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บทสรุุปผู้้�บริุหารุ

การดำำาเนิินิจััดำทำำาดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME (SME Sentiment Index: SMESI) ไตรมาส 3 ปี 2563 เก็บข้�อม้ลผู้้�ประกอบการ 
SME 2,589 ราย จัาก 27 จัังหวัดำในิ 6 ภู้มิภูาค พบว่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ ประเทำศ ในิปัจัจุับันิและคาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�า อย้่ทีำ�ระดัำบ 51.9 และ
 58.1 ตามลำาดัำบ จัากการปรับตัวเพิ�มข้้�นิในิทุำกภู้มิภูาค โดำยเฉพาะภูาคตะวันิออกเฉียงเหน่ิอ และภูาคกลาง ทีำ�ไดำ�รับแรงสนัิบสนุินิจัากการใช�จ่ัายข้อง
ภูาคเกษตรกรทีำ�มีรายไดำ� และกำาลังซ่ื้�อปรับตัวดีำข้้�นิ  และภูาคการท่ำองเทีำ�ยวทีำ�ปรับตัวดีำข้้�นิเช่นิเดีำยวกันิ จัากกลุ่มนัิกท่ำองเทีำ�ยวภูายในิประเทำศ อย่างไร
ก็ตามภูาคการท่ำองเทีำ�ยวทีำ�พ้งพิงนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่างชาติยังเป็นิทีำ�ต�องติดำตามสถานิการณ์์อย่างต่อเน่ิ�อง

ดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ปัจจุบันี ในีไตรุมาส 3 ปี 2563 ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีมาอยู้่�ที�รุะดัับ 51.9 จากไตรุมาสก�อนีหนี�า อยู้่�ที�
รุะดัับ 39.3 เน่ิ�องจัากองค์ประกอบดำ�านิปริมาณ์การผู้ลิต การค�าและบริการ คำาสั�งซ่ื้�อ กำาไร  การลงทุำนิ และการจั�างงานิ ปรับเพิ�มข้้�นิมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 
56.7 56.7 54.6 51.2  และ 48.9 ตามลำาดัำบ เน่ิ�องจัากปัญหาข้องการแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 ทีำ�คลี�คลายลงอย่างมาก และมาตรการฟ้ื้�นิฟ้ื้ธุุรกิจั
 ทีำ�ช่วยให�ธุุรกิจัหลายแห่งกลับมาเปิดำดำำาเนิินิการไดำ� ส่งผู้ลดีำต่อภูาคการจั�างานิ รวมถ้งมาตรการกระตุ�นิการใช�จ่ัายข้องภูาครัฐ ทำำาให�ผู้้�บริโภูคมีกำาลังซ่ื้�อ 
และออกมาจัับจ่ัายใช�สอยมากข้้�นิทัำ�งในิภูาคการท่ำองเทีำ�ยว และการใช�จ่ัายในิครัวเร่อนิ ส่วนิองค์ประกอบดำ�านิต�นิทุำนิลดำลงมาอย้ที่ำ�ระดัำบ 44.2 เน่ิ�องจัาก
สถานิประกอบการหลายแห่งกลับมาเปิดำดำำาเนิินิการ ทำำาให�ค่าใช�จ่ัายข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ ทัำ�งการสต๊อคสินิค�า และค่าจั�างแรงงานิ รวมถ้งค่าสินิค�า
อุปกรณ์์ด้ำแลความสะอาดำตามมาตรการควบคุมโรค 

สำาหรัุบดััชนีี ฯ คาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�า ในีเด่ัอนีไตรุมาส 3 ปี 2563 อยู้่�ที�รุะดัับ 58.1 ปรัุบลดัลงเล็กนี�อยู่จากไตรุมาสก�อนีหนี�ที�รุะดัับ
 58.7  แม�ในิปัจัจุับันิภูาวะเศรษฐกิจัจัะมีการปรับตัวดีำข้้�นิ แต่จัากความกังวลต่อปัญหาการแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 รอบสอง ยังส่งกระทำบต่อ
ความเช่�อมั�นิในิการใช�จ่ัายข้องผู้้�บริโภูค อีกทัำ�งนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่างชาติทีำ�ยงัไม่มี จัะส่งผู้ลกระทำบต่อการดำำาเนิินิงานิข้องธุุรกิจัทีำ�ต�องพ้งพิงนัิกท่ำองเทีำ�ยว
ชาวต่างชาติ

ไตรมาส 3 ปี 2563 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ ประเทำศปัจัจุับันิ อย้่ทีำ�ระดัำบ 51.9 และคาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�า อย้่ทีำ� 58.1 ซ้ื้�งค่าดัำชนีิปัจัจุับันิปรับ
ตัวเพิ�มข้้�นิในิเก่อบทุำกภู้มิภูาค โดำยจัำาแนิกตามภู้มิภูาค ไดำ�ดัำงนีิ� ในีเขึ้ตกรุุงเทพิ่ ฯ และปริุมณ์ฑล ดัำชนีิ ฯ ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 49.3  และคาดำการณ์์ ฯ 
อย้ที่ำ�ระดัำบ 55.7 เนิ่�องจัากการผู้อ่นิคลายมาตรการปดิำประเทำศ กิจักรรมทำางเศรษฐกจิักลับมาฟ้ื้�นิตัว สะทำ�อนิจัากการใช�จ่ัายในิสินิค�าอุปโภูคบริโภูคมาก
ข้้�นิ โดำยเฉพาะหมวดำอาหารและเคร่�องด่ำ�ม  ในีภาคกลาง ดัำชนีิ ฯ ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 54.1 และคาดำการณ์์ ฯ อย้่ทีำ�ระดัำบ 57.6 จัากปัจัจััยตามฤด้ำกาล
ทีำ�ส่งผู้ลดีำต่อการเพาะปล้กสินิค�าเกษตร ทำำาให�ปริมาณ์สินิค�าเกษตรปรับตัวเพิ�มข้้�นิ ประกอบกับมาตรการช่วยเหล่อเกษตรกร เช่นิงานิมหกรรมแสดำง
สินิค�าเกษตร ทีำ�ช่วยกระตุ�นิการใช�จ่ัายสินิค�าภูายในิประเทำศ และราคาสินิค�าทำางการเกษตรทีำ�ปรับตัวเพิ�มส้งข้้�นิ ส่งผู้ลดีำต่อรายไดำ� กำาลังซ่ื้�อข้องเกษตรกร 
ในีภาคตะวนัีออก ดัำชนีิ ฯ ปัจัจุับันิอย้ที่ำ�ระดัำบ 50.8 และคาดำการณ์์ ฯ อย้ที่ำ�ระดัำบ 61.2  จัากการผู่้อนิปรนิมาตรการควบคมุโรคต่างๆข้องภูาครฐั สถานิ
ประกอบการต่างๆเริ�มเข้�าส่้สถานิการณ์์ปกติไดำ� กลุ่มนัิกลงทุำนิเริ�มกลับเข้�าส่้การดำำาเนิินิงานิข้องธุุรกิจั ส่งผู้ลดีำต่อรายไดำ� และกำาลังซ่ื้�อข้องกลุ่มแรงงานิ ซ้ื้�ง
ส่งผู้ลต่อความเช่�อมั�นิในิการใช�จ่ัายปรับตัวดีำข้้�นิ ในีภาคใต� ดัำชนีิ ฯ ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 52.9  และคาดำการณ์์ ฯ อย้่ทีำ�ระดัำบ 59.9 จัากภูาคการเกษตรทีำ�
ปรับตัวดีำข้้�นิ การข้ยายตัวข้องปริมาณ์สินิค�าทำางการเกษตร อย่างไรก็ตามภูาคการท่ำองเทีำ�ยวยังเป็นิทีำ�ต�องติดำตามสถานิการณ์์อย่างต่อเน่ิ�อง จัากจัำานิวนิ
นัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่างชาติทีำ�ยังไม่กลับมา  ในีภาคเหน่ีอ ดัำชนีิ ฯ ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 52.5 และคาดำการณ์์ ฯ อย้่ทีำ�ระดัำบ 58.8  จัากปัญหาหมอกควันิ
 และการแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 ทีำ�คลี�คลายลง ส่งผู้ลทำำาให�ความเช่�อมั�นิภูาคการทำ่องเทีำ�ยวในิภู้มิภูาคกลับมา นัิกท่ำองเทีำ�ยวภูายในิประเทำศมี
การเดิำนิทำางท่ำองเทีำ�ยวตามสถานิทีำ�ต่างๆมากข้้�นิ ในีภาคตะวันีออกเฉีียู่งเหน่ีอ ดัำชนีิฯ อย้่ทีำ�ระดัำบ 53.4 และดำาดำการณ์์ ฯ อย้่ทีำ�ระดัำบ 58.1  การผู่้อนิ
ปรนิมาตรการควบคุมโรคต่างๆ ส่งผู้ลทำำาให�กิจักรรมต่างๆสามารถเปิดำให�บริการไดำ�อย่างปกติ ทำำาให�มีจัำานิวนิผู้้�บริโภูคออกมาจัับจ่ัายใช�สอยมากข้้�นิ

ส�วนีปัจจัยู่สำาคัญที�มีผู้ลกรุะทบต�อกิจการุ SME ปรุะเทศในีเด่ัอนีนีี� 5 อันีดัับแรุก ไดำ�แก่ 1. ภูาวะเศรษฐกิจัในิประเทำศและอำานิาจัซ่ื้�อข้อง
ประชาชนิ 2. การเปลี�ยนิแปลงพฤติกรรมข้องผู้้�บริโภูค 3. มาตรการในิดำ�านิต่างๆ ข้องรัฐบาล 4. การแข่้งขั้นิในิตลาดำ และ 5. ราคาต�นิทุำนิสินิค�า/
ค่าแรงงานิ
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ดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME
(SME Sentiment Index: SMESI)

ปรุะจำา ไตรุมาส 3 ปี 2563

ดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ปัจจุบันี ในีไตรุมาส 3 
ปี 2563 ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีมาอยู้่�ที�รุะดัับ 51.9 จากไตรุมาสก�อนีหนี�า อยู้่�
ที�รุะดัับ 39.3 เน่ิ�องจัากองค์ประกอบดำ�านิปริมาณ์การผู้ลิต การค�าและ
บริการ คำาสั�งซ่ื้�อ กำาไร  การลงทุำนิ และการจั�างงานิ ปรับเพิ�มข้้�นิมาอย้่
ทีำ�ระดัำบ 56.7 56.7 54.6 51.2  และ 48.9 ตามลำาดัำบ เน่ิ�องจัากปัญหา
ข้องการแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 ทีำ�คลี�คลายลงอย่างมาก และ
มาตรการฟ้ื้�นิฟ้ื้ธุุรกิจั ทีำ�ช่วยให�ธุุรกิจัหลายแห่งกลับมาเปิดำดำำาเนิินิการไดำ�
 ส่งผู้ลดีำต่อภูาคการจั�างานิ รวมถ้งมาตรการกระตุ�นิการใช�จ่ัายข้องภูาค
รัฐ ทำำาให�ผู้้�บริโภูคมีกำาลังซ่ื้�อ และออกมาจัับจ่ัายใช�สอยมากข้้�นิทัำ�งในิภูาค
การท่ำองเทีำ�ยว และการใช�จ่ัายในิครัวเร่อนิ ส่วนิองค์ประกอบดำ�านิต�นิทุำนิ
ลดำลงมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 44.2 เน่ิ�องจัากสถานิประกอบการหลายแห่งกลับมา
เปิดำดำำาเนิินิการ ทำำาให�ค่าใช�จ่ัายข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ ทัำ�งการสต๊อค
สินิค�า และค่าจั�างแรงงานิ รวมถ้งค่าสินิค�าอุปกรณ์์ด้ำแลความสะอาดำตาม
มาตรการควบคุมโรค 

ดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME คาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�าง
หนี�า ในีเด่ัอนีไตรุมาส 3 ปี 2563 อยู้่�ที�รุะดัับ 58.1 ปรัุบลดัลงเล็กนี�อยู่
จากไตรุมาสก�อนีหนี�ที�รุะดัับ 58.7 แม�ในิปจััจุับันิภูาวะเศรษฐกจิัจัะมีการ
ปรับตัวดีำข้้�นิ แต่จัากความกังวลต่อปัญหาการแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ
-19 รอบสอง ยังส่งกระทำบต่อความเช่�อมั�นิในิการใช�จ่ัายข้องผู้้�บริโภูค อีก
ทัำ�งนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่างชาติทีำ�ยังไม่มี จัะส่งผู้ลกระทำบต่อการดำำาเนิินิงานิ
ข้องธุุรกิจัทีำ�ต�องพ้งพิงนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่างชาติ

ดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ปัจจุบันี ในีเด่ัอนี
กันียู่ายู่นี 2563 ภาคการุผู้ลิต และภาคการุค�าและภาคการุบรุิการุมี
ค�าดััชนีี ฯ อยู้่�ที�รุะดัับ 52.7 , 51.5 และ 51.7 ตามลำาดัับ ซ้ื้�งภูาคการ
ผู้ลิต ถ่อว่ามีค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ ปรับตัวเพิ�มข้้�นิมากทีำ�สุดำ และอย้ใ่นิ
ระดัำบทีำ�ส้งทีำ�สุดำ เม่�อเทีำยบกับภูาคการบริการและค�า เป็นิการปรับตัวเพิ�ม
ข้้�นิในิทุำกสาข้าธุุรกิจั ซ้ื้�งจัากสถานิประกอบการกลับมาเปิดำดำำาเนิินิการ
ไดำ� และมาตรการส่งเสริมจัากภูาครัฐทีำ�กระตุ�นิการใช�จ่ัายข้องผู้้�บริโภูค
 ทำำาให�ภูาคการผู้ลิตมีปริมาณ์การผู้ลิตมากข้้�นิ อีกทัำ�งจัากการปัญหาการ
แพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำทีำ�เริ�มคลี�คลาย และการผู่้อนิปรนิมาตรการ
ควบคุมโรคต่างๆ  ทำำาให�ภูาคการท่ำองเทีำ�ยวภูายในิประเทำศปรับตัวดีำข้้�นิ
ในิทุำกภู้มิภูาค ซ้ื้�งยังส่งผู้ลดีำต่อธุุรกิจัทีำ�เกี�ยวเน่ิ�อง และการใช�จ่ัายในิร�านิ
ค�าปลีกอาหารและเคร่�องด่ำ�ม 

ดััชนีีภาวะเศรุษฐกิจและธุุรุกิจอ่�นี ๆ ไตรุมาส 3 ปี 2563         
ค�าดััชนีี ฯ ในีทุกดััชนีีปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นี โดำยเฉพาะดัำชนีิสภูาพคล่องข้อง
ธุุรกิจั และดัำชนีิการส่งออกทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ จัากสถานิการณ์์การแพร่
ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 ทีำ�เริ�มคลี�คลาย ทำำาให�ภูาวะเศรษฐกิจัภูายในิ
ประเทำศทีำ�เริ�มฟ้ื้�นิตัว และมาตรการสง่เสริมข้องภูาครฐัทีำ�ช่วยกระตุ�นิการใช�
จ่ัายข้องผู้้�บริโภูค ซ้ื้�งส่งผู้ลทำำาให�ดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัภูายในิประเทำศ และ
ภูาพรวมธุุรกิจัปรับตัวเพิ�มข้้�นิมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 45.4 และ 52.4 จัากไตรมาส
ก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 29.7 และ 35.5 ตามลำาดัำบ แต่อย่างไรก็ตามภูาวะ
เศรษฐกิจัยังเติบโตอย้่ในิระดัำบตำ�า เน่ิ�องจัากข้�อจัำากัดำดำ�านิการเดิำนิทำาง
ระหว่างประเทำศ ทำำาให�การซ่ื้�อข้ายกับนัิกลงทุำนิชาวต่างชาติดำำาเนิินิไปไดำ�
ค่อนิข้�างช�า อีกทัำ�งความเช่�อมั�นิข้องนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่างชาติยงัไม่กลับมา
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ไตรมาส 3 ปี 2563 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ ประเทำศปัจัจุับันิ อย้่
ทีำ�ระดัำบ 51.9 และคาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�า อย้่ทีำ� 58.1 ซ้ื้�งค่าดัำชนีิ
ปัจัจุับันิปรับตัวเพิ�มข้้�นิในิเก่อบทุำกภู้มิภูาค โดำยจัำาแนิกตามภู้มิภูาค ไดำ�
ดัำงนีิ� ในีเขึ้ตกรุุงเทพิ่ ฯ และปริุมณ์ฑล ดัำชนีิ ฯ ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 49.3  
และคาดำการณ์์ ฯ อย้่ทีำ�ระดัำบ 55.7 เน่ิ�องจัากการผู่้อนิคลายมาตรการปิดำ
ประเทำศ กิจักรรมทำางเศรษฐกิจักลับมาฟ้ื้�นิตัว สะทำ�อนิจัากการใช�จั่าย
ในิสินิค�าอุปโภูคบริโภูคมากข้้�นิ โดำยเฉพาะหมวดำอาหารและเคร่�องด่ำ�ม
  ในีภาคกลาง ดัำชนีิ ฯ ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 54.1 และคาดำการณ์์ ฯ อย้่ทีำ�
ระดัำบ 57.6 จัากปัจัจััยตามฤด้ำกาลทีำ�ส่งผู้ลดีำตอ่การเพาะปล้กสินิค�าเกษตร 
ทำำาให�ปริมาณ์สินิค�าเกษตรปรับตัวเพิ�มข้้�นิ ประกอบกับมาตรการช่วยเหล่อ
เกษตรกร เช่นิงานิมหกรรมแสดำงสินิค�าเกษตร ทีำ�ช่วยกระตุ�นิการใช�จ่ัาย
สินิค�าภูายในิประเทำศ และราคาสินิค�าทำางการเกษตรทีำ�ปรับตัวเพิ�มส้ง
ข้้�นิ ส่งผู้ลดีำต่อรายไดำ� กำาลังซ่ื้�อข้องเกษตรกร ในีภาคตะวันีออก ดัำชนีิ ฯ 
ปัจัจุับันิอย้ที่ำ�ระดัำบ 50.8 และคาดำการณ์์ ฯ อย้ที่ำ�ระดัำบ 61.2  จัากการผู่้อนิ
ปรนิมาตรการควบคุมโรคต่างๆข้องภูาครัฐ สถานิประกอบการต่างๆเริ�ม
เข้�าส่้สถานิการณ์์ปกติไดำ� กลุ่มนัิกลงทุำนิเริ�มกลับเข้�าส่้การดำำาเนิินิงานิข้อง
ธุุรกิจั ส่งผู้ลดีำต่อรายไดำ� และกำาลังซ่ื้�อข้องกลุ่มแรงงานิ ซ้ื้�งส่งผู้ลต่อความ
เช่�อมั�นิในิการใช�จ่ัายปรับตัวดีำข้้�นิ ในีภาคใต� ดัำชนีิ ฯ ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 
52.9  และคาดำการณ์์ ฯ อย้่ทีำ�ระดัำบ 59.9 จัากภูาคการเกษตรทีำ�ปรับตัวดีำ
ข้้�นิ การข้ยายตัวข้องปรมิาณ์สนิิค�าทำางการเกษตร อยา่งไรกต็ามภูาคการ
ท่ำองเทีำ�ยวยังเป็นิทีำ�ต�องติดำตามสถานิการณ์์อย่างต่อเน่ิ�อง จัากจัำานิวนินัิก
ท่ำองเทีำ�ยวชาวต่างชาติทีำ�ยังไม่กลับมา  ในีภาคเหน่ีอ ดัำชนีิ ฯ ปัจัจุับันิอย้่
ทีำ�ระดัำบ 52.5 และคาดำการณ์์ ฯ อย้่ทีำ�ระดัำบ 58.8  จัากปัญหาหมอกควันิ 
และการแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 ทีำ�คลี�คลายลง ส่งผู้ลทำำาให�ความเช่�อ
มั�นิภูาคการทำอ่งเทีำ�ยวในิภูมิ้ภูาคกลบัมา นัิกท่ำองเทีำ�ยวภูายในิประเทำศมกีาร
เดิำนิทำางท่ำองเทีำ�ยวตามสถานิทีำ�ต่างๆมากข้้�นิ ในีภาคตะวันีออกเฉีียู่งเหน่ีอ
 ดัำชนีิฯ อย้่ทีำ�ระดัำบ 53.4 และดำาดำการณ์์ ฯ อย้่ทีำ�ระดัำบ 58.1  การผู่้อนิ
ปรนิมาตรการควบคุมโรคต่างๆ ส่งผู้ลทำำาให�กิจักรรมต่างๆสามารถเปิดำให�
บริการไดำ�อยา่งปกติ ทำำาให�มีจัำานิวนิผู้้�บริโภูคออกมาจัับจ่ัายใช�สอยมากข้้�นิ



ภาวะเศรุษฐกิจในีปรุะเทศและอำานีาจซื้่�อขึ้องปรุะชาชนีเป็นี
ปัจจัยู่กรุะทบสำาคัญที�สดุัขึ้อง SME ในีทุกภ้มภิาค ซ้ื้�งผู้้�ประกอบการ SME 
ส่วนิใหญมี่ยอดำคำาสั�งซ่ื้�อจัากผู้้�บรโิภูคภูายในิประเทำศเปน็ิหลกั ทำำาให�ภูาวะ
เศรษฐกจิัข้องประเทำศ และกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บรโิภูคสง่ผู้ลอยา่งมากตอ่ธุุรกจิั
 SME เนิ่�องจัากผู้้�บรโิภูคกงัวลตอ่ภูาวะเศรษฐกจิัภูายในิประเทำศจัะสง่ผู้ล
ต่อการดำำาเนิินิงานิข้องธุุรกิจั เป็นิปัจัจััยสำาคัญต่อการเปลี�ยนิแปลงการจั�าง
งานิ ทีำ�จัะส่งผู้ลกระทำบต่อรายไดำ� และกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูค

และการุเปลี�ยู่นีแปลงพิ่ฤติกรุรุมขึ้องผู้้�บริุโภค  มาตรุการุในีดั�านี
ต�าง ๆ ขึ้องรัุฐบาลต�อกิจการุ  การุแขึ้�งขัึ้นีในีตลาดั และรุาคาต�นีทุนี
สินีค�า/ค�าแรุง เป็นีปัจจัยู่กรุะทบสำาคัญขึ้อง SME ในีทุกภ้มิภาค จัาก
การสำารวจัข้�อม้ลเด่ำอนิกรกฎาคม-กันิยายนิ 2563 พบว่า 4 ปัจัจััยดัำงกล่าว
เป็นิปัจัจััยกระทำบสำาคัญข้อง SME  เน่ิ�องจัากมาตรการกระตุ�นิการใช�จ่ัาย
ข้องภูาครัฐทีำ�ช่วยเพิ�มรายไดำ� และกำาลังซ่ื้�อให�ผู้้�บริโภูคมีการออกมาจัับจ่ัาย
ใช�สอยมากข้้�นิ แต่อยา่งไรกต็ามการแข่้งขั้นิกันิข้องธุุรกจิัในิหลายสาข้า ส่ง
ผู้ลกระทำบต่อธุุรกิจัรายเล็กทีำ�จัะเสียเปรียบต่อการแข่้งขั้นิกับธุุรกิจัรายใหญ่
 ทำำาให�กลุ่มล้กค�าหันิไปใช�ธุุรกิจัรายใหญ่ทีำ�มีการตลาดำทีำ�ด้ำงด้ำดำมากกว่า
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ค�าดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในีไตรุมาสปัจจุบันี
อยู้่�ที�รุะดัับ 49.3 ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีจากไตรุมาสก�อนีหนี�าที�รุะดัับ 37.2 
จัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ ปริมาณ์การผู้ลิต การค�า และการบริการทีำ�ปรับ
ตัวเพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิอย่างเห็นิไดำ�ชัดำ ซ้ื้�ง
ภูาคการผู้ลิตมีค่าดัำชนีิ ฯ ปรับตัวเพิ�มข้้�นิมากทีำ�สุดำ เม่�อเทีำยบกับภูาคการค�า
 และบริการ เน่ิ�องจัากการผู่้อนิคลายมาตรการปิดำประเทำศ กิจักรรมทำาง
เศรษฐกจิักลับมาฟ้ื้�นิตัว สะทำ�อนิจัากการใช�จ่ัายในิสินิค�าอุปโภูคบริโภูคมาก
ข้้�นิ โดำยเฉพาะหมวดำอาหารและเคร่�องด่ำ�ม และธุุรกิจัยังดำำาเนิินิการข้าย
ผู่้านิช่องทำางออนิไลน์ิต่อเน่ิ�อง ทำำาให�ธุุรกิจัมียอดำคำาสั�งซ่ื้�อจัากทัำ�งหนิ�าร�านิ
และออนิไลน์ิ และการฟ้ื้�นิตัวข้องนัิกท่ำองเทีำ�ยวคนิไทำย จัากการนิิยมเดิำนิ
ทำางท่ำองเทีำ�ยวในิสถานิทีำ�กรุงเทำพ ฯ ส่งผู้ลให�ธุุรกิจัทีำ�เกี�ยวเน่ิ�องข้ยายตัว
 รวมถ้งสาข้ารถจัักรยานิยนิต์/รถยนิต์ และสถานีินิำ�ามันิ ทีำ�มีค่าดัำชนีิปรับ
ตัวเพิ�มข้้�นิมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 60.1 และ 56.3 จัากไตรมาสก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 
42.2 และ 41.4 ตามลำาดัำบ จัากการเดิำนิทำางข้องประชาชนิกลับมาดำำาเนิินิ
ไดำ�อย่างปกติ มีการเดิำนิทำางสัญจัรมากข้้�นิ ในีส�วนีขึ้องค�าดััชนีีความเช่�อ
มั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME คาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�าอยู้่�ที�รุะดัับ 55.7 
เป็นีผู้ลมาจากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์คำาสั�งซ่ื้�อจัะเพิ�มข้้�นิ

ในีส�วนีขึ้องดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคการุ
ผู้ลิต ในิไตรมาสปจััจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ 52.7 ปรบัข้้�นิจัาก
ไตรมาสก่อนิทีำ�ระดัำบ 35.6 เป็นิผู้ลจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์
การผู้ลิตปรับตัวเพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิอย่าง
เห็นิไดำ�ชัดำ ซ้ื้�งเป็นิการปรับเพิ�มข้้�นิในิทุำกสาข้าการผู้ลิต เน่ิ�องจัากการผู่้อนิ
คลายมาตรการปิดำประเทำศ กิจักรรมทำางเศรษฐกิจักลับมาฟ้ื้�นิตัว สะทำ�อนิ
จัากการใช�จ่ัายในิสินิค�าอุปโภูคบริโภูคมากข้้�นิ โดำยเฉพาะหมวดำอาหาร
และเคร่�องด่ำ�ม และธุุรกิจัยงัดำำาเนิินิการข้ายผู่้านิช่องทำางออนิไลน์ิต่อเน่ิ�อง
 ทำำาให�ธุุรกิจัมียอดำคำาสั�งซ่ื้�อจัากทัำ�งหนิ�าร�านิและออนิไลน์ิ ในีส�วนีขึ้องค�า
ดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME คาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�าอยู้่�
ที�รุะดัับ 59.3 เป็นีผู้ลมาจากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์คำาสั�งซ่ื้�อจัะเพิ�มข้้�นิ 
เน่ิ�องจัากการใช�จ่ัายข้องผู้้�บริโภูคจัะปรับตัวเพิ�มข้้�นิ

ดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SMESI
ในีเขึ้ตกรุุงเทพิ่ฯ และปริุมณ์ฑล 

ปรุะจำา ไตรุมาส 3 ปี 2563

ปรุะเด็ันีสำาคัญ

• ค�าดัชันีคีวามเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME กรุงุเทพิ่ฯ
 และปรุิมณ์ฑล ปรุับตัวเพิ่ิ�มขึ้้�นีจากไตรุมาสก�อนีหนี�ามาอยู่้�
ที�รุะดัับ 50.6  จากปัจจัยู่ดั�านีคำาสั�งซื้่�อ ปรุิมาณ์การุผู้ลิต
การุค�า และการุบรุิการุที�ปรุับตัวเพิ่ิ�มขึ้้�นี ส�งผู้ลทำาให�กำาไรุ
ขึ้องกิจการุปรุับตัวเพิ่ิ�มขึ้้�นีอยู่�างเห็นีไดั�ชัดั ซื้้�งภาคการุผู้ลิต
มีค�าดััชนีี ฯ ปรุับตัวเพิ่ิ�มขึ้้�นีมากที�สุดั เม่�อเทียู่บกับภาคการุ
ค�า และบรุิการุ

• เน่ี�องจากการุผู้�อนีคลายู่มาตรุการุปิดัปรุะเทศ
 กิจกรุรุมทางเศรุษฐกิจกลับมาฟื้นีตัว สะท�อนีจากการุใช�
จ�ายู่ในีสินีค�าอุปโภคบรุโิภคมากข้ึ้�นี โดัยู่เฉีพิ่าะหมวดัอาหารุ
และเครุ่�องดั่�ม

• การุฟื้นีตัวขึ้องนีักท�องเที�ยู่วคนีไทยู่ จากการุนีิยู่ม
เดัินีทางท�องเที�ยู่วในีสถานีที�กรุุงเทพิ่ ฯ ส�งผู้ลให�ธุุรุกิจที�
เกี�ยู่วเน่ี�องขึ้ยู่ายู่ตัว รุวมถ้งสาขึ้ารุถจักรุยู่านียู่นีต์/รุถยู่นีต์
 และสถานีีนีำ�ามันี ที�มีค�าดััชนีีปรุับตัวเพิ่ิ�มขึ้้�นีมาอยู้่�ที�รุะดัับ
 60.1 และ 56.3 จากไตรุมาสก�อนีหนี�าที�รุะดัับ 42.2 และ
 41.4 ตามลำาดัับ
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ในีส�วนีขึ้องดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคการุ
บริุการุ ในิไตรมาสปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ 46.4 ลดำลงจัาก
ไตรมาสก่อนิทีำ�ระดัำบ 37.2 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์
การบริการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการเพิ�มข้้�นิ โดำยค่าดัำชนีิ
 ฯ ปรับตัวเพิ�มข้้�นิทุำกสาข้าการบริการ โดำยเฉพาะสาข้าการท่ำองเทีำ�ยว ทีำ�มี
ค่าดัำชนีิปรับตัวเพิ�มข้้�นิมากทีำ�สุดำมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 62.8 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�
ระดัำบ 44.2 ซ้ื้�งเป็นิการฟ้ื้�นิตัวข้องนัิกท่ำองเทีำ�ยวคนิไทำย จัากการนิิยมเดิำนิ
ทำางทำ่องเทีำ�ยวในิสถานิทีำ�กรุงเทำพ ฯ ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�
ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ 55.1 เป็นิผู้ล
มาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์คำาสั�งซ่ื้�อจัะค่อนิข้�างทำรงตัว เน่ิ�องจัากผู้้�
ประกอบการคาดำการณ์์กำาลังซ่ื้�อจัากกลุ่มนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่างชาติจัะยัง
ไม่ฟ้ื้�นิตัวในีส�วนีขึ้องดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคการุค�า

 ในิไตรมาสปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้่ทีำ�ระดัำบ 50.6 ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ
จัากไตรมาสก่อนิทีำ�ระดัำบ 38.2 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และ
ปริมาณ์การค�าปรับตัวเพิ�มข้้�นิอยา่งมาก ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับ
ตัวเพิ�มข้้�นิ ซ้ื้�งเป็นิการปรับตัวเพิ�มข้้�นิในิทุำกสาข้าการค�า โดำยเฉพาะสาข้า
รถจัักรยานิยนิต์/รถยนิต์ และสถานีินิำ�ามันิ ทีำ�มีค่าดัำชนีิปรับตัวเพิ�มข้้�นิมา
อย้่ทีำ�ระดัำบ 60.1 และ 56.3 จัากไตรมาสก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 42.2 และ
 41.4 ตามลำาดัำบ เน่ิ�องจัากกิจักรรมต่างๆทีำ�เริ�มฟ้ื้�นิตัวมากข้้�นิ การเดิำนิ
ทำางข้องประชาชนิกลับมาดำำาเนิินิไดำ�อย่างปกติ มีการเดำินิทำางสัญจัรมาก
ข้้�นิ ในีส�วนีขึ้องค�าดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME คาดัการุณ์์ 3 
เด่ัอนีขึ้�างหนี�าอยู้่�ที�รุะดัับ 54.1 เป็นีผู้ลมาจากผู้้�ประกอบการประเมนิิคำา
สั�งซ่ื้�อจัะคอ่นิข้�างทำรงตวั เนิ่�องจัากการเคล่�อนิย�ายข้องกลุ่มแรงงานิ และผู้้�
ประกอบการต่างๆเริ�มเข้�าส่้ภูาวะปกติ



ดััชนีีภาวะเศรุษฐกิจและธุุรุกิจ SME
ปรุะจำาไตรุมาส 3 ปี 2563

ภูาพรวมดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัในิเข้ตกรุงเทำพฯ 
และปริมณ์ฑล ปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัากไตรมาสก่อนิหนิ�า ซ้ื้�งปรับเพิ�ม
ข้้�นิในิเก่อบทำุกค่าดัำชนีิ โดำยเฉพาะภูาพรวมธุุรกิจั และภูาวะ
เศรษฐกิจัภูายในิประเทำศทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิมาอย้ที่ำ�ระดัำบ 39.0 และ
 50.7  จัากไตรมาสก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 26.9 และ 34.9 ตามลำาดัำบ
เน่ิ�องจัากการฟ้ื้�นิตัวจัากปัญหาการแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 
ทัำ�งภูาคธุุรกิจั และภูาคการใช�จ่ัายข้องผู้้�บริโภูคทีำ�ปรับตัวดีำข้้�นิ ธุุรกิจั
หลายสาข้าดำำาเนิินิงานิไดำ�อยา่งปกติ ผู้้�บริโภูคออกมาจัับจ่ัายใช�สอย
มากข้้�นิ โดำยเฉพาะในิหมวดำสนิิค�าอุปโภูคบรโิภูค รวมถ้งการฟ้ื้�นิตัว
ข้องนัิกท่ำองเทีำ�ยวคนิไทำยทีำ�มีการเดิำนิทำางท่ำองเทีำ�ยวมากข้้�นิ ซ้ื้�งนิิยม
ท่ำองเทีำ�ยวในิสถานิทีำ�ทีำ�ใกล�กรุงเทำพ ฯ ในิระยะทำางใกล� ๆ ซ้ื้�งส่งผู้ล
ดีำต่อการใช�จ่ัายข้องผู้้�บริโภูคในิพ่�นิทีำ�

7

ปัจจัยู่ภาวะเศรุษฐกิจในีปรุะเทศและอำานีาจซ่ื้�อขึ้องปรุะชาชนี
ส�งผู้ลต�อกิจการุมากที�สุดั โดำยปัจัจััยทีำ�ส่งผู้ลกระทำบรองลงมา ไดำ�แก่ การ
เปลี�ยนิแปลงพฤติกรรมข้องผู้้�บริโภูค มาตรการในิดำ�านิต่าง ๆ ข้องรัฐบาล
ต่อกิจัการ การแข่้งขั้นิในิตลาดำ และราคาต�นิทุำนิสินิค�า/ค่าแรงงานิตาม
ลำาดัำบ
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ค�าดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในีไตรุมาสปัจจุบันี
อยู้่�ที�รุะดัับ 52.9 ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีจากไตรุมาสก�อนีหนี�าที�รุะดัับ 41.9 
จัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ ปริมาณ์การผู้ลิต การค�า และการบริการทีำ�ปรับ
ตัวเพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิอย่างเห็นิไดำ�ชัดำ ซ้ื้�ง
ภูาคการบริการมีคา่ดัำชนีิ ฯ ปรับตัวเพิ�มข้้�นิมากทีำ�สดุำ เม่�อเทีำยบกับภูาคการ
ค�า และภูาคการผู้ลิต โดำยเฉพาะสาข้าดำ�านิการข้นิส่งสินิค�าทีำ�มีค่าดัำชนีิปรับ
ตัวเพิ�มข้้�นิมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 73.6 จัากไตรมาสก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 51.5 ซ้ื้�งไดำ�
รับผู้ลดีำจัากภูาคการเกษตรทีำ�ปรับตัวดีำข้้�นิ การข้ยายตัวข้องปริมาณ์สินิค�า
ทำางการเกษตร อีกทัำ�งการผู่้อนิปรนิมาตรการควบคุมโรค ทำำาให�มีความ
ต�องการใช�บริการข้นิส่งสินิค�าไปตามสถานิทีำ�ต่างๆทัำ�งการข้นิส่งภูายในิ
ประเทำศ และผู่้านิชายแดำนิ เป็นิต�นิ และจัากรายไดำ� และกำาลังซ่ื้�อข้อง
เกษตรกรปรับตัวดีำข้้�นิ ส่งผู้ลให�มีการใช�จ่ัายในิสินิค�าอุปโภูคบริโภูคอย่าง
ต่อเน่ิ�อง อยา่งไรก็ตามภูาคการท่ำองเทีำ�ยวยังเป็นิทีำ�ต�องติดำตามสถานิการณ์์
อยา่งต่อเน่ิ�อง จัากจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่างชาติทีำ�ยงัไม่กลับมา ในิส่วนิ
ข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�า
อย้่ทีำ�ระดัำบ 59.9 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์คำาสั�งซ่ื้�อข้องผู้้�
บริโภูคจัะลดำลง

ในีส�วนีขึ้องดััชนีีความเช่�อมั�นี ผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคการุ
ผู้ลิต ในิไตรมาสปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้่ทีำ�ระดัำบ 48.6 ปรับตัว
เพิ�มข้้�นิจัากไตรมาสก่อนิทีำ�ระดัำบ 42.8 เป็นิผู้ลจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ 
และปริมาณ์การผู้ลิตปรับตัวเพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัว
เพิ�มข้้�นิอย่างเห็นิไดำ�ชัดำ ซ้ื้�งเป็นิการปรับเพิ�มข้้�นิในิทุำกสาข้าการผู้ลิต โดำย
เฉพาะสาข้ายางและพลาสติก ทีำ�มีค่าดัำชนีิปรับตัวเพิ�มข้้�นิมากทีำ�สุดำมาอย้ที่ำ�
ระดัำบ 56.1 จัากไตรมาสก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 43.2  จัากการฟ้ื้�นิตัวข้องภูาค
การส่งออก  ภูายหลังปัญหาไวรัสโควิดำ-19 ทีำ�คลี�คลาย มีการผู่้อนิปรนิ
มาตรการคบคุมโรคต่างๆ ทำำาให�สามารถข้นิส่งสินิค�าระหว่างชายแดำนิไดำ�
 อีกทัำ�งจัากปัจัจััยตามฤด้ำกาล ส่งผู้ลทำำาให�มีปริมาณ์ยางมากข้้�นิ ซ้ื้�งภูาค
ธุุรกิจั หร่อโรงงานิมีวัตถุดิำบในิการผู้ลิตมากข้้�นิ ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความ
เช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ 57.5 
เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์คำาสั�งซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคจัะลดำลง 
เน่ิ�องจัากการคำาสั�งซ่ื้�อข้องชาวต่างชาติยังคงค่อนิข้�างตำ�า ซ้ื้�งส่งผู้ลกระทำบ
ต่อความเช่�อมั�นิข้องผู้้�ประกอบการ

ดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SMESI ภาคใต�
ปรุะจำา ไตรุมาส 3 ปี 2563

ปรุะเดั็นีสำาคัญ

•  ค�าดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคใต�
 ปรุับตัวเพิิ่�มขึ้้�นีจากไตรุมาสก�อนีหนี�ามาอยู่้�ที�รุะดัับ 52.9 
จากปัจจัยู่ดั�านีคำาสั�งซื้่�อ ปรุิมาณ์การุผู้ลิต การุค�า และการุ
บรุกิารุที�ปรุบัตวัเพิิ่�มข้ึ้�นี ส�งผู้ลทำาให�กำาไรุขึ้องกิจการุปรุบัตัว
เพิ่ิ�มขึ้้�นีอยู่�างเห็นีไดั�ชัดั ซื้้�งภาคการุบรุิการุมีค�าดััชนีี ฯ ปรุับ
ตัวเพิ่ิ�มขึ้้�นีมากที�สุดั เม่�อเทียู่บกับภาคการุค�า และการุผู้ลิต

• จากภาคการุเกษตรุที�ปรุับตัวดัีข้ึ้�นี การุขึ้ยู่ายู่
ตัวขึ้องปรุิมาณ์สินีค�าทางการุเกษตรุ อีกทั�งการุผู้�อนีปรุนี
มาตรุการุควบคุมโรุค ทำาให�มีความต�องการุใช�บรุิการุขึ้นีส�ง
สนิีค�าไปตามสถานีที�ต�างๆทั�งการุขึ้นีส�งภายู่ในีปรุะเทศ และ
ผู้�านีชายู่แดันี 

• ภาคการุท�องเที�ยู่วยู่งัเป็นีที�ต�องตดิัตามสถานีการุณ์์
อยู่�างต�อเนี่�อง จากจำานีวนีนีักท�องเที�ยู่วชาวต�างชาติที�ยู่ังไม�
กลับมา
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ในีส�วนีขึ้องดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคการุค�า 
ในิไตรมาสปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้่ทีำ�ระดำับ 52.2 ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ
จัากไตรมาสก่อนิทีำ�ระดัำบ 42.6 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และ
ปริมาณ์การค�าปรับตัวเพิ�มข้้�นิอยา่งมาก ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับ
ตัวเพิ�มข้้�นิ ซ้ื้�งเป็นิการปรับตัวเพิ�มข้้�นิในิทุำกสาข้าการค�า โดำยเฉพาะสาข้า
สถานีินิำ�ามันิ ทีำ�มีค่าดัำชนีิปรับตัวเพิ�มข้้�นิมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 58.0 จัากไตรมาส
ก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 43.1 จัากปัจัจััยดำ�านิการฟ้ื้�นิตัวข้องเศรษฐกิจั การข้ยาย
ตัวข้องปรมิาณ์สินิค�าทำางการเกษตร ทำำาให�มีการข้นิสง่สินิค�าไปตามสถานิ
ทีำ�ต่างๆมากข้้�นิ อีกทัำ�งจัากรายไดำ� และกำาลังซ่ื้�อข้องเกษตรกรปรับตัวดีำข้้�นิ
 ส่งผู้ลให�มกีารใช�จ่ัายในิสนิิค�าอุปโภูคบรโิภูคอยา่งต่อเน่ิ�อง ในิสว่นิข้องคา่
ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�
ระดัำบ 59.3 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการประเมินิคำาสั�งซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูค
จัะลดำลง เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์กำาลังซ่ื้�อข้องชาวต่างชาติจัะ
ยังไม่ฟ้ื้�นิตัว

ในีส�วนีขึ้องดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคการุ
บริุการุ ในิไตรมาสปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้่ทีำ�ระดัำบ 55.7 ปรับตัว
เพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 40.6 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และ
ปริมาณ์การบรกิารปรบัตัวเพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกจิัการเพิ�มข้้�นิ โดำย
ค่าดัำชนีิ ฯ ปรับตัวเพิ�มข้้�นิในิทุำกสาข้าการบริการ โดำยเฉพาะสาข้าดำ�านิการ
ข้นิส่งสินิค�า ทีำ�มีค่าดัำชนีิปรับตัวเพิ�มข้้�นิมากทีำ�สุดำมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 73.6 จัาก
ไตรมาสก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 51.5 ซ้ื้�งไดำ�รับผู้ลดีำจัากภูาคการเกษตรทีำ�ปรับ
ตัวดีำข้้�นิ อีกทัำ�งการผู่้อนิปรนิมาตรการควบคุมโรค ทีำ�ทำำาให�มีการข้นิส่งสินิค�า
ผู่้านิชายแดำนิมากข้้�นิ อยา่งไรกต็ามภูาคการทำอ่งเทีำ�ยวยงัเป็นิทีำ�ต�องติดำตาม
สถานิการณ์์อย่างต่อเน่ิ�อง จัากจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่างชาติทีำ�ยังไม่
กลับมา ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 
3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้ที่ำ�ระดัำบ 61.3 เปน็ิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์
คำาสั�งซ่ื้�อข้องผู้้�บรโิภูคจัะลดำลง  เนิ่�องจัากผู้้�ประกอบการยงักังวลต่อความ
เช่�อมั�นิข้องกลุ่มนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวตา่งชาต ิทีำ�จัะสง่ผู้ลกระทำบตอ่ธุุรกจิัภูาค
การท่ำองเทีำ�ยว
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ดััชนีีภาวะเศรุษฐกิจและธุุรุกิจ SMESI
ปรุะจำาไตรุมาส 3 ปี 2563

ภูาพรวมดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัในิภูาคใต� ปรับตัว
เพิ�มข้้�นิจัากไตรมาสก่อนิหนิ�า ซ้ื้�งปรับเพิ�มข้้�นิในิทุำกค่าดัำชนีิ โดำยเฉ
พาภูาพรวมธุุรกิจั และภูาวะเศรษบกิจัในิประเทำศทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ
มาอย้่ทีำ�ระดัำบ 55.2 และ52.1 จัากไตรมาสก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 39.5 
และ38.7 เน่ิ�องจัากปัจัจััยตามฤด้ำกาลทีำ�ส่งผู้ลดีำต่อปริมาณ์ผู้ลผู้ลิต
ทำางการเกษตร อีกทัำ�งจัากการเริ�มฟ้ื้�นิตัวข้องภูาวะเศรษฐกิจั การ
ผู่้อนิปรนิมาตรการควบคุมโรคทีำ�ส่งผู้ลให�ภูาคการส่งออกปรับตัวดีำ
ข้้�นิ อย่างไรก็ตามจัากปัญหาการแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 ทีำ�
ยังส่งผู้ลกระทำบต่อการเดำินิทำางข้องนิักท่ำองเทีำ�ยว ทำำาให�ภูาคการ
ท่ำองเทีำ�ยวในิภู้มิภูาคยังฟ้ื้�นิตัวไดำ�ไม่มากนัิก และกำาลังซ่ื้�อข้องชาว
ต่างชาติเป็นิปัจัจััยสำาคัญในิการใช�จ่ัายในิภู้มิภูาค

ปัจจัยู่ภาวะเศรุษฐกิจในีปรุะเทศและอำานีาจซ่ื้�อขึ้องปรุะชาชนี
ส�งผู้ลต�อกิจการุมากที�สุดั โดำยปัจัจััยทีำ�ส่งผู้ลกระทำบรองลงมา ไดำ�แก่ 
มาตรการในิดำ�านิต่าง ๆ  ข้องรัฐบาลต่อกิจัการ การเปลี�ยนิแปลงพฤติกรรม
ข้องผู้้�บริโภูค ราคาต�นิทุำนิสินิค�า/ค่าแรง  และ การแข่้งขั้นิในิตลาดำ ตาม
ลำาดัำบ
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ค�าดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในีไตรุมาสปัจจุบันี
อยู้่�ที�รุะดัับ 53.4 ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีจากไตรุมาสก�อนีหนี�าที�รุะดัับ 38.4 
จัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ ปริมาณ์การผู้ลิต การค�า และการบริการทีำ�ปรับ
ตัวเพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิอย่างเห็นิไดำ�ชัดำ
 ซ้ื้�งภูาคการผู้ลิตมีค่าดัำชนีิ ฯ ปรับตัวเพิ�มข้้�นิมากทีำ�สุดำ เม่�อเทีำยบกับภูาค
บริการ และภูาคการค�า จัากการผู่้อนิปรนิมาตรการควบคุมโรคต่างๆ ส่ง
ผู้ลทำำาให�กิจักรรมตา่งๆสามารถเปดิำให�บริการไดำ�อยา่งปกต ิเช่นิ งานิอเีว�นิท์ำ 
คอนิเสิร์ต  และสนิามกีฬา เป็นิต�นิ ทำำาให�มีจัำานิวนิผู้้�บริโภูคออกมาจัับจ่ัาย
ใช�สอยมากข้้�นิ ส่งผู้ลดีำต่อธุุรกิจัในิหลายสาข้า เช่นิโรงแรม รถรับเหมา และ
ร�านิอาหาร เป็นิต�นิ โดำยเฉพาะสาข้าผู้ลิตอาหารและเคร่�องด่ำ�มทีำ�มีค่าดัำชนีิ
ปรับตัวเพิ�มข้้�นิมาอย้ที่ำ�ระดัำบ 58.9 จัากไตรมาสกอ่นิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 33.4 ในิ
กลุ่มสินิค�าทำ�องถิ�นิ(OTOP)  ทีำ�กลุ่มนัิกท่ำองเทีำ�ยว และคนิเดิำนิทำาง มักนิิยม
ซ่ื้�อเป็นิข้องฝาก/ข้องทีำ�ระล้ก ในีส�วนีขึ้องค�าดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบ
การุ SME คาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�าอยู้่�ที�รุะดัับ 58.1 เป็นีผู้ลมาจากผู้้�
ประกอบการคาดำการณ์์คำาสั�งซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคจัะลดำลง เน่ิ�องจัากผู้้�บริโภูค
มีการระมัดำระวังการใช�จ่ัายมากข้้�นิ ทำำาให�มีปริมาณ์การใช�จ่ัายลดำลง

ในีส�วนีขึ้องดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคการุผู้ลิต
ในิไตรมาสปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้่ทีำ�ระดำับ 54.2 ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ
จัากไตรมาสก่อนิทีำ�ระดัำบ 37.0 เป็นิผู้ลจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และ
ปริมาณ์การผู้ลิตปรับตัวเพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�ม
ข้้�นิอยา่งเห็นิไดำ�ชัดำ ซ้ื้�งเป็นิการปรบัเพิ�มข้้�นิในิทำกุสาข้าการผู้ลติ โดำยเฉพาะ
สาข้าอาหารและเคร่�องด่ำ�ม ทีำ�มีค่าดัำชนีิปรับตัวเพิ�มข้้�นิมากทีำ�สุดำมาอย้่ทีำ�
ระดัำบ 58.9 จัากไตรมาสก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 33.4  เน่ิ�องจัากมาตรการส่ง
เสริมการใช�จ่ัายข้องภูาครัฐ ผู้้�บริโภูคมีการออกมาจัับจ่ัายใช�สอยมากข้้�นิ 
ส่งผู้ลให�มีการข้ยายตัวในิกลุ่มการผู้ลิตอาหารและเคร่�องด่ำ�ม โดำยเฉพาะในิ
กลุ่มสินิค�าทำ�องถิ�นิ(OTOP)  ทีำ�กลุ่มนัิกท่ำองเทีำ�ยว และคนิเดิำนิทำาง มักนิิยม
ซ่ื้�อเป็นิข้องฝาก/ข้องทีำ�ระล้ก ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบ
การ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ 61.6 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�
ประกอบการคาดำการณ์์คำาสั�งซ่ื้�อค่อนิข้�างทำรงตัว เน่ิ�องจัากผู้้�บริโภูคมีการ
ระมัดำระวังการใช�จ่ัายมากข้้�นิ ทำำาให�มีปริมาณ์การใช�จ่ัายลดำลง

ดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SMESI
ภาคตะวันีออกเฉีียู่งเหน่ีอ

ปรุะจำา ไตรุมาส 3 ปี 2563

ปรุะเด็ันีสำาคัญ

• ค�าดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคตะ
วันีออกฉีียู่งเหน่ีอ ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีจากไตรุมาสก�อนีหนี�ามา
อยู้่�ที�รุะดัับ 53.4 จากปัจจัยู่ดั�านีคำาสั�งซ่ื้�อ ปริุมาณ์การุผู้ลิต 
การุค�า และการุบริุการุที�ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นี ส�งผู้ลทำาให�กำาไรุ
ขึ้องกิจการุปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีอยู่�างเห็นีไดั�ชัดั ซ้ื้�งภาคการุผู้ลิต
มีค�าดััชนีี ฯ ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีมากที�สุดั เม่�อเทียู่บกับภาค
บริุการุ และภาคการุค�า

• จากการุผู้�อนีปรุนีมาตรุการุควบคุมโรุคต�างๆ ส�ง
ผู้ลทำาให�กิจกรุรุมต�างๆสามารุถเปิดัให�บริุการุไดั�อยู่�างปกติ 
เช�นี งานีอีเว�นีท์ คอนีเสิร์ุต  และสนีามกีฬา เป็นีต�นี ทำาให�มี
จำานีวนีผู้้�บริุโภคออกมาจับจ�ายู่ใช�สอยู่มากข้ึ้�นี

• จากกลุ�มนีกัท�องเที�ยู่ว และคนีเดันิีทาง มกันียิู่มซื้่�อ
สินีค�าท�องถิ�นี (OTOP) เป็นีขึ้องฝาก/ขึ้องที�รุะล้ก ทำาให�
หมวดัผู้ลิตอาหารุและเครุ่�องด่ั�ม ปรัุบตัวดีัข้ึ้�นี
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ในีส�วนีขึ้องดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคการุ
บริุการุ ในิไตรมาสปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้่ทีำ�ระดัำบ 53.9 ปรับตัว
เพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 39.0 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ
 และปริมาณ์การบริการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการเพิ�ม
ข้้�นิ โดำยค่าดัำชนีิ ฯ ปรับตัวเพิ�มข้้�นิในิเก่อบทำกุสาข้าการบรกิาร โดำยเฉพาะ
สาข้าดำ�านิสันิทำนิาการ วัฒนิธุรรม กีฬา ทีำ�มีค่าดัำชนีิปรับตัวเพิ�มข้้�นิมากทีำ�สุดำ
มาอย้ที่ำ�ระดัำบ 60.7 จัากไตรมาสก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 39.8 จัากการผู่้อนิปรนิ
มาตรการควบคุมโรคต่างๆ ส่งผู้ลทำำาให�ธุุรกิจัทีำ�มีจัำานิวนิผู้้�ใช�บริการจัำานิวนิ
มาก หร่อต�องสัมผัู้สกันิ เช่นิงานิอีเว�นิท์ำ งานิเลี�ยง คอนิเสิร์ต ร�านิเกมส์ 
ฟิื้ตเนิส และสนิามกีฬา เป็นิต�นิ สามารถเปิดำให�บริการไดำ�อยา่งปกติ ทำำาให�
มีจัำานิวนิผู้้�บริโภูคออกมาจัับจ่ัายใช�สอยมากข้้�นิ ส่งผู้ลดีำต่อธุุรกิจัในิหลาย
สาข้า เช่นิโรงแรม รถรบัเหมา และร�านิอาหาร เปน็ิต�นิ ในิสว่นิข้องคา่ดัำชนีิ
ความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ 
59.3 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์คำาสั�งซ่ื้�อจัะค่อนิข้�างทำรงตัว 
เน่ิ�องจัากกิจักรรมตา่งๆเริ�มฟ้ื้�นิตัวไดำ�เต็มทีำ�ในิปัจัจุับันิแล�ว ทำำาให�การดำำาเนิินิ
งานิต่อไปในิอนิาคตทำรงตัว

ในีส�วนีขึ้องดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคการุค�า
 ในิไตรมาสปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้่ทีำ�ระดัำบ 52.0 ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ
จัากไตรมาสก่อนิทีำ�ระดัำบ 38.8 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และ
ปริมาณ์การค�าปรับตัวเพิ�มข้้�นิอย่างมาก ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการ
ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ ซ้ื้�งเป็นิการปรับตัวเพิ�มข้้�นิในิทุำกสาข้าการค�า โดำยเฉพาะ
สาข้ารถจัักรยานิยนิต์/รถยนิต์ ทีำ�มีค่าดัำชนีิปรับตัวเพิ�มข้้�นิมาอย้่ทีำ�ระดัำบ
 59.7 จัากไตรมาสก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 40.4 เน่ิ�องจัากการดำำาเนิินิชีวิตข้อง
ภูาคประชาชนิทีำ�เข้�าส่้ภูาวะปกติ ทัำ�งดำ�านิการประกอบอาชีพ และการเดิำนิ
ทำางท่ำองเทีำ�ยว ทำำาให�มีความต�องการใช�ยานิพาหนิะเพิ�มมากข้้�นิ รวมถ้ง
การซ่ื้อมแซื้ม และทำะนุิบำารุงยานิพาหนิะก่อนิการเดิำนิทำางอย่างต่อเน่ิ�อง
 เช่นิภูาคเกษตรทีำ�นิำารถไถ หร่อรถข้นิสินิค�าทำางการเกษตรเข้�าซ่ื้อมบำารุง
 เป็นิต�นิ ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 
3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้ที่ำ�ระดัำบ 53.9 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการประเมินิคำา
สั�งซ่ื้�อจัะลดำลง  เน่ิ�องจัากผุู้�ประกอบการคาดำการณ์์กำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริดำภูค
จัะหดำตัวลง จัากหมดำช่วงมาตรากรช่วยเหล่อจัากภูาครัฐ



ดััชนีีภาวะเศรุษฐกิจและธุุรุกิจ SME
ปรุะจำาไตรุมาส 3 ปี 2563

ภูาพรวมดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัในิภูาคตะวันิออก
เฉียงเหน่ิอ ปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัากไตรมาสก่อนิหนิ�า ซ้ื้�งปรับเพิ�มข้้�นิในิ
ทุำกค่าดัำชนีิ โดำยเฉพาะภูาพรวมธุุรกิจั และภูาวะเศรษฐกิจัในิ
ประเทำศทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 51.5 และ 39.2 จัาก
ไตรมาสกอ่นิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 33.5 และ 28.1 เนิ่�องจัากสถานิประกอบ
การทีำ�สามารถดำำาเนิินิงานิไดำ�อยา่งปกติ และการฟ้ื้�นิตัวข้องกิจักรรม
ทำางสังคม ทำำาให�มีจัำานิวนิผู้้�บริโภูคออกมาจัับจ่ัายใช�สอยมากข้้�นิ ส่ง
ผู้ลดำีต่อธุุรกิจัในิหลายสาข้า โดำยเฉพาะภูาคการบริโภูคสินิค�า
อุปโภูคบริโภูค หมวดำอาหารและเคร่�องด่ำ�ม ทีำ�ผู้้�บริโภูคมีความ
ต�องการมากข้้�นิ

ปัจจัยู่ภาวะเศรุษฐกิจในีปรุะเทศและอำานีาจซ่ื้�อขึ้องปรุะชาชนี
ส�งผู้ลต�อกิจการุมากที�สุดัที�สุดั  โดำยปัจัจััยทีำ�ส่งผู้ลกระทำบรองลงมา ไดำ�แก่
 การเปลี�ยนิแปลงพฤติกรรมข้องผู้้�บริโภูค มาตรการในิดำ�านิต่าง ๆ ข้อง
รัฐบาลต่อกิจัการ การแข่้งขั้นิในิตลาดำ และ ราคาต�นิทุำนิสินิค�า/ค่าแรง ตาม
ลำาดัำบ
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ค�าดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในีไตรุมาสปจัจุบันีอยู้่�
ที�รุะดัับ 50.8 ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีจากไตรุมาสก�อนีหนี�าที�รุะดัับ 38.7 จัาก
ปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ ปริมาณ์การผู้ลติ การค�า และการบรกิารทีำ�ปรับตัวเพิ�ม
ข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกจิัการปรบัตัวเพิ�มข้้�นิอยา่งเห็นิไดำ�ชัดำ ซ้ื้�งภูาคการ
ผู้ลิตมีค่าดัำชนีิ ฯ ปรับตัวเพิ�มข้้�นิมากทีำ�สุดำ เม่�อเทีำยบกับภูาคบริการ และ
ภูาคการค�า โดำยเฉพาะหมวดำสินิค�าคงทำนิ เน่ิ�องจัากการผู่้อนิปรนิมาตรการ
ควบคมุโรคตา่งๆข้องภูาครฐั สถานิประกอบการตา่งๆเริ�มเข้�าส่้สถานิการณ์์
ปกติไดำ� กลุ่มนัิกลงทุำนิเริ�มกลับเข้�าส่้การดำำาเนิินิงานิข้องธุุรกิจั ส่งผู้ลดีำต่อ
รายไดำ� และกำาลังซ่ื้�อข้องกลุ่มแรงงานิ ซ้ื้�งส่งผู้ลต่อความเช่�อมั�นิในิการใช�
จ่ัายปรับตัวดีำข้้�นิ อีกทัำ�งนัิกท่ำองเทีำ�ยวทีำ�นิิยมเดิำนิทำางท่ำองเทีำ�ยวใกล�กรุงเทำพ
 ฯ ภูาคการท่ำองเทีำ�ยว และธุุรกิจัทีำ�เกี�ยวเน่ิ�องปรับตัวดีำข้้�นิ โดำยเฉพาะ
รถรับเหมา และร�านิอาหาร ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบ
การ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ 59.8 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�
ประกอบการคาดำการณ์์คำาสั�งซ่ื้�อจัะเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการคาดำ
การณ์์ปัญหาการแพร่ระบาดำไวรัสโควิดำ-19 จัะคลี�คลาย และกำาลังซ่ื้�อ 
และภูาคการลงทุำนิข้องชาวต่างชาติจัะเพิ�มข้้�นิ จัากการเปิดำประเทำศมาก
ข้้�นิ แต่ผู้้�ประกอบการยังไม่มั�นิใจัต่อภูาคการท่ำองเทีำ�ยวข้องชาวต่างชาติ

ในีส�วนีขึ้องดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคการุ
ผู้ลิต ในิไตรมาสปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ 56.6 ปรับตัวเพิ�ม
ข้้�นิจัากไตรมาสก่อนิทีำ�ระดัำบ 37.3 เป็นิผู้ลจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และ
ปริมาณ์การผู้ลิตปรับตัวเพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�ม
ข้้�นิอยา่งเห็นิไดำ�ชัดำ ซ้ื้�งเป็นิการปรบัเพิ�มข้้�นิในิทำกุสาข้าการผู้ลติ โดำยเฉพาะ
หมวดำสินิค�าคงทำนิ เน่ิ�องจัากการผู่้อนิปรนิมาตรการควบคุมโรคต่างๆข้อง
ภูาครัฐ สถานิประกอบการต่างๆเริ�มเข้�าส่้สถานิการณ์์ปกติไดำ� กลุ่มนัิก
ลงทุำนิเริ�มกลับเข้�าส่้การดำำาเนิินิงานิข้องธุุรกิจั อยา่งไรก็ตามภูาคการลงทุำนิ
จัากชาวต่างชาติยังชะลอตัว จัากข้�อจัำากัดำในิการเดิำนิทำางเข้�าประเทำศ ในี
ส�วนีขึ้องค�าดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME คาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนี
ขึ้�างหนี�าอยู้่�ที�รุะดัับ 51.8 เป็นีผู้ลมาจากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์คำาสั�ง
ซ่ื้�อจัะเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์ปัญหาการแพร่ระบาดำ
ไวรัสโควิดำ-19 จัะคลี�คลาย และกำาลังซ่ื้�อจัากชาวต่างชาติจัะเพิ�มข้้�นิ

ดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SMESI 
ภาคตะวันีออก

ปรุะจำา ไตรุมาส 3 ปี2563

ปรุะเด็ันีสำาคัญ

•  ค�าดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาค
ตะวันีออก ปรัุบตัวเพิ่ิ�มข้ึ้�นีจากไตรุมาสก�อนีหนี�ามาอยู่้�ที�
รุะดัับ 50.8 จากปัจจัยู่ดั�านีคำาสั�งซื้่�อ ปรุิมาณ์การุผู้ลิต การุ
ค�า และการุบรุิการุที�ปรุับตัวเพิ่ิ�มข้ึ้�นี ส�งผู้ลทำาให�กำาไรุขึ้อง
กิจการุปรุับตัวเพิ่ิ�มขึ้้�นีอยู่�างเห็นีไดั�ชัดั ซื้้�งภาคการุภาคการุ
ผู้ลิตมีค�าดััชนีี ฯ ปรุับตัวเพิ่ิ�มขึ้้�นีมากที�สุดั เม่�อเทียู่บกับภาค
การุบรุิการุ และการุค�า

• เนี่�องจากการุผู้�อนีปรุนีมาตรุการุควบคุมโรุคต�างๆ
ขึ้องภาครัุฐ สถานีปรุะกอบการุต�างๆเรุิ�มเขึ้�าส้�สถานีการุณ์์
ปกตไิดั� กลุ�มนัีกลงทนุีเรุิ�มกลบัเขึ้�าส้�การุดัำาเนิีนีงานีขึ้องธุุรุกจิ
 ส�งผู้ลดัีต�อรุายู่ไดั� และกำาลังซื้่�อขึ้องกลุ�มแรุงงานี ซื้้�งส�งผู้ล
ต�อความเช่�อมั�นีในีการุใช�จ�ายู่ปรุับตัวดัีขึ้้�นี



ในีส�วนีขึ้องดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคการุค�า 
ในิไตรมาสปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้่ทีำ�ระดำับ 47.9 ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ
จัากไตรมาสก่อนิทีำ�ระดัำบ 41.0 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และ
ปริมาณ์การค�าปรับตัวเพิ�มข้้�นิอยา่งมาก ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับ
ตัวเพิ�มข้้�นิ ซ้ื้�งเป็นิการปรับตัวเพิ�มข้้�นิในิเก่อบทุำกสาข้าการค�า เน่ิ�องจัาก
ภูาคการจั�างงานิทีำ�กลับมาฟ้ื้�นิตัว จัากสถานิประกอบการทีำ�กลับมาเปิดำ
ดำำาเนิินิการไดำ� ส่งผู้ลดีำต่อรายไดำ� และกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูค ซ้ื้�งส่งผู้ลต่อ
ความเช่�อมั�นิในิการใช�จ่ัายปรับตัวดีำข้้�นิ ในีส�วนีขึ้องค�าดััชนีีความเช่�อมั�นี
ผู้้�ปรุะกอบการุ SME คาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�าอยู้่�ที�รุะดัับ 58.5 เป็นี
ผู้ลมาจากผู้้�ประกอบการประเมนิิคำาสั�งซ่ื้�อค่อนิข้�างทำรงตัว เน่ิ�องจัากความ
กังวลต่อการดำำาเนิินิงานิข้องกิจัการ ทีำ�จัะส่งผู้ลต่อการเปลี�ยนิแปลงข้อง
การจั�างงานิ
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ในีส�วนีขึ้องดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคการุ
บริุการุ ในิไตรมาสปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้่ทีำ�ระดัำบ 49.4 ปรับตัว
เพิ�มข้้�นิจัากไตรมาสก่อนิทีำ�ระดัำบ 38.3 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ 
และปริมาณ์การบริการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการเพิ�ม
ข้้�นิ โดำยค่าดัำชนีิ ฯ ปรับตัวเพิ�มข้้�นิในิเก่อบทุำกสาข้าการบริการ จัากการ
ฟ้ื้�นิตัวข้องกลุ่มนัิกท่ำองเทีำ�ยวภูายในิประเทำศ ทีำ�นิิยมเดิำนิทำางท่ำองเทีำ�ยวใกล�
กรุงเทำพ ฯ ภูาคการท่ำองเทีำ�ยว และธุุรกิจัทีำ�เกี�ยวเน่ิ�องปรับตัวดีำข้้�นิ โดำย
เฉพาะรถรบัเหมา และร�านิอาหารทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิอยา่งมาก ในีส�วนีขึ้อง
ค�าดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME คาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�า
อยู้่�ที�รุะดัับ 60.9 เป็นีผู้ลมาจากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์คำาสั�งซ่ื้�อจัะ
ลดำลง เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์นัิกท่ำองเทีำ�ยวภูายในิประเทำศจัะ
ชะลอการท่ำองเทีำ�ยวลง และยงัข้าดำความเช่�อมั�นิทีำ�นัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่างชาติ
จัะกลับมา
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ปัจจัยู่ภาวะเศรุษฐกิจในีปรุะเทศและอำานีาจซ่ื้�อขึ้องปรุะชาชนี
ส�งผู้ลต�อกิจการุมากที�สุดั โดำยปัจัจััยทีำ�ส่งผู้ลกระทำบรองลงมา ไดำ�แก่ การ
เปลี�ยนิแปลงพฤติกรรมข้องผู้้�บริโภูค มาตรการในิดำ�านิต่าง ๆ ข้องรัฐบาล
ต่อกิจัการ ราคาต�นิทุำนิสินิค�า/ค่าแรง  และ การแข่้งขั้นิในิตลาดำ ตามลำาดัำบ

ดััชนีีภาวะเศรุษฐกิจและธุุรุกิจ SME
ปรุะจำาไตรุมาส 3 ปี 2563

ภูาพรวมดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัในิภูาคตะวันิออก 
ปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัากไตรมาสก่อนิหนิ�า ซ้ื้�งปรับเพิ�มข้้�นิในิทุำกค่าดัำชนีิ 
โดำยเฉพาะภูาพรวมธุุรกิจั และภูาวะเศรษฐกิจัภูายในิประเทำศทีำ�ปรับ
ตัวเพิ�มข้้�นิมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 47.7 และ 44.1 จัากไตรมาสก่อนิหนิ�าทีำ�
ระดัำบ 36.3 และ31.5  ตามลำาดัำบ  เน่ิ�องจัากการฟ้ื้�นิตัวข้องสถานิ
ประกอบการ ทีำ�ส่งผู้ลดำต่ีอรายไดำ� และกำาลังซ่ื้�อข้องกลุ่มแรงงานิ ซ้ื้�ง
ทำำาให�ผู้้�บริโภูคมีการออกมาจัับจั่ายใช�สอยเพิ�มมากข้้�นิ ทัำ�งในิกลุ่ม
สินิค�าคงทำนิ และสินิค�าอุปโภูคบริโภูคจัำาเป็นิ อีกทัำ�งภูาคการทำ่อง
เทีำ�ยวทีำ�ปรับตัวดีำข้้�นิ ส่งผู้ลดีำต่อผู้ลประกอบการข้องกิจัการ สะทำ�อนิ
จัากดัำชนีิสภูาพคล่องทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 45.2 จัาก
ไตรมาสก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 34.9
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ค�าดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในีไตรุมาสปจัจุบันีอยู้่�
ที�รุะดัับ 49.3 ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีจากไตรุมาสก�อนีหนี�าที�รุะดัับ 37.2 จัาก
ปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ ปริมาณ์การผู้ลติ การค�า และการบรกิารทีำ�ปรับตัวเพิ�ม
ข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกจิัการปรบัตัวเพิ�มข้้�นิอยา่งเห็นิไดำ�ชัดำ ซ้ื้�งภูาคการ
ค�ามีค่าดัำชนีิ ฯ ปรับตัวเพิ�มข้้�นิมากทีำ�สุดำ เม่�อเทีำยบกับภูาคการบริการ และ
ผู้ลิต โดำยเฉพาะสาข้าสินิค�าเกษตร ทีำ�มีค่าดัำชนีิปรับตัวเพิ�มข้้�นิมาอย้ที่ำ�ระดัำบ
 55.6 จัากไตรมาสก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 35.7 เนิ่�องจัากปัจัจััยตามฤด้ำกาล
ทีำ�ส่งผู้ลดีำต่อการเพาะปล้กสินิค�าเกษตร ทำำาให�ปริมาณ์สินิค�าเกษตรปรับ
ตัวเพิ�มข้้�นิ ประกอบกับมาตรการช่วยเหล่อเกษตรกร เช่นิงานิมหกรรม
แสดำงสินิค�าเกษตร ทีำ�ช่วยกระตุ�นิการใช�จ่ัายสินิค�าภูายในิประเทำศ และ
ราคาสินิค�าทำางการเกษตรทีำ�ปรับตัวเพิ�มส้งข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�ผู้้�บริโภูคออก
มาใช�จ่ัายในิสินิค�าอุปโภูคบริโภูคอยา่งต่อเน่ิ�อง ส่วนิภูาคการท่ำองเทีำ�ยวปรับ
ตัวดีำข้้�นิ จัากกลุ่มนัิกท่ำองเทีำ�ยวเชิงวัฒนิธุรรม และนิิยมเทีำ�ยวในิจัังหวัดำใกล�
กรุงเทำพ ฯ ในีส�วนีขึ้องค�าดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME คาดั
การุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�าอยู้่�ที�รุะดัับ 55.7 เป็นีผู้ลมาจากผู้้�ประกอบการ
คาดำการณ์์คำาสั�งซ่ื้�อจัะเพิ�มข้้�นิ

ในีส�วนีขึ้องดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคการุ
ผู้ลิต ในิไตรมาสปจััจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ 51.9 ปรบัข้้�นิจัาก
ไตรมาสก่อนิทีำ�ระดัำบ 41.3 เป็นิผู้ลจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์การ
ผู้ลิตปรับตัวเพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิอย่างเห็นิ
ไดำ�ชัดำ ซ้ื้�งเป็นิการปรบัเพิ�มข้้�นิในิทุำกสาข้าการผู้ลติ โดำยเฉพาะหมวดำสนิิค�า
จัำาเป็นิ เช่นิ เส่�อผู้�า อาหรและเคร่�องด่ำ�ม เน่ิ�องจัากไดำ�รับแรงสนัิบสนุินิจัาก
ภูาคเกษตรกรทีำ�มีรายไดำ� และกำาลังซ่ื้�อปรับตัวเพิ�มข้้�นิ อีกทัำ�งจัากมาตรการ
สนัิบสนุินิจัากภูาครฐั ส่งผู้ลให�ผู้้�บริโภูคมกีารออกมาจัับจัา่ยใช�สอยมากข้้�นิ 
ในีส�วนีขึ้องค�าดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME คาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนี
ขึ้�างหนี�าอยู้่�ที�รุะดัับ 58.9 เป็นีผู้ลมาจากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์คำาสั�ง
ซ่ื้�อจัะเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการคาดำการร่การใช�จ่ัายข้องผู้้�บรฺดำภูค
ในิหมวดำสินิค�าอุปโภูคบริโภูคจัะมีอย่างต่อเน่ิ�อง

ดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SMESI  ภาคกลาง
ปรุะจำา ไตรุมาส 3 ปี2563

ปรุะเด็ันีสำาคัญ

•  ค�าดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาค
กลาง ปรุับตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีจากไตรุมาสก�อนีหนี�ามาอยู่้�ที�รุะดัับ 
49.3 จากปัจจยัู่ดั�านีคำาสั�งซื้่�อ ปรุมิาณ์การุผู้ลติ การุค�า และ
การุบริุการุที�ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นี ส�งผู้ลทำาให�กำาไรุขึ้องกิจการุ
ปรุับตัวเพิ่ิ�มขึ้้�นีอยู่�างเห็นีไดั�ชัดั ซื้้�งภาคการุค�ามีค�าดััชนีี ฯ 
ปรุับตัวเพิ่ิ�มขึ้้�นีมากที�สุดั เม่�อเทียู่บกับภาคการุบรุิการุ และ
ผู้ลิต

• เน่ี�องจากปัจจัยู่ตามฤดั้กาลที�ส�งผู้ลดีัต�อการุเพิ่าะ
ปลก้สินีค�าเกษตรุ ทำาให�ปริุมาณ์สนิีค�าเกษตรุปรัุบตวัเพิิ่�มขึ้้�นี 
ปรุะกอบกบัมาตรุการุช�วยู่เหล่อเกษตรุกรุ เช�นีงานีมหกรุรุม
แสดังสินีค�าเกษตรุ ที�ช�วยู่กรุะตุ�นีการุใช�จ�ายู่สินีค�าภายู่ในี
ปรุะเทศ และรุาคาสนิีค�าทางการุเกษตรุที�ปรัุบตวัเพิิ่�มส้งขึ้้�นี 
ส�งผู้ลดัีต�อรุายู่ไดั� กำาลังซื้่�อขึ้องเกษตรุกรุ
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ในีส�วนีขึ้องดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคการุ
บริุการุ ในิไตรมาสปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ 46.4 ลดำลงจัาก
ไตรมาสก่อนิทีำ�ระดัำบ 37.2 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์
การบริการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการเพิ�มข้้�นิ โดำยค่าดัำชนีิ
 ฯ ปรับตัวเพิ�มข้้�นิทุำกสาข้าการบริการ จัากภูาคการท่ำองเทีำ�ยว และธุุรกิจั
ทีำ�เกี�ยวเน่ิ�องปรับตัวข้้�นิ โดำยเฉพาะร�านิอาหาร ทีำ�พัก/โรงแรม และรถรับ
เหมา มีผู้้�เข้�าใช�บริการมากข้้�นิ จัากกลุ่มนัิกท่ำองเทีำ�ยวเชิงวัฒนิธุรรม และ
นัิกท่ำองเทีำ�ยวทีำ�นิิยมเดิำนิทำางเทีำ�ยวในิจัังหวัดำใกล�เคียงกรุงเทำพ ฯ   ในิส่วนิ
ข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�า
อย้ที่ำ�ระดัำบ 57.5 เปน็ิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์คำาสั�งซ่ื้�อจัะลดำลง
 เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์พฤติกรรมนัิกท่ำองเทีำ�ยวจัะหันิไปเทีำ�ยว
ในิภู้มิภูาคอ่�นิ ตามปัจัจััยฤด้ำกาล

ในีส�วนีขึ้องดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคการุค�า 
ในิไตรมาสปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้่ทีำ�ระดำับ 54.1 ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ
จัากไตรมาสก่อนิทีำ�ระดัำบ 39.2 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และ
ปริมาณ์การค�าปรับตัวเพิ�มข้้�นิอยา่งมาก ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับ
ตัวเพิ�มข้้�นิ ซ้ื้�งเป็นิการปรับตัวเพิ�มข้้�นิในิทุำกสาข้าการค�า โดำยเฉพาะสาข้า
สินิค�าเกษตร ทีำ�มีค่าดัำชนีิปรับตัวเพิ�มข้้�นิมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 55.6 จัากไตรมาส
ก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 35.7 เน่ิ�องจัากปัจัจััยตามฤด้ำกาลทีำ�ส่งผู้ลดีำต่อการเพาะ
ปล้กสินิค�าเกษตร ทำำาให�ปริมาณ์สินิค�าเกษตรปรับตัวเพิ�มข้้�นิ และภูาวะ
เศรษฐกิจัทีำ�เริ�มกลับมาฟ้ื้�นิตัว ตลาดำ ร�านิค�า และโรงงานิกลับมาเปิดำดำำาเนิินิ
การไดำ� ทำำาให�มีความต�องการวัตถุดิำบในิการผู้ลิตมากข้้�นิ ประกอบกับ
มาตรการช่วยเหล่อเกษตรกร เช่นิงานิมหกรรมแสดำงสินิค�าเกษตร ทีำ�ช่วย
กระตุ�นิการใช�จ่ัายสินิค�าภูายในิประเทำศ และราคาสินิค�าทำางการเกษตรทีำ�
ปรับตัวเพิ�มส้งข้้�นิ ในีส�วนีขึ้องค�าดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME 
คาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�าอยู้่�ที�รุะดัับ 56.7 เป็นีผู้ลมาจากผู้้�ประกอบ
การประเมินิคำาสั�งซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคจัะเพิ�มข้้�นิ



ดััชนีีภาวะเศรุษฐกิจและธุุรุกิจ SME
ปรุะจำาไตรุมาส 3 ปี 2563

ภูาพรวมดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัในิภูาคกลาง ปรับ
ตัวเพิ�มข้้�นิจัากไตรมาสก่อนิหนิ�า ซ้ื้�งปรับเพิ�มข้้�นิในิเก่อบทุำกค่าดัำชนีิ 
โดำยเฉพาะภูาพรวมธุุรกิจั และภูาวะเศรษฐกิจัภูายในิประเทำศทีำ�ปรับ
ตัวเพิ�มข้้�นิมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 53.6 และ 49.4 จัากไตรมาสก่อนิหนิ�าทีำ�
ระดัำบ 34.1 และ24.5 ตามลำาดัำบ เน่ิ�องจัากการฟ้ื้�นิตัวในิทุำกสาข้า
ธุุรกิจั โดำยเฉพาะภูาคการเกษตรทีำ�ไดำ�รับแรงสนิับสนุินิจัากปัจัจััย
ตามฤด้ำกาล และมาตรการส่งเสริมจัากภูาครัฐ รวมถ้งราคาสินิค�า
ทีำ�ปรับตัวดีำข้้�นิ สะทำ�อนิจัากดัำชนีิราคาข้ายสินิค�าทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิมา
อย้ที่ำ�ระดัำบ 49.7 จัากไตรมากอ่นิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 43.2 ส่งผู้ลทำำาให�ราย
ไดำ� และกำาลังซ่ื้�อข้องเกษตรกรปรับตัวดีำข้้�นิ เช่นิเดีำยวกับผู้้�ประกอบ
การสินิค�าเกษตร   

ปัจจัยู่ภาวะเศรุษฐกิจในีปรุะเทศและอำานีาจซ่ื้�อขึ้องปรุะชาชนี 
ส�งผู้ลต�อกิจการุมากที�สุดั โดำยปัจัจััยทีำ�ส่งผู้ลกระทำบรองลงมา ไดำ�แก่ ภูาวะ
เศรษฐกิจัในิประเทำศและอำานิาจัซ่ื้�อข้องประชาชนิ มาตรการในิดำ�านิต่าง 
ๆ ข้องรัฐบาลต่อกิจัการ ราคาต�นิทุำนิสินิค�า/ค่าแรงงานิ การเปลี�ยนิแปลง
พฤติกรรมข้องผู้้�บริโภูค และการแข่้งขั้นิในิตลาดำ ตามลำาดัำบ

19



20

ค�าดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในีไตรุมาสปจัจุบันีอยู้่�
ที�รุะดัับ 52.5 ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีจากไตรุมาสก�อนีหนี�าที�รุะดัับ 41.2 จัาก
ปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ ปริมาณ์การผู้ลติ การค�า และการบรกิารทีำ�ปรับตัวเพิ�ม
ข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกจิัการปรบัตัวเพิ�มข้้�นิอยา่งเห็นิไดำ�ชัดำ ซ้ื้�งภูาคการ
บริการมีค่าดัำชนีิ ฯ ปรับตัวเพิ�มข้้�นิมากทีำ�สุดำ เม่�อเทีำยบกับภูาคการค�า และ
ผู้ลิต โดำยเฉพาะภูาคการท่ำองเทีำ�ยว และธุุรกิจัทีำ�เกี�ยวเน่ิ�อง เน่ิ�องจัากปัญหา
หมอกควันิ และการแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 ทีำ�คลี�คลายลง ส่งผู้ล
ทำำาให�ความเช่�อมั�นิภูาคการท่ำองเทีำ�ยวในิภู้มิภูาคกลับมา นัิกท่ำองเทีำ�ยวมีการ
เดิำนิทำางทำอ่งเทีำ�ยวตามสถานิทีำ�ต่างๆมากข้้�นิ ส่งผู้ลดำต่ีอการให�บริการสถานิี
นิำ�ามันิ อีกทัำ�งความต�องการใช�จั่ายในิหมวดำอาหารและเคร่�องด่ำ�มเพิ�มมาก
ข้้�นิ รวมถ้งผู้ลิตภัูณ์ฑ์ทำ�องถิ�นิทีำ�นัิกท่ำองเทีำ�ยวนิิยมซ่ื้�อเป็นิข้องฝาก/ข้องทีำ�
ระล้ก  ในีส�วนีขึ้องค�าดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME คาดัการุณ์์
 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�าอยู่้�ที�รุะดัับ 58.8 เป็นีผู้ลมาจากผู้้�ประกอบการคาดำ
การณ์์คำาสั�งซ่ื้�อจัะลดำลง เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์นัิกท่ำองเทีำ�ยว
ต่างชาติจัะยังไม่ฟ้ื้�นิตัว ซ้ื้�งจัะส่งผู้ลกระทำบต่อภูาคธุุรกิจัทีำ�พ้งพิงนัิกท่ำอง
เทีำ�ยวต่างชาติ อีกทัำ�งปริมาณ์การใช�จ่ัายข้องคนิในิพ่�นิทีำ�จัะปรับตัวลดำลง

ในีส�วนีขึ้องดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคการุผู้ลิต
 ในิไตรมาสปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้่ทีำ�ระดัำบ 51.5 ปรับข้้�นิจัาก
ไตรมาสก่อนิทีำ�ระดัำบ 42.3 เป็นิผู้ลจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์
การผู้ลิตปรับตัวเพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิอย่าง
เห็นิไดำ�ชดัำ ซ้ื้�งเป็นิการปรับเพิ�มข้้�นิในิทุำกสาข้าการผู้ลิต โดำยเฉพาะภูาคการ
ผู้ลิตเส่�อผู้�าและสิ�งทำอทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 53.0 จัากไตรมาส
ก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 42.8 ในิกลุ่มผู้ลิตภัูณ์ฑ์ทำ�องถิ�นิหร่อเส่�อผู้�าพ่�นิเม่อง ทีำ�
นัิกท่ำองเทีำ�ยวนิิยมซ่ื้�อเป็นิข้องฝาก/ข้องทีำ�ระล้ก รวมถ้งความต�องการแต่ง
ตัวทีำ�เป็นิเอกลักษณ์์ในิพ่�นิทีำ�  ในีส�วนีขึ้องค�าดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบ
การุ SME คาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�าอยู้่�ที�รุะดัับ 57.4 เป็นีผู้ลมาจาก
ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์คำาสั�งซ่ื้�อจัะลดำลง เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการยัง
กังวลต่อภูาคการใช�จ่ัายในิสินิค�าอุปโภูคบริโภูคข้องผู้้�บริโภูคในิพ่�นิทีำ�จัะ
ลดำลง

ดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SMESI ภาคเหน่ีอ
ปรุะจำา ไตรุมาส 3 ปี 2563

ปรุะเด็ันีสำาคัญ

• ค�าดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาค
เหน่ีอ ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีจากไตรุมาสก�อนีหนี�ามาอยู่้�ที�รุะดัับ 
52.5 จากปจัจัยู่ดั�านีคำาสั�งซ่ื้�อ ปริุมาณ์การุผู้ลติ การุค�า และ
การุบรุิการุที�ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นี ส�งผู้ลทำาให�กำาไรุขึ้องกิจการุ
ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีอยู่�างเห็นีไดั�ชัดั ซ้ื้�งภาคการุภาคการุบรุกิารุมี
ค�าดััชนีี ฯ ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีมากที�สุดั เม่�อเทียู่บกับภาคการุค�า
 และผู้ลิต

• เน่ี�องจากปัญหาหมอกควันี และการุแพิ่รุ�รุะบาดั
ขึ้องไวรัุสโควิดั-19 ที�คลี�คลายู่ลง ส�งผู้ลทำาให�ความเช่�อมั�นี
ภาคการุท�องเที�ยู่วในีภ้มิภาคกลับมา นัีกท�องเที�ยู่วภายู่ในี
ปรุะเทศมีการุเดิันีทางท�องเที�ยู่วตามสถานีที�ต�างๆมากข้ึ้�นี
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ในีส�วนีขึ้องดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุSME ภาคการุค�า 
ในิไตรมาสปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้่ทีำ�ระดำับ 51.9 ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ
จัากไตรมาสก่อนิทีำ�ระดัำบ 40.1 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และ
ปริมาณ์การค�าปรับตัวเพิ�มข้้�นิอยา่งมาก ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับ
ตัวเพิ�มข้้�นิ ซ้ื้�งเป็นิการปรับตัวเพิ�มข้้�นิในิทุำกสาข้าการค�า โดำยเฉพาะสาข้า
สถานีินิำ�ามันิ ทีำ�มีค่าดัำชนีิปรับตัวเพิ�มข้้�นิมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 50.2 จัากไตรมาส
ก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 31.3 เน่ิ�องจัากภูาคการท่ำองเทีำ�ยวทีำ�ฟ้ื้�นิตัว ส่งผู้ลทำำาให�
การเดิำนิทำางข้ยายตัว ซ้ื้�งนัิกท่ำองเทีำ�ยวมีการใช�ทัำ�งรถส่วนิบุคล และรถรับ
เหมา ส่งผู้ลให�ความต�องการใช�บริการสถานีินิำ�ามันิเพิ�มข้้�นิ อีกทัำ�งจัาก
การเดิำนิทำางส่งผู้ลดีำต่อร�านิค�าปลีกสินิค�าทัำ�วไปทีำ�ปรับตัวดีำข้้�นิ จัากความ
ต�องการข้องผู้้�บริโภูคในิหมวดำอาหารและเคร่�องด่ำ�ม ในีส�วนีขึ้องค�าดััชนีี
ความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME คาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�าอยู้่�ที�
รุะดัับ 58.3 เป็นีผู้ลมาจากผู้้�ประกอบการประเมินิคำาสั�งซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูค
จัะลดำลง แม�ผู้้�บริโภูคจัะยังมีการใช�จ่ัายต่อเน่ิ�อง แต่ผู้้�ประกอบการคาดำ
การณ์์ปริมาณ์การใช�จ่ัายข้องผู้้�บริโภูคจัะลดำลง

ดำ�านิการข้นิส่งสินิค�า ทีำ�มีค่าดัำชนีิปรับตัวเพิ�มข้้�นิมากทีำ�สุดำมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 
55.8 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 28.8 จัากการเปิดำดำำาเนิินิการข้องตลาดำ
ห�างสรรพสนิิค�า รวมถ้งร�านิค�าปลีกตามชมุชนิเปดิำดำำาเนิินิการไดำ�อยา่งปกติ
 ส่งผู้ลทำำาให�มีการข้นิส่งสินิค�าอย่างต่อเน่ิ�อง ส่วนิภูาคการท่ำองเทีำ�ยวปรับ
ตัวดีำ ข้้�นิตามปัจัจััยตามฤด้ำกาล อีกทัำ�งจัากปัญหาหมอกควันิ และการแพร่
ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 ทีำ�คลี�คลายลง ส่งผู้ลทำำาให�ความเช่�อมั�นิภูาคการ
ท่ำองเทีำ�ยวในิภู้มิภูาคกลบัมา ในีส�วนีขึ้องค�าดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบ
การุ SME คาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�าอยู้่�ที�รุะดัับ 60.2 เป็นีผู้ลมาจาก
ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์คำาสั�งซ่ื้�อจัะลดำลง เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการคาดำ
การณ์์นัิกท่ำองเทีำ�ยวต่างชาติจัะยังไม่ฟ้ื้�นิตัว ซ้ื้�งจัะส่งผู้ลกระทำบต่อภูาค
ธุุรกิจัทีำ�พ้งพิงนัิกท่ำองเทีำ�ยวต่างชาติ



ปัจจัยู่ภาวะเศรุษฐกิจในีปรุะเทศและอำานีาจซ่ื้�อขึ้องปรุะชาชนี
ส�งผู้ลต�อกิจการุมากที�สุดั  โดำยปัจัจััยทีำ�ส่งผู้ลกระทำบรองลงมา ไดำ�แก่ 
ภูาวะเศรษฐกิจัในิประเทำศและอำานิาจัซ่ื้�อข้องประชาชนิ การเปลี�ยนิแปลง
พฤติกรรมข้องผู้้�บริโภูค ราคาต�นิทุำนิสินิค�า/ค่าแรงงานิ มาตรการในิดำ�านิ
ต่าง ๆ ข้องรัฐบาลต่อกิจัการ และการแข่้งขั้นิในิตลาดำ ตามลำาดัำบ
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ดััชนีีภาวะเศรุษฐกิจและธุุรุกิจ SME
ปรุะจำาไตรุมาส 3 ปี 2563

ภูาพรวมดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัในิภูาคเหน่ิอ ปรับ
ตัวเพิ�มข้้�นิจัากไตรมาสก่อนิหนิ�า ซ้ื้�งปรับเพิ�มข้้�นิในิทุำกค่าดัำชนีิ โดำย
เฉพาะภูาพรวมธุุรกจิั และภูาวะเศรษฐกจิัภูายในิประเทำศทีำ�ปรับตัว
เพิ�มข้้�นิมาอย้่ทีำ�ระดัำบ55.7 และ 56.6 จัากไตรมาสก่อนิหนิ�าทีำ�
ระดัำบ36.4 และ 30.8  เน่ิ�องจัากปัญหาหมอกควันิ และการแพร่
ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 ทีำ�คลี�คลายลง อีกทัำ�งจัากปัจัจััยตาม
ฤด้ำกาลทีำ�ส่งผู้ลทำำาให�ความเช่�อมั�นิข้องนัิกท่ำองเทีำ�ยวกลับมา และมี
การเดิำนิทำางออกมาจัับจ่ัายใช�สอยมากข้้�นิ ส่งผู้ลดีำต่อรายไดำ�ข้อง
กิจัการ สะทำ�อนิจัากดัำชนีิสภูาพคล่องข้องกิจัการทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ
มาอย้่ทีำ�ระดัำบ 55.2 จัากไตรมาก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 36.3



23

ดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME (SMESI) 
จำาแนีกตามสาขึ้าธุุรุกิจ

ปรุะจำา ไตรุมาส 3 ปี 2563

อาหารุและเครุ่�องด่ั�ม
ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ไตรุมาส 3 เพิิ่�มข้ึ้�นีมาอยู้่�ที�รุะดัับ 55.7 

ภาวะเศรุษฐกิจกำาลังเริุ�มฟ้ืนีตัว สถานีปรุะกอบการุกลับมาเปิดัดัำาเนิีนี
งานีไดั�อยู่�างปกติ ปรุะกอบกับมาตรุการุส�งเสริุมการุใช�จ�ายู่ขึ้องภาครัุฐ
 ทำาให�ผู้้�บริุโภคมีการุออกมาจับจ�ายู่ใช�สอยู่มากข้ึ้�นี

ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ อาหารุและเครุ่�องด่ั�ม ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีจาก
ไตรุมาส 2 เป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การผู้ลิตทีำ�เพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ล
ทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากภูาวะเศรษฐกิจักำาลังเริ�ม
ฟ้ื้�นิตัว สถานิประกอบการกลับมาเปิดำดำำาเนิินิงานิไดำ�อย่างปกติ ประกอบ
กับมาตรการส่งเสริมการใช�จ่ัายข้องภูาครัฐ ผู้้�บริโภูคมีการออกมาจัับจ่ัาย
ใช�สอยมากข้้�นิ ส่งผู้ลให�มีการข้ยายตัวในิกลุ่มการผู้ลิตอาหารและเคร่�อง
ด่ำ�ม โดำยเฉพาะในิกลุ่มสินิค�าทำ�องถิ�นิ(OTOP)  ทีำ�กลุ่มนัิกท่ำองเทีำ�ยว และคนิ
เดิำนิทำาง มักนิิยมซื้่�อเป็นิข้องฝาก/ข้องทีำ�ระล้ก และธุุรกิจัยงัดำำาเนิินิการข้าย
ผู่้านิช่องทำางออนิไลน์ิต่อเน่ิ�อง ทำำาให�ธุุรกิจัมียอดำคำาสั�งซ่ื้�อจัากทัำ�งหนิ�าร�านิ
และออนิไลน์ิ ส่งผู้ลให�การจั�างงานิข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิตามไปดำ�วย

ในีส�วนีคาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์คำา
สั�งซ่ื้�อและปรมิาณ์การผู้ลติจัะปรบัตัวเพิ�มข้้�นิ จัากความต�องการสนิิค�าข้อง
กลุ่มผู้้�บริโภูค รวมถ้งธุุรกิจัค่้ค�า อย่างไรก็ตามภูาคการผู้ลิตต�องเผู้ชิญกับ
ปัญหาต�นิทุำนิวัตถุดิำบทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ

เส่�อผู้�าและสิ�งทอ
ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ไตรุมาส 3 เพิิ่�มข้ึ้�นีมาอยู้่�ที�รุะดัับ 49.9 

ปรุะชาชนีคลายู่ความกังวลต�อสถานีการุณ์์การุแพิ่รุ�รุะบาดัให�ออกมา
ทำากิจกรุรุมขึ้�างนีอกมากข้ึ้�นี ปรุะกอบกับการุจัดังานีมหกรุรุมแสดัง
สินีค�าขึ้องกลุ�ม OTOP กลุ�มธุุรุกิจรุายู่ยู่�อยู่ (SME)  รุวมถ้งคำาสั�งซ่ื้�อ
จากธุุรุกิจค้�ค�า

ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ เส่�อผู้�าและสิ�งทอปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีจาก
ไตรุมาส 2 เป็นิผู้ลมาจัากเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การผู้ลิตทีำ�
เพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกจิัการปรบัตัวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากประชาชนิเริ�ม
คลายความกงัวลต่อสถานิการณ์์การแพรร่ะบาดำข้องไวรสัโควิดำ-19 ทำำาให�
ออกมาทำำากิจักรรมข้�างนิอกมากข้้�นิ ประกอบกับการจััดำงานิมหกรรมแสดำง
สินิค�าข้องกลุ่ม OTOP กลุ่มธุุรกิจัรายย่อย (SME)  รวมถ้งคำาสั�งซ่ื้�อจัาก
ธุุรกิจัค่้ค�า ส่งผู้ลทำำาให�ธุุรกิจัสามารถนิำาสินิค�าออกส่้ตลาดำ นัิกท่ำองเทีำ�ยว
 และประชาชนิเข้�าถ้งสินิค�าไดำ�มากข้้�นิทัำ�งภูาคค�าปลีก และค�าส่ง ทำำาให�
การจั�างงานิปรับตัวเพิ�มข้้�นิตามไปดำ�วย ซ้ื้�งส่วนิใหญ่จัะเป็นิการจั�างงานิ
คนิในิพ่�นิทีำ�เป็นิส่วนิใหญ่  

ในีส�วนีคาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�าผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์คำา
สั�งซ่ื้�อปรับตัวเพิ�มข้้�นิ จัากภูาวะเศรษฐกิจัทีำ�เริ�มฟ้ื้�นิตัว แต่ผู้้�ประกอบการยัง
กังวลต่อกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูค จัะส่งผู้ลทำำาให�มีการใช�จ่ัายลดำลง

ยู่างและพิ่ลาสติก
ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ไตรุมาส 3 เพิิ่�มข้ึ้�นีมาอยู้่�ที�รุะดัับ 52.3 

เน่ี�องจากมาตรุการุการุกรุะตุ�นีการุใช�จ�ายู่ขึ้องผู้้�บริุโภค ทำาให�มีการุใช�
จ�ายู่ในีสินีค�าอุปโภคบริุโภคต�างๆมากข้ึ้�นี ส�งผู้ลทำาให�ธุุริุจแต�ละสาขึ้ามี
ความต�องการุใช�ภาชนีะใส�อาหารุและเครุ่�องด่ั�ม อีกทั�งยัู่งมีการุขึ้ยู่ายู่ตวั
ในีหมวดัสินีค�าผู้ลิตภัณ์ฑ์ จากภาคการุส�งออกที�ปรัุบตัวดีัข้ึ้�นี

ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ยู่างและพิ่ลาสติกปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีจาก
ไตรุมาส 2 เป็นิผู้ลมาจัากเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การผู้ลิตทีำ�เพิ�ม
ข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากการเริ�มฟ้ื้�นิตัวข้อง
ธุุรกิจัสาข้าต่างๆ ประกอบกับมาตรการการกระตุ�นิการใช�จ่ัายข้องผู้้�บริโภูค
 ทำำาให�มีการใช�จ่ัายในิสินิค�าอุปโภูค บริโภูคต่างๆมากข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�ธุุริจั
แต่ละสาข้ามีความต�องการใช�ภูาชนิะใส่อาหารและเคร่�องด่ำ�ม อีกทัำ�งจัาก
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ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ไม�และเฟอร์ุนิีเจอร์ุ ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีจาก
ไตรุมาส 2 เป็นิผู้ลมาจัากเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การผู้ลิตทีำ�
เพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากภูาวะ
เศรษฐกิจัภูายในิประเทำศทีำ�เริ�มฟ้ื้�นิตัว และผู้้�บริโภูคทีำ�ออกมาจัับจ่ัายใช�สอย
 อีกทัำ�งภูาคการส่งออกปรับตัวดีำข้้�นิ จัากการเดิำนิทำางทัำ�งภูายในิและระหว่าง
ประเทำศทีำ�ผู่้อนิปรนิมาตรการควบคุมกลับมาเป็นิปกติ ส่งผู้ลทำำาให�มีการ
ส่งออกไม�ยางพารา รวมถ้งคำาสั�งซ่ื้�อเฟื้อร์นิิเจัอร์จัากกลุ่มสำานัิกงานิ และ
ร�านิค�าต่างๆ ซ้ื้�งจัากการข้ยายตัวข้องคำาสั�งซ่ื้�อ ส่งผู้ลให�การจั�างงานิข้อง
กิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิเล็กนิ�อย จัากแรงงานิฝีม่อทีำ�ค่อนิข้�างหายาก 

ในีส�วนีคาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�าผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์คำา
สั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การผู้ลิตจัะปรับตัวลดำลง แม�ภูาคการส่งออกจัะปรับ
ตัวดีำข้้�นิ แต่มีแนิวโนิ�มการเติบโตทีำ�นิ�อย และค่อนิข้�างช�า ส่งผู้ลกระทำบต่อ
ความเช่�อมั�นิในิการลงทุำนิข้องธุุรกิจั

ไม�และเฟอร์ุนิีเจอร์ุ
ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ไตรุมาส 3 เพิิ่�มข้ึ้�นีมาอยู้่�ที�รุะดัับ 48.6 

เน่ี�องจากภาวะเศรุษฐกิจภายู่ในีปรุะเทศที�เริุ�มฟ้ืนีตัว อีกทั�งภาคการุส�ง
ออกปรัุบตัวดีัข้ึ้�นี จากการุเดิันีทางทั�งภายู่ในีและรุะหว�างปรุะเทศที�ผู้�อนี
ปรุนีมาตรุการุควบคุมกลับมาเป็นีปกติ

ผู้ลิตภัณ์ฑ์จากโลหะ
ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ไตรุมาส 3 เพิิ่�มข้ึ้�นีมาอยู้่�ที�รุะดัับ 57.8 

เน่ี�องจากกลุ�มนัีกลงทุนีเริุ�มกลับเขึ้�าส้�การุดัำาเนิีนีงานีขึ้องธุุรุกิจ ส�งผู้ล
ทำาให�มีความต�องการุในีภาคก�อสรุ�างขึ้ยู่ายู่ตัวเพิิ่�มข้ึ้�นี และความ
ต�องการุการุต�อเติม และซื้�อมแซื้มบ�านีเรุ่อนีขึ้องปรุะชาชนีทั�วไป ทำาให�
สินีค�าหมวดัเหล็กเป็นีที�ต�องการุมากข้ึ้�นี 

สินีค�าเกษตรุ
ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ไตรุมาส 3 เพิิ่�มข้ึ้�นีมาอยู้่�ที�รุะดัับ 51.5 

เน่ี�องจากปัจจัยู่ตามฤด้ักาลที�ส�งผู้ลดีัต�อการุเพิ่าะปล้กสินีค�าเกษตรุ
 ทำาให�ปริุมาณ์สินีค�าเกษตรุปรุับตัวเพิิ่�มข้ึ้�นี และภาวะเศรุษฐกิจที�เริุ�ม
กลับมาฟ้ืนีตัว ตลาดั รุ�านีค�า และโรุงงานีกลับมาเปิดัดัำาเนิีนีการุไดั� 
ทำาให�มีความต�องการุวัตถุดิับในีการุผู้ลิต

ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ผู้ลิตภัณ์ฑ์จากโลหะปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีจาก
ไตรุมาส 2  เป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การผู้ลิตทีำ�เพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ล
ทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากการผู่้อนิปรนิมาตรการ
ควบคุมโรคตา่งๆข้องภูาครฐั สถานิประกอบการตา่งๆเริ�มเข้�าส่้สถานิการณ์์
ปกติไดำ�เก่อบปกติ กลุ่มนัิกลงทุำนิเริ�มกลับเข้�าส่้การดำำาเนิินิงานิข้องธุุรกิจั
 ส่งผู้ลทำำาให�มีความต�องการในิภูาคก่อสร�างข้ยายตัวเพิ�มข้้�นิ และความ
ต�องการต่อเติม และซ่ื้อมแซื้มบ�านิเร่อนิข้องประชาชนิทัำ�วไป ทำำาให�สินิค�า
หมวดำเหล็กเป็นิทีำ�ต�องการมากข้้�นิ เช่นิหลังคา โครงเหลก็ เหล็กดัำดำ เป็นิต�นิ 
รวมถ้งการสร�างรางนิำ�าในิบ�านิเร่อนิ ตามปัจัจััยดำ�านิฤด้ำกาล อย่างไรก็ตาม
ธุุรกิจัยังต�องเผู้ชิญกับราคาสินิค�าหมวดำเหล็กทีำ�ปรับตัวเพิ�มส้งข้้�นิ 

ในีส�วนีคาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�าผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์คำา
สั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การผู้ลิตจัะปรับตัวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากภูาวะเศรษฐกิจัในิ
ประเทำศทีำ�ฟ้ื้�นิตัว รวมถ้งการเบกิจ่ัายงบประมาณ์ภูาครฐั ทีำ�จัะชว่ยกระตุ�นิ
ให�เกิดำโครงการก่อสร�าง

ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ สินีค�าเกษตรุปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีจากไตรุมาส 
2 เป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การผู้ลิตทีำ�เพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไร
ข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากปัจัจััยตามฤด้ำกาลทีำ�ส่งผู้ลดีำต่อการ 
เพาะปล้กสินิค�าเกษตร ทำำาให�ปริมาณ์สินิค�าเกษตรปรับตัวเพิ�มข้้�นิ และ
ภูาวะเศรษฐกิจัทีำ�เริ�มกลับมาฟ้ื้�นิตัว ตลาดำ ร�านิค�า และโรงงานิกลับมาเปิดำ

ภูาคการส่งออกทีำ�ปรับตัวดีำข้้�นิ ทำำาให�มีการข้ยายตัวในิหมวดำสินิค�า
ผู้ลิตภัูณ์ฑ์จัากยาง เช่นิ ทีำ�นิอนิยาง ยางรถ เป็นิต�นิ  ส่งผู้ลให�ธุุรกิจัมีการ
จั�างงานิเพิ�มข้้�นิ อย่างไรก็ตามแม�ภูาคการส่งออกจัะปรับตัวดีำข้้�นิ แต่ยังมี
ทิำศทำางปรับข้้�นินิ�อย และค่อนิข้�างช�า

ในีส�วนีคาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�าผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์คำา
สั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การผู้ลิตจัะปรับตัวเพิ�มข้้�นิ จัากแนิวโนิ�มการฟ้ื้�นิตัวทำาง
ภูาวะเศรษฐกิจัภูายในิประเทำศ ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์ความต�องการ
สินิค�าข้องร�านิค�า และโรงงานิปรับตัวเพิ�มข้้�นิ
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สินีค�าอุปโภคและบริุโภค
ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ไตรุมาส 3 เพิิ่�มข้ึ้�นีมาอยู้่�ที�รุะดัับ 51.6 

เน่ี�องจากสถานีปรุะกอบการุต�างๆสามารุถกลับมาเปิดัดัำาเนีินีการุไดั�
อยู่�างปกติ กิจกรุรุมต�างๆทั�งทางเศรุษฐกิจ และวัฒนีธุรุรุมทางสังคม
ขึ้ยู่ายู่ตัวอยู่�างต�อเนี่�อง ทำาให�มีความต�องการุสินีค�าเพิ่ิ�มมากข้ึ้�นี โดัยู่
เฉีพิ่าะเครุ่�องด่ั�มทั�งแอลกอฮอล์ และนีำ�าอัดัลม

ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ สินีค�าอุปโภคและบริุโภค ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นี
จากไตรุมาส 2 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การผู้ลิตทีำ�เพิ�มข้้�นิ
 ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากสถานิประกอบการ
ต่างๆสามารถกลับมาเปิดำดำำาเนิินิการไดำ�อย่างปกติ กิจักรรมต่างๆทัำ�งทำาง
เศรษฐกิจั และวัฒนิธุรรมทำางสังคมข้ยายตัวอย่างต่อเน่ิ�อง ทำำาให�มีความ
ต�องการสินิค�าเพิ�มมากข้้�นิ ทัำ�งหมวดำสินิค�าอุปโภูคบริโภูค หร่อสินิค�าหมวดำ
คงทำนิต่างๆ โดำยเฉพาะเคร่�องด่ำ�มทัำ�งแอลกอฮอล์ และนิำ�าอัดำลม และจัาก
ผู้้�ประกอบการร�านิอาหาร ทีำ�นิิยมซ่ื้�อเคร่�องปรุงใช�ในิกิจัการ นิอกจัากนัิ�นิ
ยงัไดำ�รับแรงสนัิบสนุินิจัากภูาคเกษตรกร ทีำ�อย้ใ่นิช่วงฤด้ำกาลทำำาการเกษตร
 จ้ังมีความต�องการสินิค�าอุปโภูคบริโภูคเพิ�มมากข้้�นิ ส่งผู้ลให�การจั�างงานิ
ข้ยายตัว ซ้ื้�งส่วนิใหญ่เป็นิการจั�างงานิรายวันิ

ในีส�วนีคาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�าผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์
คำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การผู้ลิตจัะปรับตัวลดำลง  เน่ิ�องจัากการฟ้ื้�นิตัวข้อง
ธุุรกิจัในิหลายสาข้า ส่งผู้ลทำำาให�เกิดำการแข่้งขั้นิ ผู้้�ประกอบการรายเล็ก
กังวลต่อการแข่้งขั้นิดำ�านิราคากับรายใหญ่ และข้�อจัำากัดำดำ�านิต�นิทุำนิในิ
การลงทุำนิดำ�านิการตลาดำ

วัสดุัก�อสรุ�าง
ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ไตรุมาส 3 เพิิ่�มข้ึ้�นีมาอยู้่�ที�รุะดัับ 47.3 

เน่ี�องจากการุผู้�อนีปรุนีมาตรุการุควบคุมโรุค ทำาให�สถานีปรุะกอบการุ
ต�างๆสามารุถกลับมาดัำาเนิีนีกิจการุไดั� ผู้้�รัุบเหมาก�อสรุ�างต�องดัำาเนิีนี
โครุงการุก�อสรุ�างต�อให�แล�วเสร็ุจ ภายู่หลังจากการุหยุู่ดัชะงักโครุงการุ
ไว�  

ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ วัสดุัก�อสรุ�างปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีจากไตรุมาส 
2  เป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การผู้ลิตทีำ�เพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไร
ข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากการผู่้อนิปรนิมาตรการควบคุมโรค 
ทำำาให�สถานิประกอบการตา่งๆสามารถกลบัมาดำำาเนิินิกิจัการไดำ� ผู้้�รับเหมา
ก่อสร�างต�องดำำาเนิินิโครงการกอ่สร�างต่อให�แล�วเสรจ็ั ภูายหลังจัากการหยดุำ
ชะงักโครงการไว�  ประกอบกับความต�องการต่อเติม และซ่ื้อมแซื้มพ่�นิทีำ�
อาคาร/บ�านิเร่อนิต่างๆทัำ�วไป เช่นิการซ่ื้อมแซื้มหลังคา ท่ำอประปา เป็นิต�นิ
 ส่งผู้ลให�ความต�องการใช�วัสดุำก่อสร�างเพิ�มมากข้้�นิ

ในีส�วนีคาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�าผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์คำา
สั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การผู้ลิตจัะปรับตัวลดำลง จัากการแข่้งขั้นิดำ�านิราคากับ
ธุุรกิจัรายใหญ่ อีกทัำ�งธุุรกิจัรายใหญ่ไดำ�เปรียบในิดำ�านิการให�บริการทีำ�ครบ
ครันิมากกว่า

รุถจักรุยู่านียู่นีต์และรุถยู่นีต์
ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ปัจจุบันีเพิิ่�มข้ึ้�นีมาอยู้่�ที�รุะดัับ 57.0 

เน่ี�องจากการุดัำาเนิีนีชีวิตขึ้องภาคปรุะชาชนีที�เขึ้�าส้�ภาวะปกติ ทั�งดั�านี
การุปรุะกอบอาชีพิ่ และการุเดิันีทางท�องเที�ยู่ว ทำาให�มีความต�องการุ
ใช�ยู่านีพิ่าหนีะเพิิ่�มมากข้ึ้�นี รุวมถ้งการุซื้�อมแซื้ม และทะนุีบำารุุงยู่านี
พิ่าหนีะก�อนีการุเดิันีทางอยู่�างต�อเน่ี�อง

ดำำาเนิินิการไดำ� ทำำาให�มีความต�องการวัตถุดิำบในิการผู้ลิตมากข้้�นิ ประกอบ
กับมาตรการช่วยเหล่อเกษตรกร เช่นิงานิมหกรรมแสดำงสินิค�าเกษตร ทีำ�
ช่วยกระตุ�นิการใช�จ่ัายสินิค�ภูายในิประเทำศ และราคาสนิิค�าทำางการเกษตร
ทีำ�ปรับตัวเพิ�มส้งข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�เกษตรกรและผู้้�ประกอบการสินิค�าเกษตร
มีผู้ลประกอบการเพิ�มข้้�นิ

ในีส�วนีคาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�าผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์
คำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การผู้ลิตจัะปรับตัวเพิ�มข้้�นิ จัากปัจัจััยดำ�านิปริมาณ์
ผู้ลผู้ลิตทีำ�จัะปรับตัวเพิ�มข้้�นิ ตามฤด้ำกาลเก็บเกี�ยว และความต�องการ
วัตถุดิำบข้องภูาคการผู้ลิตทีำ�จัะปรับตัวเพิ�มข้้�นิอย่างต่อเน่ิ�อง



26

อุปโภคและบริุโภค (ดัั�งเดิัม)
ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ไตรุมาส 3 เพิิ่�มข้ึ้�นีมาอยู้่�ที�รุะดัับ 47.7 

เน่ี�องจากมาตรุการุกรุะตุ�นีการุใช�จ�าขึ้องปรุะชาชนี ช�วยู่กรุะตุ�นีให�ผู้้�
บริุโภคออกมาจับจ�ายู่ใช�สอยู่มากข้ึ้�นี โดัยู่เฉีพิ่าะในีหมวดัสินีค�าอุปโภค
บริุโภคจำาเป็นี 

อุปโภคและบริุโภค (modern trade)
ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ไตรุมาส 3 เพิิ่�มข้ึ้�นีมาอยู้่�ที�รุะดัับ 52.1 

เน่ี�องจากสถานีการุณ์์การุแพิ่รุ�รุะบาดัขึ้องไวรัุสโควิดั-19 เริุ�มดีัข้ึ้�นีอยู่�าง
มาก การุจดัักิจกรุรุมทางวฒันีธุรุรุมต�างๆ และงานีอบรุมกลบัมาฟ้ืนีตวั
 ทำาให�หมวดัเครุ่�องด่ั�มมีคำาสั�งซ่ื้�อเพิิ่�มข้ึ้�นี อีกทั�งปรุะชาชนีมีการุออกมา
จับจ�ายู่ใช�สอยู่ในีสินีค�าอุปโภคบริุโภคอยู่�างต�อเน่ี�อง 

ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ อุปโภค/บริุโภค (Modern trade) ปรัุบ
ตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีจากไตรุมาส 2 เป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การผู้ลิตทีำ�
เพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากสถานิการณ์์
การแพรร่ะบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 เริ�มดีำข้้�นิอยา่งมาก การจััดำกิจักรรมทำาง
วัฒนิธุรรมต่างๆ และงานิอบรมกลับมาฟ้ื้�นิตัว ทำำาให�หมวดำเคร่�องด่ำ�มมีคำา
สั�งซ่ื้�อเพิ�มข้้�นิ โดำยเฉพาะเคร่�องด่ำ�มแอลกอฮอล์ และสินิค่าอุปโภูคทีำ�ใช�ในิ
สำานัิกงานิ อีกทัำ�งประชาชนิมีการออกมาจัับจั่ายใช�สอยในิสินิค�าอุปโภูค
บริโภูคอย่างต่อเน่ิ�อง จัากมาตรการกระตุ�นิการใช�จัากภูาครัฐ อย่างไร
ก็ตามธุุรกิจัต�องเผู้ชิญกับการจััดำการดำ�านิต�นิทุำนิ ภูายหลังการสต็อดำสินิค�า
เพิ�มข้้�นิ

ในีส�วนีคาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�าผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์คำา
สั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การผู้ลิตจัะปรับตัวลดำลง จัากการแข่้งขั้นิข้องธุุรกิจัทัำ�ง
ทำางดำ�านิราคา และการทำำาการโฆษณ์า ทำำาให�เกิดำการกระจัายกลุ่มล้กค�า
ไปยังร�านิต่างๆ

ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ อุปโภค/บริุโภค (ดัั�งเดิัม)ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นี
จากไตรุมาส 2 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การผู้ลิตทีำ�เพิ�มข้้�นิ
ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากมาตรการเงินิเยยีวยา
จัากภูาครัฐ  และมาตรการกระตุ�นิการใช�จ่ัาข้องประชาชนิ ช่วยกระตุ�นิให�
ผู้้�บริโภูคออกมาจัับจั่ายใช�สอยมากข้้�นิ โดำยเฉพาะในิหมวดำสินิค�าอุปโภูค
บริโภูคจัำาเป็นิ ซ้ื้�งส่วนิใหญ่เป็นิกลุ่มล้กค�าทีำ�อาศัยอย้่ในิพ่�นิทีำ� อีกทัำ�งไดำ�รับ
แรงสนัิบสนุินิจัากกลุ่มผู้้�ใช�แรงงานิ โดำยเฉพาะภูาคการเกษตรทีำ�มีรายไดำ�
 และกำาลังซ่ื้�อเพิ�มข้้�นิ

ในีส�วนีคาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�าประกอบการคาดำการณ์์
คำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การผู้ลิตจัะปรับตัวลดำลง เนิ่�องจัากหมดำระยะเวลา
มาตรการช่วยเหล่อจัากภูาครัฐ ผู้้�ประกอบการกังวลต่อกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�
บริโภูคจัะลดำลง

สถานีีนีำ�ามันี
ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ไตรุมาส 3 เพิิ่�มข้ึ้�นีมาอยู้่�ที�รุะดัับ 54.4 

เน่ี�องจากช�วงวันีหยูุ่ดัยู่าว และมาตรุการุส�งเสรุิมการุท�องเที�ยู่วขึ้อง
ภาครัุฐ ส�งผู้ลทำาให�ปรุะชาชนีมีความต�องการุเดิันีทางทั�งการุใช�รุถ
ส�วนีบุคคล รุถรัุบเหมา ส�งผู้ลทำาให�มีความต�องการุใช�บริุการุสถานีี
นีำ�ามันีเพิิ่�มข้ึ้�นี

ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯรุถจักรุยู่านียู่นีต์/รุถยู่นีต์ปรัุบตัวลดัลงจาก
ไตรุมาสก�อนีหนี�า โดำยเปน็ิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปรมิาณ์การผู้ลติทีำ�เพิ�ม
ข้้�นิส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากการดำำาเนิินิชีวิต
ข้องภูาคประชาชนิทีำ�เข้�าส่้ภูาวะปกติ ทัำ�งดำ�านิการประกอบอาชีพ และการ
เดิำนิทำางท่ำองเทีำ�ยว ทำำาให�มีความต�องการใช�ยานิพาหนิะเพิ�มมากข้้�นิ รวม
ถ้งการซ่ื้อมแซื้ม และทำะนุิบำารุงยานิพาหนิะก่อนิการเดิำนิทำางอย่างต่อเน่ิ�อง
 เช่นิภูาคเกษตรทีำ�นิำารถไถ หร่อรถข้นิสินิค�าทำางการเกษตรเข้�าซ่ื้อมบำารุง  
รวมถ้งรถข้นิส่งมวลชนิ และรถข้นิส่งสินิค�า ส่วนิดำ�านิการจั�างงานิเพิ�มข้้�นิ
เล็กนิ�อย ส่วนิใหญ่เป็นิแรงงานิวัยรุ่นิในิพ่�นิทีำ� 

ในีส�วนีคาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�าผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์คำา
สั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การผู้ลิตจัะปรับตัวเพิ�มข้้�นิเล็กนิ�อย เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบ
การมองว่าประชาชนิจัะมีการเดิำนิทำางมากข้้�นิในิช่วงฤด้ำกาลท่ำองเทีำ�ยว
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การุก�อสรุ�าง
ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ปัจจุบันีเพิิ่�มข้ึ้�นีมาอยู้่�ที�รุะดัับ 45.1เน่ี�องจาก

ยัู่งเป็นีการุให�บริุการุการุดัำาเนิีนีการุก�อสรุ�าง และซื้�อมบำารุุงตาม
โครุงการุที�ไดั�ทำาสัญญาไว� ส�วนีใหญ�จะเป็นีการุก�อสรุ�างภาคเอกชนี เช�นี
สรุ�างบ�านีเรุ่อนี หรุ่อซื้�อมแซื้มอาคารุ เป็นีต�นี 

ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ การุท�องเที�ยู่ว ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีจากไตรุมาส
 2 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์การผู้ลิตทีำ�ปรับ
ตัวเพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากยงัเป็นิการ
ให�บริการการดำำาเนิินิการก่อสร�าง และซ่ื้อมบำารุงตามโครงการทีำ�ไดำ�ทำำา
สัญญาไว� ส่วนิใหญ่จัะเป็นิการก่อสร�างภูาคเอกชนิ เช่นิสร�างบ�านิเร่อนิ 
หร่อซ่ื้อมแซื้มอาคาร เป็นิต�นิ ส่วนิงานิก่อสร�างข้นิาดำใหญ่ หร่อข้องภูาค
รัฐ ผู้้�ประกอบการรายเล็กยังข้าดำกำาลังแรงงานิในิการผู้ลิต และเงินิทุำนิในิ
การสำารองจ่ัาย ทำำาให�กำาลังซ่ื้�อข้องประชาชนิเป็นิปัจัจัจััยสำาคัญต่อการ
เปลี�ยนิแปลงข้องคำาสั�งซ่ื้�อ

ในีส�วนีคาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์คำา
สั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การผู้ลิตจัะปรับตัวลดำลง เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการคาดำ
การณ์์กำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคจัะชลอตัวลง ทำำาให�ผู้้�บริโภูคระมัดำระวังการใช�
จ่ัายมากข้้�นิ

การุท�องเที�ยู่ว
ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ไตรุมาส 3 เพิิ่�มข้ึ้�นีมาอยู้่�ที�รุะดัับ 55.2 จาก

ความรุ�วมม่อรุะหว�างภาครัุฐและเอกชนีต�อการุด้ัแลตามมาตรุการุ
ควบคุมโรุค รุวมถ้งการุกรุะตุ�นีการุท�องเที�ยู่ว ภาครัุฐมีมาตรุการุส�งเสริุม
การุท�องเที�ยู่ว รุวมไปถ้งนัีกท�องเที�ยู่วที�นิียู่มเที�ยู่วในีต�างปรุะเทศ หันี
กลับมาท�องเที�ยู่วภายู่ในีปรุะเทศมากข้ึ้�นี  ทำาให�มีการุเดิันีทางขึ้องนัีก
ท�องเที�ยู่วมากข้ึ้�นี 

บริุการุสุขึ้ภาพิ่และความงาม
ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ไตรุมาส 3 เพิิ่�มข้ึ้�นีมาอยู้่�ที�รุะดัับ 49.8 จาก

การุผู้�อนีปรุนีมาตรุการุควบคุมโรุค ทำาให�ธุุรุกิจดั�านีสุขึ้ภาพิ่และความ
งาม สามารุถเปิดัดัำาเนิีนีการุไดั�อยู่�างปกติ รุวมถ้งพิ่ฤติกรุรุมขึ้องผู้้�
บริุโภคที�ป้องกันีการุติดัเช่�อ ทำาให�มีความต�องการุสินีค�าในีการุด้ัแลมาก
ข้ึ้�นี เช�นีแอลกอฮอล์ หนี�ากากอนีามัยู่ และเจลล�างม่อ เป็นีต�นี 

ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ สถานีีนีำ�ามันีปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีจากไตรุมาส 
2 เป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การผู้ลิตทีำ�เพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไร
ข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากจัากช่วงวันิหยุดำยาว และมาตรการ
ส่งเสริมการท่ำองเทีำ�ยวข้องภูาครัฐ ประชาชนิออกมาทำำากิจักรรมข้�างนิอก
มากข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�ประชาชนิมีความต�องการเดิำนิทำางทัำ�งการใช�รถส่วนิ
บุคคล รถรับเหมา รวมถ้งภูาคการทำำาธุุรกิจัทีำ�มีการเดิำนิทำางข้องกลุ่ม
พนัิกงานิ แรงงานิ และรถข้นิส่งสินิค�าไดำ�อย่างปกติ ส่งผู้ลทำำาให�มีความ
ต�องการใช�บริการสถานีินิำ�ามันิเพิ�มข้้�นิ และภูาคการจั�างงานิทีำ�ปรับตัวเพิ�ม
ข้้�นิอย่างมาก

ในีส�วนีคาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�าประกอบการคาดำการณ์์คำาสั�ง
ซ่ื้�อและปรมิาณ์การผู้ลติจัะปรับตัวลดำลง เนิ่�องจัากผู้้�ประกอบการกงัวลต่อ
พฤติกรรมข้องผู้้�บริโภูคทีำ�หันิไปใช�บริการสถานีินิำ�ามันิรายใหญ่มากกว่า

ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ การุท�องเที�ยู่ว ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีจากไตรุมาส
 2 เป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์การบริการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ จัาก
ความร่วมม่อระหว่างภูาครัฐและเอกชนิต่อการด้ำแลตามมาตรการควบคุม
โรค รวมถ้งการกระตุ�นิการท่ำองเทีำ�ยว ภูาครัฐมีมาตรการส่งเสริมการท่ำอง
เทีำ�ยว  เช่นิมาตรการเราเทีำ�ยวดำ�วยกันิ การสนิบัสนุินิดำ�านิค่าใช�จ่ัายการเดำนิิ
ทำาง และการจััดำงานิส่งเสริมการข้ายกรมการท่ำองเทีำ�ยวและกีฬา เป็นิต�นิ
 เพ่�อกระตุ�นิการใช�จ่ัายข้องประชาชนิ รวมไปถ้งนัิกท่ำองเทีำ�ยวทีำ�นิิยมเทีำ�ยว
ในิต่างประเทำศ หันิกลับมาท่ำองเทีำ�ยวภูายในิประเทำศมากข้้�นิ  ทำำาให�มีการ
เดิำนิทำางข้องนัิกท่ำองเทีำ�ยว ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ

ในีส�วนีคาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�าผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์คำา
สั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การบริการจัะปรับตัวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากเริ�มเข้�าส่้ฤด้ำกาล
ท่ำองเทีำ�ยว ผู้้�ประกอบการมองว่าจัะมีนัิกท่ำองเทีำ�ยวภูายในิประเทำศออกมา
ท่ำองเทีำ�ยวเพิ�มข้้�นิ
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การุขึ้นีส�งสินีค�า
ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ไตรุมาส 3 เพิิ่�มข้ึ้�นีมาอยู้่�ที�รุะดัับ 58.9 

เน่ี�องจากการุคลายู่มาตรุการุล็อคดัาวน์ี และรุ�านีค�า ห�างสรุรุพิ่สินีค�าที�
กลับมาเปิดัดัำาเนิีนีการุไดั�ปกติ  ส�งผู้ลให�มีการุขึ้นีส�งมากข้ึ้�นี อีกทั�งจาก
การุผู้�อนีปรุนีมาตรุการุควบคุมโรุคต�างๆ ทำาให�ภาคการุขึ้นีส�งสามารุถ
ขึ้นีส�งสินีค�าไดั�ทุกปรุะเภท

ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ดั�านีการุขึ้นีส�งสินีค�าปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีจาก
ไตรุมาส 2 เป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การบริการทีำ�เพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ล
ทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากการคลายมาตรการล็อค
ดำาวนิ ์และร�านิค�า ห�างสรรพสนิิค�าทีำ�กลับมาเปดิำดำำาเนิินิการไดำ�ปกต ิส่งผู้ล
ให�มีการข้นิส่งมากข้้�นิ อีกทัำ�งจัากการผู่้อนิปรนิมาตรการควบคุมโรคต่างๆ
 ทำำาให�ภูาคการข้นิส่งสามารถข้นิส่งสินิค�าไดำ�ทุำกประเภูทำ ประกอบกับผู้้�
ประกอบการสว่นิใหญหั่นิมาใช�บริการรถรบัส่งสินิค�าทำดำแทำนิ เพ่�อประหยดัำ
ค่าใช�จ่ัายและเวลา และจัากปจััจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อส่งผู้ลทำำาให�ธุุรกิจัมีการจั�าง
งานิเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากสินิค�ามีจัำานิวนิมาก และมีนิำ�าหนัิก ต�องใช�แรงงานิ
ในิการเคล่�อนิย�ายสินิค�า 

ในีส�วนีคาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�าผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์คำา
สั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การผู้ลติจัะปรับตัวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการคาดำ
การณ์์ภูาคการสง่ออกจัะปรบัตัวดีำข้้�นิ จัะทำำาให�ภูาคการข้นิสง่สินิค�าข้ยาย
ตัว

ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ดั�านีการุขึ้นีส�งมวลชนี (ไม�ปรุะจำาทาง) 
ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีจากไตรุมาส 2 เป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์การ
บริการทีำ�เพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากไดำ�
รับแรงสนัิบสนุินิมาจัากภูาคการทำอ่งเทีำ�ยวทีำ�ปรับตัวดีำข้้�นิ และนัิกท่ำองเทีำ�ยว
ทีำ�นิิยมเดิำนิทำางท่ำองเทีำ�ยวในิจัังหวัดำทีำ�ใกล�เคียง และจัากปัญหาไวรัสโควิดำ
-19 ทีำ�คลี�คลายมากข้้�นิ ส่งผู้ลให�มีการจััดำงานิอบรม และสัมมนิา เป็นิต�นิ 
ทำำาให�มีการเดิำนิทำางข้องกลุ่มข้�าราชการ แรงงานิ และบุคคลากรสำานัิกงานิ
ต่างๆ ส่งผู้ลทำำาให�มีการใช�บริการรถรับเหมาเพิ�มข้้�นิ 

ในีส�วนีคาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�าผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์คำา
สั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การบริการจัะปรับตัวลดำลง เน่ิ�องจัากผู้ลกระทำบจัาก
ปัญหาไวรัสโควิดำ-19 ทีำ�ส่งผู้ลกระทำบไปในิหลายประเทำศ ทำำาให�กำาลังซ่ื้�อ
ข้องนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่างชาติยังไม่กลับมา

สันีทนีาการุ วัฒนีธุรุรุมและกีฬา
ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ไตรุมาส 3 เพิิ่�มข้ึ้�นีมาอยู้่�ที�รุะดัับ 55.9 

เน่ี�องจากมีการุผู้�อนีปรุนีมาตรุการุควบคุมโรุคต�างๆ ส�งผู้ลทำาให�ธุุรุกิจ
ที�มีจำานีวนีผู้้�ใช�บริุการุจำานีวนีมาก สามารุถเปิดัให�บริุการุไดั�อยู่�างปกติ 
ส�งผู้ลทำาให�กำาไรุขึ้องกิจการุปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นี

การุขึ้นีส�งมวลชนี (ไม�ปรุะจำาทาง)
ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ไตรุมาส 3 เพิิ่�มข้ึ้�นีมาอยู้่�ที�รุะดัับ50.2 

เน่ี�องจากไดั�รุับแรุงสนีับสนุีนีมาจากภาคการุท�องเที�ยู่วที�ปรัุบตัวดีัข้ึ้�นี 
และนัีกท�องเที�ยู่วที�นีิยู่มเดิันีทางท�องเที�ยู่วในีจังหวัดัที�ใกล�เคียู่ง ส�งผู้ล
ทำาให�มีการุใช�บริุการุรุถรัุบเหมาเพิิ่�มข้ึ้�นี

ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ บริุการุดั�านีสุขึ้ภาพิ่/ความงามปรัุบตัวเพิิ่�ม
ข้ึ้�นีจากไตรุมาส 2 เป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์การบริการทีำ�เพิ�ม
ข้้�นิ จัากการผู่้อนิปรนิมาตรการควบคุมโรค ทำำาให�ธุุรกิจัดำ�านิสุข้ภูาพและ
ความงาม สามารถเปิดำดำำาเนิินิการไดำ�อยา่งปกติ และผู้้�บริโภูคทีำ�คลายความ
กังวลต่อการติดำเช่�อ มีการออกมาใช�บริการมากข้้�นิ รวมถ้งพฤติกรรมข้อง
ผู้้�บริโภูคทีำ�ป้องกันิการติดำเช่�อ และสถานิทีำ�ทีำ�มีการให�บริการคนิจัำานิวนิมาก
 มีความต�องการสินิค�าในิการด้ำแลมากข้้�นิ เช่นิแอลกอฮอล์ หนิ�ากาก
อนิามัย และเจัลล�างม่อ เป็นิต�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�ม
ข้้�นิ 

ในีส�วนีคาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�าผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์คำา
สั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การบริการจัะปรับตัวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการ
มองวา่ประชาชนิยงัข้าดำความั�นิใจัต่อรายไดำ�ในิอนิาคต ทำำาให�จัะชะลอการ
ใช�จ่ัาย



ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ สันีทนีาการุ/วัฒนีธุรุรุม/การุกีฬาปรัุบตัว
เพิิ่�มข้ึ้�นีจากไตรุมาส 2 เป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์การบริการทีำ�
เพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากสถานิกาณ์์
การแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 ทีำ�คลี�คลายมากข้้�นิ และมีการผู่้อนิปรนิ
มาตรการควบคุมโรคต่างๆ ส่งผู้ลทำำาให�ธุุรกิจัทีำ�มีจัำานิวนิผู้้�ใช�บริการจัำานิวนิ
มาก หร่อต�องสัมผัู้สกันิ เช่นิงานิอีเว�นิท์ำ งานิเลี�ยง คอนิเสิร์ต ร�านิเกมส์
 ฟิื้ตเนิส และสนิามกีฬา เป็นิต�นิ สามารถเปิดำให�บริการไดำ�อย่างปกติ แต่
ภูายใต�การด้ำแลตามมาตรการควบคุมโรค ส่งผู้ลกระทำบต่อค่าใช�จ่ัายข้อง
ธุุรกิจัทีำ�เพิ�มข้้�นิในิการซ่ื้�ออุปกรณ์์ป้องกันิการติดำเช่�อ 

ในีส�วนีคาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�าผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์
คำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การบริการจัะปรับตัวลดำลง เน่ิ�องจัากสถานิการณ์์
เริ�มเข้�าส่้ปกติ ธุุรกิจัในิหลายสาข้าเริ�มแข่้งขั้นิกันิมากข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�เกิดำ
การกระจัายตัวข้องกลุ่มล้กค�า
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โรุงแรุม เกสด์ัเฮาส์และบังกะโล
ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ไตรุมาส 3 เพิิ่�มข้ึ้�นีมาอยู้่�ที�รุะดัับ 52.0 

เน่ี�องจากขึ้ยู่ายู่ตัวขึ้องภาคการุท�องเที�ยู่ว ที�ไดั�รัุบแรุงสนีับสนุีนีจาก
มาตรุการุกรุะตุ�นีการุใช�จ�ายู่ขึ้องภาครัุฐ และภายู่หลังการุกักตัวทำาให�
ปรุะชาชนีมีการุเดิันีทางท�องเที�ยู่วมากข้ึ้�นี

ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ โรุงแรุม/เกสต์เฮาส์/บังกะโล ปรัุบตัวเพิิ่�ม
ข้ึ้�นีจากไตรุมาส 2 เป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์การบริการทีำ�เพิ�ม
ข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากข้ยายตัวข้องภูาค
การทำ่องเทีำ�ยว ทีำ�ไดำ�รับแรงสนิับสนุินิจัากมาตรการกระตุ�นิการใช�จ่ัายข้อง
ภูาครัฐ ทัำ�งมีช่วงวันิหยุดำยาว และให�เงินิอุดำหนุินิ และภูายหลังการกักตัว
ทำำาให�ประชาชนิมีการเดิำนิทำางท่ำองเทีำ�ยวมากข้้�นิ ประกอบกับการจััดำโปร
โมชั�นิลดำราคาข้องธุุรกิจัเอง สร�างแรงด้ำงด้ำดำให�กลุ่มนัิกท่ำองเทีำ�ยว  แม�วา่นัิก
ท่ำองเทีำ�ยวจัะปรับตัวข้้�นิ แต่ธุุรกิจัต�องเผู้ชิญกับความไม่แน่ินิอนิข้องภูาวะ
เศราฐกิจัในิประเทำศ ทีำ�จัะส่งผู้ลกระทำบต่อกำาลังซ่ื้�อข้องนัิกท่ำองเทีำ�ยว

ในีส�วนีคาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�าผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์คำา
สั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การบริการจัะปรับตัวลดำลง เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการ
คาดำการณ์์นัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่างชาติจัะยงัไม่มี ซ้ื้�งนัิกท่ำองเทีำ�ยวต่างชาติจัะ
มีกำาลังซ่ื้�อมากกว่านัิกท่ำองเทีำ�ยวภูายในิประเทำศ ทำำาให�ภูาคการใช�จ่ัายจัะ
ชะลอตัว

รุ�านีอาหารุและภัตตาคารุ
ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ไตรุมาส 3 เพิิ่�มข้ึ้�นีมาอยู้่�ที�รุะดัับ 53.8 

เน่ี�องจากปรุะชาชนีในีพ่ิ่�นีที�ออกมาจับจ�ายู่ใช�สอยู่มากข้ึ้�นี รุวมถ้ง
มาตรุการุภาครัุฐที�กรุะตุ�นีการุใช�จ�ายู่ขึ้องผู้้�บริุโภค เช�นีเรุาเที�ยู่วดั�วยู่กันี
เป็นีต�นี ส�งผู้ลให�มีผู้้�บริุโภคมาใช�บริุการุรุ�านีอาหารุเพิิ่�มมากข้ึ้�นี

ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ รุ�านีอาหารุ/ภัตตาคารุ ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีจาก
ไตรุมาส 2 เป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การบริการทีำ�เพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ล
ทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากการข้ยายตัวข้องภูาคการ
ท่ำองเทีำ�ยว และประชาชนิในิพ่�นิทีำ�ออกมาจัับจั่ายใช�สอยมากข้้�นิ รวมถ้ง
มาตรการภูาครัฐทีำ�กระตุ�นิการใช�จ่ัายข้องผู้้�บริโภูค เช่นิเทีำ�ยวดำ�วยกันิ ทีำ�ผู้้�
บริโภูคสามารถใช�สิทำธิุ�ส่วนิลดำในิร�านิอาหารไดำ� และกลุ่มนัิกศ้กษา 
พนัิกงานิ แรงงานิทีำ�กลับเข้�าส่้การดำำาเนิินิชีวิตไดำ�ปกติ ส่งผู้ลให�มีผู้้�บริโภูค
มาใช�บริการร�านิอาหารเพิ�มมากข้้�นิ แต่ภูาคธุุรกิจัต�องเผู้ชิญกับต�นิทุำนิค่า
วัตถุดิำบทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ  ซ้ื้�งจัะส่งผู้ลต่อสภูาพคล่องข้องธุุรกิจั

ในีส�วนีคาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�าผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์คำา
สั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การบริการจัะค่อนิข้�างทำรงตัว เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการ
คาดำวา่ประชาชนิในิพ่�นิทีำ�จัะยงัออกมาจัับจัา่ยใช�สอยอยา่งต่อเน่ิ�อง ทัำ�งกลุ่ม
นัิกศ้กษา พนัิกงานิ และแรงงานิเป็นิต�นิ

อสังหาริุมทรัุพิ่ย์ู่
ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ไตรุมาส 3 เพิิ่�มข้ึ้�นีมาอยู้่�ที�รุะดัับ 47.3 ภายู่

หลังที�ไดั�รัุบผู้ลกรุะทบจากการุแพิ่รุ�รุะบาดัขึ้องไวรัุสโควิดั-19 ในีช�วง
ไตรุมาสที� 2 ธุุรุกิจเริุ�มกลับมาฟ้ืนีตัวไดั� และกลับมาเปิดัดัำาเนิีนีงานี รุวม
ถ้งกลุ�มแรุงงานีที�กลับมาทำางานีไดั�มีความต�องการุเช�าอาคารุพิ่าณิ์ชย์ู่ 
และหอพัิ่กมากข้ึ้�นี



ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ กิจกรุรุมอสังหาริุมทรัุพิ่ย์ู่ ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นี
จากไตรุมาส 2 เป็นิผู้ลมาจัากมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การบริการ
ทีำ�เพิ�มข้้�นิ ภูายหลังทีำ�ไดำ�รับผู้ลกระทำบจัากการแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ
-19 ในิช่วงไตรมาสทีำ� 2 ภูาวะเศรษฐกิจัในิประเทำศข้ยายตัว ธุุรกิจัเริ�ม
กลับมาฟ้ื้�นิตัว กลับมาเปิดำดำำาเนิินิงานิไดำ� และมีการลงทุำนิมากข้้�นิ รวม
ถ้งกลุ่มแรงงานิทีำ�กลับมาทำำางานิมีความต�องการเช่าอาคารพาณิ์ชย์ และ
หอพักเพ่�อดำำาเนิินิงานิมากข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ

ในีส�วนีคาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�าผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์
คำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การบริการจัะปรับตัวลดำลง  เน่ิ�องจัากการเข้�าใช�
บริการมีการทำำาสัญญาในิระยะยาว เม่�อมีจัำานิวนิผู้้�ใช�บริการจัำานิวนิมาก
แล�วในิปัจัจุับันิ ผู้้�ประกอบการคาดำว่าในิอนิาคตจัะมีผู้้�มาใช�บริการลดำลง
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