสำารวจัพบวา่ภูาวะเศรษฐกจิัในิประเทำศและอำานิาจัซื้่�อเป็นิปัจัจััย
ทีำ�กระทำบต่อกิจัการมากทีำ�สุดำ	 รองลงมาค่อ	 การแข่้งขั้นิในิตลาดำ	 การ
เปลี�ยนิแปลงพฤติกรรมผู้้�บริโภูค	 ราคาต�นิทุำนิวัตถุึดิำบ	 เป็นิปัจัจััยกระทำบ
สำาคัญข้อง	SME	ในิทุำกภู้มิภูาค	จัากการสำารวจัข้�อม้ลในิช่วงเด่ำอนิตุลาคม
	-	ธัุนิวาคม	พบว่า	3	ปัจัจััยดัำงกล่าวเป็นิปัจัจััยกระทำบสำาคัญข้อง	SME	ในิ
ทุำกภู้มิภูาค	 โดำยเฉพาะการแข่้งขั้นิในิตลาดำ	 และการเปลี�ยนิแปลง
พฤติกรรมผู้้�บริโภูค	 โดำยการค�าข้ายทำางออนิไลน์ิ	 และการบริการข้นิส่ง
สินิค�าแบบ	 Delivery	 ทีำ�กำาลังไดำ�รับความนิิยมอย่างแพร่หลายมีผู้ลต่อ							
ผู้้�ประกอบการ	SME	โดำยเฉพาะในิภู้มิภูาค	อีกทัำ�งผู้ลผู้ลิตางการเกษตรทีำ�
ออกมาส่้ตลาดำนิ�อย	ยังส่งผู้ลต่อกำาไรและราคาต�นิทุำนิข้องธุุรกิจั	SME	อีก
ดำ�วย
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	 ค�าดััชน่ความเช่�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME		ในไตรุมาสท่�	4	อยู้่�
ท่�รุะดัับ	48.4	ตำ�ากว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	จัากมาตรการกระตุ�นิเศรษฐกิจั
ข้องภูาครัฐ	ทีำ�เป็นิปัจัจััยหลักทีำ�ส่งเสริมให�ประชาชนิออกมาจัับจ่ัายใช�สอย
	ส่งผู้ลให�ยอดำคำาสั�งซ่ื้�อในิการบรโิภูคสนิิค�าทัำ�วไปปรบัตัวส้งขึ้�นิตลอดำในิชว่ง
ไตรมาสทีำ�	4		ในิดำ�านิธุุรกิจัท่ำองเทีำ�ยวชะลอตัวลง	เน่ิ�องจัากจัำานิวนินัิกท่ำอง
เทีำ�ยวลดำลง	 โดำยเฉพาะชาวจัีนิ	 ถึึงแม�ว่าจัะมีนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาติอ่�นิเข้�ามา
ทำดำแทำนิ	 แต่กำาลังซ่ื้�อข้องนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวจีันิก็มีมากกว่านัิกท่ำองเทีำ�ยว
ประเทำศอ่�นิ	ๆ 	ทีำ�เข้�ามาท่ำองเทีำ�ยวในิประเทำศไทำย	ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความ
เช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำการณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�า	อย้่ทีำ�ระดัำบ	56.0	
โดำยเฉพาะดัำชนีิ	ฯ	ภูาคการค�าและบริการทีำ�จัะข้ยายตัวมากกว่าภูาคการ
ผู้ลิต	สะทำ�อนิว่าผู้้�ประกอบการ	SME	 ยังประเมินิภูาวะเศรษฐกิจัอนิาคต
กำาลังจัะฟ้ื้�นิตัว	จัากแนิวโนิ�มการเพิ�มขึ้�นิข้องราคาสนิิค�าเกษตร	และความ
ต�องการสินิค�าข้องผู้้�บริโภูค	

 ในส�วนข้องดััชน่ความเช่�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 ภาค									
การุผู้ลิ็ต	ในิไตรมาสปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	อย้ที่ำ�ระดัำบ	48.3	เป็นิ
เหตุมาจัากการเตบิโตข้องอปุสงค์ผู้้�บริโภูค	และปรมิาณ์การผู้ลติทีำ�เริ�มปรับ
ตัวเพิ�มส้งขึ้�นิตั�งแต่ช่วงเด่ำอนิตุลาคม	 รวมไปถึึงราคาข้ายสินิค�าทีำ�ส้งขึ้�นิ		
สะทำ�อนิจัากกำาไรข้องธุุรกิจั	อย้่ทีำ�ระดัำบ	49.2	ส่วนิปัจัจััยดำ�านิต�นิทุำนิทีำ�มีค่า
ดัำชนีิส้งกว่าระดัำบมาตรฐานิ	 ทีำ�ระดัำบ	 52.0	 	 เน่ิ�องจัากการชะลอตัวการ
ดำำาเนิินิงานิข้องตวัธุุรกิจัในิชว่งแรกข้องไตรมาส	และกลับมาฟ้ื้�นิตัวในิช่วง
เด่ำอนิพฤศจิักายนิ	โดำยในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	
คาดำการณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ	55.0	เป็นิเหตุมาจัากการทีำ�ผู้้�ผู้ลิต
คาดำว่ากำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคยังจัะปรับตัวเพิ�มส้งขึ้�นิในิอนิาคต	

ดััชน่ความเช่�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME
ในเข้ต	กรุุงเทพิ่	ฯ	แล็ะปริุมณ์ฑล็

ปรุะจำาเด่ัอนตุล็าคม-ธัุนวาคม	2562	(ไตรุมาส	4)

ปรุะเด็ันสำาคัญ

• ค�าดััชน่ความเช่�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 อยู่้�ท่�
รุะดัับ	48.4		ซ่ึ่�งค�าดััชน่ปรัุบตัวเพิิ่�มข่้�นอยู่�างต�อเน่�องในช�วง
เด่ัอนตุล็าคม	-	ธัุนวาคม

• มาตรุการุข้องภาครุฐับาล็เป็นปัจจัยู่หล็กัท่�ส�งเสรุมิ
ให�ปรุะชาชนออกมาจบัจ�ายู่ใช�สอยู่	ส�งผู้ล็ให�ยู่อดัคำาสั�งซ่ึ่�อใน
การุบรุโิภคสินค�าทั�วไปปรัุบตัวส้งข่้�นตล็อดัในช�วงไตรุมาสท่�
	4	

• จากการุปรัุบตัวส้งข้่�นข้องรุาคาสินค�าแล็ะบริุการุ	
ส�งผู้ล็ด่ัต�อรุายู่ไดั�ข้องธุุรุกิจ	 ทั�งยัู่งส�งผู้ล็ทำาให�เกิดัการุกรุะตุ�
นการุล็งทุนท่�เพิิ่�มส้งข่้�นข้องธุุรุกิจในอนาคต

• ธุุรุกิจท�องเท่�ยู่วข้ยู่ายู่ตัวชะล็อล็ง	 เน่�องจากแนว
โน�มจำานวนนักท�องเท่�ยู่วล็ดัล็ง	โดัยู่เฉีพิ่าะชาวจ่น	ท่�ม่กำาลั็ง
ซ่ึ่�อมากกว�านักท�องเท่�ยู่วปรุะเทศอ่�น	ๆ 	ท่�เข้�ามาท�องเท่�ยู่วใน
ปรุะเทศไทยู่	

• ธุรุุกจิท�องเท่�ยู่วข้ยู่ายู่ตวัชะล็อล็ง	เน่�องจากจำานวน
นักท�องเท่�ยู่วล็ดัล็ง	โดัยู่เฉีพิ่าะชาวจ่น	ท่�ม่กำาลั็งซ่ึ่�อมากกว�า
นักท�องเท่�ยู่วปรุะเทศอ่�นๆ	ท่�เข้�ามาท�องเท่�ยู่วในปรุะเทศไทยู่
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	 ในส�วนข้องดััชน่ความเช่�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	ภาคการุ
ค�าแล็ะการุบริุการุ	ในิไตรมาสปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ
	48.4	ซึื้�งมีค่าดัำชนีิมีการเพิ�มขึ้�นิอย่างต่อเน่ิ�องในิเด่ำอนิตุลาคม	-	ธัุนิวาคม	
อันิเป็นิผู้ลมาจัากปริมาณ์การผู้ลิตทำางการเกษตรทีำ�ลดำลงและราคาสินิค�า
ทัำ�วไปทีำ�ปรับเพิ�มส้งขึ้�นิ		รวมไปถึึงจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวต่างประเทำศทีำ�ปรับ
ตัวเพิ�มส้งขึ้�นิ	 และกำาลังซ่ื้�อทีำ�เพิ�มขึ้�นิข้องผู้้�บริโภูคภูายในิประเทำศในิช่วง
เทำศกาลปีใหม่	 ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	 SME										
คาดำการณ์์	 3	 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ	 56.2	 สะทำ�อนิถึึงความมั�นิใจัต่อ
สถึานิการณ์์ธุุรกิจัในิอนิาคต	 รวมไปถึึงภูาคการลงทุำนิทีำ�จัะปรับตัวเพิ�มส้ง
ขึ้�นิ	 แต่อย่างไรก็ตามปัญหาภัูยแล�งอาจัส่งผู้ลกระทำบเชิงลบต่อเกษตรกร	
ทำำาให�กำาลังซ่ื้�อข้องเกษตรกรปรับตัวลดำลง	และราคาสินิค�าทัำ�วไปปรับเพิ�ม
ขึ้�นิอีก

ดััชน่ภาวะเศรุษฐกิจแล็ะธุุรุกิจ	SME
	ปรุะจำาเด่ัอนตุล็าคม-ธัุนวาคม	2563

	 ภูาพรวมดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัในิเข้ตกรุงเทำพ	ฯ
	 และปริมณ์ฑ์ล	 อย้่ในิเกณ์ฑ์์ใกล�เคียงกับค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	 50	 โดำย
เฉพาะดัำชนีิราคาข้ายสินิค�า	 ทีำ�มีค่าดัำชนีิอย้่ทีำ�ระดัำบ	 47.9	 	 รวมถึึง
การปรับตัวข้องดัำชนีิสภูาพคล่องทำางการเงินิ	 ภูาวะเศรษฐกิจั
ประเทำศและธุุรกิจั	ภูาพรวมธุุรกิจั	และการส่งออก	ตามลำาดัำบ	ซึื้�ง
หากพจิัารณ์าถึึงการปรบัตัวเพิ�มส้งขึ้�นิข้องสภูาพคลอ่งทำางการเงนิิ
	 พบว่ามีสาเหตุมาจัากมาตรการข้องภูาครัฐบาลในิโครงการชิม	
ช�อป	ใช�	ทีำ�กระตุ�นิการใช�จ่ัายข้องผู้้�บริโภูคตลอดำทัำ�งไตรมาส	พร�อม
ทัำ�งราคาสินิค�าและบริการทีำ�ปรับตัวส้งขึ้�นิทำำาให�เอ่�อต่อผู้ลประกอบ
การทีำ�ดีำข้องธุุรกิจั	 รวมถึึงการปรับตัวเพิ�มขึ้�นิในิภูาคการส่งออก	 ทีำ�
ปรับเพิ�มขึ้�นิ	 สาเหตุมาจัากเศรษฐกิจัโลกทีำ�ผัู้นิผู้วนิทำำาให�ในิช่วง
ปลายไตรมาสในิภูาคการส่งออกชะลอตัว	สะทำ�อนิจัากภูาคการส่ง
ออกโดำยรวมอย้่ทีำ�ระดัำบ	43.0
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	 ปัจจัยู่ภาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศแล็ะอำานาจซ่ึ่�อข้องปรุะชาชน
ส�งผู้ล็ต�อกิจการุมากท่�สุดั	 เน่ิ�องจัากการไดำ�รับการสนัิบสนุินิจัากภูาครัฐ
ในิโครงการชิม	ช�อป	ใช�จึังช่วยให�ผู้้�บริโภูคออกมาใช�จ่ัายเพิ�มมากขึ้�นิ	รวม
ถึึงในิปลายไตรมาส	เป็นิช่วงเทำศกาลปีใหม่ทีำ�สามารถึช่วยกระตุ�นิให�ภูาวะ
เศรษฐกิจัในิประเทำศฟ้ื้�นิตัว	 โดำยปัจัจััยทีำ�ส่งผู้ลกระทำบต่อกิจัการรองมา
ไดำ�แก่	การแข่้งขั้นิทำางการตลาดำ	การเปลี�ยนิแปลงพฤติกรรมข้องผู้้�บริโภูค
	ราคาต�นิทุำนิ/ค่าแรงงานิ	และสภูาวะเศรษฐกิจัโลก	ตามลำาดัำบ	
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ดััชน่ความเช่�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ภาคใต�
ปรุะจำาเด่ัอนตุล็าคม-ธัุนวาคม	2562	(ไตรุมาส	4)

	 ค�าดััชน่ความเช่�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 ในไตรุมาส	 4	 ปี	
2562	อยู้่�ท่�รุะดัับ	56.2	ส้งกว�าค�าฐานท่�รุะดัับ	50	เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััย
ดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ	ปริมาณ์การผู้ลิต	การค�า	บริการ	และ	กำาไร	ทีำ�มีการปรับตัว
เพิ�มขึ้�นิ	สาเหตุข้องการปรับเพิ�มขึ้�นิข้ององค์ประกอบดัำงกล่าวมาจัากกำาลัง
ซ่ื้�อผู้้�บริโภูคชาวสวนิปาล์มทีำ�มากขึ้�นิจัากราคาปาล์มทีำ�เพิ�มส้งขึ้�นิอย่างต่อ
เน่ิ�องในิช่วงสามเด่ำอนิ	 การกลับภู้มิลำาเนิาข้องคนิใต�ช่วงสิ�นิปีทีำ�ไปทำำางานิ
ในิกรุงเทำพและภู้มิภูาคอ่�นิ	ๆ 	ทำำาให�เกิดำการจัับจ่ัายใช�สอยช่วงสิ�นิปีมากขึ้�นิ
	 และมาตรการกระตุ�นิเศรษฐกิจัข้องภูาครัฐ	 อีกทัำ�งจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยว
ต่างชาติทีำ�เพิ�มขึ้�นิจัากหลายปัจัจััย	ไดำ�แก่
	 1)	การเดิำนิทำางมาท่ำองเทีำ�ยวในิช่วงเทำศกาลต่าง	ๆ
	 2)	 การเข้�ามาซ่ื้�อสินิค�าอุปโภูคบริโภูคในิจัังหวัดำสงข้ลาข้องคนิ
มาเลเซีื้ยช่วงสิ�นิปี	เพ่�อกลับเข้�าไปฉลองในิประเทำศมาเลเซีื้ย
	 3)	การเปิดำเส�นิทำางการบินิเพิ�มข้องจัังหวัดำภู้เก็ต	ทีำ�ทำำาให�นัิกท่ำอง
เทีำ�ยวรัสเซีื้ยเพิ�มขึ้�นิ
	 4)	มาตรการส่งเสริมการท่ำองเทีำ�ยวข้องภูาครัฐโดำยการยกเลิกค่า
ธุรรมเนีิยม	Visa	on	Arrival	
	 5)	 การเปิดำฤด้ำกาลท่ำองเทีำ�ยวฝัั่�งทำะเลอันิดำามันิช่วงเด่ำอนิ
พฤศจิักายนิ	 เน่ิ�องจัากหมดำอิทำธิุพลข้องมรสุม	 ทัำ�งนีิ�ผู้ลจัากราคาปาล์ม
นิำ�ามันิทีำ�แพงขึ้�นิก็ส่งผู้ลตอ่ต�นิทำนุิการผู้ลติในิหลายๆสาข้าทีำ�เพิ�มขึ้�นิ	แต่ดัำชนีิ
การจั�างงานิยังทำรงตัวทีำ�ระดัำบเดิำม	 โดำยในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�
ประกอบการ	SME	คาดำการณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้ที่ำ�ระดัำบ
	47.3	เพราะผู้้�ประกอบการ	SME	ประเมินิว่าภูาวะเศรษฐกิจัอนิาคตจัะ

	 ในส�วนข้องดััชน่ความเช่�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 ภาค									
การุผู้ลิ็ต	ในิไตรมาสปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้่ทีำ�ระดัำบ	58.4	ซึื้�งส้ง
กว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	จัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ	ปริมาณ์การผู้ลิต	และการ
ลงทุำนิ	 มีการปรับตัวเพิ�มขึ้�นิ	 ส่งผู้ลให�ปัจัจััยดำ�านิกำาไรเพิ�มขึ้�นิอย่างเห็นิไดำ�
ชัดำ	 อย้่ระดัำบ	 72.2	 โดำยในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	
SME	 คาดำการณ์์	 3	 เด่ำอนิข้�างหนิ�าปรับลดำลงอย้่ทีำ�ระดัำบ	 46.6	 เพราะ									
ผู้้�ประกอบการ	SME	ประเมินิว่าต�นิทุำนิการผู้ลิตจัะเพิ�มขึ้�นิจัากหลายปัจัจััย
ไดำ�แก่	ราคาปาลม์นิำ�ามันิและราคาสนิิค�าเกษตรจัะปรบัตัวเพิ�มขึ้�นิจัากภูาวะ
ภัูยแล�ง	ค่าจั�างแรงงานิมีแนิวโนิ�มปรับตัวเพิ�มขึ้�นิ	และกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูค
จัะแผู่้วตัวลงหลังจัากมีการจัับจ่ัายใช�สอยทีำ�ส้งช่วงทำ�ายปี

ปรุะเด็ันสำาคัญ

• ค�าดััชน่ความเช่�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 อยู่้�ท่�
รุะดัับ	56.2	จากการุล็งทุนรุวมแล็ะคำาสั�งซ่ึ่�อโดัยู่รุวมท่�ปรัุบ
ตัวเพิิ่�มข่้�น	การุจ�างงานทรุงตัวท่�รุะดัับเดิัม

• รุาคาปาล็์มนำ�ามันปรัุบตัวเพิิ่�มข้่�นอยู่�างต�อเน่�องใน
ช�วงสามเด่ัอน	ผู้ล็ผู้ลิ็ตปาล์็มล็ดัล็งจากฤด้ักาล็	ส�งผู้ล็ให�รุายู่
ไดั�เกษตรุกรุชาวสวนปาล์็มเพิิ่�มข่้�น

• การุจบัจ�ายู่ใช�สอยู่สนิค�าอุปโภคบรุโิภคเพิ่ิ�มข่้�นจาก
มาตรุการุ	“ชิม	ช�อป	ใช�”	แล็ะช�วงเทศกาล็ต�าง	ๆ

• จำานวนนักท�องเท่�ยู่วต�างชาติเพิ่ิ�มข้่�นจากวันหยูุ่ดั
เทศกาล็ปรุะจำาเด่ัอนแล็ะช�วงวันหยุู่ดัยู่าวสิ�นปี	การุเปิดัเส�น
ทางการุบนิ	การุยู่กเล็กิค�าธุรุรุมเน่ยู่ม	Visa	on	Arrival	ข้อง
ภาครุฐั	แล็ะ	การุเริุ�มฤด้ัการุท�องเท่�ยู่วฝั่ั�งอันดัามนั	หลั็งหมดั
อิทธิุพิ่ล็ข้องมรุสุม

ชะลอตัวลง	จัาก	3	สาเหตุหลัก	ค่อ	
	 1)	กำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคปรับตัวลดำลงจัากการจัับจ่ัายใช�สอยทีำ�
ส้งในิช่วงปลายเด่ำอนิธัุนิวาคม	และ	การสิ�นิสุดำมาตรการ	“ชิม	ช�อป	ใช�”	
ข้องภูาครัฐ
	 2)	ความกงัวลเร่�องราคาวตัถุึดิำบ	นิำ�ามันิปาลม์	และค่าจั�างแรงงานิ
	ทีำ�มีแนิวโนิ�มปรับตัวเพิ�มขึ้�นิ
	 3)	สถึานิการณ์์ไข้�หวัดำโควิดำ-19	ทีำ�ยงัเป็นิทีำ�น่ิากังวล	ส่งผู้ลให�นัิก
ท่ำองเทีำ�ยวลดำลง	โดำยเฉพาะนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวจีันิ
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	 ในส�วนข้องดััชน่ความเช่�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	ภาคการุ
ค�าแล็ะการุบริุการุ	 ในิไตรมาสปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้่ทีำ�ระดัำบ	
55.7	ซึื้�งส้งกว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	จัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ	ปริมาณ์การค�า
	บริการ	มีการปรับตัวเพิ�มขึ้�นิ	ส่งผู้ลให�ปัจัจััยดำ�านิกำาไรเพิ�มขึ้�นิอย่างเห็นิไดำ�
ชัดำ	อย้่ระดัำบ	65.5	ต�นิทุำนิรวมปรับตัวเพิ�มขึ้�นิ	ข้ณ์ะทีำ�การลงทุำนิรวมและ
การจั�างงานิทำรงตัวทีำ�ระดัำบเดิำม	 โดำยในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�
ประกอบการ	SME	คาดำการณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าปรับลดำลงอย้ที่ำ�ระดัำบ	47.4	
เพราะผู้้�ประกอบการ	SME	ประเมินิว่าต�นิทุำนิการผู้ลิตจัะเพิ�มขึ้�นิจัากหลาย
ปัจัจััย	 ไดำ�แก่	 ราคาปาล์มนิำ�ามันิและราคาสินิค�าเกษตรจัะปรับตัวเพิ�มขึ้�นิ
จัากภูาวะภัูยแล�ง	ราคาค่าจั�างแรงงานิมีแนิวโนิ�มปรับตัวเพิ�มขึ้�นิ	และกำาลัง
ซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคจัะแผู่้วตัวลงหลังจัากมีการจัับจ่ัายใช�สอยทีำ�ส้งช่วงทำ�ายปี	
อีกทัำ�งสถึานิการณ์์ไข้�หวัดำโควิดำ-19	ทีำ�จัะส่งผู้ลให�นัิกท่ำองเทีำ�ยวลดำลง

ดััชน่ภาวะเศรุษฐกิจแล็ะธุุรุกิจ	SME
ปรุะจำาไตรุมาส	4	ปี	2562

	 ภูาพรวมดำัชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัในิภูาคใต�อย้่ในิ
เกณ์ฑ์์ทีำ�ดีำ	 จัากดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัข้องประเทำศอย้่ทีำ�ระดัำบ	 57.3	
ดัำชนีิภูาพรวมธุุรกิจัอย้ที่ำ�ระดัำบ	66.2	และ	ดัำชนีิการใช�กำาลังการผู้ลิต
อย้่ทีำ�ระดัำบ	67.9	พบว่าสาเหตุข้องการเพิ�มขึ้�นิข้องดัำชนีิข้�างต�นิเป็นิ
ผู้ลมาจัากการเพิ�มขึ้�นิข้องอุปสงค์ในิสินิค�าอุปโภูคบริโภูคทีำ�มีผู้ลจัาก
มาตรการข้องภูาครัฐและช่วงเทำศกาลต่าง	ๆ 	ในิไตรมาสสุดำทำ�ายข้อง
ปี	 ส่งผู้ลให�มีการใช�กำาลังการผู้ลิตเพิ�มขึ้�นิ	 อีกทัำ�งยังมีผู้ลจัากการทีำ�
จัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวต่างชาติเพิ�มขึ้�นิ



	 ปัจจัยู่ภาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศแล็ะอำานาจซ่ึ่�อข้องปรุะชาชน
ส�งผู้ล็ต�อกิจการุมากท่�สุดั	 เน่ิ�องจัากผู้้�บริโภูคจัะจัับจ่ัายใช�สอยส้งในิช่วง
ปลายปี	และผู้ลข้องราคาปาล์มนิำ�ามันิทีำ�เพิ�มขึ้�นิ	ซึื้�งเป็นิพ่ชเศรษฐกิจัหลัก
ข้องภูาคใต�	ส่งผู้ลให�ชาวสวนิปาล์มมีอำานิาจัซ่ื้�อเพิ�มขึ้�นิและมีการหมุนิเวียนิ
ข้องเงินิเพิ�มขึ้�นิจัากภูาคการเกษตร	 ส่งผู้ลดีำต่อกิจัการ	 SME	 ในิภูาคใต�
โดำยตรง	 โดำยปัจัจััยทีำ�ส่งผู้ลกระทำบต่อกิจัการรองมาไดำ�แก่	 การแข่้งขั้นิ
ทำางการตลาดำ	ราคาต�นิทุำนิ/ค่าแรงงานิ	การเปลี�ยนิแปลงพฤติกรรมข้องผู้้�
บริโภูค	และคุณ์ภูาพฝีั่ม่อแรงงานิ	ตามลำาดัำบ
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	 ค�าดััชน่ความเช่�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME		ในไตรุมาสท่�	4	อยู้่�
ท่�รุะดัับ	52.3	ส้งกว�าค�าฐานท่�รุะดัับ	50	เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิ	คำาสั�ง
ซ่ื้�อ		ปริมาณ์การผู้ลิต		การค�าและการบริการ		การลงทุำนิ		และการจั�าง
งานิทีำ�อย้่ในิระดัำบส้งกว่าค่าฐานิ	 ส่งผู้ลให�ปัจัจััยดำ�านิกำาไรเพิ�มขึ้�นิตามไป
ดำ�วย	โดำยไตรมาสทีำ�	4	อย้่ในิช่วงฤด้ำกาลท่ำองเทีำ�ยวข้องภูาคอีสานิมีการจััดำ
กิจักรรมในิช่วงเทำศกาลตามพ่�นิทีำ�ต่าง	 ๆ	 ทัำ�วภูาคอีสานิ	 เช่นิ	 งานิแสดำง
คอนิเสิร์ต	 งานิวิ�งมาราธุอนิ	 ทำำาให�มีการจัับจ่ัายใช�สอยในิสินิค�าอุปโภูค
บริโภูค	เส่�อผู้�า	ข้องทีำ�ระลึก	และข้องฝั่ากทำ�องถิึ�นิเพิ�มขึ้�นิ		และยังส่งผู้ลดีำ
ต่อธุุรกิจัโรงแรมทีำ�พักทีำ�มีจัำานิวนิยอดำผู้้�เข้�าพักเพิ�มขึ้�นิอีกดำ�วย	นิอกจัากนีิ�ผู้้�
ประกอบการมกีารปรบัใช�กลยทุำธ์ุโปรโมชั�นิเพ่�อดึำงด้ำดำผู้้�บริโภูค	เพ่�อกระตุ�นิ
ให�ผู้้�บริโภูคมีการจัับจ่ัายใช�สอยมากขึ้�นิในิช่วงเทำศกาลมากขึ้�นิ	 อีกทัำ�งในิ
ปัจัจุับันิผู้้�บริโภูคปรับเปลี�ยนิพฤติกรรมในิการซ่ื้�อสินิค�ามาใช�จ่ัายผู่้านิ
ระบบออนิไลน์ิ	 ส่งผู้ลต่อธุุรกิจัข้นิส่งในิทำ�องถิึ�นิทำำาให�มีผู้ลประกอบการดีำ
ขึ้�นิ	และทำำาให�กลุ่มธุุรกิจัการค�า	modern	trade	และในิกลุ่มผู้้�บริโภูคภูาค
การเกษตรในิบางพ่�นิทีำ�ทีำ�ไดำ�รับผู้ลกระทำบจัากภูาวะภัูยแล�งและนิำ�าท่ำวมในิ
เข้ตพ่�นิทีำ�ภูาคอีสานิส่งผู้ลให�มีรายไดำ�นิ�อยและมีกำาลังซ่ื้�อทีำ�ลดำลง	

	 ในส�วนข้องดััชน่ความเช่�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 ภาค									
การุผู้ลิ็ต	มีค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ		54.3	ซึื้�งส้งกว่าค่าฐานิทีำ�
ระดัำบ	50	เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ		ปริมาณ์การผู้ลิต		การค�าและ
การบริการ		การลงทุำนิอย้่ในิระดัำบส้งกว่าค่าฐานิ	เน่ิ�องจัากการผู้้�บริโภูคมี
การจัับจ่ัายใช�สอยมากขึ้�นิในิช่วงเทำศกาล	ผู้้�ประกอบการจัำาเปน็ิต�องสต็อก
สินิค�าเพ่�อใช�ในิช่วงเทำศกาล	ส่งผู้ลทำำาให�มีต�นิทุำนิดำ�านิแรงงานิเพิ�มขึ้�นิ	โดำย
ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำการณ์์	3	เด่ำอนิ
ข้�างหนิ�าในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ		57.1		โดำยผู้้�ประกอบการเช่�อมั�นิว่า
ผู้้�บริโภูคมีกำาลังซ่ื้�อ	และมีการจัับจ่ัายใช�สอยเพิ�มขึ้�นิในิช่วงเทำศกาลปีใหม่	

ดััชน่ความเช่�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME
ภาคตะวันออกเฉ่ียู่งเหน่อ

ปรุะจำาเด่ัอนตุล็าคม-ธัุนวาคม	2562	(ไตรุมาส	4)

ปรุะเด็ันสำาคัญ

• ค�าดััชน่ความเช่�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 อยู่้�ท่�
รุะดัับ	52.3	ส้งกว�าค�าฐานท่�	จากการุท่�ผู้้�บริุโภคม่การุจบัจ�ายู่
ใช�สอยู่มากข่้�นในช�วงเทศกาล็	 อ่กทั�งผู้้�ปรุะกอบการุม่การุ
ปรัุบใช�กล็ยุู่ทธ์ุโปรุโมชั�นเพ่ิ่�อด่ังล้็กค�า	 ในกลุ็�มธุุรุกิจการุค�า	
modern	trade		

• การุจดัักจิกรุรุมในช�วงเทศกาล็ตามพิ่่�นท่�ต�าง	ๆ 	ทั�ว
ภาคอ่สาน	เช�น	งานแสดังคอนเสร์ิุต	งานวิ�งมารุาธุอน	ทำาให�
ม่การุจับจ�ายู่ใช�สอยู่ในสินค�าอุปโภคบริุโภค	 เส่�อผู้�า	 ข้องท่�
รุะล่็ก	ข้องฝั่ากท�องถิิ่�นเพิิ่�มข่้�น		แล็ะส�งผู้ล็ด่ัต�อธุุรุกิจโรุงแรุม
	ท่�พัิ่กท่�ม่จำานวนยู่อดัผู้้�เข้�าพัิ่กเพิิ่�มข่้�นอ่กดั�วยู่

• ผู้้�บรุโิภคปรุบัเปล็่�ยู่นพิ่ฤตกิรุรุมมาใช�จ�ายู่ผู้�านรุะบบ
ออนไล็น์	ส�งผู้ล็ต�อธุุรุกิจข้นส�งในท�องถิิ่�นทำาให�ม่ผู้ล็ปรุะกอบ
การุท่�ด่ัข่้�น	

• กำาล็ังซึ่่�อครุัวเรุ่อนภาคการุเกษตรุชะล็อตัวล็ง	
เน่�องจากไดั�รุับผู้ล็กรุะทบจากภาวะภัยู่แล็�งแล็ะนำ�าท�วมใน
เข้ตพ่ิ่�นท่�ภาคอ่สาน
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	 ในส�วนข้องดััชน่ความเช่�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 ภาค							
การุค�าแล็ะการุบริุการุ	 ในิไตรมาสปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 อย้่ทีำ�
ระดัำบ	 51.3	 ซึื้�งส้งกว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	 50	 	 อันิเป็นิผู้ลมาจัากดัำชนีิองค์
ประกอบคำาสั�งซ่ื้�อ		ปริมาณ์การผู้ลิต		การค�าและการบริการ		การลงทุำนิ		
รวมไปถึึงปัจัจััยการจั�างงานิทีำ�ส้งกว่าค่าฐานิ	ทำำาให�ปัจัจััยกำาไรอย้ใ่นิ	53.5	
โดำยเป็นิผู้ลมาจัากการจััดำกิจักรรมในิทำ�องถิึ�นิทีำ�จััดำขึ้�นิอย่างต่อเน่ิ�องทีำ�สอดำ
รับกับฤด้ำการท่ำองเทีำ�ยว	 	 เช่นิ	 	 กิจักรรมวิ�งต่าง	 ๆ	 	 เป็นิต�นิ	 รวมไปถึึง
พฤติกรรมการใช�จ่ัายข้องผู้้�บริโภูคทีำ�มีการจัับจ่ัายเพ่�อเตรียมการต�อนิรับ
สมาชิกครอบครัวทีำ�จัะกลับภู้มิลำาเนิา	 	และการใช�จ่ัายผู่้านิออนิไลน์ิ	 	 ส่ง
ผู้ลให�ดัำชนีิคำาสั�งซ่ื้�ออย้่ทีำ�ระดัำบ	52.3	โดำยในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิ
ผู้้�ประกอบการ	 SME	 คาดำการณ์์	 3	 เด่ำอนิข้�างหนิ�าในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย่้ทีำ�
ระดัำบ	56.5	สะทำ�อนิว่าผู้้�ประกอบการมคีวามมั�นิใจัในิภูาวะเศรษฐกจิัและ
ธุุรกิจัในิปีหนิ�า	และกำาลังซ่ื้�อครัวเร่อนิในิภูาคเกษตรทีำ�ปรับตัวดีำขึ้�นิ	

	 ปัจจัยู่ภาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศแล็ะอำานาจซ่ึ่�อข้องปรุะชาชน
ส�งผู้ล็ต�อกิจการุมากท่�สุดั	 เน่ิ�องจัากคำาสั�งซ่ื้�อผู้้�ข้องผู้้�บริโภูคทีำ�เพิ�มขึ้�นิ
หลังเทำศกาลเข้�าพรรษา	 	 ในิช่วงข้องฤด้ำกาลท่ำองเทีำ�ยว	 	 ไปจันิถึึงการใช�
จ่ัายเพ่�อรองรับการกลับมาข้องสมาชิกทีำ�ไปทำำางานิต่างจัังหวัดำ	 และต่าง
ประเทำศ	 	 ซึื้�งการใช�จ่ัายข้องผู้้�บริโภูคทีำ�มีมากในิไตรมาสสุดำทำ�ายข้องปีนีิ�		
ส่งผู้ลให�ดัำชนีิภูาพรวมข้องธุุรกิจัและสภูาพคล่องทำางการเงินิอย้่ในิระดัำบ
ส้งกว่าค่ามาตรฐานิ	 	 โดำยปัจัจััยทีำ�มีผู้ลกระทำบต่อกิจัการข้องผู้้�ประกอบ
การ	SME	ภูาคตะวันิออกเฉียงเหน่ิอรองลงมาไดำ�แก่		การแข่้งขั้นิในิตลาดำ		
การเปลี�ยนิแปลงพฤติกรรมข้องผู้้�บริโภูค		ราคาต�นิทุำนิสินิค�า/ค่าแรงงานิ		
ระดัำบราคานิำ�ามันิและค่าข้นิส่ง		ตามลำาดัำบ

ดััชน่ภาวะเศรุษฐกิจแล็ะธุุรุกิจ	SME	
ปรุะจำาเด่ัอนตุล็าคม-ธัุนวาคม	2562

	 ภูาพรวมดำชันีิภูาวะเศรษฐกจิัและธุุรกิจัในิภูาคตะวนัิออก
เฉียงเหน่ิออย้ใ่นิเกณ์ฑ์์ดีำ	มีค่าดัำชนีิส้งกว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	สะทำ�อนิ
จัากดัำชนีิการใช�กำาลังการผู้ลิต		ดัำชนีิสภูาพคล่องทำางการเงินิ		และ
ดัำชนีิภูาพรวมข้องธุุรกจิั	โดำยสาเหตุข้องการเพิ�มขึ้�นิข้องดำชันีิข้�างต�นิ
	เป็นิผู้ลมาจัากทีำ�ผู้้�ประกอบการใช�กลยทุำธ์ุลดำราคาสนิิค�าผู่้านิการใช�
โปรโมชั�นิ		จัากยอดำข้ายสินิค�าและบริการทีำ�ส้งในิช่วงเทำศกาลท่ำอง
เทีำ�ยว		และเทำศกาลส่งทำ�ายปี		ผู่้านิกิจักรรมต่าง	ๆ	ในิทำ�องถิึ�นิ		
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	 ค�าดััชน่ความเช่�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ในไตรุมาสท่�	4	ปี	
2562	อยู้่�ท่�รุะดัับ	49.9	ซ่ึ่�งตำ�ากว�าค�าฐานท่�รุะดัับ	50	เล็็กน�อยู่	เน่ิ�องจัาก
ดัำชนีิภูาคการผู้ลิตปรับลดำลงในิช่วงเด่ำอนิตุลาคม	 -	 ธัุนิวาคม	 แต่ในิส่วนิ
ภูาคการค�าและการบริการยังคงปรับตัวเพิ�มส้งขึ้�นิบ�าง	หากพิจัารณ์าดัำชนีิ
องค์ประกอบในิภูาพรวมจัะพบว่าค่าดัำชนีิทีำ�ตำ�ากว่าเกณ์ฑ์์ฐานิ	 เป็นิผู้ลมา
จัากปัจัจััยดำ�านิต�นิทุำนิทีำ�เพิ�มส้งขึ้�นิ	ส่งผู้ลให�ดัำชนีิดำ�านิกำาไรอย้่ในิระดัำบทีำ�ตำ�า
	ส่วนิดัำชนีิดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ	ปริมาณ์การผู้ลิต	การค�าและการบรกิาร	การลงทำนุิ
รวมยังอย้ใ่นิระดัำบส้งกว่าค่าฐานิ	จัากปัจัจััยทำางเศรษฐกิจักระทำบต่อภูาค
ธุุรกิจัทัำ�งทำางบวกและทำางลบ	ไดำ�แก่	
	 1)	การปิดำตัวข้องโรงงานิอุตสาหกรรมในิพ่�นิทีำ�	การลดำกำาลังการ
ผู้ลิต	การลดำเวลาการทำำางานิ	การปลดำพนัิกงานิ	สะทำ�อนิการชะลอตัวข้อง
สภูาวะเศรษฐกิจัในิพ่�นิทีำ�	 และส่งผู้ลให�กำาลังซ่ื้�อประชาชนิในิพ่�นิทีำ�ลดำลง
จัากภูาวะว่างงานิทีำ�เพิ�มขึ้�นิ

ดััชน่ความเช่�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ในภาคตะวันออก
ปรุะจำาเด่ัอนตุล็าคม-ธัุนวาคม	2562	(ไตรุมาส	4)

ปรุะเด็ันสำาคัญ

• ค�าดััชน่ความเช่�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 อยู่้�ท่�
รุะดัับ	49.9	ซ่ึ่�งอยู้่�ตำ�ากว�าค�าฐานท่�รุะดัับ	50	เล็็กน�อยู่จาก

• การุปิดัตวัข้องโรุงงานอุตสาหกรุรุมในพิ่่�นท่�	การุล็ดั
กำาลั็งการุผู้ลิ็ต	 การุล็ดัเวล็าการุทำางาน	 แล็ะการุปล็ดั
พิ่นักงาน	ส�งผู้ล็ให�ปรุะชาชนในพ่ิ่�นท่�ว�างงานเพิิ่�มข่้�น	

• การุล็ดัล็งข้องนกัท�องเท่�ยู่วชาวจน่แล็ะเกาหล็	่แล็ะ
การุเปล่็�ยู่นแปล็งพิ่ฤติกรุรุมนักท�องเท่�ยู่วท่�เน�นความ
ปรุะหยู่ัดัมากข่้�นหันไปใช�บริุการุรุ�านเล็็กๆ	 ซ่ึ่�งส�งผู้ล็ด่ัต�อ
ธุุรุกิจข้นาดัยู่�อยู่แล็ะข้นาดัยู่�อม

• คำาสั�งซ่ึ่�อในภาคการุค�าแล็ะการุบรุกิารุอยู่้�ในเกณ์ฑ์
ด่ั	เน่�องจากเป็นฤด้ักาล็ในการุจับจ�ายู่ใช�สอยู่	

• สภาวะการุภัยู่แล็�งท่�ทว่ความรุนุแรุงมากข่้�นในช�วง
เด่ัอนธัุนวาคมทำาให�ในพ่ิ่�นท่�ข้าดัแคล็นนำ�าในการุผู้ลิ็ต	
อุปโภคบริุโภค	ส�งผู้ล็ต�อกำาลั็งการุผู้ลิ็ตแล็ะต�นทุนการุผู้ลิ็ต

• ธุรุุกจิท�องเท่�ยู่วข้ยู่ายู่ตวัชะล็อล็ง	เน่�องจากจำานวน
นักท�องเท่�ยู่วล็ดัล็ง	โดัยู่เฉีพิ่าะชาวจ่น	ท่�ม่กำาลั็งซ่ึ่�อมากกว�า
นักท�องเท่�ยู่วปรุะเทศอ่�นๆ	ท่�เข้�ามาท�องเท่�ยู่วในปรุะเทศไทยู่

	 2)	 การลดำลงข้องนิักท่ำองเทีำ�ยวชาวจัีนิและเกาหลี	 และการ
เปลี�ยนิแปลงพฤติกรรมนัิกท่ำองเทีำ�ยวทีำ�เนิ�นิความประหยัดำมากขึ้�นิ	แต่กส็ง่
ผู้ลดีำต่อธุุรกิจัรายย่อยและข้นิาดำย่อมบางส่วนิเน่ิ�องจัากนัิกท่ำองเทีำ�ยวหันิ
มาซ่ื้�อสินิค�าและบริการจัากรายย่อยและข้นิาดำย่อมทีำ�มีราคาถ้ึกกว่าโดำย
เปรียบเทีำยบ	 ทำำาให�ภูาคการค�าและบริการยังคงมีคำาสั�งซ่ื้�อ	 ปริมาณ์การ
ผู้ลิตและกำาไรทีำ�อย้่ในิเกณ์ฑ์์ดีำ	
	 3)	ช่วงเด่ำอนิธัุนิวาคมยงัคงมียอดำคำาสั�งซ่ื้�อในิภูาคการค�าและการ
บริการอย้ใ่นิเกณ์ฑ์์ดีำ	เน่ิ�องจัากเป็นิฤด้ำกาลในิการจัับจ่ัายใช�สอย	
	 4)	 สภูาวะการภัูยแล�งทีำ�ทำวีความรุนิแรงมากขึ้�นิในิช่วงเด่ำอนิ
ธัุนิวาคมทำำาให�ในิพ่�นิทีำ�ข้าดำแคลนินิำ�าในิการผู้ลิต	อุปโภูคบริโภูค	ส่งผู้ลต่อ
กำาลังการผู้ลิตและต�นิทุำนิการผู้ลิต	
	 ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำการณ์์
	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้ที่ำ�ระดัำบ	50.7	ซึื้�งมีระดัำบทีำ�ส้งกว่าระดัำบฐานิ	เน่ิ�องจัาก
ภูาคธุุรกิจัมีการคาดำการณ์์ว่าเศรษฐกิจัจัะฟ้ื้�นิตัวและมีคำาสั�งซ่ื้�อทีำ�เพิ�มขึ้�นิ
ในิช่วงเทำศกาลปีใหม่ในิเด่ำอนิมกราคม
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เทีำยบ	ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำการณ์์	3	
เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ	 51.4	 ซึื้�งอย้่ในิระดัำบส้งกว่าค่าฐานิ	 (50)	 ทัำ�งนีิ�
สะทำ�อนิให�เห็นิว่าหน่ิวยธุุรกิจัภูาคการค�าและการบริการยังคงมีการคาดำ
การสถึานิการณ์์ทำางเศรษฐกิจัในิระดัำบทีำ�ดีำจัากการคาดำการณ์์คำาสั�งซ่ื้�อทีำ�
น่ิาจัะเพิ�มขึ้�นิในิช่วงเทำศกาลปีใหม่

	ดััชน่ภาวะเศรุษฐกิจแล็ะธุุรุกิจ	SME
ปรุะจำาไตรุมาส	4	ปี	พิ่.ศ.	2562

	 ภูาพรวมดำชันีิภูาวะเศรษฐกจิัและธุุรกิจัในิภูาคตะวนัิออก
ในิดำ�านิราคาข้ายสินิค�าและหนีิ�สินิข้องกิจัการยังอย้ใ่นิเกณ์ฑ์์ดีำ	ส่วนิ
ในิดำ�านิอ่�นิ	ๆ 	ไดำ�แก่ภูาวะเศรษฐกิจัข้องประเทำศ	ภูาพรวมข้องธุุรกิจั
	 สภูาพคล่องทำางการเงินิ	 การส่งออกและการใช�กำาลังผู้ลิต	 อย้่ในิ
เกณ์ฑ์์ทีำ�ตำ�ากว่าค่าฐานิ	 เน่ิ�องจัากปัจัจััยทีำ�ส่งผู้ลกระทำบทัำ�งดำ�านิ
เศรษฐกิจัทีำ�ชะลอตัวทัำ�วโลก	 การปิดำโรงงานิ	 ภูาวะกำาลังซ่ื้�อเริ�ม
ถึดำถึอย	 มีการว่างงานิในิพ่�นิทีำ�มากขึ้�นิในิข้ณ์ะทีำ�ภูาวะหนีิ�ครัวเร่อนิ
ในิพ่�นิทีำ�มีระดัำบส้ง	 การลดำลงข้องนัิกท่ำองเทีำ�ยว	 การเปลี�ยนิแปลง
พฤติกรรมข้องนัิกท่ำองเทีำ�ยวและผู้้�บริโภูค	 ประกอบกับปัญหาภัูย
แล�งทีำ�เริ�มส่งผู้ลชัดำเจันิขึ้�นิ	 เป็นิสัญญาณ์ข้องสถึานิการณ์์ทำางธุุรกิจั
ทีำ�เริ�มชะลอตัวลงในิไตรมาสทีำ�	4	ข้องปี	พ.ศ.	2562	

	 ในส�วนข้องดััชน่ความเช่�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 ภาค										
การุผู้ลิ็ต	ในิไตรมาสปัจัจุับันิ	ดัำชนีิ	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	47.9	ซึื้�งตำ�ากว่าค่าฐานิ
ทีำ�ระดัำบ	 50	 และหากพิจัารณ์าดำัชนีิองค์ประกอบจัะพบว่า	 ดัำชนีิองค์
ประกอบมีระดัำบทีำ�ตำ�ากว่าระดัำบฐานิในิทุำกองค์ประกอบ	 ยกเว�นิดำ�านิการ
ลงทุำนิรวมซึื้�งมีค่าดัำชนีิทีำ�ระดัำบ	 51.3	 ซึื้�งส้งกว่าระดัำบฐานิ	 ทัำ�งนีิ�หาก
วิเคราะหใ์นิภูาพรวมจัะพบวา่ภูาพรวมธุุรกจิัในิไตรมาสทีำ�	4	เริ�มมีสัญญาณ์
ชะลอตัวลงจัากปัจัจััยทำางเศรษฐกิจัและปัจัจััยดำ�านิสิ�งแวดำล�อมซึื้�งไดำ�กล่าว
แล�วข้�างต�นิ	 ไดำ�แก่	การปิดำตัวข้องโรงงานิอุตสาหกรรม	การลงลงข้องนัิก
ท่ำองเทีำ�ยวในิพ่�นิทีำ�ส่งผู้ลต่อภูาคการผู้ลิตทีำ�เป็นิอุตสาหกรรมส่บเน่ิ�อง	และ
สภูาวะภัูยแล�งทีำ�ส่งผู้ลกระทำบทีำ�สำาคัญ	โดำยเฉพาะในิภูาคการผู้ลิต	ในิส่วนิ
ข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำการณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�า
อย้ที่ำ�ระดัำบ	48.4	ซึื้�งอย้ใ่นิระดัำบตำ�ากว่าค่าฐานิ	(50)	ทัำ�งนีิ�สะทำ�อนิให�เห็นิว่า
หน่ิวยธุุรกิจัภูาคการผู้ลิตเริ�มมีการคาดำการสถึานิการณ์์ทำางเศรษฐกิจัในิ
ระดัำบทีำ�ไม่ดีำนัิก

	 ในส�วนข้องดััชน่ความเช่�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	ภาคการุ
ค�าแล็ะการุบรุกิารุ	ในิไตรมาสปจััจุับันิ	ดัำชนีิ	ฯ	อย้ที่ำ�ระดัำบ	50.4	ซึื้�งส้งกวา่
ค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	เป็นิผู้ลมาจัากยอดำคำาสั�งซ่ื้�อทีำ�เพิ�มขึ้�นิโดำยเฉพาะในิเด่ำอนิ
ธัุนิวาคม	 ทำำาให�ปริมาณ์การผู้ลิต	 การค�าและการบริการ	 กำาไร	 และการ
ลงทุำนิยงัอย้ใ่นิเกณ์ฑ์์ทีำ�ดีำ	ถึึงแม�จัะไดำ�รับผู้ลกระทำบจัากจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยว
จีันิและเกาหลีลดำลงตั�งแต่ช่วงเด่ำอนิพฤศจัิกายนิ	 เน่ิ�องจัากนิักท่ำองเทีำ�ยว
หันิมาบรโิภูคจัากกลุ่มธุุรกิจัข้นิาดำยอ่ยและยอ่มทีำ�ราคาถ้ึกกว่าโดำยเปรียบ
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	 ปัจจัยู่ภาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศแล็ะอำานาจซ่ึ่�อข้องปรุะชาชน
ส�งผู้ล็ต�อกิจการุมากท่�สุดั	 เน่ิ�องจัากพฤติการการจัับจั่ายใช�สอยข้องนิัก
ท่ำองเทีำ�ยวและผู้้�บริโภูคทัำ�วไปทีำ�ประหยัดำมากขึ้�นิ	จัากสภูาวะการชะลอตัว
ข้องเศษฐกิจัทัำ�วโลก	และการปิดำตัวข้องโรงงานิทำำาให�เริ�มมีแรงงานิตกงานิ
ในิพ่�นิทีำ�	 ภูาวะการว่างงานิภูาวะหนีิ�ครัวเร่อนิ	 ส่วนิปัจัจััยทีำ�ส่งผู้ลกระทำบ
ต่อกิจัการระดำบัรองลงมาไดำ�แก่	การแข่้งขั้นิทำางการตลาดำ	การเปลี�ยนิแปลง
พฤติกรรมข้องผู้้�บริโภูค	ราคาต�นิทุำนิ/ค่าแรงงานิ	การประสบกับปัญหาภัูย
แล�งทีำ�ส่งผู้ลต่อภูาคการผู้ลิตในิช่วงปลายปี	และสถึานิการณ์์ทำางการเม่อง
ทีำ�มีต่อกิจัการ	ตามลำาดัำบ
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ดััชน่ความเช่�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ภาคกล็าง
ปรุะจำาเด่ัอนตุล็าคม-ธัุนวาคม	2562	(ไตรุมาส	4)

	 ค�าดััชน่ความเช่�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ในไตรุมาสท่�	4	ปี	
2562	อยู้่�ท่�รุะดัับ	 	55.1	 ส้งกว�าค�าฐานท่�รุะดัับ	50	 อันิเป็นิผู้ลมาจัาก
การปรับตัวเพิ�มขึ้�นิอย่างต่อเน่ิ�องข้องดัำชนีิ	 ฯ	 ในิเด่ำอนิตุลาคมอย้่ทีำ�ระดัำบ	
53.1	และปรับตัวเพิ�มขึ้�นิอย้่ทีำ�ระดัำบ	56.2	ในิเด่ำอนิพฤศจิักายนิ	และอย้่ทีำ�
ระดัำบ	56.1	ในิเด่ำอนิธัุนิวาคม	หากพิจัารณ์าในิดัำชนีิองค์ประกอบ	พบว่า
ปัจัจััยปริมาณ์การผู้ลิต	คำาสั�งซ่ื้�อ	การลงทุำนิ	ต�นิทุำนิ	และการจั�างงานิส่วนิ
ใหญ่อย้่ในิระดัำบทีำ�ส้งกว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	 เป็นิผู้ลมาจัากอุปสงค์ข้องผู้้�
บริโภูคทีำ�เพิ�มขึ้�นิและเติบโตอย่างต่อเน่ิ�องตั�งแต่เด่ำอนิตุลาคม	สะทำ�อนิจัาก
ยอดำคำาสั�งซ่ื้�ออย้่ทีำ�ระดัำบ	 62.4	 ส่งผู้ลให�ปัจัจััยดำ�านิกำาไรอย้่ในิอย้่ทีำ�ระดัำบ	
56.3	ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำการณ์์	3	
เด่ำอนิข้�างหนิ�า	อย้่ทีำ�ระดัำบ	39.7	สะทำ�อนิว่าผู้้�ประกอบการ	SME	มีความ
เช่�อมั�นิอย้่ในิระดัำบตำ�าเม่�อเทีำยบกับปัจัจุับันิ	 ประเมินิจัากภูาวะเศรษฐกิจั
อนิาคตจัะชะลอตัว	ซึื้�งน่ิาจัะส่งผู้ลกระทำบต่อการลงทุำนิในิอนิาคต	

	 ในส�วนข้องดััชน่ความเช่�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 ภาค									
การุผู้ลิ็ต	ในิไตรมาสปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	55.6	ซึื้�ง
ส้งกว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ	ปริมาณ์การ
ผู้ลิต	 และการลงทำุนิ	 ทีำ�มีการปรับตัวเพิ�มส้งขึ้�นิ	 ส่งผู้ลให�ปัจัจััยดำ�านิกำาไร
เพิ�มส้งขึ้�นิอย่างเห็นิไดำ�ชัดำ	 เป็นิเหตุมาจัากการเติบโตข้องอุปสงค์ข้องผู้้�
บริโภูค	 และปริมาณ์การผู้ลิตทีำ�เริ�มข้ยายตัวตั�งแต่เด่ำอนิตุลาคม	 การปรับ
ตัวข้องต�นิทุำนิทีำ�ส้งขึ้�นิ	รวมไปถึึงราคาข้ายสินิค�าทีำ�ส้งขึ้�นิ		โดำยในิส่วนิข้อง
ค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำการณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่
ทีำ�ระดัำบ	35.6	เป็นิเหตุมาจัากการทีำ�ผู้้�ผู้ลิตคาดำว่ากำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคยัง
จัะปรับตัวลดำลงในิอนิาคต	

ปรุะเด็ันสำาคัญ

• ค�าดััชน่ความเช่�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 อยู่้�ท่�
รุะดัับ	55.1		ซ่ึ่�งค�าดััชน่ปรัุบตัวเพิิ่�มข่้�นอยู่�างต�อเน่�องในเด่ัอน
ตุล็าคม	พิ่ฤศจิกายู่น	แล็ะธัุนวาคม

• ปัญหาภัยู่แล็�ง	 ส�งผู้ล็ให�ปรุิมาณ์ผู้ล็ผู้ล็ิตทางการุ
เกษตรุออกส้�ตล็าดัปรัุบตัวล็ดัล็ง	ทำาให�เกิดัความข้าดัแคล็น
วัตถุิ่ดิับ	ส�งผู้ล็ให�รุาคาวัตถุิ่ดิับปรัุบตัวเพิิ่�มส้งข่้�น	

• จำานวนนักท�องเท่�ยู่วชาวยูุ่โรุปท่�เดัินทางกล็ับ
ปรุะเทศในช�วงปล็ายู่ปี	 เพ่ิ่�อเตรุ่ยู่มจัดังานฉีล็องคริุสต์มาส
แล็ะเทศกาล็ปีใหม�ท่�ภ้มิล็ำาเนาเดิัม	
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ดััชน่ภาวะเศรุษฐกิจแล็ะธุุรุกิจ	SME
ปรุะจำาเด่ัอนตุล็าคม-ธัุนวาคม	2562

	 ภูาพรวมดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัในิเข้ตภูาคกลาง
อย้่ในิเกณ์ฑ์์ดีำ	 มีค่าดัำชนีิส้งกว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	 50	 แม�ว่าภูาพรวม
ภูาคการค�า	การท่ำองเทีำ�ยวและบริการจัะข้ยายตัวชะลอลง	แต่ดัำชนีิ
องค์ประกอบยังคงมีค่าดัำชนีิส้งกว่าค่าฐานิ	 โดำยเฉพาะการใช�กำาลัง
การผู้ลิตทีำ�มีค่าดัำชนีิส้งทีำ�สุดำอย้่ทีำ�ระดัำบ	55.8	รวมถึึงการปรับตัวส้ง
ขึ้�นิข้องภูาพรวมธุุรกิจั	 และสภูาพคล่องข้องกิจัการ	 ตามลำาดัำบ	
เน่ิ�องจัากมาตรการข้องภูาครัฐบาลในิโครงการชิม	 ช�อป	 ใช�	 ทีำ�
กระตุ�นิการใช�จ่ัายข้องผู้้�บริโภูคตลอดำทัำ�งไตรมาส	และจัากปริมาณ์
การผู้ลิต	การค�าและการบริการทีำ�ส้งขึ้�นิ	สภูาพคล่องทำางการเงินิทีำ�
ส้งขึ้�นิ	ผู้้�ประกอบการยังใช�แหล่งเงินิทุำนิเพ่�อหมุนิเวียนิในิกิจัการเพิ�ม
ขึ้�นิ	สะทำ�อนิจัากดัำชนีิภูาคหนีิ�สินิข้องกิจัการ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	53.3

	 ปัจจัยู่ภาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศแล็ะอำานาจซ่ึ่�อข้องปรุะชาชน
ส�งผู้ล็ต�อกิจการุมากท่�สุดั	 เน่ิ�องจัากปัญหาภูัยแล�ง	 ส่งผู้ลให�ผู้ลผู้ลิต
การเกษตรปรับตัวเพิ�มส้งขึ้�นิ	ส่งผู้ลต่อรายไดำ�ข้องผู้้�บริโภูคทีำ�เป็นิเกษตรกร
	อีกปัจัจััยหนึิ�งค่อไดำ�รับการสนัิบสนุินิจัากภูาครัฐในิโครงการชิม	ช�อป	ใช�	
ทีำ�กระตุ�นิให�ผู้้�บริโภูคจัับจ่ัายใช�สอยรวมถึึงในิปลายไตรมาส	 เป็นิช่วง
เทำศกาลปีใหม่ทีำ�สามารถึช่วยกระตุ�นิให�ภูาวะเศรษฐกิจัในิประเทำศฟ้ื้�นิตัว	
โดำยปัจัจััยทีำ�ส่งผู้ลกระทำบต่อกิจัการรองมาไดำ�แก่	การแข่้งขั้นิทำางการตลาดำ
	ราคาต�นิทุำนิสินิค�า/ค่าแรงงานิ	การเปลี�ยนิแปลงพฤติกรรมข้องผู้้�บริโภูค	
และสถึานิการณ์์ทำางการเม่อง	ตามลำาดัำบ	

	 ในส�วนข้องดััชน่ความเช่�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	ภาคการุ
ค�าแล็ะการุบริุการุ	ในิไตรมาสปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ
	55.0	ซึื้�งส้งกว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	อันิเป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ	
ปริมาณ์การผู้ลิต	การลงทุำนิ	และการจั�างงานิ	ทีำ�อย้ใ่นิเกณ์ฑ์์ดีำ	อันิเป็นิผู้ล
มาจัากปริมาณ์ข้องผู้ลผู้ลิตทำางการเกษตรทีำ�เพิ�มส้งขึ้�นิ	 มาตรการภูาครัฐ	
ชิม	ช�อป	ใช�	มีวันิหยุดำยาว	กำาลังซ่ื้�อเพิ�มขึ้�นิในิช่วงเทำศกาลปีใหม่	ในิส่วนิ
ข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำการณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�า
อย้่ทีำ�ระดัำบ	 40.8	 เป็นิเหตุมาจัากการทีำ�นัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวไทำยยังวิตกกับ
ความไม่แน่ินิอนิข้องเศรษฐกิจั	จึังระมัดำระวังการใช�จ่ัายเท่ำาทีำ�จัำาเป็นิ	โดำย
ปรับพฤติกรรมการท่ำองเทีำ�ยวเป็นิเดิำนิทำางระยะใกล�ๆ	 และลดำจัำานิวนิวันิ
เดิำนิทำางนิ�อยลง
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ดััชน่ความเช่�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ภาคเหน่อ
ปรุะจำาเด่ัอนตุล็าคม-ธัุนวาคม	2562	(ไตรุมาส	4)

	 ค�าดััชน่ความเช่�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME		ในไตรุมาสท่�	4	อยู้่�
ท่�รุะดัับ	52.3	ซ่ึ่�งส้งกว�าค�าฐานท่�รุะดัับ	50	 เป็นิผู้ลมาจัากปริมาณ์การ
ผู้ลิต	การค�าและการบรกิาร	และคำาสั�งซ่ื้�อทีำ�รับตัวเพิ�มส้งขึ้�นิ	ส่งผู้ลให�ปจััจััย
ดำ�านิกำาไรปรับตัวเพิ�มส้งขึ้�นิตามไปดำ�วย	 โดำยเฉพาะในิกลุ่มสินิค�าอุปโภูค
บริโภูคในิชีวิตประจัำาวันิ	จัากมาตรการบตัรสวัสดิำการแห่งรัฐและมาตรการ
	ชิม	ช�อป	ใช�	โดำยร�านิค�าทีำ�ไดำ�รับประโยชน์ิมาก	ค่อ	ร�านิค�าทีำ�มีช่�อเสียงและ
ตั�งอย้่ในิจัังหวัดำใหญ่และจัังหวัดำใกล�เคียง	 อีกทัำ�งผู้้�บริโภูคเพิ�มการจัับจ่ัาย
ใช�สอยในิช่วงเทำศกาล	ไดำ�แก่	เทำศกาลลอยกระทำง	เทำศกาลปีใหม่	วันิหยุดำ
ยาว	แต่ประชาชนิยังคงมีการระมัดำระวังในิการจัับจ่ัายใช�สอยเท่ำาทีำ�จัำาเป็นิ
		ในิสว่นิข้องภูาคการทำอ่งเทีำ�ยวภูาครฐัไดำ�มีมาตรการยกเว�นิค่าธุรรมเนิยีม
การตรวจัลงตราหนิ�าด่ำานิคนิเข้�าเม่อง	 (Visa	 on	 Arrival)	 และการ
สนัิบสนุินิการเปิดำเส�นิทำางการบินิตรงมายังภูาคเหน่ิอมากขึ้�นิ	 ทำำาให�มี
จัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวทัำ�งในิและต่างประเทำศเพิ�มขึ้�นิในิช่วงเทำศกาลท่ำอง
เทีำ�ยวข้องภูาคเหน่ิอ	เน่ิ�องดำ�วยสภูาพอากาศในิหลายจัังหวัดำทำางภูาคเหน่ิอ
ตอนิบนิเริ�มมีอุณ์หภู้มิทีำ�ลดำลง	ประกอบกับมีเทำศกาลต่าง	ๆ 	ทำำาให�นัิกท่ำอง
เทีำ�ยว	 ตัดำสินิใจัทีำ�จัะมาทำ่องเทีำ�ยวทำางภูาคเหน่ิอ	 ส่งผู้ลให� ธุุรกิจั	

ปรุะเด็ันสำาคัญ

• ค�าดััชน่ความเช่�อมั�นข้องผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 ม่
การุปรัุบตัวเพิิ่�มข่้�นอยู่�างต�อเน่�องอยู้่�ท่�รุะดัับ	50.5	52.8	แล็ะ
	53.5	ตามล็ำาดัับ	โดัยู่เฉีพิ่าะคำาสั�งซ่ึ่�อโดัยู่รุวม	ปริุมาณ์การุ
ผู้ลิ็ต	การุค�าแล็ะการุบริุการุ

• ยู่อดัคำาสั�งซึ่่�อสินค�าอุปโภคบรุิโภคปรุับตัวเพิ่ิ�มส้ง
ข่้�น	 จากมาตรุการุบัตรุสวัสดิัการุแห�งรัุฐแล็ะมาตรุการุ	 ชิม	
ช�อป	ใช�	

• ผู้้�ปรุะกอบการุบางรุายู่ในภาคการุผู้ลิ็ตม่การุส�ง
ออกเพิิ่�มข่้�น	จากมาตรุการุก่ดักันทางการุค�า	ทำาให�ม่การุยู่�ายู่
คำาสั�งซ่ึ่�อจากจ่นมายัู่งไทยู่เพิิ่�มมากข่้�น

• ปัญหาภัยู่แล็�ง	จากภาวะฝั่นทิ�งช�วง	ส�งผู้ล็กรุะทบ
ต�อผู้ล็ผู้ลิ็ตพ่ิ่ชหลั็กข้องภาคเหน่อ	 ทำาให�ต�นทุนในการุผู้ลิ็ต
ส้งข่้�น	

• จำานวนนกัท�องเท่�ยู่วเพิ่ิ�มข้่�น	จากการุท่�ภาครุฐัไดั�ม่
มาตรุการุยู่กเว�นค�าธุรุรุมเน่ยู่มการุตรุวจล็งตรุาหน�าดั�านคน
เข้�าเม่อง	(Visa	on	Arrival)	แล็ะการุสนับสนุนการุเปิดัเส�น
ทางการุบินตรุงมายัู่งภาคเหน่อมากข่้�น

	 ในส�วนข้องดััชน่ความเช่�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 ภาค									
การุผู้ลิ็ต	ในิไตรมาสปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	51.1	ซึื้�ง
ส้งกว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อโดำยรวม	และ
ปริมาณ์การผู้ลิต	การค�าและการบริการโดำยรวมปรับตัวลดำลง	เป็นิผู้ลมา
จัากภูาคการเกษตรทีำ�เผู้ชิญกับปัญหาปรมิาณ์นิำ�าฝั่นิทีำ�นิ�อยลงกวา่ปกต	ิการ
ระบาดำข้องหนิอนิกระท้ำ�	 และภัูยแล�ง	 การผู้ลิตในิหมวดำเคร่�องด่ำ�มมีแนิว
โนิ�มหดำตัวลงเช่นิเดีำยวกันิ		เป็นิผู้ลมาจัากการเร่งการผู้ลิตในิช่วงก่อนิหนิ�าทีำ�
จัะมีการขึ้�นิภูาษีความหวานิในิเด่ำอนิตุลาคม	เช่นิเดีำยวกับปัจัจััยการลงทุำนิ
และการจั�างงานิทีำ�ลดำลงเล็กนิ�อย	 ทัำ�งนีิ�เน่ิ�องจัากธุุรกิจัยังคงต�องการกำาลัง
การผู้ลติสินิค�าเพ่�อรองรบัวันิหยดุำทีำ�มีมากขึ้�นิ	และเพ่�อเตรยีมส่งมอบสนิิค�า
ในิช่วงเทำศกาลข้องเด่ำอนิธัุนิวาคม	 และในิธุุรกิจัผู้ลิตเซื้รามิกยังข้ยายตัว
เพิ�มขึ้�นิ	 เน่ิ�องจัากล้กค�ามีการเร่งซ่ื้�อเพ่�อใช�ในิช่วงเทำศกาล	 โดำยในิส่วนิ

ทีำ�เกี�ยวเน่ิ�องกับการท่ำองเทีำ�ยวนัิ�นิมีคำาสั�งซ่ื้�อเพิ�มขึ้�นิ	 	 และปัญหาภัูยแล�ง	
จัากภูาวะฝั่นิทิำ�งช่วงและปริมาณ์นิำ�าฝั่นิทีำ�นิ�อยกว่าปกติในิฤด้ำเพาะปล้ก	ส่ง
ผู้ลกระทำบต่อผู้ลผู้ลิตพ่ชหลักข้องภูาคเหน่ิอ	ไดำ�แก่	ข้�าว	ข้�าวโพดำเลี�ยงสัตว์
	และอ�อย	เป็นิต�นิ		ซึื้�งจัะส่งผู้ลต่อต�นิทุำนิในิการผู้ลิต	การข้าดำแคลนิวัตถุึดิำบ
ในิการผู้ลิต	อีกทัำ�งยงัส่งผู้ลต่อเน่ิ�องไปยงัรายไดำ�และกำาลังซ่ื้�อข้องเกษตรอีก
ดำ�วย	ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิข้องผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำการณ์์
ว่า	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ	52.0	ซึื้�งมีการปรับตัวลดำลงเล็กนิ�อย	โดำย
ธุุรกิจัในิภูาคการค�าคาดำว่าจัะปรับตัวลดำลงหลังจัากมาตรการกระตุ�นิการ
ใช�จ่ัายต่าง	ๆ	ข้องภูาครัฐสิ�นิสุดำลง
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	 ในส�วนข้องดััชน่ความเช่�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	ภาคการุ
ค�าแล็ะการุบริุการุ	ในิไตรมาสปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ
	52.7	 ซึื้�งส้งกว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	 อันิเป็นิผู้ลมาจัากดัำชนีิองค์ประกอบ	
โดำยเฉพาะปัจัจััยดำ�านิปริมาณ์การผู้ลิต	 การค�าและบริการ	 และคำาสั�งซ่ื้�อ
ปรับตัวเพิ�มส้งขึ้�นิ	 อันิเน่ิ�องมาจัากการยกเว�นิค่าธุรรมเนิียมการตรวจัลง
ตราหนิ�าด่ำานิคนิเข้�าเม่อง	(Visa	on	Arrival)	และการสนัิบสนุินิจัากการ
เปิดำเส�นิทำางการบินิตรงมายังภูาคเหน่ิอเพิ�มขึ้�นิ	ทำำาให�จัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยว
จัากตา่งประเทำศเดำนิิทำางเข้�ามาท่ำองเทีำ�ยวมากขึ้�นิ	ส่งผู้ลให�ธุุรกิจัท่ำองเทีำ�ยว
	 ธุุรกิจัโรงแรม	 รวมถึึงธุุรกิจัอ่�นิทีำ�เกี�ยวเน่ิ�องกับการท่ำองเทีำ�ยว	 เช่นิ	 ธุุรกิจั
ร�านิอาหาร/ภูตัตาคาร	ข้นิสง่มวลชนิ	ร�านิค�าอุปโภูค/บรโิภูค	ร�านิข้ายข้อง
ทีำ�ระลึกต่าง	 ๆ	 มีการปรับตัวส้งขึ้�นิ	 ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�
ประกอบการ	SME	คาดำการณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าเปรียบเทีำยบกับปัจัจุับันิ
อย้่ทีำ�ระดัำบ	51.0	สะทำ�อนิถึึงความไม่มั�นิใจัในิภูาวะเศรษฐกิจัในิอนิาคต
และในิธุุรกิจั	ท่ำองเทีำ�ยวคาดำว่าจัะซื้บเซื้า	จัากนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวจีันิทีำ�งดำเดิำนิ
ทำาง

ดััชน่ภาวะเศรุษฐกิจแล็ะธุุรุกิจ	SME	
ปรุะจำาเด่ัอนตุล็าคม-ธัุนวาคม	2562

	 ภูาพรวมดำัชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัในิภูาคเหน่ิออย้่
ในิเกณ์ฑ์์ดีำ	 โดำยมีดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัส่วนิใหญ่ทีำ�ส้งกว่า
ค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	 50	 ถึึงแม�ว่าการส่งออกในิภูาคการผู้ลิต	 จัะไดำ�รับ
ผู้ลกระทำบจัากภูาวะเศรษฐกิจัโลกทีำ�ชะลอตัว	 มาตรการกีดำกันิ
ทำางการค�าระหว่างสหรัฐฯ-จีันิ	 และเงินิบาทำทีำ�แข็้งค่าก็ตาม	 เหตุ
เพราะผู้้�ประกอบการในิภูาคการผู้ลิต	 บางรายไดำ�รับผู้ลดีำจัาก
มาตรการกดีำกันิทำางการค�าฯ	ทำำาให�มีการย�ายคำาสั�งซ่ื้�อจัากจันีิมายงั
ไทำย	 อีกทัำ�งการจัับจ่ัายใช�สอยภูายในิประเทำศในิส่วนิข้องสินิค�า
อุปโภูคและบริโภูคทีำ�เพิ�มขึ้�นิในิช่วงเทำศกาลปีใหม่	 เทำศกาลลอย
กระทำง	 และวันิหยุดำยาว	 และบางส่วนิมาจัากมาตรการกระตุ�นิ
เศรษฐกิจัข้องรัฐบาล

ข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำการณ์์ในิอีก	3	 เด่ำอนิ
ข้�างหนิ�าในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	 54.9	 สาเหตุมาจัากการทีำ�นัิกธุุรกิจั
คาดำว่ากำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคภูายในิประเทำศมีแนิวโนิ�มทีำ�จัะเพิ�มขึ้�นิ	
เน่ิ�องจัากในิช่วง	3	เด่ำอนิถัึดำไปเป็นิช่วงฤด้ำการท่ำองเทีำ�ยวและมีเทำศกาลตรุษ
จีันิทีำ�ส่งผู้ลให�ผู้้�บริโภูคมีการจัับจ่ัายใช�สอยเพิ�มมากขึ้�นิ	ประกอบกับรัฐบาล
ไดำ�กระตุ�นิเศรษฐกิจัดำ�วยมาตรการ	 ชิม	 ช�อป	 ใช�	 ต่อเน่ิ�องจันิถึึงเด่ำอนิ
พฤศจิักายนิ
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	 ปัจจัยู่ภาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศแล็ะอำานาจซ่ึ่�อข้องปรุะชาชน
ส�งผู้ล็ต�อกิจการุมากท่�สุดั	 เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการไดำ�รับผู้ลกระทำบจัาก
การทีำ�ผู้้�บริโภูคระมัดำระวังการใช�จ่ัายอันิเนิ่�องมาจัากภูาวะเศรษฐกิจัทีำ�
ชะลอตัว	และพระราชบัญญัติงบประมาณ์รายจ่ัาย	ประจัำาปีงบประมาณ์
	พ.ศ.	2563	ประกอบกับผู้้�บริโภูคให�ความสำาคัญกับการเปรียบเทีำยบราคา
	 ปริมาณ์	 และคุณ์ภูาพข้องสินิค�าเพิ�มมากขึ้�นิ	 แม�ว่าจัะมีการกระตุ�นิ
เศรษฐกิจัจัากทำางภูาครัฐผู่้านิมาตรการชิมช�อปใช�	แต่ผู้้�บริโภูคยังมีความ
ระมัดำระวังในิการจัับจ่ัายใช�สอย	โดำยปัจัจััยทีำ�ส่งผู้ลกระทำบต่อกิจัการรอง
ลงมาไดำ�แก่	การแข่้งขั้นิทำางการตลาดำ	ราคาต�นิทุำนิสินิค�า/ค่าแรงงานิ		การ
เปลี�ยนิแปลงพฤตกิรรมข้องผู้้�บรโิภูค	ระดำบัราคานิำ�ามันิและคา่ข้นิส่ง		ตาม
ลำาดัำบ
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ดััชน่ความเช่�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	
จำาแนกตามสาข้าธุุรุกิจ
ไตรุมาส	4	ปี	2562

อาหารุแล็ะเครุ่�องด่ั�ม

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 อย้่ทีำ�ระดัำบ	 53.7	 จัากมาตรุการุกรุะตุ�น

เศรุษฐกิจข้องภาครัุฐ	“ชิม	ช�อป	ใช�”		แล็ะการุบริุโภคช�วงเทศกาล็สิ�น

ปี	แม�จะไดั�รัุบผู้ล็จากรุาคาสินค�าเกษตรุแล็ะรุาคาพิ่ลั็งงานท่�ส้งข่้�น

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	อาหารและเคร่�องด่ำ�ม	 ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	
53.7	โดำยเปน็ิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปรมิาณ์การผู้ลติทีำ�เพิ�มขึ้�นิเปน็ิสำาคัญ
	 ผู้ลจัากกำาลังซ่ื้�อในิภูาคการเกษตรทีำ�เพิ�มขึ้�นิจัากราคาสินิค�าเกษตร	 แต่
กำาลังซ่ื้�อเพิ�มขึ้�นิในิวงจัำากัดำ	 จัากผู้ลผู้ลิตหลายอย่าง	 (เช่นิ	 ปาล์ม)	 ลดำลง
ตามฤด้ำกาล	ส่งผู้ลให�ต�นิทุำนิการผู้ลิตอาหารและเคร่�องด่ำ�มเพิ�มขึ้�นิจัากราคา
สินิค�าเกษตรและราคาพลงังานิ	อกีทัำ�งคำาสั�งซ่ื้�อและปรมิาณ์การผู้ลติทีำ�เพิ�ม
ขึ้�นิจัากการใช�มาตรการกระตุ�นิเศรษฐกิจัข้องภูาครัฐ	“ชิม	ช�อป	ใช�”	บัตร
สวัสดิำการแห่งรัฐ	และการบริโภูคทีำ�เพิ�มขึ้�นิในิช่วงเทำศกาลสิ�นิปี	 ส่งผู้ลให�
ปัจัจััยกำาไรปรับตัวเพิ�มขึ้�นิและสภูาพคล่องข้องกิจัการอย้่ระดำับส้งกว่า				
ค่าฐานิ	และมีการปรับลดำจัำานิวนิแรงงานิเพ่�อลดำต�นิทุำนิข้องกิจัการ

เส่�อผู้�าแล็ะสิ�งทอ
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 อย้่ทีำ�ระดัำบ	 53.1	 จัากยู่อดัข้ายู่ตล็าดั	
E-commerce	แล็ะคำาสั�งซ่ึ่�อในช�วงเทศกาล็สิ�นปี	

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	เส่�อผู้�าและสิ�งทำอ	ปัจัจุับันิอย่้ทีำ�ระดัำบ	53.1	
โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การผู้ลิตทีำ�เพิ�มขึ้�นิจัากการข้ายโดำย
ใช�โปรโมชั�นิในิตลาดำ	E-commerce	เด่ำอนิพฤศจักิายนิและเด่ำอนิธุนัิวาคม
	 อีกทัำ�งการข้ายผู่้านิช่องทำางออนิไลน์ิทีำ�เพิ�มยอดำจัำาหน่ิายสินิค�า	 และการ
ซ่ื้�อเส่�อผู้�าและสิ�งทำอทำ�องถิึ�นิในิช่วงเทำศกาลสิ�นิปี	ไดำ�แก่	สิ�งทำอพ่�นิเม่อง	(ผู้�า
ฝ้ั่าย	ผู้�าไหมทำอ)	ข้องภูาคเหน่ิอ-ภูาคอีสานิ	และ	ผู้�าบาติก	(ปาเต๊ะ)	ข้อง
ภูาคใต�	 ประกอบกับกำาลังซ่ื้�อข้องภูาคการเกษตรทีำ�ส้งขึ้�นิ	 ส่งผู้ลให�มีการ
ซ่ื้�อเส่�อผู้�าสิ�งทำอช่วงทำ�ายปีเพิ�มขึ้�นิ	และส่งผู้ลให�ปัจัจััยกำาไรปรับตัวเพิ�มขึ้�นิ
และสภูาพคล่องข้องกิจัการอย้ใ่นิระดัำบทีำ�ส้งกว่าฐานิ	

ยู่างแล็ะพิ่ล็าสติก
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 อย้่ทีำ�ระดัำบ	 52.4	 จัากคำาสั�งซ่ึ่�อในช�วง
เทศกาล็สิ�นปีในปรุะเทศ	แล็ะคำาสั�งซ่ึ่�อจากต�างปรุะเทศ		แล็ะยู่อดัข้ายู่
ตล็าดั	E-commerce	แม�จะไดั�รัุบผู้ล็จากต�นทุนวัตถุิ่ดิับท่�ส้งข่้�น

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	ยางและพลาสติก	ปัจัจุับันิอย้ที่ำ�ระดัำบ	52.4	
โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การผู้ลิตทีำ�เพิ�มขึ้�นิจัากคำาสั�งซ่ื้�อช่วง
เทำศกาลสิ�นิปี	 (ทัำ�งผู้ลิตภัูณ์ฑ์์ยางพารา	 และ	 ไวนิิลพลาสติก)	 อีกทัำ�งการ
ข้ายโดำยใช�โปรโมชั�นิในิตลาดำ	E-commerce	เด่ำอนิพฤศจิักายนิและเด่ำอนิ
ธัุนิวาคม	 และคำาสั�งซ่ื้�อผู้ลิตภัูณ์ฑ์์ยางพาราจัากต่างประเทำศ	 เช่นิ	 หมอนิ
ยางพารา	 และถึุงม่อยางพารา	 เป็นิต�นิ	 ทัำ�งนีิ�ต�นิทุำนิการผู้ลิตปรับตัวเพิ�ม
ขึ้�นิจัากราคาวตัถุึดิำบทัำ�งเม็ดำพลาสตกิ	นิำ�ายางพาราและยางแผู้น่ิรมควันิ	ส่ง
ผู้ลให�ปัจัจััยกำาไรปรับตัวเพิ�มขึ้�นิและสภูาพคล่องข้องกิจัการอย้ใ่นิระดัำบทีำ�
ส้งกว่าฐานิ	
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	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	ไม�และเฟื้อร์นิิเจัอร์	ปัจัจุับันิอย้ที่ำ�ระดัำบ	52.3	
โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การผู้ลิตทีำ�เพิ�มขึ้�นิช่วงไตรมาส
สุดำทำ�าย	 โดำยเฉพาะอุปสงค์ในิไม�ธุรรมชาติและเฟื้อร์นิิเจัอร์	 ทีำ�ถ้ึกกระตุ�นิ
จัากงานิแสดำงสินิค�าประจัำาปี	ประกอบกับคำาสั�งซ่ื้�อสินิค�าในิช่วงสิ�นิปี	และ
มีการผู้ลิตทีำ�ส้งตั�งแต่พฤศจิักายนิเพ่�อเตรียมข้ายในิเด่ำอนิสุดำทำ�าย	อีกทัำ�งยงัมี
การเร่งการส่งออกไม�ยางพาราในิชว่งเด่ำอนิธัุนิวาคมไปยงัประเทำศจันีิ	ก่อนิ
ถึึงเทำศกาลตรุษจีันิ	แต่ต�นิทุำนิการผู้ลิตเพิ�มส้งขึ้�นิจัากราคาไม�ธุรรมชาติ	ค่า
จั�างแรงงานิฝั่ม่ีอ	ราคาไม�ยางพารา	และต�นิทำนุิค่าข้นิส่งจัากราคาเช่�อเพลิง
ทีำ�ส้งขึ้�นิ	แต่ปัจัจััยการลงทุำนิค่อนิข้�างทำรงตัวทีำ�ระดัำบเดิำม	ปัจัจััยกำาไรปรับตัว
เพิ�มขึ้�นิและสภูาพคล่องข้องกิจัการอย้ใ่นิระดัำบทีำ�ส้งกว่าฐานิ	

ไม�แล็ะเฟอร์ุนิเจอร์ุ
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 อย้่ทีำ�ระดัำบ	 52.3	 จัากงานแสดังสินค�า
ปรุะจำาปี	คำาสั�งซ่ึ่�อช�วงเทศกาล็	แล็ะการุเรุ�งส�งออกไม�ยู่างไปยัู่งปรุะเทศ
จ่น

ผู้ลิ็ตภัณ์ฑ์จากโล็หะ
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	49.4		จัากการุชะล็อตัวข้อง
เศรุษฐกิจในปรุะเทศ	แล็ะกำาลั็งซ่ึ่�อข้องผู้้�บริุโภคชะล็อตัว	โดัยู่เฉีพิ่าะผู้้�
บริุโภคนอกภาคการุเกษตรุ

จัากช่วงเทำศกาลสิ�นิปี	ทัำ�งนีิ�คำาสั�งซ่ื้�อผู้ลิตภัูณ์ฑ์์โลหะทีำ�ลดำลงเป็นิผู้ลมาจัาก
กำาลังซ่ื้�อทีำ�ลดำลงข้องผู้้�บริโภูคนิอกภูาคการเกษตรเป็นิสำาคัญ	และผู้้�บริโภูค
ยังข้าดำความมั�นิใจัในิการซื้่�อสินิค�าคงทำนิรวมทัำ�งสินิค�าทีำ�เกี�ยวข้�องกับการ
ก่อสร�าง	 ส่งผู้ลให�ดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ	 ผู้ลิตภัูณ์ฑ์์จัากโลหะปรับตัวลดำลง
เล็กนิ�อยจัากค่าฐานิ	อีกทัำ�งต�นิทุำนิการผู้ลิตอย้ต่ำ�ากว่าระดัำบค่าฐานิ	สะทำ�อนิ
ต�นิทุำนิการผู้ลิตข้องกิจัการทีำ�เพิ�มขึ้�นิ

สินค�าเกษตรุ
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	อย้ที่ำ�ระดัำบ	49.6	จัากภาวะภยัู่แล็�งท่�ส�งผู้ล็
ต�อปริุมาณ์ผู้ล็ผู้ลิ็ตท่�ล็ดัล็ง	แล็ะการุหดัตัวข้องการุส�งออกทุเรุ่ยู่น	

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	สินิค�าเกษตรปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	49.6	ซึื้�ง
ตำ�ากว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	โดำยเป็นิผู้ลมาจัาก	คำาสั�งซ่ื้�อโดำยรวมและปริมาณ์
การค�าทีำ�ลดำลงในิช่วงเด่ำอนิตุลาคม	แต่คำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การค�าเพิ�มขึ้�นิ
ในิช่วงเด่ำอนิพฤศจิักายนิ	และ	ธัุนิวาคม	จัากช่วงเทำศกาลสิ�นิปี	ทัำ�งนีิ�ราคา
สินิค�าเกษตรปรบัตัวเพิ�มส้งขึ้�นิ	จัากหลายปัจัจััย	เช่นิ	การลดำลงข้องผู้ลผู้ลติ
ตามฤด้ำกาล	นิโยบายการใช�นิำ�ามันิไบโอดีำเซื้ล	B10	ข้องภูาครัฐ	และภูาวะ
ภัูยแล�งในิหลายภู้มิภูาค	 ส่งผู้ลให�เกษตรกรบางกลุ่มมีรายไดำ�เพิ�มขึ้�นิในิวง
จัำากัดำเน่ิ�องจัากข้ายสินิค�าในิราคาทีำ�ส้งขึ้�นิแต่ผู้ลผู้ลิตลดำลง	 การลงทุำนิในิ
ภูาพรวมทำรงตัวทีำ�ระดัำบเดิำม	 ข้ณ์ะทีำ�ปัจัจััยต�นิทุำนิปรับตัวเพิ�มส้งขึ้�นิ	 และ
การจั�างงานิปรับตัวลดำลงเล็กนิ�อย	จัากการเริ�มหมดำฤด้ำกาลข้องผู้ลผู้ลิต

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 ผู้ลิตภัูณ์ฑ์์จัากโลหะ	 ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	
49.4	โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การผู้ลิตทีำ�ชะลอตัวช่วงเด่ำอนิ
ตุลาคม	และเด่ำอนิพฤศจิักายนิ	แต่ข้ยายตัวเล็กนิ�อยในิช่วงเด่ำอนิธัุนิวาคม	



สินค�าอุปโภคแล็ะบริุโภค
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	ทำรงตัวอย้่ทีำ�ระดัำบ	50.2	จัากการุชะล็อตัว
ข้องเศรุษฐกิจในปรุะเทศ	แล็ะกำาลั็งซ่ึ่�อข้องผู้้�บริุโภคชะล็อตัว	แต�ยัู่งไดั�
รัุบผู้ล็ด่ัจากมาตรุการุกรุะตุ�นเศรุษฐกิจข้องภาครัุฐ
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และปริมาณ์การค�าเพิ�มส้งขึ้�นิจัากค่าฐานิเล็กนิ�อย	 (อย่้ทีำ�ระดัำบ	 51	 และ	
51.5	 ตามลำาดัำบ)	 ทัำ�งนีิ�เป็นิผู้ลจัากการต่อเติม	 ซ่ื้อมแซื้มทีำ�อย้่อาศัยข้อง
ประชาชนิช่วงทำ�ายปี	 และโครงการสินิเช่�อทีำ�อย้่อาศัยข้องภูาครัฐ	 ผู่้านิ
มาตรการลดำค่าโอนิและจัดำจัำานิอง	และสินิเช่�อดำอกเบี�ยพิเศษ	เน่ิ�องจัากมี
การชะลอตัวข้องเศรษฐกิจัในิประเทำศ	และการจั�างงานิปรับตัวลดำลงเล็ก
นิ�อยอย้ที่ำ�ระดัำบ	49.2	รวมทัำ�งสภูาพคล่องข้องกิจัการทีำ�มีการปรับตัวลดำลง

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	รถึจัักรยานิยนิต์และรถึยนิต์	ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�
ระดัำบ	51.5	ซึื้�งส้งกว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	โดำยเป็นิผู้ลมาจัากการคำาสั�งซ่ื้�อ
โดำยรวมและปริมาณ์การค�าทีำ�ปรับตัวส้งขึ้�นิจัากการเร่งยอดำจัำาหน่ิายรถึช่วง
ทำ�ายปีทีำ�เพิ�มส้งขึ้�นิดำ�วยโปรโมชันิต่างๆ	 และการปล่อยสินิเช่�อดำอกเบี�ยตำ�า
ข้องสถึาบันิการเงินิ	(ส่วนิหนึิ�งจัากการปรับลดำอัตราดำอกเบี�ยนิโยบายข้อง
ธุนิาคารแห่งประเทำศไทำย)	ประกอบกับกำาลังซ่ื้�อข้องภูาคการเกษตรทีำ�เพิ�ม
ขึ้�นิ	จัากการข้ายผู้ลผู้ลิตในิราคาทีำ�เพิ�มขึ้�นิ	ส่งผู้ลให�ปัจัจััยกำาไรปรับตัวเพิ�ม
ขึ้�นิดำ�วย	ข้ณ์ะทีำ�ระดัำบการจั�างงานิทำรงตัวทีำ�ระดัำบเดิำม	อย้ที่ำ�ระดัำบ	50.3	ทัำ�งนีิ�
ค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ	ยงัอย้ใ่นิระดัำบทีำ�ส้งกว่าค่าฐานิเพียงเล็กนิ�อยเท่ำานัิ�นิ
จัากกำาลังซ่ื้�อทีำ�ลดำลงข้องผู้้�บริโภูคนิอกภูาคการเกษตรและภูาวะเศรษฐกิจั
ข้องประเทำศทีำ�ชะลอตัว

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	สินิค�าอุปโภูคและบริโภูค	ปัจัจุับันิทำรงตัว
อย้ที่ำ�ระดัำบ	50.2	ซึื้�งส้งกว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	เล็กนิ�อย	โดำยเป็นิผู้ลมาจัาก
คำาสั�งซ่ื้�อโดำยรวมและปริมาณ์การค�าทีำ�ปรับตัวเพิ�มส้งขึ้�นิ	จัากความต�องซ่ื้�อ
ข้องผู้้�บริโภูคส้งขึ้�นิเล็กนิ�อย	 เป็นิสำาคัญ	 ส่งผู้ลให�	ตลาดำในิประเทำศข้ยาย
ตัว	 อีกทัำ�งต�นิทำุนิในิการค�าปรับตัวส้งขึ้�นิจัากการปรับตัวส้งขึ้�นิข้องสินิค�า
นิำาเข้�าทีำ�เกิดำจัากการลดำค่าเงินิบาทำเป็นิสำาคัญ	 จัากปัจัจััยดัำงกล่าวทำำาให�
ส่วนิข้องกำาไรอย่้ทีำ�ระดัำบส้งกว่าค่าฐานิ	 ทำางดำ�านิดำัชนีิภูาพรวมข้องธุุรกิจั
และหนีิ�สินิปรับตัวเพิ�มส้งขึ้�นิตัวจัาก	 จัากตลาดำในิประเทำศข้ยายตัว	 เป็นิ
สำาคัญ	 อีกทัำ�งในิส่วนิข้องการส่งออกปรับตัวส้งขึ้�นิ	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำา
สั�งซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคจัากต่างประเทำศทีำ�ส้งขึ้�นิ	

วัสดุัก�อสรุ�าง
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 อย้่ทีำ�ระดัำบ	 48.8	 จัากการุชะล็อตัวข้อง
เศรุษฐกิจในปรุะเทศ	แล็ะกำาลั็งซ่ึ่�อข้องผู้้�บริุโภคชะล็อตัว	แต�ยัู่งม่ปัจจัยู่
กรุะตุ�นอยู่�างโครุงการุสินเช่�อท่�อยู้่�อาศัยู่ข้องภาครัุฐ

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	วัสดุำก่อสร�าง	ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	48.8		ซึื้�ง
ตำ�ากว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	โดำยเป็นิผู้ลมาจัากต�นิทุำนิในิการค�าปรับตัวเพิ�ม
ขึ้�นิและการลงทำนุิและกำาไรโดำยรวมปรบัตัวลดำลง	ข้ณ์ะทีำ�คำาสั�งซ่ื้�อโดำยรวม

รุถิ่จักรุยู่านยู่นต์แล็ะรุถิ่ยู่นต์
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 อย้่ทีำ�ระดัำบ	 51.5	 จัากการุเรุ�งยู่อดัข้ายู่
รุถิ่ยู่นต์แล็ะรุถิ่จักรุยู่านยู่นต์ในช�วงท�ายู่ปี	 แล็ะกำาลั็งซ่ึ่�อข้องภาค

การุเกษตรุท่�เพิิ่�มข่้�น
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อุปโภคแล็ะบริุโภค	(modern	trade)
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 อย้่ทีำ�ระดัำบ	 52.1	 จัากมาตรุการุกรุะตุ�น
เศรุษฐกิจข้องภาครัุฐ	 “ชิม	 ช�อป	 ใช�”	 	 แล็ะการุบรุิโภคช�วงเทศกาล็			
สิ�นปี

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 อุปโภูคและบริโภูค	 ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	
52.1	 ซึื้�งส้งกว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	 50	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัาก	 คำาสั�งซ่ื้�อโดำยรวม
และปริมาณ์การค�าทีำ�ปรับตัวส้งขึ้�นิ	 จัากมาตรการกระตุ�นิเศรษฐกิจัข้อง
ภูาครัฐผู่้านิโครงการ	“ชิม	ช�อป	ใช�”	ตลอดำช่วงไตรมาสสุดำทำ�ายข้องปีเป็นิ
สำาคัญ	 ส่งผู้ลให�	 ผู้้�บริโภูคมีกำาลังซ่ื้�อทีำ�ส้งขึ้�นิ	 มีการจัับจ่ัายใช�สอยเพิ�มขึ้�นิ	
ประกอบกับการบริโภูคช่วงเทำศกาลสิ�นิปีทีำ�ผู้้�บริโภูคมีการซ่ื้�อสินิค�าอุปโภูค
บริโภูคมากเป็นิพิเศษ	 สะทำ�อนิจัากดัำชนีิการอุปโภูคบริโภูคภูาคเอกชนิทีำ�
ปรับตัวส้งขึ้�นิ	ทัำ�งนีิ�ต�นิทุำนิรวมจัากค�าสินิค�าปรับตัวเพิ�มขึ้�นิ	และปัจัจััยกำาไร
ยังปรับตัวเพิ�มขึ้�นิตามคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การค�า

อุปโภคแล็ะบริุโภค	(ดัั�งเดิัม)
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	อย้ที่ำ�ระดัำบ	50.3	จัากกำาลั็งซ่ึ่�อท่�ล็ดัล็งข้อง
ผู้้�บริุโภคนอกภาคการุเกษตรุ	 แต�ยัู่งไดั�รุับผู้ล็ด่ัจากการุบรุิโภคช�วง

เทศกาล็สิ�นปี

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 อุปโภูคและบริโภูค	 ปัจัจุับันิทำรงตัวอย่้ทีำ�
ระดัำบ	50.3	ซึื้�งส้งกว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	เล็กนิ�อย	โดำยเป็นิผู้ลมาจัาก	คำา
สั�งซ่ื้�อโดำยรวมและปริมาณ์การค�าปรับตัวส้งขึ้�นิเล็กนิ�อย	อย้่ทีำ�ระดัำบ	51.1	
และ	52.0	ตามลำาดัำบ	จัากการบริโภูคทีำ�เพิ�มขึ้�นิในิช่วงเทำศกาลทำ�ายปีข้อง

ผู้้�บริโภูคทีำ�ไดำ�รับผู้ลดีำจัากกำาลังซ่ื้�อทีำ�เพิ�มขึ้�นิในิภูาคการเกษตร	แต่จัากกำาลัง
ซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคนิอกภูาคการเกษตรทีำ�ลดำลงและการเปลี�ยนิพฤติกรรม
การซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคทีำ�หันิไปซ่ื้�อสินิค�ากับร�านิสะดำวกซ่ื้�อสมัยใหม่	 การซ่ื้�อ
สินิค�าผู่้านิช่องทำางออนิไลน์ิ	 จึังส่งผู้ลให�ปัจัจััยคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การ
ค�าปรับตัวเพิ�มเพียงเล็กนิ�อยเท่ำานัิ�นิ	 อย่างไรก็ตามกำาไรก็ปรับตัวเพิ�มขึ้�นิ
เล็กนิ�อย	 แม�ว่าต�นิทุำนิค่าสินิค�าจัะปรับตัวเพิ�มส้งขึ้�นิ	 และปัจัจััยการจั�าง
งานิยังทำรงตัวทีำ�ระดัำบเดิำม

สถิ่าน่นำ�ามัน
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 อย้่ทีำ�ระดัำบ	 56.1	 จัากการุข้ยู่ายู่ตัวข้อง
การุข้นส�งสินค�าในช�วงไตรุมาสสุดัท�ายู่	แล็ะการุเดิันทางในช�วงเทศกาล็
ท�ายู่ปี

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	สถึานีินิำ�ามันิ	ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	56.1	ซึื้�ง
ส้งว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	โดำยเป็นิผู้ลมาจัาก	คำาสั�งซ่ื้�อโดำยรวมและปริมาณ์
การค�า	 มีแนิวโนิ�มปรับตัวส้งขึ้�นิเม่�อเทีำยบกับค่ากลาง	 จัากการข้ยายตัว
ข้องการข้นิส่งสินิค�าทีำ�เพิ�มขึ้�นิ	ทีำ�มาจัากการสั�งข้อง	(สินิค�าอุปโภูคบริโภูค)	
ทำางช่องทำางออนิไลน์ิข้องผู้้�บริโภูค	และการข้นิส่งสินิค�าและวัตถุึดิำบทีำ�เพิ�ม
ขึ้�นิข้องกจิัการตา่งๆ	สง่ผู้ลดีำต่อคำาสั�งซ่ื้�อและปรมิาณ์การค�าในิสาข้าสถึานิี
นิำ�ามันิ	 นิอกจัากนีิ�การเดำินิทำางกลับภู้มิลำาเนิาข้องประชาชนิในิช่วงทำ�ายปี
ยังส่งผู้ลต่อปริมาณ์การค�าทีำ�เพิ�มขึ้�นิอย่างมาก	โดำยค่าดัำชนีิปริมาณ์การค�า
ปรับตัวมาอย้่ทีำ�	62.8	ซึื้�งส่งผู้ลให�การลงทุำนิรวมและกำาไรข้องกิจัการปรับ
ตัวเพิ�มขึ้�นิดำ�วยเช่นิกันิ	และการจั�างงานิปรับตัวเพิ�มขึ้�นิเล็กนิ�อย	ส่งผู้ลต่อ
สภูาพคล่องข้องกิจัการก็ปรับตัวเพิ�มขึ้�นิ
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และการเปิดำเส�นิทำางการบินิเพิ�มขึ้�นิ	 ส่งผู้ลให�มีจัำานิวนินิักท่ำองเทีำ�ยวต่าง
ชาติเพิ�มขึ้�นิ	 แม�ว่าจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวจีันิจัะลดำลงในิช่วงเด่ำอนิธัุนิวาคม
จัากหลายสาเหตุ	 เช่นิ	 สถึานิการณ์์ไข้�หวัดำโควิดำ-19	 และการเล่�อนิช่วง
เวลาบินิหลังวันิตรุษจีันิ	อยา่งไรก็ตามผู้ลนิโยบายข้องภูาครัฐและการท่ำอง
เทีำ�ยวข้องคนิไทำยช่วงทำ�ายปียังส่งผู้ลดีำต่อสาข้าการทำ่องเทีำ�ยวในิภูาพรวม	
นิอกจัากนีิ�มาตรการกระตุ�นิเศรษฐกิจั	“ชิม	ช�อป	ใช�”	และเทำศกาลทำ�าย
ปี	ยังเป็นิปัจัจััยกระตุ�นิให�เกิดำการท่ำองเทีำ�ยวส้งเพิ�มขึ้�นิ	ส่งผู้ลให�การลงทุำนิ
และกำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มขึ้�นิเช่นิกันิ

การุก�อสรุ�าง
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 อย่้ทีำ�ระดัำบ	 51.6	 จัากการุกรุะตุ�นอยู่�าง
โครุงการุสินเช่�อท่�อยู้่�อาศัยู่ข้องภาครัุฐ	แต�ยู่งัม่ผู้ล็ข้องการุชะล็อตัวข้อง
เศรุษฐกิจในปรุะเทศแล็ะกำาลั็งซ่ึ่�อข้องผู้้�บริุโภคท่�ชะล็อตัว	2563

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	การก่อสร�างปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	51.6	ซึื้�ง
ส้งกว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	 50	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การ
บริการทีำ�เพิ�มขึ้�นิจัากการกระตุ�นิอยา่งโครงการสนิิเช่�อทีำ�อย้อ่าศยัข้องภูาค
รัฐ	ผู่้านิมาตรการลดำค่าโอนิและจัดำจัำานิอง	และสินิเช่�อดำอกเบี�ยพิเศษ	ส่ง
ผู้ลให�มีการเร่งโครงการก่อสร�างต่างๆ	และกำาลังซ่ื้�อในิภูาคเกษตรทีำ�ส่งผู้ล
ให�มีการต่อเติมทีำ�อย้่อาศัยเพิ�มขึ้�นิในิช่วงทำ�ายปี	 ส่งผู้ลดีำต่อธุุรกิจัรับเหมา
ก่อสร�าง	อยา่งไรกต็ามมีการปรบัตัวเพิ�มขึ้�นิข้องต�นิทำนุิจัากค่าแรงทีำ�เพิ�มขึ้�นิ
	 และการจั�างงานิทีำ�เพิ�มขึ้�นิ	 (โดำยเฉพาะแรงงานิรายวันิ)	 ทัำ�งนีิ�ปัจัจััยกำาไร
ข้องกิจัการยังปรับตัวเพิ�มขึ้�นิเล็กนิ�อยจัากคำาสั�งซ่ื้�อทีำ�เพิ�มขึ้�นิ	

การุท�องเท่�ยู่ว
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	55.5	จัากมาตรุการุยู่กเว�นค�า
ธุรุรุมเน่ยู่มว่ซึ่�า	ณ์	ดั�านตรุวจคนเข้�าเม่อง			มาตรุการุกรุะตุ�นเศรุษฐกิจ
ข้องภาครัุฐ	“ชิม	ช�อป	ใช�”	แล็ะ	การุเปิดัเส�นทางการุบิน

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	การท่ำองเทีำ�ยวปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	55.5	ซึื้�ง
ส้งกว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	 50	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การ
บริการ	จัากมาตรการยกเว�นิค่าธุรรมเนีิยมวีซ่ื้า	ณ์	ด่ำานิตรวจัคนิเข้�าเม่อง	
(Visa	on	Arrival	:	VoA)	ข้องภูาครัฐ	รวมถึึงมาตรการกระตุ�นิเศรษฐกิจั

	 ความเช่�อมั�นิ	ฯ	บริการสุข้ภูาพและความงามปจััจุับันิอย้ที่ำ�ระดัำบ
	52.0	ซึื้�งส้งกว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณ์
การบริการทีำ�ข้ยายตัวจัากการท่ำองเทีำ�ยวข้องคนิไทำยและชาวต่างชาติ	 ส่ง
ผู้ลดีำต่อธุุรกิจัร�านินิวดำ	ร�านิสปา	และ	ร�านิเสริมความงาม	ตามสถึานิทีำ�ท่ำอง
เทีำ�ยว	อีกทัำ�งผู้ลจัากการบริโภูคทีำ�เพิ�มขึ้�นิข้องคนิในิช่วงเทำศกาลสิ�นิปี	ทำำาให�
กิจัการทีำ�เกี�ยวข้�องกับสุข้ภูาพและความงามไดำ�รับดีำ	ต�นิทำนุิข้องกิจัการปรับ
ตัวเพิ�มขึ้�นิเล็กนิ�อยจัากค่าจั�างแรงงานิและค่าสินิค�าทีำ�ใช�ในิกิจัการ	 เช่นิ	
สมุนิไพร	สารสกัดำจัากธุรรมชาติในิกิจัการความงาม	เป็นิต�นิ	การจั�างงานิ
ทำรงตัวทีำ�ระดัำบเดิำม	และปัจัจััยกำาไรปรับตัวเพิ�มขึ้�นิ	สอดำคล�องกับคำาสั�งซ่ื้�อ
และปริมาณ์การให�บริการ

บริุการุสุข้ภาพิ่แล็ะความงาม
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 อย้่ทีำ�ระดัำบ	 52.0	 จัากการุข้ยู่ายู่ตัวข้อง
การุท�องเท่�ยู่ว	แล็ะการุบริุโภคช�วงเทศกาล็สิ�นปี
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การุข้นส�งสินค�า
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 อย้่ทีำ�ระดัำบ	 54.7	 จัากการุเปล่็�ยู่นแปล็ง
พิ่ฤติกรุรุมข้องผู้้�บริุโภค	 แล็ะการุข้นส�งวัตถุิ่ดิับสินค�าช�วงไตรุมาส
สุดัท�ายู่

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	การข้นิส่งสินิค�าปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	54.7	
ซึื้�งส้งกว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การ
บริการเป็นิสำาคัญเน่ิ�องจัากการให�บริการผู้้�บริโภูคทีำ�มีพฤติกรรมการสั�งซ่ื้�อ
สินิค�าอุปโภูคบริโภูคผู่้านิช่องทำางออนิไลน์ิและแพลตฟื้อร์มต่างๆ	เพิ�มส้ง
ขึ้�นิ	 อีกทัำ�งการใช�บริการส่งพัสดุำและเอกสารแบบเร่งด่ำวนิข้องผู้้�บริโภูคในิ
ปัจัจุับันิ	 นิอกจัากนีิ�กิจัการในิสาข้าอ่�นิๆยังมีการเร่งส่งวัตถุึดิำบและสินิค�า
เพ่�อจััดำจัำาหน่ิายเพิ�มขึ้�นิในิช่วงเทำศกาลและก่อนิเทำศกาลสิ�นิปี	ผู้้�ประกอบ
การหลายๆกิจัการก็ปรับตัวมาใช�บริการการข้นิส่งสินิค�าข้องเอกชนิมาก
ขึ้�นิ	เน่ิ�องจัากสะดำวกและช่วยประหยัดำต�นิทุำนิไดำ�มากกว่าการส่งสินิค�าเอง
	ส่งผู้ลดีำต่อกิจัการในิสาข้าข้นิส่งสินิค�าให�มีการใช�บริการเพิ�มขึ้�นิอยา่งมาก
ในิช่วงไตรมาสสุดำทำ�าย	ส่งผู้ลให�การลงทำนุิและกำาไรข้องกิจัการปรบัตัวเพิ�ม
ขึ้�นิ

การุข้นส�งมวล็ชน	(ไม�ปรุะจำาทาง)
 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	53.9	จัากการุท�องเท่�ยู่วช�วง
เทศกาล็สิ�นปี	แล็ะมาตรุการุยู่กเว�นค�าธุรุรุมเน่ยู่มว่ซึ่�า	ณ์	ดั�านตรุวจคน

เข้�าเม่อง

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	การข้นิส่งมวลชนิ	(ไม่ประจัำาทำาง)	ปัจัจุับันิ
อย้่ทีำ�ระดัำบ	53.9	ซึื้�งส้งกว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อ
และปริมาณ์การบริการเป็นิสำาคัญ	ทีำ�ไดำ�รับผู้ลดีำจัากช่วงเทำศกาลสิ�นิปี	(วันิ
หยุดำยาว)	 ทีำ�มีการเดิำนิทำางกลับภู้มิลำาเนิาข้องคนิ	 และการท่ำองเทีำ�ยวในิ
ประเทำศเพิ�มขึ้�นิในิช่วงเทำศกาล	 อีกทัำ�งการข้ยายเวลามาตรการยกเว�นิค่า
ธุรรมเนีิยมวีซ่ื้า	ณ์	ด่ำานิตรวจัคนิเข้�าเม่อง	(Visa	on	Arrival	:	VoA)	ข้อง
ภูาครัฐ	 ส่งผู้ลให�นัิกท่ำองเทีำ�ยวต่างชาติ	 (โดำยเฉพาะยุโรป	 อินิเดีำย	 และ	
รัสเซีื้ย)	 เดิำนิทำางเข้�ามาเทีำ�ยวเพิ�มขึ้�นิ	 มีการเดิำนิทำางโดำยใช�บริการข้นิส่ง
มวลชนิ	 (ไม่ประจัำาทำาง)	อย่าง	รถึต้�เหมาเพ่�อเทีำ�ยวต่างจัังหวัดำ	รถึแท็ำกซีื้�
สนิามบนิิ	วินิมอเตอรไ์ซื้ด์ำรับจั�าง	เพิ�มขึ้�นิ	ทัำ�งนีิ�การลงทำนุิยงัทำรงตัวทีำ�ระดัำบ
เดิำม	 แต่การจั�างงานิปรับตัวเพิ�มส้งขึ้�นิ	 และกำาไรข้องกิจัการเพิ�มขึ้�นิตาม
ปริมาณ์การให�บริการ	

สันทนาการุ	วัฒนธุรุรุมแล็ะก่ฬา
 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	54.8	จัากกิจกรุรุมต�างๆ	ช�วง
เทศกาล็สิ�นปี	แต�ม่ปัจจัยู่ล็บจากผู้ล็กรุะทบฝุั่�น	P.M	2.5	อยู้่�

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	 สันิทำนิาการ	 วัฒนิธุรรมและกีฬาปัจัจุับันิ
อย้่ทีำ�ระดัำบ	54.8	ซึื้�งส้งกว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อ
และปริมาณ์การบริการในิช่วงเทำศกาลสิ�นิปี	ทีำ�มีการใช�บริการสถึานิทีำ�ต่างๆ
เพ่�อจััดำกิจักรรมสันิทำนิาการข้องครอบครวัและองค์กร	ซึื้�งกิจัการทีำ�ไดำ�รับดีำ
ไดำ�แก่	สนิามฟุื้ตบอลหญ�าเทำยีม	ร�านิคาราโอเกะ	กจิัการสันิทำนิาการดำนิตรี
ตามต่างจัังหวัดำ	และกระแสการด้ำแลเร่�องสุข้ภูาพก็ส่งผู้ลให�กิจัการการใช�
บริการเคร่�องออกกำาลังกายปรับตัวเพิ�มขึ้�นิ	การลงทุำนิข้องกิจัการปรับตัว
เพิ�มขึ้�นิจัากการซ่ื้�อเคร่�องม่อ	อุปกรณ์์ต่างๆ	เพ่�อดึำงด้ำดำกลุ่มผู้้�บริโภูค	เน่ิ�อง
มาจัากการแข่้งขั้นิทีำ�ส้งในิกิจัการประเภูทำเดำยีวกันิ	การจั�างงานิปรบัตัวเพิ�ม
ขึ้�นิ	 เน่ิ�องจัากการให�บริการทีำ�เพิ�มขึ้�นิ	 และกิจัการในิสาข้าสันิทำนิาการ	
วัฒนิธุรรม	และกีฬา	ต�องใช�แรงงานิในิการให�บริการ	อย่างไรก็ตามกำาไร
กิจัการปรับตัวเพิ�มขึ้�นิตามปริมาณ์การให�บริการและคำาสั�งซ่ื้�อทีำ�เพิ�มขึ้�นิ
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โรุงแรุม	เกสด์ัเฮาส์แล็ะบังกะโล็
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	56.9	จัากการุกรุะตุ�นการุใช�
จ�ายู่ดั�านการุท�องเท่�ยู่วผู้�านมาตรุการุ	 “ชิม	 ช�อปใช�”	 แล็ะ	 มาตรุการุ
ยู่กเว�นค�าธุรุรุมเน่ยู่มว่ซึ่�า	ณ์	ดั�านตรุวจคนเข้�าเม่อง	แล็ะการุท�องเท่�ยู่ว

ช�วงเทศกาล็สิ�นปี

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	โรงแรม	เกตส์เฮาส์และบังกะโล	ปัจัจุับันิ
อย้่ทีำ�ระดัำบ	56.9	ซึื้�งส้งกว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อ
และปริมาณ์การบริการในิช่วงเทำศกาลสิ�นิปี	ทีำ�มกีารเดิำนิทำางท่ำองเทีำ�ยวข้อง
คนิในิประเทำศเพิ�มขึ้�นิ	 ประกอบกับการกระตุ�นิการใช�จ่ัายดำ�านิการทำ่อง
เทีำ�ยวผู่้านิมาตรการ	 “ชิม	 ช�อปใช�”	 ข้องภูาครัฐ	 และผู้ลจัากมาตรการ
ยกเว�นิค่าธุรรมเนีิยมวีซ่ื้า	ณ์	ด่ำานิตรวจัคนิเข้�าเม่อง	ทำำาให�นัิกท่ำองเทีำ�ยวต่าง
ชาติเดิำนิทำางมาเทีำ�ยวและใช�บริการทีำ�พักโรงแรม	เกตส์เฮาส์	บังกะโล	เพิ�ม
ส้งขึ้�นิ	โดำยเฉพาะตามจัังหวัดำท่ำองเทีำ�ยวในิภู้มิภูาค	ทัำ�งภูาคเหน่ิอและภูาค
ใต�	ทัำ�งนีิ�การจั�างงานิปรับตัวเพิ�มขึ้�นิเล็กนิ�อย	และกำาไรข้องกิจัการปรับตัว
เพิ�มขึ้�นิ	

รุ�านอาหารุแล็ะภัตตาคารุ
 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 อย่้ทีำ�ระดัำบ	 50.3	 จัากการุข้ยู่ายู่ตัวข้อง
การุท�องเท่�ยู่ว	 แต�ม่การุแข้�งขั้นท่�เพิิ่�มข่้�นข้องกิจการุปรุะเภทเด่ัยู่วกัน	
แล็ะผู้ล็จากต�นทุนค�าวัตถุิ่ดิับท่�ปรัุบตัวส้งข่้�น

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 ร�านิอาหารและภัูตตาคารปัจัจุับันิอย้่ทีำ�
ระดัำบ	50.3	ซึื้�งส้งกว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและ
ปริมาณ์การบริการทีำ�เพิ�มขึ้�นิเล็กนิ�อยในิช่วงเทำศกาลสิ�นิปีและการท่ำอง
เทีำ�ยวข้อคนิไทำยและชาวต่างชาติ	แต่การแข่้งขั้นิทีำ�เพิ�มขึ้�นิข้องกิจัการร�านิ
อาหารและเคร่�องด่ำ�ม	โดำยเฉพาะตามสถึานิทีำ�ท่ำองเทีำ�ยวต่างๆ	ส่งผู้ลให�สว่นิ
แบ่งการตลาดำทีำ�เพิ�มขึ้�นิข้องกิจัการไม่ส้งมากนัิก	แม�จัะมีการใช�บริการโดำย
รวมทีำ�เพิ�มขึ้�นิในิช่วงเทำศกาล	 ประกอบกับกิจัการยังเผู้ชิญกบต�นิทุำนิค่า
วัตถุึดิำบและสินิค�าทีำ�แพงขึ้�นิ	แต่ไม่สามารถึปรบัราคาข้ายสินิค�าข้องกจิัการ
ไดำ�	 นิอกจัากนีิ�การจััดำโปรโมชันิข้องกิจัการ	 ส่งผู้ลให�กำาไรต่อหน่ิวยข้อง
สินิค�าลดำลง	แต่ปัจัจััยกำาไรโดำยรวมยังปรับตัวเพิ�มขึ้�นิ	การจั�างงานิทำรงตัว
ทีำ�ระดัำบเดิำม

อสังหาริุมทรัุพิ่ย์ู่
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 อย้่ทีำ�ระดัำบ	 51.3	 จัากการุข้ยู่ายู่ตัวข้อง
การุให�บริุการุเช�าอาคารุพิ่าณ์ชิย์ู่	แต�การุให�บริุการุเช�าอสังหาริุมทรัุพิ่ย์ู่
ยัู่งค�อนข้�างทรุงตัวท่�รุะดัับเดิัม

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	อสังหาริมทำรัพย์ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	51.3	
ซึื้�งส้งกว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	 50	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อ	 ปริมาณ์การ
บริการเช่า	 และการข้ยายการลงทุำนิข้องกิจัการ	 โดำยการให�บริการทีำ�เพิ�ม
ขึ้�นิมาจัากการเช่าหร่อการต่อสัญญาเช่าอาคารพาณ์ิชย์เพ่�อประกอบ
กิจัการเป็นิหลัก	ในิข้ณ์ะทีำ�การเช่าเพ่�อเป็นิทีำ�อย้อ่าศัยยงัทำรงตัวทีำ�ระดัำบเดิำม
	จัากการทำำาสัญญาเช่าระยะยาวและความจัำาเปน็ิทีำ�ต�องเช่าเพ่�อทำำางานิหร่อ
เรียนิ	 ทัำ�งนีิ�ต�นิทุำนิข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มขึ้�นิจัากการบำารุงรักษาและการ
ซ่ื้อมแซื้ม	และการชำาระภูาษีประจัำาปี	ในิข้ณ์ะทีำ�การจั�างานิข้องกิจัการยัง
ทำรงตัวทีำ�ระดัำบเดิำม	 เน่ิ�องจัากเป็นิกิจัการทีำ�ไม่มีความต�องการใช�แรงงานิ
เป็นิจัำานิวนิมาก	และกำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มขึ้�นิเล็กนิ�อย


