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ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในเดือน พ.ย.61  

► ภาคการบริโภค เติบโตดีท่ีสินค้าคงทน (Durable Goods) เน่ืองจากมาตรการ
รถยนต์คนัแรกเพิ่งหมดอายไุปท าให้มีการซือ้ขายเปล่ียนมือรถยนต์  

► ภาคการลงทนุ สินค้าประเภทเคร่ืองจกัร และยอดจ าหน่ายซีเมนต์ขยายตวัดี คาด
ว่ามีแนวโน้มการลงทุนท่ีดีขึน้จากทัง้ของภาครัฐและเอกชน แต่ต้องระมัดระวัง
เน่ืองจากพืน้ท่ีท่ีได้รับอนุญาตก่อสร้างน้อยลง อาจจะไม่ค่อยสดใสนักส าหรับ
อสงัหาริมทรัพย์  

► ภาคการสง่ออกไม่คอ่ยสดใสทัง้สินค้าเกษตร ยานยนต์ และอาหารทะเลแชแ่ข็ง ดี
ขึน้เฉพาะปิโตรเลียม แต่ก็ต้องระวงัราคาน า้มนัท่ีทรุดตวัลงในเดือน ธ.ค.อาจจะ
ท าให้เห็นผลลบตามมาในเดือน ธ.ค. 

1.ภาคการบริโภคขยายตัวดีขึน้ ทัง้ในเดือน ต.ค.61 และ พ.ย.61  โดยเติบโตรวมราว 6.8%YoY 
และ 4.4%YoY เพราะเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนที่มีพิธีพระราชทานเพลงิศพในหลวง ร.9 ปี 
2561 จึงเติบโตขึน้จากฐานที่ต ่า โดยเฉพาะสินค้าที่ไม่คงทน (Non Durable Goods) เดือน ต.ค.61 
และ พ.ย.61 เติบโตขึน้ 2.9%YoY และ 2.6%YoY ตามล าดับ แต่สินค้าคงทน (Durable Goods) 
เติบโตดีต่อเนื่อง ในไตรมาส 1/61 ถึงเดือน ต.ค.61 โดยเติบโตมากกว่า 10% มาจนถึง พ.ย.61 การ
เติบโตลดลงมาเหลอื 7.7% ทัง้นี ้เนื่องจาก Motor Expo จดัในเดือน พ.ย.ของทกุปี รถยนต์ในประเทศ
เร่ิมขายดีมาตัง้แต่ พ.ย.60 ดงันัน้ พ.ย.61 จึงเห็นการเติบโตไม่มากจากฐานที่สงูในปีก่อน นอกจากนี ้
มาตรการรถยนต์คนัแรกเพิ่งหมดอายไุป หุ้นท่ีได้ผลบวก คาดว่าเป็นธุรกิจเช่าซือ้ ได้แก่ TISCO, KKP, 
TCAP นอกจากนี ้ สว่นที่อ่อนแอลงคือ Tourist Spending ในไตรมาส 3/61 ตอ่เนื่องในเดือน ต.ค.61 
และ พ.ย.61 ซึ่งลดลงจากปีก่อน  10.3%YoY,  8.8%YoY และ 1.3%YoY ตามล าดบั กลา่วคือลดลง
อยา่งตอ่เนื่องเมื่อเทียบกบัปี 2560 ที่มีการเติบโตรวมมากถึง 17.6%YoY 
2.ปัจจัยที่ส่งผลให้การบริโภคย ่าแย่มาจากรายได้ภาคการเกษตรลดลง 5%YoY ในเดือน พ.ย.
61 จากผลผลติการเกษตรลดลง 2.9%YoY และราคาพืชผลการเกษตรลดลง 2.1%YoY ทัง้นีจ้ะเห็นได้
วา่ ลดลง YoY ทกุผลติภณัฑ์ทัง้ข้าวเปลอืก ยางพารา ผลไม้ อ้อย มนัส าปะหลงั กุ้ ง ปศสุตัว์ ฯลฯ 
3.ตัวเลขภาคการผลิตอุตสาหกรรม พบว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ดีมากในเดือน ต.ค.61 และ
ยงัโตต่อในเดือน พ.ย.61 โดยเฉพาะรถกระบะโต 27.1%YoY ในเดือน ต.ค.61 และโต 5.9%YoY ใน
เดือน พ.ย.61 เคร่ืองยนต์เติบโต 26.9%YoY และ 11.4%YoY ในเดือน ต.ค.61 และ พ.ย.61 ผลติภณัฑ์
เก่ียวกบัยางพารา และพลาสติกออ่นแอลงอยา่งเห็นได้ชดั โดย -14.5%YoY และ -12.7%YoY ขณะที่ 
HDD (Hard Disk Drive) หดตวัหนกัในเดือน ต.ค. -3.6%YoY และ พ.ย. -7.2%YoY อิเล็คทรอนิกส์
สง่ออกเดือน พ.ย. -7.7%YoY  แต ่Semiconductor&IC เติบโตดีในเดือน พ.ย. +6.4%YoY หลงัจากที่
อ่อนตวั -3.1%YoY ในเดือน ต.ค. ยอดการผลิตรถยนต์ดีขึน้มาก +22.7%YoY และ +6.4%YoY ใน
เดือน ต.ค.และ พ.ย. แต่รถยนต์สง่ออกย ่าแย่ในเดือน ต.ค.-พ.ย. -5.5%YoY และ -4.7%YoY คาดว่า
เป็นผลกระทบจากสงครามการค้า สิ่งพึงระมดัระวงัในระยะถัดไปคือปิโตรเลียมที่ยงัมียอดการผลิต
และยอดสง่ออกดีอยู ่เมื่อเห็นราคาน า้มนัดิบในเดือน ธ.ค.แล้วก็อาจจะไมด่ีอยา่งตอ่เนื่อง 
4.จ านวนนักท่องเที่ยวรวม YTD เท่ากับ 34.4 ล้านคน +7.5%YoY โดยในเดือน พ.ย. เท่ากับ 
3.18 ล้านคน +4.5%YoY แตน่กัทอ่งเที่ยวจีนลดลงตัง้แต ่ก.ค.มากอยา่งมีนยัยะส าคญั ดงันัน้กิจกรรม
ที่เก่ียวกบัจีนเห็นชดัวา่มีการชะลอตวั เช่น จ านวนนกัทอ่งเที่ยวที่เข้ามาไทย การสง่ออกของไทยไปจีน 
ลดลงไปอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ไตรมาส 3/61 เป็นต้นมา ขณะที่การส่งออกของไทยไปอาเซียนก็ลดลง
ด้วย ท าให้คาดการณ์ได้วา่ผลกระทบของสงครามการค้ากระทบจีน และกระทบอาเซียนเป็นอยา่งมาก 
แตใ่นสว่นของสหรัฐฯ ผลกระทบยงัไมม่าก การสง่ออกไทยไปสหรัฐฯ ยงัเพิ่มขึน้ตอ่เนื่อง 
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5.ทุนเคลื่อนย้าย: เงินลงทนุทางตรงของไทยที่ไหลออกไปลงทนุในตา่งประเทศ  11 เดือนแรกของปี 2561 มาก
ถึง 17,318 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 11,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากทัง้ปี 2560  ในขณะที่เงินลงทนุทางตรง
จากต่างประเทศที่ไหลเข้ามาไปลงทนุในไทยงวด 11 เดือนแรกของปี 2561 อยู่ที่ 11,735 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึน้ 3,689 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากทัง้ปี 2560   

ความคาดหวังในปี 2562 คือ หวังว่าการใช้จ่ายภาครัฐจะพยุงเศรษฐกิจไว้ได้ต่อไปและกระตุ้นให้เกิด
การลงทุนภาคเอกชน รวมทัง้คาดว่าการบริโภคสินค้าไม่คงทนคงจะฟ้ืนกลับมาได้ เช่นกลุ่มอาหาร 
เคร่ืองดื่ม เงินลงทุนทางตรงคาดว่าจะเพิ่มขึน้ต่อเน่ืองอย่างมีนัยยะส าคัญต่อไป เน่ืองจากไทยมี
แผนการลงทุนสร้างโครงสร้างพืน้ฐานจ านวนมหาศาลในเขตเศรษฐกิจใหม่ เช่น EEC SEC เป็นต้น 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สามารถเข้าไปดขู้อมลูของ ธปท.ได้ที่ Link ข้างลา่งนี ้

file:///D:/2018%20Presentation/Table_thai_M_November2018_L29OE83.pdf 

 

https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/EconomicConditions/PressRelease/PressRelease2557/Sl

ide_thai_November2561_L29OE83.pdf 
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รายงานนีจ้ดัท าโดยฝ่ายวิจยั บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากดั เพ่ือใช้ภายในบริษัทเทา่นัน้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเผยแพร่ตอ่สาธารณชน ข้อมลูท่ีอ้างอิงในรายงานนีไ้ด้มาจากสว่น
วิจยัพืน้ฐานท่ีผู้จดัท าได้พิจารณาแล้วว่าเช่ือถือได้ ซึง่ทศันะต่างๆ ในรายงานนีอ้ิงอยู่บนพืน้ฐานและการวิเคราะห์ข้อมูลดงักล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้จดัท าไม่อาจยืนยนัถึงข้อเท็จจริงหรือ
รับรองความถูกต้องของข้อมูลดงักลา่วได้และทัศนะต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงไป โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า รวมไปถึงอาจไม่มีความสอดคล้องกบัข้อมูลของสว่นกลยทุธ์การลงทนุ 
นกัลงทนุโปรดตรวจสอบข้อเทจ็จริงและใช้ดลุยพินิจในการพิจารณา ความคดิเห็นและค าแนะน าท่ีปรากฏในรายงานนีเ้ป็นความเห็นส่วนตวัของนกัวิ เคราะห์ ซึง่บริษัทไม่จ าเป็นต้องเห็น
ด้วย บริษัทจงึไม่รับผิดชอบตอ่ความเสียหายใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ทัง้โดยทางตรงและทางอ้อมจากการใช้รายงานนี ้การลงทนุในหลกัทรัพย์มีความเสี่ยง นกัลงทนุควรท าความเข้าใจอย่างถ่อง
แท้ตอ่ลกัษณะของหลกัทรัพย์แตล่ะประเภทและควรศกึษาข้อมลูของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์และข้อมลูอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องก่อนการตดัสนิใจซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ 

 

 

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 ข้อมูล Anti-Corruption Progress Indicator  

 

รายงานการประเมินการก ากับดูแลกิจการ (CGR) 
การเปิดเผยผลการส ารวจของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเร่ืองการก ากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance) 
นีเ้ป็นการด าเนินการตามนโยบายของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดลกัทรัพย์ โดยการส ารวจของ IOD เป็นการ
ส ารวจ และประเมินจากข้อมลูของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และตลาดหลกัทรัพย์ เอ็มเอไอ ที่มีการเปิดเผย
ตอ่สาธารณะ และเป็นข้อมลูทีผู้ลงทนุทัว่ไปสามารถเข้าถึงได้ ดงันัน้ ผลส ารวจดงักลา่วจึงเป็นการน าเสนอในมมุมองของบคุคลภายนอก 
โดยไมไ่ด้เป็นการประเมินการปฏิบตัิ และมิได้มีการใช้ข้อมลูภายในในการประเมิน อนึ่ง ผลการส ารวจดงักลา่ว เป็นผลการส ารวจ ณ วนัที่
ปรากฏในรายงานการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยเทา่นัน้ ดงันัน้ ผลการส ารวจจึงอาจเปลีย่นแปลงได้ภายหลงัวนัดงักลา่ว ทัง้นี ้
บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากดั มิได้ยืนยนัหรือรับรองถึงความถกูต้องของผลส ารวจดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
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การเปิดเผยการประเมินดชันีชีว้ดัความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Progress 
Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จัดท าโดยสถาบันที่เก่ียวข้องซึ่งมีการเปิดเผยโดยส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์นี ้เป็นการด าเนินการตามนโยบาย และตามแผนพฒันาความยั่งยืนส าหรับบริษัทจด
ทะเบียนโดยผลการประเมินดงักลา่ว สถาบนัที่เก่ียวข้องอาศยัข้อมลูที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียนตามที่บริษัทจดทะเบียนได้ระบใุนแบบแสดง
ข้อมลูเพื่อการประเมิน Anti-Corruption ซึง่อ้างอิงข้อมลูมาจากแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี แบบ (56-1) รายงานประจ าปี แบบ(56-2) หรือ
ในเอกสารหรือรายงานอื่นที่เก่ียวข้องของบริษัทจดทะเบียนนัน้ แล้วแต่กรณี ดงันัน้ ผลการประเมินดงักล่าวจึงเป็นการน าเสนอในมมุมองของ
สถาบนัท่ีเก่ียวข้องซึ่งเป็นบคุคลภายนอก โดยมิได้เป็นการประเมินการปฏิบตัิของบริษัทจดทะบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และมิได้
ใช้ข้อมลูภายในเพื่อการประเมิน 

เนื่องจากผลการประเมินดงักล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วนัที่ปรากฏในผลการประเมินเท่านัน้  ดงันัน้ ผลการประเมินจึงอาจ
เปลีย่นแปลงได้ภายหลงัวนัดงักลา่ว หรือรับรองความถกูต้องครบถ้วนของผลประเมินดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
 


