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บทสรุุปผู้้�บริุหารุ

การดำำาเนิินิจััดำทำำาดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME (SME Sentiment Index: SMESI) ไตรมาสทีำ� 2 ปี 2563 เก็บข้�อม้ลจัากผู้้�ประกอบ
การ SME 2,665 ราย จัาก 27 จัังหวัดำ ในิ 6 ภู้มิภูาค  พบว่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ ประเทำศ ในิปัจัจุับันิและคาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�า อย่้ทีำ�ระดัำบ 39.3 
และ 58.7 ตามลำาดัำบ ซ่ึ่�งปรับตัวเพิ�มข่้�นิในิเก่อบทุำกองค์ประกอบดัำชนีิ ฯ โดำยเฉพาะดำ�านิคำาสั�งซ่ึ่�อ ปริมาณ์การผู้ลิต การค�าและบริการ และกำาไร โดำย
เป็นิผู้ลมาจัากการฟ้ื้�นิตัวข้องกิจักรรมทำางเศรษฐกิจั ในิช่วงปลายไตรมาสจัากสถานิการณ์์การแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 เริ�มคลี�คาลย และมีการ
ผู่้อนิปรนิมาตรการควบคุมโรคต่างๆ ส่งผู้ลให�สถานิประกอบการหลายแห่งกลับมาเปิดำดำำาเนิินิการไดำ�เก่อบปกติ 

ดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ปัจจุบันี ในีไตรุมาส 2 ปี 2563 ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีมาอยู้่�ที�รุะดัับ 39.3 จากไตรุมาสก�อนีหนี�า อยู้่�ที�
รุะดัับ 36.5 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ึ่�อ ปริมาณ์การผู้ลิต การค�า และบริการทีำ�ปรับตัวเพิ�มข่้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการเพิ�มข่้�นิ เน่ิ�องจัาก
ในิช่วงเด่ำอนิพฤษภูาคม-มถุินิายนิ สถานิการณ์์การแพรร่ะบาดำข้องไวรสัโควิดำ-19 เริ�มคลี�คลาย และไมมี่จัำานิวนิผู้้�ติดำเช่�อ  ทำำาให�มีการผู่้อนิปรนิมาตรการ
ควบคุมโรคต่างๆ เช่นิการผู่้อนิปรนิมาตรการเดิำนิทำางภูายในิประเทำศ การยกเลิกมาตรการเคอร์ฟิื้ว และการอนุิญาติให�เปิดำกิจัการต่างๆไดำ� เป็นิต�นิ ส่ง
ผู้ลทำำาให�สถานิประกอบการหลายแห่งกลับมาเปิดำดำำาเนิินิการไดำ� อีกทัำ�งประชาชนิเริ�มคลายความกังวลต่อการติดำเช่�อ และมีการออกมาจัับจ่ัายใช�สอย
มากข่้�นิ อย่างไรก็ตามสถานิประกอบการยังอย้ใ่นิช่วงการฟ้ื้�นิตัว อีกทัำ�งภูาคการท่ำองเทีำ�ยว และธุุรกิจัทีำ�เกี�ยวเน่ิ�อง ยังฟ้ื้�นิตัวไดำ�ไม่มากนัิก จัากนัิกท่ำอง
เทีำ�ยวชาวต่างชาติทีำ�ยังไม่มีการเดิำนิทำางเข้�ามาท่ำองเทีำ�ยว  

สำาหรัุบดััชนีีฯ คาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�า ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีมาอยู้่�ที�รุะดัับ 58.7 จากไตรุมาสก�อนีหนี�าที�รุะดัับ 39.7 โดำยผู้้�ประกอบ SME 
คาดำการณ์์กิจักรรมทำางเศรษฐกิจัจัะข้ยายตัวอย่างต่อเน่ิ�อง จัากการฟ้ื้�นิตัวข้องสถานิประกอบการ และประชาชนิมีการกลับมาดำำาเนิินิชีวิตไดำ�อยา่งปกติ
  อีกทัำ�งผู้้�ประกอบการประเมินินัิกท่ำองเทีำ�ยวจัะปรับตัวเพิ�มข่้�นิ โดำยเฉพาะการฟ้ื้�นิตัวข้องนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่างชาติ ส่งผู้ลทำำาให�ธุุรกิจัมีแนิวโนิ�มคำาสั�งซ่ึ่�อ
ปรับตัวเพิ�มข่้�นิ และสภูาพคล่องข้องกิจัการปรับตัวดีำข่้�นิ

ไตรุมาส 2 ปี 2563 ดััชนีีความเช่�อมั�นีฯ ปรุะเทศปัจจุบันี อยู้่�ที�รุะดัับ 39.3 และคาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�า อยู้่�ที� 58.7 ซ่ึ่�งค่าดัำชนีิปัจัจุับันิ
ปรับตัวเพิ�มข่้�นิในิเก่อบทุำกภู้มิภูาค โดำยจัำาแนิกตามภู้มิภูาค ไดำ�ดัำงนีิ� ในีเขึ้ตกรุุงเทพิ่ ฯ และปริุมณ์ฑล ดัำชนีิ ฯ ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 37.2 และคาดำการณ์์
 ฯ อย้่ทีำ�ระดัำบ 54.5 เน่ิ�องจัากจัากการผู่้อนิปรนิมาตรการควบคุมโรคต่างๆ สถานิประกอบการ และโรงงานิเริ�มกลับมาดำำาเนิินิกิจัการไดำ� และแรงงานิมี
การกลับเข้�าส่้การทำำางานิ ส่งผู้ลทำำาให�จัำานิวนิผู้้�บริโภูคในิพ่�นิทีำ�เพิ�มมากข่้�นิ จัากความต�องการสินิค�าในิการดำำารงชีวิต เช่นิเคร่�องใช�จัำาเป็นิในิครัวเร่อนิ  
อาหารและเคร่�องด่ำ�ม ในีภาคกลาง ดัำชนีิ ฯ ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 40.6 และคาดำการณ์์ ฯ อย้่ทีำ�ระดัำบ 56.5 จัากปัญหาภัูยแล�งทีำ�ยังส่งผู้ลกระทำบต่อภูาค
เกษตร ส่งผู้ลทำำาให�ปริมาณ์ผู้ลผู้ลิตทำางการเกษตรลดำลง กำาลังซ่ึ่�อ และรายไดำ�ข้องเกษตรกรชะลอตัว ทำำาให�มีการใช�จ่ัายในิสินิค�าอุปโภูคบริโภูคชะลอ
ตัวลง  ในีภาคตะวันีออก ดัำชนีิ ฯ ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 38.7 และคาดำการณ์์ ฯ อย้่ทีำ�ระดัำบ 59.8  จัากมาตรการเงินิเยียวยาข้องภูาครัฐทีำ�ช่วยพยุงค่าใช�
จ่ัายในิครัวเร่อนิ ทำำาให�มีการใช�จ่ัายในิสินิค�าอุปโภูคบริโภูคมากข่้�นิทัำ�งในิร�านิค�าส่งสินิค�าอุปโภูคบริโภูค ร�านิโชว์ห่วย และModern trade ในีภาคใต� 
ดัำชนีิ ฯ ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 41.9  และคาดำการณ์์ ฯ อย้่ทีำ�ระดัำบ 63.0 จัากภูาคการค�าภูายในิประเทำศไดำ�รับแรงสนัิบสนุินิจัากมาตรการเงินิเยียวยาภูาค
รัฐ ส่งผู้ลทำำาให�ประชาชนิมีการออกมาใช�จ่ัายสินิค�าอุปโภูคบริโภูคในิครัวเร่อนิมากข่้�นิ อยา่งไรก็ตามภูาคการท่ำองเทีำ�ยว ยงัต�องติดำตามอย่างใกล�ชิดำ จัาก
นัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่างชาติยังไม่ฟ้ื้�นิตัว ในีภาคเหน่ีอ ดัำชนีิ ฯ ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 41.2 และคาดำการณ์์ ฯ อย้่ทีำ�ระดัำบ 62.9  ในิช่วงปลายไตรมาส 
สถานิการณ์์การแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19  เริ�มคลี�คลาย และการผู่้อนิปรนิมาตรการควบคุมโรคต่างๆ ทำำาให�สถานิประกอบการหลายแห่งกลับมา
เปิดำดำำาเนิินิการไดำ� และประชาชนิคลายความกงัวลต่อการติดำเช่�อ และเริ�มมีการท่ำองเทีำ�ยวมากข่้�นิในีภาคตะวนัีออกเฉีียู่งเหน่ีอ ดัำชนีิ ฯ อย้ที่ำ�ระดัำบ 38.4 
และคาดำการณ์์ ฯ อย้่ทีำ�ระดัำบ 58.5 สถานิประกอบการหลายแห่งกลับมาเปิดำดำำาเนิินิการไดำ� ประกอบกับประชาชนิเริ�มมีการออกมาใช�จ่ัายในิสินิค�าอุ
ปดำภูคบริโภูคมากข่้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กิจักรรมทำางเศรษฐกิจัภูายในิประเทำศปรับตัวดีำข่้�นิ

ส�วนีปัจจัยู่สำาคัญที�มีผู้ลกรุะทบต�อกิจการุ SME ปรุะเทศในีไตรุมาสนีี� 5 อันีดัับแรุก ไดำ�แก่ ภูาวะเศรษฐกิจัในิประเทำศและอำานิาจัซ่ึ่�อข้อง
ประชาชนิ มาตรการในิดำ�านิตา่ง ๆ  ข้องรฐับาลตอ่กิจัการ การเปลี�ยนิแปลงพฤตกิรรมข้องผู้้�บรโิภูค  การแข่้งขั้นิในิตลาดำ และราคาต�นิทำนุิสินิค�า/คา่แรง
ตามลำาดัำบ
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ดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME
(SME Sentiment Index: SMSI)

ปรุะจำา ไตรุมาส 2 ปี 2563

ดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ปัจจุบันี ในีไตรุมาส 2 
ปี 2563 ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีมาอยู้่�ที�รุะดัับ 39.3 จากไตรุมาสก�อนีหนี�า อยู้่�
ที�รุะดัับ 36.5 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ึ่�อ ปริมาณ์การผู้ลิต การ
ค�า และบริการทีำ�ปรับตัวเพิ�มข่้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการเพิ�มข่้�นิ 
เน่ิ�องจัากในิช่วงเด่ำอนิพฤษภูาคม-มิถุนิายนิ สถานิการณ์์การแพร่ระบาดำ
ข้องไวรัสโควิดำ-19 เริ�มคลี�คลาย และไม่มีจัำานิวนิผู้้�ติดำเช่�อ  ทำำาให�มีการผู่้อนิ
ปรนิมาตรการควบคุมโรคต่างๆ เช่นิการผู่้อนิปรนิมาตรการเดิำนิทำางภูายในิ
ประเทำศ การยกเลิกมาตรการเคอร์ฟื้ิว และการอนุิญาติให�เปิดำกิจัการ
ต่างๆไดำ� เป็นิต�นิ ส่งผู้ลทำำาให�สถานิประกอบการหลายแห่งกลับมาเปิดำ
ดำำาเนิินิการไดำ� อีกทัำ�งประชาชนิเริ�มคลายความกังวลต่อการติดำเช่�อ และมี
การออกมาจัับจ่ัายใช�สอยมากข่้�นิ อย่างไรก็ตามสถานิประกอบการยังอย้่
ในิช่วงการฟ้ื้�นิตัว อีกทัำ�งภูาคการท่ำองเทีำ�ยว และธุุรกิจัทีำ�เกี�ยวเน่ิ�อง ยังฟ้ื้�นิ
ตัวไดำ�ไม่มากนัิก จัากนิกัท่ำองเทีำ�ยวชาวต่างชาติทีำ�ยงัไม่มีการเดิำนิทำางเข้�ามา
ท่ำองเทีำ�ยว  

ดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME คาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�าง
หนี�า ในีไตรุมาส 2 ปี 2563 ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีมาอยู้่�ที�รุะดัับ 58.7 จาก
ไตรุมาสก�อนีหนี�าที�รุะดัับ 39.7 โดำยผู้้�ประกอบ SME คาดำการณ์์กิจักรรม
ทำางเศรษฐกิจัจัะข้ยายตัวอย่างต่อเน่ิ�อง จัากการฟ้ื้�นิตัวข้องสถานิประกอบ
การ และประชาชนิมีการกลับมาดำำาเนิินิชีวิตไดำ�อย่างปกติ  อีกทัำ�งผู้้�
ประกอบการประเมินินัิกท่ำองเทีำ�ยวจัะปรับตัวเพิ�มข่้�นิ โดำยเฉพาะการฟ้ื้�นิ
ตัวข้องนิกัท่ำองเทีำ�ยวชาวตา่งชาต ิส่งผู้ลทำำาให�ธุุรกิจัมีแนิวโนิ�มคำาสั�งซ่ึ่�อปรับ
ตัวเพิ�มข่้�นิ และสภูาพคล่องข้องกิจัการปรับตัวดีำข่้�นิ

ดััชนีีภาวะเศรุษฐกจิและธุุรุกิจอ่�นี ๆ  ไตรุมาส 2 ปี 2563  พบว่า
ดัำชนีิสินิค�าคงคลังปรับตัวลดำลงมาอย้ที่ำ�ระดัำบ 42.0 จัากไตรมาสก่อนิหนิ�าทีำ�
ระดัำบ 46.5 เน่ิ�องจัากการประชาชนิเริ�มออกมาทำำากิจักรรมข้�างนิอกมาก
ข่้�นิ และเริ�มมีการท่ำองเทีำ�ยว ทำำาให�มีความต�องการสินิค�าอุปโภูคบริโภูคในิ
ชีวติประจัำาวันิ ส่งผู้ลให�มกีารบริโภูคสินิค�าจัำาเป็นิในิครัวเร่อนิ  อาหารและ
เคร่�องด่ำ�มเพิ�มมากข่้�นิ ทำำาให�ธุุรกิจัมีสภูาพคล่องปรับตัวดีำข่้�นิ  ส่งผู้ลให�ภูาพ
รวมธุุรกิจั และภูาวะเศรษฐกิจัภูายในิประเทำศปรับตัวเพิ�มข่้�นิอย่างเห็นิไดำ�
ชัดำมาอย้ที่ำ�ระดัำบ 29.7 และ 35.5 จัากไตรมาสก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 18.5 และ
 28.4 ตามลำาดัำบ ซ่ึ่�งสอดำคล�องกับดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME  
ทีำ�สะทำ�อนิให�เห็นิว่าเม่�อสถานิการณ์์แพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 เริ�ม
คลี�คลาย ส่งผู้ลทำำาให�กิจักรรมทำางเศรษฐกิจัภูายในิประเทำศปรับตัวดีำข่้�นิ 

ดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ปัจจุบันี ในีไตรุมาส 2 
ปี 2563 กลุ�มธุุรุกิจ SME ภาคการุค�ามีค�าดััชนีี ฯ อยู้่�ที�รุะดัับ 39.7 ปรัุบ
ตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีมากที�สุดั เม่�อเทีำยบกับภูาคการผู้ลิต และบริการ ซ่ึ่�งมีค่า           
ดัำชนีิ ฯ อย้่ทีำ�ระดัำบ 38.7 และ 39.2 ตามลำาดัำบ  เน่ิ�องจัากการเริ�มกลับมา
ดำำาเนิินิชีวิตข้องประชาชนิไดำ�เก่อบปกติ ทัำ�งการประกอบอาชีพ และการ
เดิำนิทำางทำำากิจักรรมข้�างนิอก ส่งผู้ลทำำาให�ประชาชนิมีความต�องการสินิค�า
ในิการอปุโภูคบริโภูคเพิ�มมากข่้�นิ โดำยเฉพาะสินิค�าจัำาเป็นิในิครัวเร่อนิ  ส่ง
ผู้ลทำำาให�ภูาคการค�าส่งสินิค�าอุโภูคบริโภูค  และร�านิโชว์ห่วย รวมถ่งภูาค
การผู้ลิตอาหารและเคร่�องด่ำ�ม ทีำ�มีคำาสั�งซ่ึ่�อเพิ�มข่้�นิ ส่งผู้ลให�ภูาพรวมธุุรกจิั
ปรับตัวดีำข่้�นิ



ไตรุมาส 2 ปี 2563 ดััชนีีความเช่�อมั�นีฯ ปรุะเทศปัจจุบันี อยู้่�ที�
รุะดัับ 39.3 และคาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�า อยู้่�ที� 58.7 ซ่ึ่�งค่าดัำชนีิ
ปัจัจุับันิปรับตัวเพิ�มข่้�นิในิเก่อบทุำกภู้มิภูาค โดำยจัำาแนิกตามภู้มิภูาค ไดำ�ดัำงนีิ�
 ในีเขึ้ตกรุุงเทพิ่ ฯ และปริุมณ์ฑล ดัำชนีิ ฯ ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 37.2 และ
คาดำการณ์์ ฯ อย้่ทีำ�ระดัำบ 54.5 เน่ิ�องจัากจัากการผู่้อนิปรนิมาตรการ
ควบคมุโรคตา่งๆ สถานิประกอบการ และโรงงานิเริ�มกลับมาดำำาเนิินิกิจัการ
ไดำ� และแรงงานิมีการกลับเข้�าส่้การทำำางานิ ส่งผู้ลทำำาให�จัำานิวนิผู้้�บริโภูคในิ
พ่�นิทีำ�เพิ�มมากข่้�นิ จัากความต�องการสินิค�าในิการดำำารงชีวิต เช่นิเคร่�องใช�
จัำาเป็นิในิครัวเร่อนิ  อาหารและเคร่�องด่ำ�ม ในีภาคกลาง ดัำชนีิ ฯ ปัจัจุับันิ
อย้่ทีำ�ระดัำบ 40.6 และคาดำการณ์์ ฯ อย้่ทีำ�ระดัำบ 56.5 จัากปัญหาภัูยแล�งทีำ�
ยงัส่งผู้ลกระทำบต่อภูาคเกษตร ส่งผู้ลทำำาให�ปริมาณ์ผู้ลผู้ลิตทำางการเกษตร
ลดำลง กำาลังซ่ึ่�อ และรายไดำ�ข้องเกษตรกรชะลอตัว ทำำาให�มีการใช�จ่ัายในิ
สินิค�าอุปโภูคบริโภูคชะลอตัวลง  ในีภาคตะวันีออก ดัำชนีิ ฯ ปัจัจุับันิอย้่
ทีำ�ระดัำบ 38.7 และคาดำการณ์์ ฯ อย้่ทีำ�ระดัำบ 59.8  จัากมาตรการเงินิ
เยียวยาข้องภูาครัฐทีำ�ช่วยพยุงค่าใช�จ่ัายในิครัวเร่อนิ ทำำาให�มีการใช�จ่ัายในิ
สินิค�าอุปโภูคบริโภูคมากข่้�นิทัำ�งในิร�านิค�าส่งสินิค�าอุปโภูคบริโภูค ร�านิโชว์
ห่วย และModern trade ในีภาคใต� ดัำชนีิ ฯ ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 41.9  
และคาดำการณ์์ ฯ อย้่ทีำ�ระดัำบ 63.0 จัากภูาคการค�าภูายในิประเทำศไดำ�รับ
แรงสนัิบสนุินิจัากมาตรการเงนิิเยยีวยาภูาครฐั ส่งผู้ลทำำาให�ประชาชนิมกีาร
ออกมาใช�จ่ัายสินิค�าอุปโภูคบริโภูคในิครัวเร่อนิมากข่้�นิ อย่างไรก็ตามภูาค
การท่ำองเทีำ�ยว ยังต�องติดำตามอย่างใกล�ชิดำ จัากนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่างชาติ
ยังไม่ฟ้ื้�นิตัว ในีภาคเหน่ีอ ดัำชนีิ ฯ ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 41.2 และ                
คาดำการณ์์ฯ อย้ที่ำ�ระดัำบ 62.9  ในิชว่งปลายไตรมาส สถานิการณ์์การแพร่
ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19  เริ�มคลี�คลาย และการผู่้อนิปรนิมาตรการ
ควบคุมโรคต่างๆ ทำำาให�สถานิประกอบการหลายแห่งกลับมาเปิดำดำำาเนิินิ
การไดำ� และประชาชนิคลายความกังวลต่อการติดำเช่�อ และเริ�มมีการท่ำอง
เทีำ�ยวมากข่้�นิในีภาคตะวันีออกเฉีียู่งเหน่ีอ ดัำชนีิ ฯ อย้่ทีำ�ระดัำบ 38.4 และ
คาดำการณ์์ ฯ อย้่ทีำ�ระดัำบ 58.5 สถานิประกอบการหลายแห่งกลับมาเปิดำ
ดำำาเนิินิการไดำ� ประกอบกับประชาชนิเริ�มมีการออกมาใช�จ่ัายในิสินิค�า
อุปโภูคบริโภูคมากข่้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กิจักรรมทำางเศรษฐกิจัภูายในิประเทำศ
ปรับตัวดีำข่้�นิ
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ภาวะเศรุษฐกิจในีปรุะเทศและอำานีาจซื้่�อขึ้องปรุะชาชนีเป็นี
ปัจจัยู่กรุะทบสำาคัญที�สุดัขึ้อง SME ในีทุกภ้มิภาค ซ่ึ่�งรายไดำ�ข้องผู้้�
ประกอบการ SME ส่วนิใหญ่มาจัากกำาลังซ่ึ่�อข้องผู้้�บริโภูคภูายในิประเทำศ 
ทำำาให�ภูาวะเศรษฐกิจัข้องประเทำศส่งผู้ลอยา่งมากต่อผู้ลประกอบการ SME 
ปัจัจััยทีำ�ส่งผู้ลกระทำบรองลงมาค่อ มาตรการในิดำ�านิต่าง ๆ  ข้องรัฐบาลต่อ
กิจัการ การเปลี�ยนิแปลงพฤติกรรมข้องผู้้�บริโภูค  การแข่้งขั้นิในิตลาดำ
และราคาต�นิทุำนิสินิค�า/ค่าแรง เป็นิปัจัจััยกระทำบสำาคัญข้องธุุรกิจั SME 
จัากการสำารวจัข้�อม้ลในิช่วงเด่ำอนิเมษายนิ-มิถุนิายนิ พบว่า 4 ปัจัจััยดัำง
กล่าวเป็นิปัจัจััยกระทำบสำาคัญข้องธุุรกิจั SME ในิทุำกภู้มิภูาค โดำยเฉพาะ
มาตรการในิดำ�านิต่างๆ ข้องรัฐบาลต่อกิจัการ และการเปลี�ยนิแปลง
พฤติกรรมข้องผู้้�บริโภูค  โดำยในิช่วงการแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 
ทำำาให�ภูาครัฐออกมาตรการควบคุมโรคต่างๆ ส่งผู้ลทำำาให�ธุุรกิจัต�องปรับ
ตัวตามกฏเกณ์ฑ์์ข้องมาตรการ อีกทัำ�งพฤติกรรมข้องผู้้�บริโภูคทีำ�หันิมาใช�
บริการซ่ึ่�อสินิค�าผู่้านิช่องทำางออนิไลน์ิมากข่้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�ธุุรกิจัหลาย
สาข้าต�องปรับตัวโดำยการเข้�าร่วมการข้ายสินิค�าออนิไลน์ิ เพ่�อตอบสนิอง
ต่อพฤติกรรมข้องผู้้�บริโภูค
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ค�าดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME  ในีไตรุมาสที� 2 อยู้่�
ที�รุะดัับ 37.2 ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีจากไตรุมาสก�อนีที�รุะดัับ 33.4 เป็นิผู้ลมา
จัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ึ่�อ และปริมาณ์การผู้ลิต และการค�าปรับตัวเพิ�มข่้�นิ 
ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการเพิ�มข่้�นิ  ซ่ึ่�งภูาคการค�ามีค่าดัำชนีิ ฯ ทีำ�ปรับตัว
เพิ�มข่้�นิมากทีำ�สุดำ เม่�อเทีำยบกับภูาคการผู้ลิต และบริการ เน่ิ�องจัากการผู่้อนิ
ปรนิมาตรการควบคุมโรคต่างๆ ภูายหลังปัญหาการแพร่ระบาดำไวรัสโค
วิดำ-19 เริ�มคลี�คลาย  สถานิประกอบการ และโรงงานิเริ�มกลับมาดำำาเนิินิ
กิจัการไดำ� และแรงงานิมีการกลับเข้�าส่้การทำำางานิ ส่งผู้ลทำำาให�จัำานิวนิผู้้�
บริโภูคในิพ่�นิทีำ�เพิ�มมากข่้�นิ จัากความต�องการสินิค�าในิการดำำารงชีวิต เช่นิ
เคร่�องใช�จัำาเป็นิในิครัวเร่อนิ  อาหารและเคร่�องด่ำ�ม ทำำาให�ยอดำจัำาหนิ่าย
สาข้าการผู้ลิตอาหารและเคร่�องด่ำ�มปรับตัวดีำข่้�นิ รวมถ่งเส่�อผู้�าและสิ�งทำอ
ปรับตัวเพิ�มข่้�นิ อีกทัำ�งภูาคการส่งออกทัำ�งภูายในิประเทำศ และต่างประเทำศ
ทีำ�ปรับตัวดีำข่้�นิ จัากการผู้อ่นิปรนิมาตรการควบคมุการเดำนิิทำาง และยกเลกิ
มาตรการเคอร์ฟิื้ว ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME 
คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�า อย้่ทีำ�ระดัำบ 54.5 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบ
การคาดำการณ์์ภูาวะเศรษฐกิจัภูายในิประเทำศข้ยายตวั จัากการใช�จัา่ยข้อง
ประชาชนิจัะกลับมาเป็นิปกติ

ในีส�วนีขึ้องดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคการุผู้ลิต
 ในีไตรุมาสปัจจุบันีค�าดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ อยู้่�ที�รุะดัับ 35.6 ปรัุบตัว
เพิิ่�มข้ึ้�นีจากไตรุมาสก�อนีที�รุะดัับ 32.5 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ึ่�อ
 และปริมาณ์การผู้ลิตปรับตัวเพิ�มข่้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัว
เพิ�ม เน่ิ�องจัากการผู่้อนิปรนิมาตรการควบคุมโรคต่างๆ ภูายหลังปัญหา
การแพร่ระบาดำไวรัสโควิดำ-19 เริ�มคลี�คลาย  สถานิประกอบการ และ
โรงงานิเริ�มกลับมาดำำาเนิินิกิจัการไดำ� และแรงงานิมีการกลับเข้�าส่้การทำำางานิ
 ทำำาให�มีจัำานิวนิผู้้�บริโภูคในิพ่�นิทีำ�มากข่้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�ความต�องการสินิค�า
อาหารและเคร่�องด่ำ�ม รวมถ่งเส่�อผู้�าและสิ�งทำอปรับตัวเพิ�มข่้�นิ อีกทัำ�งภูาค
การส่งออกทัำ�งภูายในิประเทำศ และต่างประเทำศทีำ�ปรับตัวดีำข่้�นิ จัากการ
ผู่้อนิปรนิมาตรการควบคุมการเดิำนิทำาง และยกเลิกมาตรการเคอร์ฟิื้ว โดำย
เฉพาะสาข้าการผู้ลติยางและพลาสตกิ ทีำ�มีค่าดัำชนีิปรับตัวเพิ�มข่้�นิมากทีำ�สุดำ
มาอย้่ทีำ�ระดัำบ 41.0 จัากไตรมาสก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 31.3  ในิส่วนิข้องค่า
ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�า อย้่ทีำ�
ระดัำบ 51.7 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์กิจักรรมทำางเศรษฐกิจั
จัะปรับตัวเพิ�มข่้�นิ จัากการใช�จ่ัายข้องประชาชนิทีำ�จัะข้ยายตัวอย่างต่อ

ดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME
ในีเขึ้ตกรุุงเทพิ่ฯ และปริุมณ์ฑล 

ปรุะจำา ไตรุมาส 2 ปี 2563

ปรุะเด็ันีสำาคัญ

• ค�าดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME อยู่้�ที�
รุะดัับ 37.2 ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีจากไตรุมาสก�อนีหนี�าอยู้่�ที�รุะดัับ
 33.4 เป็นีผู้ลมาจากปัจจัยู่ดั�านีคำาสั�งซ่ื้�อ และปริุมาณ์การุ
ผู้ลิต และการุค�าปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นี ส�งผู้ลทำาให�กำาไรุขึ้องกิจการุ
เพิิ่�มข้ึ้�นี  ซ้ื้�งภาคการุค�ามีค�าดััชนีี ฯ ที�ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีมาก
ที�สุดั เม่�อเทียู่บกับภาคการุผู้ลิต และบริุการุ

• จากการุผู้�อนีปรุนีมาตรุการุควบคมุโรุคต�างๆ สถานี
ปรุะกอบการุ และโรุงงานีเริุ�มกลับมาดัำาเนิีนีกิจการุไดั� และ
แรุงงานีมีการุกลับเขึ้�าส้�การุทำางานี ส�งผู้ลทำาให�จำานีวนีผู้้�
บริุโภคในีพ่ิ่�นีที�เพิิ่�มมากข้ึ้�นี จากความต�องการุสินีค�าในีการุ
ดัำารุงชีวิต เช�นีเครุ่�องใช�จำาเป็นีในีครัุวเรุ่อนี  อาหารุและ
เครุ่�องด่ั�ม
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ในีส�วนีขึ้องดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคการุค�า 
ในีไตรุมาสปจัจุบันีค�าดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ อยู้่�ที�รุะดัับ 38.2 ปรัุบตัวเพิิ่�ม
ข้ึ้�นีจากไตรุมาสก�อนีที�รุะดัับ 31.3  เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ึ่�อ 
และปริมาณ์การค�าทีำ�ปรับตัวเพิ�มข่้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการเพิ�มข่้�นิ 
เน่ิ�องจัากการเดิำนิทำางกลับเข้�าเข้ตกรุงเทำพ ฯ และปริมณ์ฑ์ล ทัำ�งกลุ่ม
แรงงานิ พนัิกงานิ และประชาชนิทัำ�วไปเพิ�มมากข่้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�จัำานิวนิผู้้�
บริโภูคในิพ่�นิทีำ�เพิ�มมากข่้�นิ จัากความต�องการสินิค�าในิการดำำารงชีวิต เช่นิ
เคร่�องใช�จัำาเป็นิในิครัวเร่อนิ และทำำาให�มีการเดิำนิทำางสัญจัรเพิ�มมากข่้�นิ ส่ง
ผู้ลให�มีความต�องการใช�บริการสถานีินิำ�ามันิปรับตัวดีำข่้�นิ ในิส่วนิข้องค่า
ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�า อย้่ทีำ�
ระดัำบ 53.8 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์ประชาชนิจัะกลับเข้�า
ส่้พ่�นิทีำ�เพิ�มมากข่้�นิ ทำำาให�มีการบริโภูค และการเดิำนิทำางสัญจัรเพิ�มมากยิ�ง
ข่้�นิ

ในีส�วนีขึ้องดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาค             
การุบริุการุ ในีไตรุมาสปัจจุบันีค�าดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ อยู้่�ที�รุะดัับ 37.2 
ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีจากไตรุมาสก�อนีที�รุะดัับ 35.6  แต่ยังอย้่ในิระดัำบทีำ�ตำ�า
กว่าค่าฐานิ 50 เนิ่�องจัากนิักท่ำองเทีำ�ยวชาวต่างชาติทีำ�ยังไม่ฟ้ื้�นิตัว แม�จัะ
เริ�มมีการออกมาทำำากิจักรรมข้�างนิอก และท่ำองเทีำ�ยวข้องกลุ่มนัิกท่ำองเทีำ�ยว
ภูายในิประเทำศเปน็ิสำาคัญแต่ยงัไม่มากนัิก ทำำาให�คำาสั�งซ่ึ่�อ และปรมิาณ์การ
ผู้ลิตปรับตัวลดำลงเล็กนิ�อย อย่างไรก็ดีำจัากต�นิทุำนิข้องกิจัการทีำ�ปรับตัวลดำ
ลงอยา่งมาก ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการทำรงตวั ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความ
เช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�า อย้่ทีำ�ระดัำบ 56.6 
เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์ภูาคการท่ำองเทีำ�ยว และธุุรกิจัทีำ�
เกี�ยวเน่ิ�องจัะฟ้ื้�นิตัว จัากการข้ยายตัวข้องนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่างชาติ
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ปัจจัยู่ภาวะเศรุษฐกิจในีปรุะเทศและอำานีาจซ่ื้�อขึ้องปรุะชาชนี
ส�งผู้ลต�อกิจการุมากที�สุดั โดำยปัจัจััยทีำ�ส่งผู้ลกระทำบรองลงมา ไดำ�แก่ 
มาตรการในิดำ�านิต่าง ๆ  ข้องรัฐบาลต่อกิจัการ การเปลี�ยนิแปลงพฤติกรรม
ข้องผู้้�บริโภูค การแข่้งขั้นิในิตลาดำ และราคาต�นิทุำนิสินิค�า/ค่าแรง ตาม
ลำาดัำบ

ดััชนีีภาวะเศรุษฐกิจและธุุรุกิจ SME
ปรุะจำาเด่ัอนีเมษายู่นี-มิถุนีายู่นี 2563

ภูาพรวมดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัในิเข้ตกรุงเทำพ ฯ 
และปริมณ์ฑ์ล ปรับตัวเพิ�มข่้�นิในิเก่อบทุำกดัำชนีิ โดำยเฉพาะดัำชนีิ
ภูาวะเศรษฐกิจัภูายในิประเทำศ และภูาพรวมธุุรกิจั ปรับตัวเพิ�มข่้�นิ
มาอย้่ทีำ�ระดัำบ 26.9 และ 34.9 จัากไตรมาสก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 16.6 
และ 25.5 เน่ิ�องจัากการผู่้อนิปรนิมาตรการควบคุมโรคต่างๆ ภูาย
หลังปัญหาการแพร่ระบาดำไวรัสโควิดำ-19 เริ�มคลี�คลาย  สถานิ
ประกอบการ และโรงงานิเริ�มกลับมาดำำาเนิินิกิจัการไดำ� และแรงงานิ
มีการกลับเข้�าส่้การทำำางานิ ส่งผู้ลให�จัำานิวนิผู้้�บริโภูคในิพ่�นิทีำ�เพิ�ม
มากข่้�นิ ทำำาให�ธุุรกิจัมีคำาสั�งซ่ึ่�อปรับตัวดีำข่้�นิ สะทำ�อนิจัากดัำชนีิสภูาพ
คล่องข้องกิจัการทีำ�ปรับตัวดีำข่้�นิมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 35.8 จัากไตรมาส
ก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 28.5
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ค�าดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME  ในีไตรุมาสที� 2 อยู้่�
ที�รุะดัับ 41.9 ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีจากไตรุมาสก�อนีที�รุะดัับ 39.7 แต่ยังคง
อย้่ในิระดัำบตำ�ากว่าค่าฐานิ 50 เน่ิ�องจัากสถานิการณ์์การแพร่ระบาดำข้อง
ไวรัสโควิดำ-19 ทีำ�ส่งผู้ลทำำาให�มีมาตรการควบคมุโรคต่างๆ และการควบคมุ
การเดิำนิทำางระหว่างประเทำศ ทีำ�ส่งผู้ลกระทำบต่อทัำ�งภูาคการส่งออกสินิค�า
 และภูาคการบริการโดำยเฉพาะสาข้าการท่ำองเทีำ�ยว และธุุรกิจัทีำ�เกี�ยวเน่ิ�อง
 จัากนิกัท่ำองเทีำ�ยวชาวตา่งชาตทีิำ�ยงัไม่ฟ้ื้�นิตัว และสง่ผู้ลกระทำบตอ่ภูาคการ
ผู้ลิตไม�ยางพารา ยางพาราแปรร้ป และการผู้ลิตเส่�อผู้�าและสิ�งทำอ จัาก
จัำานิวนิผู้้�บริโภูคชาวต่างชาติทีำ�ลดำลง รวมถ่งมาตรการควบคุมการข้นิส่งทีำ�
ทำำาให�การสง่ออกสินิค�าเกดิำความลา่ช�า ส่งผู้ลทำำาให�ปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ึ่�อ และ
ปริมาณ์การผู้ลิต และบริการปรับตัวลดำลง อย่างไรก็ตามภูาคการค�า
ภูายในิประเทำศไดำ�รบัแรงสนิบัสนุินิจัากมาตรการเงนิิเยยีวยาภูาครฐั ส่งผู้ล
ทำำาให�ประชาชนิมกีารออกมาใช�จ่ัายสินิค�าอุปโภูคบริโภูคในิครัวเร่อนิมาก
ข่้�นิ ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 
เด่ำอนิข้�างหนิ�าปรับเพิ�มข่้�นิมาอย้่ทีำ�ระดำับ 63.0 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบ
การประเมินิกิจักรรมทำางเศรษฐกิจัจัะฟ้ื้�นิตัว แม�นัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่างชาติ
จัะยังไม่ฟ้ื้�นิตัวมากนัิก แต่ผู้้�ประกอบการประเมนิินัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวไทำยจัะ
เพิ�มมากข่้�นิ

ในีส�วนีขึ้องดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคการุผู้ลิต
 ในีไตรุมาสปัจจุบันีค�าดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ อยู้่�ที�รุะดัับ 42.8 ปรัุบตัว
เพิิ่�มข้ึ้�นีจากไตรุมาสก�อนีที�รุะดัับ 40.3 แต่ยงัคงอย้ใ่นิระดัำบตำ�ากว่าค่าฐานิ
 50 เป็นิผู้ลมาจัากมาตรการควบคุมการส่งออกสินิค�าระหว่างประเทำศ ทีำ�
มีการจัำากัดำประเภูทำสินิค�า และขั้�นิตอนิการตรวจัสอบทีำ�เข้�มงวดำ ทำำาให�การ
ข้นิส่งเกิดำความล่าช�า ซ่ึ่�งส่งผู้ลกระทำบต่อภูาคการผู้ลิตไม�ยางพารา 
ยางพาราแปรร้ป และการผู้ลิตเส่�อผู้�าและสิ�งทำอ อีกทัำ�งจัากผู้้�บริโภูคชาว
ต่างชาติทีำ�ยังไม่ฟ้ื้�นิตัว ส่งผู้ลทำำาให�คำาสั�งซ่ึ่�อปรับตัวลดำลง ในิส่วนิข้องค่า
ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าปรับ
เพิ�มข่้�นิมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 63.6 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์ภูาวะ
เศรษฐกิจัภูายในิ และคำาสั�งซ่ึ่�อจัากผู้้�บริโภูคจัะเริ�มฟ้ื้�นิตัว

ดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคใต�
ปรุะจำา ไตรุมาส 2 ปี 2563

ปรุะเด็ันีสำาคัญ

• ค�าดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME อยู่้�ที�
รุะดัับ 41.9 ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีจากไตรุมาสก�อนีหนี�าที�รุะดัับ 
39.7 แต�ยัู่งคงอยู้่�ในีรุะดัับตำ�ากว�าค�าฐานี 50 เน่ี�องจาก
สถานีการุณ์์การุแพิ่รุ�รุะบาดัขึ้องไวรัุสโควิดั-19 ที�ส�งผู้ลทำาให�
มีมาตรุการุควบคุมโรุคต�างๆ และการุควบคุมการุเดัินีทาง
รุะหว�างปรุะเทศ ที�ส�งผู้ลกรุะทบต�อทั�งภาคการุส�งออกสินีค�า
 และภาคการุบรุิการุโดัยู่เฉีพิ่าะสาขึ้าการุท�องเที�ยู่ว และ
ธุุรุกิจที�เกี�ยู่วเน่ี�อง จากนัีกท�องเที�ยู่วชาวต�างชาติยัู่งไม�ฟ้ื้�นี
ตัว

• ภาคการุค�าภายู่ในีปรุะเทศไดั�รัุบแรุงสนีบัสนีนุีจาก
มาตรุการุเงินีเยีู่ยู่วยู่าภาครัุฐ ส�งผู้ลทำาให�ปรุะชาชนีมีการุ
ออกมาใช�จ�ายู่สินีค�าอุปโภคบริุโภคในีครัุวเรุ่อนีมากข้ึ้�นี
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ในีส�วนีขึ้องดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคการุค�า 
ในีไตรุมาสปจัจุบันีค�าดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ อยู่้�ที�รุะดัับ 42.6 ปรุบัตัวเพิิ่�ม
ข้ึ้�นีจากไตรุมาสก�อนีที�รุะดัับ 38.8  เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ึ่�อ 
และปริมาณ์การค�าทีำ�ปรับตัวเพิ�มข่้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการเพิ�มข่้�นิ  
เน่ิ�องจัากมาตรการความช่วยเหล่อจัากภูาครัฐเช่นิ เงินิเยียวยา และเงินิ
เยียวยาเกษตรกร ทีำ�ช่วยพยุงค่าใช�จ่ัายข้องประชาชนิ ทำำาให�มีกำาลังซ่ึ่�อในิ
การจัับจ่ัายใช�สอยเพิ�มมากข่้�นิ โดำยเฉพาะในิหมวดำสินิค�าอุปโภูคบริโภูคทีำ�
จัำาเป็นิในิการดำำารงชีวิตประจัำาวันิ ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�
ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าปรับเพิ�มข่้�นิมาอย้ที่ำ�ระดัำบ
 61.2 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์คำาสั�งซิึ่�อจัะปรับตัวเพิ�มข่้�นิ
 เน่ิ�องจัากแนิวโนิ�มสถานิการณ์์การแพร่ระบาดำไวรัสโควิดำ-19 คลี�คลาย 
ทำำาให�กิจักรรมทำางเศรษฐกิจัภูายในิประเทำศฟ้ื้�นิตัว

ในีส�วนีขึ้องดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาค             
การุบริุการุ ในีไตรุมาสปัจจุบันีค�าดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ อยู้่�ที�รุะดัับ 40.6  
ซ้ื้�งค�าดััชนีี ฯ ทรุงตัวจากไตรุมาสก�อนีที�รุะดัับ  40.6 แต่ยังอย้่ในิระดัำบ
ตำ�ากว่าค่าฐานิ 50 เน่ิ�องจัากสถานิการณ์์การแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ
-19 ทีำ�ส่งผู้ลทำำาให�มีมาตรการควบคุมการเดิำนิทำางระหว่างประเทำศ อีกทัำ�ง
ธุุรกิจัสาข้าการท่ำองเทีำ�ยว และธุุรกิจัทีำ�เกี�ยวเน่ิ�องมีการปิดำตัวชั�วคราว แม�
ในิช่วงปลายไตรมาสสถานิการณ์์การแพร่ระบาดำจัะเริ�มคลี�คลาย แต่การ
เดิำนิทำางระหว่างประเทำศยังคงมีข้�อจัำากัดำ และกฎเกณ์ฑ์์เข้�มงวดำ อีกทัำ�ง
จัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่างชาติยังไม่ฟ้ื้�นิตัว ทำำาให�ธุุรกิจัมีคำาสั�งซ่ึ่�อ และ
ปริมาณ์การให�บริการปรับตัวลดำลง ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�
ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าปรับเพิ�มข่้�นิมาอย้ที่ำ�ระดัำบ
 64.7 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์คำาสั�งซ่ึ่�อจัะปรับตัวเพิ�มข่้�นิ
 เน่ิ�องจัากการฟ้ื้�นิตัวข้องการบริโภูค และการท่ำองเทีำ�ยวข้องนัิกท่ำองเทีำ�ยว



ดััชนีีภาวะเศรุษฐกิจและธุุรุกิจ SME
ปรุะจำาเด่ัอนีเมษายู่นี-มิถุนีายู่นี 2563

ภูาพรวมดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัในิภูาคใต� ปรับตัว
เพิ�มข่้�นิในิเก่อบทุำกดัำชนีิ โดำยเฉพาะดำัชนีิภูาวะเศรษฐกิจัภูายในิ
ประเทำศ และภูาพรวมธุุรกิจัทีำ�ปรับตัวเพิ�มข่้�นิมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 38.7 
และ 39.5 จัากไตรมาสก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ  30.2 และ 36.8 ตาม
ลำาดัำบ เน่ิ�องจัากสัญญาณ์การแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 จัะ
คลี�คลาย ทำำาให�สถานิประกอบการหลายแหง่เปิดำดำำาเนิินิการไดำ� รวม
ถ่งมาตรการเงินิเยียวยาจัากภูาครัฐทีำ�ส่งผู้ลทำำาให�ประชาชนิมีการ
ออกมาจัับต่ายใช�สอยเพิ�มข่้�นิ อย่างไรก็ตามภูาคการผู้ลิต และการ
ท่ำองเทีำ�ยวเป็นิปัจัจััยทีำ�ต�องสังเกตอย่างใกล�ชิดำ สะทำ�อนิจัากดัำชนีิการ
ใช�กำาลังการผู้ลิต และการส่งออกทีำ�ปรับตัวลดำลงมาอย้ที่ำ�ระดัำบ 40.7 
และ 34.1 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 44.4 และ 44.3 ตามลำาดัำบ

10

ปัจจัยู่ภาวะเศรุษฐกิจในีปรุะเทศและอำานีาจซ่ื้�อขึ้องปรุะชาชนี
ส�งผู้ลต�อกิจการุมากที�สุดั โดำยปัจัจััยทีำ�ส่งผู้ลกระทำบรองลงมา ไดำ�แก่ 
มาตรการในิดำ�านิต่าง ๆ  ข้องรัฐบาลต่อกิจัการ การเปลี�ยนิแปลงพฤติกรรม
ข้องผู้้�บริโภูค ราคาต�นิทุำนิสินิค�า/ค่าแรง และการแข่้งขั้นิในิตลาดำ ตาม
ลำาดัำบ
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ค�าดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในีไตรุมาสที� 2 อยู้่�ที�
รุะดัับ 38.4 ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีจากไตรุมาสก�อนีหนี�าที�รุะดัับ 37.1 เป็นิผู้ล
มาจัากการปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ึ่�อ และปริมาณ์การค�าทีำ�ปรับตัวเพิ�มข่้�นิ ซ่ึ่�ง
เป็นิปรบัตัวเพิ�มข่้�นิในิภูาคการค�ามากทีำ�สุดำ เม่�อเทีำยบกับภูาคการผู้ลติ และ
บริการ โดำยเฉพาะภูาคการค�าสินิค�าอุปโภูคบริโภูคทัำ�งการค�าปลีกและค�า
ส่ง เน่ิ�องจัากมาตรการเงินิเยียวยาข้องภูาครัฐ ทีำ�ช่วยพยุงค่าใช�จ่ัายครัว
เร่อนิ ส่งผู้ลทำำาให�ประชาชนิมกีำาลังซ่ึ่�อ และออกมาจัับจัา่ยใช�สอยเพิ�มมาก
ข่้�นิ อย่างไรก็ตามภูาคการผู้ลิต และบริการ ยังคงไดำ�รับผู้ลกระทำบจัากนัิก
ท่ำองเทีำ�ยวชาวต่างชาติทีำ�ยงัไม่ฟ้ื้�นิตัว และความต�องการสนิิค�าข้องผู้้�บริโภูค
ชาวต่างชาติลดำลง ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME 
คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 58.5 เป็นิผู้ลมา
จัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์ปัญหาการแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 
คลี�คลาย จัะส่งผู้ลทำำาให�ภูาวะเศรษฐกิจัภูายในิประเทำศปรับตัวดีำข่้�นิ

ในีส�วนีขึ้องดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคการุผู้ลิต
 ในีไตรุมาสปัจจุบันีค�าดััชนีีความเช่�อมั�นีฯ อยู้่�ที�รุะดัับ 37.0 ปรัุบตัวลดั
ลงเล็กนี�อยู่จากไตรุมาสก�อนีที�รุะดัับ 37.2 เป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ึ่�อ และ
ปริมาณ์การผู้ลิตทีำ�ปรับตัวลดำลงเล็กนิ�อย โดำยเฉพาะสาข้าการเส่�อผู้�าและ
สิ�งทำอทีำ�มีค่าดัำชนีิ ฯ ปรับตัวลดำลงมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 34.2 จัากไตรมาสก่อนิ
หนิ�าทีำ�ระดัำบ 37.2 เน่ิ�องจัากข้�อจัำากัดำในิการงดำทำำากิจักรรมทำางเศรษฐกิจั
ต่างๆ ในิช่วงการแพรร่ะบาดำข้องไวรสัโควิดำ-19 ทำำาให�ทัำ�งภูาคแรงงานิ และ
ผู้้�ประกอบการมีรายไดำ�ทีำ�ลดำลง แม�ในิช่วงปลายไตรมาสจัะมีการผู่้อนิปรนิ
มาตรการควบคุมโรคต่างๆ  และสถานิประกอบการกลับมาเปิดำดำำาเนิินิ
การไดำ�เก่อบปกติ แต่ความต�องการสินิค�ายังคงลดำลงทัำ�งในิกลุ่มผู้้�บริโภูค
ชาวไทำยและชาวต่างชาติ  ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ
 SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 60.8 เป็นิ
ผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการประเมนิิรายไดำ�ข้องประชาชนิจัะฟ้ื้�นิตัว ทำำาให�การ
บริโภูคข้องผู้้�บริโภูคกลับมาเป็นิปกติ

ดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME
ภาคตะวันีออกเฉีียู่งเหน่ีอ
ปรุะจำาไตรุมาส 2 ปี 2563

ปรุะเด็ันีสำาคัญ

• ค�าดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME อยู่้�ที�
รุะดัับ 38.4 ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีจากไตรุมาสก�อนีหนี�าที�รุะดัับ 
37.1 เป็นีผู้ลมาจากการุปัจจัยู่ดั�านีคำาสั�งซ่ื้�อ และปริุมาณ์การุ
ค�าที�ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นี ซ้ื้�งเป็นีปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีในีภาคการุค�ามาก
ที�สุดั เม่�อเทียู่บกับภาคการุผู้ลิต และบริุการุ โดัยู่เฉีพิ่าะภาค
การุค�าสินีค�าอุปโภคบริุโภคทั�งการุค�าปลีกและค�าส�ง 

• เนี่�องจากมาตรุการุเงินีเยู่ียู่วยู่าขึ้องภาครุัฐ ที�ช�วยู่
พิ่ยุู่งค�าใช�จ�ายู่ครัุวเรุ่อนี ส�งผู้ลทำาให�ปรุะชาชนีมีกำาลังซ่ื้�อ 
และออกมาจับจ�ายู่ใช�สอยู่เพิิ่�มมากข้ึ้�นี

• สถานีปรุะกอบการุหลายู่แห�งกลับมาเปิดัดัำาเนิีนี
การุไดั� ส�งผู้ลทำาให�กิจกรุรุมทางเศรุษฐกิจภายู่ในีปรุะเทศ
ปรัุบตัวดีัข้ึ้�นี
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ในีส�วนีขึ้องดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคการุค�า  
ในีไตรุมาสปจัจุบันีค�าดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ อยู่้�ที�รุะดัับ 38.8 ปรุบัตัวเพิิ่�ม
ข้ึ้�นีจากไตรุมาสก�อนีที�รุะดัับ 35.2  เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ึ่�อ 
และปริมาณ์การค�าทีำ�ปรับตัวเพิ�มข่้�นิ โดำยเฉพาะภูาคการค�าสินิค�าอุปโภูค
บริโภูคทัำ�งการค�าปลีกและค�าส่ง เน่ิ�องจัากมาตรการเงินิเยียวยาภูาครัฐ ทีำ�
ช่วยพยุงค่าใช�จ่ัายในิครัวเร่อนิ ทำำาให�ประชาชนิมีกำาลังซ่ึ่�อ และมีการใช�
จ่ัายในิหมวดำสินิค�าจัำาเป็นิปรับตัวดีำข่้�นิ   ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิ
ผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย่้ทีำ�
ระดัำบ 55.3 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์คำาสั�งซ่ึ่�อจัะปรับตัว
เพิ�มข่้�นิ โดำยเฉพาะภูาคการค�าสินิค�าอุปโภูคบริโภูค

ในีส�วนีขึ้องดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาค             
การุบริุการุ  ในีไตรุมาสปัจจุบันีค�าดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ อยู้่�ที�รุะดัับ 39.0 
ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีจากไตรุมาสก�อนีที�รุะดัับ 38.6  เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยคำา
สั�งซ่ึ่�อทีำ�ปรับตัวเพิ�มข่้�นิเล็กนิ�อย เน่ิ�องจัากในิช่วงปลายไตรมาส กิจักรรม
ภูายในิประเทำศเริ�มฟ้ื้�นิตัว และประชาชนิเริ�มคลายความกังวลต่อการติดำ
เช่�อ ทำำาให�มีการออกมาทำำากิจักรรมข้�างนิอกมากข่้�นิ เช่นิเดีำยวกันิกับสถานิ
ประกอบการหลายแห่งทีำ�เปิดำดำำาเนิินิการไดำ�เก่อบปกติ อย่างไรก็ตามจัาก
ความกังวลต่อรายไดำ�ในิอนิาคต ทำำาให�มีความระมัดำระวังในิการใช�จ่ัาย อีก
ทัำ�งการท่ำองเทีำ�ยวข้องนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่างชาติทีำ�ยังไม่ฟ้ื้�นิตัว ในิส่วนิข้อง
ค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าในิ
เด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 59.8 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์
กิจักรรมทำางเศรษฐกิจัภูายในิประเทำศจัะฟ้ื้�นิตัว 



ปัจจัยู่ภาวะเศรุษฐกิจในีปรุะเทศและอำานีาจซ่ื้�อขึ้องปรุะชาชนี
ส�งผู้ลต�อกิจการุมากที�สุดั โดำยปัจัจััยทีำ�ส่งผู้ลกระทำบรองลงมา ไดำ�แก่ 
มาตรการในิดำ�านิต่าง ๆ  ข้องรัฐบาลต่อกิจัการ การเปลี�ยนิแปลงพฤติกรรม
ข้องผู้้�บริโภูค การแข่้งขั้นิในิตลาดำ และราคาต�นิทุำนิสินิค�า/ค่าแรง ตาม
ลำาดัำบ

13

ดััชนีีภาวะเศรุษฐกิจและธุุรุกิจ SME
ปรุะจำาเด่ัอนีเมษายู่นี-มิถุนีายู่นี 2563

ภูาพรวมดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัภูาคตะวันิออกเฉียง
เหน่ิอในิไตรมาสปจััจุับันิ ปรับตัวเพิ�มข่้�นิในิเก่อบทุำกดัำชนีิ โดำยเฉพาะ
ภูาวะเศรษฐกิจัภูายในิประเทำศ และภูาพรวมธุุรกิจัทีำ�ปรับตัวเพิ�ม
ข่้�นิมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 28.1 และ 35.5 จัากไตรมาสก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 
15.4 และ 26.8 เน่ิ�องสถานิการณ์์การแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ
-19 มีแนิวโนิ�มคลี�คลาย และในิช่วงปลายไตรมาสทีำ�ไม่มีจัำานิวนิผู้้�
ติดำเช่�อเพิ�ม ทำำาให�มีการผู่้อนิปรนิมาตรการควบคุมโรคต่างๆ และ
สถานิประกอบการสามารถกลับมาเปิดำดำำาเนิินิการไดำ� ประกอบกับ
มาตรการเงินิเยียวยาข้องภูาครัฐทีำ�ช่วยพยุงค่าใช�จ่ัายในิครัวเร่อนิ 
ส่งผู้ลทำำาให�ประชาชนิมีกำาลังซ่ึ่�อ และมีการใช�จ่ัายปรับตัวดีำข่้�นิ
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ค�าดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME  ในีไตรุมาสที� 2 อยู้่�
ที�รุะดัับ  38.7  ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีเล็กนี�อยู่จากไตรุมาสก�อนีหนี�าที�รุะดัับ 
38.1 เป็นิผู้ลมาจัากการเพิ�มข่้�นิในิเก่อบทุำกสาข้าธุุรกิจั ซ่ึ่�งภูาคการค�าปรับ
ตัวเพิ�มข่้�นิมากทีำ�สุดำ เม่�อเทีำยบกับภูาคการผู้ลิต และบริการ โดำยเฉพาะ
ภูาคการค�าสินิค�าอุปโภูคบรโิภูค ทัำ�งร�านิค�าส่ง ร�านิโชว์ห่วย และ Modern 
trade เน่ิ�องจัากมาตรการเงินิเยียวยาข้องภูาครัฐทีำ�ช่วยพยุงค่าใช�จ่ัายในิ
ครัวเร่อนิ ทำำาให�มีการใช�จ่ัายในิสินิค�าอุปโภูคบริโภูคมากข่้�นิ อยา่งไรก็ตาม
ภูาคการผู้ลิต และการบริการบางสาข้าปรับตัวลดำลง เน่ิ�องจัากประชาชนิ
ยังไม่มั�นิใจัต่อรายไดำ�ในิอนิาคต ทำำาให�ลดำการใช�จ่ัายในิสินิค�าคงทำนิ อีกทัำ�ง
นัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่างชาติทีำ�ยังไม่ฟ้ื้�นิตัว ทำำาให�สถานิประกอบการบางราย
ยงัไม่มีการลงทำนุิเพิ�มข่้�นิ และมกีารจั�างงานิลดำลง ในิสว่นิข้องคา่ดัำชนีิความ
เช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ 59.8 
เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์กิจักรรมทำางเศรษฐกิจัจัะฟ้ื้�นิ
ตัวอย่างต่อเน่ิ�อง นัิกท่ำองเทีำ�ยวทัำ�งชาวต่างชาติและชาวไทำยจัะเพิ�มข่้�นิ 

ในีส�วนีขึ้องดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคการุผู้ลิต
 ในีไตรุมาสปัจจุบันีค�าดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ อยู้่�ที�รุะดัับ 37.3 ปรัุบตัว
ลดัลงเล็กนี�อยู่จากไตรุมาสก�อนีที�รุะดัับ 37.7 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิ
คำาสั�งซ่ึ่�อ และปริมาณ์การผู้ลิตทีำ�ปรับตัวลดำลง และต�นิทุำนิข้องธุุรกิจัปรับ
ตัวดีำข่้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการทำรงตัว โดำยเฉพาะภูาคการผู้ลิตไม�
และเฟื้อร์นิิเจัอร์ ทีำ�มีค่าดัำชนีิ ฯ ปรับตัวลดำลงมากทีำ�สุดำมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 42.3 
จัากไตรมาสก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 62.5 เน่ิ�องจัากมีการปิดำตัวชั�วคราวในิช่วง
วิกฤตไวรัสโควิดำ-19 แม�ในิช่วงปลายไตรมาสจัะมีการเปิดำดำำาเนิินิการไดำ� 
แต่ความไม่แน่ินิอนิดำ�านิรายไดำ�ข้องผู้้�บริโภูค ส่งผู้ลให�ประชาชนิระมัดำระวัง
การใช�จ่ัายมากข่้�นิ ทำำาให�สถานิประกอบการบางรายยงัไม่มีการลงทุำนิเพิ�ม
ข่้�นิ และมีการจั�างงานิลดำลง ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบ
การ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ 51.8 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�
ประกอบการคาดำการณ์์กำาลังว่�อข้องประชาชนิจัะปรับตัวดีำข่้�นิ ทำำาให�มีการ
จัับจ่ัายใช�สอยไดำ�อย่างปกติ

ดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME
ภาคตะวันีออก

ปรุะจำา ไตรุมาส 2 ปี 2563

ปรุะเด็ันีสำาคัญ

• ค�าดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME อยู่้�ที�
รุะดัับ 38.7  ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีเล็กนี�อยู่จากไตรุมาสก�อนีหนี�าที�
รุะดัับ 38.1 เปน็ีผู้ลมาจากการุเพิ่ิ�มข้ึ้�นีในีเก่อบทุกสาขึ้าธุุรุกิจ
 ซ้ื้�งภาคการุค�าปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีมากที�สุดั เม่�อเทียู่บกับภาค
การุผู้ลิต และบริุการุ

• มาตรุการุเงินีเยู่ียู่วยู่าขึ้องภาครุัฐที�ช�วยู่พิ่ยูุ่งค�าใช�
จ�ายู่ในีครัุวเรุ่อนี ทำาให�มีการุใช�จ�ายู่ในีสินีค�าอุปโภคบริุโภค
มากข้ึ้�นีทั�งในีรุ�านีค�าส�งสินีค�าอุปโภคบริุโภค รุ�านีโชว์ห�วยู่ 
และ Modern trade
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ในีส�วนีขึ้องดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคการุค�า 
ในีไตรุมาสปัจจุบันีค�าดััชนีีความเช่�อมั�นีฯ อยู้่�ที�รุะดัับ 41.0 ปรัุบตัวเพิิ่�ม
ข้ึ้�นีจากไตรุมาสก�อนีที�รุะดัับ 36.2  เป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ึ่�อ และปริมาณ์
การค�าทีำ�ปรับตัวเพิ�มข่้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการเพิ�มข่้�นิ ซ่ึ่�งเป็นิการ
ปรับตัวเพิ�มข่้�นิในิทุำกสาข้าการค�า โดำยเฉพาะภูาคการค�าสินิค�าอุปโภูค
บริโภูค ทัำ�งร�านิค�าส่ง ร�านิโชว์ห่วย และ Modern trade เน่ิ�องจัาก
มาตรการเงินิเยียวยาข้องภูาครัฐทีำ�ช่วยพยุงค่าใช�จ่ัายในิครัวเร่อนิ ทำำาให�มี
กำาลังซ่ึ่�อ และใช�จ่ัายในิสินิค�าอุปโภูคบริโภูคในิชีวิตประจัำาวันิมากข่้�นิ  ในิ
ส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�าง
หนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ 58.4 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์การบริโภูค
ภูาคสินิค�าอุปโภูคบริโภูคจัะปรับตัวเพิ�มข่้�นิอยา่งต่อเน่ิ�อง จัากความจัำาเป็นิ
ต่อการดำำาเนิินิชีวตประจัำาวันิ

ในีส�วนีขึ้องดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาค             
การุบริุการุ ในีไตรุมาสปัจจุบันีค�าดััชนีีความเช่�อมั�นีฯ อยู้่�ที�รุะดัับ 38.3 
ปรัุบตัวลดัลงจากไตรุมาสก�อนีที�รุะดัับ 40.0  เป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ึ่�อ 
และปริมาณ์การบริการทีำ�ปรับตัวลดำลง ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการลดำลง
 เน่ิ�องจัากสถานิประกอบการหลายแห่งปิดำตัวชั�วคราว ตามมาตรการ
ควบคุมโรค ซ่ึ่�งส่งผู้ลต่อสภูาพคล่องข้องกิจัการลดำลง  แม�ในิช่วงปลาย
ไตรมาสจัะมกีารผู่้อนิปรนิมาตรการควบคมุโรคตา่งๆ ทำำาให�สถานิประกอบ
กลับมาเปิดำดำำาเนิินิการไดำ� แต่จัำานิวนิผู้้�บริโภูคยังคงออกมาใช�จ่ัายไม่มาก
นัิก โดำยเฉพาะนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่างชาติทีำ�ยงัไม่ฟ้ื้�นิตัว ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิ
ความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ
 63.4 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์นัิกท่ำองเทีำ�ยวทัำ�งชาวไทำย 
และชาวตา่งชาตจิัะปรบัตัวเพิ�มมากข่้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�สาข้าธุุรกจิั และธุุรกจิั
เกี�ยวเน่ิ�องปรับดีำข่้�นิ
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ปัจจัยู่ภาวะเศรุษฐกิจในีปรุะเทศและอำานีาจซ่ื้�อขึ้องปรุะชาชนี
ส�งผู้ลต�อกิจการุมากที�สุดั โดำยปัจัจััยทีำ�ส่งผู้ลกระทำบรองลงมา ไดำ�แก่ 
มาตรการในิดำ�านิต่าง ๆ  ข้องรัฐบาลต่อกิจัการ การเปลี�ยนิแปลงพฤติกรรม
ข้องผู้้�บริโภูค การแข่้งขั้นิในิตลาดำ และราคาต�นิทุำนิสินิค�า/ค่าแรงตาม
ลำาดัำบ

ดััชนีีภาวะเศรุษฐกิจและธุุรุกิจ SME
ปรุะจำาเด่ัอนีเมษายู่นี-มิถุนีายู่นี 2563

ภูาพรวมดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัภูาคตะวันิออก 
ปรับตัวเพิ�มข่้�นิในิเก่อบทุำกดัำชนีิ โดำยเฉพาะภูาวะเศรษฐกิจัภูายในิ
ประเทำศ และภูาพรวมรวมธุุรกิจั ปรับตัวเพิ�มข่้�นิมาอย้ที่ำ�ระดัำบ 31.5 
และ 36.3 จัากไตรมาสก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 26.0 และ 34.0 เน่ิ�องจัาก
การผู่้อนิปรนิมาตรการควบคุมโรค ส่งผู้ลทำำาให�สถานิประกอบกลับ
มาเปิดำดำำาเนิินิการไดำ�  อีกทัำ�งจัากมาตรการเงินิเยียวยาข้องภูาครัฐ
ทีำ�ช่วยพยุงค่าใช�จ่ัายในิครัวเร่อนิ ส่งผู้ลทำำาให�มีการใช�จ่ัายในิสินิค�า
อุปโภูคบริโภูคมากข่้�นิ สะทำ�อนิจัากดัำชนีิสินิค�าคงคลังทีำ�ปรับตัวลดำ
ลงมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 47.7 จัากไตรมาสก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 53.7  ทำำาให�
สภูาพคล่องทำางการเงินิปรับตัวดีำข่้�นิมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 34.9 จัาก
ไตรมาสก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 33.4 
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ค�าดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME  ในีไตรุมาสที� 2 อยู้่�
ที�รุะดัับ 40.6  ปรัุบตัวลดัลงเล็กนี�อยู่จากไตรุมาสก�อนีที�รุะดัับ 41.4 
เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ึ่�อ และปริมาณ์การผู้ลิต การค�า และ
บริการทีำ�ปรับตัวลดำลง ซ่ึ่�งภูาคการค�าทีำ�มีค่าดัำชนีิ ฯ ปรับตัวลดำลงมากทีำ�สุดำ
 เม่�อเทีำยบกับภูาคการผู้ลิตและบริการ โดำยเฉพาะภูาคการค�าสินิค�าอุปโภูค
บริโภูค และสินิค�าเกษตร เนิ่�องจัากปัญหาภูัยแล�งทีำ�ยังส่งผู้ลกระทำบต่อ
ภูาคเกษตร ส่งผู้ลทำำาให�ปริมาณ์ผู้ลผู้ลติทำางการเกษตรลดำลง  ซ่ึ่�งทำำาให�ภูาค
การค�าสินิค�าเกษตรปรับตัวลดำลงมาอย่้ทีำ�ระดัำบ 35.7 จัากไตรมาสก่อนิ
หนิ�าทีำ�ระดัำบ 39.6  อีกทัำ�งทำำาให�มีการใช�จ่ัายในิสินิค�าอุปโภูคบริโภูคลดำลง
 จัากกำาลังซ่ึ่�อ และรายไดำ�ข้องเกษตรกรชะลอตัวลง รวมถ่งผู้ลกระทำบจัาก
ปัญหาไวรัสโควิดำ-19 ทีำ�ส่งผู้ลทำำาให�สาข้าการท่ำองเทีำ�ยว และธุุรกิจัทีำ�เกี�ยว
เน่ิ�องปรับตัวลดำลง แม�จัะมีการผู่้อนิปรนิมาตรการควบคุมโรคต่างๆ 
เน่ิ�องจัากจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่างชาติทีำ�ยังไม่ฟ้ื้�นิตัว  ในิส่วนิข้องค่า
ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�า อย้่ทีำ�
ระดัำบ 56.5 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์กำาลังซ่ึ่�อข้อง
ประชาชนิจัะเพิ�มมากข่้�นิ และจัะมีการออกมาจัับจ่ัายใช�สอยทัำ�งในิหมวดำ
สินิค�าจัำาเป็นิ และคงทำนิ

ในีส�วนีขึ้องดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคการุผู้ลิต
 ในีไตรุมาสปจัจุบันีค�าดััชนีีความเช่�อมั�นีฯ อยู่้�ที�รุะดัับ 41.3 ปรับตัวเพิ�ม
ข่้�นิเล็กนิ�อยจัากไตรมาสก่อนิทีำ�ระดัำบ 40.6 เป็นิผู้ลมาจัากการสถานิการณ์์
การแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 เริ�มคลี�คลาย สถานิประกอบหลายแห่ง
กลับมาเปิดำดำำาเนิินิการไดำ� และประชาชนิเริ�มมีการจัับจ่ัายใช�สอยในิสินิค�า
จัำาเป็นิมากข่้�นิ โดำยเฉพาะหมวดำอาหารและเคร่�องด่ำ�ม ทำำาให�ธุุรกิจัมีผู้ล
ประกอบการปรบัตัวดีำข่้�นิ ในิสว่นิข้องคา่ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ
 SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�า อย้่ทีำ�ระดัำบ 53.7 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�
ประกอบการคาดำการณ์์ภูาคการผู้ลิตจัะปรับตัวดีำข่้�นิ เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบ
การประเมินิความต�องการสินิค�าข้องผู้้�บริโภูคทัำ�งชาวไทำยและชาวต่างชาติ
เพิ�มมากข่้�นิ

ดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคกลาง
ปรุะจำาไตรุมาส 2 ปี 2563

ปรุะเด็ันีสำาคัญ

• ค�าดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME อยู่้�ที�
รุะดัับ 40.6 ปรัุบตัวลดัลงเล็กนี�อยู่จากไตรุมาสก�อนีหนี�าอยู้่�
ที�รุะดัับ 41.4 เปน็ีผู้ลมาจากปจัจัยู่ดั�านีคำาสั�งซ่ื้�อ และปริุมาณ์
การุผู้ลิต การุค�า และบริุการุที�ปรัุบตัวลดัลง ซ้ื้�งภาคการุค�า
ที�มีค�าดััชนีี ฯ ปรัุบตัวลดัลงมากที�สุดั เม่�อเทียู่บกับภาคการุ
ผู้ลิตและบริุการุ

• จากปัญหาภยัู่แล�งที�ยู่งัส�งผู้ลกรุะทบต�อภาคเกษตรุ
 ส�งผู้ลทำาให�ปริุมาณ์ผู้ลผู้ลิตทางการุเกษตรุลดัลง 

• กำาลังซื้่�อ และรุายู่ไดั�ขึ้องเกษตรุกรุชะลอตัว ทำาให�
มีการุใช�จ�ายู่ในีสินีค�าอุปโภคบริุโภคชะลอตัวลง
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ในีส�วนีขึ้องดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคการุค�า 
ในีไตรุมาสปัจจุบันีค�าดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ อยู้่�ที�รุะดัับ 39.2 ปรัุบตัวลดั
ลงจากไตรุมาสก�อนีที�รุะดัับ 40.8 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ึ่�อ และ
ปริมาณ์การค�าทีำ�ปรับตัวลดำลง เน่ิ�องจัากปัญหาภัูยแล�งทีำ�ส่งผู้ลกระทำบต่อ
ภูาคเกษตร ส่งผู้ลทำำาให�ปริมาณ์ผู้ลผู้ลิตทำางการเกษตร  ซ่ึ่�งทำำาให�ภูาคการ
ค�าสินิค�าเกษตรปรับตัวลดำลงมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 35.7 จัากไตรมาสก่อนิหนิ�าทีำ�
ระดัำบ 39.6  อีกทัำ�งทำำาให�มีการใช�จ่ัายในิสินิค�าอุปโภูคบริโภูคลดำลง จัาก
กำาลังซ่ึ่�อ และรายไดำ�ข้องเกษตรกรชะลอตัวลง ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความ
เช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�า อย้่ทีำ�ระดัำบ 55.3 
เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์กำาลังซ่ึ่�อข้องภูาคเกษตรกรจัะปรบั
ตัวเพิ�มข่้�นิ จัากภูาคการค�าสินิค�าเกษตร

ในีส�วนีขึ้องดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคการุ
บริุการุ ในีไตรุมาสปจัจุบันีค�าดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ อยู่้�ที�รุะดัับ 41.2 ปรุบั
ตัวลดัลงจากไตรุมาสก�อนีที�รุะดัับ 42.2 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�ง
ซ่ึ่�อ และปริมาณ์การบริการทีำ�ปรับตัวลดำลง เน่ิ�องจัากสถานิการณ์์การแพร่
ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 และมาตรการควบคุมการเดิำนิทำางระหว่าง
ประเทำศ ส่งผู้ลทำำาให�ไม่มีนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่างชาติ อย่างไรก็ดีำในิช่วงปลาย
ไตรมาส ปัญหาการแพร่ระบาดำเริ�มคลี�คลาย ทำำาให�กิจักรรมทำางเศรษฐกจิั
ภูายในิประเทำศเริ�มฟ้ื้�นิตัว สถานิประกอบการหลายแหง่กลับมาเปิดำดำำาเนิินิ
การไดำ�เก่อบปกติ ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME 
คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�า อย้่ทีำ�ระดัำบ 58.8 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบ
การคาดำการณ์์คำาสั�งซ่ึ่�อจัะปรับตัวเพิ�มข่้�นิ โดำยเฉพาะสาข้าการท่ำองเทีำ�ยว 
และธุุรกิจัทีำ�เกี�ยวเน่ิ�องทีำ�จัะเพิ�มข่้�นิ จัากแนิวโนิ�มการฟ้ื้�นิตัวข้องนิักท่ำอง
เทีำ�ยวชาวต่างชาติ



ดััชนีีภาวะเศรุษฐกิจและธุุรุกิจ SME
ปรุะจำาเด่ัอนีเมษายู่นี-มิถุนีายู่นี 2563

ภูาพรวมดำชันีิภูาวะเศรษฐกจิัและธุุรกจิั ภูาคกลาง ปรบัตัว
ลดำลงในิเก่อบทุำกดัำชนีิ    ยกเว�นิภูาวะเศรษฐกิจัภูายในิประเทำศทีำ�
ปรับตัวเพิ�มข่้�นิมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 24.5 จัากไตรมาสก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 
21.0 เน่ิ�องจัากสถานิการณ์์การแพร่ระบาดำไวรัสโควิดำ-19 เริ�ม
คลี�คลาย และสถานิประกอบการหลายแหง่สามารถเปดิำดำำาเนิินิการ
ไดำ� ส่งผู้ลให�กิจักรรมทำางเศรษฐกิจัภูายในิประเทำศเริ�มฟ้ื้�นิตัว 
อย่างไรก็ตามภูาพรวมธุุรกิจัปรับตัวลดำลงมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 34.1 จัาก
ไตรมาสก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 38.4  เน่ิ�องจัากปัญหาภัูยแล�งทีำ�ส่งผู้ลก
ระทำบต่อทัำ�งภูาคผู้ลผู้ลิต และรายไดำ�ข้องเกษตรกรชะลอตัวลง และ
มีการระมัดำระวังในิการใช�จ่ัายมากข่้�นิ
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ปัจจัยู่มาตรุการุในีดั�านีต�าง ๆ ขึ้องรัุฐบาลต�อกิจการุ ส�งผู้ลต�อ
กิจการุมากที�สุดั โดำยปัจัจััยทีำ�ส่งผู้ลกระทำบรองลงมา ไดำ�แก่  ภูาวะ
เศรษฐกิจัในิประเทำศและอำานิาจัซ่ึ่�อข้องประชาชนิ ราคาต�นิทุำนิสินิค�า/
ค่าแรง การแข่้งขั้นิในิตลาดำ และการเปลี�ยนิแปลงพฤติกรรมข้องผู้้�บริโภูค
ตามลำาดัำบ
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ค�าดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME  ในีไตรุมาสที� 2 อยู้่�
ที�รุะดัับ 41.2 ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีจากไตรุมาสก�อนีหนี�าอยู้่�ที�รุะดัับ 33.5 
เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ึ่�อ และปริมาณ์การผู้ลิต การค�า และ
บริการทีำ�ปรับตัวเพิ�มข่้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการเพิ�มข่้�นิ ซ่ึ่�งภูาคการ
ผู้ลิตมีค่าดัำชนีิ ฯ ปรับตัวเพิ�มข่้�นิมากทีำ�สุดำเม่�อเทีำยบกับภูาคการค�าและ
บริการ โดำยเฉพาะสาข้าการผู้ลิตอาหารและเคร่�องด่ำ�ม เน่ิ�องจัากความ
ต�องการสินิค�าไว�ใช�ในิช่วงการกักตัว ทำำาให�ทัำ�งภูาคการผู้ลิต และภูาคการ
ค�าหมวดำสินิค�าจัำาเป็นิมีคำาสั�งซ่ึ่�อเพิ�มมากข่้�นิ เช่นิอาหารกระป่อง มาม่า 
และอาหารแปรร้ปต่างๆทีำ�มีสามารถเก็บไว�ไดำ�นิานิ เป็นิต�นิ ส่วนิภูาคการ
บริการไดำ�รบัผู้ลดีำจัากสถานิการณ์์การแพรร่ะบาดำข้องไวรสัโควิดำ-19  เริ�ม
คลี�คลาย และการผู่้อนิปรนิมาตรการควบคุมโรคต่างๆ ทำำาให�สถานิ
ประกอบการหลายแห่งกลับมาเปิดำดำำาเนิินิการไดำ� และประชาชนิคลาย
ความกังวลต่อการติดำเช่�อ และเริ�มมีการท่ำองเทีำ�ยวมากข่้�นิ ในิส่วนิข้องค่า
ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าปรับ
ตัวเพิ�มข่้�นิมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 62.9 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการประเมินิแนิว
โนิ�มภูาวะเศรษฐกจิัภูายในิประเทำศจัะฟ้ื้�นิตัว จัากสญัญาณ์การแพรร่ะบาดำ
ข้องไวรัสโควิดำ-19 ทีำ�คลี�คลาย และจัะไม่มีจัำานิวนิผู้้�ติดำเช่�อ

ในีส�วนีขึ้องดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคการุผู้ลิต
 ในีไตรุมาสปัจจุบันีค�าดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ อยู้่�ที�รุะดัับ 42.3 ปรัุบตัว
เพิิ่�มข้ึ้�นีจากไตรุมาสก�อนีที�รุะดัับ 31.4 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ึ่�อ
 และปริมาณ์การผู้ลิตทีำ�ปรับตัวเพิ�มข่้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับ
ตัวเพิ�มข่้�นิอย่างเห็นิไดำ�ชัดำ โดำยเฉพาะสาข้าการผู้ลิตอาหารและเคร่�องด่ำ�ม
ทีำ�มีค่าดัำชนีิ ฯ ปรับตัวเพิ�มข่้�นิมากทีำ�สุดำมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 44.0 จัากไตรมาส
ก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 31.4 เนิ่�องจัากในิช่วงการแพร่ระบาดำไวรัสโควิดำ-19 
ประชาชนิมคีวามกังวลต่อการติดำเช่�อ จ่ังมีความต�องการกักตุนิอาหาร โดำย
เฉพาะกลุ่มอาหารและเคร่�องด่ำ�มเช่นิอาหารกระป่อง มาม่า และอาหาร
แปรร้ปต่างๆทีำ�มีสามารถเก็บไว�ไดำ�นิานิ ประกอบกับธุุรกิจัหันิมาให�บริการ
ข้ายผู่้านิช่องทำางออนิไลนิ ์ทำำาให�ธุุรกิจัมีการผู้ลิตสินิค�าเพิ�มมากข่้�นิตามคำา
สั�งซ่ึ่�อ ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 
เด่ำอนิข้�างหนิ�าปรบัตัวเพิ�มข่้�นิมาอย้ที่ำ�ระดัำบ 61.3 เปน็ิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบ
การคาดำการณ์์ภูาวะเศรษฐกิจัจัะเริ�มฟ้ื้�นิตัว จัากสัญญาณ์การแพร่ระบาดำ
ไวรัสโควิดำ-19 คลี�คลาย

ดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคเหน่ีอ
ปรุะจำาไตรุมาส 2 ปี 2563

ปรุะเด็ันีสำาคัญ

• ค�าดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ไตรุมาส
ที� 2 ปี 2563 อยู้่�ที�รุะดัับ 41.2 ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีจากไตรุมาส
ก�อนีหนี�าอยู้่�ที�รุะดัับ 33.5 เป็นีผู้ลมาจากปัจจัยู่ดั�านีคำาสั�งซ่ื้�อ
 และปริุมาณ์การุผู้ลิต การุค�า และบริุการุที�ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นี 
ส�งผู้ลทำาให�กำาไรุขึ้องกิจการุเพิิ่�มข้ึ้�นี ซ้ื้�งภาคการุผู้ลิตมีค�า
ดััชนีี ฯ ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีมากที�สุดัเม่�อเทียู่บกับภาคการุค�าและ
บริุการุ

• ภาคการุผู้ลติ และการุค�าสนิีค�าอปุโภคบรุโิภคมคีำา
สั�งซ่ื้�อปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นี เน่ี�องจากความต�องการุสินีค�าไว�ใช�ในี
ช�วงการุกักตัว 

• ในีช�วงปลายู่ไตรุมาส สถานีการุณ์์การุแพิ่รุ�รุะบาดั
ขึ้องไวรัุสโควิดั-19  เริุ�มคลี�คลายู่ และการุผู้�อนีปรุนีมาตรุการุ
ควบคุมโรุคต�างๆ ทำาให�สถานีปรุะกอบการุหลายู่แห�งกลับ
มาเปดิัดัำาเนีนิีการุไดั� และปรุะชาชนีคลายู่ความกงัวลต�อการุ
ติดัเช่�อ และเริุ�มมีการุท�องเที�ยู่วมากข้ึ้�นี
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ในีส�วนีขึ้องดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคการุค�า 
ในีไตรุมาสปจัจุบันีค�าดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ อยู่้�ที�รุะดัับ 40.1 ปรุบัตัวเพิิ่�ม
ข้ึ้�นีจากไตรุมาสก�อนีที�รุะดัับ 33.0 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ึ่�อ และ
ปริมาณ์การค�าทีำ�ปรับตัวเพิ�มข่้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�ม
ข่้�นิอยา่งเห็นิไดำ�ชัดำ เน่ิ�องจัากความต�องการสินิค�าทัำ�งในิหมวดำสินิค�าบริโภูค
 และข้องใช�จัำาเป็นิในิครัวเร่อนิ ส่งผู้ลทำำาให�ภูาคการค�าสินิค�าอุปโภูคบริโภูค
มีคำาสั�งซ่ึ่�อเพิ�มมากข่้�นิ โดำยเฉพาะสาข้าการค�าอุปโภูคบริโภูคดัำ�งเดิำมทีำ�ปรับ
ตัวเพิ�มข่้�นิมากทีำ�สุดำมาอย้ที่ำ�ระดัำบ 45.0 จัากไตรมาสก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 33.1 
จัากการสามารถเข้�าใช�บริการไดำ�ง่าย และธุุรกิจัเปิดำดำำาเนิินิการไดำ�แม�ในิช่วง
การแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�
ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าปรับตัวเพิ�มข่้�นิมาอย้่ทีำ�
ระดัำบ  62.3 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์คำาสั�งซ่ึ่�อจัะปรับตัว
เพิ�มข่้�นิ เน่ิ�องจัากประชาชนิจัะมีการออกมาใช�จ่ัายข้�างนิอกไดำ�อย่างปกติ

ในีส�วนีขึ้องดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคการุ
บริุการุ ในีไตรุมาสปจัจุบันีค�าดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ อยู่้�ที�รุะดัับ 41.4 ปรุบั
ตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีจากไตรุมาสก�อนีที�รุะดัับ 35.4 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยคำาสั�งซ่ึ่�อ 
และปริมาณ์การบริการทีำ�ปรับตัวเพิ�มข่้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการเพิ�ม
ข่้�นิ เน่ิ�องจัากในิช่วงปลายไตรมาส สถานิการณ์์การแพร่ระบาดำข้องไวรัส
โควิดำ-19  เริ�มคลี�คลาย และมีจัำานิวนิผู้้�ติดำเช่�อทีำ�ลดำลงอย่างต่อเน่ิ�อง ทำำาให�
มีการผู่้อนิปรนิมาตรการควบคุมโรคต่างๆ ส่งผู้ลให�สถานิประกอบการ
หลายแห่งกลับมาเปิดำดำำาเนิินิการไดำ� และประชาชนิเริ�มมีการออกมาทำำา
กิจักรรมข้�างนิอก และท่ำองเทีำ�ยวมากข่้�นิ ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิ
ผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าปรับตัวเพิ�มข่้�นิมาอย้่ทีำ�
ระดัำบ  64.7 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์แนิวโนิ�มนัิกท่ำองเทีำ�ยว
จัะเพิ�มข่้�นิ ซ่ึ่�งจัะส่งผู้ลทำำาให�สาข้าท่ำองเทีำ�ยว และธุุรกิจัทีำ�เกี�ยวเน่ิ�องกลับมา
ฟ้ื้�นิตัว



ปัจจัยู่ภาวะเศรุษฐกิจในีปรุะเทศและอำานีาจซ่ื้�อขึ้องปรุะชาชนี
ส�งผู้ลต�อกิจการุขึ้องผู้้�ปรุะกอบการุ SME มากที�สุดั โดำยปัจัจััยทีำ�ส่งผู้ลก
ระทำบรองลงมา ไดำ�แก่ ราคาต�นิทุำนิสินิค�า/ค่าแรง การเปลี�ยนิแปลง
พฤติกรรมข้องผู้้�บริโภูค การแข่้งขั้นิในิตลาดำ และมาตรการในิดำ�านิต่าง ๆ
 ข้องรัฐบาลต่อกิจัการตามลำาดัำบ
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ดััชนีีภาวะเศรุษฐกิจและธุุรุกิจ SME
ปรุะจำาเด่ัอนีเมษายู่นี-มิถุนีายู่นี 2563

ภูาพรวมดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัภูาคเหน่ิอ  ปรับตัว
เพิ�มข่้�นิในิทำุกดัำชนีิ โดำยดัำชนีิสินิค�าคงคลังทีำ�ปรับตัวลดำลง มาอย้่ทีำ�
ระดัำบ 34.6 จัากไตรมาสก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 50.3 เน่ิ�องจัากความ
ต�องการกักตุนิสินิค�าอุปโภูคบริโภูคไว�ใช�ในิช่วงการกักตัวข้อง
ประชาชนิเพิ�มมากข่้�นิ และในิช่วงปลายไตรมาส สถานิการณ์์การ
แพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 เริ�มคลี�คลาย และการผู่้อนิปรนิ
มาตรากรควบคุมโรคต่างๆ ทำำาให�สถานิประกอบการหลายแห่งกลับ
มาดำำาเนิินิกิจัการไดำ� และประชาชนิเริ�มออกมาใช�จ่ัายเพิ�มมากข่้�นิ 
ทำำาให�ภูาพรวมธุุรกิจัปรับตัวเพิ�มข่้�นิมาอย้ที่ำ�ระดัำบ 36.4 จัากไตรมาส
ก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 18.5  ส่งผู้ลทำำาให�ภูาวะเศรษฐกิจัภูายในิประเทำศ
ปรับตัวเพิ�มข่้�นิมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 30.8 จัากไตรมาสก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 
10.1
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ดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ปรุะกอบการุ SME 
จำาแนีกตามสาขึ้าธุุรุกิจ

ปรุะจำา ไตรุมาส 2 ปี 2563

อาหารุและเครุ่�องด่ั�ม
ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ไตรุมาสที� 2 เพิิ่�มข้ึ้�นีมาอยู้่�ที�รุะดัับ 39.3  

สถานีปรุะกอบการุ ห�างสรุรุพิ่สินีค�า รุ�านีค�าต�าง ๆ เริุ�มกลับมาเปิดั
ดัำาเนิีนีการุไดั� หลังจากการุคลายู่ล็อคดัาวนี์ อีกทั�งในีช�วงโควิดั ผู้้�
ปรุะกอบการุก็มีการุปรัุบตัวธุุรุกิจ เพ่ิ่�อให�ธุุรุกิจดัำาเนิีนีไปไดั�

ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ อาหารุและเครุ่�องด่ั�ม ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีจาก
ไตรุมาสที� 1 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากดำ�านิคำาสั�งซ่ึ่�อและปริมาณ์การผู้ลิตทีำ�เพิ�มข่้�นิ
  เน่ิ�องจัากมีการผู่้อนิปรนิมาตรการควบคุมโรค สถานิประกอบการหลาย
แห่ง เปิดำดำำาเนิินิกิจัการไดำ�และประชาชนิเริ�มคลายความกังวลต่อการติดำ
เช่�อไวรัสโควิดำ-19 จ่ังเริ�มออกมาจัับจ่ัายใช�สอยเพิ�มข่้�นิ อีกทัำ�งผู้้�ประกอบ
การเพิ�มช่องทำางการซ่ึ่�อข้ายผู่้านิช่องทำางออนิไลน์ิ เพ่�อรองรับกลุ่มล้กค�า
ทีำ�ยังคงมีความกังวลต่อการติดำเช่�ออีกดำ�วย

ในีส�วนีคาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์
จัะมีผู้้�บริโภูคความต�องการเพิ�มข่้�นิเม่�อเทีำยบกับในิไตรมาสปัจัจุับันิ จัาก
สถานิการณ์์การแพร่ระบาดำไวรัสโควิดำ-19 คลี�คลาย อย่างไรก็ตามผู้้�
ประกอบการยังคงมีความกังวลว่าจัะมีการแข่้งขั้นิในิตลาดำเพิ�มมากข่้�นิ 
เน่ิ�องจัากธุุรกิจัหลายแห่งจัะกลับมาฟ้ื้�นิตัว และต�องเผู้ชิญกับพฤติกรรม
ข้องผู้้�บริโภูคทีำ�เปลี�ยนิแปลงไป

เส่�อผู้�าและสิ�งทอ
    ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ไตรุมาสที� 2 เพิิ่�มข้ึ้�นีมาอยู่้�ที�รุะดัับ 36.6 

เน่ี�องจากผู้้�ปรุะกอบมีการุเพิิ่�มรุ้ปแบบการุขึ้ายู่สินีค�าจากเดิัมที�ขึ้ายู่
เฉีพิ่าะหนี�ารุ�านี เพิิ่�มเป็นีการุขึ้ายู่ผู้�านีทางออนีไลน์ี  และจากการุผู้�อนี
ปรุนีมาตรุการุควบคุมโรุค ทำาให�สามารุถเปิดัขึ้ายู่หนี�ารุ�านีไดั�

ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ เส่�อผู้�าและสิ�งทอ ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีจาก
ไตรุมาสที� 1 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ึ่�อทีำ�เพิ�มข่้�นิและต�นิทำุนิมีการปรับ
ตัวดีำข่้�นิ เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบมีการเพิ�มร้ปแบบการข้ายสินิค�าจัากเดิำมทีำ�
ข้ายเฉพาะหนิ�าร�านิ เพิ�มเป็นิการข้ายผู่้านิทำางออนิไลน์ิ  และจัากการ
ผู่้อนิปรนิมาตรการควบคุมโรค  ทำำาให�สามารถเปิดำข้ายหนิ�าร�านิไดำ� อีกทัำ�ง
สามารถนิำาสินิค�าออกส่้ตลาดำ และส่งออกไดำ�มากข่้�นิ  

ในีส�วนีคาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�า ผู้้�ประกอบการณ์์ส่วนิใหญ่
คาดำการณ์์ภูาพรวมธุุรกิจัจัะดีำข่้�นิอย่างต่อเน่ิ�อง เน่ิ�องจัากปัญหาการแพร่
ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 คลี�คลาย ทำำาให�ผู้้�บริโภูคออกมาจัับจ่ัายใช�สอย
เพิ�มข่้�นิ

ยู่างและพิ่ลาสติก
ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ไตรุมาสที� 2 เพิิ่�มข้ึ้�นีมาอยู้่�ที�รุะดัับ 39.9  

เน่ี�องจากความต�องการุภาชนีะยู่างและพิ่ลาสติกเพิิ่�มมากข้ึ้�นี จาก
พิ่ฤติกรุรุมผู้้�บริุโภค ทั�งจากรุ�านีอาหารุและเครุ่�องด่ั�ม ส�งผู้ลทำาให�มีคำา
สั�งซ่ื้�อ และปริุมาณ์การุผู้ลิตเพิิ่�มข้ึ้�นี

ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ยู่างและพิ่ลาสติกปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีจาก
ไตรุมาสที� 1 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ึ่�อ ปริมาณ์การผู้ลิตทีำ�เพิ�มข่้�นิ และ
ไดำ�รับผู้ลดีำจัากต�นิทุำนิทีำ�ดีำ ส่งผู้ลให�กำาไรเพิ�มข่้�นิตามไปดำ�วย เน่ิ�องจัาก
สถานิการณ์์การแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19  ทำำาให�ร�านิอาหารและ
เคร่�องด่ำ�มมีความต�องการภูาชนิะยางและพลาสติกเพิ�มมากข่้�นิจัาก
พฤติกรรมผู้้�บริโภูคทีำ�สั�งอาหารกลับไปทำานิทีำ�บ�านิ ส่งผู้ลทำำาให�มีคำาสั�งซ่ึ่�อ
 และปริมาณ์การผู้ลิตเพิ�มข่้�นิ 

ในีส�วนีคาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�า มีแนิวโนิ�มว่ามาตรการการ
ป้องกันิโควิดำ จัะมีการปลดำล็อคมาตรการการควบคุมโรค  กิจักรรมทำาง
เศรษฐกจิัภูายในิประเทำศฟ้ื้�นิตัว และธุุรกจิัทุำกสาข้าจัะกลบัมาดำำาเนิินิงานิ
ไดำ�อย่างปกติ
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ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ไม�และเฟื้อร์ุนิีเจอร์ุ ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีจาก
ไตรุมาสที� 1  โดำยเป็นิผู้ลมาจัากดำ�านิคำาสั�งซ่ึ่�อ และปริมาณ์การผู้ลิตทีำ�
ปรับตัวเพิ�มข่้�นิ เน่ิ�องจัากประชาชนิเริ�มออกมาใช�จ่ัายจัากการทีำ�ลดำค่าใช�
จ่ัายสินิค�าคงทำนิในิช่วงไตรมาสแรก อีกทัำ�งสถานิประกอบการหลายแห่ง
ทีำ�เริ�มกลับมาเปิดำดำำาเนิินิการมีการปรับแต่งร�านิ และซ่ึ่�ออุปกรณ์์เข้�าร�านิ
 หลังจัากสถานิการณ์์การแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 ทำำาให�มีคำาสั�ง
ซ่ึ่�อเฟื้อร์นิิเจัอร์เพ่�อตกแต่ง และทำดำแทำนิส่วนิทีำ�เสียหายไป อีกทัำ�งในิช่วง
ไตรมาส 2 มีมาตรการเยียวยาข้องภูาครัฐ ทำำาให�ผู้้�บริโภูคมีกำาลังซ่ึ่�อเพิ�ม
ข่้�นิจัากไตรมาสก่อนิหนิ�า

ในีส�วนีคาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�า ผู้้�ประกอบการคาดำว่า จัาก
สถานิการณ์์การแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ -19 ทีำ�ดีำข่้�นิ  และมาตรการจัาก
ภูาครัฐ จัะทำำาให�ประชาชนิมีความมั�นิใจัและมีกำาลังซ่ึ่�อมากข่้�นิ

ไม�และเฟื้อร์ุนิีเจอร์ุ
ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ไตรุมาสที� 2 เพิิ่�มข้ึ้�นีมาอยู้่�ที�รุะดัับ 41.3 

เน่ี�องจากปรุะชาชนีเริุ�มออกมาใช�จ�ายู่มากข้ึ้�นีจากการุที�ลดัการุซ่ื้�อสินีค�า
คงทนีในีช�วงไตรุมาสแรุก ทำาให�มีคำาสั�งซ่ื้�อในีหมวดัสินีค�าเฟื้อร์ุนิีเจอร์ุ
เพิิ่�มข้ึ้�นี

ผู้ลิตภัณ์ฑ์จากโลหะ
ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ไตรุมาสที� 2 ลดัลงมาอยู้่�ที�รุะดัับ 36.7 

เน่ี�องจากภาวะเศรุษฐกิจภายู่ในีปรุะเทศที�ชะลอตัวลงอยู่�างต�อเน่ี�อง
ตั�งแต�ไตรุมาสก�อนีหนี�าและปรุะชาชนีรุะมัดัรุะวังในีการุจับจ�ายู่ใช�สอยู่

สินีค�าเกษตรุ
ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ไตรุมาสที� 2 เพิิ่�มข้ึ้�นีมาอยู้่�ที�รุะดัับ 40.2  

จากการุที�เกษตรุกรุมีความต�องการุสินีค�าเกษตรุเพ่ิ่�อเตรีุยู่มพิ่รุ�อมในี
การุทำาการุเกษตรุ อีกทั�งปรุะชาชนีหันีมาปล้กต�นีไม�เพิิ่�มข้ึ้�นีในีช�วง
กักตัวจากการุแพิ่รุ�รุะบาดัขึ้องไวรัุสโควิดั-19

การแพร่ระบาดำไวรัสโควิดำ-19 จัะเริ�มคลี�คลาย และมียอดำคำาสั�งซ่ึ่�อเพิ�มข่้�นิ
ในิช่วงเด่ำอนิพฤษภูาคม-มิถุนิายนิ ซ่ึ่�งเป็นิการให�บริการซ่ึ่อมแซึ่มเพียงเล็ก
นิ�อยและการตกแต่งภูายในิเท่ำานัิ�นิ 

ในีส�วนีคาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�า ผู้้�ประกอบการคาดำว่า ภูาวะ
เศรษฐกิจัภูายในิประเทำศและกำาลังซ่ึ่�อข้องผู้้�บริโภูคจัะปรับตัวดีำข่้�นิ และ
ความต�องการใช�ในิภูาคก่อสร�างและการซ่ึ่อมแซึ่มบ�านิเร่อนิเพิ�มข่้�นิ

ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ สินีค�าเกษตรุ ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีจาก          
ไตรุมาสที� 1  จัากการทีำ�เกษตรกรมีความต�องการสินิค�าเกษตรเพ่�อเตรียม
พร�อมในิการทำำาการเกษตร เช่นิ ปุ�ย พันิธ์ุุข้�าว เป็นิต�นิ อีกทัำ�งราคาข้�าวก็มี
การปรับตัวเพิ�มส้งข่้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�เกษตรกร และผู้้�ประกอบการมีกำาลังซ่ึ่�อ
 และรายไดำ�เพิ�มข่้�นิ ประกอบกบัพฤติกรรมข้องประชาชนินิิยมหนัิมาปล้ก
ต�นิไม�เพิ�มข่้�นิในิช่วงกักตัวจัากการแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 ส่งผู้ลให�
คำาสั�งซ่ึ่�อและปริมาณ์การค�าข้องกิจัการเพิ�มข่้�นิ

ในีส�วนีคาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�า  ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์ว่า
 เกษตรกรเตรียมตัวเก็บเกี�ยวผู้ลผู้ลิต และสถานิการณ์์โควิดำเริ�มคลี�คลาย
 ส่งผู้ลให�เกษตรกรมีรายไดำ�เพิ�มมากข่้�นิ จัากการข้ายผู้ลิตทำางเกษตร

สินีค�าอุปโภคและบริุโภค
ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ไตรุมาสที� 2 เพิิ่�มข้ึ้�นีมาอยู้่�ที�รุะดัับ 38.8  

เน่ี�องจากการุผู้�อนีปรุนีมาตรุการุต�าง ๆขึ้องภาครัุฐ ทำาให�ปรุะชาชนีมี
การุเดิันีทางสัญจรุในีช�วงปลายู่ไตรุมาสมากข้ึ้�นี

ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ผู้ลิตภัณ์ฑ์จากโลหะ ปรัุบตัวลดัลงจาก
ไตรุมาสที� 1  โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ึ่�อและปริมาณ์การผู้ลิต เน่ิ�องจัาก
ภูาวะเศรษฐกิจัภูายในิประเทำศทีำ�ชะลอตัวลงอย่างต่อเน่ิ�องตั�งแต่ไตรมาส
ก่อนิหนิ�า และประชาชนิระมัดำระวังในิการจัับจ่ัายใช�สอย แม�ว่าปัญหา
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ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ สินีค�าอุปโภคและบริุโภค ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นี
จากไตรุมาสที� 1 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากดำ�านิคำาสั�งซ่ึ่�อและปริมาณ์การค�าปรับ
ตัวเพิ�มข่้�นิ เน่ิ�องจัากภูาครัฐมีการผู่้อนิปรนิมาตรการควบคุมโรค ทำำาให�
ประชาชนิมีการเดิำนิทำางสัญจัรในิช่วงปลายไตรมาสมากข่้�นิ สถานิประกอบ
การหลายแห่งกลับมาเปิดำดำำาเนิินิการไดำ� ทัำ�งร�านิอาหาร เคร่�องด่ำ�ม  กลุ่ม
ร�านิค�าปลีกสินิค�าอุปโภูคบริโภูค ทีำ�ต�องเตรียมข้องไว�สำาหรับเพ่�อจัำาหน่ิาย
 เพ่�อรองรับความต�องการข้องประชาชนิทีำ�ออกมาจัับจ่ัายใช�สอย ในิช่วงทีำ�
สถานิการณ์์การแพร่ระบาดำเริ�มคลี�คลาย   

ในีส�วนีคาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�า ผู้้�ประกอบการคาดำว่า
สถานิการณ์์การแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 จัะดีำข่้�นิ และประชาชนิมี
กำาลังซ่ึ่�อเพิ�มมากข่้�นิจัากภูาวะเศรษฐกิจัทีำ�เริ�มฟ้ื้�นิตัว

วัสดุัก�อสรุ�าง
ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ไตรุมาสที� 2 เพิิ่�มข้ึ้�นีมาอยู้่�ที�รุะดัับ 38.3 

เน่ี�องจากมาตรุการุควบคุมโรุค สถานีปรุะกอบการุห�างรุ�านีหรุ่อรุ�านีขึ้ายู่
วัสดุัก�อสรุ�างขึ้นีาดัใหญ�ต�องปิดักิจการุชั�วครุาว  ส�งผู้ลดัีกับรุ�านีขึ้ายู่
วัสดุัก�อสรุ�างรุายู่ยู่�อยู่  ทำาให�ยู่อดัคำาสั�งซ่ื้�อและปริุมาณ์การุค�าเพิิ่�มข้ึ้�นี 

ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ วัสดุัก�อสรุ�าง ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีจาก        
ไตรุมาสที� 1  โดำยเป็นิผู้ลมาจัากดำ�านิคำาสั�งซ่ึ่�อและปริมาณ์การค�าทีำ�เพิ�ม
ข่้�นิ เน่ิ�องจัากห�างร�านิวัสดุำก่อสร�างหร่อร�านิวัสดุำก่อสร�างข้นิาดำใหญ่ยังคง
หยุดำให�บริการตาม มาตรการควบคุมโรค กลุ่มล้กค�าส่วนิใหญ่ค่อกลุ่ม
ประชาชนิทัำ�วไป และกลุ่มผู้้�รับเหมาก่อสร�าง ซ่ึ่�งมีความต�องการสินิค�าในิ
หมวดำอุปกรณ์์ต่อเติม ตกแต่ง และสำาหรับซ่ึ่อมแซึ่มมากข่้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�
กำาไรในิไตรมาสทีำ� 2 ข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข่้�นิ

ในีส�วนีคาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์ว่า
คำาสั�งซ่ึ่�อจัะเพิ�มข่้�นิจัากฐานิล้กค�าใหม่ ทีำ�ไดำ�จัากห�างร�านิหร่อร�านิข้ายวัสดุำ
ก่อสร�างข้นิาดำใหญ่ปิดำกิจัการชั�วคราวตามมาตรการควบคุมโรคข้องรัฐ

รุถจักรุยู่านียู่นีต์และรุถยู่นีต์
ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ไตรุมาสที� 2 เพิิ่�มข้ึ้�นีมาอยู้่�ที�รุะดัับ 42.1  

เน่ี�องจากการุปลดั Lockdown ทำาให�ปรุะชาชนีมีการุเดิันีทางสัญจรุ
มากข้ึ้�นีในีช�วงปลายู่ไตรุมาส ทำาให�มีความต�องการุบำารุุงและซื้�อมแซื้ม
ยู่านีพิ่าหนีะเพิิ่�มข้ึ้�นี หลังจากที�ไม�ไดั�ใช�งานีในีช�วงกักตัว

ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ รุถจักรุยู่านียู่นีต์/รุถยู่นีต์ ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นี
จากไตรุมาสที� 1 เน่ิ�องจัากการปลดำ Lockdown ทำำาให�ประชาชนิมีการ
เดิำนิทำางสัญจัร เช่นิ ทำำางานิ ท่ำองเทีำ�ยว หร่อแม�แต่การออกมาจัับจ่ัายใช�สอย
มากข่้�นิในิช่วงปลายไตรมาส ทำำาให�มีความต�องการบำารุงและซ่ึ่อมแซึ่มยานิ
พาหนิะเพิ�มข่้�นิ หลังจัากทีำ�ไม่ไดำ�ใช�งานิในิช่วงกักตัว ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้อง
กิจัการเพิ�มข่้�นิ  แต่ในิกิจัการทีำ�จัำาหน่ิายรถจัักรยานิยนิต์/รถยนิต์ กลับมี
ยอดำจัำาหน่ิายลดำลง เน่ิ�องจัากประชาชนิลดำการซ่ึ่�อสินิค�าคงทำนิประเภูทำรถ
จัักรยานิยนิต์/รถยนิต์ลง   

ในีส�วนีคาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์ว่า
 ประชาชนิจัะออกเดำนิิทำางกนัิมากข่้�นิ เพราะจัะเข้�าส่้ในิช่วง High Season  
ยิ�งทำำาให�ประชาชนิมีความต�องการทีำ�จัะบำารุงและซ่ึ่อมแซึ่มยานิพาหนิะเพิ�ม
ข่้�นิ ทำำาให�ผู้ลดีำต่อผู้ลประกอบการเป็นิอย่างมาก

อุปโภคและบริุโภค (modern trade)
ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ไตรุมาสที� 2 เพิิ่�มข้ึ้�นีมาอยู้่�ที�รุะดัับ 41.9 

เน่ี�องจากการุผู้�อนีปรุนีมาตรุการุควบคุมโรุค ส�งผู้ลให�สถานีปรุะกอบ
การุสามารุถกลับมาเปิดัดัำาเนิีนีการุไดั� อีกทั�งมาตรุการุเงินีเยีู่ยู่วยู่าจาก
ภาครัุฐ ส�งผู้ลให�ปรุะชาชนีมีกำาลังซ่ื้�อมากข้ึ้�นี

ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ อุปโภค/บริุโภค (Modern trade) ปรัุบ
ตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีจากไตรุมาสที� 1 โดำยเป็นิผู้ลมาจัาก9 เน่ิ�องจัากการผู่้อนิปรนิ
มาตรการควบคุมโรค ส่งผู้ลให�สถานิประกอบการต่างๆสามารถกลับมา
เปิดำดำำาเนิินิการไดำ� ประชาชนิมีการเดิำนิทำางสัญจัร ออกมาจัับจ่ัายใช�สอย 
เน่ิ�องจัากคลายความกังวลข้องการแพร่ระบาดำไวรัสโควิดำ-19  ทำำาให�มี
ล้กค�าเพิ�มมากข่้�นิจัากล้กค�าข้าจัร ล้กค�าประจัำา ประกอบกับต�นิทุำนิทีำ�ถ้ก
ลง จัากการซ่ึ่�อข้องในิปริมาณ์ทีำ�เพิ�มข่้�นิ ให�เพียงพอกับความต�องการข้อง
ล้กค�า อีกทัำ�งยังมีมาตรการเงินิเยียวยาจัากภูาครัฐ ส่งผู้ลให�ประชาชนิมี
กำาลังซ่ึ่�อมากข่้�นิอีกดำ�วย
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อุปโภคและบริุโภค (ดัั�งเดิัม)
ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ไตรุมาสที� 2 เพิิ่�มข้ึ้�นีมาอยู้่�ที�รุะดัับ 37.4  

เน่ี�องจากช�วงปลายู่ไตรุมาสกลุ�มผู้้�ใช�แรุงงานีส�วนีใหญ�เริุ�มกลับเขึ้�าส้�
การุทำางานี ปรุะกอบกับมาตรุการุเงินีเยีู่ยู่วยู่าขึ้องภาครัุฐ ทำาให�กำาลัง
ซ่ื้�อขึ้องผู้้�บริุโภคเพิิ่�มข้ึ้�นี

ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ อุปโภค/บริุโภค (ดัั�งเดิัม) ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นี
จากไตรุมาสที� 1 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ึ่�อและปริมาณ์การค�าทีำ�เพิ�ม
ข่้�นิ เน่ิ�องจัากสถานิการณ์์การแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 ส่งผู้ลให�มี
มาตรการปิดำสถานิทีำ�เสี�ยงต่างๆชั�วคราว  ส่งผู้ลดีำกับกิจัการร�านิค�าข้นิาดำ
เล็กทีำ�ไดำ�ฐานิล้กค�าใหม่ เน่ิ�องจัากผู้้�บริโภูคยงัคงมีความกังวลต่อการติดำเช่�อ 
ทำำาให�ผู้้�บริโภูคหันิมาใช�บริการร�านิโชว์ห่วย หร่อร�านิค�าใกล�บ�านิแทำนิ อีกทัำ�ง
กลุ่มผู้้�ใช�แรงงานิส่วนิใหญ่เริ�มกลับเข้�าส่้การทำำางานิ ประกอบกับมาตรการ
เงินิเยียวยาข้องภูาครัฐ ทำำาให�กำาลังซ่ึ่�อข้องผู้้�บริโภูคเพิ�มข่้�นิ

ในีส�วนีคาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�า ผู้้�ประกอบการส่วนิใหญ่
คาดำการณ์์ภูาวะเศรษฐกิจัจัะปรับตัวดีำข่้�นิ จัากกลุ่มล้กค�าทีำ�เป็นิเกษตรกร
เน่ิ�องจัากจัะเข้�าส่้ช่วงฤด้ำเก็บเกี�ยว

สถานีีนีำ�ามันี
ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ไตรุมาสที� 2 เพิิ่�มข้ึ้�นีมาอยู้่�ที�รุะดัับ 39.6   

เน่ี�องจากในีช�วงกลางไตรุมาส สถานีปรุะกอบการุที�เริุ�มกลับมาเปิดั
ดัำาเนิีนีการุไดั�เก่อบปกต ิส�งผู้ลทำาให�ปรุะชาชนีมีความต�องการุใช�นีำ�ามันี
ในีการุเดิันีทางสัญจรุมากข้ึ้�นี

ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ สถานีีนีำ�า มันีปรุับตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีจาก              
ไตรุมาสที� 1  โดำยเป็นิผู้ลมาจัากดำ�านิคำาสั�งซ่ึ่�อและปริมาณ์การค�าปรับตัว
เพิ�มข่้�นิจัากช่วงกลางไตรมาส เน่ิ�องจัากการเริ�มกลับเข้�าส่้ภูาวะปกติ สถานิ
ประกอบการทีำ�เริ�มกลับมาเปิดำดำำาเนิินิการไดำ�เก่อบปกติ ประชาชนิมีการ
เดิำนิทำางสัญจัรมากข่้�นิ และกลุ่มแรงงานิ ดำ�านิการข้นิส่ง รวมไปถ่งกิจัการ
ทีำ�ต�องเดิำนิทำางเป็นิประจัำา ทำำาให�ความต�องการใช�นิำ�ามันิเช่�อเพลิงเพิ�มมาก
ข่้�นิ

ในีส�วนีคาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์
ภูาวะเศรษฐกิจัจัะฟ้ื้�นิตัว และการดำำาเนิินิชีวิตข้องประชาชนิและการเดิำนิ
ทำางข้องนัิกท่ำองเทีำ�ยวทัำ�งในิและต่างประเทำศจัะกลับมาเพิ�มมากข่้�นิ

การุก�อสรุ�าง
ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ไตรุมาสที� 2 เพิิ่�มข้ึ้�นีมาอยู้่�ที�รุะดัับ 41.5  

เน่ี�องจากโครุงการุที�ถ้กพัิ่กไว�กลับมาดัำาเนิีนีการุก�อสรุ�างในีช�วงปลายู่
ไตรุมาส เน่ี�องจากสถานีการุณ์์การุแพิ่รุ�รุะบาดั ขึ้องไวรัุสโควิดั-19 เริุ�ม

คลี�คลายู่ ส�งผู้ลทำาให�กำาไรุขึ้องกิจการุปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นี

ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ การุก�อสรุ�าง ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีจากไตรุมาส
ที� 1   โดำยเปน็ิผู้ลมาจัากดำ�านิคำาสั�งซ่ึ่�อ และปรมิาณ์การบรกิารปรบัตัวเพิ�ม
ข่้�นิ เน่ิ�องจัากโครงการก่อสร�างทีำ�เคยถ้กพักไว�ในิช่วงทีำ�สถานิการณ์์โควิดำมี
การระบาดำกลับมาดำำาเนิินิการก่อสร�างในิช่วงปลายไตรมาสหลังจัาก
สถานิการณ์์การแพรร่ะบาดำ ข้องไวรัสโควิดำ-19 เริ�มคลี�คลาย อีกทัำ�งสถานิ
การประกอบการหลายแห่งทีำ�ปิดำกิจัการชั�วคราว ก็มีการตกแต่ง ซ่ึ่อมแซึ่ม
 และลงทุำนิเพิ�มเติม ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการดำ�านิการก่อสร�างปรับตัว
เพิ�มข่้�นิ

ในีส�วนีคาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�า ผู้้�ประกอบการคาดำว่า ภูาค
การลงทุำนิจัะกลับมาฟ้ื้�นิตัว ทำำาให�มีโครงการก่อสร�างธุุรกิจัรายใหม่เพิ�มข่้�นิ
ตามภูาวะเศรษฐกิจัทีำ�ปรับตัวดีำข่้�นิ 

ในีส�วนีคาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�า ผู้้�ประกอบการมองว่าคำาสั�ง
ซ่ึ่�อจัะเพิ�มข่้�นิจัากฐานิล้กค�าใหม่ทีำ�ไดำ�จัากช่วงโควิดำ-19  และภูาวะ
เศรษฐกิจัจัะดีำข่้�นิจัากสถานิการณ์์โควิดำทีำ�เริ�มคลี�คลาย
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การุท�องเที�ยู่ว
ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ไตรุมาสที� 2 เพิิ่�มข้ึ้�นีมาอยู้่�ที�รุะดัับ 40.4  

จากสถานีการุณ์์การุรุะบาดัขึ้องโควิดั-19 ในีปรุะเทศที�ดีัข้ึ้�นีในีช�วง
กลางเด่ัอนีพิ่ฤษภาคม และภาครัุฐไดั�ผู้�อนีคลายู่มาตรุการุการุเดิันีทาง
ขึ้�ามจังหวัดั

ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ การุท�องเที�ยู่ว ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีจากไตรุมาส
ที� 1  แต่ยังตำ�ากว่าค่าฐานิ (50) โดำยเป็นิผู้ลมาจัากสถานิการณ์์การระบาดำ
ข้องโควิดำ-19 ในิประเทำศทีำ�ดีำข่้�นิในิช่วงกลางเด่ำอนิพฤษภูาคม และภูาครัฐ
ไดำ�ผู่้อนิคลายมาตรการการเดิำนิทำางข้�ามจัังหวัดำ อีกทัำ�งการท่ำองเทีำ�ยวในิ
ประเทำศเพิ�มข่้�นิจัากการเปิดำสถานิทีำ�ท่ำองเทีำ�ยวทีำ�สำาคัญหลายแห่ง โดำยมี
การเปลี�ยนิกลยุทำธ์ุการให�บริการ เช่นิ การรวมกลุ่มข้องบริษทัำเพ่�อข้ายทัำวร์
 ลดำราคา จััดำโปรโมชั�นิต่าง ๆ  ประกอบกับประชาชนิทีำ�ความต�องการอยาก
ท่ำองเทีำ�ยวหลังจัากทีำ�ต�องกักตัวเป็นิเวลานิานิในิช่วงการระบาดำข้องไวรัสโค
วิดำ-19

ในีส�วนีคาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�า ผู้้�ประกอบการคาดำว่า นัิก
ท่ำองเทีำ�ยวจัะกลับมาท่ำองเทีำ�ยวอีกครั�ง เน่ิ�องจัากสถานิการณ์์การระบาดำ
ไวรัสโควิดำ – 19 เริ�มคลี�คลาย อีกทัำ�งยังเป็นิเริ�มเข้�าช่วง high season ทีำ�
นัิกท่ำงเทีำ�ยวจัะเข้�ามาเทีำ�ยวเยอะ

บริุการุสุขึ้ภาพิ่และความงาม
ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ไตรุมาสที� 2 เพิิ่�มข้ึ้�นีมาอยู้่�ที�รุะดัับ 41.1 

เน่ี�องจากการุผู้�อนีปรุนีมาตรุการุควบคุมโรุคต�าง ๆ  ทำาให�สถานีปรุะกอบ
การุบริุการุดั�านีสุขึ้ภาพิ่/ความงาม กลับมาดัำาเนิีนีการุไดั�   ผู้้�บริุโภคจ้ง
มีความต�องการุใช�บริุการุมากข้ึ้�นี รุวมถ้งการุซื้่�อสินีค�าด้ัแลความสะอาดั
และปลอดัภัยู่ในีการุเดิันีทางมากข้ึ้�นี

ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ บริุการุดั�านีสุขึ้ภาพิ่/ความงาม ปรัุบตัวเพิิ่�ม
ข้ึ้�นีจากไตรุมาสที� 1   โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสังซ่ึ่�อและปริมาณ์การบริการ
ทีำ�เพิ�มข่้�นิ เน่ิ�องจัากการผู่้อนิปรนิมาตรการควบคุมโรคต่าง ๆ ทำำาให�สถานิ
ประกอบการบริการดำ�านิสุข้ภูาพ/ความงาม เช่นิ คลินิิกเสริมความงาม 
ร�านิสปา ร�านินิวดำ กลับมาดำำาเนิินิการไดำ�ปกติ   ผู้้�บริโภูคจ่ังมีความต�องการ
ใช�บริการมากข่้�นิ โดำยเฉพาะกลุ่มล้กค�าประจัำา เน่ิ�องจัากไม่ไดำ�ใช�บริการมา
เป็นิเวลานิานิ อีกทัำ�งจัากพฤติกรรมข้องประชาชนิทีำ�ใส่ใจัการด้ำแลสุข้ภูาพ
ทีำ�หันิมาซ่ึ่�อสินิค�าด้ำแลความสะอาดำและปลอดำภัูยในิการเดิำนิทำางมากข่้�นิ

ในีส�วนีคาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�า ผู้้�ประกอบการคาดำว่า
สถานิการณ์์จัะปรับตัวดีำข่้�นิ และสถานิประกอบการสามารถให�บริการไดำ�
อย่างเต็มประสิทำธิุภูาพ

การุขึ้นีส�งสินีค�า
ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ไตรุมาสที� 2 ลดัลงมาอยู้่�ที�รุะดัับ 39.7 จาก

มาตรุการุควบคุมโรุคที�มีการุเคอรุ์ฟิื้ว ทำาให�มีขึ้�อจำากัดัในีการุเดัินีทาง
ขึ้นีส�งสินีค�า อีกทั�งมีการุจำากัดัปรุะเภทสินีค�าในีการุขึ้นีส�งสินีค�าไดั�เพีิ่ยู่ง
บางปรุะเภทเท�านัี�นี ส�งผู้ลให�กำาไรุขึ้องกิจการุลดัลงเป็นีอยู่�างมาก

ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ดั�านีการุขึ้นีส�งสินีค�า ปรัุบตัวลดัลงจาก
ไตรุมาสที� 1   โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ึ่�อและปริมาณ์การบริการทีำ�ลดำลง
 จัากมาตรการควบคุมโรคทีำ�มีการเคอร์ฟิื้ว ทำำาให�มีข้�อจัำากัดำในิการเดิำนิทำาง
ข้นิส่งสินิค�า เน่ิ�องจัากต�องใช�เวลาในิการข้นิส่งเพิ�มข่้�นิ อีกทัำ�งมีการจัำากัดำ
ประเภูทำสินิค�าในิการข้นิสง่สินิค�าไดำ�เพียงบางประเภูทำเทำา่นัิ�นิ ถ่งแม�ว่าจัะ
มีการผู่้อนิปรนิมาตรการควบคุมโรค และยกเลิกการเคอร์ฟิื้วแล�วนัิ�นิ แต่
คำาสั�งซ่ึ่�อและปริมาณ์การให�บริการข้องไตรมาส 2 ยงัคงตำ�ากว่าค่าฐานิ (50) 
เป็นิอย่างมาก ส่งผู้ลให�กำาไรข้องกิจัการลดำลงอย่างเห็นิไดำ�ชัดำ

ในีส�วนีคาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์
การให�บริการข้นิส่งสินิค�าจัะมีการปรับตัวดีำข่้�นิ เน่ิ�องจัากจัะมีการเปิดำ
ตลาดำระหว่างประเทำศมากข่้�นิ ทัำ�งตลาดำนิำาเข้�าและส่งออกสินิค�าระหว่าง
ประเทำศจัะกลับมาเปิดำตัว ทำำาให�จัะมีการข้นิส่งสินิค�าเพิ�มข่้�นิ
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ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ดั�านีการุขึ้นีส�งมวลชนี (ไม�ปรุะจำาทาง) 
ปรัุบตัวลดัลงจากไตรุมาสที� 1   โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ึ่�อและปริมาณ์
การใช�บริการลดำลง เน่ิ�องจัากกลุ่มล้กค�าทีำ�สำาคัญข้องธุุรกิจัดำ�านิข้นิส่ง
มวลชนิค่อนัิกท่ำองเทีำ�ยว  จัากสถานิการณ์์การแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ
-19 ส่งผู้ลให�นิกัท่ำองเทีำ�ยงทัำ�งในิและตา่งประเทำศลดำลง แม�วา่ในิช่วงปลาย
ไตรมาสสถานิการณ์์การระบาดำจัะเริ�มคลี�คลาย ผู้้�ประกอบการบางราย
ต�องปรับลดำค่าเช่าเหมารถลง เพ่�อให�มีล้กค�ามาใช�บริการ เพ่อให�มีรายไดำ�
เข้�ามาหมุนิเวียนิในิกิจัการ แต่ประชาชนิยงักังวลในิการใช�บริการดำ�านิการ
ข้นิส่งมวลชล ทำำาให�ผู้ลประกอบการดำ�านิการข้นิส่งมวลชนิลดำลง

ในีส�วนีคาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�า ผู้้�ประกอบการคาดำว่าการ
ท่ำองเทีำ�ยวจัะดีำข่้�นิ จัากสภูานิการณ์์การแพร่ระบาดำไวรัสโควิดำ-19 ทีำ�
คลี�คลาย ส่งผู้ลให�จัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวทัำ�งในิและต่างประเทำศจัะกลับมา
ใช�บริการมากข่้�นิ

สันีทนีาการุ วัฒนีธุรุรุมและกีฬา
ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ไตรุมาสที� 2 ลดัลงมาอยู้่�ที�รุะดัับ 38.1 

เน่ี�องจากกิจการุถ้กสั�งปิดั จากมาตรุการุควบคุมโรุคขึ้องภาครุัฐ เพ่ิ่�อ
ป้องกันีการุแพิ่รุ�รุะบาดัไวรุัสโควิดั-19 ส�งผู้ลให�ผู้ลปรุะกอบการุลดัลง
อยู่�างมาก

ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ สันีทนีาการุ/วัฒนีธุรุรุม/การุกีฬา ปรัุบตัว
ลดัลงจากไตรุมาสที� 1  โดำยเปน็ิผู้ลกระทำบจัากการปดิำสถานิประกอบการ
เพ่�อป้องกันิการแพร่ระบาดำไวรัสโควิดำ-19  ส่งผู้ลให�ประชาชนิลดำการทำำา
กิจักรรมต่าง ๆทีำ�เกี�ยวข้�องกับการ สันิทำนิาการ วัฒนิธุรรม และการกีฬา   
เช่นิ งานิอีเว�นิท์ำ งานิเลี�ยง คอนิเสิร์ต ร�านิเกมส์ ฟิื้ตเนิส สนิามกีฬา เป็นิต�นิ
 แม�ว่าในิช่วงปลายไตรมาสจัะมีการเปิดำให�ใช�บริการแต่ก็ยังคงมีข้�อกำาจััดำ
ในิบางกิจักรรม หร่อจัำานิวนิข้องผู้้�เข้�าใช�บริการในิการลดำระยะห่างทำาง
สังคมตามมาตรการควบคุมโรคข้องภูาครัฐ ซ่ึ่�งส่งผู้ลต่อผู้ลประกอบการ
ข้องกิจัการในิสาข้านีิ�ให�ลดำลงอย่างต่อเน่ิ�องจัากไตรมาสแรก

ในีส�วนีคาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�า ผู้้�ประกอบการคาดำว่า เม่�อ
สถานิการณ์์เริ�มคลี�คลาย จัะมีล้กค�าเพิ�มข่้�นิ จัากความต�องการข้องผู้้�
บริโภูคทีำ�ไม่ไดำ�ใช�บริการเป็นิเวลานิานิ

โรุงแรุม เกสด์ัเฮาส์และบังกะโล
ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ไตรุมาสที� 2  ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีค�อนีขึ้�างใกล�

เคียู่งกับไตรุมาสก�อนีหนี�า มาอยู้่�ที�รุะดัับ 39.1 เน่ี�องจาก การุผู้�อนีปรุนี
มาตรุการุควบคุมโรุคต�าง ๆ ขึ้องภาครัุฐทำาให�ที�พัิ่กโรุงแรุมหลายู่แห�งเริุ�ม
กลับมาเปิดัดัำาเนีินีการุไดั� แต�ก็ยัู่งเผู้ชิญกับการุชะลอตัวขึ้องภาวะ

เศรุษฐกิจที�ยัู่งไม�ฟ้ื้�นีตัวจากไตรุมาสแรุก

การุขึ้นีส�งมวลชนี (ไม�ปรุะจำาทาง)
ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ไตรุมาสที� 2 ลดัลงมาอยู้่�ที�รุะดัับ 35.6 

เน่ี�องจากนัีกท�องเที�ยู่ว และปรุะชาชนีใช�บริุการุรุถไม�ปรุะจำาทางลดัลง
 จากสถานีการุณ์์การุแพิ่รุ�รุะบาดัขึ้องไวรุสัโควดิั-19  ทำาให�ผู้ลปรุะกอบ
การุดั�านีการุขึ้นีส�งมวลชนีลดัลง

ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ โรุงแรุม/เกสต์เฮาส์/บังกะโล  ปรัุบตัวเพิิ่�ม
ข้ึ้�นีค�อนีขึ้�างใกล�เคียู่งกับไตรุมาสก�อนีหนี�า โดำยเป็นิผู้ลมาจัากการผู่้อนิ
ปรนิมาตรการควบคุมโรคต่าง ๆ  ข้องภูาครัฐทำำาให�ทีำ�พักโรงแรมหลายแห่ง
เริ�มกลับมาเปิดำดำำาเนิินิการไดำ� แต่ผู้้�ประกอบการทำางดำ�านิท่ำองเทีำ�ยวทัำ�ง
โรงแรม ตัวแทำนิการท่ำองเทีำ�ยวยังประสบปัญหาจัากจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวทีำ�
 ลดำลงอย่างมาก จัากสถานิการณ์์การแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19  และ
ต�องเผู้ชิญกับการชะลอตัวข้องภูาวะเศรษฐกิจัทีำ�ยังไม่ฟ้ื้�นิตัวจัากไตรมาส
แรก ส่งผู้ลให�คำาสั�งซ่ึ่�อและปริมาณ์การบริการค่อนิข้�างทำรงตัวจัากไตรมาส
แรก

ในีส�วนีคาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�า ผู้้�ประกอบการประเมินิว่า 
การแพร่ระบาดำข้องไวรัสในิปัจัจุับันิเริ�มดีำข่้�นิ  และสถานิทีำ�ท่ำองเทีำ�ยวเริ�ม
เปิดำให�บริการ จ่ังคาดำการณ์์ในิไตรมาสหหนิ�าจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวปรับตัว
เพิ�มข่้�นิ และภูาวะเศรษฐกิจัจัะปรับฟ้ื้�นิตัวดีำข่้�นิ



รุ�านีอาหารุและภัตตาคารุ
ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ไตรุมาสที� 2 เพิิ่�มข้ึ้�นีมาอยู้่�ที�รุะดัับ 38.9  

จากการุปรัุบตัวการุให�บริุการุ delivery ผู้�านีแพิ่ลตฟื้อร์ุมต�าง ๆ ในี
สถานีการุณ์์การุแพิ่รุ�รุะบาดัขึ้องไวรัุสโควิดั-19
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ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ รุ�านีอาหารุ/ภัตตาคารุ ปรัุบตัวเพิิ่�มข้ึ้�นีจาก
ไตรุมาสที� 1 จัากการผู่้อนิคลายมาตรการควบคุมโรคต่าง ๆ  ทำำาให�ร�านิ
อาหารกลับมาดำำาเนิินิงานิไดำ�อย่างเต็มประสิทำธิุภูาพ แต่ยังคงสถานิ
ประกอบการร�านิอาหารต�องปฏิบัติตามมาตรการเว�นิระยะห่าง (Social 
Distancing)  อีกทัำ�งการปรับตัวข้องร�านิอาหารทีำ�ให�บริการ delivery ผู่้านิ
แพลตฟื้อร์มต่าง ๆ  ในิสถานิการณ์์การแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19  ส่ง
ผู้ลให�คำาสั�งซ่ึ่�อ  ปริมาณ์การบริการปรับตัวเพิ�มข่้�นิ และราคาต�นิทำนุิวัตถุดิำบ
บางอย่างปรับตัวดีำข่้�นิ  ส่งผู้ลดีำต่อกำาไรข้องกิจัการ

ในีส�วนีคาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�า ผู้้�ประกอบคาดำว่า จัาก
สถานิการณ์์การแพร่ระบาดำข้องไวรัส-19 จัำานิวนิผู้้�ตดิำเช่�อทีำ�ลดำลงอยา่งต่อ
เน่ิ�อง ประชาชนิเริ�มคลายความกังวล จัะออกมาจัับจ่ัายใช�สอยเพิ�มข่้�นิ

อสังหาริุมทรัุพิ่ย์ู่
ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ ไตรุมาสที� 2 ลดัลงมาอยู้่�ที�รุะดัับ 39.4 

เน่ี�องจากสถานีการุณ์์การุแพิ่รุ�รุะบาดัขึ้องไวรุสัโควิดั-19 ส�งผู้ลให�สถานี
ปรุะกอบการุหลายู่แห�งต�องปิดัชั�วครุาว กลุ�มแรุงงานีที�ถ้กพัิ่กงานีหรุ่อ
เลิกจ�าง เดิันีทางกลับภ้มิลำาเนีาและยู่กเลิกสัญญาเช�า

ต�องปิดำชั�วคราว กลุ่มแรงงานิทีำ�ถ้กพักงานิหร่อเลิกจั�าง เดิำนิทำางกลับ
ภู้มิลำาเนิา บางรายมีการยกเลกิสัญญาเช่าอาคารพานิิชย ์เพ่�อประหยดัำค่า
ใช�จ่ัายลดำต�นิทุำนิในิกิจัการ ประกอบกับผู้้�ประกอบการปรับตัวโดำยการจััดำ
ทำำาโปรโมชั�นิลดำราคาห�องพัก ส่งผู้ลให�กำาไรลดำลงเป็นิอย่างมาก

ในีส�วนีคาดัการุณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�า สถานิการณ์์โควิดำ-19 เริ�ม
คลี�คลาย ประชาชนิกลับมาใช�ชีวิตไดำ�อยา่งปกติ ลดำความกังวลในิการแพร่
ระบาดำข้องไวรัส ก็จัะทำำาให�การบริการปรับตัวดีำข่้�นิตามไปดำ�วย

ดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ กิจกรุรุมอสังหารุิมทรัุพิ่ย์ู่ ปรัุบตัวลดัลง
จากไตรุมาสที� 1 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ึ่�อและปริมาณ์การบริการทีำ�
ลดำลง เน่ิ�องจัากสถานิการณ์์การแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 และภูาวะ
เศรษฐกิจัทีำ�ชะลอเป็นิอย่างมาก ส่งผู้ลให�สถานิประกอบการหลายแห่ง


