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ดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ประกอบการ SME
(SME Sentiment Index: SMSI)

ประจำำา ไตรมาส 1 ปี 2563

 ดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ประกอบการ SME ปัจำจุำบันี ในีไตรมาส 
1 ปี 2563 ปรับตัวลดัลงมาอยู้่�ทีี่�ระดัับ 36.5 จำากไตรมาสก�อนีหนี�า อยู้่�
ทีี่�ระดัับ 51.8 โดยเป็็นผลมาจากปั็จจัยด้านคำำาสัั่�งซ้ื้�อ ป็ริิมาณการิผลิต การิ
ค้ำาและบริิการิ และกำาไริท่ี่�ป็รัิบตัวลดลง ส่ั่งผลที่ำาให้้ม่การิลงทุี่นและการิ
จ้างงานลดลงตามไป็ด้วย เน้�องจากภาวะเศริษฐกิจภายในป็ริะเที่ศท่ี่�ชะลอ
ตัว และจากปั็ญห้าการิแพร่ิริะบาดของไวรัิสั่โคำวิด-19 ท่ี่�ม่คำวามรุินแริงเพิ�ม
ข้�นอย่างต่อเน้�องตั�งแต่ช่วงต้นปี็ อ่กทัี่�งจากมาตริการิคำวบคำมุโริคำ ส่ั่งผลให้้
ธุุริกิจห้ลายสั่าขาต้องปิ็ดตัวลงชั�วคำริาว ส่ั่งผลกริะที่บต่อการิดำาเนินงาน
ของกจิการิเป็็นอยา่งมาก โดยเฉพาะธุุริกิจการิที่อ่งเท่ี่�ยว และธุุริกิจท่ี่�เก่�ยว
เน้�องท่ี่�ได้รัิบผลกริะที่บซื้ำ�าเติมจากมาตริการิคำวบคุำมการิเดินที่างทัี่�งภายใน
ป็ริะเที่ศและริะห้วา่งป็ริะเที่ศ ที่ำาให้้ม่จำานวนนกัท่ี่องเท่ี่�ยวชาวตา่งชาติลด
ลงอย่างมาก ริวมถึ้งป็ริะชาชนม่คำวามวิตกกังวลต่อการิติดเช้�อไวรัิสั่            
โคำวิด-19 ที่ำาให้้ม่การิออกมาจับจ่ายใช้สั่อยลดลงมากยิ�งข้�น  

 ดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ประกอบการ SME คาดัการณ์์ 3 เด่ัอนี
ข้�างหนี�า ในีไตรมาส 1 ปี 2563 ปรับตัวลดัลงมาอยู้่�ทีี่�ระดัับ 39.7 จำาก
ไตรมาสก�อนีหนี�าทีี่�ระดัับ 52.3 โดยผ้้ป็ริะกอบการิ SME คำาดการิณ์ภาวะ
เศริษฐกิจภายในป็ริะเที่ศยังไม่ฟ้ื้�นตัว อ่กทัี่�งสั่ถึานการิณ์การิแพร่ิริะบาด
ของไวรัิสั่โคำวิด-19 ยังคำงม่แนวโน้มย้ดเย้�อส่ั่งผลกริะที่บที่ำาให้้ภาคำธุุริกิจ
ห้ลายสั่าขาต้องเผชิญปั็ญห้าสั่ภาพคำลอ่งของกิจการิ และม่แนวโน้มธุุริกิจ
ห้ลายแห่้งต้องปิ็ดตัวลง ซ้ื้�งส่ั่งผลกริะที่บโดยตริงต่อการิดำาเนินธุุริกิจ และ
การิการิจ้างงานของกลุ่มผ้้ใช้แริงงาน ผ้้ป็ริะกอบการิจ้งป็ริะเมินกำาลังซ้ื้�อ
ของผ้้บริิโภคำม่แนวโน้มลดลงมากยิ�งข้�น

 ดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ประกอบการ SME ปัจำจุำบันี ในีไตรมาส 
1 ปี 2563 กลุ�มธุุรกิจำ SME ภาคการผู้ลิตมีค�าดััชนีี ฯ อยู้่�ทีี่�ระดัับ 35.9 
ปรับตัวลดัลงมากทีี่�สุดั เม้�อเป็ร่ิยบเท่ี่ยบกับภาคำธุุริกิจการิค้ำาและบริิการิ 
ซ้ื้�งม่ค่ำาดัชน่ ฯ อย้่ท่ี่�ริะดับ 36.6  โดยภาคำการิผลิตเส้ั่�อผ้าและสิั่�งที่อ เป็็น
สั่าขาการิผลิตท่ี่�ม่ค่ำาดัชน่ลดลงมากท่ี่�สุั่ดอย้่ท่ี่�ริะดับ 24.9 เน้�องจากช่วง
วิกฤตไวรัิสั่โคำวิด-19 ส่ั่งผลที่ำาให้้ผ้้บริิโภคำลดการิใช้จ่ายท่ี่�ไม่จำาเป็็น และ
เน้นการิบริิโภคำเพ่ยงสิั่นค้ำาจำาเป็็นเท่ี่านั�น และจากการิกักตัวส่ั่งผลที่ำาให้้
ป็ริะชาชนม่การิกักตุนสิั่นค้ำาเพิ�มข้�น แต่อย่างไริก็ตามจากคำวามต้องการิ
กักตุนสิั่นค้ำาขยายตัวได้ในบางสั่าขาธุุริกิจเท่ี่านั�น ที่ำาให้้ภาพริวมธุุริกิจยัง
คำงห้ดตัวอย่างต่อเน้�อง

 ดััชนีีภาวะเศรษฐกิจำและธุุรกิจำอ่�นี ๆ  ไตรมาส 1 ปี 2563 พบ
ว�าดััชนีีราคาข้ายู่สินีค�า ดััชนีีการส�งออก และดััชนีีสภาพคล�องข้อง
กิจำการปรับตัวลดัลงอยู่�างเห็นีไดั�ชัดั โดยการิป็รัิบตัวของค่ำาดัชน่ ฯ ดัง
กล่าวส่ั่งผลที่ำาให้้ดัชน่ภาวะเศริษฐกิจของป็ริะเที่ศ และดัชน่ภาพริวมธุุริกิจ
ป็รัิบตัวลดลงมาอย้่ท่ี่�ริะดับ 18.5 และ 28.4 ตามลำาดับ ซ้ื้�งสั่อดคำล้องกับ
ดัชน่คำวามเช้�อมั�นผ้้ป็ริะกอบการิ SME ท่ี่�สั่ะท้ี่อนให้้เห็้นว่าการิแพร่ิริะบาด
ของไวรัิสั่โคำวิด-19 ส่ั่งผลกริะที่บต่อคำวามต้องการิซ้ื้�อของผ้้บริิโภคำทัี่�ง
ภายในป็ริะเที่ศและต่างป็ริะเที่ศท่ี่�ลดลงเป็็นอย่างมาก  อ่กทัี่�งยังส่ั่งผลก
ริะที่บต่อการิดำาเนินงานในทุี่กสั่าขาธุุริกิจ ริวมถ้ึงการิดำาเนินกิจกริริมที่าง
เศริษฐกิจภายในป็ริะเที่ศท่ี่�ชะลอตัวลง
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 ไตรมาส 1 ปี 2563 ดััชนีีความเช่�อมั�นีฯ ประเที่ศปัจำจุำบันี อยู้่�
ทีี่�ระดัับ 36.5 และคาดัการณ์์ 3 เด่ัอนีข้�างหนี�า อยู้่�ทีี่� 39.7 ซ้ื้�งค่ำาดัชน่
ปั็จจุบันป็รัิบตัวลดลงในทุี่กภ้มิภาคำ โดยจำาแนกตามภ้มิภาคำ ได้ดังน่� ในี
เข้ตกรุงเที่พ ฯ และปริมณ์ฑล ดัชน่ ฯ ปั็จจุบันอย้่ท่ี่�ริะดับ 33.4 และคำาด
การิณ์ ฯ อย้ท่่ี่�ริะดับ 35.6 เน้�องจากสั่ถึานการิณ์การิแพร่ิริะบาดของไวรัิสั่
โคำวิด-19 ส่ั่งผลต่อการิห้ดตัวในเก้อบทุี่กภาคำธุุริกิจ ในีภาคกลาง ดัชน่ ฯ
 ปั็จจุบันอย้่ท่ี่�ริะดับ 41.4 และคำาดการิณ์ ฯ อย้่ท่ี่�ริะดับ 45.3 นอกจาก
ปั็ญห้าไวรัิสั่โคำวิด-19 ที่ำาให้้ม่คำนออกมาจับจ่ายใช้สั่อยลดลง ภ้มิภาคำยังม่
ปั็ญห้าภัยแล้งท่ี่�ส่ั่งกริะที่บต่อป็ริิมาณผลผลิตที่างการิเกษตริลดลงอย่าง
ต่อเน้�องที่ำาให้้ริายได้ของภาคำเกษตริกริลดลง ในีภาคตะวันีออก ดัชน่ ฯ 
ปั็จจุบันอย้่ท่ี่�ริะดับ 38.1 และคำาดการิณ์ ฯ อย้ท่่ี่�ริะดับ 42.0 จากปั็ญห้า
ไวรัิสั่โคำวิด-19 ท่ี่�ส่ั่งผลกริะที่บไป็ทัี่�วโลก ริวมถึ้งป็ริะเที่ศค่้ำคำ้าสั่ำาคัำญของ
ป็ริะเที่ศไที่ย ที่ำาให้้ภาคำการิส่ั่งออกลดลงเป็็นอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่ม
ธุุริกิจโลจิสั่ติกส์ั่ ริวมไป็ถ้ึงธุุริกิจการิท่ี่องเท่ี่�ยว และธุุริกิจท่ี่�เก่�ยวข้อง ในี
ภาคใต� ดัชน่ ฯ ปั็จจุบันอย้ท่่ี่�ริะดับ 39.7  และคำาดการิณ์ ฯ อย้ท่่ี่�ริะดับ 
40.8 จากกำาลังซ้ื้�อของป็ริะชาชนท่ี่�ลดลงเป็็นอย่างมาก จาก 2 ปั็จจัยห้ลัก
 ค้ำอ คำวามซื้บเซื้าของธุุริกิจการิท่ี่องเท่ี่�ยว และริายได้ชาวสั่วนป็าล์มและ
ยางพาริาลดลง จากริาคำาผลผลิตป็าล์มนำ�ามันและยางพาริาท่ี่�ตกตำ�า ในี
ภาคเหน่ีอ ดัชน่ ฯ ปั็จจุบันอย้ท่่ี่�ริะดับ 33.5 และคำาดการิณ์ ฯ อย้ท่่ี่�ริะดับ
 38.7 จากสั่ถึานการิณ์การิแพร่ิริะบาดของไวรัิสั่โคำวิด-19 และปั็ญห้า
ห้มอกคำวันท่ี่�ส่ั่งผลให้้ค่ำาฝุุ่�นละออง PM 2.5 เกินมาตริฐาน ส่ั่งผลกริะที่บ
ในทุี่กภาคำธุุริกิจ ในีภาคตะวันีออกเฉีียู่งเหน่ีอ ดัชน่ ฯ อย้่ท่ี่�ริะดับ 37.1 
และคำาดการิณ์ ฯ อย้ท่่ี่�ริะดับ 41.0 จากสั่ถึานการิณ์ของไวรัิสั่โคำวิด-19 ท่ี่�
ส่ั่งผลต่อการิจับจ่ายใช้สั่อย และสั่ถึานป็ริะกอบการิห้ลายแห้ง่ถ้ึกปิ็ด โดย
เฉพาะร้ิานอาห้าริ และร้ิานค้ำาในศ้นย์การิค้ำา ท่ี่�ม่ป็ริิมาณค่ำอนข้างมากใน
ภ้มิภาคำ
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 ภาวะเศรษฐกิจำในีประเที่ศและอำานีาจำซ่้อข้องประชาชนี
เป็นีปัจำจำัยู่กระที่บสำาคัญที่ี�สุดัข้อง SME ในีทีุ่กภ้มิภาค ซื้้�งริายได้ของผ้้
ป็ริะกอบการิ SME ส่ั่วนให้ญ่มาจากกำาลงัซ้ื้�อของผ้บ้ริโิภคำภายในป็ริะเที่ศ 
ที่ำาให้้ภาวะเศริษฐกจิของป็ริะเที่ศส่ั่งผลอย่างมากต่อผลป็ริะกอบการิ SME 
ป็ัจจัยที่่�สั่่งผลกริะที่บริองลงมาคำ้อ การิแข่งขันในตลาด การิเป็ล่�ยนแป็ลง
พฤติกริริมผ้้บริิโภคำ และริาคำาต้นทุี่นสิั่นคำ้า/คำ่าแริง เป็็นป็ัจจัยกริะที่บ
สั่ำาคำญัของธุรุิกจิ SME จากการิสั่ำาริวจข้อมล้ในช่วงเดอ้นมกริาคำม - มน่าคำม
 พบว่า 3 ป็ัจจัยดังกล่าวเป็็นป็ัจจัยกริะที่บสั่ำาคำัญของธุุริกิจ SME ในทีุ่ก
ภ้มิภาคำ โดยเฉพาะการิแข่งขันในตลาด และการิเป็ล่�ยนแป็ลงพฤติกริริม
ผ้บ้ริโิภคำ โดยจากพฤติกริริมของผ้บ้ริโิภคำที่่�ห้นัไป็ใช้บริกิาริขนส่ั่งออนไลน์ 
ห้ริอ้ Delivery ในช่วงการิกกัตัวจากปั็ญห้าไวรัิสั่โคำวดิ-19 อ่กที่ั�งธุรุิกจิส่ั่วน
ให้ญ่ห้นัมาให้้บริกิาริที่างออนไลน์ตามพฤตกิริริมของลก้ค้ำาที่่�เป็ล่�ยนแป็ลง
ไป็ สั่่งผลที่ำาให้้เกิดการิแข่งขันเพ้�อด้งด้ดล้กคำ้าในตลาดเพิ�มข้�น เช่น การิ
จัดโป็ริโมชั�น ห้ริ้อลดริาคำาสั่ินคำ้าเป็็นต้น
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 ค่ำาดัชน่คำวามเช้�อมั�นผ้้ป็ริะกอบการิ SME  ในไตริมาสั่ท่ี่� 1 อย้่ท่ี่�
ริะดับ 33.4 ป็รัิบตัวลดลงจากไตริมาสั่ก่อนท่ี่�ริะดับ 48.4 เป็็นผลมาจาก
ค่ำาดัชน่ท่ี่�ป็รัิบตัวลดลงในที่กุปั็จจัยองค์ำป็ริะกอบ โดยเฉพาะป็จัจัยด้านคำำา
สัั่�งซ้ื้�อ และป็ริิมาณการิผลิต การิค้ำาและบริิการิ ท่ี่�ป็รัิบตัวลดลงมากท่ี่�สุั่ด 
ซ้ื้�งสั่าเห้ตุสั่ำาคัำญมาจากสั่ถึานการิณ์การิแพร่ิริะบาดไวรัิสั่โคำวิด-19 ท่ี่�ส่ั่ง
ผลกริะที่บต่อทุี่กสั่าขาธุุริกิจ โดยเฉพาะสั่าขาการิท่ี่องเท่ี่�ยวท่ี่�ม่ยอดคำำาสัั่�ง
ซ้ื้�อลดลง จากจำานวนนักท่ี่องเท่ี่�ยวชาวไที่ยและชาวต่างชาติท่ี่�ป็รัิบตัวลด
ลงอย่างต่อเน้�องตลอดช่วงไตริมาสั่ 1 และยังส่ั่งผลกริะที่บต่อสั่าขาธุุริกิจ
ท่ี่�เก่�ยวเน้�อง อาทิี่ โริงแริม การิขนส่ั่งมวลชนไม่ป็ริะจำาที่าง ร้ิานค้ำาขายของ
ฝุ่ากและของท่ี่�ริะล้กท่ี่�ม่ยอดคำำาสัั่�งซ้ื้�อลดลงอย่างมาก อ่กทัี่�งการิป็รัิบตัว
ตามมาตริการิคำวบคุำมโริคำ ที่ำาให้้ธุุริกิจบางสั่าขาต้องปิ็ดตัวชั�วคำริาว ส่ั่งผล
ที่ำาให้้แริงงานเดินที่างออกจาก กรุิงเที่พ ฯ เพ้�อกลับภ้มิลำาเนา และ
ป็ริะชาชนในพ้�นท่ี่�ริะมัดริะวังการิออกมาจับจ่ายใช้สั่อย ที่ำาให้้ป็ริิมาณ
คำวามตอ้งการิสั่นิค้ำาและบริิการิลดลงมากยิ�งข้�น ในส่ั่วนของคำา่ดัชน่คำวาม
เช้�อมั�นผ้้ป็ริะกอบการิ SME คำาดการิณ์ 3 เด้อนข้างห้น้า อย้ท่่ี่�ริะดับ 35.6 
ป็รัิบตัวลดลงจากไตริมาสั่ก่อนห้น้า สั่ะท้ี่อนว่าผ้้ป็ริะกอบการิยงัคำงม่คำวาม
กังวลต่อปั็จจัยลบด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็็นกำาลังซ้ื้�อของป็ริะชาชนท่ี่�ม่แนว
โน้มลดลงอยา่งต่อเน้�อง และสั่ถึานการิณก์าริแพร่ิริะบาดไวริสัั่โคำวิด-19 ท่ี่�
ยังไม่คำล่�คำลาย ที่ำาให้้ป็ริะชาชนยังไม่สั่ามาริถึออกมาที่ำากิจกริริมต่างๆได้
ตามป็กติ

 ในีส�วนีข้องดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ประกอบการ SME ภาค         
การผู้ลิต ในไตริมาสั่ป็จัจุบันค่ำาดัชน่คำวามเช้�อมั�น ฯ อย้ท่่ี่�ริะดบั 32.5 ป็รัิบ
ตัวลดลงจากไตริมาสั่ก่อนท่ี่�ริะดับ 48.3 เป็็นผลมาจากยอดคำำาสัั่�งซ้ื้�อท่ี่�ป็รัิบ
ตัวลดลง สั่าเห้ตมุาจากจำานวนป็ริะชาชนในเขตกริงุเที่พ ฯ อย้ใ่นช่วงกักตัว
 ส่ั่งผลที่ำาให้้ม่ป็ริิมาณผ้้บริิโภคำ และคำวามต้องการิสิั่นค้ำาลดลง ริวมไป็ถ้ึง
จากสั่ถึานการิณ์การิแพร่ิริะบาดไวรัิสั่โคำวิด-19 ที่ำาให้้ผ้้ป็ริะกอบการิต้อง
รัิกษาคำวามสั่ะอาดและด้แลคำวามป็ลอดภัยให้้แก่สั่ถึานป็ริะกอบการิ ส่ั่ง
ผลที่ำาให้้ม่ต้นทุี่นธุุริกิจป็รัิบตัวเพิ�มส้ั่งข้�น ในส่ั่วนของค่ำาดัชน่คำวามเช้�อมั�น
ผ้้ป็ริะกอบการิ SME คำาดการิณ์ 3 เด้อนข้างห้น้า อย้่ท่ี่�ริะดับ 33.1 ป็รัิบ
ตัวลดลงจากไตริมาสั่ก่อน อย้ท่่ี่�ริะดับ 55.0 สั่ะท้ี่อนว่าผ้้ป็ริะกอบการิยัง
คำงป็ริะเมินภาวะเศริษฐกิจจะห้ดตัวต่อเน้�องในอนาคำต 

ดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ประกอบการ SMESI
ในีเข้ตกรุงเที่พฯ และปริมณ์ฑล 

ประจำำา ไตรมาส 1 ปี 2563

ประเด็ันีสำาคัญ

 • ค�าดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ประกอบการ SME อยู้่�ทีี่�
ระดัับ 33.4 ปรับตัวลดัลงจำากไตรมาสก�อนีหนี�าอยู้่�ทีี่�ระดัับ 
48.4 เป็นีผู้ลมาจำากดััชนีีปัจำจัำยู่องค์ประกอบที่ี�ลดัลง โดัยู่
เฉีพาะปัจำจัำยู่ดั�านีคำาสั�งซ้่อ และปริมาณ์การผู้ลิต การค�าและ
บริการ ทีี่�ปรับตัวลดัลงมากทีี่�สุดั 

 •  ปัจำจัำยู่สำาคัญทีี่�ที่ำาให�ค�าดััชนีีปรับตัวลดัลง เป็นี
ผู้ลมาจำากสถานีการณ์์การแพร�ระบาดัไวรัสโควิดั-19 ทีี่�ส�ง
ผู้ลที่ำาให�จำำานีวนีนัีกที่�องเทีี่�ยู่วปรับตัวลดัลงอยู่�างมาก อีกท้ัี่ง
ยัู่งส�งผู้ลที่ำาให�ประชาชนีไม�สามารถออกมาจำบัจำ�ายู่ใช�สอยู่ไดั�
ตามปกติ  

 • กำาลังซ้่อข้องประชาชนีปรับตัวลดัลง เน่ี�องจำาก
มาตรการการควบคุมโรคทีี่�ส�งผู้ลที่ำาให�สถานีประกอบการ 
หร่อโรงงานีหลายู่แห�งต�องปิดัตัวลงชั�วคราว ที่ำาให�ท้ัี่งกลุ�มผู้้�
ประกอบการและกลุ�มแรงงานีมีรายู่ไดั�ลดัลง
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 ในีส�วนีข้องดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ประกอบการ SME ภาค          
การค�าและการบริการ ในไตริมาสั่ปั็จจุบันค่ำาดัชน่คำวามเช้�อมั�น ฯ อย้ท่่ี่�
ริะดับ 33.6 ป็รัิบตัวลดลงจากไตริมาสั่ก่อนท่ี่�ริะดับ 48.4  เป็็นผลมาจาก
จำานวนนักท่ี่องเท่ี่�ยวทัี่�งชาวไที่ยและชาวต่างชาติท่ี่�ลดลง ผนวกกับ
มาตริการิการิคำวบคุำมโริคำท่ี่�ที่ำาให้้สั่ถึานป็ริะกอบการิห้ลายแห่้งต้องปิ็ด
กิจการิชั�วคำริาว ริวมถ้ึงสั่าขาการิท่ี่องเท่ี่�ยว ส่ั่งผลที่ำาให้้ยอดคำำาสัั่�งซ้ื้�อและ
ป็ริิมาณการิบริิการิสั่าขาท่ี่องเท่ี่�ยวป็รัิบตัวลดลงอยา่งต่อเน้�อง อ่กทัี่�งยงัส่ั่ง
ผลกริะที่บต่อร้ิานค้ำาป็ล่กทัี่�วไป็ท่ี่�ม่ยอดคำำาสัั่�งซ้ื้�อสิั่นค้ำาลดลง เน้�องจากผ้้
บริิโภคำม่กำาลังซ้ื้�อลดลง และม่การิริะมัดริะวังการิออกมาจับจ่ายใช้สั่อย
มากยิ�งข้�น ในส่ั่วนของค่ำาดัชน่คำวามเช้�อมั�นผ้้ป็ริะกอบการิ SME คำาดการิณ์
 3 เด้อนข้างห้น้า อย้ท่่ี่�ริะดับ 36.1 สั่ะท้ี่อนว่าผ้้ป็ริะกอบการิยังคำงม่คำวาม
กังวลต่อแนวโน้มภาวะเศริษฐกิจจะไม่ฟ้ื้�นตัว ห้ากสั่ถึานการิณ์การิแพร่ิ
ริะบาดไวรัิสั่โคำวิด-19 ยังไม่คำล่�คำลาย 

 ปัจำจัำยู่ภาวะเศรษฐกิจำในีประเที่ศและอำานีาจำซ้่อข้องประชาชนี
ส�งผู้ลต�อกิจำการมากทีี่�สุดั โดยปั็จจัยท่ี่�ส่ั่งผลกริะที่บริองลงมา ได้แก่ การิ
แข่งขันในตลาด  ริาคำาต้นทุี่นสิั่นค้ำา/ค่ำาแริง   การิเป็ล่�ยนแป็ลงพฤติกริริม
ของผ้้บริิโภคำ และสั่ภาวะเศริษฐกิจโลก ตามลำาดับ

ดััชนีีภาวะเศรษฐกิจำและธุุรกิจำ SME 
ประจำำาเด่ัอนีมกราคม-มีนีาคม 2563

 ภาพริวมดัชน่ภาวะเศริษฐกจิและธุุริกิจในเขตกรุิงเที่พ ฯ
 และป็ริิมณฑล ป็รัิบตัวลดลงจากไตริมาสั่ก่อน โดยเฉพาะดัชน่
ภาวะเศริษฐกิจป็ริะเที่ศ  ภาพริวมธุุริกิจ สั่ภาพคำล่องที่างการิเงิน 
การิส่ั่งออก และการิใช้กำาลังผลิตท่ี่�ป็รัิบตัวลดลง ตามลำาดับ ซ้ื้�งห้าก
พิจาริณาดัชน่ท่ี่�ป็รัิบตัวลดลงดังกล่าวเป็็นผลมาจากจำานวนผ้้บริิโภคำ
ทัี่�งชาวไที่ยและชาวต่างชาติท่ี่�ม่คำวามต้องการิสิั่นค้ำาและบริิการิ
ลดลง และป็ริะชาชนยังคำงม่คำวามวิตกกังวลต่อปั็ญห้าไวรัิสั่โคำวิด-
19จ้งงดการิออกมาจับจ่ายใช้สั่อย ที่ำาให้้ยอดการิส่ั่งออก และริาคำา
สิั่นค้ำาป็รัิบตัวลดลง อ่กทัี่�งยงัส่ั่งผลกริะที่บที่ำาให้้ธุุริกิจต้องเผชิญกับ
ปั็ญห้าสั่ภาพคำล่องที่างการิเงินท่ี่�ลดลงอ่กเช่นเด่ยวกัน
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ดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ประกอบการ SME ภาคใต�
ประจำำา ไตรมาส 1 ปี 2563

 ค�าดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ประกอบการ SME  ในีไตรมาสทีี่� 1 อยู้่�
ทีี่�ระดัับ 39.7 ปรับตัวลดัลงจำากไตรมาสก�อนีทีี่�ระดัับ 56.2 เป็็นผลมา
จากปั็จจัยด้านคำำาสัั่�งซ้ื้�อ ป็ริิมาณการิผลิต การิค้ำาและบริิการิท่ี่�ลดลงส่ั่งผล
ที่ำาให้้กำาไริป็รัิบตัวลดลง สั่าเห้ตุของการิป็รัิบตัวลดลงขององค์ำป็ริะกอบ
ข้างต้นมาจากกำาลังซ้ื้�อของผ้้บริิโภคำท่ี่�ลดลง โดยเฉพาะกำาลังซ้ื้�อของภาคำ
เกษตริกริ ท่ี่�ได้รัิบผลกริะที่บจากริาคำาป็าล์มนำ�ามันและยางพาริาท่ี่�ลดลง
อย่างต่อเน้�องตั�งแต่ช่วงต้นปี็ นอกจากน่�ปั็จจัยท่ี่�สั่ำาคัำญท่ี่�ส่ั่งผลให้้ค่ำาองค์ำ
ป็ริะกอบลดลง เป็็นผลมาจากสั่ถึานการิณ์การิแพร่ิริะบาดไวรัิสั่โคำวิด-19 
และมาตริการิการิคำวบคุำมโริคำ ที่ำาให้้ม่จำานวนนักท่ี่องเท่ี่�ยวทัี่�งชาวไที่ยและ
ชาวตา่งชาติลดลง โดยเฉพาะการิเดนิที่างข้ามด่านชายแดนไที่ยมาเลเซ่ื้ย
ท่ี่�เป็็นกลุ่มนักท่ี่องเท่ี่�ยวสั่ำาคัำญ  อ่กทัี่�งจากการิงดให้้ม่การิเร่ิยนการิสั่อนใน
ชั�นเร่ิยนของสั่ถึาบนัการิศ้กษา และการิป็ดิเม้องท่ี่�สั่ำาคัำญอยา่งจังห้วัดภ้เก็ต
 ส่ั่งผลที่ำาให้้ยอดคำำาสัั่�งซ้ื้�อสิั่นค้ำาและบริิการิป็รัิบตัวลดลง โดยในส่ั่วนของ
ค่ำาดัชน่คำวามเช้�อมั�นผ้้ป็ริะกอบการิ SME คำาดการิณ์ 3 เด้อนข้างห้น้าใน
ไตริมาสั่ปั็จจุบันอย้่ท่ี่�ริะดับ 40.8 ป็รัิบตัวลดลงจากไตริมาสั่ก่อนท่ี่�ริะดับ 
47.3 เป็็นผลมาจากผ้ป้็ริะกอบการิ SME ป็ริะเมนิภาวะเศริษฐกจิจะชะลอ
ตัวลง จาก 2 สั่าเห้ตุห้ลักค้ำอ 1. มาตริการิคำวบคุำมการิเดินที่างริะห้ว่าง
ป็ริะเที่ศ ป็ริะกอบกบันักท่ี่องเท่ี่�ยวยงัไม่มั�นในการิเดินที่างเข้ามาท่ี่องเท่ี่�ยว
ภายในช่วงไตริมาสั่ถึดัไป็ 2. คำวามตอ้งการิสั่นิค้ำาและกำาลังซ้ื้�อของผ้บ้ริิโภคำ
ท่ี่�ลดลงจากการิได้รัิบริายได้ลดลง 

 ในีส�วนีข้องดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ประกอบการ SME ภาค         
การผู้ลิต ในไตริมาสั่ป็จัจุบันค่ำาดัชน่คำวามเช้�อมั�น ฯ อย้ท่่ี่�ริะดบั 40.3 ป็รัิบ
ตัวลดลงจากไตริมาสั่ก่อนท่ี่�ริะดับ 58.4 เป็็นผลมาจากปั็จจัยด้านคำำาสัั่�งซ้ื้�อ
 ป็ริิมาณการิผลิต และการิลงทุี่นม่การิป็รัิบตัวลดลง ส่ั่งผลให้้ปั็จจัยด้าน
กำาไริและการิจ้างงานม่การิป็รัิบตัวลดลงด้วย โดยเฉพาะสั่าขาเส้ั่�อผ้าและ
สิั่�งที่อ และสั่าขาไม้และเฟื้อร์ินิเจอร์ิ เน้�องจากในช่วงปั็ญห้าไวรัิสั่โคำวิด-19 
ผ้้บริิโภคำจะเน้นการิบริิโภคำสิั่นค้ำาจำาเป็็นอาทิี่ อาห้าริเพ้�อใช้บริิโภคำในช่วง
กักตัว และลดการิใช้จ่ายท่ี่�ไม่จำาเป็็น โดยในส่ั่วนของค่ำาดัชน่คำวามเช้�อมั�น
ผ้้ป็ริะกอบการิ SME คำาดการิณ์ 3 เด้อนข้างห้น้าป็รัิบลดลงมาอย้ท่่ี่�ริะดับ
 39.5 สั่ะท้ี่อนว่าผ้้ป็ริะกอบการิ SME ป็ริะเมินกำาลังซ้ื้�อท่ี่�ลดลงของผ้้
บริิโภคำจะที่ำาให้้ป็ริะชาชนริะวังเร้ิ�องการิจับจ่ายใช้สั่อยมากข้�น 

ประเด็ันีสำาคัญ

 • ค�าดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ประกอบการ SME อยู้่�ทีี่�
ระดัับ 39.7 ปรับตัวลดัลงจำากไตรมาสก�อนีหนี�าทีี่�ระดัับ 56.2 
จำากผู้ลกระที่บข้องสถานีการณ์์การแพร�ระบาดัข้องไวรัสโค
วิดั-19 ทีี่�ส�งผู้ลต�อธุุรกิจำในีภาคการบริการเป็นีสำาคัญ และ
ยัู่งส�งผู้ลต�อภาคการค�าและภาคการผู้ลิต

 • จำำานีวนีนัีกที่�องเทีี่�ยู่วชาวไที่ยู่และชาวต�างชาติลดั
ลงอยู่�างมากจำากไตรมาสก�อนีหนี�า เป็นีผู้ลมาจำากมาตรการ
ควบคุมการเดิันีที่างเข้�าออกระหว�างประเที่ศ และมาตรการ
ปิดัเม่องข้องจำงัหวัดัที่�องเทีี่�ยู่วที่ี�สำาคัญในีภาคใต� โดัยู่เฉีพาะ
จัำงหวัดัภ้เก็ต

 • ภาคเกษตรกรไดั�รับผู้ลกระที่บจำากราคาปาล์ม
นีำ้ามันีและยู่างพาราตกตำ�า ส�งผู้ลกระที่บต�อรายู่ไดั�ทีี่�ลดัลง 
ที่ำาให�ผู้้�บริโภคกลุ�มเกษตรกรมีกำาลังซ้่อลดัลงเช�นีเดีัยู่วกันี
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 ในีส�วนีข้องดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ประกอบการ SME ภาคการ
ค�าและการบริการ ในไตริมาสั่ปั็จจุบันค่ำาดัชน่คำวามเช้�อมั�น ฯ อย้่ท่ี่�ริะดับ
 39.6 ป็รัิบตัวลดลงจากไตริมาสั่ก่อนท่ี่�ริะดับ 55.7  เป็็นผลมาจากปั็จจัย
ด้านคำำาสัั่�งซ้ื้�อ ป็ริิมาณการิคำา้และบริิการิ และกำาไริของกิจการิท่ี่�ลดลงอยา่ง
มาก ที่ำาให้้ปั็จจัยด้านการิลงทุี่นและการิจ้างงานม่การิป็รัิบตัวลดลงตาม
ไป็ด้วย โดยเฉพาะกิจการิในสั่าขาบริิการิด้านสุั่ขภาพ สั่าขาการิท่ี่องเท่ี่�ยว
 ท่ี่�พักโริงแริม และกิจการิในสั่าขาสัั่นที่นาการิวัฒนธุริริมและก่ฬา โดยใน
ส่ั่วนของค่ำาดัชน่คำวามเช้�อมั�นผ้้ป็ริะกอบการิ SME คำาดการิณ์ 3 เด้อนข้าง
ห้น้าป็รัิบลดลงอย้่ท่ี่�ริะดับ 41.1 สั่ะท้ี่อนว่าผ้้ป็ริะกอบการิ SME ป็ริะเมิน
สั่ถึานการิณ์การิท่ี่องเท่ี่�ยวยังไม่ฟ้ื้�นตัว และมาตการิคำวบคุำมการิเดินที่าง
ริะห้ว่างป็ริะเที่ศยังคำงดำาเนินต่อไป็ 

 ปัจำจัำยู่ภาวะเศรษฐกิจำในีประเที่ศและอำานีาจำซ้่อข้องประชาชนี
ส�งผู้ลต�อกิจำการมากทีี่�สุดั โดยปั็จจัยท่ี่�ส่ั่งผลกริะที่บริองลงมา ได้แก่การิ
แข่งขันในตลาด  ริาคำาต้นทุี่นสิั่นค้ำา/ค่ำาแริง  การิเป็ล่�ยนแป็ลงพฤติกริริม
ของผ้้บริิโภคำ  และคุำณภาพฝีุ่ม้อแริงงาน ตามลำาดับ

ดััชนีีภาวะเศรษฐกิจำและธุุรกิจำ SME
ประจำำาเด่ัอนีมกราคม-มีนีาคม 2563

 ภาพริวมดัชน่ภาวะเศริษฐกิจและธุุริกิจในภาคำใต้ ป็รัิบ
ตัวลดลง โดยเฉพาะดัชน่ภาวะเศริษฐกิจของป็ริะเที่ศป็รัิบลดลงมา
อย้่ท่ี่�ริะดับ 30.2 ดัชน่ภาพริวมธุุริกิจป็รัิบลดลงมาอย้ท่่ี่�ริะดับ 36.8 
พบว่าสั่าเห้ตุของการิลดลงของดัชน่ข้างต้นเป็็นผลมาจากห้ลาย
ปั็จจัยทัี่�งกำาลังซ้ื้�อท่ี่�ลดลงของป็ริะชาชนในพ้�นท่ี่� จำานวนนักท่ี่อง
เท่ี่�ยวชาวต่างชาติท่ี่�ลดลง และคำวามวิตกกังวลต่อสั่ถึานการิณ์การิ
แพร่ิริะบาดไวรัิสั่โคำวิคำ-19 ที่ำาให้้ป็ริะชาชนไม่กล้าออกไป็ที่ำา
กิจกริริมนอกบ้าน 



9

ดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ประกอบการ SME
ภาคตะวันีออกเฉีียู่งเหน่ีอ
ประจำำาไตรมาส 1 ปี 2563

ประเด็ันีสำาคัญ

 • ค�าดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ประกอบการ SME อยู้่�ทีี่�
ระดัับ37.1ปรับตัวลดัลงอยู่�างมากจำากไตรมาสก�อนีหนี�าทีี่�
ระดัับ 52.3

 • ผู้้�บริโภคหันีไปใช�บริการซ้่อสินีค�าผู้�านีระบบ
ออนีไลน์ีเพิ�มข้้้นี  โดัยู่เฉีพาะการสั�งอาหารและเคร่�องด่ั�ม 
ผู้�านีช�องที่าง Delivery ที่ำาให�ผู้้�ประกอบการ SME ทีี่�ยัู่งไม�
ไดั�เข้�าร�วมมียู่อดัข้ายู่ลดัลง

 • จำากมาตรการการควบคุมโรค และข้�อจำำากัดัตาม
มาตรการเคอรฟิ์ิว ส�งผู้ลให�สถานีประกอบการหลายู่แห�งถ้ก
ปิดัชั�วคราว โดัยู่เฉีพาะร�านีอาหาร และร�านีค�าในีศ้นีย์ู่การค�า
 ส�งผู้ลที่ำาให�กำาไรข้องกิจำการลดัลงเป็นีอยู่�างมาก

 ค�าดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ประกอบการ SME ในีไตรมาสทีี่� 1 อยู้่�
ทีี่�ระดัับ 37.1 ปรับตัวลดัลงจำากไตรมาสก�อนีทีี่�ระดัับ 52.3 เป็็นผลมา
จากการิป็ริบัตัวลดลงในเก้อบทุี่กปั็จจัยองค์ำป็ริะกอบ โดยเฉพาะคำำาสัั่�งซ้ื้�อ
 ป็ริิมาณการิผลิต การิค้ำาและบริิการิ และการิลงทุี่น ที่ำาให้้ปั็จจัยด้านกำาไริ
ลดลงอย่างมาก จากมาตริการิคำวบคุำมโริคำ ส่ั่งผลให้้สั่ถึานป็ริะกอบการิ
ห้ลายแห่้งต้องปิ็ดตัวชั�วคำริาว โดยเฉพาะร้ิานอาห้าริ และร้ิานค้ำาใน
ศ้นย์การิค้ำา อ่กทัี่�งผ้้บริิโภคำป็ริบัเป็ล่�ยนพฤตกิริริมห้นัไป็ใช้บริิการิซ้ื้�อสั่นิค้ำา
ผ่านริะบบออนไลน์เพิ�มข้�น ที่ำาให้้ผ้้ป็ริะกอบการิ SME ท่ี่�ยังไม่เข้าร่ิวม
ริะบบออนไลน์ม่ยอดขายลดลง  โดยในสั่่วนของค่ำาดัชน่คำวามเช้�อมั�นผ้้
ป็ริะกอบการิ SME คำาดการิณ ์3 เด้อนขา้งห้น้าในเด้อนปั็จจุบันอย้ท่่ี่�ริะดบั
 41.0  ป็รัิบตัวลดลงจากไตริมาสั่ก่อนท่ี่�ริะดับ 56.7  เป็็นผลมาจากผ้้
ป็ริะกอบการิ SME ป็ริะเมินภาวะเศริษฐกิจจะชะลอตัวลง และ
สั่ถึานการิณ์การิแพร่ิริะบาดไวรัิสั่โคำวิด-19 ยังไม่สั่ามาริถึคำล่�คำลายได้
ภายในริะยะเวลาอันสัั่�น

 ในีส�วนีข้องดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ประกอบการ SME ภาค         
การผู้ลิต ในไตริมาสั่ป็จัจุบันค่ำาดัชน่คำวามเช้�อมั�นฯ อย้่ท่ี่�ริะดบั 37.2 ป็รัิบ
ตัวลดลงจากไตริมาสั่ก่อนท่ี่�ริะดับ 54.3 เป็็นเห้ตุมาจากปั็จจัยด้านคำำาสัั่�ง
ซ้ื้�อ ป็ริิมาณการิผลติ และการิลงที่นุป็รัิบตัวลดลง ส่ั่งผลให้้ปั็จจัยด้านกำาไริ
และการิจ้างงานม่การิป็ริับตัวลดลง เน้�องจากภาวะเศริษฐกิจท่ี่�ชะลอตัว
ลงในช่วงปั็ญห้าไวรัิสั่โคำวิด-19 ผ้้บริิโภคำป็รัิบเป็ล่�ยนพฤติกริริมโดยการิเน้น
บริิโภคำเพ่ยงสิั่นค้ำาจำาเป็็น อาทิี่ อาห้าริเพ้�อใช้บริิโภคำในช่วงกักตัว และลด
การิใช้จ่ายท่ี่�ไม่จำาเป็็น  โดยในส่ั่วนของค่ำาดัชน่คำวามเช้�อมั�นผ้้ป็ริะกอบการิ
 SME คำาดการิณ์ 3 เด้อนข้างห้น้าในเด้อนปั็จจุบันอย้่ท่ี่�ริะดับ 41.7 ป็รัิบ
ตัวลดลงจากไตริมาสั่ก่อนท่ี่�ริะดับ 57.1  
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 ในีส�วนีข้องดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ประกอบการ SME ภาค         
การค�าและการบริการ ในไตริมาสั่ปั็จจุบันค่ำาดัชน่คำวามเช้�อมั�น ฯ อย้ท่่ี่�
ริะดับ 37.0ป็รัิบตัวลดลงจากไตริมาสั่ก่อนท่ี่�ริะดับ 51.3 เป็็นเห้ตุมาจาก
ปั็จจัยด้านคำำาสัั่�งซ้ื้�อ ป็ริิมาณการิค้ำาและบริิการิ ท่ี่�ป็รัิบตัวลดลง ส่ั่งผลที่ำาให้้
ดัชน่กำาไริลดลงอย่างมาก  เน้�องจากมาตริการิคำวบคุำมโริคำ ส่ั่งผลให้้สั่ถึาน
ป็ริะกอบการิห้ลายแห้ง่ต้องปิ็ดตัวลงชั�วคำริาว โดยเฉพาะริา้นอาห้าริ และ
ร้ิานค้ำาในศ้นยก์าริค้ำา ริวมถ้ึงงานอบริมและอ่เว้นท์ี่ต่างๆท่ี่�ต้องยกเลิก อ่ก
ทัี่�งผ้้บริิโภคำป็รัิบเป็ล่�ยนพฤติกริริมหั้นไป็ใช้บริิการิซ้ื้�อสิั่นค้ำาผ่านริะบบ
ออนไลน์เพิ�มข้�น ที่ำาให้้ผ้้ป็ริะกอบการิ SME ท่ี่�ยงัไม่เข้าร่ิวมริะบบออนไลน์
ม่ยอดขายลดลง โดยในสั่ว่นของค่ำาดัชน่คำวามเช้�อมั�นผ้้ป็ริะกอบการิ SME 
คำาดการิณ์ 3 เด้อนข้างห้น้าในเด้อนปั็จจุบันอย้ท่่ี่�ริะดับ 40.6  ป็รัิบตัวลด
ลงจากไตริมาสั่ก่อนท่ี่�ริะดับ 56.5  เป็็นผลมาจากผ้้ป็ริะกอบการิ SME 
ป็ริะเมินแนวโน้มผ้้บริิโภคำยังคำงริะมัดริะวังในการิออกมาจับจ่ายใช้สั่อย
อย่างต่อเน้�อง

ดััชนีีภาวะเศรษฐกิจำและธุุรกิจำ SME
ประจำำาเด่ัอนีมกราคม-มีนีาคม 2563

 ภาพริวมดัชน่ภาวะเศริษฐกิจและธุุริกิจภาคำตะวันออก
เฉ่ยงเห้น้อในไตริมาสั่ปั็จจุบัน ป็รัิบตัวลดลงอย่างมากจากไตริมาสั่
ก่อนห้น้า โดยสั่าเห้ตุสั่ำาคัำญมาจากสั่ถึานการิณ์การิแพร่ิริะบาด
ไวรัิสั่โคำวิด-19 ที่ำาให้้ธุุริกิจขาดสั่ภาพคำล่องที่างการิเงินและม่ห้น่�
ของกิจการิเพิ�มมากข้�น จากการิป็ิดกิจการิชั�วคำริาวตามมาตริการิ
คำวบคำุมโริคำ อ่กทัี่�งยังได้รัิบผลกริะที่บจากกำาลังซ้ื้�อของผ้้บริิโภคำ
ห้ดตวัลงภายห้ลังสิั่�นสุั่ดเที่ศกาลป็ใีห้ม่ และอย้น่อกชว่งฤด้การิเก็บ
เก่�ยวที่างการิเกษตริ ท่ี่�ที่ำาให้้ริายได้ของชาวเกษตริกริและกลุ่มผ้้ใช้
แริงงานลดลง

 ปัจำจัำยู่ภาวะเศรษฐกิจำในีประเที่ศและอำานีาจำซ้่อข้องประชาชนี
ส�งผู้ลต�อกิจำการมากทีี่�สุดั โดยปั็จจัยท่ี่�ส่ั่งผลกริะที่บริองลงมา ได้แก่ การิ
แข่งขันในตลาด การิเป็ล่�ยนแป็ลงพฤติกริริมของผ้้บริิโภคำ        ริาคำาสิั่นค้ำา
/ค่ำาแริง และสั่ถึานการิณ์ที่างการิเม้องท่ี่�ม่ต่อกิจการิ ตามลำาดับ
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ดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ประกอบการ SME ภาคตะวันีออก
ประจำำา ไตรมาส 1 ปี 2563

 ค�าดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ประกอบการ SME  ในีไตรมาสทีี่� 1 อยู้่�
ทีี่�ระดัับ 38.1 ปรับตัวลดัลงจำากไตรมาสก�อนีทีี่�ระดัับ 49.9 เป็็นผลมา
จากการิลดลงของดัชน่องค์ำป็ริะกอบทุี่กดัชน่ โดยเฉพาะปั็จจัยด้านคำำาสัั่�ง
ซ้ื้�อ ป็ริิมาณการิผลิต การิค้ำาและการิบริิการิท่ี่�ลดลง ในขณะท่ี่�ต้นทุี่นธุุริกิจ
ป็รัิบตัวเพิ�มส้ั่งข้�น ส่ั่งผลให้้ดัชน่ด้านกำาไริลดลงอย่างเห็้นได้ชัด ที่ำาให้้ภาคำ
การิลงทุี่นและการิจ้างงานลดลงตามไป็ด้วย เน้�องจากสั่ถึานการิณ์การิ
แพร่ิริะบาดไวรัิสั่โคำวิด-19 ท่ี่�ส่ั่งผลให้้ภาวะเศริษฐกิจภายในป็ริะเที่ศ และ
ภาวะเศริษฐกจิโลกชะลอตัวลง ริวมถ้ึงกำาลังซ้ื้�อของป็ริะชาชน และจำานวน
นักท่ี่องเท่ี่�ยวป็รัิบตัวลดลง อ่กทัี่�งภาคำเกษตริและแริงงานท่ี่�ต้องเผชิญกับ
การิปิ็ดตัวของโริงงาน และปั็ญห้าภัยแล้ง ซ้ื้�งจากปั็ญห้าข้างต้นส่ั่งผลกริะ
ที่บต่อทุี่กภาคำธุุริกิจ โดยพบว่าภาคำการิผลิตม่ค่ำาดัชน่ท่ี่�ตำ�าท่ี่�สุั่ดเม้�อเท่ี่ยบ
กับภาคำการิค้ำาและบริิการิ ในส่ั่วนของค่ำาดัชน่คำวามเช้�อมั�นผ้้ป็ริะกอบการิ
 SME คำาดการิณ์ 3 เด้อนข้างห้น้าอย้ท่่ี่�ริะดับ 42.0 ลดลงจากไตริมาสั่ก่อน
 เน้�องจากผ้ป้็ริะกอบบการิยงัคำงกังวลต่อการินำาเข้าและส่ั่งออกกับป็ริะเที่ศ
ค่้ำค้ำา ห้ากปั็ญห้าไวรัิสั่โคำวิด-19 ยังไม่คำล่�คำลาย

ประเด็ันีสำาคัญ

 •  ค�าดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ประกอบการ SME อยู้่�ทีี่�
ระดัับ 38.1 ปรับตัวลดัลงจำากไตรมาสก�อนีหนี�าทีี่�ระดัับ 49.9 
เป็นีผู้ลมาจำากการลดัลงข้องดััชนีีองคป์ระกอบทุี่กดััชนีี โดัยู่
เฉีพาะดั�านีคำาสั�งซ้่อโดัยู่รวม ปริมาณ์การผู้ลิต การค�าและ
บริการทีี่�ลดัลง ในีข้ณ์ะทีี่�ต�นีทุี่นีธุุรกิจำปรับตัวเพิ�มส้งข้้้นี ส�ง
ผู้ลให�ดััชนีีดั�านีกำาไรลดัลงอยู่�างเห็นีไดั�ชัดั ที่ำาให�ภาคการ
ลงทุี่นีและการจำ�างงานีลดัลงตามไปดั�วยู่

 • สถานีการณ์์การแพร�ระบาดัไวรัสโควิดั-19 ส�ง
ผู้ลกระที่บไปทัี่�วโลก รวมถ้งประเที่ศค้�ค�าสำาคัญ ที่ำาให�ภาค
การส�งออกลดัลง โดัยู่เฉีพาะกลุ�มธุุรกิจำโลจิำสติกส์ รวมไปถ้ง
ธุุรกิจำการที่�องเทีี่�ยู่ว และธุุรกิจำทีี่�เกี�ยู่วข้�อง ที่ำาให�ธุุรกิจำข้าดั
รายู่ไดั� และมีสภาพคล�องลดัลง 

 •  เศรษฐกิจำโลกและเศรษฐกิจำภายู่ในีประเที่ศชะลอ
ตัว ประกอบกับกำาลังซ้่อข้องประชาชนีลดัลง และประชาชนี
ออกมาจัำบจำ�ายู่ใช�สอยู่เที่�าทีี่�จำำาเป็นี อีกท้ัี่งยัู่งประหยัู่ดัมากข้้้นี
เพ่�อเก็บเงินีไว�ใช�ในียู่ามฉุีกเฉิีนี

 ในีส�วนีข้องดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ประกอบการ SME ภาค         
การผู้ลิต ในไตริมาสั่ป็จัจุบันค่ำาดัชน่คำวามเช้�อมั�น ฯ อย้ท่่ี่�ริะดับ 37.7 ป็รัิบ
ตัวลดลงจากไตริมาสั่ก่อนท่ี่�ริะดับ 47.9 เป็็นผลมาจากการิผลิตเพ้�อการิ
ส่ั่งออกลดลง เน้�องจากสั่ถึานการิณ์การิแพร่ิริะบาดไวริัสั่โคำวิด-19 และ
สั่ภาวะเศริษฐกิจถึดถึอย อ่กทัี่�งจากปั็ญห้าภัยแล้งท่ี่�ส่ั่งผลกริะที่บต่อการิ
ขาดแคำลนวัตถุึดิบในการิผลิต ในส่ั่วนของค่ำาดัชน่คำวามเช้�อมั�นผ้้ป็ริะกอบ
การิ SME คำาดการิณ ์3 เด้อนข้างห้น้าอย้ท่่ี่�ริะดับ 38.6 ลดลงจากไตริมาสั่
ก่อน เน้�องจากผ้้ป็ริะกอบการิคำาดการิณ์ภาวะเศริษฐกิจยงัไม่สั่ามาริถึฟ้ื้�น
ตัวได้ในริะยะเวลาข้างห้น้า 
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 ปัจำจัำยู่ภาวะเศรษฐกิจำในีประเที่ศและอำานีาจำซ้่อข้องประชาชนี
ส�งผู้ลต�อกิจำการมากทีี่�สุดั โดยปั็จจัยท่ี่�ส่ั่งผลกริะที่บริองลงมา ได้แก่การิ
แข่งขันในตลาด การิเป็ล่�ยนแป็ลงพฤติกริริมของผ้้บริิโภคำ ริาคำาต้นทุี่น
สิั่นค้ำา/ค่ำาแริง และสั่ถึานการิณ์ที่างการิเม้องท่ี่�ม่ต่อกิจการิ ตามลำาดับ

ดััชนีีภาวะเศรษฐกิจำและธุุรกิจำ SME 
ประจำำาเด่ัอนีมกราคม-มีนีาคม 2563

 ภาพริวมดัชน่ภาวะเศริษฐกิจและธุุริกิจภาคำตะวันออก 
ป็รัิบตัวลดลงจากไตริมาสั่ก่อน เก้อบทุี่กดัชน่ยกเว้นด้านห้น่�สิั่นของ
กิจการิ ดัชน่ท่ี่�ป็รัิบลดลงมากได้แก่ ดัชน่ภาวะเศริษฐกิจของ
ป็ริะเที่ศ สั่ภาพคำล่องที่างการิเงิน ภาพริวมของธุุริกิจ และดัชน่การิ
ส่ั่งออก พบว่าม่สั่าเห้ตุมาจากสั่ถึานการิณ์การิแพร่ิริะบาดไวรัิสั่โคำ
วิด-19 เป็็นสั่ำาคัำญ ท่ี่�ส่ั่งผลกริะที่บต่อการิค้ำากับป็ริะเที่ศค่้ำค้ำา และ
จากมาตริการิคำวบคุำมโริคำท่ี่�ส่ั่งผลให้้ธุุริกิจห้ลายสั่าขาถ้ึกปิ็ด ที่ำาให้้
ธุุริกิจไม่ม่ริายได้และขาดสั่ภาพคำล่องที่างการิเงินอย่างมาก ส่ั่งผล
ให้้ดัชน่ห้น่�สิั่นภาคำธุุริกิจป็รัิบตัวเพิ�มข้�น 

 ในีส�วนีข้องดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ประกอบการ SME ภาค         
การค�าและการบริการ ในไตริมาสั่ป็ัจจุบันค่ำาดัชน่คำวามเช้�อมั�นฯ อย้่ท่ี่�
ริะดับ 38.3 ป็รัิบตัวลดลงจากไตริมาสั่ก่อนท่ี่�ริะดับ 50.4  เป็็นผลมาจาก
การิลดลงของดัชน่องค์ำป็ริะกอบทุี่กดัชน่ โดยเฉพาะปั็จจัยด้านคำำาสัั่�งซ้ื้�อ 
ป็ริิมาณการิค้ำาและการิบริิการิ ที่ำาให้้กำาไริลดลงอย่างเห็้นได้ชัด เป็็นผลมา
จากจำานวนนักท่ี่องเท่ี่�ยวชาวไที่ยและชาวต่างชาติท่ี่�ป็รัิบตัวลดลง จาก
สั่ถึานการิณ์การิแพร่ิริะบาดไวรัิสั่โคำวิด-19 ส่ั่งผลต่อธุุริกิจการิท่ี่องเท่ี่�ยว
และธุุริกิจท่ี่�เก่�ยวเน้�อง ป็ริะกอบกับธุุริกิจการิค้ำาและบริิการิด้านอ้�นๆ ได้
รัิบผลกริะที่บจากมาตริการิคำวบคุำมโริคำ อาทิี่ กลุ่มโลจิสั่ติกส์ั่เพ้�อการินำา
เข้าส่ั่งออก กลุ่มร้ิานอาห้าริ ในส่ั่วนของค่ำาดัชน่คำวามเช้�อมั�นผ้้ป็ริะกอบ
การิ SME คำาดการิณ์ 3 เด้อนข้างห้น้าอย้ท่่ี่�ริะดับ 43.0 ป็รัิบตัวเพิ�มข้�น
จากไตริมาสั่ปั็จจุบัน แต่ยังอย้่ตำ�ากว่าริะดับค่ำาฐาน
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ดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ประกอบการ SME ภาคกลาง
ประจำำาไตรมาส 1 ปี 2563

 ค�าดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ประกอบการ SME  ในีไตรมาสทีี่� 1 อยู้่�
ทีี่�ระดัับ 41.4 ปรับตัวลดัลงจำากไตรมาสก�อนีทีี่�ระดัับ 55.1 เป็็นผลมา
จากปั็จจัยด้านคำำาสัั่�งซ้ื้�อ ป็ริิมาณการิผลิต การิค้ำาและบริิการิลดลง และ
ต้นทุี่นม่การิป็รัิบตัวเพิ�มส้ั่งข้�น ส่ั่งผลให้้ปั็จจัยด้านกำาไริลดลงอย่างเห็้นได้
ชัด ทัี่�งน่�สั่าเห้ตุการิป็รัิบลดลงของปั็จจัยองค์ำป็ริะกอบดังกล่าวมาจากภาวะ
เศริษฐกจิท่ี่�ชะลอตวั และกำาลังซ้ื้�อของป็ริะชาชนลดลง เน้�องจากป็ริะชาชน
ในเขตภาคำกลาง ส่ั่วนให้ญป่็ริะกอบอาช่พเกษตริกริริม เม้�อป็ริะสั่บป็ญัห้า
ภัยแล้ง ส่ั่งผลที่ำาให้้ป็ริิมาณผลผลิตที่างการิเกษตริลดลง ที่ำาให้้ป็ริะชาชน
ขาดริายได้ห้ลัก อ่กทัี่�งต้องเผชิญกับปั็ญห้าไวรัิสั่โคำวิด-19 และมาตริการิ
การิคำวบคุำมโริคำ ส่ั่งผลให้้สั่ถึานป็ริะกอบการิห้ลายแห่้งต้องปิ็ดตัวชั�วคำริาว
 ที่ำาให้้ผ้้บริิโภคำม่กำาลังซ้ื้�อลดลง โดยเฉพาะผ้้บริิโภคำกลุ่มผ้้ใช้แริงงาน จาก
การิถ้ึกเลิกจ้าง พักงาน ห้ร้ิอลดชั�วโมงการิที่ำางานลง ในส่ั่วนของค่ำาดัชน่
คำวามเช้�อมั�นผ้้ป็ริะกอบการิ SME คำาดการิณ์ 3 เด้อนข้างห้น้า อย้ท่่ี่�ริะดับ
 45.3 สั่ะท้ี่อนว่าผ้้ป็ริะกอบการิ SME ม่คำวามเช้�อมั�นอย้่ในริะดับตำ�ากว่า
ฐาน เป็็นผลมาจากผ้้ป็ริะกอบการิป็ริะเมินว่าสั่ถึานการิณ์การิแพร่ิริะบาด
ไวรัิสั่โคำวิด-19   ยังไม่สั่ามาริถึคำล่�คำลายได้

 ในีส�วนีข้องดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ประกอบการ SME ภาคการ
ผู้ลิต ในีไตรมาสปัจำจุำบันีค�าดััชนีีความเช่�อมั�นีฯ อยู้่�ทีี่�ระดัับ 40.6 ป็รัิบ
ตัวลดลงจากไตริมาสั่ก่อนท่ี่�ริะดับ 55.6 เป็็นผลมาจากปั็จจัยด้านคำำาสัั่�งซ้ื้�อ
 ป็ริิมาณการิผลิตท่ี่�ลดลง ส่ั่งผลให้้ปั็จจัยด้านกำาไริลดลงอย่างเห็้นได้ชัด 
จากการิป็รัิบเพิ�มข้�นค่ำาแริงขั�นตำ�า ส่ั่งผลกริะที่บต่อต้นทุี่นของกิจการิเพิ�ม
ข้�น ป็ริะกอบกับธุุริกิจต้องเผชิญกับปั็ญห้าไวริัสั่โคำวิด-19 และมาตริการิ
คำวบคุำมโริคำ ที่ำาให้้สั่ถึานป็ริะกอบการิตอ้งปิ็ดตัวลงชั�วคำริาว ผ้้ป็ริะกอบการิ
จ้งต้องป็รัิบลดต้นทุี่น โดยการิลดจำานวนแริงงานงาน และลดชั�วโมงการิ
ที่ำางาน ส่ั่งผลที่ำาให้้กำาลังซ้ื้�อของผ้้บริิโภคำกลุ่มผ้้ใช้แริงงานป็รัิบตัวลดลง 
โดยในส่ั่วนของคำ่าดัชน่คำวามเช้�อมั�นผ้้ป็ริะกอบการิ SME คำาดการิณ์ 3 
เด้อนข้างห้น้าอย้่ท่ี่�ริะดับ 47.8 ยังอย้่ในริะดับตำ�ากว่าฐาน เป็็นผลมาจาก
การิท่ี่�ผ้้ป็ริะกอบการิยังม่คำวามกังวลต่อสั่ถึานการิณ์การิแพริ่ริะบาดไวริัสั่
โคำวิด-19 ท่ี่�ส่ั่งผลที่ำาให้้ป็ริะชาชนงดการิออกมาที่ำากิจกริริมนอกบ้าน

ประเด็ันีสำาคัญ

 • ค�าดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ประกอบการ SME อยู้่�ทีี่�
ระดัับ 41.4 ปรับตัวลดัลงจำากไตรมาสก�อนีหนี�าอยู้่�ทีี่�ระดัับ
 55.1 

 • ปัญหาภัยู่แล�ง ยัู่งคงส�งผู้ลกระที่บอยู่�างต�อเน่ี�อง 
ที่ำาให�ปริมาณ์ผู้ลผู้ลิตที่างการเกษตรปรับตัวลดัลง เกษตรกร
ข้าดัรายู่ไดั� และมีกำาลังซ้่อลดัลง

 • สถานีการณ์์การแพร�ระบาดัไวรัสโควิดั-19 ส�ง
ผู้ลกระที่บต�อท้ัี่งภาคการผู้ลิต และภาคการค�าและบริการ 
โดัยู่เฉีพาะสาข้าการที่�องเที่ี�ยู่ว ที่ี�ไดั�รับผู้ลกระที่บจำากจำำานีวนี
นัีกที่�องเทีี่�ยู่วชาวไที่ยู่และชาวต�างชาติทีี่�ลดัลงเป็นีอยู่�างมาก 



 ในีส�วนีข้องดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ประกอบการ SME ภาคการ
ค�าและการบริการ ในีไตรมาสปัจำจุำบันีค�าดััชนีีความเช่�อมั�นี ฯ อยู้่�ทีี่�ระดัับ
 41.6 ปรับตัวลดัลงจำากไตรมาสก�อนีทีี่�ระดัับ 55.0 เป็็นผลมาจากป็จัจัย
ด้านคำำาสัั่�งซ้ื้�อ และป็ริิมาณการิค้ำาและบริิการิท่ี่�ม่การิป็รัิบตัวลดลง ส่ั่งผล
ให้้ปั็จจัยด้านกำาไริลดลงอย่างเห็้นได้ชัด เน้�องจากปั็ญห้าภัยแล้ง ส่ั่งผลก
ริะที่บต่อป็ริิมาณผลผลิตที่างการิเกษตริลดลงกว่าปี็ท่ี่�ผ่านมา ส่ั่งผลให้้
เกษตริกริม่กำาลังซ้ื้�อลดลง อ่กทัี่�งสั่ถึานการิณ์การิแพริ่ริะบาดไวริัสั่โคำวิด
-19 ส่ั่งผลกริะที่บตอ่ภาคำการิคำา้ และบริิการิเป็็นอยา่งมาก จากคำวามกงัวล
ต่อการิติดเช้�อของผ้้บริิโภคำ และริะมัดริะวังในการิออกมาจับจ่ายใช้สั่อย
เพิ�มข้�น ในส่ั่วนของค่ำาดัชน่คำวามเช้�อมั�นผ้้ป็ริะกอบการิ SME คำาดการิณ์ 
3 เด้อนข้างห้น้าอย้ท่่ี่�ริะดับ 44.5  เป็็นผลมาจากผ้้ป็ริะกอบยังป็ริะเมินว่า
สั่ถึานการิณ์ภาวะเศริษฐกิจในป็ริะเที่ศยังที่ริงตัวอย้ใ่นริะดับตำ�า

 ปัจำจัำยู่ภาวะเศรษฐกิจำในีประเที่ศและอำานีาจำซ้่อข้องประชาชนี
ส�งผู้ลต�อกิจำการมากทีี่�สุดั โดยปั็จจัยท่ี่�ส่ั่งผลกริะที่บริองลงมา ได้แก่ การิ
แข่งขันในตลาด การิเป็ล่�ยนแป็ลงพฤติกริริมของผ้้บริิโภคำ ริาคำาต้นทุี่น
สิั่นค้ำา/ค่ำาแริง และมาตริการิในด้านต่าง ๆ ของริัฐบาลต่อกิจการิ ตาม
ลำาดับ
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ดััชนีีภาวะเศรษฐกิจำและธุุรกิจำ SME
ประจำำาเด่ัอนีมกราคม-มีนีาคม 2563

 ภาพริวมดัชน่ภาวะเศริษฐกิจและธุุริกิจ ภาคำกลาง ป็รัิบ
ตัวลดลงจากไตริมาสั่กอ่นห้น้า โดยเฉพาะดชัน่ ภาวะเศริษฐกจิของ
ป็ริะเที่ศ และการิสั่่งออก พบว่าม่สั่าเห้ตุมาจากสั่ถึานการิณ์การิ
แพร่ิริะบาดไวรัิสั่โคำวิด-19 ท่ี่�ที่ำาให้้ภาคำรัิฐต้องออกมาตริการิคำวบคำมุ
โริคำ และมาตริการิคำวบคุำมการินำาเข้าและส่ั่งออก ที่ำาให้้ธุุริกิจไม่
สั่ามาริถึส่ั่งออกสิั่นค้ำาได้ อ่กทัี่�งจำานวนนักท่ี่องเท่ี่�ยวทัี่�งชาวไที่ยและ
ชาวต่างชาติลดลง ส่ั่งผลกริะที่บต่อริายได้และสั่ภาพคำล่องของ
กิจการิลดลงเป็็นอย่างมาก
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ดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ประกอบการ SME ภาคเหน่ีอ
ประจำำาไตรมาส 1 ปี 2563

 ค�าดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ประกอบการ SME  ในีไตรมาสทีี่� 1 อยู้่�
ทีี่�ระดัับ 33.5 ปรับตัวลดัลงจำากไตรมาสก�อนีทีี่�ระดัับ 52.3 เป็็นผลมา
จากปั็จจัยด้านคำำาสัั่�งซ้ื้�อ ป็ริิมาณการิผลิต การิค้ำาและบริิการิท่ี่�ลดลงส่ั่งผล
ที่ำาให้้กำาไริป็รัิบตัวลดลง เป็็นผลมาจากสั่าเห้ตุสั่ำาคัำญค้ำอ สั่ถึานการิณ์การิ
แพร่ิริะบาดไวรัิสั่โคำวิด-19 ริองลงมาค้ำอ ปั็ญห้าห้มอกคำวันท่ี่�ส่ั่งผลให้้ค่ำาฝุุ่�น
ละออง PM 2.5 เกินมาตริฐาน ท่ี่�ส่ั่งผลกริะที่บต่อทุี่กภาคำธุุริกิจ โดยเฉพาะ
ภาคำบริิการิการิท่ี่องเท่ี่�ยว เน้�องจากป็ริะชาชนกังวลต่อคำวามป็ลอดภัยของ
สุั่ขภาพ อ่กทัี่�งจากมาตริการิคำวบคำมุการิเดนิที่างภายในป็ริะเที่ศและริะห้ว
่างป็ริะเที่ศ ส่ั่งผลที่ำาให้้จำานวนนักท่ี่องเท่ี่�ยวทัี่�งชาวไที่ยและชาวต่างชาติ
ป็รัิบตัวลดลงมากยิ�งข้�น โดยเฉพาะนักท่ี่องเท่ี่�ยวชาวจ่นท่ี่�เป็็นนักท่ี่องเท่ี่�ยว
ห้ลักของภาคำเห้น้อ  ในส่ั่วนของค่ำาดัชน่คำวามเช้�อมั�นผ้้ป็ริะกอบการิ SME 
คำาดการิณ์ 3 เด้อนข้างห้น้าในไตริมาสั่ปั็จจุบันอย้ท่่ี่�ริะดับ 38.7 สั่ะท้ี่อน
ว่าผ้้ป็ริะกอบม่คำวามกังวลต่อการิดำาเนินงานของธุุริกิจต่อไป็ในอนาคำต 
ห้ากปั็ญห้าไวรัิสั่โคำวิด-19 และห้มอกคำวันยังไม่คำล่�คำลาย

ประเด็ันีสำาคัญ

 • ค�าดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ประกอบการ SME ไตรมาส
ทีี่� 1 ปี 2563 อยู้่�ทีี่�ระดัับ 33.5 ปรับตัวลดัลงจำากไตรมาส
ก�อนีหนี�าอยู้่�ทีี่�ระดัับ 52.3 โดัยู่เฉีพาะปัจำจัำยู่ดั�านีคำาสั�งซ้่อ 
และปริมาณ์การผู้ลิต และการค�าและการบริการทีี่�ลดัลง เป็นี
ผู้ลมาจำากสาเหตุสำาคัญค่อ สถานีการณ์์การแพร�ระบาดัไวรัส
โควิดั-19 รองลงมาค่อ ปัญหาหมอกควันีทีี่�ส�งผู้ลให�ค�าฝุุ่�นี
ละออง PM 2.5 เกินีมาตรฐานี ส�งผู้ลกระที่บในีทีุ่กภาค
ธุุรกิจำ

 •  จำากสถานีการณ์์การแพร�ระบาดัข้องไวรัส          
โควิดั-19 ทีี่�รุนีแรงมากข้้้นี ส�งผู้ลที่ำาให�มีมาตรการควบคุม
โรคทีี่�เข้�มงวดั ที่ำาให�ผู้้�ประกอบ SME หลายู่ธุุรกิจำต�องปิดัตัว
ลงชั�วคราว ประกอบกับหลายู่ประเที่ศรวมถ้งประเที่ศไที่ยู่
ประกาศใช�มาตรการควบคมุการเดิันีที่างภายู่ในีประเที่ศและ
ระหว�างประเที่ศ ไดั�ส�งผู้ลกระที่บต�อธุุรกิจำ SME ภาคการ    
ที่�องเทีี่�ยู่ว และธุุรกิจำเกี�ยู่วเน่ี�องทีี่�หดัตัวอยู่�างรุนีแรง

 ในีส�วนีข้องดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ประกอบการ SME ภาค        
การผู้ลิต ในไตริมาสั่ป็จัจุบันค่ำาดัชน่คำวามเช้�อมั�น ฯ อย้ท่่ี่�ริะดับ 31.4 ป็รัิบ
ตัวลดลงจากไตริมาสั่ก่อนท่ี่�ริะดับ 51.1 เป็็นเห้ตุมาจากการิแพร่ิริะบาด
ของไวรัิสั่โคำวิด-19 และภาวะเศริษฐกิจท่ี่�ชะลอตัวลง อ่กทัี่�งงบป็ริะมาณ
ของภาคำรัิฐท่ี่�ล่าช้า ส่ั่งผลให้้ปั็จจัยด้านคำำาสัั่�งซ้ื้�อ และป็ริิมาณการิผลิตม่การิ
ป็รัิบตัวลดลง ส่ั่งผลให้้กำาไริป็ริบัตัวลดลงอยา่งมาก ที่ำาให้้ธุุริกิจ SME ต้อง
ม่การิป็รัิบร้ิป็แบบการิดำาเนินงาน อาทิี่ การิลดต้นทุี่นการิผลิตท่ี่�ไม่จำาเป็็น
 ลดชั�วโมงการิจ้างงานห้ร้ิอเลิกจ้าง จากสั่ถึานการิณ์ดังกล่าวยังส่ั่งผลให้้ผ้้
บริิโภคำเน้นการิบริิโภคำสิั่นค้ำาท่ี่�จำาเป็็นเท่ี่านั�น ที่ำาให้้สิั่นค้ำาท่ี่�ไม่จำาเป็็นในการิ
บริิโภคำ อาทิี่ เคำร้ิ�องเงิน ไม้แกะสั่ลัก เส้ั่�อห้ม้อฮ่่อม และสิั่นค้ำา OTOP ม่
ยอดจำาห้น่ายสิั่นค้ำาลดลงเป็็นอย่างมาก ในส่ั่วนของค่ำาดัชน่คำวามเช้�อมั�น
ผ้้ป็ริะกอบการิ SME คำาดการิณ์ 3 เด้อนข้างห้น้าป็รัิบตัวลดลงมาอย้่ท่ี่�
ริะดับ 40.9 สั่ะท้ี่อนว่าผ้้ป็ริะกอบการิ SME ป็ริะเมินพฤติกริริมผ้้บริิโภคำ
เป็ล่�ยนแป็ลงไป็ตามริายได้ท่ี่�ลดลง ที่ำาให้้ผ้้บริิโภคำยังคำงเน้นบริิโภคำเพ่ยง
สิั่นค้ำาท่ี่�จำาเป็็นเท่ี่านั�น 
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 ในีส�วนีข้องดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ประกอบการ SME ภาค         
การค�าและการบริการ ในไตริมาสั่ปั็จจุบันค่ำาดัชน่คำวามเช้�อมั�น ฯ อย้ท่่ี่�
ริะดับ 34.2 ป็รัิบตัวลดลงจากไตริมาสั่ก่อนท่ี่�ริะดับ 52.7 เป็็นผลมาจาก
การิแพริร่ิะบาดของไวริสัั่โคำวดิ-19 และป็ญัห้าห้มอกคำวนัท่ี่�ส่ั่งผลให้้ค่ำาฝุุ่�น
ละออง PM 2.5 เกินมาตริฐาน ส่ั่งผลให้้จำานวนผ้้บริิโภคำลดการิเดินที่าง
และการิใช้จ่ายนอกบ้านลง เห้ล้อเพ่ยงการิใช้จ่ายในสิั่นค้ำาอุป็โภคำบริิโภคำ
ท่ี่�จำาเป็็นเท่ี่านั�น อ่กทัี่�งจากมาตริการิคำวบคุำมโริคำท่ี่�ส่ั่งผลที่ำาให้้ภาคำธุุริกิจ
ห้ลายแห่้งปิ็ดตัวลงชั�วคำริาว อาทิี่ ธุุริกิจจักริยานยนต์ และคำาร์ิแคำร์ิ ธุุริกิจ
บริิการิด้านสุั่ขภาพและคำวามงาม เป็็นต้น นอกจากน่�จากมาตริการิคำวบคุำม
การิเดินที่างภายในป็ริะเที่ศและริะห้ว่างป็ริะเที่ศ ที่ำาให้้จำานวนนักที่่อง
เท่ี่�ยวทัี่�งชาวไที่ยและชาวต่างชาติห้ดตัวอย่างรุินแริง ซ้ื้�งส่ั่งผลกริะที่บ
โดยตริงต่อภาคำการิท่ี่องเท่ี่�ยว และธุุริกิจท่ี่�เก่�ยวเน้�อง โดยเฉพาะผ้้ป็ริะกอบ
การิ SME ในกลุ่มธุุริกิจโริงแริม และร้ิานอาห้าริ  ในส่ั่วนของค่ำาดัชน่คำวาม
เช้�อมั�นผ้้ป็ริะกอบการิ SME คำาดการิณ์ 3 เด้อนข้างห้น้าป็รัิบตัวลดลงมา
อย้่ท่ี่�ริะดับ 37.9 สั่ะท้ี่อนว่าผ้้ป็ริะกอบการิ SME  ยังไม่เช้�อมั�นต่อภาวะ
เศริษฐกิจภายในป็ริะเที่ศ

 ปัจำจัำยู่ภาวะเศรษฐกิจำในีประเที่ศและอำานีาจำซ้่อข้องประชาชนี
ส�งผู้ลต�อกิจำการข้องผู้้�ประกอบการ SME มากทีี่�สุดั โดยปั็จจัยท่ี่�ส่ั่งผลก
ริะที่บริองลงมา ได้แก่ การิแข่งขันในตลาด การิเป็ล่�ยนแป็ลงพฤติกริริม
ของผ้้บริิโภคำ ริาคำาต้นทุี่นสิั่นค้ำา/ค่ำาแริง และสั่ถึานการิณ์ที่างการิเม้องท่ี่�
ม่ต่อกิจการิ ตามลำาดับ

ดััชนีีภาวะเศรษฐกิจำและธุุรกิจำ SME 
ประจำำาเด่ัอนีมกราคม-มีนีาคม 2563

 ภาพริวมดัชน่ภาวะเศริษฐกิจและธุุริกิจภาคำเห้น้อ ป็รัิบ
ตัวลดลงอย่างต่อเน้�อง ซ้ื้�งสั่อดคำล้องกับดัชน่สั่ภาพคำล่องที่างการิ
เงิน การิส่ั่งออก และดัชน่ริาคำาขายท่ี่�ม่การิป็รัิบตัวลดลงเช่น
เด่ยวกัน ส่ั่งผลให้้ดัชน่ภาพริวมธุุริกิจ และดัชน่ภาวะเศริษฐกิจ
ป็ริะเที่ศป็ริบัตัวลดลงตามไป็ดว้ย ทัี่�งน่�การิป็ริบัตัวลดลงเป็็นผลมา
จาก คำวามกังวลของผ้้บริิโภคำต่อปั็ญห้าไวรัิสั่โคำวิด -19 ท่ี่�รุินแริงมาก
ข้�น ส่ั่งผลให้้ผ้้บริิโภคำเน้นการิบริิโภคำสิั่นค้ำาท่ี่�จำาเป็็นเท่ี่านั�นและลด
การิบริิโภคำสั่ินค้ำาและบริิการิป็ริะเภที่อ้�น ๆ และในสั่่วนของภาคำ
การิท่ี่องเท่ี่�ยวม่การิห้ดตัวลง จากการิคำวบคุำมการิเดินที่างริะห้ว่าง
ป็ริะเที่ศ ส่ั่งผลให้้จำานวนนักท่ี่องเท่ี่�ยวชาวไที่ยและชาวต่างชาติ
ลดลง กริะที่บต่อภาวะเศริษฐกิจของป็ริะเที่ศอย่างมาก เน้�องจาก
ภาคำการิท่ี่องเท่ี่�ยวเป็็นริายได้ส่ั่วนสั่ำาคัำญของป็ริะเที่ศ
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ดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ประกอบการ SME 
จำำาแนีกตามสาข้าธุุรกิจำ

ไตรมาส 1 ปี 2563

อาหารและเคร่�องด่ั�ม
 ดัชน่คำวามเช้�อมั�น ฯ ลดลงอย้ท่่ี่�ริะดับ 36.1 จากฐานีทีี่�ส้งจำาก
มาตรการกระตุ�นีเศรษฐกิจำข้องภาครัฐ “ชิม ช�อป ใช�” ในีไตรมาสทีี่�
ผู้�านีมา และผู้ลกระที่บจำากการแพร�ระบาดัข้องไวรัสโควิดั-19 รวมท้ัี่ง
ปัญหาภัยู่แล�งในีช�วงต�นีไตรมาส

 ดัชน่คำวามเช้�อมั�น ฯ อาห้าริและเคำร้ิ�องด้�ม ป็รัิบตัวลดลงจาก
ไตริมาสั่ก่อนห้น้าอย้ท่่ี่�ริะดับ 36.1 โดยเป็็นผลมาจากคำำาสัั่�งซ้ื้�อและป็ริิมาณ
การิผลิตท่ี่�ลดลงอย่างมาก เน้�องจากในช่วงไตริมาสั่ท่ี่�ผ่านมาม่มาตริการิ
กริะตุ้นเศริษฐกิจของภาคำรัิฐ “ชิม ช้อป็ ใช้” ท่ี่�กริะตุ้นการิบริิโภคำและการิ
บริิโภคำท่ี่�เพิ�มส้ั่งตามฤด้กาลช่วงท้ี่ายป็ ี และในช่วงไตริมาสั่ท่ี่� 1 ต้องเผชิญ
กับปั็ญห้าการิแพร่ิริะบาดของเช้�อไวรัิสั่โคำวิด-19 ท่ี่�ที่ว่คำวามรุินแริงมากข้�น
ตั�งแต่เด้อนกุมภาพันธ์ุ ส่ั่งผลต่อการิลดลงในอปุ็สั่งคำก์าริบริิโภคำ ป็ริะกอบ
กับช่วงต้นไตริมาสั่ท่ี่�ธุุริกิจผลิตอาห้าริเผชญิกับต้นทุี่นสิั่นค้ำาเกษตริท่ี่�ส้ั่งข้�น
จากปั็ญห้าเร้ิ�องภัยแล้ง ส่ั่งผลให้้คำำาสัั่�งซ้ื้�อ ป็ริิมาณการิผลิต การิใช้กำาลังการิ
ผลิต กำาไริและสั่ภาพคำล่องของกิจการิป็รัิบตัวลดลง ขณะท่ี่�ต้นทุี่นการิผลิต
โดยเฉล่�ยป็รัิบเพิ�มส้ั่งข้�นจากไตริมาสั่ท่ี่�ผ่าน 

เส้่อผู้�าและสิ�งที่อ
 ดัชน่คำวามเช้�อมั�น ฯ ลดลงอย้ท่่ี่�ริะดับ 34.1 จากฐานียู่อดัคำาสั�ง
ซ้่อในีช�วงเที่ศกาลส้ินีปีทีี่�ผู้�านีมา และกำาลังซ้่อข้องผู้้�บริโภคในีไตรมาส
น้ีีลดัลงจำากการชะลอตัวที่างเศรษฐกิจำในีประเที่ศ

 ดัชน่คำวามเช้�อมั�น ฯ เส้ั่�อผ้าและสิั่�งที่อ ป็รัิบตัวลดลงจากไตริมาสั่
ก่อนห้น้าอย้ท่่ี่�ริะดับ 34.1 โดยเป็็นผลมาจากคำำาสัั่�งซ้ื้�อและป็ริิมาณการิผลติ
ท่ี่�ลดลงอย่างต่อเน้�องตั�งแต่เด้อนมกริาคำม จากกำาลังซ้ื้�อท่ี่�แผ่วตัวลงจาก
การิบริิโภคำท่ี่�มากเป็็นพิเศษในช่วงเที่ศกาลสิั่�นปี็ท่ี่�ผ่านมา อ่กทัี่�งยังเผชิญ
กับปั็ญห้าการิชะลอที่างเศริษฐกิจจากสั่ถึานการิณ์การิแพริ่ริะบาดของ
ไวรัิสั่โคำวิด-19 ที่ำาให้้กำาลังซ้ื้�อของผ้้บริิโภคำป็รัิบตัวลดลง ส่ั่งผลให้้ผ้้บริิโภคำ
ลดริายจ่ายในสิั่นค้ำาป็ริะเภที่เส้ั่�อผ้าสิั่�งที่อ ป็ริะกอบกับการิหั้นมาขาย
สิั่นค้ำาผ่านช่องที่างออนไลน์ของผ้้ป็ริะกอบการิม่การิแข่งขันท่ี่�รุินแริงมาก
ข้�น ส่ั่งผลให้้กำาไริต่อห้น่วยท่ี่�ได้รัิบลดลงจากการิแข่งขันที่างด้านริาคำา ส่ั่ง
ผลให้้กำาไริและสั่ภาพคำล่องของกิจการิป็รัิบตัวลดลง และม่สัั่ดส่ั่วนการิส่ั่ง
ออกท่ี่�ลดลงเช่นกัน โดยเฉพาะเส้ั่�อผ้าสิั่�งที่อพ้�นเม้องและสิั่�งที่อท้ี่องถิึ�นท่ี่�
เคำยม่อุป็สั่งค์ำจากนักท่ี่องเท่ี่�ยวต่างชาติ

ยู่างและพลาสติก
 ดัชน่คำวามเช้�อมั�น ฯ ลดลงอย้่ท่ี่�ริะดับ 35.5 จากการชะลอตัว
ที่างเศรษฐกจิำในีประเที่ศจำากปญัหาการระบาดัข้องไวรสัโควดิั-19 และ
การส�งออกทีี่�ลดัลง

 ดัชน่คำวามเช้�อมั�น ฯ ยางและพลาสั่ติก ป็รัิบตัวลดลงจากไตริมาสั่
ก่อนห้น้าอย้ท่่ี่�ริะดับ 35.5 โดยเป็็นผลมาจากคำำาสัั่�งซ้ื้�อและป็ริิมาณการิผลติ
ท่ี่�ลดลง เน้�องมาจากการิชะลอตัวที่างเศริษฐกิจในป็ริะเที่ศจากปั็ญห้าการิ
ริะบาดของไวรัิสั่โคำวิด-19 ท่ี่�ส่ั่งผลให้้กำาลังซ้ื้�อของผ้้บริิโภคำในป็ริะเที่ศและ
การิส่ั่งออกไป็ยังป็ริะเที่ศค่้ำค้ำาลดลง แม้ว่าริาคำายางพาริาโดยเฉล่�ยจะลด
ลงก็ตาม การิท่ี่�ผ้้ป็ริะกอบการิไม่สั่ามาริถึส่ั่งออกได้ที่ำาให้้ต้องลดริาคำา
สิั่นค้ำาเพ้�อริะบายสั่ต็อกสิั่นค้ำา และส่ั่งผลให้้ม่การิใช้กำาลังการิผลิตท่ี่�ลดลง
 และจากสั่ถึานการิณ์การิแพร่ิริะบาดของไวรัิสั่โคำวิด-19 ส่ั่งผลให้้ต้องงด
กิจกริริมห้ลายอย่าง นำาไป็ส่้ั่ยอดคำำาสัั่�งซ้ื้�อการิสัั่�งที่ำาป้็ายไวนิล (พลาสั่ติก) 
ลดลงด้วย ที่ำาให้้ในไตริมาสั่ท่ี่� 1 ค่ำาดัชน่คำวามเช้�อมั�นฯ สั่าขายางและ
พลาสั่ติกลดลง



18

 ดัชน่คำวามเช้�อมั�น ฯ ไม้และเฟื้อร์ินิเจอร์ิ ป็รัิบตัวลดลงจาก
ไตริมาสั่ก่อนห้น้าอย้ท่่ี่�ริะดับ 36.9 โดยเป็็นผลมาจากคำำาสัั่�งซ้ื้�อและป็ริิมาณ
การิผลิตท่ี่�ลดลงอย่างมากเน้�องจากฐานคำำาสัั่�งซ้ื้�อและป็ริิมาณการิผลิต
ท่ี่�ส้ั่งจากไตริมาสั่ก่อนห้น้า และจากการิเร่ิงส่ั่งออกไม้ยางพาริาไป็ยัง
ป็ริะเที่ศจ่นในไตริมาสั่ท่ี่�ผ่านมา ป็ริะกอบกับการิชะลอตัวที่างเศริษฐกิจ
ในป็ริะเที่ศจากปั็ญห้าการิริะบาดของไวรัิสั่โคำวิด-19 ท่ี่�ส่ั่งผลให้้อำานาจ
ซ้ื้�อของป็ริะชาชนลดลง และพยายามลดริายจ่ายในสิั่นค้ำาท่ี่�ยังไม่จำาเป็็น
ต้องใช้ดำาริงในช่วิตป็ริะจำาวัน นอกจากน่�ในสั่าขาไม้และเฟื้อร์ินิเจอร์ิต้อง
เผชิญกับปั็ญห้าเร้ิ�องค่ำาจ้างแริงงาน (แริงงานฝีุ่ม้อ) ท่ี่�ส้ั่งข้�น วัตถุึดิบไม้
ธุริริมชาติท่ี่�ห้ายากจากปั็ญห้าภัยแล้งตั�งแต่ชว่งป็ลายปี็ท่ี่�ผ่านมาจนถ้ึงช่วง
เด้อนกุมภาพันธ์ุของปี็ 2563 ส่ั่งผลให้้ปั็จจัยด้านกำาไริและสั่ภาพคำล่องของ
กิจการิป็รัิบตัวลดลงจากไตริมาสั่ก่อนห้น้าน่� 

ไม�และเฟิอร์นิีเจำอร์
 ดัชน่คำวามเช้�อมั�น ฯ ลดลงอย้ท่่ี่�ริะดับ 36.9 จากการเร�งส�งออก
ไม�ยู่างไปยัู่งประเที่ศจีำนีในีช�วงไตรมาสทีี่�ผู้�านีมา และการชะลอตัวที่าง
เศรษฐกิจำในีประเที่ศจำากปัญหาการระบาดัข้องไวรัสโควิดั-19

ผู้ลิตภัณ์ฑ์จำากโลหะ
 ดัชน่คำวามเช้�อมั�น ฯ ลดลงอย้่ท่ี่�ริะดับ 37.2 จากการชะลอตัว
ที่างเศรษฐกจิำในีประเที่ศจำากปญัหาการระบาดัข้องไวรสัโควดิั-19 และ
กำาลังซ้่อทีี่�ลดัลงข้องผู้้�บริโภค

เศริษฐกิจในป็ริะเที่ศจากปั็ญห้าการิริะบาดของไวรัิสั่โคำวิด-19 ท่ี่�ส่ั่งผลให้้
กำาลังซ้ื้�อท่ี่�ลดลงของผ้้บริิโภคำทัี่�งในและนอกภาคำการิเกษตริ ป็ริะกอบกับ
การิห้ยุดชะงักของโคำริงการิก่อสั่ร้ิางห้ลายโคำริงการิจากปั็ญห้าเร้ิ�องการิ
แพร่ิริะบาดของโริคำไวรัิสั่โคำวิด-19 ท่ี่�ส่ั่งผลให้้ยอดคำำาสัั่�งซ้ื้�อผลิตภัณฑ์จาก
โลห้ะป็รัิบตัวลดลงไป็ด้วย ส่ั่งผลให้้กิจการิในสั่าขาดังกล่าวม่สั่ภาพคำล่อง 
กำาลังการิผลิต การิจ้างงานและกำาไริท่ี่�ลดลง

สินีค�าเกษตร
 ดัชน่คำวามเช้�อมั�น ฯ ลดลงอย้ท่่ี่�ริะดับ 33.0 จากภาวะภัยู่แล�ง
ทีี่�ยัู่งส�งผู้ลต�อปริมาณ์ผู้ลผู้ลิตทีี่�ลดัลงในีช�วงต�นีไตรมาส และการส�งออก
ทีี่�ลดัลงจำากปัญหาการระบาดัข้องไวรัสโควิดั-19

 ดัชน่คำวามเช้�อมั�น ฯ สิั่นค้ำาเกษตริ ป็รัิบตัวลดลงจากไตริมาสั่กอ่น
ห้น้าอย้ท่่ี่�ริะดับ 33.0 โดยเป็็นผลมาจาก คำำาสัั่�งซ้ื้�อโดยริวมและป็ริิมาณการิ
ค้ำาท่ี่�ลดลง จากห้ลายปั็จจัย ได้แก่ การิชะลอตัวของภาวะเศริษฐกิจภายใน
ป็ริะเที่ศท่ี่�ส่ั่งผลต่ออำานาจซ้ื้�อท่ี่�ลดลงของผ้้บริิโภคำ การิท่ี่องเท่ี่�ยวห้ดตัวส่ั่ง
ผลให้้สิั่นค้ำาป็ริะเภที่ผลไม้ยอดขายลดลง ริวมไป็ถึง้การิเกดิปั็ญห้าเร้ิ�องการิ
แพริร่ิะบาดของไวริสัั่โคำวดิ-19 ท่ี่�ส่ั่งผลให้้การิสั่ง่ออกผลไมป้็ริะจำาฤด้อยา่ง
มะม่วง ไม่สั่ามาริถึส่ั่งออกไป็ยังป็ริะเที่ศจ่นได้ อ่กทัี่�งปั็ญห้าท่ี่�ผ้้ป็ริะกอบ
การิเผชิญค้ำอภาวะภัยแล้งช่วงต้นไตริมาสั่ท่ี่�ยาวนานส้ั่บเน้�องตั�งแต่ช่วง
ไตริมาสั่ท่ี่�ผ่านมา ส่ั่งผลให้้สิั่นค้ำาเกษตริให้้ผลผลิตท่ี่�ลดลง (และนำ�าห้นัก
ผลผลติน้อยลง) ต้องม่การิลงที่นุในอุป็กริณเ์พิ�มข้�นเพ้�อแก้ปั็ญห้าดังกล่าว
 นอกจากน่�สิั่นค้ำาเกษตริห้ลายริายการิก็ม่ริาคำาท่ี่�ลดลง เช่น ริาคำาป็าล์ม
นำ�ามัน ริาคำายางพาริา เป็็นตน้ ส่ั่งผลให้้การิจ้างงานป็รัิบตัวลดลงเล็กน้อย 
สั่ภาพคำล่องของกิจการิและกำาไริก็ป็รัิบตัวลดลง

 ดัชน่คำวามเช้�อมั�น ฯ ผลิตภัณฑ์จากโลห้ะ ป็รัิบตัวลดลงจาก
ไตริมาสั่ก่อนห้น้าอย้ท่่ี่�ริะดับ 37.2 โดยเป็็นผลมาจากคำำาสัั่�งซ้ื้�อและป็ริิมาณ
การิผลิตท่ี่�ชะลอตัวตั�งแต่เด้อนมกริาคำมเป็็นต้นมา เน้�องจากกำาลังซ้ื้�อท่ี่�
ลดลง ตั�งแต่ช่วงท้ี่ายปี็ท่ี่�ม่การิจับจ่ายใช้สั่อยท่ี่�มาก และการิชะลอตัวที่าง



สินีค�าอุปโภคและบริโภค
 ดัชน่คำวามเช้�อมั�น ลดลงอย้ท่่ี่�ริะดบั 35.2 จากปัญหาการระบาดั
ข้องไวรัสโควิดั-19 และกำาลังซ้่อทีี่�ลดัลงข้องผู้้�บริโภค
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 ดัชน่คำวามเช้�อมั�น ฯ สิั่นค้ำาอุป็โภคำและบริิโภคำ ป็รัิบตัวลดลงจาก
ไตริมาสั่ก่อนห้น้าอย้ท่่ี่�ริะดับ 35.2 โดยเป็็นผลมาจากคำำาสัั่�งซ้ื้�อโดยริวมและ
ป็ริิมาณการิค้ำาท่ี่�ป็รัิบตัวลดลงอย่างมาก จากปั็ญห้าการิริะบาดของไวรัิสั่
โคำวิด-19 ท่ี่�ส่ั่งผลให้้บางกิจการิต้องปิ็ดห้น้าร้ิานจากมาตริการิเร้ิ�องคำวาม
ป็ลอดภัยของภาคำรัิฐ และการิป็รัิบพฤติกริริมของผ้้บริิโภคำท่ี่�ซ้ื้�อสิั่นค้ำา
อุป็โภคำบริิโภคำในซุื้ป็เป็อริ์มาร์ิเก็ตและไฮ่เป็อร์ิมาร์ิเก็ตผ่านช่องที่าง
ออนไลน์ เพริาะต้องการิเล่�ยงการิเดินที่าง ส่ั่งผลให้้ผ้้ป็ริะกอบการิ SME 
ป็รัิบช่องที่างการิขายผ่านออนไลน์จำานวนมากและการิแข่งขันที่างด้าน
ริาคำาค่ำอนข้างส้ั่งโดยเฉพาะสิั่นค้ำาอุป็โภคำ นอกจากน่�ยังเผชิญกับการิ
อุป็สั่งค์ำท่ี่�ลดลงของนักท่ี่องเท่ี่�ยวท่ี่�ซ้ื้�อสิั่นค้ำาตามสั่ถึานท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยวต่างๆ      
(ส่ั่งผลต่อการิส่ั่งออกท่ี่�ลดลง) และที่ำาให้้ดัชน่ภาพริวมของธุุริกิจป็รัิบตัว
ลดลง ปั็จจัยด้านกำาไริและสั่ภาพคำล่องของกิจการิป็รัิบตัวลดลง

วัสดุัก�อสร�าง
 ดัชน่คำวามเช้�อมั�น ฯ ลดลงอย้ท่่ี่�ริะดับ 35.7 จากฐานีทีี่�ส้งข้อง
ปัจำจัำยู่กระตุ�นีอยู่�างโครงการสินีเช่�อทีี่�อยู้่�อาศัยู่ข้องภาครัฐในีไตรมาสที่ี�
ผู้�านีมา และมีการชะลอตัวข้องเศรษฐกิจำในีประเที่ศที่ี�มาจำากปัญหา
การระบาดัข้องไวรัสโควิดั-19 

 ดัชน่คำวามเช้�อมั�น ฯ วัสั่ดุก่อสั่ร้ิาง ป็รัิบตัวลดลงจากไตริมาสั่
ก่อนห้น้าอย้ท่่ี่�ริะดับ 35.7  โดยเป็็นผลมาจากคำำาสัั่�งซ้ื้�อและป็ริิมาณการิค้ำา
ท่ี่�ลดลงอย่างมาก การิลงทีุ่นและกำาไริโดยริวมก็ป็รัิบตัวลดลง ส่ั่วนห้น้�ง

จากฐานท่ี่�ส้ั่งของไตริมาสั่กอ่นห้น้าท่ี่�ม่โคำริงการิสั่นิเช้�อท่ี่�อย้อ่าศัยของภาคำ
รัิฐ ผ่านมาตริการิลดคำา่โอนและจดจำานอง และสั่นิเช้�อดอกเบ่�ยพิเศษ และ
ไตริมาสั่น่�เศริษฐกิจม่การิชะลอตัวจากการิเผชิญกับปั็ญห้าการิริะบาดของ
ไวรัิสั่โคำวิด-19 ท่ี่�ส่ั่งผลให้้โคำริงการิก่อสั่ร้ิางห้ยุดชะงักในช่วงเด้อนม่นาคำม
และส่ั่งผลต่อยอดขายวัสั่ดุก่อสั่ร้ิาง ป็ริะกอบกับอำานาจซ้ื้�อของผ้้บริิโภคำ
ลดลงอย่างมาก จ้งขาดคำวามสั่ามาริถึในการิต่อเติมห้ร้ิอซ่ื้อมแซื้มท่ี่�อย้่
อาศัย และที่ำาให้้ดัชน่ภาพริวมของธุุริกิจและสั่ภาพคำล่องของกิจการิป็รัิบ
ตัวลดลง

 ดัชน่คำวามเช้�อมั�น ฯ ริถึจักริยานยนต์และริถึยนต์ ป็รัิบตัวลดลง
จากไตริมาสั่กอ่นห้น้าอย้ท่่ี่�ริะดบั 36.7 โดยเป็็นผลมาจากการิคำำาสัั่�งซ้ื้�อโดย
ริวมและป็ริิมาณการิค้ำาท่ี่�ป็รัิบตัวลดลงจากการิชะลอตัวของเศริษฐกิจใน
ป็ริะเที่ศท่ี่�มาจากปั็ญห้าการิริะบาดของไวรัิสั่โคำวิด-19 ท่ี่�ส่ั่งผลต่อกำาลังซ้ื้�อ
ของผ้้บริิโภคำทัี่�งผ้้บริิโภคำในและนอกภาคำการิเกษตริ เน้�องจากริายไดจ้าก
การิที่ำางานของผ้้บริิโภคำลดลงและริาคำาสิั่นค้ำาเกษตริท่ี่�สั่ำาคัำญห้ลายริายการิ
ป็รัิบตัวลดลง ป็ริะกอบกับผ้้บริิโภคำขาดคำวามเช้�อมั�นในคำวามสั่ามาริถึชำาริะ
ห้น่�ของตนเองในอนาคำต โดยเฉพาะการิซ้ื้�อสั่ินค้ำาคำงที่นอย่างริถึ
จักริยานยนต์และริถึยนต์ บางกิจการิต้องปิ็ดกิจการิในช่วงเด้อนเด้อน
ม่นาคำมและป็ริับลดการิจ้างงานลงเพ้�อลดต้นทุี่นของกิจการิ แต่ยังไม่
สั่ามาริถึเล่�ยงภาริะค่ำาเช่าได้ โดยเฉพาะกิจการิท่ี่�เก่�ยวข้องกับการิซ่ื้อม
บำารุิงรัิกษา และส่ั่งผลให้้ดัชน่ภาพริวมของธุุริกิจและสั่ภาพคำล่องของ
กิจการิป็รัิบตัวลดลงจากไตริมาสั่ก่อนห้น้าอย่างมาก

รถจัำกรยู่านียู่นีต์และรถยู่นีต์
 ดัชน่คำวามเช้�อมั�น ฯ อย้่ท่ี่�ริะดับ 36.7 จากการชะลอตัวข้อง
เศรษฐกจิำในีประเที่ศที่ี�มาจำากปญัหาการระบาดัข้องไวรสัโควดิั-19 และ

กำาลังซ้่อทีี่�ลดัลงข้องผู้้�บริโภค
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อุปโภคและบริโภค (ด้ัังเดิัม)
 ดัชน่คำวามเช้�อมั�น ฯ ลดลงอย้่ท่ี่�ริะดับ 32.5 จากการชะลอตัว
ข้องเศรษฐกิจำในีประเที่ศทีี่�มาจำากปัญหาการระบาดัข้องไวรัสโควิดั-19 
และกำาลังซ้่อทีี่�ลดัลงข้องผู้้�บริโภค แต�ยัู่งไดั�รับผู้ลดีัในีช�วงเด่ัอนี

กุมภาพันีธ์ุจำากการทีี่�ผู้้�บริโภคไม�กล�าเดิันีห�างสรรพสินีค�า

สถานีีนีำ้ามันี
 ดัชน่คำวามเช้�อมั�น ฯ ลดลงอย้่ท่ี่�ริะดับ 42.8 จากการชะลอตัว
ข้องเศรษฐกิจำในีประเที่ศทีี่�มาจำากปัญหาการระบาดัข้องไวรัสโควิดั-19 
และการเดิันีที่างทีี่�ลดัลงข้องประชาชนี

 ดัชน่คำวามเช้�อมั�น ฯ อุป็โภคำและบริิโภคำ ป็รัิบตัวลดลงจาก
ไตริมาสั่ก่อนห้น้าอย่้ท่ี่�ริะดับ 32.5 โดยเป็็นผลมาจาก คำำาสัั่�งซ้ื้�อโดยริวม
และป็ริิมาณการิค้ำาป็รัิบตัวลดลงอย่างมากโดยเฉพาะในเด้อนม่นาคำมท่ี่�
เกิดการิชะลอตัวของเศริษฐกิจในป็ริะเที่ศท่ี่�มาจากปั็ญห้าการิริะบาดของ
ไวรัิสั่โคำวิด-19 และกำาลังซ้ื้�อท่ี่�ลดลงของผ้้บริิโภคำตั�งแต่ป็ลายไตริมาสั่ท่ี่�ผ่าน
มา แม้ว่าช่วงเด้อนกุมภาพันธ์ุริ้านค้ำาป็ล่กดั�งเดิมยังพอได้รัิบผลด่ในช่วง
เวลาสัั่�นๆจากการิท่ี่�ผ้้บริิโภคำหั้นมาซ้ื้�อของจากริ้านค้ำาป็ล่กดั�งเดิมมากข้�น 
เน้�องจากคำวามห้วาดกลัวการิแพร่ิริะบาดของไวรัิสั่จากการิเข้าไป็เดินซ้ื้�อ
ของในห้้างสั่ริริพสั่ินค้ำา แต่ทัี่�งน่�เกิดการิเป็ล่�ยนแป็ลงในพฤติกริริมของผ้้
บริิโภคำอยา่งริวดเร็ิวในช่วงเด้อนม่นาคำมท่ี่�ผ้้บริิโภคำแห่้เข้าไป็ซ้ื้�อของในห้้าง
สั่ริริพสั่ินค้ำา ซุื้ป็เป็อริ์มาร์ิเก็ต และ ไฮ่เป็อริ์มาร์ิเก็ต เพ้�อกักตุนของกิน
ของใช้เป็็นจำานวนมาก เพริาะการิคำาดการิณ์เร้ิ�องการิปิ็ดจังห้วัดและการิ
ป็ริะกาศห้้ามออกจากบ้านของภาคำรัิฐในอนาคำตและสั่ถึานการิณ์คำวามไม่
แน่นอนท่ี่�เกิดจากการิคำาดการิณ์ของผ้้บริิโภคำ ส่ั่งผลให้้ยอดขายของร้ิาน
ค้ำาป็ล่กดั�งเดิมลดลงเป็็นจำานวนมาก และส่ั่งผลให้้กำาไริและสั่ภาพคำล่อง
ของกิจการิป็รัิบตัวลดลง และดัชน่ภาพริวมของกิจการิก็ป็รัิบตัวลดลง

 ดัชน่คำวามเช้�อมั�น ฯ สั่ถึาน่นำ�ามัน ป็รัิบตัวลดลงจากไตริมาสั่กอ่น
ห้น้าอย้ท่่ี่�ริะดับ 42.8 โดยเป็็นผลมาจาก คำำาสัั่�งซ้ื้�อโดยริวมและป็ริิมาณการิ
ค้ำา ท่ี่�ป็รัิบตัวลดลงเม้�อเท่ี่ยบกับไตริมาสั่ท่ี่�ผ่านมา จากการิชะลอตัวของ
เศริษฐกิจในป็ริะเที่ศท่ี่�มาจากปั็ญห้าการิริะบาดของไวรัิสั่โคำวิด-19 ท่ี่�ลด
อุป็สั่งค์ำในนำ�ามันเน้�องจากป็ริะชาชนเดินที่างท่ี่องเท่ี่�ยวลดลง และเดิน
ที่างออกจากบ้านเพ้�อไป็ที่ำางานลดลงจากนโยบาย Work From Home 
ท่ี่�ห้ลายองค์ำกริเริิ�มใช้ตั�งแต่ช่วงป็ลายเด้อนกุมภาพันธ์ุ และการิป็ริะกาศ
ห้้ามออกจากบ้านของภาคำรัิฐตั�งแต่ช่วงเวลา 22.00 น. – 04.00 น. ส่ั่งผล
ให้้คำำาสัั่�งซ้ื้�อ ป็ริิมาณการิค้ำาและกำาไริในกิจการิสั่าขาสั่ถึาน่นำ�ามันลดลงอย่าง
มากจากไตริมาสั่ท่ี่�ผ่านมา และยังม่ผลของริาคำานำ�ามันท่ี่�ม่คำวามผันผวน   
(ป็รัิบลดลง) อย่างต่อเน้�อง ที่ำาให้้ป็ริะชาชนเข้าไป็ใช้ในสั่ถึาน่นำ�ามันขนาด
ให้ญ่มากกว่าเพริาะมั�นใจว่าจะได้รัิบริาคำาท่ี่�เท่ี่�ยงตริงกว่าสั่ถึาน่นำ�ามัน
ขนาดเล็ก (ป็ริะเภที่ปั็�มห้ลอด) ป็ริะกอบกับการิท่ี่�ผ้้ป็ริะกอบการิในสั่ถึาน่
นำ�ามันริายเล็กมากๆ ไม่สั่ามาริถึป็รัิบริาคำาขายห้น้าร้ิานตามริาคำาท่ี่�ป็รัิบ

อุปโภคและบริโภค (modern trade)
 ดัชน่คำวามเช้�อมั�น ฯ ลดลงอย้่ท่ี่�ริะดับ 35.9 จากฐานีทีี่�ส้งทีี่�มี
มาตรการกระตุ�นีเศรษฐกิจำข้องภาครัฐ “ชิม ช�อป ใช�” ในีไตรมาสทีี่�

ผู้�านีมา และการปรับเปลี�ยู่นีพฤติกรรมการซ้่อข้องผู้้�บริโภค

 ดัชน่คำวามเช้�อมั�น ฯ อุป็โภคำและบริิโภคำ ป็รัิบตัวลดลงจาก
ไตริมาสั่ก่อนห้น้าอย่้ท่ี่�ริะดับ 35.9 โดยเป็็นผลมาจาก คำำาสัั่�งซ้ื้�อโดยริวม 
ป็ริิมาณการิค้ำาท่ี่�ป็รัิบตัวลดลงอย่างมากและกำาไริท่ี่�ป็รัิบตัวลดลง เป็็นผล
จากฐานท่ี่�ค่ำอนข้างส้ั่งท่ี่�มาจากมาตริการิกริะตุ้นเศริษฐกจิของภาคำริฐัผ่าน
โคำริงการิ “ชิม ช้อป็ ใช้” ตลอดช่วงไตริมาสั่สุั่ดท้ี่ายของปี็ท่ี่�ผ่านมา และ
การิป็รัิบเป็ล่�ยนพฤติกริริมการิซ้ื้�อสิั่นค้ำาของผ้้บริิโภคำท่ี่�หั้นไป็ซ้ื้�อสิั่นค้ำาที่าง
ออนไลน์ท่ี่�ม่บริิการิส่ั่งของห้้างขนาดให้ญ่และการิซ้ื้�อสิั่นค้ำาในไฮ่เป็อร์ิ
มาร์ิเก็ตเพ้�อกักตุนช่วงท่ี่�เกิดการิแพร่ิริะบาดของไวรัิสั่โคำวิด-19 เน้�องจาก
ได้ริาคำาท่ี่�ถ้ึกกว่า ส่ั่งผลให้้ยอดขายของกิจการิในสั่าขาอุป็โภคำและบริิโภคำ
ป็ริะเภที่ modern trade ลดลงอย่างมากในไตริมาสั่ปั็จจุบัน แม้ว่าจะได้
ยอดขายสิั่นค้ำาป็ริะเภที่ที่ำาคำวามสั่ะอาดและห้นา้กากอนามัยที่ดแที่นบา้ง
 แต่ยอดขายสิั่นค้ำาอ้�นๆป็รัิบตัวลดลงมาก ที่ำาให้้ดัชน่ภาพริวมของกิจการิ
ท่ี่�ป็รัิบตัวลดลง การิจ้างงานลดลง และสั่ภาพคำล่องของกิจการิท่ี่�ป็รัิบตัว
ลดลง



การก�อสร�าง
 ดัชน่คำวามเช้�อมั�น ฯ ลดลงอย้ท่่ี่�ริะดับ 39.6 จากฐานีทีี่�ส้งข้อง
การกระตุ�นีอยู่�างโครงการสนิีเช่�อทีี่�อยู้่�อาศัยู่ข้องภาครฐัจำากไตรมาสก�อนี
หนี�า การชะลอตวัข้องเศรษฐกจิำในีประเที่ศที่ี�มาจำากปญัหาการระบาดั
ข้องไวรัสโควิดั-19 และการหยุู่ดัดัำาเนิีนีการก�อสร�างข้องกิจำการและ
กิจำการข้นีาดัใหญ�

 ดัชน่คำวามเช้�อมั�น ฯ การิกอ่สั่ร้ิาง ป็รัิบตัวลดลงจากไตริมาสั่กอ่น
ห้น้าอย้่ท่ี่�ริะดับ 39.6 โดยเป็็นผลมาจากคำำาสัั่�งซ้ื้�อและป็ริิมาณการิบริิการิ
ท่ี่�ลดลงอย่างมาก เน้�องจากห้ลายสั่าเห้ตุค้ำอ จากฐานท่ี่�ส้ั่งในไตริมาสั่ก่อน
ท่ี่�ม่การิกริะตุ้นอยา่งโคำริงการิสิั่นเช้�อท่ี่�อย้อ่าศัยของภาคำรัิฐ (ผ่านมาตริการิ
ลดค่ำาโอนและจดจำานอง และสิั่นเช้�อดอกเบ่�ยพิเศษ) ป็ริะกอบกับใน
ไตริมาสั่ป็ัจจุบันม่การิชะลอตัวของเศริษฐกิจในป็ริะเที่ศท่ี่�มาจากป็ัญห้า
การิริะบาดของไวริัสั่โคำวิด-19 ท่ี่�ส่ั่งผลต่ออำานาจซ้ื้�อท่ี่�ลดลงของผ้้บริิโภคำ 
เกิดการิเล้�อนห้ร้ิอชะลอโริงการิก่อสั่ร้ิางท่ี่�อย้อ่าศัย ริวมทัี่�งปั็ญห้าการิห้ยุด
ดำาเนินการิก่อสั่ร้ิางของกิจการิและกิจการิขนาดให้ญ่ ท่ี่�ส่ั่งผลต่อกิจการิ
ขนาดเล็กและขนาดกลางท่ี่�รัิบงานย่อยจากผ้้ป็ริะกอบการิห้ร้ิอกิจการิ
ขนาดให้ญ่ จ้งส่ั่งผลให้้การิจ้างงานในกิจการิท่ี่�ม่ขนาดเล็กและขนาดกลาง
 (ริวมทัี่�งริายยอ่ย) ป็รัิบตัวลดลงเน้�องจากม่การิจ้างงานริายวันเป็็นจำานวน
มากในกิจการิสั่าขาก่อสั่ร้ิาง และส่ั่งผลต่อกำาไริและสั่ภาพคำล่อง ริวมทัี่�ง
ดัชน่ภาพริวมของกิจการิก็ป็รัิบตัวลดลง

 ดัชน่คำวามเช้�อมั�น ฯ การิท่ี่องเท่ี่�ยว ป็รัิบตัวลดลงจากไตริมาสั่
ก่อนห้น้าอย้ท่่ี่�ริะดับ 35.1 โดยเป็็นผลมาจากคำำาสัั่�งซ้ื้�อป็ริิมาณการิบริิการิ
 และกำาไริของกิจการิท่ี่�ลดลงอย่างมาก จากกำาลังซ้ื้�อท่ี่�ลดลงของผ้้บริิโภคำ
 เน้�องจากผ้้บริิโภคำม่การิเดินที่างและจับจ่ายใช้สั่อยในการิท่ี่องเท่ี่�ยวมาก
เม้�อช่วงป็ลายปี็ท่ี่�ผ่านมา ป็ริะกอบกบัปั็ญห้าห้ลักของกิจการิในสั่าขาการิ
ท่ี่องเท่ี่�ยวค้ำอการิชะลอตัวของเศริษฐกิจในป็ริะเที่ศท่ี่�มาจากปั็ญห้าการิ
ริะบาดของไวรัิสั่โคำวิด-19 ที่ำาให้้ป็ริะชาชนไม่กล้าเดินที่างท่ี่องเท่ี่�ยวตั�งแต่
ช่วงเด้อนกุมภาพันธ์ุ และม่มาตริการิการิงดเท่ี่�ยวบินริะห้ว่างป็ริะเที่ศของ
ภาคำรัิฐ การิงดการิเดินที่างริะห้ว่างจังห้วัดตั�งแต่ช่วงกลางเด้อนม่นาคำม 
ริวมทัี่�งการิป็ริะกาศป็ิดเม้องท่ี่องเท่ี่�ยวห้ลายจังห้วัดในช่วงป็ลายเด้อน
ม่นาคำม ส่ั่งผลกริะที่บโดยตริงตอ่สั่าขาการิที่อ่งเท่ี่�ยวท่ี่�ที่ำาให้้ยอดคำำาสัั่�งซ้ื้�อ
และป็ริิมาณการิให้้บริิการิลดลงเร้ิ�อยๆตั�งแต่เด้อนมกริาคำม จนเด้อน
ม่นาคำมเก้อบจะไม่ม่คำำาสัั่�งซ้ื้�อและป็ริิมาณการิให้้บริิการิ ส่ั่งผลกริะที่บต่อ
สั่ภาพคำล่องกิจการิท่ี่�ลดลง และต้องม่การิป็รัิบลดการิจ้างงานลงมาก 
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ตัวลดลง และสั่ภาพคำล่องของกิจการิก็ป็รัิบตัวลดลงตามยอดจำาห้น่ายท่ี่�
ลดลงเช่นกัน

บริการสุข้ภาพและความงาม
 ดัชน่คำวามเช้�อมั�น ฯ ลดลงอย้่ท่ี่�ริะดับ 38.1 จากการชะลอตัว
ข้องเศรษฐกิจำในีประเที่ศทีี่�มาจำากปัญหาการระบาดัข้องไวรัสโควิดั-19 
และคำาสั�งเร่�องมาตรการความปลอดัภัยู่ข้องภาครัฐ

การที่�องเทีี่�ยู่ว
 ดัชน่คำวามเช้�อมั�น ฯ อย้่ท่ี่�ริะดับ 35.1 จากการชะลอตัวข้อง
เศรษฐกจิำในีประเที่ศที่ี�มาจำากปญัหาการระบาดัข้องไวรสัโควดิั-19 และ
กำาลังซ้่อทีี่�ลดัลงข้องผู้้�บริโภค
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สันีที่นีาการ วัฒนีธุรรมและกีฬา
 ดัชน่คำวามเช้�อมั�น ฯ ลดลงอย้่ท่ี่�ริะดับ 38.4 จากการชะลอตัว
ข้องเศรษฐกิจำในีประเที่ศทีี่�มาจำากปัญหาการระบาดัข้องไวรัสโควิดั-19 
และผู้ลกระที่บจำากฝุุ่�นี P.M 2.5 ทีี่�ยัู่งมีอยู้่�ในีภาคเหน่ีอ

 คำวามเช้�อมั�น ฯ บริิการิสุั่ขภาพและคำวามงาม ป็รัิบตัวลดลงจาก
ไตริมาสั่ก่อนห้น้าอย้่ท่ี่�ริะดับ 38.1 โดยเป็็นผลมาจากคำำาสัั่�งซ้ื้�อ ป็ริิมาณ
การิบริิการิ และกำาไริของกิจการิท่ี่�ป็รัิบตัวลดลงอย่างมาก ส้ั่บเน้�องจาก
การิชะลอตวัของเศริษฐกจิในป็ริะเที่ศท่ี่�มาจากป็ญัห้าการิริะบาดของไวริสัั่
โคำวิด-19 ท่ี่�ส่ั่งผลให้้ผ้้บริิโภคำม่อำานาจซ้ื้�อลดลง อุป็สั่งค์ำจากชาวต่างชาติ
ลดลงเป็็นจำานวนมากตั�งแต่ช่วงเด้อนกุมภาพันธ์ุเป็็นต้นมา โดยเฉพาะร้ิาน
นวดแผนไที่ย ร้ิานสั่ป็า และจากในกลางเด้อนม่นาคำมม่คำำาสัั่�งเร้ิ�อง
มาตริการิคำวามป็ลอดภัยของภาคำรัิฐ ท่ี่�ส่ั่งผลให้้กิจการิในสั่าขาบริิการิ
สุั่ขภาพและคำวามงามทัี่�งห้มดต้องปิ็ดกิจการิชั�วคำริาวเพ้�อป้็องกันการิแพร่ิ
ริะบาดของไวริสัั่โคำวดิ-19 ส่ั่งผลต่อยอดการิให้้บริิการิท่ี่�ลดลงจากไตริมาสั่
ก่อนห้น้าอย่างมาก กิจการิยังม่ต้นทุี่นค่ำาเช่าท่ี่�ต้องชำาริะและส่ั่งผลให้้ม่การิ
ลดการิจ้างงานและชั�วโมงการิที่ำางานของแริงงานตั�งแต่เด้อนกุมภาพันธ์ุ
เพ้�อไม่ให้้เกิดต้นทุี่นของกิจการิท่ี่�ส้ั่งเกินริายรัิบในแต่ละเด้อน ส่ั่งผลให้้กำาไริ
และสั่ภาพคำล่อง ริวมทัี่�งดัชน่ภาพริวมของกิจการิในไตริมาสั่น่�ป็รัิบตัวลด
ลงอย่างมาก

การข้นีส�งสินีค�า
 ดัชน่คำวามเช้�อมั�น ฯ ลดลงอย้่ท่ี่�ริะดับ 44.8 จากการชะลอตัว
ข้องเศรษฐกิจำในีประเที่ศทีี่�มาจำากปัญหาการระบาดัข้องไวรัสโควิดั-19

 ดัชน่คำวามเช้�อมั�น ฯ การิขนส่ั่งสิั่นค้ำา ป็รัิบตัวลดลงจากไตริมาสั่
ก่อนห้น้าอย้่ท่ี่�ริะดับ 44.8 โดยเป็็นผลมาจากคำำาสัั่�งซ้ื้�อและป็ริิมาณการิ
บริิการิเป็็นสั่ำาคัำญ เน้�องจากม่การิให้้บริิการิแก่เป็็นผ้้ป็ริะกอบการิตาม
สั่ถึานท่ี่�ต่างๆลดลง อันเน้�องมาจากอำานาจซ้ื้�อท่ี่�ลดลงของผ้้บริิโภคำท่ี่�ส่ั่งผล
ให้้กิจกริริมที่างเศริษฐกิจลดลง ส่ั่งผลให้้ผ้้ป็ริะกอบการิขายของได้ลดลง
และลดคำวามถ่ึ�ในการิใช้บริิการิที่างด้านขนส่ั่งสิั่นค้ำาลง และจากการิชะลอ
ตัวที่างเศริษฐกิจและริาคำาเช้�อเพลิง (นำ�ามัน) ป็รัิบตัวลดลงอย่างต่อเน้�อง
ในไตริมาสั่น่� ส่ั่งผลให้้ผ้้ป็ริะกอบการิบางส่ั่วนหั้นมาส่ั่งสิั่นค้ำาด้วยตัวเอง
เพ้�อลดต้นทุี่นด้านการิขนส่ั่ง ที่ำาให้้กิจการิในสั่าขาขนส่ั่งสิั่นค้ำาให้้ม่การิใช้
บริิการิท่ี่�ลดลงอย่างมากโดยเฉพาะช่วงเด้อนม่นาคำม ส่ั่งผลให้้การิลงทุี่น
และกำาไริของกิจการิ ริวมทัี่�งดัชน่ภาพริวมของกิจการิในไตริมาสั่น่�ป็รัิบตัว
ลดลง

การข้นีส�งมวลชนี (ไม�ประจำำาที่าง)
 ดัชน่คำวามเช้�อมั�น ฯ ลดลงอย้่ท่ี่�ริะดับ 36.6 จากการชะลอตัว
ข้องเศรษฐกิจำในีประเที่ศทีี่�มาจำากปัญหาการระบาดัข้องไวรัสโควิดั-19 
และจำำานีวนีนัีกที่�องเทีี่�ยู่วลดัลง

 ดัชน่คำวามเช้�อมั�น ฯ การิขนส่ั่งมวลชน (ไม่ป็ริะจำาที่าง) ป็รัิบตัว
ลดลงจากไตริมาสั่ก่อนห้น้าอย้่ท่ี่�ริะดับ 36.6 โดยเป็็นผลมาจากคำำาสัั่�งซ้ื้�อ 
ป็ริิมาณการิบริิการิ และกำาไริของกิจการิท่ี่�ลดลงเป็็นสั่ำาคัำญ ซ้ื้�งเป็็นผลมา
จากการิชะลอตัวของเศริษฐกิจในป็ริะเที่ศท่ี่�มาจากปั็ญห้าการิริะบาดของ
ไวรัิสั่โคำวิด-19 และคำำาสัั่�งมาตริการิเร้ิ�องคำวามป็ลอดภัยของภาคำรัิฐ ท่ี่�ส่ั่ง
ผลต่อภาคำการิท่ี่องเท่ี่�ยวและส่ั่งผลให้้การิขนส่ั่งมวลชน (ไม่ป็ริะจำาที่าง) 
ลดลงตามไป็ด้วย เ น้�องจากในสั่ถึานการิณ์ป็กติ กิจการิสั่าขา
การิขนส่ั่งมวลชน (ไม่ป็ริะจำาที่าง) จะได้ล้กค้ำาท่ี่�นักท่ี่องเท่ี่�ยวชาวไที่ยและ
ชาวต่างชาติเป็็นจำานวนมาก จากมาตริการิต่างๆของภาคำรัิฐ (อาทิี่ การิ
ยกเลิกเท่ี่�ยวบินในและริะห้ว่างป็ริะเที่ศ การิล็อกดาวน์จังห้วัดท่ี่องเท่ี่�ยว) 
จ้งส่ั่งผลให้้นักท่ี่องเท่ี่�ยวทัี่�งชาวไที่ยและชาวต่างชาติเดินที่างที่่องเท่ี่�ยว
ลดลง และริถึโดยสั่าริป็ริะเภที่แท็ี่กซ่ื้� ริถึตุ�กตุ�กโดยสั่าริ และมอร์ิเตอร์ิไซื้ด์
รัิบจ้างก็ม่ยอดการิใช้บริิการิท่ี่�ลดลงจากการิม่มาตริการิ Work From 
Home ขององค์ำกริต่างๆ ผลกริะที่บทัี่�งที่างตริงแลที่างอ้อมท่ี่�ม่ผลต่อ
กิจการิขนส่ั่งมวลชน (ไม่ป็ริะจำาที่าง) ส่ั่งผลให้้ม่การิป็รัิบลดการิจ้างงาน
เป็็นจำานวนมากในไตริมาสั่น่�เม้�อเท่ี่ยบกับไตริมาสั่ท่ี่�ผ่านมา และดชัน่ภาพ
ริวมของกิจการิริวมทัี่�งสั่ภาพคำล่องของกิจการิในไตริมาสั่น่�ป็รัิบตัวลดลง
เช่นกัน



 ดัชน่คำวามเช้�อมั�น ฯ สัั่นที่นาการิ วัฒนธุริริมและก่ฬา ป็รัิบตัว
ลดลงจากไตริมาสั่ก่อนห้น้าอย้ท่่ี่�ริะดับ 38.4 โดยเป็็นผลมาจากคำำาสัั่�งซ้ื้�อ
และป็ริิมาณการิบริิการิท่ี่�ลดลงจากการิชะลอตวัของเศริษฐกิจในป็ริะเที่ศ
ท่ี่�มาจากปั็ญห้าการิริะบาดของไวรัิสั่โคำวิด-19 ส่ั่งผลให้้คำนที่ำากิจกริริมต่างๆ
ท่ี่�เก่�ยวข้องกับการิสัั่นที่นาการิ วัฒนธุริริม และก่ฬา ลดลงจากไตริมาสั่ท่ี่�
ผ่านมาอยา่งมาก เช่น การิยกเลิกการิจัดกิจกริริมอ่เว้นท์ี่ต่างๆ การิยกเลิก
 (ห้ร้ิอเล้�อน) การิจัดการิแสั่ดงวัฒนธุริริมท้ี่องถิึ�นที่างภ้มิภาคำต่างๆ ริวมทัี่�ง
คำำาสัั่�งปิ็ดกิจการิท่ี่�เก่�ยวข้องกับกิจการิในสั่าขาน่�เพ้�อคำวบคำมุการิริะบาดของ
ไวรัิสั่โคำวิด-19 เช่น ห้้องคำาริาโอเกะ กิจการิเช่าสั่นามห้ญ้าเท่ี่ยม กิจการิ
ท่ี่�เก่�ยวข้องกับการิออกกำาลังกายทุี่กป็ริะเภที่ ป็ริะกอบกับสั่ถึานการิณ์ 
P.M 2.5 ท่ี่�ยังม่อย้่ในภาคำเห้น้อท่ี่�ยังส่ั่งผลให้้คำนออกมาที่ำากิจกริริมนอก
บ้านลดลง ส่ั่งผลถ้ึงสั่ภาพคำล่องท่ี่�ลดลงของกิจการิและการิจ้างงานท่ี่�ลด
ลงในสั่าขาน่�

ร�านีอาหารและภัตตาคาร
 ดัชน่คำวามเช้�อมั�น ฯ ลดลงอย้่ท่ี่�ริะดับ 36.3 จากการชะลอตัว
ข้องเศรษฐกิจำในีประเที่ศทีี่�มาจำากปัญหาการระบาดัข้องไวรัสโควิดั-19 
ความไม�สามารถปรับตัวให�บริการ delivery ผู้�านีแพลตฟิอร์มต�างๆ
ไดั�ทัี่นีทีี่ แต�ราคาวัตถุดิับบางรายู่การมีปรับตัวลดัลง

 ดัชน่คำวามเช้�อมั�น ฯ ร้ิานอาห้าริและภัตตาคำาริ ป็รัิบตัวลดลง
จากไตริมาสั่ก่อนห้น้าอย้ท่่ี่�ริะดับ 36.3 โดยเป็็นผลมาจากคำำาสัั่�งซ้ื้�อ ป็ริิมาณ
การิบริิการิและกำาไริของกิจการิป็รัิบตัวลดลงมาก เน้�องจากการิชะลอตัว
ของเศริษฐกิจในป็ริะเที่ศท่ี่�มาจากปั็ญห้าการิริะบาดของไวรัิสั่โคำวิด-19 ท่ี่�
ที่ำาให้้กำาลังซ้ื้�อของผ้้บริิโภคำลดลง ผ้้บริิโภคำหั้นมาที่ำาอาห้าริเพ้�อรัิบป็ริะที่าน
เองกันมากข้�น ป็ริะกอบกับมาตริการิเว้นริะยะห่้าง (social distancing) 
ท่ี่�ส่ั่งผลให้้ร้ิานอาห้าริริองรัิบล้กค้ำาท่ี่�นั�งที่านในร้ิานได้ลดลง นอกจากน่�ผ้้
ป็ริะกอบการิในสั่าขาริ้านอาห้าริน่�ยังไม่สั่ามาริถึป็ริับการิให้้บริิการิ de-
livery ผ่านแพลตฟื้อร์ิมต่างๆได้ทัี่นท่ี่ เน้�องจากข้อกังวลและข้อจำากัด
ห้ลายป็ริะการิ เช่น ค่ำาธุริริมเน่ยมในการิเร่ิยกเก็บจากผ้้ให้้บริิการิ
แพลตฟื้อร์ิมท่ี่�ส้ั่งเกินไป็ ข้อจำากัดในการิใช้เที่คำโนโลย่ของผ้้ป็ริะกอบการิ 
และบางพ้�นท่ี่�ยังไม่ม่การิให้้บริิการิผ่านแพลตฟื้อร์ิม delivery เป็็นต้น 
แม้ว่าค่ำาวัตถุึดิบบางริายการิจะป็รัิบตัวลดลง แต่กำาไริของกิจการิก็ยงัป็รัิบ
ตัวลดลงมากจากสั่ถึานการิณ์และข้อจำากัดเบ้�องต้น ป็ริะกอบกับการิ
แข่งขันที่างด้านริาคำาริะห้ว่างผ้้ป็ริะกอบการิท่ี่�ที่ำาการิขายผ่าน delivery 
และการิลดริาคำาห้นา้ร้ิาน ยิ�งส่ั่งผลให้้กำาไริต่อห้น่วยสิั่นค้ำาลดลงไป็อ่ก แต่
ห้ากไม่ม่การิใช้กลยทุี่ธ์ุที่างการิตลาดใดๆเลยจะดำาเนินกิจการิต่อไป็ลำาบาก
มาก จ้งส่ั่งผลต่อสั่ภาพคำลอ่งท่ี่�ลดลงของกจิการิและม่การิป็ริบัลดการิจา้ง
งานลง
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โรงแรม เกสด์ัเฮาส์และบังกะโล
 ดัชน่คำวามเช้�อมั�น ฯ ลดลงอย้ท่่ี่�ริะดับ 38.9 จากฐานีทีี่�ส้งจำาก
ไตรมาสทีี่�ผู้�านีมา และการชะลอตัวข้องเศรษฐกิจำในีประเที่ศทีี่�มาจำาก
ปัญหาการระบาดัข้องไวรัสโควิดั-19 ทีี่�ส�งผู้ลให�การที่�องเทีี่�ยู่วลดัลง

 ดัชน่คำวามเช้�อมั�น ฯ โริงแริม เกตส์ั่เฮ่าส์ั่และบังกะโล ป็รัิบตัว
ลดลงจากไตริมาสั่ก่อนห้น้าอย้ท่่ี่�ริะดับ 38.9 โดยเป็็นผลมาจากคำำาสัั่�งซ้ื้�อ
และป็ริิมาณการิบริิการิท่ี่�ลดลงอย่างมาก จากการิท่ี่�ไตริมาสั่ท่ี่�ผ่านมาม่
ฐานเดิมท่ี่�ส้ั่งเน้�องจากม่เที่ศกาลท่ี่องเท่ี่�ยวและม่มาตริการิกริะตุ้น
เศริษฐกิจของภาคำรัิฐ ป็ริะกอบกับการิชะลอตัวของเศริษฐกิจในป็ริะเที่ศ
ท่ี่�มาจากปั็ญห้าการิริะบาดของไวรัิสั่โคำวิด-19 ท่ี่�ส่ั่งผลให้้การิท่ี่องเท่ี่�ยว
ลดลง ม่จำานวนนักท่ี่องเท่ี่�ยวไที่ยและต่างชาติลดลง ส่ั่งผลให้้ยอดการิใช้
บริิการิท่ี่�พักโริงแริม เกตส์ั่เฮ่าส์ั่และบังกะโล ป็รัิบตัวลดลง โดยเฉพาะภาคำ
ใต้และภาคำตะวันออก นอกจากน่�การิจัดกิจกริริมเพ้�อสัั่มนาขององค์ำกริ
ต่างๆก็ถ้ึกยกเลิกห้ร้ิอเล้�อนออกไป็ ที่ำาให้้การิจองท่ี่�พักโริงแริมต่างๆถ้ึก
ยกเลิกไป็ด้วย และช่วงเด้อนม่นาคำมท่ี่�การิแพร่ิริะบาดของไวรัิสั่ม่การิขยาย
เป็็นวงกว้าง ส่ั่งผลให้้กิจการิในสั่าขาน่�ห้ลายๆกิจการิต้องปิ็ดการิให้้บริิการิ
ชั�วคำริาว แต่กิจการิยังคำงม่ริายจ่ายเร้ิ�องค่ำาสั่าธุาริณ้ป็โภคำ และคำ่าจ้าง
พนักงานบางส่ั่วน แม้ว่าจะม่การิป็รัิบลดการิจ้างงานและลดชั�วโมงการิ
ที่ำางานลงไป็ ส่ั่งผลให้้ดัชน่ภาพริวมของกิจการิป็รัิบตัวลดลงมาก



 ดัชน่คำวามเช้�อมั�น ฯ อสัั่งห้าริิมที่รัิพย์ ป็รัิบตัวลดลงจากไตริมาสั่
ก่อนห้น้าอย้ท่่ี่�ริะดับ 42.4 โดยเป็็นผลมาจากคำำาสัั่�งซ้ื้�อ ป็ริิมาณการิบริิการิ
เช่า ท่ี่�ลดลงเป็็นจำานวนมาก เน้�องจากสั่ถึานการิณ์การิแพริ่ริะบาดของ
ไวรัิสั่โคำวิด-19 อย่างต่อเน้�อง ส่ั่งผลให้้ห้ลายกิจการิปิ็ดกิจการิชั�วคำริาวและ
ถึาวริ ที่ำาให้้แริงงานจำานวนมากในกรุิงเที่พฯและจังห้วัดให้ญ่ๆในภ้มิภาคำ
ต่างๆถ้ึกเลิกจ้าง (ห้ร้ิอว่างงานชั�วคำริาว) ต้องย้ายออกจากห้อพักเพ้�อกลับ
ภ้มิลำาเนา นอกจากน่�ยงัม่การิยา้ยออกจากห้อพกัของนักศ้กษาจำานวนมาก
เพริาะมาตริการิงดการิเร่ิยนการิสั่อนและชั�นเร่ิยน และคำวามไม่ป็ลอดภัย
ในการิอย้ห้่้องพัก จ้งส่ั่งผลที่ำาให้้จำานวนห้้องเช่าว่างเป็็นจำานวนมากในช่วง
เด้อนม่นาคำม ป็ริะกอบกับห้ลายกิจการิท่ี่�เคำยเช่าอาคำาริพาณิชยเ์พ้�อดำาเนิน
กิจการิ ม่การิยกเลกิสัั่ญญาเช่า ส่ั่งผลให้้ภาพริวมในสั่าขาอสั่งัห้าริิมที่ริพัย์
ป็รัิบตัวลดลงเม้�อเท่ี่ยบกับไตริมาสั่ท่ี่�ผ่านมา ม่กำาไริและสั่ภาพคำล่องท่ี่�
ลดลง
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อสังหาริมที่รัพย์ู่
 ดัชน่คำวามเช้�อมั�น ฯ ลดลงอย้ท่่ี่�ริะดับ 42.4 จากการกลับบ�านี
ข้องแรงงานีต�างจัำงหวัดัและนีักศ้กษาที่ี�เข้�ามาเรียู่นีในีกรุงเที่พฯและ
จัำงหวัดัใหญ�ในีภ้มิภาคต�างๆ และการยู่กเลิกสัญญาเช�าอาคารพาณิ์ชย์ู่
ข้องกิจำการ


