




1

บทสรุุปผู้้�บริุหารุ

การดำำาเนิินิจััดำทำำาดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME (SME Sentiment Index: SMESI) เด่ำอนิเมษายนิ 2563 เก็บข้�อม้ลผู้้�ประกอบการ 
SME 2,746 ราย จัาก 27 จัังหวดัำในิ 6 ภู้มิภูาค พบว่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ ประเทำศลดำลงมาอย้ที่ำ�ระดัำบ 27.6 โดำยเปน็ิผู้ลกระทำบต่่อเนิ่�องจัากสถานิการณ์์
โรคระบาดำโควิดำ-19 และการจัำากัดำกิจักรรมทำางเศรษฐกิจัต่ลอดำทัำ�งเด่ำอนิ ทำำาให�ปริมาณ์ซ่ื้�อ-ข้ายสินิค�า และการให�บริการธุุรกิจัต่่างๆ ยังคงซื้บเซื้า ทัำ�ว
ทุำกภู้มิภูาค อย่างไรก็ต่าม ดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าไดำ�ปรับเพิ�มข้้�นิจัากทีำ�ระดัำบ 35.5 มาอย้่ทีำ�ระดัำบ 53.0 โดำยเป็นิสัญญาณ์บวก
ครั�งแรกทีำ�สะทำ�อนิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME ทีำ�ดีำข้้�นิตั่�งแต่่เกิดำวิกฤต่ฯ 

ในเดืือนเมษายน 2563 ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในรุะดัืบปรุะเทศปรัุบลดืลงต่่อเนื�องจากเดืือนก่อนหน�ามาอย่้ที� 27.6 โดำย
เฉพาะองค์ประกอบดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ ปริมาณ์การผู้ลิต่ การค�าและบริการ และกำาไรทีำ�ปรับตั่วลดำลงอย่างมากอย้่ทีำ�ระดัำบ 11.0 11.8 และ 12.1 ต่ามลำาดัำบ
 ส่วนิองค์ประกอบดำ�านิการลงทุำนิ ต่�นิทุำนิรวม และการจั�างงานิ อย้่ทีำ�ระดัำบ 34.5 58.5 และ 37.9 ต่ามลำาดัำบ โดำยเป็นิการลดำลงในิทุำกภู้มิภูาค และเก่อบ
ทุำกสาข้าธุุรกิจั สาเหตุ่ยงัเป็นิผู้ลมาจัากปญัหาโรคระบาดำโควิดำ-19 และการจัำากัดำกิจักรรมทำางเศรษฐกจิัข้องภูาครฐัต่ลอดำทัำ�งเด่ำอนิ ทำำาให�ปริมาณ์ซ่ื้�อ-ข้าย
ทัำ�งสินิค�า และการให�บริการธุุรกิจัต่่างๆ ชะลอตั่วลง โดำยภูาคการผู้ลิต่ ภูาคการค�าและบริการ มีค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ ในิเด่ำอนินีิ�ลดำลงอย่้ทีำ�ระดัำบ 26.3 
และ 28.0 ต่ามลำาดัำบ โดำย 3 สาข้าทีำ�มีค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯปัจัจุับันิต่ำ�าทีำ�สุดำ ค่อการผู้ลิต่เส่�อผู้�าและสิ�งทำอ บริการทีำ�พักโรงแรม และบริการกีฬา/
สันิทำนิาการ เช่นิ บริการอินิเทำอร์เน็ิต่และศ้นิย์บริการออกกำาลังกาย เน่ิ�องจัากการปรับลดำรายจ่ัายทีำ�ไม่จัำาเป็นิข้องผู้้�บริโภูค และหลายกิจัการปิดำกิจัการ
ชั�วคราวต่ลอดำทัำ�งเด่ำอนิ

สำาหรัุบดัืชนีความเชื�อมั�นฯ คาดืการุณ์์ 3 เดืือนข้�างหน�า อย่้ที�รุะดัืบ 53.0 ปรัุบเพิิ่�มข้้�นจากเดืือนก่อนหน�าที�รุะดัืบ 35.5 ซ้ื้�งเป็นิสัญญาณ์
บวกทีำ�สะทำ�อนิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME ต่่อสถานิการณ์์ในิอนิาคต่ เพราะมีแนิวโนิ�มการควบคุมโรคระบาดำไดำ�ดีำข้้�นิ และเริ�มเห็นิความชัดำเจันิ
ข้องมาต่รการผู้อ่นิปรนิข้�อจัำากัดำกิจักรรมทำางเศรษฐกจิัในิชว่งปลายเด่ำอนิเมษายนิ อีกทัำ�งผู้้�ประกอบการเริ�มมีการจััดำโปรโมชั�นิการข้ายล่วงหนิ�าในิกจิัการ
บางสาข้า เช่นิ บริการทีำ�พักโรงแรม บริการท่ำองเทีำ�ยว และบริการดำ�านิสุข้ภูาพความงาม ทำำาให�ผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์ว่ากำาลังซ่ื้�อ การผู้ลิต่ทัำ�ง
สินิค�า และการให�บริการ และผู้ลประกอบการข้องกิจัการจัะเพิ�มข้้�นิเม่�อเทีำยบกับเด่ำอนิปัจัจุับันิ

 ดัืชนีความเชื�อมั�นฯปัจจุบันข้องผู้้�ปรุะกอบการุ SME มีแนวโน�มลดืลงในทกุภู้มิภูาค โดืยดืชันีความเชื�อมั�นฯ เข้ต่กรุุงเทพิ่ ฯ และปรุมิณ์ฑล
ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 27.8 ลดำลงจัาก 30.9 ในิเด่ำอนิก่อนิหนิ�า สาเหตุ่มาจัากการจัำากัดำกิจักรรมทำางเศรษฐกิจั และมาต่รการเคอร์ฟิิว ทำำาให�ภูาวะธุุรกิจั
ทัำ�วไปชะลอตั่ว และการกักตุ่นิเคร่�องอุปโภูคและบริโภูคลดำลง ดัืชนีความเชื�อมั�นฯ ข้องภูาคเหนือ ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 29.6 ลดำลงเล็กนิ�อยจัาก 30.2 
จัากการควบคุมการเดิำนิทำางทัำ�งในิและระหว่างประเทำศ ทำำาให�ธุุรกิจัท่ำองเทีำ�ยว และธุุรกิจัต่่อเน่ิ�องซื้บเซื้าต่่อเน่ิ�อง แต่่มีการข้ยายตั่วข้องกลุ่มวัสดุำก่อสร�าง
 และเกษต่รเพ่�อต่กแต่่งบ�านิ ดัืชนีความเชื�อมั�นฯ ข้องภูาคกลาง ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 26.6 ลดำลงจัาก 34.8 นิอกจัากสถานิการณ์์โรคระบาดำโควิดำ-19 
แล�ว ปัญหาภัูยแล�งยังกระทำบต่่อปริมาณ์การผู้ลิต่การเกษต่ร และรายไดำ� ทำำาให�กำาลังซ่ื้�อ และผู้ลประกอบการธุุรกิจั SME ชะลอตั่วลง ดัืชนีความเชื�อ
มั�นฯ ข้องภูาคต่ะวันออก ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 27.6 ลดำลงจัาก 30.9 จัากการปิดำสถานิประกอบการ ทำำาให�มีการลดำจัำานิวนิแรงงานิ และการส่งออกผู้ล
ไม�ฤด้ำร�อนิลดำลง เช่นิ ทุำเรียนิ มังคุดำ และเงาะ เป็นิต่�นิ ส่งผู้ลให�รายไดำ� กำาลังซ่ื้�อชะลอตั่วลง ดัืชนีความเชื�อมั�นฯ ข้องภูาคใต่� ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 27.8 
ลดำลงจัาก 34.1 จัากความซื้บเซื้าข้องธุุรกิจัการท่ำองเทีำ�ยว และธุุรกิจัต่่อเน่ิ�อง และการควบคุมการส่งออกสินิค�าอุปโภูคบริโภูคผู่้านิด่ำานิชายแดำนิ ไทำย
-มาเลเซีื้ย ทำำาให�กิจักรรมทำางเศรษฐกิจั รายไดำ� และกำาลังซ่ื้�อ ชะลอตั่วลง ดัืชนีความเชื�อมั�นฯ ข้องภูาคต่ะวันออกเฉีียงเหนือ ปัจัจุับันิอย่้ทีำ�ระดัำบ 26.4 
ลดำลงจัาก 28.4 โดำยชะลอตั่วลงในิเก่อบทุำกสาข้าธุุรกิจัโดำยเฉพาะการบริการนิำ�ามันิ บริการเสริมความงาม และการค�าปลีก (ดัำ�งเดิำม)

 ส่วนปัจจัยสำาคัญที�มีผู้ลกรุะทบต่่อกิจการุ SME ปรุะเทศในเดืือนนี� ในปัจจุบัน 5 อันดัืบแรุก ไดื�แก่ ภูาวะเศรษฐกจิัในิประเทำศและอำานิาจั
ซ่ื้�อข้องประชาชนิ มาต่รการในิดำ�านิต่่างๆข้องรัฐบาล การเปลี�ยนิแปลงพฤติ่กรรมข้องผู้้�บริโภูค ราคาต่�นิทุำนิสินิค�า/ค่าแรงงานิ และการแข่้งขั้นิในิต่ลาดำ
ต่ามลำาดัำบ
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ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME
(SME Sentiment Index: SMSI)

เดืือน เมษายน 2563

ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ปัจจุบัน ในเดืือน
เมษายน 2563 อย่้ที�รุะดัืบ 27.6 ปรัุบตั่วลดืลงจากเดืือนมีนาคม 2563 
ที�รุะดัืบ 31.0 โดำยเฉพาะองค์ประกอบดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ ปริมาณ์การผู้ลิต่ การ
ค�าและบริการ และกำาไรทีำ�ปรับตั่วลดำลงอย่างมากอย้่ทีำ�ระดัำบ 11.0 11.8 
และ 12.1 ต่ามลำาดัำบ ซ้ื้�งเป็นิผู้ลกระทำบต่่อเนิ่�องจัากสถานิการณ์์โรค
ระบาดำโควิดำ-19 และการจัำากัดำกิจักรรมทำางเศรษฐกิจัต่ลอดำทัำ�งเด่ำอนิ 
ทำำาให�ปริมาณ์ซ่ื้�อ-ข้ายสินิค�า และการให�บริการธุุรกิจัต่่างๆ ชะลอตั่วลง 
โดำยภูาคการผู้ลิต่ ภูาคการค�าและบริการ มีค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ ในิเด่ำอนิ
นีิ�ลดำลงอย้่ทีำ�ระดัำบ 26.3 และ 28.0 ต่ามลำาดัำบ โดำย 3 สาข้าทีำ�มีค่าดัำชนีิ
ความเช่�อมั�นิฯปัจัจุับันิต่ำ�าทีำ�สุดำ ค่อการผู้ลิต่เส่�อผู้�าและสิ�งทำอ บริการทีำ�พัก
โรงแรม และบริการกีฬา/สันิทำนิาการ เช่นิ บริการอินิเทำอร์เน็ิต่และศ้นิย์
บริการออกกำาลังกาย เน่ิ�องจัากการปรับลดำรายจ่ัายทีำ�ไม่จัำาเป็นิข้องผู้้�
บริโภูค และการปิดำกิจัการชั�วคราวต่ลอดำทัำ�งเด่ำอนิข้องหลายกิจัการ

ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME คาดืการุณ์์ 3 เดืือนข้�าง
หน�า ในเดืือนเมษายน 2563อย่้ที�รุะดัืบ 53.0  ปรัุบตั่วเพิิ่�มข้้�นจากเดืือน
มีนาคม 2563 ที�รุะดัืบ 35.5 โดำยเป็นิสัญญาณ์บวกครั�งแรกทีำ�สะทำ�อนิ
ความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME ทีำ�ดีำข้้�นิตั่�งแต่่เกิดำวิกฤต่ฯ เพราะมีแนิว
โนิ�มการควบคุมโรคระบาดำไดำ�ดีำ และเริ�มเห็นิความชัดำเจันิข้องมาต่รการ
ผู่้อนิปรนิข้�อจัำากัดำกิจักรรมทำางเศรษฐกิจั อีกทัำ�งผู้้�ประกอบการเริ�มมีการ
จััดำโปรโมชั�นิการข้ายล่วงหนิ�าในิกิจัการบางสาข้า เช่นิ บริการทีำ�พักโรงแรม
 บริการท่ำองเทีำ�ยว และบริการดำ�านิสุข้ภูาพความงาม ทำำาให�ผู้้�ประกอบการ
 SME คาดำการณ์์ว่ากำาลังซ่ื้�อ การผู้ลิต่ทัำ�งสินิค�า และการให�บริการ และ
ผู้ลประกอบการ จัะเพิ�มข้้�นิเม่�อเทีำยบกับเด่ำอนิปัจัจุับันิ

ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ปัจจุบัน ในเดืือน
เมษายน 2563 ภูาคการุผู้ลิต่ และภูาคการุค�าและภูาคการุบริุการุมีค่า
ดัืชนี ฯ อย่้ที�รุะดัืบ 26.3 , 28.3 และ 27.8  ต่ามลำาดัืบ  ซ้ื้�งภูาคการ
ผู้ลิต่ ถ่อว่ามีคา่ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ อย้ใ่นิระดัำบทีำ�ต่ำ�ามากทีำ�สดุำ เม่�อเทีำยบกับ
ภูาคการค�าและบริการ โดำยเฉพาะสาข้าผู้ลิต่ภัูณ์ฑ์์จัากโลหะทีำ�มีค่าดัำชนีิ ฯ 
ลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 33.2 มาอย้ที่ำ�ระดัำบ 26.9 เพราะภูาคการ
ผู้ลิต่ไดำ�รับผู้ลกระทำบจัากมาต่รการควบคุมโรค ทำำาให�โรงงานิอุต่สาหกรรม
และสถานิประกอบการหลายแห่งปิดำกิจัการและหยุดำการผู้ลิต่ชั�วคราว 
อีกทัำ�งกำาลังซ่ื้�อและความต่�องการข้องผู้้�บริโภูคยังลดำลงจัากการชะลอต่ัว
ข้องเศรษฐกิจัอีกดำ�วย สำาหรับสาข้าธุุรกิจัทีำ�ไดำ�รับผู้ลกระทำบมากทีำ�สุดำค่อ
ภูาคการค�าสถานีินิำ�ามันิ ทีำ�มีค่าดัำชนีิลดำลงมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 26.8 จัากเด่ำอนิ
ก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 40.0 เน่ิ�องจัากกิจักรรมทำางเศรษฐกิจัภูายในิประเทำศ
ทีำ�ชะลอตั่ว ประกอบกับการควบคุมการเดิำนิทำางทัำ�งภูายในิประเทำศและ
ต่่างประเทำศ ส่งผู้ลทำำาให�งดำการเดิำนิทำางสัญจัร ความต่�องการใช�บริการ
นิำ�ามันิจ้ังปรับตั่วลดำลง

ดัืชนีภูาวะเศรุษฐกิจและธุุรุกิจอื�น ๆ เดืือนเมษายน 2563 ค่า
ดัำชนีิ ฯ ทุำกดัำชนีิอย้่ต่ำ�ากว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ 50 และลดำลงในิทุำกดัำชนีิ โดำย
เฉพาะดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัข้องประเทำศ ดัำชนีิภูาพรวมธุุรกิจั ดัำชนีิการ
ส่งออกทีำ�ปรับตั่วลดำลง ซ้ื้�งสอดำคล�องกับการลดำลงข้องดำัชนีิความเช่�อมั�นิ
ผู้้�ประกอบการ SME เป็นิผู้ลมาจัากผู้ลกระทำบต่่อเนิ่�องข้องปัญหาการ
แพรร่ะบาดำไวรสัโควิดำ-19 ทีำ�ส่งผู้ลทำำาให�มีการจัำากัดำกิจักรรมทำางเศรษฐกจิั
 ทำำาให�ภูาคการบริโภูคข้องประชาชนิลดำลง และยังส่งผู้ลกระทำบต่่อการ
ดำำาเนิินิงานิข้องธุุรกิจัหลายสาข้า ทีำ�ต่�องปิดำตั่วชั�วคราว อีกทัำ�งจัากผู้ลก
ระทำบข้องการปิดำช่องทำางการค�าระหว่างประเทำศ ทำำาให�ธุุรกิจัทีำ�มีการส่ง
ออกและนิำาเข้�ามีความล่าช�าในิการดำำาเนิินิการ ส่งผู้ลกระทำบต่่อสภูาพ
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คล่องข้องกิจัการทีำ�ปรับตั่วลดำลงมาอย้ที่ำ�ระดัำบ 15.0 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�
ระดัำบ 25.0

ดัืชนีความเชื�อมั�นฯปัจจุบันข้องผู้้�ปรุะกอบการุ SME มีแนว
โน�มลดืลงในทุกภู้มิภูาค โดืยดัืชนีความเชื�อมั�นฯ เข้ต่กรุุงเทพิ่ ฯ และ
ปริุมณ์ฑล ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 27.8 ลดำลงจัาก 30.9 ในิเด่ำอนิก่อนิหนิ�า
 สาเหตุ่มาจัากการจัำากัดำกิจักรรมทำางเศรษฐกิจั และมาต่รการเคอร์ฟิิว 
ทำำาให�ภูาวะธุุรกิจัทัำ�วไปชะลอตั่ว และการกักตุ่นิเคร่�องอุปโภูคและบริโภูค
ลดำลง ดัืชนีความเชื�อมั�นฯ ข้องภูาคเหนือ ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 29.6 ลดำ
ลงเล็กนิ�อยจัาก 30.2 จัากการควบคุมการเดิำนิทำางทัำ�งในิและระหว่าง
ประเทำศ ทำำาให�ธุุรกิจัท่ำองเทีำ�ยว และธุุรกิจัต่่อเน่ิ�องซื้บเซื้าต่่อเน่ิ�อง แต่่มีการ
ข้ยายตั่วข้องกลุ่มวัสดุำก่อสร�าง และเกษต่รเพ่�อต่กแต่่งบ�านิ ดัืชนีความเชื�อ
มั�นฯ ข้องภูาคกลาง ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 26.6 ลดำลงจัาก 34.8 นิอกจัาก
สถานิการณ์์โรคระบาดำโควิดำ-19 แล�ว ปัญหาภัูยแล�งยงักระทำบต่่อปริมาณ์
การผู้ลติ่การเกษต่ร และรายไดำ� ทำำาให�กำาลังซ่ื้�อ และผู้ลประกอบการธุุรกจิั
 SME ชะลอตั่วลง ดัืชนีความเชื�อมั�นฯ ข้องภูาคต่ะวันออก ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�
ระดัำบ 27.6 ลดำลงจัาก 30.9 จัากการปิดำสถานิประกอบการ ทำำาให�มีการ
ลดำจัำานิวนิแรงงานิ และการส่งออกผู้ลไม�ฤด้ำร�อนิลดำลง เช่นิ ทุำเรียนิ มังคุดำ
 และเงาะ เป็นิต่�นิ ส่งผู้ลให�รายไดำ� กำาลังซ่ื้�อชะลอตั่วลง ดัืชนีความเชื�อ
มั�นฯ ข้องภูาคใต่� ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 27.8 ลดำลงจัาก 34.1 จัากความ
ซื้บเซื้าข้องธุุรกิจัการท่ำองเทีำ�ยว และธุุรกิจัต่่อเน่ิ�อง และการควบคุมการส่ง
ออกสนิิค�าอุปโภูคบรโิภูคผู่้านิด่ำานิชายแดำนิ ไทำย-มาเลเซีื้ย ทำำาให�กิจักรรม
ทำางเศรษฐกจิั รายไดำ� และกำาลังซ่ื้�อ ชะลอต่วัลง ดัืชนีความเชื�อมั�นฯ ข้อง
ภูาคต่ะวันออกเฉีียงเหนือ ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 26.4 ลดำลงจัาก 28.4 โดำย
ชะลอต่ัวลงในิเก่อบทุำกสาข้าธุุรกิจัโดำยเฉพาะการบริการนิำ�ามันิ บริการ
เสริมความงาม และการค�าปลีก (ดัำ�งเดิำม)
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ภูาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศและอำานาจซื้ื�อข้องปรุะชาชนเป็น
ปัจจัยกรุะทบสำาคัญที�สุดืข้อง SME ในทุกภู้มิภูาค ซ้ื้�งผู้้�ประกอบการ SME 
ส่วนิใหญมี่ยอดำคำาสั�งซ่ื้�อจัากผู้้�บรโิภูคภูายในิประเทำศเปน็ิหลกั ทำำาให�ภูาวะ
เศรษฐกิจัข้องประเทำศและกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคส่งผู้ลอย่างมากต่่อธุุรกิจั
 SME ซ้ื้�งจัากสถานิการณ์์การแพรร่ะบาดำไวรสัโควิดำ-19 ส่งผู้ลทำำาให�กำาลัง
ซ่ื้�อข้องประชาชนิลดำลงอย่างต่่อเน่ิ�องเช่นิเดีำยวกันิ ส่งผู้ลทำำาให�ประชาชนิ
ลดำการใช�จ่ัาย และบริโภูคเพียงสินิค�าทีำ�จัำาเป็นิเท่ำานัิ�นิ ทำำาให�ภูาวะเศรษฐกิจั
ภูายในิประเทำศซื้บเซื้าอย่างต่่อเน่ิ�อง  

มาต่รุการุในดื�านต่่าง ๆ  ข้องรัุฐบาลต่่อกจิการุ การุเปลี�ยนแปลง
พิ่ฤติ่กรุรุมผู้้�บริุโภูค รุาคาต่�นทุนสินค�า/ค่าแรุง และการุแข่้งขั้นในต่ลาดื 
เป็นปัจจัยกรุะทบสำาคัญข้อง SME ในทุกภู้มิภูาค จัากการสำารวจัข้�อม้ล
เด่ำอนิเมษายนิ 2563 พบว่า 4 ปัจัจััยดัำงกล่าวเป็นิปัจัจััยกระทำบสำาคัญ
ข้อง SME เน่ิ�องจัากในิช่วงสถานิการณ์์การแพร่ระบาดำไวรัสโควิดำ-19 ส่ง
ผู้ลทำำาให�มีมาต่รการต่่างๆออกมาควบคุม ไม่ว่าจัะมาต่รการควบคุมโรค
 มาต่รการเคอร์ฟิิว หร่อมาต่รการควบคุมการเดำินิทำาง ซ้ื้�งส่งผู้ลกระทำบ
ทัำ�งดำ�านิการดำำาเนิินิชีวิต่และการดำำาเนิินิงานิข้องธุุรกิจั อีกทัำ�งในิช่วงวิกฤต่ฯ 
ธุุรกิจัส่วนิใหญหั่นิมาซื้่�อ-ข้ายสินิค�าและบรกิารผู้า่นิช่องทำางออนิไลนิเ์พิ�ม
ข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�มีการแข่้งขั้นิทำางการต่ลาดำ 

การุเปรีุยบเทียบดัืชนี SMSI
กับดัืชนีอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้�อง

เดืือนเมษายน 2563

ดัืชนีความเชื�อมั�นภูาคอุต่สาหกรุรุม
(Thai Industries Sentiment Index : TISI)

 • ดัืชนี TISI เดืือนเมษายน 2563 โดืยรุวมปรัุบตั่วอย่้
ที�รุะดัืบ 75.9 (ค่าฐานอย่้ที�รุะดัืบ 100) โดำยปรับลดำลงจัากเด่ำอนิ
มีนิาคม 2563 ทีำ�ระดัำบ 88.0 ดัำชนีิ ฯ ทีำ�ปรับตั่วลดำลง เป็นิผู้ลมา
จัากสถานิการณ์์การแพร่ระบาดำไวรัสโควิดำ-19 และมาต่รการล็อค
ดำาวน์ิ ทีำ�ส่งผู้ลต่่อความกังวลในิการดำำาเนิินิชีวิต่ข้องประชาชนิ ทำำาให�
มีการใช�จ่ัายและบริการลดำลง โดำยเฉพาะในิกลุ่มสินิค�าคงทำนิ อีก
ทัำ�งผู้้�ประกอบการหลายแห่งต่�องเผู้ชิญกับปัญหาสภูาพคล่อง จัาก
การปิดำตั่วลงชั�วคราว หร่อการชะลอการผู้ลิต่ และลดำการลงทุำนิ
ลง ทำำาให�ข้าดำเงินิทุำนิหมุนิเวียนิในิกิจัการ

• ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ คาดืการุณ์์ 3 เดืือนข้�างหน�า
 ในภูาคอุต่สาหกรุรุมอย่้ที�รุะดืับ 88.8 ปรุับตั่วลดืลงจากเดืือน
มีนาคม 2563 ที�รุะดัืบ 96.0 มาจัากความกังวลต่่อความไม่แน่ินิอนิ
ข้องการดำำาเนิินิธุุรกิจัในิอนิาคต่ และจัากปัญหาเศรษฐกิจัโลกและ
เศรษฐกิจัในิประเทำศทีำ�ชะลอตั่วลง อีกทัำ�งจัากสถานิการณ์์การแพร่
ระบาดำไวรัสโควิดำ-19 ทีำ�ยังไม่แน่ิชัดำว่าจัะสิ�นิสุดำเม่�อใดำ

• ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ทั�งปัจจุบันและคาดืการุณ์์ 3 เดืือน
ข้�างหน�า ในภูาคอุต่สาหกรุรุมข้องผู้้�ผู้ลิต่ข้นาดืย่อมมีการุปรัุบ
ตั่วลดืลง โดืยดัืชนี ฯ ปัจจุบันอย่้ที�รุะดัืบ 56.0 จัากเด่ำอนิมีนิาคม 
2563 ทีำ�ระดัำบ 69.4 ส่วนิดัำชนีิ ฯ คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�
ระดัำบ  73.1 ปรับตั่วลดำลงจัากเด่ำอนิมีนิาคม ทีำ�ระดัำบ 84.0

• โดืยปัจจัยสำาคัญที�มีผู้ลกรุะทบข้องภูาคอุต่สาหกรุรุม 
ไดื�แก่ สภูาวะเศรุษฐกิจโลก และสถานการุณ์์การุเมืองในปรุะเทศ 
ซ้ื้�งมีความแต่กต่่างจากกลุ่มผู้้�ผู้ลิต่ข้นาดืย่อม เน่ิ�องจัากส่วนิใหญ่
ผู้้�ประกอบการ SME มีสัดำส่วนิการส่งออกทีำ�นิ�อย หร่อเนิ�นิต่ลาดำในิ
ประเทำศ ข้ณ์ะทีำ�กลุ่มผู้้�ผู้ลิต่ข้นิาดำใหญ่จัะมีสัดำส่วนิการเนิ�นิต่ลาดำ
ภูายนิอก (ส่งออกมากกว่าร�อยละ 50 ข้องยอดำข้าย) มากกว่าต่ลาดำ
ภูายในิประเทำศ

ดัืชนีความเชื�อมั�นทางธุุรุกิจ
(Business Sentiment Index : BSI)

• ดัืชนีความเชื�อมั�นทางธุุรุกิจปรัุบลดืลง ในปัจจุบันมา
อย่้ที�รุะดัืบ 32.6 (ค่าฐานอย่้ที�รุะดัืบ 50) จัากเด่ำอนิมีนิาคม 2563 
ทีำ�ระดัำบ 42.6 และดัำชนีิ ฯ คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าปรับลดำลง
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 มาอย้่ทีำ�ระดัำบ 37.8 จัากเด่ำอนิมีนิาคม 2563 ทีำ�ระดัำบ 43.6 เป็นิ
ผู้ลมาจัากการหดำตั่วทุำกองค์ประกอบดัำชนีิ ฯ และในิทุำกสาข้า
ธุุรกิจั โดำยเฉพาะดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และผู้ลประกอบการข้องภูาคการ
ผู้ลิต่เคร่�องจัักรและยานิยนิต์่ รวมถ้งภูาคการบริการโรงแรม และ
ร�านิอาหาร เน่ิ�องจัากผู้ลกระทำบข้องสถานิการณ์์ไวรัสโควิดำ-19 ทีำ�
กระทำบไปยังวงกว�าง และการลดำกิจักรรมทำางเศรษฐกิจั

ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�บริุโภูค
(Consumer Confidence Index : CCI)

กรุะทรุวงพิ่าณิ์ชย์

• ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�บริุโภูคทั�งปัจจุบันและในอนาคต่
 ปรัุบตั่วลดืลงมาอย่้ที�รุะดัืบ 33.3 จากเดืือนมีนาคม 2563 ที�
รุะดัืบ 37.5

• ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�บริุโภูคในเกือบทุกภู้มิภูาคปรัุบตั่ว
ลดืลงจากเดืือนที�ผู่้านมา ยกเว�นิในิเข้ต่กรุงเทำพ ฯ และปริมณ์ฑ์ล
 ทีำ�มีค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ ปรับตั่วเพิ�มข้้�นิ เป็นิผู้ลมาจัากจัำานิวนิ
ผู้้�ติ่ดำเช่�อไวรัสโควิดำ-19 มีแนิวโนิ�มลดำลง ส่งผู้ลให�ประชาชนิคลาย
ความวิต่กกังวลลงไดำ�

• ค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�บริโภูคทีำ�ประกอบอาชีพผู้้�ประกอบ
การ อย้ที่ำ�ระดัำบ 31.1 ปรับตั่วลดำลงจัากเด่ำอนิมีนิาคม 2563 ทีำ�ระดัำบ 
35.1

ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�บริุโภูค
(Consumer Confidence Index : CCI) ม.หอการุค�า

• ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�บริุโภูคทั�งปัจจุบันและในอนาคต่ 
ปรัุบตั่วลดืลงมาอย่้ที�รุะดัืบ 47.2 (ค่าฐานอย่้ที�รุะดัืบ 200) จาก
เดืือนมีนาคม 2563 ที�รุะดัืบ 50.3 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�บริโภูคยัง
คงประเมินิสถานิการณ์์เศรษฐกิจัข้องประเทำศเข้�าส่้ภูาวะถดำถอย 
เน่ิ�องจัากสถานิการณ์์การแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 ทีำ�ส่งผู้ลก
ระทำบต่่อวงกว�าง 

• ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�บริโภูคทีำ�ปรับตั่วลดำลงทัำ�งในิปัจัจุับันิ
และอนิาคต่ สะทำ�อนิให�เห็นิว่าผู้้�บริโภูคข้าดำความเช่�อมั�นิอย่างมาก
เกี�ยวกับเศรษฐกิจัประเทำศในิอนิาคต่ โดำยเฉพาะการชะลอตั่วข้อง
ภูาคการท่ำองเทีำ�ยว การส่งออก ทีำ�ส่งผู้ลให�มีการจั�างงานิลดำลง
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ค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในเดืือนปจัจุบันอย่้ที�
รุะดัืบ 27.8 ปรัุบตั่วลดืลง จากเดืือนก่อนที�รุะดัืบ 30.9 เป็นิผู้ลมาจัาก
ปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์การผู้ลิต่ การค�า และบริการปรับตั่วลดำลง
 ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการลดำลงอย่างเห็นิไดำ�ชัดำ โดำยเฉพาะในิภูาคการ
บริการทีำ�ปรับตั่วลดำลงมากทีำ�สุดำเม่�อเทีำยบกับภูาคการผู้ลิต่และภูาคการค�า
 ซ้ื้�งเป็นิการปรับตั่วลดำลงในิเก่อบทุำกสาข้าธุุรกิจั  และสาข้าทีำ�ปรับตั่วลดำ
ลงมากทีำ�สุดำค่อสาข้าการข้นิส่งสินิค�า  การท่ำองเทีำ�ยว และทีำ�พักโรงแรม ซ้ื้�ง
ไดำ�รับผู้ลกระทำบจัากการจัำากัดำกิจักรรมทำางเศรษฐกิจั และมาต่รการ
เคอร์ฟิิว ทำำาให�ภูาวะธุุรกิจัทัำ�วไปภูายในิประเทำศชะลอตั่วลง และจัากกำาลัง
ซ่ื้�อข้องผู้้�บรโิภูคทีำ�ลดำลง ทำำาให�มีการลดำการกกัตุ่นิเคร่�องอุปโภูคบรโิภูค ในิ
ส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�าง
หนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ 50.4 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์ภูาวะ
เศรษฐกิจัภูายในิประเทำศฟ้ิ�นิตั่ว และธุุรกิจัหลายสาข้ากลับมาดำำาเนิินิงานิ
ไดำ� จัากปัญหาการแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 คลี�คลายลง

ในค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคการุผู้ลิต่ ใน
เดืือนปัจจุบันอย่้ที�รุะดัืบ 26.1 ปรัุบตั่วลดืลงจากเดืือนก่อนหน�า                
ที�รุะดัืบ 29.5 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์การผู้ลิต่ทีำ�
ลดำลง เน่ิ�องจัากมาต่รการล็อกดำาวน์ิ ส่งผู้ลทำำาให�เกิดำข้�อจัำากัดำในิการออก
มาใช�จ่ัายข้องผู้้�บริโภูค อีกทัำ�งธุุรกิจัหลายสาข้าไม่สามารถเปิดำกิจัการไดำ�
อยา่งเต็่มกำาลัง และมีการปรับตั่วโดำยการลดำปริมาณ์การผู้ลิต่และลดำการ
จั�างงานิลง เพ่�อลดำค่าใช�จ่ัายดำ�านิต่�นิทุำนิข้องกิจัการ และเพิ�มสภูาพคล่อง
ให�แก่กิจัการ  จัากการจั�างงานิทีำ�ลดำลง ส่งผู้ลทำำาให�รายไดำ�ข้องผู้้�บริโภูค
ชะลอต่วัลงอยางต่่อเนิ่�อง ทำำาให�การจัับจ่ัายใช�สอยลดำลงมากยิ�งข้้�นิ ในิส่วนิ
ข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�า
อย้่ทีำ�ระดัำบ 49.4 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์ภูาครัฐจัะผู่้อนิ
คลายมาต่รการควบคุมโรค และปลดำล็อกดำาวน์ิ ประกอบกับแนิวโนิ�มผู้้�
บริโภูคจัะมีกำาลังซ่ื้�อเพิ�มข้้�นิจัากการกลับมาทำำางานิ

ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME
ในเข้ต่กรุุงเทพิ่ฯ และปริุมณ์ฑล 

ปรุะจำาเดืือนเมษายน 2563

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

• ดืัชนีความเชื�อมั�นผู้้ �ปรุะกอบการุ SME ในเข้ต่
กรุุงเทพิ่ ฯ และปริุมณ์ฑล ปรัุบตั่วลดืลง จากเดืือนก่อนมา
อย่้ที�รุะดืบั 27.8 เปน็ผู้ลมาปจัจัยดื�านคำาสั�งซืื้�อ และปรุมิาณ์
การุผู้ลิต่ การุค�า และบริุการุปรัุบตั่วลดืลง ส่งผู้ลทำาให�กำาไรุ
ข้องกิจการุลดืลงอย่างเห็นไดื�ชัดื โดืยเฉีพิ่าะในภูาคการุ
บริุการุที�ปรัุบตั่วลดืลงมากที�สุดืเมื�อเทียบกับภูาคการุผู้ลิต่
และภูาคการุค�า

• จากการุจำากัดืกิจกรุรุมทางเศรุษฐกิจ และมาต่รุการุ
เคอร์ุฟิิว ธุุรุกิจหลายสาข้าต่�องปิดืตั่วลงชั�วครุาว ส่งผู้ลทำาให�
ภูาวะธุุรุกิจทั�วไปภูายในปรุะเทศชะลอตั่ว 

• กำาลังซืื้�อข้องผู้้�บริุโภูคลดืลงอย่างต่่อเนื�องต่ามรุาย
ไดื� จากการุถ้กพัิ่กงาน และเลกิจ�าง ทำาให�มีการุลดืการุกกัตุ่น
เครืุ�องอุปโภูคบริุโภูค
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ในค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคการุค�า ใน
เดืือนปัจจุบันอย่้ที�รุะดืับ  27.7 ปรุับตั่วลดืลงจากเดืือนก่อนหน�า              
ที�รุะดัืบ 29.9 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์การค�าปรับ
ตั่วลดำลง ส่งผู้ลทำำาให�ค่าดัำชนีิ ฯ ปรับตั่วลดำลงในิเก่อบทุำกสาข้าธุุรกิจั โดำย
เฉพาะการให�บริการสถานีินิำ�ามันิ และสาข้ารถจัักรยานิยนิต์่/รถยนิต์่ 
เน่ิ�องจัากมาต่รการควบคุมโรคอย่างเข้�มงวดำข้้�นิ ทำำาให�ประชาชนิลดำการ
เดิำนิทำางทีำ�ไม่จัำาเป็นิ อีกทัำ�งจัากความกังวลต่่อการติ่ดำเช่�อ สถานิประกอบ
การ สถานิศ้กษา และบริษัทำต่่างๆ เปลี�ยนิร้ปแบบการทำำางานิเป็นิ work 
form home ส่งผู้ลทำำาให�ประชาชนิไม่มีความจัำาเป็นิในิใช�ยานิพาหนิะ 
และการบำารุงรักษา/ซ่ื้อมแซื้มทัำ�งรถยนิต์่ส่วนิบุคคลและรถยนิต์่เชิง
พาณิ์ชย์  อีกทัำ�งผู้ลกระทำบจัากมาต่รการงดำข้ายเคร่�องด่ำ�มแอลกอฮอล์ ซ้ื้�ง
เป็นิสินิค�าหลกัทีำ�สร�างยอดำข้ายให�แก่ร�านิค�าโชว์ห่วย ประกอบกบักำาลังซ่ื้�อ
ข้องกลุ่มแรงงานิลดำลงต่ามรายไดำ� ทำำาให�มีการออกมาใช�จ่ัายลดำลงมากยิ�ง
ข้้�นิ ส่งผู้ลให�ยอดำจัำาหนิ่ายข้องร�านิค�าสินิค�าอุปโภูคบริโภูคทัำ�วไปยังลดำลง
อย่างต่่อเน่ิ�อง ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำ
การณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ 48.6 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการ
ประเมินิแนิวโนิ�มผู้้�บริโภูคภูายในิประเทำศจัะเริ�มออกมาจัับจ่ัายใช�สอยเพิ�ม
มากข้้�นิ 

ในค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคการุบริุการุ ใน
เดืือนปัจจุบันอย่้ที�รุะดืับ  28.6 ปรุับตั่วลดืลงจากเดืือนก่อนหน�า                 
ที�รุะดัืบ 32.3 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์การบริการ
ปรับตั่วลดำลง ซ้ื้�งเป็นิผู้ลกรทำบมาจัากการแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 
ทีำ�ส่งผู้ลทำำาให�สถานิประกอบการหลายสาข้าปิดำตั่วลงทำำาให�กลุ่มแรงงานิ
เดิำนิทำางกลับภู้มิลำาเนิาในิช่วงพักการจั�างงานิ อีกทัำ�งจัากการปิดำเส�นิ
ทำางการบินิทัำ�งภูายในิและระหว่างประเทำศ ทำำาให�จัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวลดำ
ลงมากยิ�งข้้�นิ ส่งผู้ลกระทำบไปยังธุุรกิจัทีำ�เกี�ยวเน่ิ�อง โดำยเฉพาะสาข้าทีำ�พัก
โรงแรมมีค่าดัำชนีิ ฯ ลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 35.4 มาอย้่ทีำ�ระดัำบ
 24.4 ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิ และส่งผู้ลกระทำบต่่อเนิ่�องไปยงัสาข้าข้นิส่งมวลชนิ
ไม่ประจัำาทำาง จัากจัำานิวนิแรงงานิและนัิกท่ำองเทีำ�ยวทีำ�งดำการเดิำนิทำาง ในิ
ส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�าง
หนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ 52.3 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการประเมินิภูาครัฐจัะมี
การผู่้อนิปรนิมาต่รการควบคุมโรค ส่งผู้ลทำำาให�ธุุรกิจัทีำ�ปิดำตั่วชั�วคราวกลับ
มาเปิดำกิจัการไดำ�อย่างปกติ่
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ปัจจัยภูาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศและอำานาจซืื้�อข้องปรุะชาชน
ส่งผู้ลต่่อกิจการุมากที�สุดื โดำยปัจัจััยทีำ�ส่งผู้ลกระทำบรองลงมา ไดำ�แก่ 
มาต่รการในิดำ�านิต่่าง ๆ  ข้องรัฐบาลต่่อกิจัการ การเปลี�ยนิแปลงพฤต่กิรรม
ข้องผู้้�บริโภูค  การแข่้งขั้นิในิต่ลาดำ และราคาต่�นิทุำนิสินิค�า/ค่าแรง ต่าม
ลำาดัำบ

ดัืชนีภูาวะเศรุษฐกิจและธุุรุกิจ SME
ปรุะจำาเดืือนเมษายน 2563

ภูาพรวมดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัในิเข้ต่กรุงเทำพ ฯ 
และปริมณ์ฑ์ล ปรับตั่วลดำลงในิทุำกค่าดัำชนีิ ซ้ื้�งดัำชนีิภูาพรวมธุุรกิจั
ปรับตั่วลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 18.7 มาอย้่ทีำ�ระดัำบ 13.3 
ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิ เน่ิ�องจัากการจัำากัดำกิจักรรมทำางเศรษฐกิจั และ
มาต่รการเคอร์ฟิิวทีำ�ส่งผู้ลทำำาให�ธุุรกิจัไม่สามารถเปิดำดำำาเนิินิการไดำ�
อยา่งเต็่มกำาลัง อีกทัำ�งจัากกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บรโิภูคทีำ�ลดำลง ส่งผู้ลทำำาให�
ลดำการออกมาจัับจ่ัายใช�สอย และลดำการกักตุ่นิเคร่�องอุปโภูค
บริโภูค ทำำาให�ธุุรกิจัลดำปริมาณ์การผู้ลิต่สินิค�าและการใช�กำาลังการ
ผู้ลิต่ลง เพ่�อลดำปัญหาจัำานิวนิสินิค�าคงคลังและรักษาสภูาพคล่อง
ข้องกิจัการ 
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ค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในเดืือนปจัจุบันอย่้ที�
รุะดัืบ 27.8  ปรัุบตั่วลดืลงจากเดืือนก่อนที�รุะดัืบ 34.1 เป็นิผู้ลมาจัาก
ปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ ปริมาณ์การผู้ลิต่ การค�าและการบริการ ทีำ�ปรับตั่ว
ลดำลง ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรลดำลงอยา่งเหน็ิไดำ�ชัดำ ซ้ื้�งจัากมาต่รการควบคมุการ
เดิำนิทำางทัำ�งภูายในิและระหว่างประเทำศ และการควบคุมการข้นิส่งสินิค�า
ผู่้านิทำางชายแดำนิไทำย-มาเลเซีื้ย ทีำ�ส่งผู้ลทำำาให�มีจัำานิวนินิกัท่ำองเทีำ�ยวลดำลง
 โดำยเฉพาะจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่่างชาติ่ทีำ�หายไป อีกทัำ�งยังกระทำบต่่อ
ต่ลาดำการค�าระหว่างประเทำศ ไม่สามารถข้นิส่งสินิค�าอุปโภูคบริโภูคผู่้านิ
ทำางชายแดำนิไดำ� ส่งผู้ลทำำาให�รายไดำ�ข้องกลุ่มผู้้�ประกอบการ และกำาลังซ่ื้�อ
ข้องผู้้�บริโภูคกลุ่มแรงงานิชะลอตั่วลง ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�
ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ 54.1 เป็นิผู้ล
มาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์แนิวโนิ�มภูาวะเศรษฐกิจัจัะฟ้ิ�นิตั่ว จัาก
กิจักรรมทำางเศรษฐกิจัทีำ�กลับมาดำำาเนิินิงานิไดำ�ปกติ่

ในค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคการุผู้ลิต่ ใน
เดืือนปัจจุบันอย่้ที�รุะดืบั 29.2 ปรุบัตั่วลดืลง จากเดืือนกอ่นหน�าที�รุะดืบั 
34.2 เป็นิผู้ลมาจัากปจััจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปรมิาณ์การผู้ลติ่ปรบัตั่วลดำลง 
ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการลดำลงอย่างเห็นิไดำ�ชัดำ ซ้ื้�งมีค่าดัำชนีิ ฯ ลดำลงในิ
ทุำกสาข้าธุุรกิจั โดำยเฉพาะสาข้าไม�และเฟิอรนิ์ิเจัอร์ ปรับตั่วลดำลงจัากเด่ำอนิ
ก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 44.2 มาอย้ที่ำ�ระดัำบ 28.8 เน่ิ�องจัากจัำานิวนิผู้้�บริโภูคทีำ�ลดำ
ลงอย่างมากทัำ�งชาวไทำยและชาวต่่างชาติ่ ทำำาให�สถานิประกอบการหลาย
แห่งปิดำตั่วชั�วคราว และจัากกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคทีำ�ลดำลงอย่างต่่อเน่ิ�อง 
ทำำาให�ลดำการใช�จ่ัายทัำ�งในิหมวดำสินิค�าคงทำนิ และสินิค�าอุปโภูคบริโภูค ในิ
ส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�าง
หนิ�าอย้ที่ำ�ระดัำบ 53.1 ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์ในิอนิาคต่ภูาวะเศรษฐกิจั
จัะดีำข้้�นิ และผู้้�บริดำภูคจัะมีความต่�องการสินิค�าเพิ�มข้้�นิ

ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคใต่�
ปรุะจำาเดืือนเมษายน 2563

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

• ค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคใต่� 
ปรัุบตั่วลดืลง จากเดืือนก่อนมาอย่้ที�รุะดัืบ 27.8 เป็นผู้ลมา
จากปัจจัยดื�านคำาสั�งซืื้�อ ปริุมาณ์การุผู้ลิต่ การุค�าและการุ
บริุการุ ที�ปรัุบตั่วลดืลง ส่งผู้ลทำาให�กำาไรุลดืลงอย่างเห็นไดื�
ชัดื

• ค่าดัืชนี ฯ ลดืลงในทุกภูาคธุุรุกิจ เป็นผู้ลมาจาก
ความซื้บเซื้าข้องธุุรุกิจการุท่องเที�ยว และธุุรุกิจต่่อเนื�อง และ
การุควบคุมการุส่งออกสินค�าอุปโภูคบริุโภูคผู่้านด่ืาน
ชายแดืน ไทย-มาเลเซีื้ย ทำาให�กิจกรุรุมทางเศรุษฐกิจ รุาย
ไดื� และกำาลังซืื้�อ ชะลอตั่วลง
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ในค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคการุค�า              
ในเดืือนปัจจุบันอย่้ที�รุะดัืบ 28.9 ปรัุบตั่วลดืลงจากเดืือนก่อนหน�า           
ที�รุะดัืบ 35.6 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ ปริมาณ์การค�าทีำ�ปรับตั่ว
ลดำลง  ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรลดำลงอย่างเห็นิไดำ�ชัดำ ซ้ื้�งมีค่าดัำชนีิ ฯ ลดำลงในิทุำก
สาข้าธุุรกิจั เน่ิ�องจัากสถานิการณ์์การแพร่ระบาดำไวรัสโควิดำ-19 ส่งผู้ล
ทำำาให�ธุุรกิจัหลายสาข้าต่�องปิดำตั่วชั�วคราว จัากความกังวลต่่อการต่ิดำเช่�อ
ไวรัสโควิดำ-19 และจัำานิวนิผู้้�บริโภูคทัำ�งชาวไทำยและชาวต่่างชาติ่ทีำ�ปรับตั่ว
ลดำลงอยา่งมาก ธุุรกจิัจ้ังมีการพกังานิและเลกิจั�างแรงงานิ ทำำาให�ผู้้�บริโภูค
กลุ่มแรงงานิมีกำาลังซ่ื้�อลดำลง และลดำการออกมาจัับจ่ัายใช�สอย  สะทำ�อนิ
จัากยอดำคำาสั�งซ่ื้�อหมวดำสินิค�าอุปโภูคและบริโภูคทัำ�งภูาคการค�าส่งและค�า
ปลีก และความต่�องการใช�บริการการบำารุง/ซ่ื้อมแซื้มรถทัำ�งรถส่วนิบุคคล
และเชิงพาณิ์ชยที์ำ�ปรับตั่วลดำลง  ในิสว่นิข้องคา่ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบ
การ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ 53.1 ผู้้�ประกอบการ
คาดำการณ์์กำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคจัะฟ้ิ�นิตั่ว ภูายหลังปัญหาการแพร่ระบาดำ
ข้องไวรัสคลี�คลาย และกลับมาทำำางานิไดำ�

ในค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคการุบริุการุ ใน
เดืือนปัจจุบันอย่้ที�รุะดัืบ 25.9 ปรุบัตั่วลดืลง จากเดืือนกอ่นหน�าที�รุะดืบั
 32.3 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ ปริมาณ์การบริการทีำ�ปรับตั่ว
ลดำลง  ซ้ื้�งปรับตั่วลดำลงในิทุำกสาข้าธุุรกิจั โดำยเฉพาะสาข้าการท่ำองเทีำ�ยว 
และการข้นิส่งสินิค�า เน่ิ�องจัากมาต่รการควบคุมการเดิำนิทำาง และการส่ง
ออกสนิิค�าระหวา่งประเทำศ ทำำาให�จัำานิวนินิกัท่ำองเทีำ�ยวชาวต่่างชาต่หิายไป
 และความต่�องการสินิค�าข้องผู้้�บริโภูคข้องผู้้�บริโภูคชาวต่่างชาติ่ลดำลง จัาก
ข้�อจัำากัดำดำ�านิการข้นิส่งสินิค�าผู่้านิชายแดำนิ ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อ
มั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้ที่ำ�ระดัำบ 55.9 เปน็ิ
ผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์จัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวทัำ�งชาวไทำยและ

ชาวต่่างชาติ่จัะคลายความกังวลต่่อการติ่ดำเช่�อ และมีการท่ำองเทีำ�ยวเพิ�ม
ข้้�นิ

ดัืชนีภูาวะเศรุษฐกิจและธุุรุกิจ SME
ปรุะจำาเดืือนเมษายน 2563

ภูาพรวมดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจั ภูาคใต่�  ปรับตั่ว
ลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า โดำยปรับตั่วลดำลงในิทุำกค่าดัำชนีิ เน่ิ�องจัาก
จัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวทัำ�งชาวไทำยและชาวต่่างชาติ่ลดำลง โดำยเฉพาะ
นัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่่างชาติ่ทีำ�หายไป จัากการปิดำเส�นิทำางการบินิ
ระหว่างประเทำศ อีกทัำ�งการควบคุมการข้นิส่งสินิค�าผู่้านิทำาง
ชายแดำนิ  ส่งผู้ลกระทำบต่่อธุุรกิจัทีำ�ทำำาการค�ากับต่่างประเทำศ ไม่ว่า
จัะเปน็ิการข้นิสง่สินิค�าอุโภูคบรโิภูค และสนิิค�าเกษต่ร ซ้ื้�งจัากปจััจััย
ดัำงกล่าวทำำาให�ภูาพรวมข้องธุุรกิจัมีค่าดัำชนีิลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิ
หนิ�าทีำ�ระดัำบ 26.3 มาอย้่ทีำ�ระดัำบ 9.2  ส่งผู้ลทำำาให�ภูาพรวมภูาวะ
เศรษฐกจิัข้องประเทำศปรบัตั่วลดำลงจัากเด่ำอนิกอ่นิหนิ�าเช่นิเดำยีวกันิ
ทีำ�ระดัำบ 19.6 มาอย้่ทีำ�ระดัำบ 5.3 ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิ
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ปัจจัยมาต่รุการุในดื�านต่่าง ๆ  ข้องรัุฐบาลต่่อกิจการุ  ส่งผู้ลต่่อ
กิจการุมากที�สุดื โดำยปัจัจััยทีำ�ส่งผู้ลกระทำบรองลงมา ไดำ�แก่ ภูาวะเศรษฐกิจั
ในิประเทำศและอำานิาจัซ่ื้�อข้องประชาชนิ การเปลี�ยนิแปลงพฤติ่กรรมข้อง
ผู้้�บริโภูค  ราคาต่�นิทุำนิสินิค�า/ค่าแรง  และการแข่้งขั้นิในิต่ลาดำ ต่ามลำาดัำบ
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ค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในเดืือนปจัจุบันอย่้ที�
รุะดัืบ 26.4 ปรัุบตั่วลดืลง จากเดืือนก่อนที�รุะดัืบ 28.4 เป็นิผู้ลมาจัาก
ปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ ปริมาณ์การผู้ลิต่ การค�า และบริการ และการลงทุำนิ
ทีำ�ปรับตั่วลดำลง โดำยเฉพาะในิภูาคการค�าทีำ�มีค่าดัำชนีิ ฯ ปรับตั่วลดำลง มาก
ทีำ�สุดำเม่�อเทีำยบกับภูาคการผู้ลิต่ และภูาคการบริการ เน่ิ�องจัากมาต่รการ
ควบคุมโรคทีำ�เข้�มงวดำ ทำำาให�การเดิำนิทำางและการจัับจ่ัายใช�สอยข้องผู้้�
บริโภูคลดำลงมากยิ�งข้้�นิ  อีกทัำ�งกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคทีำ�ลดำลง ทัำ�งในิกลุ่ม
แรงงานิทีำ�ไดำ�รับผู้ลกระทำบจัากธุุรกจิัหลายสาข้าทีำ�ปิดำตั่วชั�วคราว และกลุ่ม
เกษต่รกร เน่ิ�องจัากอย้่ช่วงปิดำหนิ�ากรีดำยาง และนิอกฤด้ำกาลทำำานิา ทำำาให�
ผู้้�บริโภูคลดำการใช�จ่ัายในิสินิค�าอุปโภูคบริโภูค ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความ
เช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ 53.7 
ผู้้�ประกอบการประเมนิิกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคฟ้ิ�นิตั่ว จัากแนิวโนิ�มการแพร่
ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 คลี�คลาย ทำำาให�ธุุรกิจักลับมาเปิดำตั่ว แรงงานิ
สามารถกลบัมาทำำางานิไดำ�  อีกทัำ�งยังกลับเข้�าส่้ช่วงกรีดำยาง และเริ�มฤด้ำการ
ทำำานิา ส่งผู้ลทำำาให�ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์ความต่�องการสินิค�าข้องผู้้�
บริโภูคทัำ�งสินิค�าทำางการเกษต่รและสินิค�าอุปโภูคบริโภูคเพิ�มข้้�นิ

ในค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคการุผู้ลิต่ ใน
เดืือนปัจจุบันอย่้ที�รุะดืบั 24.4 ปรุบัตั่วลดืลง จากเดืือนกอ่นหน�าที�รุะดืบั
 26.6 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ ปริมาณ์การผู้ลิต่ และการลงทุำนิ
ทีำ�ปรับตั่วลดำลง   เนิ่�องจัากความต่�องการสินิค�าทัำ�งหมวดำสินิค�าอุปโภูค
บริโภูคและหมวดำสินิค�าคงทำนิลดำลง  ปัจัจััยสำาคัญเป็นิผู้ลมาจัากกำาลังซ่ื้�อ
ข้องผู้้�บริโภูคทีำ�ลดำลง และความกังวลต่่อการแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 
รวมถ้งมาต่รการการควบคุมโรค ทีำ�เป็นิข้�อจัำากัดำทำำาให�ผู้้�บริโภูคไม่สามารถ
เดิำนิทำางออกมาใช�จ่ัายไดำ� ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ 
SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ 59.5 ผู้้�ประกอบการมีความ
เช่�อมั�นิว่าความต่�องการซ่ื้�อข้องผู้้�บรโภูคจัะปรับตั่วเพิ�มข้้�นิ

ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME
ภูาคต่ะวันออกเฉีียงเหนือ

ปรุะจำาเดืือนเมษายน 2563

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

• ค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในภูาค
ต่ะวันออกเฉีียงเหนือ ปรัุบตั่วลดืลง จากเดืือนก่อนมาอย่้ที�
รุะดัืบ 26.4  เป็นผู้ลมาจากการุปรัุบตั่วลดืลงข้องปัจจัยองค์
ปรุะกอบ โดืยเฉีพิ่าะคำาสั�งซืื้�อ และปริุมาณ์การุผู้ลิต่ การุค�า 
และบริุการุ  และกำาไรุข้องกิจการุ ส่งผู้ลทำาให�มีการุลงทุน
ลดืลง

• ค่าดัืชนี ฯ ปรัุบตั่วลดืลงในเกือบทุกสาข้าธุุรุกิจ โดืย
เฉีพิ่าะการุบริุการุนำ�ามัน บริุการุเสริุมความงาม และการุค�า
ปลีก (ดัื�งเดิืม) 

• กำาลังซืื้�อข้องผู้้�บริุโภูคปรัุบตั่วลดืลงอย่างต่่อเนื�อง 
ทั�งกลุ่มแรุงงาน และกลุ่มเกษต่รุกรุ ทำาให�มีการุลดืการุใช�จ่าย
ในสินค�าอุปโภูคบริุโภูค
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ในค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคการุค�า ใน
เดืือนปัจจุบันอย่้ที�รุะดัืบ 27.2 ปรุบัตั่วลดืลง จากเดืือนกอ่นหน�าที�รุะดืบั
 30.1 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ ปริมาณ์การค�า และการลงทุำนิ
ปรับตั่วลดำลง ส่งผู้ลกระทำบต่่อค่าดัำชนีิ ฯ ปรับตั่วลดำลงในิเก่อบทุำกสาข้า
ธุุรกิจั เน่ิ�องจัากกำาลังซ่ื้�อข้องประชาชนิลดำลง รวมถ้งมาต่รการควบคมุโรค
ทีำ�เข้�มงวดำมากข้้�นิ โดำยเฉพาะการให�บริการนิำ�ามันิและหมวดำสินิค�าอุปโภูค
บริโภูค จัากความต่�องการบริโภูค และการเดิำนิทำางสัญจัรข้องประชาชนิ
ลดำลงมากยิ�งข้้�นิ อีกทัำ�งปัจัจััยดัำงกล่าวยังส่งผู้ลกระทำบต่่อยอดำคำาสั�งซ่ื้�อทีำ�
ลดำลงในิสาข้าร�านิซ่ื้อม/บำารุงยานิยนิต์่ เพราะประชาชนิไม่มีความจัำาเป็นิ
ในิการเดิำนิทำาง และพยายามลดำค่าใช�จ่ัายทีำ�ไม่จัำาเป็นิ ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิ
ความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ
 50.2 ผู้้�ประกอบการประเมินิแนิวโนิ�มประชาชนิกลับออกมาใช�ชีวิต่ประจัำา
วันิไดำ�ปกติ่  จ้ังคาดำการณ์์แนิวโนิ�มผู้้�บริโภูคมีความต่�องการสินิค�าอุปโภูค
บริโภูคเพิ�มข้้�นิ 

ในค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคการุบริุการุ ใน
เดืือนปัจจุบันอย่้ที�รุะดืบั 27.0 ปรุบัตั่วลดืลง จากเดืือนกอ่นหน�าที�รุะดืบั
 28.1 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และการลงทำุนิทีำ�ปรับตั่วลดำลง 
โดำยเฉพาะร�านิเสริมสวย ฟิิต่เนิสเซื้นิเต่อร์ ร�านิเกมส์ เน่ิ�องจัากเป็นิสาข้า
ธุุรกิจัทีำ�ถ้กสั�งปิดำชั�วคราว ต่ามมาต่รการควบคุมโรค อย่างไรก็ต่ามในิช่วง
การปิดำตั่วชั�วคราวข้องธุุรกิจัหลายสาข้า ทำำาให�ผู้้�ประกอบการใช�โอกาสในิ
การซ่ื้อมแซื้มและปรับปรุงร�านิ ส่งผู้ลทำำาให�ยอดำคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์การ
ให�บริการก่อสร�างปรับตั่วเพิ�มข้้�นิอย่างมาก จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ  
19.6 และ 16.1 มาอย้่ทีำ�ระดัำบ 54.3 และ 54.3  ต่ามลำาดัำบ ในิส่วนิข้อง
ค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่
ทีำ�ระดัำบ 53.1 ผู้้�ประกอบการประเมินิแนิวโนิ�มนัิกท่ำองเทีำ�ยวและคนิเริ�ม
ออกมาสัญจัรเพิ�มข้้�นิ ภูายหลังมีการปลดำล็อกดำาวน์ิ

ดัืชนีภูาวะเศรุษฐกิจและธุุรุกิจ SME
ปรุะจำาเดืือนเมษายน 2563

ภูาพรวมดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัภูาคต่ะวันิออกเฉียง
เหน่ิอ ปรับตั่วลดำลงอยา่งเห็นิไดำ�ชัดำ โดำยเฉพาะดัำชนีิสภูาพคล่องข้อง
กิจัการทีำ�ปรับตั่วลดำลงอย่างมาก จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 17.8 
มาอย้่ทีำ�ระดัำบ 12.1  เน่ิ�องจัากผู้้�บริโภูคยังคงมีความกังวลต่่อราย
ไดำ�ในิอนิาคต่ รวมถ้งมาต่รการควบคุมโรค ทีำ�ทำำาให�ผู้้�บริโภูคยังคงลดำ
การออกมาจัับจ่ัายใช�สอยอย่างต่่อเน่ิ�อง อีกทัำ�งธุุรกิจัต่�องเผู้ชิญกับ
ปัญหาหนีิ�สินิข้องกิจัการทีำ�ปรับตั่วเพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลให�ภูาพรวมธุุรกิจั
ปรับตั่วลดำลง จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 11.8 มาอย้่ทีำ�ระดัำบ 9.6 
ต่ามลำาดัำบ



ปัจจัยภูาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศและอำานาจซืื้�อข้องปรุะชาชน
ส่งผู้ลต่่อกิจการุมากที�สุดื โดำยปัจัจััยทีำ�ส่งผู้ลกระทำบรองลงมา ไดำ�แก่    
มาต่รการในิดำ�านิต่่าง ๆ  ข้องรัฐบาลต่่อกิจัการ การเปลี�ยนิแปลงพฤต่กิรรม
ข้องผู้้�บริโภูค การแข่้งขั้นิในิต่ลาดำ และราคาต่�นิทุำนิสินิค�า/ค่าแรง ต่าม
ลำาดัำบ
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ค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในเดืือนปจัจุบันอย่้ที�
รุะดัืบ 27.6 ปรัุบตั่วลดืลงจากเดืือนก่อนที�รุะดัืบ 30.9 เป็นิผู้ลมาจัาก
ปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปรมิาณ์การผู้ลติ่ การค�าและบรกิารปรับตั่วลดำลง
 ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการลดำลงอย่างเห็นิไดำ�ชัดำ เน่ิ�องจัากปัญหาการ
แพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 ส่งผู้ลทำำาให�มีมาต่รการควบคุมโรคเข้�มงวดำ
 และมาต่รการเคอร์ฟิิว ทีำ�ส่งผู้ลทำำาให�สถานิประกอบการหลายแห่งปิดำตั่ว
ลงชั�วคราว อีกทัำ�งส่งผู้ลทำำาให�ธุุรกิจัทีำ�ยงัเปิดำกิจัการ มีข้�อจัำากัดำดำ�านิเวลาไม่
สามารถเปิดำทำำาดำำาเนิินิการไดำ�อย่างเต็่มกำาลัง เช่นิห�างสรรพสินิค�า ต่ลาดำ 
ร�านิค�าสินิค�าอุปโภูคบริโภูคทัำ�วไป ซ้ื้�งส่งผู้ลกระทำบโดำยต่รงต่่อการจั�างงานิ
 จัากธุุรกิจัต่�องปรับลดำค่าใช�จ่ัายข้องกิจัการ เพ่�อรักษาสภูาพคล่องข้อง
กิจัการ โดำยการลดำการจั�างงานิลง อีกทัำ�งภูาคการส่งออกสินิค�าผู้ลไมฤด้ำ
ร�อนิ เช่นิ ทุำเรียนิ มังคุดำ และเงาะ ไดำ�รับผู้ลกระทำบจัากมาต่รการควบคุม
การข้นิส่งสินิค�า ทำำาให�การส่งออกมีความล่าช�า และการปิดำต่ลาดำข้อง
ประเทำศค่้ค�า ทำำาให�มีรายไดำ� และกำาลังซ่ื้�อชะลอตั่วลงอย่างต่่อเน่ิ�อง  ในิ
ส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�าง
หนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ 52.4 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์ธุุรกิจัจัะ
กลับมาดำำาเนิินิงานิไดำ� ส่งผู้ลทำำาให�เกิดำการจั�างงานิ และสร�างรายไดำ�ให�แก่
กลุ่มแรงงานิ ทำำาให�มีกำาลังซ่ื้�อเพิ�มข้้�นิ 

ในค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคการุผู้ลิต่ ใน
เดืือนปัจจุบันอย่้ที�รุะดืบั 23.2 ปรุบัตั่วลดืลง จากเดืือนกอ่นหน�าที�รุะดืบั
 36.2 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์การผู้ลิต่ปรับตั่วลดำ
ลงอย่างมาก ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการลดำลงอย่างเห็นิไดำ�ชัดำ เน่ิ�องจัาก
มาต่รการควบคมุโรคทีำ�เข้�มงวดำ ทำำาให�สถานิประกอบการหลายแหง่ปิดำตั่ว
ชั�วคราว ธุุรกิจัจ้ังต่�องปรับตั่วโดำยการลดำการจั�างงานิลง เพ่�อลดำค่าใช�จ่ัาย
และเพิ�มสภูาพคล่องให�แก่ธุุรกิจั ซ้ื้�งส่งผู้ลกระทำบโดำยต่รงต่่อกลุ่มแรงงานิ
 ทำำาให�มีกำาลังซ่ื้�อลดำลง และลดำการออกมาจัับจั่ายใช�สอย โดำยเฉพาะในิ
หมวดำสินิค�าคงทำนิ ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME 
คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้ที่ำ�ระดัำบ 31.0 เปน็ิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการ
คาดำการณ์์กำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคกลุ่มแรงงานิจัะปรับตั่วเพิ�มข้้�นิ

ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME
ภูาคต่ะวันออก

ปรุะจำาเดืือนเมษายน 2563

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

• ค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาค
ต่ะวันออก ปรัุบตั่วลดืลง จากเดืือนก่อนมาอย่้ที�รุะดัืบ 27.6 
เป็นผู้ลมาจากการุปรัุบตั่วลดืลง โดืยเฉีพิ่าะคำาสั�งซืื้�อ และ
ปริุมาณ์การุผู้ลิต่ การุค�า และบริุการุ ส่งผู้ลทำาให�กำาไรุข้อง
กิจการุลดืลงอย่างเห็นไดื�ชัดื

• การุปิดืสถานปรุะกอบการุ ทำาให�มีการุลดืจำานวน
แรุงงาน ส่งผู้ลให�ผู้้�บริุโภูคกลุ่มแรุงงาน มีกำาลังซืื้�อลดืลง และ
ลดืการุออกมาจับจ่ายใช�สอยอย่างต่่อเนื�อง

• จากมาต่รุการุควบคุมการุส่งออกสินค�ารุะหว่าง
ปรุะเทศ ส่งผู้ลกรุะทบต่่อการุส่งออกผู้ลไม�ฤด้ืรุ�อน เช่น 
ทุเรีุยน มังคุดื และเงาะ เป็นต่�น มีความล่าช�า และไม่สามารุถ
ส่งออกไดื�อย่างเต็่มกำาลัง 
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ในค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคการุค�า ใน
เดืือนปัจจุบันอย่้ที�รุะดัืบ 30.8 ปรัุบตั่วเพิิ่�มข้้�นจากเดืือนก่อนหน�าที�
รุะดัืบ 28.6 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์การค�าทีำ�ปรับ
ตั่วเพิ�มข้้�นิ โดำยเฉพาะสาข้าวัสดุำก่อสร�าง ทีำ�ปรับตั่วเพิ�มข้้�นิอย่างมาก จัาก
ความต่�องการสินิค�าในิการก่อสร�าง และสาข้าสินิค�าเกษต่รปรับตั่วเพิ�มข้้�นิ
 เน่ิ�องจัากอย้่ในิช่วงเก็บเกี�ยวผู้ลไม�ฤด้ำร�อนิเช่นิ ทุำเรียนิ มังคุดำ และเงาะ 
ประกอบกับมีการบริโภูคสินิค�าจัำาเป็นิในิการดำำารงชีพมากข้้�นิ จัาก
มาต่รการการเยียวยาข้องภูาครัฐ ทีำ�ช่วยพยุงค่าใช�จ่ัายข้องผู้้�บริโภูค ในิส่วนิ
ข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�า
อย้่ทีำ�ระดัำบ 46.2 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์ภูาวะเศรษฐกิจั
ภูายในิประเทำศจัะฟ้ิ�นิตั่วเพิ�มข้้�นิ จัากการผู่้อนิปรนิมาต่รการควบคุมโรค 

ในค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคการุบริุการุ ใน
เดืือนปัจจุบันอย่้ที�รุะดัืบ 27.8 ปรัุบตั่วลดืลงจากเดืือนก่อนหน�าที�รุะดัืบ
 31.1  เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์การบริการทีำ�ปรับ
ตั่วลดำลง  เน่ิ�องจัากมาต่รการควบคุมโรค และมาต่รการเคอร์ฟิิว ส่งผู้ล
ทำำาให�ห�างสรรพสินิค�า ต่ลาดำ และธุุรกิจัหลายสาข้าต่�องปิดำตั่วลง ซ้ื้�งจัาก
ปัจัจััยดัำงกล่าวส่งผู้ลกระทำบโดำยต่รงต่่อสาข้าการข้นิส่งสินิค�า และ
การข้นิส่งมวลชนิไม่ประจัำาทำาง ทีำ�มีค่าดัำชนีิ ฯ ลดำลงมากทีำ�สุดำ อีกทัำ�งยังส่ง
ผู้ลกระทำบต่่อเน่ิ�องต่่อการบริการสถานีินิำ�ามันิ และร�านิซ่ื้อมรถ เน่ิ�องจัาก
ธุุรกิจัทีำ�ปิดำตั่วไม่มีความจัำาเป็นิในิการใช�การข้นิส่งสินิค�า และประชาชนิลดำ
การเดิำนิทำางทำำาให�ความต่�องการใช�นิำ�ามันิ และบำารุงรักษารถลดำลง ธุุรกิจั
ส่วนิใหญ่จ้ังมีการปรับลดำการจั�างงานิลง เพ่�อรักษาสภูาพคล่องข้องกิจัการ
 ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิ
ข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ 62.4 เป็นิผู้ลมาจัากการแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ
-19 ทีำ�คลี�คลาย ส่งผู้ลทำำาให�แนิวโนิ�มภูาวะเศรษฐกจิัทัำ�งภูายในิและระหวา่ง
ประเทำศปรับตั่วดีำข้้�นิ 



17

ปัจจัยภูาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศและอำานาจซืื้�อข้องปรุะชาชน
ส่งผู้ลต่่อกิจการุมากที�สุดื โดำยปัจัจััยทีำ�ส่งผู้ลกระทำบรองลงมา มาต่รการ
ในิดำ�านิต่่าง ๆ ข้องรัฐบาลต่่อกิจัการ  การเปลี�ยนิแปลงพฤติ่กรรมข้องผู้้�
บริโภูค  การแข่้งขั้นิในิต่ลาดำ และราคาต่�นิทุำนิสินิค�า/ค่าแรง ต่ามลำาดัำบ

ดัืชนีภูาวะเศรุษฐกิจและธุุรุกิจ SME
ปรุะจำาเดืือนเมษายน 2563

ภูาพรวมดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจั ภูาคต่ะวันิออก 
ปรับตั่วลดำลงในิเก่อบทุำกดัำชนีิ  ซ้ื้�งดัำชนีิภูาพรวมธุุรกิจัทีำ�ปรับตั่วลดำ
ลงมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 9.2 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 24.7 ไดำ�รับผู้ลก
ระทำบจัากมาต่รการควบคุมการข้นิส่งสินิค�า และการปิดำประเทำศ
ข้องประเทำศค่้ค�าทีำ�สำาคัญ ทำำาให�ในิช่วงฤด้ำเก็บเกี�ยวผู้ลไม�ฤด้ำร�อนิ 
เช่นิ ทุำเรียนิ  มังคุดำ และเงาะ แม�จัะมีการส่งออกเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิ
ก่อนิหนิ�า แต่่ไม่สามารถส่งออกไดำ�อยา่งเต็่มกำาลัง และมีความล่าช�า
ในิการข้นิส่ง อีกทัำ�งต่ลาดำภูายในิประเทำศไดำ�รับผู้ลกระทำบจัาก
มาต่รการควบคุมโรค ไม่ว่าจัะเป็นิห�างสรรพสินิค�า และต่ลาดำทำำาให�
ไม่สามารถจััดำพ่�นิทีำ�จัำาหน่ิายสินิค�าไดำ� ธุุรกิจัหลายสาข้าจ้ังต่�องปรับ
ลดำการจั�างงานิลง ส่งผู้ลกระทำบต่่อภูาวะเศรษฐกจิัภูายในิประเทำศ
ทีำ�ดำชันีิปรับตั่วลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 13.9 มาอย้ที่ำ�ระดัำบ
 5.2 ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิ
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ค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในเดืือนปจัจุบันอย่้ที�
รุะดัืบ 26.6 ปรัุบตั่วลดืลงจากเดืือนก่อนที�รุะดัืบ 34.8 เป็นิผู้ลมาจัาก
การปรับตั่วลดำลงในิเก่อบทุำกปัจัจััยองค์ประกอบโดำยเฉพาะปัจัจััยดำ�านิคำา
สั�งซ่ื้�อ ปริมาณ์การผู้ลิต่ การค�า และบริการทีำ�ปรับตั่วลดำลงอย่างมาก 
สาเหตุ่การลดำลงข้องปัจัจััยองค์ประกอบดัำงกล่าว เน่ิ�องจัากกำาลังซ่ื้�อข้อง
ผู้้�บริโภูคทีำ�ปรับตั่วลดำลงต่ามรายไดำ� และผู้ลกระทำบจัากปัญหาภัูยแล�ง ทีำ�
ส่งผู้ลทำำาให�ปริมาณ์ผู้ลผู้ลิต่ทำางการเกษต่รลดำลง เช่นิ ข้�าว และอ�อย ซ้ื้�งส่ง
ผู้ลกระทำบต่่อรายไดำ�ข้องภูาคเกษต่รกร ทำำาให�ผู้้�บริโภูคมีกำาลังซ่ื้�อลดำลงมาก
ยิ�งข้้�นิ รวมถ้งจัากมาต่รการควบคุมโรคทีำ�เข้�มงวดำข้้�นิ ทำำาให�จัำานิวนินัิกท่ำอง
เทีำ�ยวลดำลง และกระทำบต่่อภูาคการส่งออกสินิค�าเกษต่ร จัากความล่าช�า
ข้องการสง่ออก ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำ
การณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ 44.6 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการ
ประเมินิภูาวะภัูยแล�งจัะหมดำไป เน่ิ�องจัากเข้�าส่้ช่วงฤด้ำฝนิ ส่งผู้ลดีำต่่อภูาค
การเกษต่รจัะมีปริมาณ์ผู้ลผู้ลิต่เพิ�มมากข้้�นิ ทำำาให�มีรายไดำ� และกำาลังซ่ื้�อ
เพิ�มข้้�นิ

ในค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคการุผู้ลิต่ ใน
เดืือนปัจจุบันอย่้ที�รุะดืบั 28.3 ปรุบัตั่วลดืลง จากเดืือนกอ่นหน�าที�รุะดืบั
 29.9 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์การผู้ลิต่ทีำ�ปรับตั่ว
ลดำลง ส่งผู้ลทำำาให�ปัจัจััยดำ�านิกำาไรลดำลง เน่ิ�องจัากผู้้�บริโภูคข้าดำความเช่�อ
มั�นิต่่อรายไดำ�ในิอนิาคต่ ทำำาให�ลดำการออกมาจัับจ่ัายใช�สอย อีกทัำ�งภูาค
เกษต่รกรไดำ�รับผู้ลกระทำบจัากปริมาณ์ผู้ลผู้ลิต่ทำางเกษต่รทีำ�ลดำลง เช่นิ ข้�าว
 และอ�อย ทำำาให�ผู้้�บริโภูคมีกำาลังซ่ื้�อลดำลงมากยิ�งข้้�นิ  ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิ
ความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ
 40.4 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคากการณ์์กำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคจัะฟ้ิ�นิ
ตั่ว เน่ิ�องจัากการกลับมาทำำางานิ และภูาคเกษต่รไดำ�รับผู้ลดีำในิช่วงฤด้ำฝนิ

ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคกลาง
ปรุะจำาเดืือนเมษายน 2563

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

• ค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในเข้ต่
ภูาคกลาง ปรัุบตั่วลดืลง จากเดืือนก่อนมาอย่้ที�รุะดัืบ 26.6 
เป็นผู้ลมาจากการุปรัุบตั่วลดืลงในเกือบทุกปัจจัยองค์
ปรุะกอบ โดืยเฉีพิ่าะคำาสั�งซืื้�อ ปริุมาณ์การุผู้ลิต่ การุค�า และ
บริุการุ ที�ส่งผู้ลทำาให�กำาไรุลดืลงอย่างเห็นไดื�ชัดื

• จากสถานการุณ์์โรุครุะบาดืโควิดื-19  รุวมถ้ง
ปัญหาภัูยแล�งยังกรุะทบต่่อปริุมาณ์การุผู้ลิต่การุเกษต่รุ และ
รุายไดื� ทำาให�กำาลังซืื้�อ และผู้ลปรุะกอบการุธุุรุกิจชะลอตั่ว
ลง

• จากมาต่รุการุควบคุมการุส่งออกสินค�ารุะหว่าง
ปรุะเทศ ทำาให�เกิดืความล่าช�าในการุส่งออกไปยังต่ลาดืค่้ค�า
ที�สำาคัญ
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ในค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคการุค�า ใน
เดืือนปัจจุบันอย่้ที�รุะดืับ 24.8 ปรุับตั่วลดืลง จากเดืือนก่อนหน�า               
ที�รุะดืบั 35.6 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์การค�าทีำ�ปรับ
ตั่วลดำลง ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตั่วลดำลงอย่างมาก เน่ิ�องจัากผู้้�
บริโภูคมีกำาลังซ่ื้�อลดำลง โดำยเฉพาะผู้้�บรโิภูคกลุ่มเกษต่รกร ทีำ�ไดำ�รับผู้ลกระ
ทำบจัากปัญหาภัูยแล�ง ส่งผู้ลทำำาให�ปริมาณ์ผู้ลผู้ลิต่ทำางการเกษต่รลดำลง 
โดำยเฉพาะปริมาณ์ผู้ลผู้ลิต่กุ�งข้าว  อีกทัำ�งราคาข้ายปรับตั่วลดำลง จัากความ
ต่�องการสินิค�าข้องผู้้�บริโภูคภูายในิประเทำศทีำ�ลดำลง และผู้ลกระทำบจัาก
การควบคุมการส่งออกสินิค�าระหว่างประเทำศ ทำำาให�การส่งออกสินิค�ามี
ความล่าช�า ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำ
การณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้ที่ำ�ระดัำบ 46.4 เปน็ิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำ
การณ์์ต่ลาดำการค�าระหว่างประเทำศจัะกลับมาเปิดำตั่วไดำ� และความ
ต่�องการสินิค�าข้องผู้้�บริโภูคทัำ�งชาวไทำยและชาวต่่างชาติ่เพิ�มข้้�นิ

ในค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคการุบริุการุ ใน
เดืือนปัจจุบันอย่้ที�รุะดืับ 26.9 ปรุับตั่วลดืลง จากเดืือนก่อนหน�า               
ที�รุะดัืบ 36.9 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์การบริการ
ทีำ�ปรับตั่วลดำลง ส่งผู้ลให�ปัจัจััยดำ�านิกำาไรลดำลงอย่างมาก เน่ิ�องจัาก
มาต่รการควบคุมโรคทีำ�เพิ�มความเข้�มงวดำมากข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า อีก
ทัำ�งภูาวะเศรษฐกิจัภูายในิประเทำศทีำ�ชะลอตั่วลง โดำยเฉพาะในิภูาคการท่ำอง
เทีำ�ยว และบริการต่่างๆ จัากธุุรกิจัหลายสาข้าทีำ�ปิดำตั่วลง รวมถ้งจัำานิวนิ
นัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่่างชาต่ิทีำ�ยังคงลดำลงอย่างต่่อเน่ิ�อง จัากการปิดำเส�นิ
ทำางการบินิระหว่างประเทำศ  ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบ
การ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ 45.5 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�
ประกอบการคาดำการณ์์จัำานิวนินิักท่ำองเทีำ�ยวจัะกลับมาฟิ้�นิตั่ว ภูายหลัง
ปัญหาการแพร่ระบาดำไวรัสโควิดำ-19 คลี�คลาย



ดัืชนีภูาวะเศรุษฐกิจและธุุรุกิจ SME
ปรุะจำาเดืือนเมษายน 2563

ภูาพรวมดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัภูาคกลาง ปรับตั่ว
ลดำลง จัากเด่ำอนิก่อนิในิเก่อบทำุกดัำชนีิ โดำยเฉพาะดำัชนีิภูาพรวม
ธุุรกิจัปรับตั่วลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 26.5 มาอย้่ทีำ�ระดัำบ
 13.1 ทีำ�ไดำ�รับผู้ลกระทำบจัากปัญหาภัูยแล�ง ทำำาให�ปริมาณ์ผู้ลผู้ลิต่
ทำางการเกษต่รลดำลง และจัากมาต่รการควบคุมการส่งออกสินิค�า
ระหว่างประเทำศ ทำำาให�เกิดำความล่าช�าในิการจััดำส่งสินิค�า ไปยัง
ต่ลาดำค่้ค�าทีำ�สำาคัญไดำ� รวมถ้งจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่่างชาติ่ทีำ�ลดำ
ลงอยา่งต่่อเน่ิ�อง จัากมาต่รการควบคมุการเดิำนิทำางระหว่างประเทำศ
 ส่งผู้ลกระทำบทำำาให�ดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัข้องประเทำศปรับตั่วลดำลง
จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 6.0 มาอย้ที่ำ�ระดัำบ 3.0 ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิ
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ปัจจัยมาต่รุการุในดื�านต่่าง ๆ ข้องรัุฐบาลต่่อกิจการุ ส่งผู้ลต่่อ
กิจการุมากที�สุดื โดำยปัจัจััยทีำ�ส่งผู้ลกระทำบรองลงมา ไดำ�แก่   ภูาวะ
เศรษฐกิจัในิประเทำศและอำานิาจัซ่ื้�อข้องประชาชนิ การเปลี�ยนิแปลง
พฤติ่กรรมข้องผู้้�บริโภูค  ราคาต่�นิทุำนิสินิค�า/ค่าแรง  และการแข่้งขั้นิในิ
ต่ลาดำ ต่ามลำาดัำบ
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 ค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในเดืือนปัจจุบันอย่้
ที�รุะดัืบ 29.6 ปรัุบตั่วจากเดืือนก่อนที�รุะดัืบ 30.2 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััย
ดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์การผู้ลิต่การค�าและบรกิาร ทีำ�ปรับตั่วลดำลง โดำย
เฉพาะภูาคการบริการ ทีำ�ไดำ�รับผู้ลกระทำบจัากมาต่รการควบคุมการเดิำนิ
ทำางทัำ�งภูายในิและระหว่างประเทำศ ส่งผู้ลทำำาให�จัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวทัำ�ง
ชาวไทำยและชาวต่่างชาติ่ปรับตั่วลดำลง ส่งผู้ลกระทำบโดำยต่รงต่่อธุุรกิจัท่ำอง
เทีำ�ยว และธุุรกิจัต่่อเน่ิ�อง อย่างไรก็ต่ามสาข้าการค�าวัสดุำก่อสร�าง และสินิค�า
เกษต่รเพ่�อการต่กแต่่งมีการข้ยายตั่วเพิ�มข้้�นิ จัากธุุรกิจัส่วนิใหญ่ทีำ�มีการ
ปรับปรุงและซ่ื้อมแซื้มในิช่วงทีำ�ปิดำตั่วชั�วคราว อีกทัำ�งการบริโภูคหมวดำ
สินิค�าจัำาเป็นิปรับตั่วเพิ�มข้้�นิเล็กนิ�อย จัากมาต่รการเยียวยาข้องภูาครัฐทีำ�
ช่วยพยงุค่าใช�จ่ัายข้องผู้้�บรโิภูค ในิสว่นิข้องคา่ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบ
การ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ 60.7 ผู้้�ประกอบการ
เช่�อมั�นิสถานิการณ์์การแพร่ระบาดำไวรัสโควิดำ-19 จัะคลี�คลาย ทำำาให�แนิว
โนิ�มจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวทัำ�งชาวไทำยและชาวต่่างชาติ่ปรับตั่วเพิ�มข้้�นิ 

ในค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคการุผู้ลิต่ ใน
เดืือนปัจจุบันอย่้ที�รุะดัืบ 27.9 ปรัุบตั่วลดืลงจากเดืือนก่อนหน�าที�รุะดัืบ
 29.0 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์การผู้ลิต่ ทีำ�ปรับตั่ว
ลดำลงสง่ผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรบัตั่วลดำลงอยา่งเห็นิไดำ�ชัดำ โดำยเฉพาะ
การบริโภูคในิหมวดำสินิค�าคงทำนิทีำ�ปรับตั่วลดำลงเน่ิ�องจัากผู้้�บริโภูคมีกำาลัง
ซ่ื้�อลดำลง และลดำการออกมาจัับจ่ัายใช�สอย จัากความกังวลต่่อการติ่ดำเช่�อ
ไวรัสโควิดำ-19 และไดำ�รับผู้ลกระทำบจัากธุุรกิจัค่้ค�าทีำ�หยุดำชะงัก อย่างไร
ก็ต่ามหมวดำสินิค�าจัำาเป็นิในิการดำำารงชีพข้ยายตั่วเพิ�มข้้�นิ เช่นิ อาหารและ
เคร่�องด่ำ�ม จัากมาต่รการการเยียวยาข้องภูาครัฐ ทีำ�ช่วยพยุงค่าใช�จ่ัายข้อง
ผู้้�บริโภูคส่งผู้ลทำำาให�ค่าดัำชนีิ ฯ ภูาคการผู้ลิต่ลดำลงเล็กนิ�อย ในิส่วนิข้องค่า
ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�
ระดัำบ 59.0 ผู้้�ประกอบการประเมินิว่าผู้้�บริโภูคจัะออกมาจัับจ่ัายใช�สอย
เพิ�มข้้�นิ 

ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคเหนือ
ปรุะจำาเดืือนเมษายน 2563

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

• ค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในภูาค
เหนือ ปรัุบตั่วลดืลง จากเดืือนก่อนมาอย่้ที�รุะดัืบ29.6 เป็น
ผู้ลมาจากการุปรัุบตั่วลดืลงข้องปัจจัยดื�านคำาสั�งซืื้�อ และ
ปริุมาณ์การุผู้ลิต่การุค�าและบริุการุ ส่งผู้ลทำาให�กำาไรุข้อง
กิจการุปรัุบตั่วลดืลงอย่างเห็นไดื�ชัดื

• จากการุควบคุมการุเดิืนทางทั�งภูายในและรุะหว่าง
ปรุะเทศ ทำาให�ธุุรุกิจท่องเที�ยว และธุุรุกิจเกี�ยวเนื�องซื้บเซื้า
ต่่อเนื�อง แต่่มีการุข้ยายต่วัข้องกลุ่มวัสดุืก่อสรุ�าง และเกษต่รุ
เพืิ่�อต่กแต่่งบ�าน

• ผู้ลมาจากแพิ่รุ่รุะบาดืข้องไวรุัสโควิดื-19ส่งผู้ล
ทำาให�ผู้้�บรุิโภูคลดืค่าใช�จ่ายในสินค�าคงทนเน�นบริุโภูคสินค�า
ที�จำาเป็นในการุดืำารุงชีพิ่เท่านั�น 
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ในค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคการุค�า ใน
เดืือนปัจจุบันอย่้ที�รุะดัืบ 30.7 ค่อนข้�างทรุงต่ัวจากเดืือนก่อนหน�าที�
รุะดัืบ 30.3 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์การการค�าทีำ�
ปรับตั่วลดำลง แต่่ธุุรกจิัมีการปรับลดำการจั�างงานิ ทำำาให�มีต่�นิทุำนิข้องกจิัการ
ปรับตั่วลดำลงอย่างมาก อีกทัำ�งธุุรกิจัหลายสาข้ายังคงปิดำกิจัการอย่างต่่อ
เน่ิ�องตั่�งแต่่เด่ำอนิก่อนิหนิ�า อยา่งไรก็ต่ามสาข้าสินิค�าเกษต่รเพ่�อการต่กแต่่ง
 และวัสดุำก่อสร�างมีการข้ยายตั่วเพิ�มข้้�นิ ต่ามภูาคการก่อสร�าง เน่ิ�องจัาก
ธุุรกิจัส่วนิใหญ่มีการปรับปรุง/ซ่ื้อมแซื้ม และต่กแต่่งภูายในิ ในิช่วงทีำ�
กิจัการปิดำตั่วชั�วคราว ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME 
คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ 59.4 ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์
การแพรร่ะบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 จัะคลี�คลาย และธุุรกิจัสามารถกลับมา
เปิดำไดำ�ต่ามปกติ่

ในค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคการุบริุการุ ใน
เดืือนปัจจุบันอย่้ที�รุะดัืบ 29.8 ปรัุบตั่วลดืลงจากเดืือนก่อนหน�า                 
ที�รุะดัืบ 31.1ยงัคงเป็นิผู้ลกระทำบอย่างต่่อเน่ิ�องจัากการแพร่ระบาดำไวรัส
โควิดำ-19 และจัากมาต่รการควบคุมการเดิำนิทำางทัำ�งในิและระหว่าง
ประเทำศส่งผู้ลกระทำบต่่อทัำ�งนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวไทำยและชาวต่่างชาติ่ ทำำาให�
ธุุรกิจัสาข้าการท่ำองเทีำ�ยว และธุุรกิจัเกี�ยวเน่ิ�องไดำ�รับผู้ลกระทำบอย่างมาก
สะทำ�อนิจัากค่าดัำชนีิ ฯ สาข้าการทำ่องเทีำ�ยว และทีำ�พักโรงแรม ทีำ�ปรับตั่ว
ลดำลง จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ26.3 และ 30.2 มาอย้ที่ำ�ระดัำบ 25.0 และ
 25.0  ต่ามลำาดัำบ และส่งผู้ลกระทำบต่่อภูาคการส่งออกสินิค�าผู่้านิทำางด่ำานิ
ชายแดำนิระหว่างประเทำศลดำลง จัากมาต่รการควบคุมการส่งออกสินิค�า
ระหว่างประเทำศ รวมถ้งการปิดำตั่วข้องห�างสรรพสินิค�าและต่ลาดำ ทำำาให�
ทัำ�งดำ�านิการข้นิส่งสินิค�า และการข้นิส่งมวลชนิ(ไม่ประจัำาทำาง) มีความ
ต่�องการใช�บริการลดำลง ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ 
SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ 63.5 ผู้้�ประกอบการคาดำ
การณ์์จัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวจัะฟ้ิ�นิตั่ว โดำยเฉพาะนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวไทำยจัาก
แนิวโนิ�มการผู่้อนิปรนิมาต่รการควบคมุโรค และการแพรร่ะบาดำข้องไวรสั
โควิดำ-19 ทีำ�คลี�คลายลง
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ภูาพรวมดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัภูาคเหน่ิอ ปรับตั่ว
ลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า เน่ิ�องจัากสถานิการณ์์การแพรร่ะบาดำข้อง
ไวรัสโควิดำ-19 ทีำ�ส่งผู้ลกระทำบต่่อการดำำาเนิินิงานิข้องธุุรกิจัในิทุำก
ดำ�านิ จัำานิวนินิักท่ำองเทีำ�ยวลดำลงอย่างมากโดำยเฉพาะกลุ่มนัิกท่ำอง
เทีำ�ยวชาวต่่างชาติ่ เป็นิผู้ลมาจัากมาต่รการควบคุมการเดิำนิทำาง
ระหวา่งประเทำศ อีกทัำ�งการควบคมุการข้นิสง่สินิค�าระหว่างประเทำศ
ไดำ�เพียงบางชนิิดำ ทำำาให�ดัำชนีิการส่งออกในิเด่ำอนิเมษายนิปรับตั่วลดำ
ลงมาอย้ที่ำ�ระดัำบ 2.9 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ8.8ดำ�านิการใช�จ่ัาย
ภูายในิประเทำศยังคงลดำลงอย่างต่่อเน่ิ�อง   เน่ิ�องจัากการใช�จ่ัายทีำ�
ลดำลงโดำยเฉพาะในิหมวดำสินิค�าคงทำนิ ต่ามกำาลังซ่ื้�อและความ
ต่�องการข้องประชาชนิทีำ�ลดำลง  ทำำาให�ดัำชนีิสินิค�าคงคลงัลดำลงมาอย้่
ทีำ�ระดัำบ 24.8จัากระดัำบ 55.4 ในิเด่ำอนิก่อนิหนิ�า  ผู้ลจัากจัำานิวนิผู้้�
บริโภูคทัำ�งชาวไทำยและชาวต่่างชาติ่ทีำ�ลดำลงส่งผู้ลกระทำบต่่อภูาพ
รวมธุุรกิจัและภูาวะเศรษฐกิจัภูายในิประเทำศหดำตั่วลง 
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ปัจจัยภูาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศและอำานาจซืื้�อข้องปรุะชาชน
ส่งผู้ลต่่อกิจการุมากที�สุดื โดำยปัจัจััยทีำ�ส่งผู้ลกระทำบรองลงมา ไดำ�แก่ ราคา
ต่�นิทุำนิสินิค�า/ค่าแรงการเปลี�ยนิแปลงพฤต่ิกรรมข้องผู้้�บริโภูคการแข่้งขั้นิ
ในิต่ลาดำ และมาต่รการในิดำ�านิต่่าง ๆ ข้องรัฐบาลต่่อกิจัการ ต่ามลำาดัำบ
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ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME 
จำาแนกต่ามสาข้าธุุรุกิจ
เดืือน เมษายน 2563

อาหารุและเครืุ�องดืื�ม
 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ ปัจัจุับันิลดำลงมาอย้ที่ำ�ระดัำบ 25.5 เนื�องจาก
กำาลังซืื้�อข้องผู้้�บริุโภูคที�ลดืลงอย่างต่่อเนื�อง และลดืการุจับจ่ายใช�สอย
ลง  ปรุะกอบกับเศรุษฐกิจภูายในปรุะเทศที�ชะลอตั่วลง จากการุงดืจัดื
กิจกรุรุมทางเศรุษฐกิจ

 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ อาหารและเคร่�องด่ำ�ม ปรับตั่วลดำลงจัาก
เด่ำอนิกอ่นิหนิ�า โดำยเปน็ิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปรมิาณ์การผู้ลติ่ทีำ�ปรับตั่ว
ลดำลง เน่ิ�องจัากปัญหาการแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 ทีำ�ทำำาให�ผู้้�บริโภูค
ลดำการออกมาจัับจ่ัายใช�สอย และจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวทัำ�งชาวไทำยและชาว
ต่่างชาติ่ทีำ�ปรับตั่วลดำลงอย่างมาก นิอกจัากนีิ�ยงัไดำ�รับผู้ลกระทำบจัากรายไดำ�
ข้องประชาชนิทีำ�ลดำลงในิช่วงพักงานิ หร่อถ้กเลิกจั�าง ทำำาให�กำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�
บริโภูคลดำลง และแม�ว่าธุุรกิจัจัะไดำ�รับผู้ลดีำจัากต่�นิทุำนิทีำ�ลดำลง แต่่ต่�นิทุำนิลดำ
ลงต่ามปรมิาณ์การผู้ลิต่ อีกทัำ�งราคาวัต่ถุดิำบบางชนิิดำปรับตั่วเพิ�มส้งข้้�นิ เช่นิ 
อาหารทำะเล ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรและสภูาพคล่องข้องกิจัการปรับตั่วลดำลง
 ในิส่วนิคาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�า ผู้้�ประกอบการประเมินิคำา
สั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การผู้ลิต่จัะปรับตั่วเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากคาดำการณ์์ปัญหา
การแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 จัะคลี�คลาย และผู้้�บริโภูคจัะต่�องการ
บริโภูคและมีกำาลังซ่ื้�อเพิ�มมากข้้�นิ ผู้้�ประกอบการจ้ังปรับตั่วโดำยการปรับ
เปลี�ยนิตั่วสินิค�าให�เป็นิทีำ�ต่�องการข้องผู้้�บริโภูคมากข้้�นิ เช่นิ อาหารทีำ�ดีำต่่อ
สุข้ภูาพ จััดำเต่รียมวัต่ถุดิำบให�พร�อม

เสื�อผู้�าและสิ�งทอ
 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ ปัจัจุับันิลดำลงมาอย้ที่ำ�ระดัำบ 23.7 เนื�องจาก
ปัญหาการุแพิ่รุ่รุะบาดืข้องไวรัุสโควิดื-19 ทำาให�ผู้้�บริุโภูคลดืการุออกมา
จับจ่ายใช�สอย อีกทั�งจากมาต่รุการุการุควบคุมโรุค ทำาให�ต่ลาดื ห�าง
รุ�านข้นาดืใหญ่ปิดืตั่วชั�วครุาว ส่งผู้ลให�กิจการุไม่สามารุถจัดืจำาหน่าย
สินค�าไดื� ทำาให�คำาสั�งซืื้�อลดืลงมากยิ�งข้้�น

 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ เส่�อผู้�าและสิ�งทำอ ปรับตั่วลดำลงจัากเด่ำอนิ
ก่อนิหนิ�า โดำยเปน็ิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปรมิาณ์การผู้ลติ่ทีำ�ปรับตั่วลดำลง 
เน่ิ�องจัากปัญหาการแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 ทำำาให�มีจัำานิวนิผู้้�บริโภูค
ออกมาจัับจัา่ยใช�สอยลดำลง และผู้้�บรโิภูคลดำการใช�จ่ัายในิสินิค�าไม่จัำาเป็นิ 
ประกอบกบักลุ่มล้กค�าหลักข้องกิจัการทีำ�นิอกจัากจัะเปน็ิล้กค�าทัำ�วไปแล�ว 
ยงัรวมถ้งกลุ่มล้กค�าส่งทีำ�ซ่ื้�อเพ่�อนิำาไปจัำาหน่ิายต่่อ เช่นิร�านิข้ายเส่�อผู้�า  เม่�อ
เผู้ชิญปัญหากับมาต่รการควบคุมโรค ทีำ�ทำำาให�ต่ลาดำ ห�างร�านิข้นิาดำใหญ่ปิดำ
ตั่วชั�วคราว ทำำาให�กิจัการไม่มีพ่�นิทีำ�จััดำจัำาหน่ิายสินิค�า ส่งผู้ลให�คำาสั�งซ่ื้�อลดำ
ลงมากยิ�งข้้�นิ ธุุรกิจัจ้ังต่�องปรับตั่วโดำยการลดำปริมาณ์การผู้ลิต่ลง เพ่�อลดำ
ปริมาณ์สินิค�าคงคลัง ส่งผู้ลให�กำาไรข้องกิจัการลดำลงเป็นิอย่างมาก 
 ในิส่วนิคาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�า ผู้้�ประกอบประเมินิปัญหา
การแพรร่ะบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 จัะคลี�คลาย และมาต่รการควบคมุโรค
ลดำความเข้�มงวดำลง ทำำาให�กิจักรรมทำางเศรษฐกจิัดำำาเนิินิงานิไดำ�ต่ามปกต่ ิอีก
ทัำ�งผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์เเนิวโนิ�มผู้้�บริโภูคจัะออกมาจัับจ่ัายใช�สอยเพิ�ม
ข้้�นิ หลังจัากการกักตั่วเป็นิระยะเวลานิานิ

ยางและพิ่ลาสติ่ก
 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ ปัจัจุับนัิลดำลงมาอย้ที่ำ�ระดัำบ 27.2 จากการุ
ชะลอตั่วข้องเศรุษฐกิจในปรุะเทศเนื�องจากมาต่รุการุควบคุมโรุคที�เข้�ม
งวดืมากข้้�น และการุจำากัดืกิจกรุรุมทางเศรุษฐกิจและสังคมรุ้ปแบบ
ต่่างๆ ในช่วงปัญหาการุแพิ่รุ่รุะบาดืข้องไวรัุสโควิดื-19

 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ ยางและพลาสติ่กปรับตั่วลดำลงจัากเด่ำอนิ
ก่อนิหนิ�า โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การผู้ลิต่ทีำ�ลดำลง 
เน่ิ�องจัากราคาและปริมาณ์ข้องยางพาราทีำ�ปรับตั่วลดำลง เน่ิ�องจัากอย้ใ่นิ
ช่วงฤด้ำผู้ลัดำใบ เกษต่รกรต่�องงดำกรีดำยาง อีกทัำ�งความต่�องการข้องผู้้�ซ่ื้�อ
ภูายในิประเทำศลดำลง จัากการชะลอตั่วข้องเศรษฐกิจัในิประเทำศในิช่วง
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 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ ไม�และเฟิอร์นิิเจัอร์ ปรับตั่วลดำลงจัากเด่ำอนิ
ก่อนิหนิ�า โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อ ปริมาณ์การผู้ลิต่ และกำาไรทีำ�ลดำลง
 จัากสถานิการณ์์การระบาดำข้องโควิดำ-19 ส่งผู้ลให�ภูาครัฐมีมาต่รการ
ควบคุมโรคระบาดำทีำ�เข้�มงวดำมากข้้�นิ สถานิประกอบการหลายแห่งถ้กสั�ง
ปิดำชั�วคราว ส่งผู้ลให�กำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคลดำลงและชะลอการซ่ื้�อสินิค�า
คงทำนิประเภูทำไม�และเฟิอร์นิิเจัอร์ ในิส่วนิข้องดำ�านิแรงงานิในิสาข้าธุุรกิจั
ไม�และเฟิอร์นิิเจัอร์มีการจั�างงานิเพิ�มข้้�นิเพ่�อเร่งกำาลังผู้ลิต่ให�เพียงพอต่่อ
ความต่�องการเม่�อกลับส่้สภูาวะปกติ่
 ในิส่วนิข้องการคาดำการณ์์ในิ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าผู้้�ประกอบการ
ประเมินิคำาสั�งซ่ื้�อเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากคาดำการณ์์แนิวโนิ�มปัญหาไวรัสโควิดำ
-19 คลี�คลาย และภูาครัฐลดำความเข้�มงวดำข้องมาต่รการต่่าง ๆ ลง ทำำาให�
ประชาชนิกลับมาทำำางานิไดำ�ต่ามปกติ่ และมีกำาลังซ่ื้�อเพิ�มข้้�นิ  

ไม�และเฟิอร์ุนิเจอร์ุ
 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ ปัจัจุับันิลดำลงมาอย้ที่ำ�ระดัำบ 29.0 เนื�องจาก
มาต่รุการุควบคุมโรุคการุรุะบาดืข้องไวรัุสโควิดื-19 และกำาลังซืื้�อข้อง
ผู้้�บริุโภูคที�ลดืลง 

ผู้ลิต่ภัูณ์ฑ์จากโลหะ
 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ ปัจัจุับันิลดำลงมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 26.9 เป็นผู้ล
มาจากความต่�องการุสินค�าหมวดืโลหะข้องกลุ่มงานก่อสรุ�างลดืลง 
เนื�องจากการุให�บริุการุส่วนใหญ่เป็นงานซ่ื้อมแซื้มเพีิ่ยงเล็กน�อยและ
การุต่กแต่่งภูายใน 

สินค�าเกษต่รุ
 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ ปัจัจุับันิเพิ�มข้้�นิมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 36.7  
เนื�องจากอย่้ในช่วงฤด้ืการุเก็บเกี�ยวผู้ลผู้ลิต่ทางการุเกษต่รุ ส่งผู้ลทำาให�
ปริุมาณ์ผู้ลผู้ลิต่เพิิ่�มมากข้้�น และอย่้ในช่วงเต่รีุยมความพิ่รุ�อมเข้�าส่้ฤด้ื
การุทำานา อีกทั�งในช่วงกักตั่ว ปรุะชาชนหันมาให�ความสนใจสินค�า
เกษต่รุ เพืิ่�อการุต่กแต่่งบ�าน ทำาให�คำาสั�งซืื้�อสินค�าเกษต่รุปรัุบตั่วเพิิ่�มข้้�น

 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ ผู้ลิต่ภัูณ์ฑ์์จัากโลหะ ปรับตั่วลดำลงจัาก
เด่ำอนิก่อนิหนิ�า เน่ิ�องจัากปัญหาการแพร่ระบาดำไวรัสโควิดำ-19  และภูาวะ
เศรษฐกิจัภูายในิประเทำศทีำ�ชะลอตั่วลง ประกอบกับความต่�องการสินิค�า
หมวดำโลหะข้องผู้้�รับเหมาก่อสร�างลดำลง แม�ว่าภูาคการก่อสร�างจัะมีรับ
เหมากอ่สร�างเพิ�มข้้�นิ แต่่เป็นิการให�บริการซ่ื้อมแซื้มเพยีงเล็กนิ�อยและการ
ต่กแต่่งภูายในิ ส่งผู้ลทำำาให�มียอดำจัำาหน่ิายสินิค�าหมวดำโลหะปรับตั่วลดำลง  
อีกทัำ�งราคาวัต่ถุดิำบมีการปรับตั่วเพิ�มส้งข้้�นิ ซ้ื้�งธุุรกิจัไม่สามารถปรับราคา
เพิ�มข้้�นิในิช่วงนีิ�ไดำ� เน่ิ�องจัากมีจัำานิวนิคำาสั�งซ่ื้�อทีำ�นิ�อยอย้่แล�ว   ผู้้�ประกอบ
การจ้ังต่�องปรับลดำปริมาณ์การผู้ลิต่ลง เพ่�อรักษาสภูาพคล่องข้องกิจัการ 
ซ้ื้�งปัจัจััยดัำงกล่าวส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการและการจั�างงานิปรับตั่วลดำ
ลงต่ามไปดำ�วย 
 ในิส่วนิคาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์
จัะมีการลงทุำนิก่อสร�างเพิ�มข้้�นิ ภูายหลังปัญหาไวรัสโควิดำ-19 คลี�คลาย 

ปัญหาการแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 แม�ว่าความต่�องการบรรจุัภัูณ์ฑ์์
พลาสติ่กทีำ�ใช�บรรจุัอาหาร ถุงพลาสติ่ก กล่องพลาสติ่ก มีการปรับตั่วเพิ�ม
ข้้�นิจัากพฤต่กิรรมผู้้�บริโภูคทีำ�สั�งอาหารกลับไปทำานิทีำ�บ�านิ แต่่ดำ�วยการจัำากัดำ
กิจักรรมทำางเศรษฐกิจัและสังคมร้ปแบบต่่างๆ ทำำาให�ไม่มีการใช�พลาสติ่ก
ทีำ�ถ้กใช�ผู้ลิต่ไวนิิล ส่งผู้ลให�คำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การผู้ลิต่สาข้ายางและ
พลาสติ่กลดำลงอย่างต่่อเน่ิ�องจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า
 อีก 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�ามีแนิวโนิ�มว่ามาต่รการการป้องกันิโควิดำ จัะ
มีการปลดำล็อคมาต่รการการควบคุมโรคคาดำว่าการจััดำงานิสังสรรค์ 
กิจักรรมต่่างๆเช่นิ งานิอบรม การจััดำสัมมนิา จัะกลับมาเป็นิปกติ่ ร�านิทำำา
ป้ายไวนิิล ร�านิค�า ร�านิอาหาร โรงงานิยางและพลาสติ่กจัะมีคำาสั�งซ่ื้�อและ
ยอดำข้ายทีำ�มากข้้�นิ



 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ สินิค�าเกษต่ร ปรับตั่วส้งข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิ
หนิ�า โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การค�าทีำ�ปรับตั่วเพิ�มข้้�นิ 
เน่ิ�องจัากอย้ใ่นิชว่งเก็บเกี�ยวผู้ลผู้ลติ่ประเภูทำผู้ลไม� เช่นิ ทุำเรียนิ เงาะ มังคุดำ
 ลิ�นิจีั� ทำำาให�มีปริมาณ์ผู้ลผู้ลิต่เพิ�มมากข้้�นิ  และผู้้�ประกอบการปรับตั่วโดำย
การข้ายสินิค�าผู่้านิช่องทำางออนิไลน์ิมากข้้�นิ เพ่�อทำดำแทำนิการข้ายผู่้านิหนิ�า
ร�านิ ทีำ�ถ้กปิดำชั�วคราวต่ามมาต่รการควบคุมโรค ประกอบกับในิช่วงไต่รมาส
ทีำ� 2 เริ�มเข้�าส่้ช่วงการทำำานิา ทำำาให�เกษต่รกรมีความต่�องการสินิค�าเกษต่ร
ประเภูทำ ปุ�ย พันิธ์ุุข้�าว เพ่�อเต่รียมความพร�อมในิการทำำาการเกษต่ร รวม
ถ้งในิช่วงกักตั่ว ประชาชนิหันิมาปล้กต่�นิไม�ต่กแต่่งบ�านิมากข้้�นิ ส่งผู้ลให�
คำาสั�งซ่ื้�อสินิค�าเกษต่รปรับตั่วเพิ�มข้้�นิ  อีกทัำ�งจัากการหันิมาข้ายผู่้านิช่อง
ทำางออนิไลน์ิ ช่วยลดำค่าใช�จ่ัายในิการเปิดำหนิ�าร�านิ ทำำาให�ต่�นิทุำนิปรับตั่วดีำ
ข้้�นิ  ซ้ื้�งจัากปัจัจััยดัำงกล่าวส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตั่วเพิ�มข้้�นิ
 ในิส่วนิคาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์คำา
สั�งซ่ื้�อจัะข้ยายตั่วเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากปัญหาการแพร่ระบาดำไวรัสโควิดำ-19 
จัะคลี�คลาย ทำำาให�ต่ลาดำสินิค�าทัำ�งภูายในิและระหว่างประเทำศ สามารถ
กลับมาเปิดำตั่วไดำ�
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สินค�าอุปโภูคและบริุโภูค
 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ ปัจัจุับันิลดำลงมาอย้ที่ำ�ระดัำบ 27.2  เนื�องจาก
ผู้้�บริุโภูคมีความต่�องการุสินค�าลดืลง อีกทั�งต่�องเผู้ชิญการุแข่้งขั้นกับค่้
แข่้งรุายใหญ่ ที�ไดื�เปรีุยบในดื�านการุจัดืโปรุโมชั�น และให�ส่วนลดืรุาคา
ไดื�มากกว่า

 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ สินิค�าอุปโภูคและบรโิภูค ปรบัตั่วลดำลงจัาก
เด่ำอนิก่อนิหนิ�า โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การค�าทีำ�ปรับตั่ว
ลดำลง เน่ิ�องจัากกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคทีำ�หดำตั่วลง ทำำาให�ความต่�องการสินิค�า
เพ่�อใช�ในิช่วงกักตั่วลดำลงต่ามไปดำ�วย ประกอบกับมีการกักตุ่นิไว�ในิช่วง
เด่ำอนิก่อนิหนิ�าแล�ว ส่งผู้ลทำำาให�มีคำาสั�งซ่ื้�อลดำลงอยา่งมาก และแม�ว่าธุุรกิจั
บางรายจัะมีการเข้�าร่วมการซื้่�อข้ายออนิไลนิ์ แต่่เน่ิ�องจัากเป็นิธุุรกิจัราย
ใหม่ ทำำาให�ผู้้�บริโภูคข้าดำความมั�นิใจั และยังไม่เป็นิทีำ�ร้�จััก อีกทัำ�งต่�องเผู้ชิญ
การแข่้งขั้นิกับค่้แข่้งรายใหญ่ ทีำ�ไดำ�เปรียบในิดำ�านิการจััดำโปรโมชั�นิ และให�
ส่วนิลดำราคาไดำ�มากกวา่ ทำำาให�ธุุรกิจัต่�องปรบัตั่วโดำยการลดำปรมิาณ์สนิิค�า
คงคลัง เพ่�อลดำต่�นิทุำนิข้องกิจัการ และจัากยอดำข้ายทีำ�ปรับตั่วลดำลงส่งผู้ล
ทำำาให�กำาไรข้องกิจัการลดำลงอย่างมาก
 ในิส่วนิคาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าผู้้�ประกอบการมีความเช่�อ
มั�นิว่าภูาวะเศรษฐกิจั และกิจักรรมทำางเศรษฐกิจัต่่างๆภูายในิประเทำศจัะ
ฟ้ิ�นิตั่ว ส่งผู้ลทำำาให�ผู้้�บริโภูคออกมาจัับจ่ัายใช�สอยมากข้้�นิ

วัสดุืก่อสรุ�าง
 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ ปัจัจุับันิลดำลงมาอย้ที่ำ�ระดัำบ 28.6 เนื�องจาก
ผู้้�ปรุะกอบการุธุุรุกิจข้นาดืย่อมและรุายย่อยกำาลังเผู้ชิญปัญหาการุ
แข่้งขั้นทางการุต่ลาดืกับธุุรุกิจข้นาดืใหญ่ที�มีความหลากหลายข้อง
สินค�ามากกว่าซ้ื้�งสามารุถต่อบสนองพิ่ฤติ่กรุรุมข้องผู้้�บริุโภูคที�หันไปซืื้�อ
ในรุ�านสินค�าครุบวงจรุ

 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ วัสดุำก่อสร�าง ปรับตั่วลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิ
หนิ�า เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการธุุรกิจัข้นิาดำย่อมและรายย่อยกำาลังเผู้ชิญ
ปัญหาการแข่้งขั้นิทำางการต่ลาดำกับธุุรกิจัข้นิาดำใหญ่ ทีำ�มีความไดำ�เปรียบ
ทำางดำ�านิราคา ความหลากหลายข้องสินิค�า และมีสินิค�าครบวงจัรซ้ื้�ง
สามารถต่อบสนิองพฤติ่กรรมข้องผู้้�บริโภูคทีำ�หันิไปซ่ื้�อสินิค�าในิร�านิเดีำยว 
อีกทัำ�งยงัไดำ�รับผู้ลกระทำบจัากภูาคผู้้�ผู้ลิต่ทีำ�หันิมาเปิดำช่องทำางการข้ายปลีก
ให�แก่ผู้้�บริโภูคโดำยต่รง ซ้ื้�งธุุรกิจัข้นิาดำย่อมและรายย่อยยังมีข้�อจัำากัดำทำาง
ดำ�านิเงินิทุำนิหมุนิเวียนิข้องกิจัการ จ้ังไม่สามารถปรับกลยุทำธ์ุทำางการต่ลาดำ
ไดำ�  ส่งผู้ลทำำาให�มีคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การค�าลดำลง ทำำาให�กำาไรข้องกิจัการ
ปรับตั่วลดำลง และดำ�านิการจั�างงานิมีการปรับตั่วลดำลงเช่นิเดำียวกันิ เพ่�อ
รักษาเสถียรภูาพการเงินิข้องกิจัการ
 ในิส่วนิคาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าผู้้�ประกอบการณ์์คาดำการณ์์
จัะมีการเร่งโครงการก่อสร�างต่่างๆเพ่�อกระตุ่�นิเศรษฐกิจั ส่งผู้ลให�แนิวโนิ�ม
คำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การค�าจัะปรับตั่วเพิ�มข้้�นิ

รุถจักรุยานยนต์่และรุถยนต์่
 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ ปัจัจุับันิลดำลงมาอย้ที่ำ�ระดัำบ 26.5 เนื�องจาก
ปัญหาการุแพิ่รุรุ่ะบาดืไวรัุสโควิดื-19 และกำาลังซืื้�อข้องปรุะชาชนที�ลดื
ลงอย่างต่่อเนื�อง ทำาให�ผู้้�บริุโภูคลดืการุใช�จ่ายในสินค�าคงทนลง
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อุปโภูคและบริุโภูค (ดัื�งเดิืม)
 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ ปัจัจุับันิลดำลงมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 24.9 จาก
มาต่รุการุควบคุมโรุคที�เข้�มงวดืมากข้้�น และมาต่รุการุห�ามข้ายเครืุ�อง
ดืื�มแอลกฮอล์ อีกทั�งอย่้ในช่วงนอกฤด้ืการุเกษต่รุ ส่งผู้ลทำาให�กำาลังซืื้�อ
ข้องผู้้�บริุโภูคลดืลง โดืยเฉีพิ่าะกลุ่มผู้้�ใช�แรุงงาน และผู้้�บรุิโภูคไม่ไดื�มี
การุกักตุ่นสินค�าอุปโภูคบริุโภูคแหมือนก่อนหน�าแล�ว

อุปโภูคและบริุโภูค (modern trade)
 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ ปัจัจุับันิลดำลงมาอย้ที่ำ�ระดัำบ 27.4 เนื�องจาก
กำาลังซืื้�อข้องผู้้�บรุโิภูคที�เป็นปัจจัยสำาคัญที�ส่งผู้ลกรุะทบต่่อธุุรุกิจหดืตั่ว
ลง อีกทั�งพิ่ฤติ่กรุรุมข้องผู้้�บริุโภูคที�หันมาซืื้�อสินค�าผู่้านช่องทางออนไลน์

เพิิ่�มมากข้้�น

 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ อุปโภูค/บริโภูค(Modern trade) ปรับตั่ว
ลดำลงจัากเด่ำอนิกอ่นิหนิ�า เป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปรมิาณ์การค�าทีำ�ปรับ
ตั่วลดำลง เน่ิ�องจัากกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคทีำ�หดำตั่วลง จัากการข้าดำรายไดำ�ในิ
ช่วงพักงานิ และถ้กเลิกจั�าง อีกทัำ�งจัากพฤติ่กรรมข้องผู้้�บริโภูคทีำ�หันิมาซ่ื้�อ
สินิค�าผู่้านิช่องทำางออนิไลน์ิมากข้้�นิ เพราะมีโปรโมชั�นิลดำราคา และมี
บริการข้นิส่งฟิรี ส่งผู้ลทำำาให�คำาสั�งซ่ื้�อลดำลง แต่่อย่างไรก็ต่ามร�านิค�ายังไดำ�
รับคำาสั�งซ่ื้�อจัากผู้้�บริโภูคทีำ�หลีกเลี�ยงไปในิพ่�นิทีำ�คนิจัำานิวนิมาก และยอดำ
ข้ายสินิค�าในิกลุ่มสินิค�าด้ำแลความปลอดำภัูยและสินิค�าอุปโภูคบริโภูคทีำ�ใช�
ในิช่วงกักตั่ว แต่่จัากยอดำข้ายทีำ�ปรับตั่วลดำลงส่งผู้ลทำำาให�กำาไรและสภูาพ
คล่องข้องกิจัการปรับตั่วลดำลง
 ในิส่วนิคาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์
คำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การค�า จัะปรับตั่วเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากคาดำการณ์์กำาลัง
ซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคจัะฟ้ิ�นิตั่ว ภูายหลังปัญหาการแพร่ระบาดำไวรัสโควิดำ-19 
คลี�คลาย และประชาชนิสามารถกลับไปทำำางานิไดำ�ปกติ่ 

 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ รถจัักรยานิยนิต์่/รถยนิต์่ ปรับตั่วลดำลงจัาก
เด่ำอนิก่อนิหนิ�า โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การค�าทีำ�ลดำลง 
เน่ิ�องจัากปัญหาการแพร่ระบาดำไวรัสโควิดำ-19 ส่งผู้ลกระทำบต่่อการ
ประกอบธุุรกจิัทัำ�งทำางดำ�านิผู้ลประกอบการ และการจั�างงานิทีำ�ลดำลง ทำำาให�
ประชาชนิมีรายไดำ�ลดำลง จ้ังลดำการใช�จ่ัายในิสินิค�าคงทำนิ  ประกอบกับการ
ออกมาต่รการควบคุมโรค และ work from home ทำำาให�กิจักรรมการ
เดิำนิทำางลดำลงมากยิ�งข้้�นิ ประชาชนิจ้ังไม่มีความจัำาเป็นิในิการใช�บริการ
ซ่ื้อมรถหร่อการต่รวจัรักษาสภูาพรถ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการลดำลง
อย่างมาก    
 ในิส่วนิคาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์
คำาสั�งซ่ื้�อและปรมิาณ์การค�าจัะปรบัตั่วเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากประชาชนิจัะออก
มาทำำากิจักรรมข้�างนิอกมากข้้�นิ และสามารถกลบัไปทำำางานิไดำ� ทำำาให�มีแนิว
โนิ�มกำาลังซ่ื้�อเพิ�มข้้�นิ 

 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ อุปโภูคและบริโภูค (ดัำ�งเดิำม) ปรับตั่วลดำลง
จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การค�าทีำ�ลดำลง
 จัากสถานิการณ์์โรคระบาดำโควิดำ-19 ส่งผู้ลให�มีมาต่รการควบคุมโรคทีำ�
เข้�มงวดำมากข้้�นิ  ทำำาให�ร�านิค�าต่�องปรับเวลาเปิดำปิดำร�านิต่ามข้�อกำาหนิดำ
มาต่รการเคอร์ฟิิว และความต่�องการสินิค�าข้องผู้้�บริโภูคลดำลง จัากการใช�
สินิค�าอุปโภูคบริโภูคทีำ�กักตุ่นิไว�ในิเด่ำอนิก่อนิหนิ�า และไม่ไดำ�มีการกักตุ่นิ
สินิค�าเพิ�มเติ่ม ประกอบกบัร�านิค�าปลีกดัำ�งเดิำมส่วนิใหญ่กลุ่มล้กค�าหลักค่อ
กลุ่มผู้้�ใช�แรงงานิ เม่�อมีการปิดำตั่วข้องสถานิประกอบการหลายแห่ง และ
อย้่ในิช่วงนิอกภูาคฤด้ำการเกษต่ร ทำำาให�มีกำาลังซ่ื้�อลดำลง  อีกทัำ�งมาต่รการ
ห�ามข้ายแอลกอฮอล์ ทำำาให�สินิค�าประเภูทำแอลกอฮอล์ และทีำ�เกี�ยวข้�อง ซ้ื้�ง
เป็นิสินิค�ารายไดำ�สำาคัญข้องร�านิไม่สามารถจัำาหน่ิายไดำ� ส่งผู้ลต่่อยอดำข้าย
รวม นิอกจัากนีิ�ยังไดำ�รับผู้ลกระทำบจัากต่�นิทุำนิราคาสินิค�าประเภูทำเคร่�อง
ปรุงทีำ�ใช�ในิครัวเร่อนิปรับตั่วเพิ�มส้งข้้�นิ อาทิำ นิำ�ามันิหอย นิำ�าต่าลทำราย ส่ง
ผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการลดำลงเป็นิอย่างมาก 
 ในิส่วนิคาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�า ผู้้�ประกอบการประเมินิคำา
สั�งซ่ื้�อ และปรมิาณ์การค�าจัะปรบัตั่วเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากเข้�าส่้ช่วงการทำำาการ
เกษต่ร ชาวเกษต่รกรและผู้้�ใช�แรงงานิจัะเนิ�นิบริโภูคสินิค�าทีำ�ง่ายและ
รวดำเร็ว ส่งผู้ลทำำาให�ร�านิค�าปลีกดัำ�งเดิำมมียอดำคำาสั�งซ่ื้�อสินิค�าประเภูทำเคร่�อง
ด่ำ�มช้กำาลัง และอาหารว่างเพิ�มข้้�นิ 
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สถานีนำ�ามัน
 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ ปัจัจุับันิลดำลงมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 26.8 เป็นผู้ล
มาจากปรุะชาชนมีความวิต่กกังวลต่่อการุต่ิดืเชื�อ จ้งลดืการุเดืิน
ทางออกนอกบ�าน อีกทั�งจากมาต่รุการุควบคุมการุเดิืนทางและนโยบาย
การุทำางานที�บ�าน ทำาให�จำานวนผู้้�เดิืนทางลดืลงมากยิ�งข้้�น ส่งผู้ลให�

ความต่�องการุใช�นำ�ามันลดืลง

 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ สถานีินิำ�ามันิปรับตั่วลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิ
หนิ�า เป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การค�าทีำ�ปรับตั่วลดำลง เน่ิ�องจัาก
ปัญหาการแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 ส่งผู้ลทำำาให�การเดิำนิทำางข้องผู้้�
บริโภูคลดำลง ซ้ื้�งกลุ่มผู้้�บริโภูคทีำ�มีการเดิำนิทำาง เป็นิกลุ่มล้กค�าหลักข้อง
กิจัการ โดำยเฉพาะกลุ่มนัิกท่ำองเทีำ�ยว แรงงานิและพนัิกงานิ ทีำ�มีความวิต่ก
กังวลต่่อการติ่ดำเช่�อ และต่�องปรับตั่วต่ามนิโยบายการทำำางานิทีำ�บ�านิ 
ประกอบกับกลุ่มรถโดำยสาร รถข้นิส่งสินิค�า ทีำ�ต่�องเผู้ชิญกับมาต่รการ
ควบคุมการเดิำนิทำาง และการจัำากัดำประเภูทำสินิค�าทีำ�สามารถข้นิส่งไดำ�  ส่ง
ผู้ลให�ความต่�องการนิำ�ามันิลดำลงมากยิ�งข้้�นิ ส่วนิดำ�านิการจั�างงานิข้อง
กิจัการมีการจั�างงานิในิจัำานิวนิทีำ�นิ�อย และกิจัการยังต่�องดำำาเนิินิงานิอย่าง
ต่่อเน่ิ�อง รวมถ้งผู้้�ประกอบการต่�องการช่วยเหล่อแรงงานิให�มีรายไดำ� ทำำาให�
ยงัคงการจั�างงานิคงเดิำม ซ้ื้�งจัากปัจัจััยดัำงกล่าวส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการ
ลดำลงเป็นิอย่างมาก
 ในิส่วนิคาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�า ผู้้�ประกอบการประเมินิคำา
สั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์การค�าเพิ�มมากข้้�นิ เน่ิ�องจัากคาดำการณ์์ว่าปัญหาการ
แพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 จัะคลี�คลาย และเเนิวโนิ�มประชาชนิ
สามารถกลับมาทำำางานิ และดำำาเนิินิชีวิต่ประจัำาวันิไดำ�ต่ามปกติ่

การุก่อสรุ�าง
 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ ปัจัจุับันิเพิ�มข้้�นิมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 38.6 
เนื�องจากสถานปรุะกอบการุและสำานักงาน บริุษัท ห�างรุ�านต่่างๆ มี
การุปรัุบปรุุง ต่กแต่่ง และต่่อเติ่มสถานที�  ในช่วงที�ปิดืกิจการุชั�วครุาว 
และ Work from home  

 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ การก่อสร�าง ปรับตั่วเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิ
หนิ�า เน่ิ�องจัากสถานิประกอบการและสำานัิกงานิ บริษัทำ ห�างร�านิต่่างๆ มี
การปรับปรุง ต่กแต่่ง และต่่อเต่ิมสถานิทีำ�  ในิช่วงทีำ�ปิดำสถานิทีำ�ชั�วคราว 
และ Work from home   ส่งผู้ลทำำาให�คำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การบริการ
ทีำ�ปรับตั่วเพิ�มข้้�นิ อีกทัำ�งทำำาให�แรงงานิกลุ่มงานิก่อสร�างไดำ�รับการจั�างงานิ
เพิ�มข้้�นิ และจัากปัจัจััยดำงักล่าวทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตั่วเพิ�มข้้�นิอยา่ง
เห็นิไดำ�ชัดำ 
 ในิส่วนิคาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�า ผู้้�ประกอบการประเมินิคำา
สั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การบริการจัะปรับตั่วเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากหลังปัญหาไวรัส
โควิดำ-19 คลี�คลาย ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์แนิวโนิ�มการลงทุำนิก่อสร�าง
จัะปรับตั่วเพิ�มข้้�นิ จัากการฟ้ิ�นิตั่วข้องภูาวะเศรษฐกิจั

การุท่องเที�ยว
 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ ปัจัจุับันิเพิ�มข้้�นิมาอย้่ทีำ�ระดัำบ  25.5 
เนื�องจากผู้้�ปรุะกอบการุไดื�มีการุวางแผู้นในการุปรัุบตั่วโดืยมีการุจัดื
โปรุโมชั�นล่วงหน�าเพืิ่�อด้ืงด้ืดืผู้้�บริุโภูคที�ต่�องการุออกมาท่องเที�ยวภูาย

หลังจากวิกฤต่โควิดื-19 ทำาให�มียอดืคำาสั�งซืื้�อเพิิ่�มข้้�นเล็กน�อย

 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ การท่ำองเทีำ�ยวปรับตั่วเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิ
หนิ�า โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณ์บริการทีำ�เพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากผู้้�
ประกอบการไดำ�มีการจััดำโปรโมชั�นิ ลดำราคา และการจัองทัำวร์ล่วงหนิ�า เพ่�อ
หารายไดำ�ในิช่วงวิกฤต่ ประกอบกับ นัิกท่ำองเทีำ�ยวเช่�อมั�นิว่าสถานิการณ์์
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การแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 จัะสามารถควบคุมไดำ� ทำำาให�ธุุรกิจัการ
ท่ำองเทีำ�ยวมียอดำคำาสั�งซ่ื้�อเพิ�มข้้�นิเล็กนิ�อย และยังมีการจั�างงานิทีำ�ค่อนิข้�าง
คงเดิำมเพราะส่วนิใหญ่มกีารลดำลงไปค่อนิข้�างมากแล�วก่อนิหนิ�านีิ� และบาง
ส่วนิไม่ไดำ�เป็นิล้กจั�างประจัำา ทำำาให�ไม่ไดำ�มีภูาระทำางดำ�านิค่าจั�างมากนัิก
 ในิส่วนิคาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิครั�งหนิ�า ผู้้�ประกอบการส่วนิใหญ่คาดำ
การณ์์ดีำข้้�นิเม่�อเทีำยบกับปัจัจุับันิ เพราะผู้้�ประกอบการเริ�มเต่รียมแผู้นิในิ
การปรับตั่วการให�บริการนัิกท่ำองเทีำ�ยวในิแต่่ละกลุ่ม หลังวิกฤต่โควิดำ-19 
และเช่�อมั�นิว่าจัะมีนัิกท่ำองเทีำ�ยวเพิ�มข้้�นิหลังจัากการปลดำล็อกดำาวน์ิ

บริุการุสุข้ภูาพิ่และความงาม
 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ ปัจัจุับันิลดำลงมาอย้ที่ำ�ระดัำบ 28.8 เนื�องจาก
มาต่รุการุข้องรุัฐในการุจัดืการุควบคุมโรุค บรุิการุดื�านสุข้ภูาพิ่และ
ความงามหลายแห่งต่�องปิดืกิจการุชั�วครุาว ทำาให�การุจ�างแรุงงาน
ลดืลง

 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ บริการดำ�านิสุข้ภูาพ/ความงาม ปรับตั่วลดำ
ลงจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การให�
บริการทีำ�ลดำลง จัากมาต่รการควบคุมโรคทีำ�ต่�องให�กิจัการทีำ�เกี�ยวข้�องกับ
สาข้าบริการสุข้ภูาพและความงาม ไดำ�แก่ ร�านิตั่ดำผู้ม ร�านิสปา คลินิิก
บริการความงาม ร�านินิวดำแผู้นิไทำย ฯลฯ ปิดำให�บริการชั�วคราว ส่งผู้ลให�
กิจัการข้าดำรายไดำ� แต่่ยงัคงมีต่�นิทุำนิคงทีำ�ข้องกิจัการทีำ�ต่�องจ่ัาย ทำำาให�กิจัการ
ต่�องลดำค่าใช�จ่ัายและต่�นิทุำนิข้องกิจัการลง เช่นิ ลดำการจั�างแรงงานิ ยกเลิก
สัญญาเช่าข้องสถานิประกอบการและรอจันิกว่าจัะมีประกาศออกมาว่า
สามารถเปิดำกิจัการไดำ� จ้ังจัะทำำาสัญญาเช่าต่่อ เป็นิต่�นิ  ในิส่วนิข้องกิจัการ
ข้นิาดำใหญ่ทีำ�มีเงินิทุำนิหมุนิเวียนิในิกิจัการอาศัยช่วงปิดำกิจัการทำำาการ
ต่กแต่่ง ปรับปรุงสถานิประกอบการ และสร�างมาต่รฐานิความสะอาดำให�
กับสถานิประกอบการ เพ่�อสร�างความมั�นิใจัและด้ำงด้ำดำให�ล้กค�ามาใช�
บริการ
 ในิส่วนิคาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าการให�บริการดำ�านิสุข้ภูาพ
และความงามมีแนิวโนิ�มเพิ�มข้้�นิอย่างมาก เน่ิ�องจัากกลุ่มล้กค�าไม่ไดำ�ใช�
บริการเป็นิเวลานิานิ ทำำาให�มีความต่�องการใช�บริการดำ�านิสุข้ภูาพและความ
งามมากข้้�นิ หลังจัากทีำ�มีการปลดำล็อกดำาวน์ิ และลดำความเข้�มงวดำข้อง
มาต่รการควบคุมโรค

การุข้นส่งสินค�า
 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ ปัจัจุับันิลดำลงมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 32.2 จาก
มาต่รุการุควบคุมโรุคที�เข้�มงวดืมากข้้�น ส่งผู้ลทำาให�มีการุควบคุม
ปรุะเภูทสนิค�าที�สามารุถข้นส่งไดื� อีกทั�งธุุรุกิจที�เคยใช�บริุการุต่�องปิดืตั่ว
ชั�วครุาว ส่งผู้ลทำาให�คำาสั�งซืื้�อและการุให�บริุการุปรัุบตั่วลดืลง

 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ ดำ�านิการข้นิส่งสินิค�า ปรับตั่วลดำลงจัาก
เด่ำอนิก่อนิหนิ�า โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การบริการทีำ�ปรับ
ตั่วลดำลง เน่ิ�องจัากมาต่รการควบคุมโรค ทำำาให�มีการควบคุมการข้นิส่ง
สินิค�าไดำ�เพียงบางประเภูทำเท่ำานัิ�นิ เช่นิอาหาร ยา เวชภัูณ์ฑ์์ เคร่�องม่อ
แพทำย์  และไปรษณี์ยภัูณ์ฑ์์ ซ้ื้�งสินิค�าทีำ�ไดำ�รับอนุิญาติ่ไม่ใช่สินิค�าหลักทีำ�
ธุุรกิจัให�บริการข้นิส่ง อีกทัำ�งสินิค�าเหล่านีิ�ส่วนิใหญ่มีระบบการข้นิส่งเอง 
ประกอบกับธุุรกิจัทีำ�เคยใช�บริการข้นิส่งต่�องปิดำตั่วชั�วคราว ทำำาให�ยอดำคำา
สั�งซ่ื้�อปรับตั่วลดำลง ส่งผู้ลทำำาให�ธุุรกิจัต่�องปรับลดำการจั�างงานิลง เพ่�อรักษา
สภูาพคล่องและลดำค่าใช�จ่ัายข้องกิจัการ
 ในิส่วนิคาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�า ผู้้�ประกอบการมีแผู้นิการ
ปรับตั่วธุุรกิจัโดำยการทำำาโปรโมชั�นิลดำอัต่ราค่าบริการ เพ่�อด้ำงด้ำดำให�ผู้้�บริโภูค
มาใช�บริการเพิ�มข้้�นิ  และคาดำการณ์์คำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การให�บริการ
จัะปรับตั่วเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากธุุรกิจัทีำ�เคยใช�บริการหลายสาข้าสามารถกลับ
มาดำำาเนิินิงานิไดำ�

การุข้นส่งมวลชน (ไม่ปรุะจำาทาง)
 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ ปัจัจุับันิลดำลงมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 24.9 จาก
มาต่รุการุควบคมุโรุคที�ห�ามออกเดืนิทางข้�ามจงัหวัดื  การุทำางานที�บ�าน
 (Work from Home) อีกทั�งยังมีการุสั�งปิดืสถานที�ท่องเที�ยวต่่าง ๆ 
ส่งผู้ลให� ผู้้�คนงดืการุเดิืนทางและยกเลิกการุท่องเที�ยว ทำาให�รุายไดื�ข้อง
ผู้้�ปรุะกอบการุดื�านการุข้นส่งมวลชนลดืลง 
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 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ ดำ�านิการข้นิสง่มวลชนิ (ไมป่ระจัำาทำาง) ปรบั
ตั่วลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า โดำยเป็นิผู้ลมาจัาก คำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์การ
บริการทีำ�ลดำลงอย่างต่่อเน่ิ�อง จัากปัญหาการโรคระบาดำโควิดำ-19 ทำำาให�
ล้กค�าหลักทีำ�เป็นินัิกท่ำองเทีำ�ยวลดำลง ประกอบกับมาต่รการความปลอดำภัูย
 การงดำการเดิำนิทำางระหว่างจัังหวัดำ และการปิดำเม่องท่ำองเทีำ�ยว ในิข้ณ์ะทีำ�
รถรับจั�างโดำยสารอ่�นิๆ อย่างเช่นิ วินิมอเต่อร์ไซื้ด์ำ รถแท็ำกซีื้� ก็ไดำ�รับผู้ลก
ระทำบจัากการทีำ�ประชาชนิเดิำนิทำางออกนิอกบ�านิลดำลง  อีกทัำ�งผู้้�ประกอบ
การทีำ�บริการรถเหมา รถเช่า ก็ข้าดำรายไดำ�จัากการถ้กยกเลิกคำาสั�งจัองการ
ใช�บริการ  โดำยผู้้�ประกอบการส่วนิใหญ่มีแผู้นิการปรับตั่วหลังจัากการ
ระบาดำข้องโควิดำ-19 ไปในิทิำศทำางเดีำยวกันิ ค่อ การปรับปรุงการบริการ
ให�ดีำยิ�งข้้�นิการงดำต่กแต่่งรถเพ่�อลดำต่�นิทุำนิ
 ในิส่วนิคาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�า ผู้้�ประกอบการประเมินิคำา
สั�งซ่ื้�อ และการบริการจัะเพิ�มมากข้้�นิ จัากการลดำมาต่รการต่่าง ๆ และ
สถานิการณ์์เข้�าส่้ช่วงสภูาวะปกติ่ จัะทำำาให�มีการเปิดำสถานิทีำ�ท่ำองเทีำ�ยว และ
มีการเดิำนิทำางเพิ�มมากอีกดำ�วย 

สันทนาการุ วัฒนธุรุรุมและกีฬา
 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ ปัจัจุับันิลดำลงมาอย้ที่ำ�ระดัำบ 23.8 เนื�องจาก
กิจการุถ้กสั�งปิดืจากมาต่รุการุรุัฐ เพืิ่�อป้องการุแพิ่รุ่รุะบาดืไวรุัส           
โควิดื-19 ส่งผู้ลให�ธุุรุกิจในดื�านนี�มียอดืการุข้ายหรืุอบริุการุลดืลงอย่าง
เห็นไดื�ชัดื

 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ สันิทำนิาการ/วัฒนิธุรรม/การกีฬา ปรับตั่ว
ลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า โดำยเป็นิผู้ลกระทำบจัากสถานิการณ์์วิกฤติ่โควิดำ
-19 ทีำ�รัฐบาลไดำ�ออกมาต่รการให�ปิดำสถานิบริการต่่างๆชั�วคราว ซ้ื้�งร�านิ
ต่�องปิดำชั�วคราวตั่�งแต่่ช่วงกลางเด่ำอนิมีนิาคม ส่งผู้ลกระทำบต่่อผู้้�บริโภูคในิ
กลุ่มทีำ�ต่�องใช�บริการ อย่างเช่นิ ฟิิต่เนิส ร�านิอินิเต่อรเน๊ิต่ จััดำงานิเลี�ยง งานิ
แต่่ง งานิกจิักรรมต่่างๆ เพราะเปน็ิกิจัการทีำ�มีการใช�บริการร่วมกันิข้องคนิ
จัำานิวนิมาก จ้ังไม่สามารถจััดำไดำ�และต่�องเล่�อนิออกไป ส่งผู้ลให�ธุุรกิจัในิ
ดำ�านินีิ�มียอดำการข้ายหร่อบริการลดำลงอย่างมาก
 ในิส่วนิคาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์
ว่าจัะมีล้กค�า หร่อยอดำการให�บริการเพิ�มมากข้้�นิเม่�อเทีำยบกับปัจัจุับันิ จัาก
สถานิการณ์์การปลดำล็อคกิจัการทีำ�ผู่้อนิคลายลง

โรุงแรุม เกสด์ืเฮาส์และบังกะโล
 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ ปัจัจุับันิลดำลงมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 23.6 จาก
จำานวนนักท่องเที�ยวที�ลดืลงจากความกังวลในการุติ่ดืเชื�อ และ
มาต่รุการุควบคุมโรุคข้องภูาครัุฐ ส่งผู้ลให�สถานปรุะกอบการุข้าดืรุาย
ไดื� ทำาให�ต่�องปรัุบลดืจำานวนแรุงงานลง

 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ โรงแรม/เกสต่เ์ฮาส์/บังกะโล ปรบัตั่วลดำลง
อยา่งต่่อเน่ิ�องจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า โดำยเป็นิผู้ลมาจัากปัญหาการแพร่ระบาดำ
ข้องโควิดำ-19 มีผู้ลกระทำบอย่างมากต่่ออุปสงค์ข้องนิักท่ำองเทีำ�ยวทัำ�งชาว
ไทำยและชาวต่่างชาติ่จัากความกังวลต่่อการติ่ดำเช่�อข้องนัิกท่ำองเทีำ�ยว รวม
ถ้งมาต่รการควบคุมการเดิำนิทำางทัำ�งภูายในิประเทำศและระหว่างประเทำศ 
ทำำาให�จัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวลดำลง อีกทัำ�งสถานิทีำ�ท่ำองเทีำ�ยวหลายแหง่ต่�องปดิำ
ไปต่ามมาต่รการข้องทำางภูาครฐั ส่งผู้ลให�สาข้าธุุรกจิัทีำ�พักโรงแรมต่�องหยดุำ
ดำำาเนิินิกิจัการชั�วคราว ยอดำการจัองห�องพักและกำาไรลดำลง อีกทัำ�งยังมี
ต่�นิทุำนิคงทีำ�ต่�องจ่ัาย เช่นิ ค่าจั�างแรงงานิ จ้ังทำำาให�ผู้้�ประกอบการต่�องปรับ
ลดำอัต่ราค่าจั�างและจัำานิวนิแรงงานิลง เพ่�อลดำต่�นิทุำนิข้องกิจัการ
 ในิส่วนิคาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์ว่า
มีจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวเพิ�มข้้�นิ หลังจัากทีำ�มีการปลดำล็อกดำาวน์ิ และลดำ
ความเข้�มงวดำข้องมาต่รการควบคุมโรค อีกทัำ�งผู้้�ประกอบการมีการปรับตั่ว
โดำยการทำำาการโฆษณ์าให�มากข้้�นิถ้งมาต่รการความปลอดำภัูยทีำ�ทำางธุุรกิจั
มีให� เพ่�อสร�างความมั�นิใจัให�นัิกท่ำองเทีำ�ยวออกมาใช�บริการเพิ�มมากข้้�นิ 

รุ�านอาหารุและภัูต่ต่าคารุ
 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ ปัจัจุับันิลดำลงมาอย้ที่ำ�ระดัำบ 26.0 เนื�องจาก
ภูาวะเศรุษฐกิจภูายในปรุะเทศที�ชะลอลง อีกทั�งพิ่ฤติ่กรุรุมผู้้�บรุิโภูคที�
หันไปใช�บริุการุข้นส่งออนไลน์ ส่งผู้ลทำาให�ธุุรุกิจที�ยังไม่เข้�ารุ่วมบริุการุ
 มีคำาสั�งซืื้�อลดืลงมากยิ�งข้้�น และบางรุายต่�องปิดืตั่วลงชั�วครุาว 
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 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ ร�านิอาหาร/ภัูต่ต่ราคาร ปรับตั่วลดำลงจัาก
เด่ำอนิก่อนิหนิ�า เน่ิ�องจัากปัญหาการแพร่ระบาดำไวรัสโควิดำ-19 ส่งผู้ลทำำาให�
ผู้้�บริโภูคลดำการออกมาจัับจัา่ยใช�สอย ประกอบกบัพฤติ่กรรมข้องผู้้�บรโิภูค
ทีำ�หันิมาใช�บริการข้นิส่งออนิไลน์ิ หร่อ Delivery มากข้้�นิ จัากความกังวล
ต่่อการต่ิดำเช่�อ อีกทัำ�งจัากมาต่รการควบคุมโรค และมาต่รการเคอร์ฟิิว
ทำำาให�ธุุรกิจัถ้กจัำากัดำเวลาเปิดำปิดำร�านิ ส่งผู้ลทำำาให�คำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การ
บริการลดำลงมากยิ�งข้้�นิ โดำยเฉพาะธุุรกิจัทีำ�ยังไม่เข้�าร่วมบริการข้นิส่ง
ออนิไลน์ิ ทำำาให�ธุุรกิจัต่�องปรับลดำการจั�างงานิลง หร่อธุุรกิจับางรายต่�อง
ปิดำตั่วลงชั�วคราว เพ่�อลดำค่าใช�จ่ัายข้องกิจัการ
 ในิส่วนิคาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�า ผู้้�ประกอบการประเมินิ
พฤติ่กรรมข้องผู้้�บริโภูคจัะเปลี�ยนิแปลงไป ห่วงความปลอดำภัูยข้องสุข้ภูาพ
 และใช�บริการข้นิส่งออนิไลน์ิมากข้้�นิ ผู้้�ประกอบการจ้ังมีแผู้นิการปรับ
เปลี�ยนิธุุรกิจัโดำยการเพิ�มความหลากหลายข้องสินิค�าเพ่�อสุข้ภูาพ  และ
เพิ�มการให�บริการผู่้านิช่องทำางออนิไลนิ์ เพ่�อรองรับความต่�องการข้องผู้้�
บริโภูค

 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ อสังหาริมทำรัพย์ ปรับตั่วลดำลงจัากเด่ำอนิ
ก่อนิหนิ�า โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การบริการทีำ�ลดำลง 
เน่ิ�องจัากปัญหาการแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 ส่งผู้ลทำำาให�ภูาวะ
เศรษฐกิจัภูายในิประเทำศชะลอตั่วลง ธุุรกิจัหลายแห่งต่�องปรับตั่วโดำยการ
ลดำการจั�างงานิ หร่อปิดำตั่วชั�วคราว ทำำาให�มีจัำานิวนิผู้้�เช่าหอพัก และห�อง
เช่าลดำลงต่ามไปดำ�วย อีกทัำ�งอย้ใ่นิช่วงปิดำภูาคการเรียนิ และสถาบันิศ้กษา
มีการปรับร้ปแบบการเรียนิการสอนิแบบออนิไลน์ิมากข้้�นิ ทำำาให�มีจัำานิวนิ
ผู้้�เช่าหอพักลดำลงมากยิ�งข้้�นิ ส่งผู้ลให�กำาไรข้องกิจัการลดำลงอยา่งเห็นิไดำ�ชัดำ
 ดำ�านิการจั�างงานิปรับตั่วเพิ�มข้้�นิเล็กนิ�อย เน่ิ�องจัากธุุรกิจัต่�องทำำาการ
ปรับปรุงและด้ำแลความปลอดำภัูยข้องสถานิทีำ� เพ่�อสร�างความมั�นิใจัให�แก่
ผู้้�ใช�บริการ
 ในิส่วนิคาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�า ผู้้�ประกอบการประเมินิคำา
สั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การบริการเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากคาดำการณ์์กิจักรรมทำาง
เศรษฐกิจัภูายในิประเทำศฟ้ิ�นิตั่ว และอย้ใ่นิช่วงเปิดำภูาคการเรียนิ จัะทำำาให�
มีจัำานิวนิผู้้�เข้�าใช�บริการเพิ�มข้้�นิ

อสังหาริุมทรัุพิ่ย์
 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ ปัจัจุับันิลดำลงมาอย้ที่ำ�ระดัำบ 31.7 เนื�องจาก
ปัญหาการุแพิ่รุ่รุะบาดืข้องไวรัุสโควิดื-19 ส่งผู้ลทำาให�กลุ่มแรุงงาน ที�
ถ้กพัิ่กงานหรืุอเลิกจ�าง และนักศ้กษาที�อย่้ในช่วงปิดืภูาคการุเรีุยนเดิืน
ทางกลับภู้มิลำาเนา  


