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บทสรุุปผู้้�บริุหารุ

	 การดำำาเนิินิจััดำทำำาดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	(SME	Sentiment	Index:	SMSI)	เด่ำอนิกุมภาพัันิธ์์	2563	เก็บข้�อม้ลผู้้�ประกอบการ	
SME	2,728	ราย	จัาก	27	จัังหวัดำในิ	6	ภ้มิภาค	พับว่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	ประเทำศลดำลงมาอย้่ทีำ�ระดัำบ	38.1	โดำยมาจัากการหดำตััวข้องคำาสัั่�งซ่ื้�อภายในิ
ประเทำศ	และปริมาณการผู้ลิตั	โดำยเฉพัาะอย่างยิ�งในิภาคตัะวันิออก	และภาคใตั�	ทีำ�ลดำลงมาอย้่ทีำ�ระดัำบ	37.6	และ	39.4	ตัามลำาดัำบ	

	 ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์	2563	ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกุอบกุารุ	SME	ในรุะดัืบปรุะเทศ	ปรัุบตััวลดืลงจากุเดืือนกุ่อนหน�ามาอยู่้่ที�รุะดัืบ	38.1 
โดำยเฉพัาะคำาสัั่�งซ่ื้�อ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	33.4		และปริมาณการผู้ลิตัอย้่ทีำ�ระดัำบ	35.5	ซ่ื้�งเป็นิ	2	ปัจัจััยทีำ�มีค่าดัำชนีิลดำลงมากทีำ�สุั่ดำ		เป็นิผู้ลมาจัากจัำานิวนิผู้้�บริโภค
ภายในิประเทำศมีการออกมาจัับจ่ัายใช�สั่อยลดำลง	 อีกทัำ�งจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่ัางชาติัทีำ�ปรับตััวลดำลงเป็นิอย่างมาก	 เน่ิ�องจัากสั่ถานิการณ์การแพัร่
ระบาดำข้องไวรัสั่โควิดำ-19	ทีำ�ส่ั่งผู้ลกระทำบต่ัอทัำ�งภาคการผู้ลิตั	ภาคการค�าและบริการ	โดำยเฉพัาะสั่าข้าการท่ำองเทีำ�ยว	และสั่าข้าธุ์รกิจัทีำ�เกี�ยวเน่ิ�องอ่�นิๆ
	เช่นิร�านิข้ายข้องทีำ�ระล่ก	ร�านิเสั่ริมสั่วย	เป็นิตั�นิ	สั่ำาหรับสั่าข้าทีำ�ค่าดัำชนีิลดำลงมากทีำ�สุั่ดำค่อการท่ำองเทีำ�ยว	อย้่ทีำ�ระดัำบ	34.4		และการผู้ลิตัเส่ั่�อผู้�าและสิั่�ง
ทำอ	อย้ที่ำ�ระดัำบ	34.2		แต่ัอยา่งไรก็ตัามธุ์รกิจัภาคการค�าสิั่นิค�าอุปโภคบรโิภคดัำ�งเดิำมยงัมียอดำจัำาหนิา่ยปรับตััวเพิั�มข่้�นิ	จัากพัฤตักิรรมข้องผู้้�บรโิภคทีำ�หลีก
เลี�ยงการอย้ใ่นิพ่ั�นิทีำ�คนิจัำานิวนิมากหันิมาใช�บริการร�านิค�าปลีกข้นิาดำเล็กใกล�บ�านิเพิั�มมากข่้�นิ

	 สำาหรัุบกุารุคาดืกุารุณ์์อีกุ	3	 เดืือนข้�างหน�า	 ดัืชนีฯ	คาดืกุารุณ์์	อยู่้่ที�รุะดัืบ	41.2	ปรัุบลดืลงจากุเดืือนกุ่อนหน�าอยู่้่ที�รุะดัืบ	42.5	 	 โดำย				
ผู้้�ประกอบการ	SME	ยังคงมีความกังวลในิประเด็ำนิคำาสัั่�งซ่ื้�อ	ปริมาณการผู้ลิตั	และการค�าและบริการ	ซ่ื้�งค่าดัำชนีิองค์ประกอบอย้่ทีำ�		39.0	และ	40.3			
ตัามลำาดัำบซ่ื้�งสั่าข้าทีำ�มีค่าดัำชนีิลดำลงมากทีำ�สุั่ดำยงัคงเป็นิสั่าข้าการทำอ่งเทีำ�ยว	อย้ที่ำ�ระดัำบ	38.1	เน่ิ�องจัากปญัหาการแพัรร่ะบาดำข้องไวรสัั่โควดิำ-19	ทีำ�มีแนิว
โนิ�มรุนิแรงมากข่้�นิ	ส่ั่งผู้ลกระทำบต่ัอการดำำาเนิินิชีวิตัประจัำาวันิข้องประชาชนิ	อีกทัำ�งยังส่ั่งผู้ลกระทำบต่ัอการจั�างงานิทีำ�ลดำลง	ทำำาให�ผู้้�บริโภคตั�องระมัดำระวัง															
การจัับจ่ัายใช�สั่อยเพิั�มข่้�นิ		

	 ดัืชนีความเชื�อมั�น	ณ์	เดืือนปัจจุบันข้องผู้้�ปรุะกุอบกุารุ	SME	มีแนวโน�มลดืลงในทุกุภ้มิภาค	ยู่กุเว�นในเข้ตักุรุุงเทพั	ฯ	และปริุมณ์ฑล	ทีำ�
ค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ	ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	36.0	เพิั�มข่้�นิจัาก	33.4	ในิเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	โดำยมีสั่าเหตุัมาจัากยอดำคำาสัั่�งซ่ื้�อทีำ�เพิั�มข่้�นิข้องธุ์รกิจัค�าปลีกแบบ
ดัำ�งเดิำมเพัราะผู้้�บรโิภคเริ�มเปลี�ยนิพัฤตักิรรมการซื้่�อมาจัับจัา่ยใช�สั่อยกับร�านิค�าปลีกข้นิาดำเลก็ใกล�บ�านิมากข่้�นิเพั่�อหลีกเลี�ยงการไปจัับจัา่ยใช�สั่อยในิห�าง
สั่รรพัสิั่นิค�าข้นิาดำใหญ่ทีำ�มีประชาชนิจัำานิวนิมาก	สั่ำาหรับดัืชนีความเชื�อมั�นฯ	ข้องภาคเหนือ	ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	33.5	ลดำลงจัาก	36.7	มาจัากการหดำ
ตััวข้องธุ์รกิจัท่ำองเทีำ�ยวทีำ�ยังไดำ�รับผู้ลกระทำบอย่างรุนิแรงจัากสั่ถานิการณ์การระบาดำข้องไวรัสั่โควิดำ-19	 ทีำ�ทำำาให�นิักท่ำองเทีำ�ยวทัำ�งชาวจีันิและชาวไทำยลดำ
ลงอย่างมาก	ดัืชนีความเชื�อมั�นฯ	ข้องภาคกุลาง	ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	42.1	ลดำลงจัาก	47.3	มาจัากยอดำคำาสัั่�งซ่ื้�อทีำ�ลดำลงโดำยเฉพัาะสั่าข้าจัักรยานิยนิต์ั
และชิ�นิส่ั่วนิยานิยนิต์ั	รวมไปถ่งการซ่ื้อมบำารุงยานิยนิต์ัทีำ�ล้กค�าส่ั่วนิใหญ่เป็นิเกษตัรกรทีำ�จัะใช�จ่ัายในิช่วงหลังฤด้ำกาลเก็บเกี�ยวข้�าว	(ธั์นิวาคม-มกราคม)	
ทำำาให�เด่ำอนิกมุภาพัันิธ์์มียอดำคำาสัั่�งซ่ื้�อและปรมิาณการข้ายลดำลง	ดัืชนีความเชื�อมั�นฯ	ข้องภาคตัะวนัออกุปัจัจุับันิอย้ที่ำ�ระดัำบ	37.6	ลดำลงอยา่งมากจัาก	
45.7	โดำยมีสั่าเหตัจุัากหลายปัจัจััย	ไดำ�แก่	สั่ถานิการณก์ารระบาดำข้องไวรสัั่โควดิำ-19	ในิประเทำศจันีิทีำ�ส่ั่งผู้ลตัอ่อุตัสั่าหกรรมทีำ�เกี�ยวเนิ่�องในิภาคตัะวนัิออก
และมีผู้ลกระทำบต่ัอการจั�างงานิและกำาลังซ่ื้�อข้องประชาชนิในิพ่ั�นิทีำ�	สั่ถานิการณ์การระบาดำข้องไวรัสั่โควิดำ-19	ในิไทำยทีำ�ส่ั่งผู้ลให�ธุ์รกิจัท่ำองเทีำ�ยวหดำตััว	
รวมถ่งผู้ลกระทำบจัากภัยแล�งทีำ�ส่ั่งผู้ลต่ัอภาคการเกษตัร	ดัืชนีความเชื�อมั�นฯ	ข้องภาคใตั�ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	39.4	ลดำลงจัาก	45.5	มาจัากสั่ถานิการณ์
การระบาดำข้องไวรสัั่โควิดำ-19	ทีำ�ส่ั่งผู้ลกระทำบต่ัอธุ์รกิจัท่ำองเทีำ�ยวและเกี�ยวเน่ิ�องกับการท่ำองเทีำ�ยว	เช่นิ	ธุ์รกิจัข้องฝากและข้องทีำ�ระล่ก	ผู้�าบาติัก	(ปาเตัะ๊)	
ดัืชนีความเชื�อมั�นฯ	ข้องภาคตัะวันออกุเฉีียู่งเหนือ	ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	41.4	ลดำลงเล็กนิ�อยจัาก	41.7	เพัราะเป็นิช่วงนิอกฤด้ำกาลท่ำองเทีำ�ยว	ประกอบ
กับสั่ถานิการณ์การระบาดำข้องไวรัสั่โควิดำ-19	ทำำาให�เริ�มมีการยกเลิกกิจักรรมอีเว�นิท์ำ	ประชุม	สัั่มมนิา	หลายพ่ั�นิทีำ�

	 ส่วนปัจจัยู่สำาคัญที�มีผู้ลกุรุะทบตัอ่กิุจกุารุ	SME	ปรุะเทศในเดืือนนี�	ในปัจจุบัน	5	อันดัืบแรุกุ	ไดื�แกุ่	ภาวะเศรษฐกจิัในิประเทำศและอำานิาจั
ซ่ื้�อข้องประชาชนิ	การแข่้งขั้นิในิตัลาดำ	ราคาตั�นิทุำนิ/ค่าแรงงานิ	การเปลี�ยนิแปลงพัฤติักรรมข้องผู้้�บริโภค	และสั่ภาวะเศรษฐกิจัโลก	ตัามลำาดัำบ
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ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกุอบกุารุ	SME
(SME	Sentiment	Index:	SMSI)

เดืือน	กุุมภาพัันธ์์	2563

	 ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกุอบกุารุ	 SME	 ปัจจุบัน	 ในเดืือน
กุุมภาพัันธ์์	 2563	 อยู่้่ที�รุะดัืบ	 38.1	 ปรัุบตััวลดืลงจากุเดืือนมกุรุาคม	
2562	ที�รุะดัืบ	40.3	โดำยเป็นิผู้ลมาจัากการปรับตััวลดำลงในิเก่อบทุำกองค์
ประกอบ	 โดำยเฉพัาะปริมาณการผู้ลิตั	 การค�าและการบริการอย้่ทีำ�ระดัำบ	
35.5	และคำาสัั่�งซ่ื้�อโดำยรวมอย้่ทีำ�ระดัำบ	33.4	ซ่ื้�งถ่อเป็นิ	2	องค์ประกอบทีำ�
มีค่าดัำชนีิลดำลงมากทีำ�สุั่ดำเม่�อเทีำยบกับองค์ประกอบอ่�นิ	 ๆ	 ข้องดัำชนีิ	
เน่ิ�องจัากสั่ถานิการณ์การแพัร่ระบาดำข้องไวรัสั่โควิดำ-19		ส่ั่งผู้ลกระทำบต่ัอ
ภาคการท่ำองเทีำ�ยวเป็นิอย่างมาก	 รวมถ่งภาคธุ์รกิจัทีำ�เกี�ยวเน่ิ�องอ่�นิๆเช่นิ	
ภาคการผู้ลิตัผู้�าบาติัก	(ปาเต๊ัะ)		และร�านิจัำาหน่ิายข้องทีำ�ระล่กทีำ�มียอดำคำา
สัั่�งซ่ื้�อลดำลง	 เน่ิ�องจัากจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวทัำ�งชาวไทำยและชาวตั่างชาติัทีำ�
ปรับตััวลดำลง	 แต่ัอย่างไรก็ตัามจัากสั่ถานิการณ์ดัำงกล่าว	 ทำำาให�ผู้้�บริโภค
ตั�องการสิั่นิค�าอุปโภคบริโภคทีำ�จัำาเป็นิเพ่ั�อกักตุันิอาหารไว�	อีกทัำ�งพัฤติักรรม
ข้องผู้้�บริโภคทีำ�หลีกเลี�ยงการอย่้ในิพ่ั�นิทีำ�คนิจัำานิวนิมาก	 จ่ังหันิมาจัับจ่ัาย
ใช�สั่อยในิร�านิค�าข้นิาดำเล็กใกล�บ�านิแทำนิการใช�บริการห�างสั่รรพัสั่ินิค�า
ข้นิาดำใหญ่	

	 ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกุอบกุารุ	 SME	คาดืกุารุณ์์	 3	 เดืือน
ข้�างหน�า	ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์	2563อยู่้่ที�รุะดัืบ	41.2	ปรัุบตััวลดืลงจากุ
เดืือนมกุรุาคม	 2563	 ที�รุะดัืบ	 42.5	 เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการ	 SME								
คาดำการณ์แนิวโนิ�มภาวะเศรษฐกิจัจัะหดำตััวลงทัำ�งภาคการผู้ลิตั	และภาค
การค�าและบริการ	โดำยเฉพัาะภาคการทำอ่งเทีำ�ยว	ซ่ื้�งค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ
คาดำการณ์อย้่ทีำ�ระดัำบ	31.2	 เป็นิผู้ลมาจัากแนิวโนิ�มสั่ถานิการณ์การแพัร่
ระบาดำไวรัสั่โควิดำ-19	ทีำ�มีแนิวโนิ�มรุนิแรงมากข่้�นิทัำ�งภายในิประเทำศ	และ
ประเทำศอ่�นิๆ	 ทำำาให�จัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวลดำลงอย่างต่ัอเน่ิ�อง	 รวมไปถ่ง													
ผู้้�ประกอบการมีความกังวลต่ัอตั�นิทุำนิการผู้ลิตัทีำ�มีแนิวโนิ�มปรับตััวเพิั�มข่้�นิ
เน่ิ�องจัากการข้าดำแคลนิวัตัถุดิำบในิการผู้ลิตั	 และปัญหาภัยแล�งทีำ�ทำำาให�
ปริมาณผู้ลผู้ลิตัทำางการเกษตัรลดำลง

	 ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกุอบกุารุ	 SME	 ปัจจุบัน	 ในเดืือน
กุุมภาพัันธ์์	2563	ภาคกุารุผู้ลิตั	ภาคกุารุค�าและบริุกุารุมีค่าดัืชนี	ฯ	อยู่้่
ที�รุะดัืบ	37.2	และ	38.4	ตัามลำาดัืบ	ซ่ื้�งภาคการผู้ลิตั	ถ่อว่ามีค่าดัำชนีิ	ฯ	
ลดำลงมากทีำ�สุั่ดำ	เม่�อเทีำยบกับภาคการค�าและบริการ	จัากปัญหาการแพัร่
ระบาดำข้องไวรัสั่โควิดำ-19	 ส่ั่งผู้ลให�จัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวทัำ�งชาวไทำยและ
ชาวต่ัางชาติัปรับตััวลดำลง	 และยอดำคำาสัั่�งซ่ื้�อในิธุ์รกิจัทีำ�เกี�ยวเน่ิ�องกับการ
ท่ำองเทีำ�ยวลดำลงเป็นิอย่างมาก	 อีกทัำ�งยังส่ั่งผู้ลกระทำบต่ัอจัำานิวนิผู้้�บริโภค
ภายในิประเทำศมีการออกมาจัับจั่ายใช�สั่อยลดำลง	 ทำำาให�ผู้้�ประกอบการ	
SME	ในิสั่าข้าการท่ำองเทีำ�ยว	และการผู้ลิตัเส่ั่�อผู้�าและสิั่�งทำอ	 มีค่าดัำชนีิ	ฯ	
ลดำลงมากทีำ�สุั่ดำเม่�อเทีำยบกับสั่าข้าธุ์รกิจัอ่�นิ	ๆ	โดำยมีค่าดัำชนีิ	ฯ	อย้่ทีำ�ระดัำบ
	34.4	และ	34.2	ตัามมลำาดัำบ

ดัืชนีภาวะเศรุษฐกิุจและธุ์รุกิุจอื�น	ๆ 
ปรุะจำาเดืือนกุุมภาพัันธ์์	2563		

	 ค่าดัำชนีิภาวะเศรษฐกิจัข้องประเทำศ	 ดัำชนีิภาพัรวมข้อง
ธุ์รกิจั	และดำชันีิสั่ภาพัคลอ่งทำางการเงนิิอย้ร่ะดำบัทีำ�	19.6	,32.2	และ
	36.0	ตัามลำาดัำบ	โดำยค่าดัำชนีิ	ฯ	ดัำงกล่าวอย้่ตัำ�ากว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ
	50	อย่างเห็นิไดำ�ชัดำ	ซ่ื้�งสั่อดำคล�องกับดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบ
การ	 SME	 และสั่ะทำ�อนิให�เห็นิถ่งแนิวโนิ�มภาวะเศรษฐกิจัข้อง
ประเทำศหดำตััวลง	จัากจัำานิวนิผู้้�บริโภคทัำ�งในิและต่ัางประเทำศทีำ�ปรับ
ตััวลดำลง	โดำยเฉพัาะในิภาคการบริการการท่ำองเทีำ�ยวทีำ�ไดำ�รับผู้ลกระ
ทำบเชิงลบโดำยตัรง	อีกทัำ�งผู้้�ประกอบการ	SME	กำาลังเผู้ชิญกับปัญหา
หนีิ�สิั่นิข้องกจิัการทีำ�ปรับตััวเพิั�มส้ั่งข่้�นิ	สั่ะทำ�อนิจัากหนีิ�สิั่นิข้องกจิัการ
ปรับตััวเพิั�มข่้�นิมาอย้่ทีำ�ระดัำบ	51.3	จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า
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	 ดัืชนีความเชื�อมั�น	ณ์	เดืือนปัจจุบันข้องผู้้�ปรุะกุอบกุารุ	SME	
มีแนวโน�มลดืลงในทุกุภ้มิภาค	ยู่กุเว�นในเข้ตักุรุุงเทพั	ฯ	และปริุมณ์ฑล
ทีำ�ค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ	 ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	36.0	 เพิั�มข่้�นิจัาก	33.4	 ในิ
เด่ำอนิก่อนิหนิ�า	 โดำยมีสั่าเหตัุมาจัากยอดำคำาสัั่�งซ่ื้�อทีำ�เพิั�มข่้�นิข้องธ์ุรกิจัค�า
ปลีกแบบดัำ�งเดิำมเพัราะผู้้�บริโภคเริ�มเปลี�ยนิพัฤติักรรมการซ่ื้�อมาจัับจ่ัาย
ใช�สั่อยกับร�านิค�าปลีกข้นิาดำเล็กใกล�บ�านิมากข่้�นิเพ่ั�อหลีกเลี�ยงการไปจัับ
จ่ัายใช�สั่อยในิห�างสั่รรพัสิั่นิค�าข้นิาดำใหญ่ทีำ�มีประชาชนิจัำานิวนิมากสั่ำาหรับ
ดัืชนีความเชื�อมั�นฯ	ข้องภาคเหนือ	ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	33.5	ลดำลงจัาก	
36.7	 มาจัากการหดำตััวข้องธุ์รกิจัท่ำองเทีำ�ยวทีำ�ยังไดำ�รับผู้ลกระทำบอย่าง
รุนิแรงจัากสั่ถานิการณ์การระบาดำข้องไวรัสั่โควิดำ-19	ทีำ�ทำำาให�นัิกท่ำองเทีำ�ยว
ทัำ�งชาวจีันิและชาวไทำยลดำลงอยา่งมาก	ดัืชนีความเชื�อมั�นฯ	ข้องภาคกุลาง
ปัจัจุับันิอย้ที่ำ�ระดัำบ	42.1	ลดำลงจัาก	47.3	มาจัากยอดำคำาสัั่�งซ่ื้�อทีำ�ลดำลงโดำย
เฉพัาะสั่าข้าจัักรยานิยนิต์ัและชิ�นิส่ั่วนิยานิยนิต์ั	 รวมไปถ่งการซ่ื้อมบำารุง
ยานิยนิต์ัทีำ�ล้กค�าส่ั่วนิใหญ่เป็นิเกษตัรกรทีำ�จัะใช�จ่ัายในิช่วงหลังฤด้ำกาลเกบ็
เกี�ยวข้�าว	(ธั์นิวาคม-มกราคม)	ทำำาให�เด่ำอนิกุมภาพัันิธ์์มียอดำคำาสัั่�งซ่ื้�อและ
ปริมาณการข้ายลดำลง	 ดัืชนีความเชื�อมั�นฯ	ข้องภาคตัะวันออกุปัจัจุับันิ
อย้่ทีำ�ระดัำบ	37.6	ลดำลงอย่างมากจัาก	45.7	โดำยมีสั่าเหตุัจัากหลายปัจัจััย
	ไดำ�แก่	สั่ถานิการณ์การระบาดำข้องไวรัสั่โควิดำ-19	ในิประเทำศจีันิทีำ�ส่ั่งผู้ล
ต่ัออุตัสั่าหกรรมทีำ�เกี�ยวเน่ิ�องในิภาคตัะวันิออกและมีผู้ลกระทำบต่ัอการจั�าง
งานิและกำาลังซ่ื้�อข้องประชาชนิในิพ่ั�นิทีำ�	สั่ถานิการณ์การระบาดำข้องไวรัสั่
โควิดำ-19	 ในิไทำยทีำ�ส่ั่งผู้ลให�ธุ์รกิจัท่ำองเทีำ�ยวหดำตััว	 รวมถ่งผู้ลกระทำบจัาก
ภัยแล�งทีำ�ส่ั่งผู้ลต่ัอภาคการเกษตัร	ดัืชนีความเชื�อมั�นฯ	ข้องภาคใตั�ปัจัจุับันิ
อย้ที่ำ�ระดัำบ	39.4	ลดำลงจัาก	45.5	มาจัากสั่ถานิการณ์การระบาดำข้องไวรัสั่
โควิดำ-19	 ทีำ�ส่ั่งผู้ลกระทำบตั่อธุ์รกิจัท่ำองเทีำ�ยวและเกี�ยวเนิ่�องกับการทำ่อง
เทีำ�ยว	เช่นิ	ธุ์รกิจัข้องฝากและข้องทีำ�ระล่ก	ผู้�าบาติัก	(ปาเต๊ัะ)	ดัืชนีความ
เชื�อมั�นฯ	ข้องภาคตัะวันออกุเฉีียู่งเหนือ	ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	41.4	ลดำลง
เล็กนิ�อยจัาก	 41.7	 เพัราะเป็นิช่วงนิอกฤด้ำกาลท่ำองเทีำ�ยว	 ประกอบกับ
สั่ถานิการณ์การระบาดำข้องไวรัสั่โควิดำ-19	ทำำาให�เริ�มมีการยกเลิกกิจักรรม
อีเว�นิท์ำ	ประชุม	สัั่มมนิา	หลายพ่ั�นิทีำ�
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	 ภาวะเศรุษฐกิุจในปรุะเทศและอำานาจซืื้�อข้องปรุะชาชนเป็น
ปัจจัยู่กุรุะทบสำาคัญที�สดุืข้อง	SME	ในทุกุภ้มภิาค	ซ่ื้�งผู้้�ประกอบการ	SME	
ส่ั่วนิใหญ่เนิ�นิตัลาดำภายในิประเทำศเป็นิหลัก	 ทำำาให�ภาวะเศรษฐกิจัข้อง
ประเทำศส่ั่งผู้ลอย่างมากต่ัอผู้ลประกอบการ	SME	โดำยเฉพัาะการออกมา
จัับจ่ัายใช�สั่อยข้องผู้้�บริโภค	ทีำ�ไดำ�รับผู้ลกระทำบจัากปัญหาการแพัร่ระบาดำ
ไวรัสั่โควิดำ-19	 ทำำาให�ผู้้�บริโภคไม่สั่ามารถออกมาจัับจ่ัายใช�สั่อยไดำ�	 อีกทัำ�ง
จัากปัญหาภัยแล�งทีำ�กระทำบตั่อรายไดำ�ข้องเกษตัรกร	 ทำำาให�กำาลังซ่ื้�อข้อง
ภาคเกษตัรกรปรับตััวลดำลง	ซ่ื้�งเป็นิผู้ลกระทำบต่ัอกลุ่มธุ์รกิจั	SME	ข้นิาดำ
กลาง	 และข้นิาดำย่อม	 หร่อรายย่อยมีผู้ลประกอบการลดำลง	 ทำำาให�การ
สั่ำารวจัพับวา่ภาวะเศรษฐกจิัในิประเทำศและอำานิาจัซื้่�อเป็นิปัจัจััยทีำ�กระทำบ
ต่ัอกิจัการมากทีำ�สุั่ดำ

	 กุารุแข่้งขั้นในตัลาดื	รุาคาตั�นทุน/ค่าแรุงงาน	กุารุเปลี�ยู่นแปลง
พัฤติักุรุรุมผู้้�บริุโภค	สภาวะเศรุษฐกิุจโลกุ	เป็นปัจจัยู่กุรุะทบสำาคัญข้อง
	SME	ในทุกุภ้มิภาค	จัากการสั่ำารวจัข้�อม้ลเด่ำอนิกุมภาพัันิธ์์	2563	พับว่า
	4	ปัจัจััยดัำงกล่าวเป็นิปัจัจััยกระทำบสั่ำาคัญข้อง	SME	ในิทุำกภ้มิภาค	โดำย
เฉพัาะการแข่้งขั้นิในิตัลาดำ	และราคาตั�นิทุำนิ	/	ค่าแรงงานิ	เน่ิ�องจัากภาวะ
เศรษฐกิจัภายในิประเทำศทีำ�หดำตััวลง	 และผู้้�บริโภคมีการออกมาจัับจั่าย
ใช�สั่อยลดำลง	 ทำำาให�ภาคธ์ุรกิจัตั�องจััดำทำำาโปรโมชั�นิหร่อข้ยายช่องทำางการ
ตัลาดำ	เพ่ั�อด่ำงด้ำดำล้กค�า	ส่ั่งผู้ลกระทำบต่ัอภาพัรวมธุ์รกิจั	SME	ข้นิาดำย่อม
หร่อรายยอ่ยโดำยตัรง	เพัราะไมส่ั่ามารถแข่้งขั้นิกับกลยทุำธ์์ข้องธ์รุกิจัข้นิาดำ
ใหญ่ไดำ�	เน่ิ�องจัากข้�อจัำากัดำทำางดำ�านิตั�นิทุำนิ	และความร้�ในิการใช�เทำคโนิโลยี
ข้องผู้้�ประกอบการ	

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

 •	ดัืชนี	TISI	เดืือนกุุมภาพัันธ์์	2563	โดืยู่รุวมปรัุบตััว	
อยู่้่ที�รุะดัืบ	 90.2	 (ค่าฐานอยู่้่ที�รุะดัืบ	 100)	 โดำยปรับลดำลงจัาก
เด่ำอนิมกราคม	2563	ทีำ�ระดัำบ	92.2	ดัำชนีิ	ฯ	ทีำ�ปรับตััวลดำลง	เป็นิผู้ล
มาจัากกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภคทัำ�งชาวไทำยและชาวต่ัางชาติัปรับตััว
ลดำลง	เน่ิ�องจัากการแพัร่ระบาดำข้องไวรัสั่โควิดำ-19	อีกทัำ�งจัากปัญหา
ภัยแล�งทีำ�ส่ั่งผู้ลกระทำบต่ัอปริมาณผู้ลผู้ลิตัทำางการเกษตัรลดำลง	

	 •	ดัืชนีความเชื�อมั�น	ฯ	คาดืกุารุณ์์	3	เดืือนข้�างหน�า	ใน
ภาคอุตัสาหกุรุรุมอยู่้่ที�รุะดัืบ	 98.1	 ปรัุบตััวลดืลงจากุเดืือน
มกุรุาคม	2563	ที�รุะดัืบ	99.4	มาจัากความกังวลต่ัอสั่ถานิการณ์
การแพัร่ระบาดำข้องไวรัสั่โควิดำ-19	 	 ทีำ�ส่ั่งผู้ลกระทำบเชิงลบต่ัอภาค
ธุ์รกิจั	 โดำยเฉพัาะภาคการค�าและบริการ	 จัากแนิวโนิ�มจัำานิวนินัิก
ท่ำองเทีำ�ยวชาวต่ัางชาติัทีำ�ปรับตััวลดำลง	และผู้้�บริโภคภายในิประเทำศ
มีการจัับจ่ัายใช�สั่อยลดำลง

	 •	 ดัืชนีความเชื�อมั�น	 ฯ	 ทั�งปัจจุบันและคาดืกุารุณ์์	 3	
เดืือนข้�างหน�า	 ในภาคอุตัสาหกุรุรุมข้องผู้้�ผู้ลิตัข้นาดืยู่่อมมีกุารุ
ปรัุบตััวลดืลง	 โดืยู่ดัืชนี	 ฯ	 ปัจจุบันอยู่้่ที�รุะดัืบ	 70.9	 จัากเด่ำอนิ
มกราคม	2563	ทีำ�ระดัำบ	73.0	ส่ั่วนิดัำชนีิ	ฯ	คาดำการณ์	3	เด่ำอนิข้�าง
หนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ	 	 85.8	 ปรับตััวลดำลงจัากเด่ำอนิมกราคม	 ทีำ�ระดัำบ	
87.3

	 •	โดืยู่ปัจจัยู่สำาคัญที�มีผู้ลกุรุะทบข้องภาคอตุัสาหกุรุรุม
	ไดื�แกุ่ สภาวะเศรุษฐกิุจโลกุ	และสถานกุารุณ์์กุารุเมืองในปรุะเทศ
	ซ่ื้�งมีความแตักุต่ัางจากุกุลุ่มผู้้�ผู้ลิตัข้นาดืยู่่อม	เน่ิ�องจัากส่ั่วนิใหญ่
ผู้้�ประกอบการ	SME	มีสัั่ดำส่ั่วนิการส่ั่งออกทีำ�นิ�อย	หร่อเนิ�นิตัลาดำในิ
ประเทำศ	 ข้ณะทีำ�กลุ่มผู้้�ผู้ลิตัข้นิาดำใหญ่จัะมีสัั่ดำส่ั่วนิการเนิ�นิตัลาดำ
ภายนิอก	(ส่ั่งออกมากกว่าร�อยละ	50	ข้องยอดำข้าย)	มากกว่าตัลาดำ
ภายในิประเทำศ

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

	 •	ดัืชนีความเชื�อมั�นทางธุ์รุกิุจปรัุบลดืลง	ในปัจจุบันมา
อยู่้่ที�รุะดัืบ	44.1	(ค่าฐานอยู่้่ที�รุะดัืบ	50)	จัากเด่ำอนิมกราคม	2563	
ทีำ�ระดัำบ	48.5	และดัำชนีิ	ฯ	คาดำการณ์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าปรับลดำลง	
มาอย้่ทีำ�ระดัำบ	50.5	จัากเด่ำอนิมกราคม	2563	ทีำ�ระดัำบ	52.4	เป็นิ
ผู้ลมาจัากการหดำตััวทัำ�งภาคการผู้ลิตั	 และภาคการค�าและบริการ	
โดำยเฉพัาะดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อข้องภาคการบริการ	 ข้นิส่ั่งสิั่นิค�า

กุารุเปรีุยู่บเทียู่บดัืชนี	SMSI	กัุบดัืชนีอื�น	ๆ	ที�เกีุ�ยู่วข้�อง
เดืือน	กุุมภาพัันธ์์	2563
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และการบริการโรงแรมทีำ�ปรับตััวลดำลงอย่างมาก		รวมไปถ่งภาคการ
ผู้ลิตักำาลังเผู้ชิญกับแนิวโนิ�มข้าดำแคลนิวัตัถุดิำบจัากปัญหาการนิำาเข้�า
สิั่นิค�าจัากจีันิ	เน่ิ�องจัากสั่ถานิการณ์แพัร่ระบาดำข้องไวรัสั่โควิดำ-19	
ทีำ�มีแนิวโนิ�มรุนิแรงมากข่้�นิ

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

	 •	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�บริโภคทัำ�งปัจัจุับันิและในิอนิาคตั	
ปรับตััวลดำลงมาอย้ที่ำ�ระดัำบ	43.1	จัากเด่ำอนิมกราคม	2563	ทีำ�ระดัำบ	
44.1	

	 •	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�บริโภคเก่อบทุำกภ้มิภาคลดำลงจัาก
เด่ำอนิทีำ�ผู่้านิมา	(ยกเว�นิ		ภาคตัะวันิออกเฉียงเหน่ิอทีำ�ปรับตััวเพิั�มข่้�นิ)	

	 •	 ค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�บริโภคทีำ�ประกอบอาชีพัผู้้�
ประกอบการ	 อย้่ทีำ�ระดัำบ	 43.5	 ปรับตััวลดำลงจัากเด่ำอนิมกราคม	
2563	ทีำ�ระดัำบ	45.1	

ดัืชนีความเชื�อมั�นอนาคตัเศรุษฐกิุจภ้มิภาค
(Thailand	Regional	Economic	Sentiment	

Index	:	RSI)

	 ในิเด่ำอนิกุมภาพัันิธ์์	 2563	 ค่าดัำชนีิ	 ฯ	 ในิทุำกภ้มิภาค		
ดัำชนีิฯ	อย้่ในิระดัำบทีำ�มากกว่าค่าฐานิทีำ�	50		และในิภาคกลางทีำ�มีค่า
ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	อย้ใ่นิระดำบัตัำ�าทีำ�สุั่ดำเม่�อเทีำยบ	กับภ้มิภาคอ่�นิ	ๆ 		
เป็นิผู้ลมาจัากการหดำตััวในิภาคการลงทุำนิ	และภาคผู้ลิตัการเกษตัร
ทีำ�ไดำ�รับผู้ลกระทำบจัากปัญหาภัยแล�ง	 เช่นิเดีำยวกับแนิวโนิ�มดัำชนีิฯ	
ในิเก่อบทุำกภ้มิภาคมีแนิวโนิ�มทีำ�ลดำลงเม่�อเทีำยบกับมกราคม	 2563	
(ยกเว�นิ	ในิเข้ตักรุงเทำพั	ฯ	และปริมณฑล	ทีำ�ปรับตััวเพิั�มข่้�นิ)
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	 ค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	 SME	 ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย่้
ทีำ�ระดัำบ	 36.0	ปรับตััวเพิั�มข่้�นิเล็กนิ�อยจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ	 33.4	 เป็นิ
ผู้ลจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อ	 ปริมาณการผู้ลิตั	 การค�าและบริการ	 การ
ลงทุำนิ	 และกำาไร	 เพัราะมีการปรับตััวข้องผู้้�ประกอบการบางส่ั่วนิโดำย
เฉพัาะกลุ่มร�านิอาหารทีำ�เข้�าร่วม	 delivery	 เพิั�มข่้�นิ	 อีกทัำ�งยอดำการผู้ลิตั
กลุ่มอุปโภคและบริโภคก็ข้ยายตััวจัากการเริ�มกักตุันิอาหาร	 และเคร่�อง
อุปโภคบริโภค	 ข้องประชาข้นิ	นิอกจัากนัิ�นิ	 ผู้้�บริโภคหันิมาใช�บริการในิ
ร�านิค�าข้นิาดำย่อมและรายย่อย	 เช่นิ	 ร�านิโชห่วย	 ร�านิค�าในิทำ�องถิ�นิ	 เพิั�ม
มากข่้�นิ	 เพัราะพัฤติักรรมผู้้�บริโภคเปลี�ยนิไปโดำยเลี�ยงการไปอย้่ในิสั่ถานิ
ทีำ�ทีำ�มีคนิพัลุกพัล่านิ	 เช่นิ	 ห�างสั่รรพัสิั่นิค�าข้นิาดำใหญ่	 อย่างไรก็ตัาม	 ค่า
ดัำชนีิปัจัจุับันิฯ	 ยังคงตัำ�ากว่าฐานิอย่้มาก	 แสั่ดำงให�เห็นิถ่งภาวะธ์ุรกิจัข้อง													
ผู้้�ประกอบการ	SME	ในิเข้ตักรุงเทำพัฯ	และปริมณฑล	ส่ั่วนิใหญ่ยังลดำลง	
แม�จัะมีบางส่ั่วนิปรับตััวไดำ�ก็ตัาม

	 ในิส่ั่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำการณ์	
3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้ที่ำ�ระดัำบ	35.2	ซ่ื้�งค่อนิข้�างทำรงตััวจัากก่อนิหนิ�า	และอย้่
ในิระดำบัทีำ�ตัำ�ากว่าฐานิอย้ม่าก	เน่ิ�องจัากความกงัวลต่ัอการแพัร่ระบาดำข้อง
ไวรัสั่โควิดำ-19	ทีำ�แพัร่กระจัายไปทัำ�วประเทำศ	และทัำ�วโลก	 ส่ั่งผู้ล	กระทำบ
เชิงลบต่ัอทุำกภาคธุ์รกิจั	 และกระทำบต่ัอการจัับจ่ัายใช�สั่อยข้องผู้้�บริโภค	
คนิไทำย	และนัิกท่ำองเทีำ�ยวต่ัางชาติั

	 ในค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกุอบกุารุ	SME	ภาคกุารุผู้ลิตั	ในิ
เด่ำอนิปัจัจุับันิอย้ที่ำ�ระดัำบ	37.0	ปรับตััวเพิั�มข่้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ	31.0	
เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อ	ปริมาณการผู้ลิตั	การลงทุำนิ	และการจั�าง
งานิ	และกำาไร	เน่ิ�องจัากมีความตั�องการสิั่นิค�าอุปโภคบริโภคเพิั�มข่้�นิ	ส่ั่ง
ผู้ลทำำาให�ปริมาณการผู้ลิตัปรับตััวเพิั�มข่้�นิ	 โดำยเฉพัาะภาคการผู้ลิตัอาหาร
และเคร่�องด่ำ�ม	 โดำยในิส่ั่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	 SME	
คาดำการณ์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าปรับเพิั�มข่้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�ามาอย้่ทีำ�ระดัำบ	
34.3	

ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกุอบกุารุ	SME
ในเข้ตั	กุรุุงเทพั	ฯ	และปริุมณ์ฑล
ปรุะจำาเดืือนกุุมภาพัันธ์์	2563

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

	 •	ค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกุอบกุารุ	SME	ในเข้ตั
กุรุุงเทพั	 ฯ	 และปริุมณ์ฑล	 ปรัุบตััวเพิั�มข่้�นเล็กุน�อยู่มาอยู่้่
ที�รุะดัืบ	 36.0	 ปรัุบเพิั�มข่้�นจากุเดืือนกุ่อนหน�าที�มีค่าดัืชนี
ค่อนข้�างตัำ�ามากุที�รุะดัืบ	 33.4	 เป็นผู้ลจากุกุารุปรัุบตััวข้อง
ผู้้�ปรุะกุอบกุารุบางส่วน	 และกุารุเปลี�ยู่นแปลงพัฤตัิกุรุรุมผู้้�
บริุโภค

	 •	 	สถานกุารุณ์์กุารุแพัรุ่รุะบาดืข้องไวรัุสโควิดื-19	
ส่งผู้ลทำาให�ปรุะชาชนเกิุดืความวิตักุกัุงวล	 และเริุ�มกัุกุตุัน
สินค�าอุปโภค	 และบริุโภค	 โดืยู่เฉีพัาะ	 อาหารุและเครืุ�อง
ดืื�ม	และผู้้�บริุโภคหันไปใช�บริุกุารุข้นส่งสินค�าออนไลน์	หรืุอ	
Delivery	เพิั�มข่้�นอยู่่างมากุ	ส่งผู้ลให�ธุ์รุกิุจที�เข้�ารุ่วมรุายู่กุารุ
มียู่อดืคำาสั�งซืื้�อเพิั�มมากุข่้�น	
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	 ในค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกุอบกุารุ	SME	ภาคกุารุค�าและ
บริุกุารุ	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ		35.8ปรับตััวเพิั�มข่้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�
ระดัำบ	33.8	เป็นิผู้ลมาจัากปจััจััยดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อ	ปริมาณการค�าและบริการ
	การลงทุำนิ	และกำาไร	ทัำ�งนีิ�สั่าเหตุัการปรับเพิั�มข่้�นิข้องปัจัจััยองค์ประกอบ
ดัำงกล่าวมาจัากการทีำ�ผู้้�บริโภคเริ�มออกมากักตุันิอาหารและเคร่�องอุปโภค
บริโภค	อีกทัำ�งช่องทำางการจัำาหน่ิายข้อง	delivery	ก็มีการข้ยายตััวชัดำเจันิ
ส่ั่งผู้ลทำำาให�ยอดำคำาสัั่�งซ่ื้�อค�าส่ั่ง	และค�าปลีก	และร�านิอาหาร	ปรับตััวเพิั�ม
ข่้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าจัากระดัำบ	26.9	มาอย้่ทีำ�ระดัำบ	33.1	นิอกจัากนัิ�นิ	
ภายหลังช่วงเทำศกาลปีใหม่	 ทีำ�มีการเดิำนิทำางจัำานิวนิมาก	 การให�บริการ
ธุ์รกิจัการซ่ื้อมกลุ่มยานิยนิต์ัเพิั�มมากข่้�นิ	เช่นิ	รถต้ั�	รถโดำยสั่ารประจัำาทำาง
	รถยนิต์ัส่ั่วนิตััว	โดำยเข้�าไปซ่ื้อมในิอ่้ซ่ื้อมรถ	ข้นิาดำยอ่ม	และรายยอ่ย	เพัราะ
มีราคาทีำ�ถ้กกว่าศ้นิย์บริการซ่ื้อมข้นิาดำใหญ่	อย่างไรก็ตัาม	ค่าดัำชนีิฯ	ภาค
การค�าและบริการยังคงตัำ�ากว่าฐานิอย้่มาก	 และ	 ค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�
ประกอบการ	SME	คาดำการณ	์3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้ที่ำ�ระดัำบ
	 35.4	 ทีำ�ยังอย้่ระดัำบทีำ�ตัำ�าเช่นิเดีำยวกันิ	 สั่ะทำ�อนิถ่งความไม่มั�นิใจัต่ัอ
สั่ถานิการณ์ทำางธุ์รกิจั	โดำยเฉพัาะปัญหาไวรัสั่โควิดำ-19	ทีำ�มีแนิวโนิ�มรุนิแรง
มากข่้�นิ	เป็นิผู้ลกระทำบเชิงลบต่ัอผู้้�ประกอบการ	และแรงงานิทีำ�ไม่สั่ามารถ
ประกอบอาชีพัไดำ�อยา่งปกติั	โดำยเฉพัาะภาคการบริการการท่ำองเทีำ�ยว	และ
โรงแรม	และธุ์รกิจัต่ัอเน่ิ�องอ่�นิๆ

ดัืชนีภาวะเศรุษฐกิุจและธุ์รุกิุจ	SME	
ปรุะจำาเดืือนกุุมภาพัันธ์์	2563

	 ภาพัรวมดัำชนีิภาวะเศรษฐกิจัและธุ์รกิจัในิเข้ตักรุงเทำพั	ฯ
และปริมณฑล	 ปรับตััวเพิั�มข่้�นิ	 เน่ิ�องจัากในิเด่ำอนิก่อนิหนิ�าผู้้�
ประกอบการประสั่บกับปัญหาเศรษฐกิจัทีำ�ซื้บเซื้าและการระบาดำ
ข้องไวรัสั่โควิดำ	-19	ทำำาให�ผู้้�ประกอบการมีการก้�ยม่เงินิ	เพ่ั�อให�ธุ์รกิจั
เกิดำสั่ภาพัคล่องทำางการเงินิและนิำามาลงทุำนิ	 ส่ั่งผู้ลให�ดัำชนีิหนีิ�สิั่นิ
เพิั�มข่้�นิอย่างเห็นิไดำ�ชัดำ	 แต่ัอย่างไรก็ตัาม	 การระบาดำข้องไวรัสั่										
โควิดำ-19	ก็ส่ั่งผู้ลดีำต่ัอผู้้�ประกอบการในิบางธ์รุกิจั	เช่นิ	ภาคการผู้ลติั
อาหารและเคร่�องด่ำ�ม	 สิั่นิค�าอุปโภค	บริโภค	 ทีำ�มียอดำคำาสัั่�งซ่ื้�อเพิั�ม
ข่้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	และในิส่ั่วนิข้องดัำชนีิสิั่นิค�าคงคลังมีการปรับ
ตััวลดำลง	เน่ิ�องจัากผู้้�บรโิภคมีการออกมาจัับจัา่ยใช�สั่อยเพิั�มข่้�นิอยา่ง
มาก	ทัำ�งในิส่ั่วนิข้องการบริโภคสิั่นิค�าหนิ�าร�านิ	และการสัั่�งซ่ื้�อสิั่นิค�า
ออนิไลน์ิ

	 ปัจจัยู่ภาวะเศรุษฐกิุจในปรุะเทศและอำานาจซืื้�อข้องปรุะชาชน
ส่งผู้ลต่ัอกิุจกุารุมากุที�สุดื	โดำยปัจัจััยทีำ�ส่ั่งผู้ลกระทำบรองลงมา	ไดำ�แก่	การ
แข่้งขั้นิทำางการตัลาดำ	ราคาตั�นิทุำนิสิั่นิค�า	ค่าแรงงานิ	สั่ภาวะเศรษฐกิจัโลก		
ระดัำบราคานิำ�ามันิ	และค่าข้นิส่ั่ง	ตัามลำาดัำบ



9

ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกุอบกุารุ	SME	ภาคใตั�
ปรุะจำาเดืือนกุุมภาพัันธ์์	2563

	 ค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	 SME	 ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย่้
ทีำ�ระดัำบ	 39.4	ปรับตััวลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ	 45.5	 เป็นิผู้ลมาจัาก
ปัจัจััยดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อ	ปริมาณการผู้ลิตั	การค�าและบริการ	ทีำ�มีการปรับตััว
ลดำลง	ส่ั่งผู้ลให�ปัจัจััยดำ�านิกำาไรปรับลดำลง	จัากผู้ลกระทำบข้องสั่ถานิการณ์
โรคระบาดำไวรัสั่โควิดำ-19	ทีำ�ส่ั่งผู้ลให�นัิกท่ำองเทีำ�ยวลดำลงเป็นิจัำานิวนิมาก	ทัำ�ง
นัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวไทำยและชาวต่ัางชาติั	 โดำยเฉพัาะการลดำลงข้องจัำานิวนิ
นัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวมาเลเซีื้ยและชาวจัีนิส่ั่งผู้ลกระทำบโดำยตัรงต่ัอสั่าข้าการ
ท่ำองเทีำ�ยว	ทีำ�พัักโรงแรม	และสั่าข้าข้นิส่ั่งมวลชนิ	นิอกจัากนีิ�สั่าข้าการผู้ลิตั
เส่ั่�อผู้�าและสิั่�งทำอ	 ประเภทำสิั่�งทำอทำ�องถิ�นิ	 (ผู้�าบาติักและผู้�าปาเต๊ัะ)	 ยังไดำ�
รับผู้ลกระทำบจัากสั่ถานิการณ์ดัำงกล่าว	 และปัจัจััยส่ั่วนิหน่ิ�งมาจัากยอดำ
จัำาหน่ิายผู้�าทำ�องถิ�นิทีำ�ส้ั่งในิช่วงเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	 (เทำศกาลปีใหม่)	 อย่างไร
ก็ตัามภาคการลงทำุนิปรับตััวเพิั�มข่้�นิเล็กนิ�อยจัากการลงทุำนิในิเคร่�องม่อ	
อุปกรณ์ต่ัางๆ	เพ่ั�อแก�ปัญหาเร่�องภาวะภัยแล�งในิสั่าข้าสิั่นิค�าเกษตัร	และ
การลงทุำนิเพิั�มในิสั่าข้าไม�และเฟอร์นิิเจัอร์	 เพ่ั�อแก�ปัญหาการข้าดำแคลนิ
แรงงานิฝีม่อ	 และแม�ว่าตั�นิทุำนิรวมปรับตััวดีำข่้�นิจัากราคานิำ�ามันิปาล์มทีำ�
ปรับตััวลดำลง	แต่ัดัำชนีิตั�นิทุำนิภาพัรวมยังอย้่ตัำ�ากว่าค่าฐานิ	สั่ะทำ�อนิถ่งการ
ปรับตััวเพิั�มข่้�นิข้องค่าวัตัถุดิำบต่ัางๆและค่าจั�างแรงงานิในิภาพัรวมทีำ�ยงัเพิั�ม
ข่้�นิ		

	 ในิส่ั่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำการณ์	
3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้ที่ำ�ระดัำบ	43.0	ซ่ื้�งปรับตััวเพิั�มข่้�นิเลก็นิ�อยจัากเด่ำอนิกอ่นิ
หนิ�า	แต่ัยังอย้่ในิระดัำบตัำ�ากว่าค่าฐานิ	เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการ	SME	
ยังประเมินิว่าภาวะเศรษฐกิจัอนิาคตัน่ิาจัะฟ้�นิตััวดีำข่้�นิจัากสั่ถานิการณ์

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

	 •	 	 	 ค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกุอบกุารุ	 SME	 ใน
ภาคใตั�	 ปรัุบตััวลดืลงมาอยู่้่ที�รุะดัืบ	 39.4	 จากุเดืือนกุ่อน
หน�าที�รุะดัืบ	45.5	จากุสถานกุารุณ์์กุารุแพัรุ่รุะบาดืไวรัุสโค
วิดื-19	 ที�ส่งผู้ลกุรุะทบรุุนแรุงตั่อภาคกุารุบรุิกุารุสาข้ากุารุ
ท่องเที�ยู่วและข้นส่งมวลชน	 โดืยู่เฉีพัาะในจังหวัดืสงข้ลา
และภ้เก็ุตัที�ไดื�รัุบผู้ลกุรุะทบมากุที�สุดื

	 •	 	 จากุจำานวนนักุท่องเที�ยู่วชาวจีนและมาเลเซีื้ยู่
ลดืลง	ส่งผู้ลกุรุะทบต่ัอภาคกุารุผู้ลิตัสาข้าเสื�อผู้�าและสิ�งทอ
ท�องถิ�น	 (ผู้�าบาติักุ	 ผู้�าปาเต๊ัะ)	 ที�นักุท่องเที�ยู่วนิยู่มซืื้�อเป็น
ข้องที�รุะล่กุมียู่อดืจำาหน่ายู่ลดืลงตัามไปดื�วยู่	

	 •			รุาคาปาลม์นำ�ามันปรัุบตััวลดืลงทำาให�ตั�นทุนข้อง
กิุจกุารุปรัุบตััวดีืข่้�น	 โดืยู่เฉีพัาะตั�นทุนข้องภาคกุารุผู้ลิตั
อาหารุและเครืุ�องดืื�ม

	 ในส่วนค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกุอบกุารุ	 SME	 ภาค											
กุารุผู้ลิตั	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	39.3	ปรับตััวลดำลง	จัากเด่ำอนิก่อนิ
ทีำ�ระดัำบ	47.3	เป็นิผู้ลมาจัากคำาสัั่�งซ่ื้�อ	ปริมาณการผู้ลิตั	กำาไรและการจั�าง
งานิทีำ�ลดำลง	 เน่ิ�องจัากยอดำคำาสัั่�งซ่ื้�อทีำ�ปรับตััวลดำลงในิทุำกสั่าข้าการผู้ลิตั	
โดำยเฉพัาะภาคการผู้ลิตัสิั่นิค�าประเภทำเส่ั่�อผู้�าและสิั่�งทำอทำ�องถิ�นิ	 ไม�และ
เฟอร์นิิเจัอร์	 เป็นิสั่ำาคัญ	 ในิสั่่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	
SME	คาดำการณ์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าปรับลดำลงมาอย้่ทีำ�ระดัำบ	37.3	เป็นิผู้ล
มาจัากความกังวลตั่อกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภคทีำ�ยังไม่ฟ้�นิตััว	 และการคาดำ
การณ์แนิวโนิ�มการปรับเพิั�มข่้�นิข้องค่าเช่า	และตั�นิทุำนิวัตัถุดิำบในิอนิาคตั

การแพัร่ระบาดำไวรัสั่โควิดำ-19	ทีำ�คลี�คลายลง	แต่ัอย่างไรก็ตัามผู้้�ประกอบ
การยังคงกังวลต่ัอกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภคทีำ�ยังไม่ฟ้�นิตััว
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	ดัืชนีภาวะเศรุษฐกิุจและธุ์รุกิุจ	SME
ปรุะจำาเดืือนกุุมภาพัันธ์์	2563

	 ภาพัรวมดำัชนีิภาวะเศรษฐกิจัและธ์ุรกิจัภาคใตั�	 ปรับตััว
ลดำลง	จัากเด่ำอนิก่อนิ	โดำยเฉพัาะดัำชนีิภาวะเศรษฐกิจัข้องประเทำศ	
ภาพัรวมธุ์รกิจั	และดัำชนีิการส่ั่งออก	พับว่ามีสั่าเหตุัมาจัากจัำานิวนิ
นัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่ัางชาติัทีำ�ลดำลง	ส่ั่งผู้ลให�ยอดำจัำาหน่ิายสิั่นิค�าและ
บริการแก่นัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวตั่างชาติัลดำลงอย่างเห็นิไดำ�ชัดำ	 สั่ะทำ�อนิ
จัากดำชันีิการสั่ง่ออกจัากเด่ำอนิกอ่นิหนิ�าทีำ�ระดัำบ	52.8	มาอย้ที่ำ�ระดัำบ
	 46.8	 อีกทัำ�งการปรับลดำลงข้องดัำชนีิสิั่นิค�าคงคลัง	 เป็นิผู้ลมาจัาก
การประเมินิสั่ถานิการณ์ข้องผู้้�ผู้ลิตัตัั�งแต่ัช่วงกลางเด่ำอนิว่าแนิว
โนิ�มความตั�องการซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภคจัะปรับตััวลดำลง	 ในิข้ณะทีำ�ดัำชนีิ
สั่ภาพัคล่องทำางการเงินิปรับตััวเพิั�มข่้�นิเล็กนิ�อยจัากยอดำจัำาหน่ิาย
ทีำ�เพิั�มข่้�นิข้องกิจัการทีำ�เข้�าร่วมช่องทำางการบริการออนิไลน์ิ

	 ในส่วนค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกุอบกุารุ	SME	ภาคกุารุค�า
และบริุกุารุ	 ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	 39.5	 ปรับตััวลดำลง	 จัากเด่ำอนิ
ก่อนิทีำ�ระดัำบ	45.1	เป็นิผู้ลมาจัากคำาสัั่�งซ่ื้�อ	ปริมาณการค�าและบริการ	และ
กำาไรทีำ�ลดำลง	เน่ิ�องจัากนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวจีันิและชาวยุโรปยกเลิกทัำวร์ท่ำอง
เทีำ�ยวเพิั�มข่้�นิ	 จัากความกังวลเร่�องไวรัสั่โควิดำ-19	 รวมทัำ�งการเดิำนิทำางเข้�า
มาท่ำองเทีำ�ยวข้องชาวมาเลเซีื้ยผู่้านิด่ำานิชายแดำนิทีำ�ลดำลงดำ�วย	 (โดำยเฉพัาะ
ด่ำานิปะดัำงเบซื้าร์	และ	ด่ำานิสั่ะเดำา)	ส่ั่งผู้ลทำำาให�ภาวะเศรษฐกิจัซื้บเซื้าลง
แม�จัะอย้่ในิฤด้ำกาลท่ำองเทีำ�ยวข้องฝั�งอันิดำามันิ	 แต่ัอย่างไรก็ตัามภาคการ
ลงทุำนิและการจั�างงานิปรับตััวเพิั�มข่้�นิ	เน่ิ�องจัากเป็นิการลงทุำนิในิอุปกรณ์
	 เคร่�องจัักรต่ัางๆ	และแรงงานิเพ่ั�อแก�ปัญหาภัยแล�ง	 ในิส่ั่วนิข้องค่าดัำชนีิ
ความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	 SME	คาดำการณ์	 3	 เด่ำอนิข้�างหนิ�าปรับเพิั�ม
ข่้�นิเลก็นิ�อยอย้ที่ำ�ระดัำบ	44.3	แต่ัยงัอย้ต่ัำ�ากวา่ค่าฐานิ	จัากการทีำ�ผู้้�ประกอบ
การคาดำการณ์จัำานิวนิท่ำองเทีำ�ยวทัำ�งชาวไทำยและชาวต่ัางชาติั	มีการออกมา
จัับจ่ัายใช�สั่อย	และทำำากิจักรรมต่ัางๆเพิั�มข่้�นิหลังจัากสั่ถานิการณ์การแพัร่
ระบาดำไวรัสั่โควิดำ-19	คลี�คลาย	รวมไปถ่งกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภคจัะฟ้�นิตััว
หลังจัากพั�นิปัญหาภัยแล�ง

	 ปัจจัยู่ภาวะเศรุษฐกิุจในปรุะเทศและอำานาจซืื้�อข้องปรุะชาชน
ส่งผู้ลต่ัอกิุจกุารุมากุที�สุดื	โดำยปัจัจััยทีำ�ส่ั่งผู้ลกระทำบรองลงมา	ไดำ�แก่	การ
แข่้งขั้นิในิตัลาดำ	 ราคาตั�นิทุำนิสิั่นิค�า/ค่าแรง	 การเปลี�ยนิแปลงพัฤตัิกรรม
ข้องผู้้�บริโภค	คุณภาพัฝีม่อแรงงานิ	ตัามลำาดัำบ
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	 ค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้ที่ำ�
ระดำบั	41.4	ปรับตััวลดำลงเลก็นิ�อยจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ	41.7	เป็นิผู้ลมา
จัากปัจัจััยดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อ	 ปริมาณการผู้ลิตั	 การค�าและบริการ	 การลงทุำนิ	
และการจั�างงานิ	 ทีำ�ปรับตััวลดำลง	 	 เน่ิ�องจัากในิเด่ำอนิกุมภาพัันิธ์์ข้องภาค
อีสั่านิอย้ใ่นิช่วงนิอกฤด้ำกาลท่ำองเทีำ�ยวทำำาให�พัฤติักรรมนัิกท่ำองเทีำ�ยวเปลี�ยนิ
ไปเทีำ�ยวตัามภ้มิภาคอ่�นิๆ		อีกทัำ�งสั่ถาการณ์การแพัร่ระบาดำไวรัสั่โควิดำ-19	
ส่ั่งผู้ลทำำาให�ผู้้�บริโภคลดำการออกมาจัับจั่ายใช�สั่อยลง	 	 รวมไปถ่งกำาลังซ่ื้�อ
ข้องผู้้�บริโภคทีำ�ลดำลงอย่างต่ัอเน่ิ�อง	โดำยเฉพัาะกลุ่มเกษตัรกร	ทีำ�อย้่ในิช่วง
หลังฤด้ำเก็บเกี�ยว	ทำำาให�เกษตัรข้าดำรายไดำ�	นิอกจัากนีิ�ยงัมีภาวะการแข่้งขั้นิ
ในิพ่ั�นิทีำ�	 จัากค่้แข่้งรายใหญ่ทีำ�ไดำ�เปรียบในิเร่�องความน่ิาเช่�อถ่อ	 	และการ
จััดำโปรโมชั�นิด่ำงด้ำดำล้กค�า	 ในิส่ั่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	
SME	คาดำการณ์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ	44.4	เป็นิผู้ลมาจัากการทีำ�			
ผู้้�ประกอบการประเมินิว่าผู้้�บริโภคจัะออกมาจัับจ่ัายใช�สั่อยเพิั�มมากข่้�นิในิ
อนิาคตั

	 ในส่วนค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกุอบกุารุ	 SME	 ภาค											
กุารุผู้ลิตั	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	41.0	ปรับตััวลดำลง	จัากเด่ำอนิก่อนิ
ทีำ�ระดัำบ	 44.1	 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อ	 ปริมาณการผู้ลิตั	 การ
ลงทุำนิ	 และการจั�างงานิ	 และกำาไรปรับตััวลดำลลง	 	 เน่ิ�องจัากปัญหาการ
ระบาดำข้องไวรัสั่โควิดำ-19	และอย้ใ่นิช่วงนิอกฤด้ำท่ำองเทีำ�ยว	ทำำาให�จัำานิวนิ
ผู้้�บริโภคมีการออกมาจัับจ่ัายใช�สั่อยลดำลง	 โดำยในิส่ั่วนิข้องค่าดัำชนีิความ
เช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	 SME	 คาดำการณ์	 3	 เด่ำอนิข้�างหนิ�าปรับลดำลงต่ัอ
เน่ิ�องจัากเด่ำอนิกอ่นิหนิ�ามาอย้ที่ำ�ระดัำบ	44.6	เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการ
คาดำการณ์แนิวโนิ�มกำาลังซ่ื้�อข้องประชาชนิลดำลงอย่างต่ัอเน่ิ�อง

ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกุอบกุารุ	SME
ภาคตัะวันออกุเฉีียู่งเหนือ

ปรุะจำาเดืือนกุุมภาพัันธ์์	2563

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

	 •	 	 ค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกุอบกุารุ	 SME	 ใน
เดืือนปัจจุบันอยู่้่ที�รุะดืับ	 41.4	 ปรัุบตััวลดืลงเล็กุน�อยู่จากุ
เดืือนกุ่อนที�รุะดัืบ	 41.7	 เนื�องจากุอยู่้่ในช่วงนอกุฤด้ืกุารุ
ท่องเที�ยู่ว	 อีกุทั�งยัู่งไดื�รัุบผู้ลกุรุะทบจากุกุารุแพัรุ่รุะบาดื
ไวรัุสโควิดื-19	ที�แพัรุ่กุรุะจายู่ไปตัามจังหวัดืต่ัางๆข้องภาค
อีสาน	

	 •	 	 สถานกุารุณ์์กุารุแพัรุ่รุะบาดืไวรัุสโควิดื-19	 ส่ง
ผู้ลกุรุะทบต่ัอภาคกุารุบริุกุารุเป็นอยู่่างมากุ	โดืยู่เฉีพัาะสาข้า
สันทนากุารุ	ที�มีกุารุยู่กุเลิกุกิุจกุรุรุมอีเว�นท์ต่ัางๆ	รุวมไปถ่ง
ยู่กุเลิกุกุารุจัดืกุารุปรุะชุม	สัมมนา	ในหลายู่จังหวัดื

	 •	 	 จำานวนนักุท่องเที�ยู่วทั�งชาวไทยู่และชาวตั่าง
ชาติัปรัุบตััวลดืลง	 เนื�องจากุในเดืือนปัจจุบันภาคอีสานอยู่้่
ในช่วงนอกุฤด้ืกุาล	 ทำาให�นักุท่องเที�ยู่วหันไปท่องเที�ยู่วใน
ภ้มิภาคอื�นๆ
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	 ในส่วนค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกุอบกุารุ	SME	ภาคกุารุค�า
และบริุกุารุ	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย่้ทีำ�ระดัำบ	41.5	ปรับตััวเพิั�มข่้�นิเล็กนิ�อย	จัาก
เด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ	40.6	เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อ	การลงทุำนิ	และ
กำาไรทีำ�ปรับตััวเพิั�มข่้�นิ	 สั่าเหตุัการปรับเพิั�มข่้�นิข้องปัจัจััยองค์ประกอบดัำง
กล่าวมาจัากยอดำคำาสัั่�งซ่ื้�อทีำ�เพิั�มข่้�นิโดำยเฉพัาะในิร�านิค�าสิั่นิค�าอุปโภค
บริโภค	Modern	trade	และร�านิค�าโชห่วย	เน่ิ�องจัากผู้้�บริโภคหลีกเลี�ยง
การอย้่ในิพ่ั�นิทีำ�คนิจัำานิวนิมาก	 ทำำาให�หันิมาใช�บริการร�านิค�าใกล�บ�านิ	 แต่ั
อย่างไรก็ตัามภาคการบริการสั่าข้าสัั่นิทำนิาการ	และการท่ำองเทีำ�ยว	ไดำ�รับ
ผู้ลกระทำบจัากสั่ถานิการณ์การระบาดำข้องไวรัสั่โควิดำ-19	 ส่ั่งผู้ลให�มีการ
ยกเลิกกิจักรรมอีเว�นิท์ำต่ัางๆ	รวมไปถ่งยกเลิกการจััดำการประชุม	สัั่มมนิา
	 ในิหลายจัังหวัดำ	 ในิส่ั่วนิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	 SME	 คาดำ
การณ์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	44.4	เป็นิผู้ลมาจัาก
การผู้้�ประกอบการประเมินิภาวะเศรษฐกิจัจัะฟ้�นิตััวในิอนิาคตั

ดัืชนีภาวะเศรุษฐกิุจและธุ์รุกิุจ	SME	
ปรุะจำาเดืือนกุุมภาพัันธ์์	2563

	 ภาพัรวมดัำชนีิภาวะเศรษฐกิจัและธุ์รกิจัภาคตัะวันิออก
เฉียงเหน่ิอ	ปรับตััวลดำลง	 จัากเด่ำอนิก่อนิ	 โดำยเฉพัาะดัำชนีิ	 การส่ั่ง
ออกจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ	47.4	มาอย้่ทีำ�ระดัำบ	27.1	ในิเด่ำอนิ
ปัจัจุับันิ		โดำยเป็นิผู้ลมาจัากการปรับตััวลดำลงข้องนัิกท่ำองเทีำ�ยวทัำ�ง
ชาวไทำยและชาวต่ัางชาติั	ทีำ�ทำำาให�ยอดำคำาสัั่�งซ่ื้�อข้องธุ์รกิจับางสั่าข้า
ลดำลงเช่นิการท่ำองเทีำ�ยว	การโรงแรม	เป็นิตั�นิ	ส่ั่งผู้ลกระทำบต่ัอดัำชนีิ
สั่ภาพัคล่องทำางการเงินิ		ภาพัรวมธ์รุกิจั		และการใช�กำาลังการผู้ลิตั
ข้องธุ์รกิจัปรับตััวลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าในิทุำกดัำชนีิ

	 ปัจจัยู่ภาวะเศรุษฐกิุจในปรุะเทศและอำานาจซืื้�อข้องปรุะชาชน
ส่งผู้ลต่ัอกิุจกุารุมากุที�สุดื	โดำยปัจัจััยทีำ�ส่ั่งผู้ลกระทำบรองลงมา	ไดำ�แก่	การ
แข่้งขั้นิในิตัลาดำ	 	 การเปลี�ยนิแปลงพัฤติักรรมข้องผู้้�บริโภค	 ราคาตั�นิทุำนิ
สิั่นิค�า/ค่าแรง	และสั่ถานิการณ์ทำางการเม่องทีำ�มีต่ัอกิจัการ	ตัามลำาดัำบ
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ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกุอบกุารุ	SME	ภาคตัะวันออกุ
ปรุะจำาเดืือนกุุมภาพัันธ์์	2563

	 ค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	 SME	 ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย่้
ทีำ�ระดัำบ	37.6	ปรับตััวลดำลง	จัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ	45.7	เน่ิ�องจัากไดำ�รับ
ผู้ลกระทำบจัากสั่ถานิการณ์การแพัร่ระบาดำไวรัสั่โควิดำ-19	 ทำำาให�จัำานิวนิ
นัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวไทำยและชาวต่ัางชาติัปรับตััวลดำลง	 ส่ั่งผู้ลให�ธุ์รกิจัการ
ท่ำองเทีำ�ยวหดำตััว	 และยังส่ั่งผู้ลต่ัอธุ์รกิจัทีำ�เกี�ยวเน่ิ�องอ่�นิๆ	 รวมไปถ่งกำาลัง
ซ่ื้�อข้องประชาชนิลดำลงอย่างต่ัอเน่ิ�อง	 โดำยเฉพัาะกำาลังซ่ื้�อข้องภาคเกษ
ตักรทีำ�ไดำ�รับผู้ลกระทำบจัากปัญหาภัยแล�ง	 ทำำาให�รายไดำ�ข้องเกษตัรกรลดำ
ลงจัากปริมาณผู้ลผู้ลิตัทำางการเกษตัรลดำลง	แต่ัอย่างไรก็ตัามภาคการค�า
ยังคงไดำ�รับยอดำคำาสัั่�งซ่ื้�อจัากการบริโภคข้องครัวเร่อนิทีำ�หันิมาใช�บริการ
ซ่ื้�อข้ายทำางออนิไลน์ิมากข่้�นิ	 ในิส่ั่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบ
การ	SME	คาดำการณ์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ	36.9	ซ่ื้�งปรับตััวลดำลง
จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	 เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์แนิวโนิ�มการแพัร่
ระบาดำไวรัสั่โควิดำ-19	รุนิแรงมากข่้�นิ	ส่ั่งผู้ลให�ผู้้�บริโภคลดำการออกมาจัับ
จ่ัายใช�สั่อยอย่างต่ัอเน่ิ�อง

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

• ค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกุอบกุารุ	 SME	 ภาค
ตัะวันออกุ	 ในปัจจุบันอยู่้่ที�รุะดัืบ	 37.6	 ปรัุบตััวลดืลงจากุ
เดืือนกุ่อนที�รุะดัืบ	 45.7	 เป็นผู้ลมาจากุปัจจัยู่ดื�านคำาสั�งซืื้�อ	
ปริุมาณ์กุารุผู้ลิตั	และกุารุค�าและกุารุบริุกุารุ	และกุารุลงทุน
รุวมที�ปรัุบตััวลดืลง	ส่งผู้ลให�ปัจจัยู่ดื�านกุำาไรุลดืลงอยู่า่งเห็น
ไดื�ชัดื

• ผู้ลกุรุะทบจากุสถานกุารุณ์์กุารุรุะบาดืไวรุัสโควิดื
-19	ส่งผู้ลให�ยู่อดืคำาสั�งซืื้�อข้องผู้้�บริุโภคภายู่ในปรุะเทศ	และ
กุารุส่งออกุลดืลงเป็นอยู่่างมากุ	 โดืยู่เฉีพัาะภาคกุารุผู้ลิตัที�
เป็นโซ่ื้อุปทานข้องอุตัสาหกุรุรุมในปรุะเทศจีน	 อีกุทั�งยัู่งส่ง
ผู้ลทำาให�ตั�นทุนข้องธ์รุุกิุจปรัุบตััวเพิั�มข่้�น	จากุกุารุลงทนุดื�าน
มาตัรุฐานความปลอดืภัยู่จากุไวรัุสโควิดื-19ให�แกุ่บุคลากุรุ
และแรุงงานข้องโรุงงาน

• กุำาลังซื้ื�อข้องปรุะชาชนลดืลงอยู่่างตั่อเนื�อง	 โดืยู่
เฉีพัาะกุำาลังซืื้�อข้องภาคเกุษตักุรุที�ไดื�รัุบผู้ลกุรุะทบจากุ
ปัญหาภัยู่แล�ง	ที�ทำาให�ปริุมาณ์กุารุผู้ลิตัทางกุารุเกุษตัรุลดืลง

	 ในส่วนค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกุอบกุารุ	 SME	 ภาค									
กุารุผู้ลิตั	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	39.4ปรับตััวลดำลง	จัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�
ระดัำบ	42.1	เป็นิผู้ลมาจัากการลดำลงข้องปัจัจััยดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อ	ปริมาณการ
ผู้ลิตั	และการลงทุำนิ	ส่ั่งผู้ลให�กำาไรปรับตััวลดำลง	เน่ิ�องจัากยอดำคำาสัั่�งซ่ื้�อข้อง
ผู้้�บริโภคภายในิประเทำศ	และการส่ั่งออกลดำลงเป็นิอย่างมาก	โดำยเฉพัาะ
ภาคการผู้ลิตัทีำ�เป็นิโซ่ื้อุปทำานิข้องอุตัสั่าหกรรมในิประเทำศจัีนิ	 อีกทัำ�งยัง
ส่ั่งผู้ลทำำาให�ตั�นิทุำนิข้องธุ์รกิจัปรับตััวเพิั�มข่้�นิ	จัากการลงทุำนิดำ�านิมาตัรฐานิ
ความปลอดำภัยจัากไวรัสั่โควิดำ-19	ให�แก่บุคลากรและแรงงานิข้องโรงงานิ
	ในิส่ั่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำการณ์	3	เด่ำอนิ
ข้�างหนิ�าอย้ที่ำ�ระดัำบ	33.3	ปรับตััวลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	เป็นิผู้ลมาจัาก
ความไม่เช่�อมั�นิในิสั่ภาวะเศรษฐกิจัทัำ�งในิระดัำบโลกและระดัำบประเทำศ	ทีำ�ส่ั่ง
ผู้ลทำำาให�ตัลาดำส่ั่งออกสิั่นิค�าไม่สั่ามารถฟ้�นิตััวไดำ�ในิระยะข้�างหนิ�า	นิอกจัาก
นีิ�ผู้้�ประกอบการยังมีความกังวลต่ัอตั�นิทุำนิข้องธุ์รกิจัทีำ�มีแนิวโนิ�มปรับตััว
เพิั�มส้ั่งข่้�นิ
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	 ในส่วนค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกุอบกุารุ	SME	ภาคกุารุค�า
และบริุกุารุ	 ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	 38.3	 ปรับตััวลดำลง	 จัากเด่ำอนิ
ก่อนิทีำ�ระดัำบ	 46.7	 เป็นิผู้ลมาจัากการลดำลงข้องปัจัจััยดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อ	
ปริมาณการค�าและการบริการ	 และการลงทุำนิ	 ส่ั่งผู้ลให�กำาไรลดำลงอย่าง
เห็นิไดำ�ชัดำ	เน่ิ�องจัากผู้ลกระทำบข้องการระบาดำไวรัสั่โควิดำ-19	ทีำ�ส่ั่งผู้ลกระ
ทำบโดำยตัรงต่ัอภาคการค�าและบริการในิทุำกสั่าข้า	โดำยเฉพัาะสั่าข้าการท่ำอง
เทีำ�ยว	สั่ะทำ�อนิจัากยอดำคำาสัั่�งซ่ื้�อทีำ�ลดำลงมาอย้ที่ำ�ระดัำบ	33.3	นิอกจัากนีิ�ภาค
ธุ์รกิจัดำ�านิโลจิัสั่ติักส์ั่ชะลอตััวลงอย่างต่ัอเน่ิ�อง	เน่ิ�องจัากปัญหาการปิดำตััว
ข้องโรงงานิในิประเทำศจันีิ	ซ่ื้�งเป็นิประเทำศค่้ค�าทีำ�สั่ำาคัญ	ในิส่ั่วนิข้องค่าดัำชนีิ
ความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำการณ์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ
	37.7	เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการประเมินิว่านัิกท่ำองเทีำ�ยวจัะชะลอการ
ท่ำองเทีำ�ยวลง	อีกทัำ�งประเทำศค่้ค�าทีำ�สั่ำาคัญตั�องเผู้ชิญกับการหดำตััวข้องภาวะ
เศรษฐกิจัภายในิประเทำศเช่นิกันิ	 ส่ั่งผู้ลต่ัอแนิวโนิ�มการส่ั่งออกหดำตััวต่ัอ
เน่ิ�องในิอนิาคตั

	ดัืชนีภาวะเศรุษฐกิุจและธุ์รุกิุจ	SME
ปรุะจำาเดืือนกุุมภาพัันธ์์	2563

	 ภาพัรวมดัำชนีิภาวะเศรษฐกิจัและธุ์รกิจัภาคตัะวันิออก	
ปรับตััวลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิอย่างเห็นิไดำ�ชัดำ	 โดำยเฉพัาะดัำชนีิภาวะ
เศรษฐกิจัข้องประเทำศ	การส่ั่งออก	ภาพัรวมทำางธุ์รกิจั	และสั่ภาพั
คล่องทำางการเงินิทีำ�ปรับตััวลดำลง	 ตัามลำาดัำบ	 เป็นิผู้ลมาจัากภาวะ
เศรษฐกจิัทีำ�ชะลอตััว	รวมไปถ่งผู้ลกระทำบจัากปญัหาไวรัสั่โควดิำ-19	
ส่ั่งผู้ลทำำาให�จัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวลดำลง	และภาคการส่ั่งออก/นิำาเข้�า
ไม่สั่ามารถดำำาเนิินิกิจักรรมไดำ�

	 ปัจจัยู่ภาวะเศรุษฐกิุจในปรุะเทศและอำานาจซืื้�อข้องปรุะชาชน
ส่งผู้ลต่ัอกิุจกุารุมากุที�สุดื	โดำยปัจัจััยทีำ�ส่ั่งผู้ลกระทำบรองลงมา	ไดำ�แก่	การ
แข่้งขั้นิในิตัลาดำ	 การเปลี�ยนิแปลงพัฤติักรรมข้องผู้้�บริโภค	 ราคาตั�นิทุำนิ
สิั่นิค�า/ค่าแรง	สั่ถานิการณ์ทำางการเม่องทีำ�มีต่ัอกิจัการ	ตัามลำาดัำบ
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ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกุอบกุารุ	SME	ภาคกุลาง
ปรุะจำาเดืือนกุุมภาพัันธ์์	2563

	 ค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้ที่ำ�
ระดัำบ	42.1	ปรับตััวลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ	47.3	เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััย
ดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อ	ปริมาณการผู้ลิตั	และการค�าและบริการ	การลงทุำนิ	การจั�าง
งานิ	 และกำาไรทีำ�ปรับตััวลดำลง	 เน่ิ�องจัากภาวะเศรษฐกิจัโดำยรวมข้อง
ประเทำศทีำ�ชะลอตััว	 และการปรับเพิั�มข่้�นิค่าแรงขั้�นิตัำ�า	 ส่ั่งผู้ลกระทำบต่ัอ
ตั�นิทุำนิข้องกิจัการเพิั�มข่้�นิ	ทำำาให�ผู้้�ประกอบการตั�องปรับลดำตั�นิทุำนิโดำยการ
ลดำการจั�างงานิ	ลดำการจ่ัายค่าทำำางานิล่วงเวลา	หร่อบางกิจัการตั�องปิดำตััว
ลง	ส่ั่งผู้ลทำำาให�กำาลังซ่ื้�อข้องแรงงานิปรับตััวลดำลง	อีกทัำ�งแรงงานิทีำ�ถ้กเลิก
จั�างหันิมาประกอบอาชีพัส่ั่วนิตััวเช่นิ	ร�านิอาหาร	ร�านิกาแฟ	และข้ายข้อง
ออนิไลนิ์	 ทำำาให�กิจัการมีค่้แข่้งทำางการตัลาดำเพิั�มข่้�นิ	 	 ในิข้ณะทีำ�กำาลังซ่ื้�อ
ข้องผู้้�บริโภคมีแนิวโนิ�มลดำลงอย่างต่ัอเน่ิ�อง

	 ในิส่ั่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำการณ์
	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้ที่ำ�ระดัำบ	50.1	เป็นิผู้ลมาจัากการทีำ�ผู้้�ประกอบการคาดำ
การณ์แนิวโนิ�มภาวะเศรษฐกิจัภายในิประเทำศกำาลังฟ้�นิตััว	เน่ิ�องจัากภาค

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

	 •		ค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกุอบกุารุ	SME	ในเข้ตั
ภาคกุลาง	 ปรัุบตััวลดืลงจากุเดืือนกุ่อนหน�ามาอยู่้่ที�รุะดัืบ	
42.1	 เป็นผู้ลมาจากุปัจจัยู่ดื�านคำาสั�งซืื้�อ	 ปริุมาณ์กุารุผู้ลิตั
และกุารุค�าและกุารุบริุกุารุ	ที�ปรัุบตััวลดืลง	ส่งผู้ลให�กุำาไรุลดื
ลงอยู่่างเห็นไดื�ชัดื

	 •		จากุกุารุปรัุบเพิั�มข่้�นค่าแรุงขั้�นตัำ�า	ส่งผู้ลกุรุะทบ
ต่ัอตั�นทุนข้องกิุจกุารุเพิั�มข่้�น	 ทำาให�ผู้้�ปรุะกุอบกุารุตั�องปรุับ
ลดืตั�นทุนโดืยู่กุารุลดืกุารุจ�างงาน	หรืุอบางกิุจกุารุตั�องปิดืตััว
ลง	ส่งผู้ลทำาให�กุำาลังซืื้�อข้องแรุงงานปรัุบตััวลดืลง

	 •	 	 จากุปัญหาภัยู่แล�ง	 ส่งผู้ลกุรุะทบต่ัอปริุมาณ์
ผู้ลผู้ลิตัทางกุารุเกุษตัรุลดืลงกุว่าปีที�ผู่้านมา	 ส่งผู้ลให�
เกุษตัรุกุรุมีกุำาลังซืื้�อลดืลง	 ทำาให�ยู่อดืคำาสั�งซืื้�อลดืลงโดืยู่
เฉีพัาะสาข้าจักุรุยู่านยู่นต์ัและชิ�นส่วนยู่านยู่นต์ั	 รุวมไปถ่ง
กุารุซ่ื้อมบำารุุงยู่านยู่นต์ัที�ล้กุค�าส่วนใหญ่เป็นเกุษตัรุกุรุ

	 •		สถานกุารุณ์์ไข้�หวัดืโควิดื-19	ที�กุำาลังรุะบาดืส่ง
ผู้ลกุรุะทบทั�งภาคกุารุผู้ลิตั	 และภาคกุารุค�าและกุารุบริุกุารุ	
โดืยู่เฉีพัาะสาข้ากุารุทอ่งเที�ยู่ว	ที�ไดื�รัุบผู้ลกุรุะทบจากุจำานวน
นักุท่องเที�ยู่วชาวต่ัางชาติัลดืลงเป็นอยู่่างมากุ	อีกุทั�งกุารุส่ง
ออกุผู้ลผู้ลิตัทางกุารุเกุษตัรุยัู่งปรัุบตััวลดืลงเช่นเดีืยู่วกัุน

รัฐออกมาตัรการควบคุมไวรัสั่โควิดำ-19	 อีกทัำ�งคาดำการณ์ว่าผู้้�บริโภคจัะมี
การออกมาจัับจ่ัายใช�สั่อยเพิั�มข่้�นิในิช่วงเปิดำเทำอมเด่ำอนิพัฤษภาคมข้อง
นัิกเรียนิ

	 ในส่วนค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกุอบกุารุ	 SME	 ภาค											
กุารุผู้ลิตั	 ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	 42.6ปรับตััวลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิ
ทีำ�ระดัำบ	49.3	เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อ	ปริมาณการผู้ลิตั	ทีำ�ปรับ
ตััวลดำลง	ส่ั่งผู้ลให�ปัจัจััยดำ�านิกำาไรลดำลงอย่างเห็นิไดำ�ชัดำ	เป็นิผู้ลมาจัากการ
ปรับเพิั�มข่้�นิค่าแรงขั้�นิตัำ�าในิเด่ำอนิมกราคม	ทำำาให�ผู้้�ประกอบการไดำ�เริ�มปรับ
ร้ปแบบกิจัการโดำยลดำการจั�างงานิลง		และหันิมาใช�เคร่�องจัักรในิการผู้ลิตั
ทำดำแทำนิแรงงานิคนิ	เพ่ั�อลดำตั�นิทุำนิในิการผู้ลิตั	ส่ั่งผู้ลให�ภาคแรงงานิมีกำาลัง
ซ่ื้�อลดำลง	 และตั�องระมัดำระวังในิการใช�จ่ัายมากข่้�นิ	 ในิสั่่วนิข้องค่าดัำชนีิ
ความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำการณ์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ	
54.2	 เป็นิผู้ลมาจัากการทีำ�ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์สั่ถานิการณ์การแพัร่
ระบาดำข้องไวรัสั่โควิดำ-19	จัะดีำข่้�นิในิอนิาคตั	และผู้้�บริโภคจัะออกมาจัับ
จ่ัายใช�สั่อยไดำ�ตัามปกติั
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ดัืชนีภาวะเศรุษฐกิุจและธุ์รุกิุจ	SME
ปรุะจำาเดืือนกุุมภาพัันธ์์	2563

	 ภาพัรวมดัำชนีิภาวะเศรษฐกิจัและธุ์รกิจัภาคกลาง	 ปรับ
ตััวลดำลง	จัากเด่ำอนิมกราคมโดำยเฉพัาะดัำชนีิการส่ั่งออก	 ทีำ�ปรับตััว
ลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ	44.3	มาอย้ที่ำ�ระดัำบ	15.3	ในิเด่ำอนิ
ปัจัจุับันิ	พับว่ามีสั่าเหตุัมาจัากปัญหาภัยแล�งทำำาให�ผู้ลผู้ลิตัทำางการ
เกษตัรเพั่�อการสั่ง่ออกลดำลง	อกีทัำ�งสั่ถานิการณก์ารแพัรร่ะบาดำไวรสัั่
โควิดำ-19		ทีำ�ทำำาให�มีมาตัรการคุมเข้�มเร่�องการส่ั่งออก	และการปิดำ
ประเทำศข้องประเทำศค่้ค�าจ่ังไม่สั่ามารถส่ั่งออกสิั่นิค�าไดำ�	 รวมไปถ่ง
ทำำาให�จัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่ัางชาติัปรับตััวลดำลง	และจัากภาพั
รวมกิจัการทีำ�ปรับตััวลดำลง	 เป็นิผู้ลมาจัากกิจัการมีหนีิ�สิั่นิเพิั�มข่้�นิ	
จัากการก้�เงินิจัากธ์นิาคาร	 เพ่ั�อรักษาสั่ภาพัคล่องข้องกิจัการให�
ดำำาเนิินิกิจัการต่ัอไปในิอนิาคตั

	 ในส่วนค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกุอบกุารุ	SME	ภาคกุารุค�า
และบริุกุารุ	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้ที่ำ�ระดัำบ	41.9	ปรับตััวลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิ
ทีำ�ระดัำบ46.7	เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อ	ปริมาณการค�าและบริการ
	การลงทุำนิ	และการจั�างงานิ	ทีำ�มีการปรับตััวลดำลง	ส่ั่งผู้ลให�ปัจัจััยดำ�านิกำาไร
ปรับตััวลดำลงเช่นิเดีำยวกันิ	 เน่ิ�องจัากปัญหาภัยแล�ง	 ส่ั่งผู้ลกระทำบต่ัอ
ปริมาณผู้ลผู้ลิตัทำางการเกษตัรลดำลงกว่าปีทีำ�ผู่้านิมา	 ส่ั่งผู้ลให�เกษตัรกรมี
กำาลังซ่ื้�อลดำลง	ทำำาให�ยอดำคำาสัั่�งซ่ื้�อลดำลงโดำยเฉพัาะสั่าข้าจัักรยานิยนิต์ัและ
ชิ�นิส่ั่วนิยานิยนิต์ั	 รวมไปถ่งการซ่ื้อมบำารุงยานิยนิต์ัทีำ�ล้กค�าส่ั่วนิใหญ่เป็นิ
เกษตัรกร	อีกทัำ�งสั่ถานิการณ์การแพัร่ระบาดำไวรัสั่โควิดำ-19	ส่ั่งผู้ลกระทำบ
ต่ัอภาคการค�า	และบริการเป็นิอยา่งมาก	จัากจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่ัาง
ชาติัทีำ�ลดำลงอย่างเห็นิไดำ�ชัดำ		รวมไปถ่งกำาลังซ่ื้�อภายในิประเทำศปรับตััวลดำ
ลงเช่นิเดำียวกันิ	 เน่ิ�องจัากผู้้�บริโภคมีความกังวลในิการออกมาจัับจั่าย
ใช�สั่อย	และท่ำองเทีำ�ยวมากข่้�นิ	ในิส่ั่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบ
การ	 SME	 คาดำการณ์	 3	 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ48.7	 เป็นิผู้ลมาจัาก							
ผู้้�ประกอบคาดำหวังว่าสั่ถานิการณ์ทำางการค�า	 และบริการกำาลังฟ้�นิตััว
เพัราะเศรษฐกจิัชะลอตััวและซื้บเซื้ามานิานิ	รวมถ่งคาดำการณส์ั่ถานิการณ์
การแพัร่ระบาดำไวรัสั่โควิดำ-19	จัะบรรเทำาลงในิระยะเวลาข้�างหนิ�า
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	 ปัจจัยู่ภาวะเศรุษฐกิุจในปรุะเทศและอำานาจซืื้�อข้องปรุะชาชน
ส่งผู้ลต่ัอกิุจกุารุมากุที�สุดื	โดำยปัจัจััยทีำ�ส่ั่งผู้ลกระทำบรองลงมา	ไดำ�แก่การ
แข่้งขั้นิในิตัลาดำ	ราคาตั�นิทุำนิสิั่นิค�า/ค่าแรงระดัำบราคานิำ�ามันิและค่าข้นิส่ั่ง
	และการเปลี�ยนิแปลงพัฤติักรรมข้องผู้้�บริโภคตัามลำาดัำบ
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ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกุอบกุารุ	SME	ภาคเหนือ
ปรุะจำาเดืือนกุุมภาพัันธ์์	2563

	 ค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้ที่ำ�
ระดัำบ	 33.5	 ปรับตััวลดำลง	 จัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ	 36.7	 เป็นิผู้ลมาจัาก
ปัจัจััยคำาสัั่�งซ่ื้�อโดำยรวม	ปริมาณการผู้ลิตั	และการค�าและการบริการทีำ�ปรับ
ตััวลดำลง	ส่ั่งผู้ลให�ปัจัจััยดำ�านิกำาไรลดำลงอย่างเห็นิไดำ�	เป็นิผู้ลมาจัากภาวะ
เศรษฐกิจัภายในิประเทำศทีำ�ชะลอตััว	 และผู้้�บริโภคระมัดำระวังในิการจัับ
จ่ัายใช�สั่อยเพิั�มข่้�นิ	 รวมถ่งอำานิาจัซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภคทีำ�ลดำนิ�อยลง	 อีกทัำ�ง
สั่ถานิการณก์ารแพัรร่ะบาดำข้องไวรสัั่โควดิำ-19		ทำำาให�จัำานิวนินิกัท่ำองเทีำ�ยว
ทัำ�งชาวไทำยและชาวต่ัางชาติั	โดำยเฉพัาะนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวจีันิทีำ�ลดำลงอย่าง
เห็นิไดำ�ชัดำ	ส่ั่งผู้ลให�ร�านิค�าปลีกและสั่ง่สิั่นิค�าอุปโภคบรโิภคทัำ�วไป	และธ์รุกิจั
ทีำ�เกี�ยวข้�องกับการท่ำองเทีำ�ยว	เช่นิโรงแรม		ร�านิอาหาร	ร�านิจัำาหน่ิายข้อง
ฝากและข้องทีำ�ระล่กมียอดำจัำาหน่ิายสิั่นิค�าและบริการทีำ�ลดำลง	

	 ในิส่ั่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำการณ์
	 3	 เด่ำอนิข้�างหนิ�า	 อย้่ทีำ�ระดัำบ	 42.7	 เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์
แนิวโนิ�มผู้้�บริโภคมกีารจัับจัา่ยใช�สั่อยเพิั�มข่้�นิ	แต่ัอยา่งไรกต็ัามผู้้�ประกอบ
การยงัมีความกงัวลตัอ่การแพัรร่ะบาดำข้องไวรสัั่โควดิำ-19	ทีำ�ส่ั่งผู้ลกระทำบ
โดำยตัรงต่ัอภาคการท่ำองเทีำ�ยว

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

	 •		ค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกุอบกุารุ	SME	ในภาค
เหนือ	ปรัุบตััวลดืลงมาอยู่้่ที�รุะดัืบ	33.5	ลดืลงต่ัอเนื�องจากุ
เดืือนกุ่อนที�รุะดัืบ	36.7	 โดืยู่เฉีพัาะกุำาไรุอันเนื�องมาจากุคำา
สั�งซืื้�อโดืยู่รุวม	 และปริุมาณ์กุารุผู้ลิตั	 และกุารุค�าและกุารุ
บริุกุารุที�ปรัุบตััวลดืลง

	 •		ผู้้�บริุโภคชะลอกุารุจับจ่ายู่ใช�สอยู่	และรุะมัดืรุะวัง
ในกุารุเลือกุใช�จ่ายู่มากุข่้�น	เนื�องจากุภาวะเศรุษฐกิุจภายู่ใน
ปรุะเทศและอำานาจซื้ื�อข้องผู้้�บรุโิภคที�หดืตััวลง	สง่ผู้ลกุรุะทบ
โดืยู่ตัรุงต่ัอรุ�านค�าปลีกุและค�าส่งสินค�าอุปโภคบริุโภคทั�วไป	

	 •	 	จากุสถานกุารุณ์์กุารุแพัรุ่รุะบาดืไวรัุสโควิดื-19	
ที�รุะบาดืในหลายู่ปรุะเทศ	สง่ผู้ลให�นกัุท่องเที�ยู่วทั�งชาวไทยู่
และชาวตั่างชาตัิลดืลงอยู่่างมากุในภาคเหนือ	 โดืยู่เฉีพัาะ
จังหวัดืเชียู่งใหมที่�เป็นจุดืหมายู่ปลายู่ทางสำาคัญข้องนักุท่อง
เที�ยู่วชาวจีน

	 ในส่วนค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกุอบกุารุ	 SME	 ภาค											
กุารุผู้ลิตั	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	30.4ปรับตััวลดำลง	จัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�
ระดัำบ	34.8	เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อ	และปริมาณการผู้ลิตั	ส่ั่ง
ผู้ลให�ปัจัจััยดำ�านิกำาไรลดำลงอย่างเห็นิไดำ�ชัดำ	 ส่ั่วนิปัจัจััยดำ�านิการจั�างงานิก็
มีการปรับตััวลดำลงเพัียงเล็กนิ�อย	 เน่ิ�องจัากการชะลอตััวข้องภาวะ
เศรษฐกิจั	และงบประมาณข้องภาครัฐทีำ�ล่าช�า	 อีกทัำ�งในิเด่ำอนิกุมภาพัันิธ์์
อย้่นิอกช่วงเทำศกาลทีำ�สั่ำาคัญ	 ในิส่ั่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบ
การ	SME	คาดำการณ์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�า	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	47.9	
เป็นิผู้ลมาจัากการทีำ�ผู้้�ผู้ลิตัคาดำการณ์กำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภคมีแนิวโนิ�มทีำ�จัะ
ฟ้�นิตััวในิอนิาคตั	
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	 ในส่วนค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกุอบกุารุ	SME	ภาคกุารุค�า
และบริุกุารุ	 ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	 34.6	 ปรับตััวลดำลง	 จัากเด่ำอนิ
ก่อนิทีำ�ระดัำบ	 37.4	 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อ	 และปริมาณการ
ค�าและการบริการทีำ�มีการปรับตััวลดำลง	 สั่่งผู้ลให�ปัจัจััยดำ�านิกำาไรปรับตััว
ลดำลงอย่างเห็นิไดำ�ชัดำ	 เป็นิผู้ลมาจัากธุ์รกิจัภาคการค�าและบริการหดำตััว
ลง	 โดำยเฉพัาะสั่าข้าการท่ำองเทีำ�ยว	 และโรงแรมรวมถ่งธุ์รกิจัทีำ�เกี�ยวเน่ิ�อง
อ่�นิๆมียอดำคำาสัั่�งซ่ื้�อลดำลง	เน่ิ�องจัากการแพัร่ระบาดำข้องไวรัสั่โควิดำ-19	ทีำ�
มีความรุนิแรงมากข่้�นิ	 ส่ั่งผู้ลให�จัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวไทำยและชาวต่ัาง
ชาติัลดำลง	 โดำยเฉพัาะจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวจีันิ	 ฮ่่องกง	 และไตั�หวันิทีำ�
ลดำลงอยา่งมาก	ในิส่ั่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำ
การณ์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	40.9	สั่ะทำ�อนิถ่งความ
ไม่มั�นิใจัต่ัอสั่ถานิการณ์ธุ์รกิจัในิอนิาคตั	รวมไปถ่งการแข่้งขั้นิทำางธุ์รกิจัทีำ�
เพิั�มมากข่้�นิ	และปัญหาการระบาดำข้องไวรัสั่โควิดำ-19	ทีำ�เป็นิปัจัจััยลบต่ัอ
การออกมาจัับจ่ัายใช�สั่อยข้องประชาชนิ	

ดัืชนีภาวะเศรุษฐกิุจและธุ์รุกิุจ	SME	
ปรุะจำาเดืือนกุุมภาพัันธ์์	2563

	 ภาพัรวมดำัชนีิภาวะเศรษฐกิจัและธ์ุรกิจัภาคเหน่ิอ	 ปรับ
ตััวลดำลง	 จัากเด่ำอนิก่อนิ	 โดำยเฉพัาะดัำชนีิภาพัรวมธุ์รกิจัจัากเด่ำอนิ
ก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ	28.1	มาอย้่ทีำ�ระดัำบ	21.5	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิ	รวม
ถ่งดัำชนีิสั่ภาพัคล่องทำางการเงินิ	 และดำัชนีิภาวะเศรษฐกิจัข้อง
ประเทำศทีำ�มีการปรับตััวลดำลงเช่นิเดีำยวกันิ	โดำยมีสั่าเหตุัมาจัากความ
กังวลข้องผู้้�บริโภคต่ัอปัญหาการแพัร่ระบาดำข้องไวรัสั่โควิดำ-19	 ทีำ�
มีแนิวโนิ�มความรุนิแรงมากข่้�นิ	 ส่ั่งผู้ลให�ผู้้�บริโภคมีความกังวลต่ัอ
ความปลอดำภัย	 จ่ังลดำการออกมาจัับจ่ัายใช�สั่อย	 ส่ั่งผู้ลกระทำบ
โดำยตัรงต่ัอธุ์รกิจัทัำ�งภาคการผู้ลิตั	และการค�าและการบริการ

	 ปัจจัยู่ภาวะเศรุษฐกิุจในปรุะเทศและอำานาจซืื้�อข้องปรุะชาชน
ส่งผู้ลต่ัอกิุจกุารุมากุที�สุดื	โดำยปัจัจััยทีำ�ส่ั่งผู้ลกระทำบรองลงมา	ไดำ�แก่	การ
แข่้งขั้นิในิตัลาดำ	การเปลี�ยนิแปลงพัฤติักรรมข้องผู้้�บริโภค	และราคาตั�นิทุำนิ
สิั่นิค�าค่าแรง	ตัามลำาดัำบ
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ดืัชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกุอบกุารุ	SME	
จำาแนกุตัามสาข้าธ์ุรุกุิจ

ปรุะจำาเดืือนกุุมภาพัันธ์์	2563

อาหารุและเครืุ�องดืื�ม

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	ลดืลงอย้่ทีำ�ระดัำบ	38.2	จัากกุารุชะลอตััว

ข้องเศรุษฐกิุจในปรุะเทศที�มีสัญญาณ์ที�ชัดืเจนมากุข่้�นข้องกุารุรุะบาดื

ข้องไวรัุสโควิดื-19และกุารุชะลอตััวข้องกุำาลังซืื้�อจากุเดืือนกุ่อนหน�า

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	อาหารและเคร่�องด่ำ�มปรับตััวลดำลงจัากเด่ำอนิ
ก่อนิหนิ�า	โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการผู้ลิตัทีำ�ลดำลงจัากการ
ชะลอตััวข้องเศรษฐกิจัในิประเทำศทีำ�มีสัั่ญญาณทีำ�ชัดำเจันิมากข่้�นิข้องการ
ระบาดำข้องไวรัสั่โควิดำ-19	ในิประเทำศส่ั่งผู้ลต่ัอความเช่�อมั�นิข้องผู้้�ผู้ลิตัและ
ผู้้�บริโภค	ประกอบกับการชะลอตััวข้องกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภคจัากฐานิการ
บริโภคทีำ�ส้ั่งข้องเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�มีเทำศกาลปีใหม่	และเทำศกาลตัรุษจีันิ	ในิ
ข้ณะทีำ�ตั�นิทุำนิวัตัถุดิำบและราคาพัลังงานิมีการปรับตััวเพิั�มข่้�นิส่ั่งผู้ลให�กำาไร
และสั่ภาพัคล่องข้องกิจัการมีการปรับตััวลดำลงและการลงทุำนิข้องกิจัการ
มีการปรับตััวลดำลงเล็กนิ�อย

เสื�อผู้�าและสิ�งทอ
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 ลดืลงอย้่ทีำ�ระดัำบ	 34.2	 จัากกุารุชะลอ
ตััวข้องกุำาลังซืื้�อข้องผู้้�บริุโภคและกุารุชะลอตััวข้องภาวะเศรุษฐกิุจใน
ปรุะเทศ	และกุารุแข่้งขั้นที�ส้งในตัลาดื

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 เส่ั่�อผู้�าและสิั่�งทำอปรับตััวลดำลงจัากเด่ำอนิ
ก่อนิหนิ�า	โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการผู้ลิตัทีำ�ลดำลง	มาจัาก
การทีำ�กำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภคปรับตััวลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	 ทำำาให�มีการ
ชะลอในิการซ่ื้�อสิั่นิค�าอุปโภคและเคร่�องนุ่ิงห่ม	ประกอบกับการชะลอตััว
ข้องภาวะเศรษฐกิจัในิประเทำศ	 และการแข่้งขั้นิทีำ�รุนิแรงข่้�นิในิตัลาดำทีำ�ส่ั่ง
ผู้ลต่ัอราคาเส่ั่�อผู้�าและสิั่�งทำอ	 และส่ั่งผู้ลให�กำาไรต่ัอหน่ิวยข้องสิั่นิค�าปรับ
ตััวลดำลง	 โดำยเฉพัาะเส่ั่�อผู้�าสิั่�งทำอทำ�องถิ�นิทีำ�มีการผู้ลิตัเป็นิจัำานิวนิมาก	
ประกอบกับจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวลดำลงจัากปัญหาเร่�องการระบาดำข้องไว
รัวโควิดำ-19	ส่ั่งผู้ลให�อุปสั่งค์ในิเส่ั่�อผู้�าทีำ�มาจัากนัิกท่ำองเทีำ�ยวต่ัางชาติัและ
การส่ั่ออกสิั่�งทำอทำ�องถิ�นิลดำลงไปดำ�วย	 การจั�างงานิปรับตััวลดำลงเล็กนิ�อย	
การลงทำนุิทำรงตััวทีำ�ระดัำบเดิำม	ข้ณะทีำ�กำาไรและสั่ภาพัคลอ่งข้องกจิัการปรบั
ตััวลดำลง

ผู้ลิตัภัณ์ฑ์จากุโลหะ
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ	 ลดืลงอย้่ทีำ�ระดัำบ	37.5	 จัากกุารุชะลอตััว
ข้องกุำาลังซืื้�อข้องผู้้�บริุโภคและกุารุชะลอตััวข้องภาวะเศรุษฐกิุจใน
ปรุะเทศ	 และกุารุเลื�อนโครุงกุารุกุ่อสรุ�างปรัุบปรุุงที�อยู่้่อาศัยู่ข้อง
ปรุะชาชน

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	ผู้ลิตัภัณฑ์จัากโลหะปรบัตััวลดำลงจัากเด่ำอนิ
ก่อนิหนิ�า	โดำยคำาสัั่�งซ่ื้�อ	ปริมาณการผู้ลิตัและการลงทุำนิทีำ�ลดำลงเป็นิผู้ลจัาก
ปัญหาเร่�องการชะลอตััวข้องกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภคและการชะลอตััวข้อง
ภาวะเศรษฐกิจัในิประเทำศเป็นิสั่ำาคัญ	 ทีำ�ส่ั่งผู้ลให�ผู้้�บริโภคเล่�อนิหร่อหยุดำ
โครงการก่อสั่ร�าง	 ซ่ื้อมแซื้มหร่อปรับปรุงทีำ�อย้่อาศัยเพัราะความกังวล
เร่�องค่าใช�จ่ัายในิชีวิตัประจัำาวันิ	ซ่ื้�งส่ั่งผู้ลให�คำาสัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการผู้ลิตั
ผู้ลิตัภัณฑ์จัากโลหะทีำ�ใช�ในิครัวเร่อนิปรับตััวลดำลง	สั่อดำคล�องกับผู้ลิตัภัณฑ์
ประเภทำโลหะทีำ�เป็นิเคร่�องประดัำบก็มีคำาสัั่�งซ่ื้�อโดำยรวมลดำลง	ส่ั่งผู้ลให�กำาไร	
การจั�างงานิ	และสั่ภาพัคล่องข้องกิจัการในิสั่าข้านีิ�ปรับตััวลดำลง
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ยู่างและพัลาสติักุ
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	ลดืลงอย้ที่ำ�ระดัำบ	37.6	จัากกุารุปรัุบตััวส้ง
ข่้�นเล็กุน�อยู่ข้องรุาคานำ�ายู่างพัารุาที�เป็นวัตัถุดิืบสำาหรัุบทำาผู้ลิตัภัณ์ฑ์
ยู่างและกุารุปรัุบลดืคำาสั�งทำาป้ายู่ไวนิล

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 ยางและพัลาสั่ติักปรับตััวลดำลงจัากเด่ำอนิ
ก่อนิหนิ�า	โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสัั่�งซ่ื้�อปริมาณการผู้ลิตัทีำ�ลดำลงจัากการเพิั�ม
ข่้�นิข้องราคาเฉลี�ยนิำ�ายางพัาราสั่ดำและยางแผู้่นิรมควันิชั�นิ	 3	 ส่ั่งผู้ลต่ัอ
ตั�นิทุำนิทีำ�เพิั�มข่้�นิในิการผู้ลิตัผู้ลิตัภัณฑ์ยางพัาราและส่ั่งผู้ลต่ัอกำาไรทีำ�ลดำลง
ในิสั่าข้านีิ�	ในิข้ณะทีำ�ป้ายไวนิิลมีคำาสัั่�งทำำาลดำลงในิเด่ำอนิปัจัจุับันิ	เน่ิ�องจัาก
ฐานิทีำ�ส้ั่งในิเด่ำอนิก่อนิหนิ�าและการงดำกิจักรรมต่ัางๆเพ่ั�อป้องกันิการแพัร่
ระบาดำข้องไวรัสั่โควิดำ-19ส่ั่งผู้ลให�คำาสัั่�งทำำาและการผู้ลิตัป้ายไวนิิลเพ่ั�อให�
ในิกิจักรรมและงานิตัา่งๆลดำลงในิเด่ำอนินีิ�ทำำาให�สั่ภาพัคลอ่งข้องกิจัการปรบั
ตััวลดำลง	 การจั�างงานิปรับตััวลดำลงตัามคำาสัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการผู้ลิตัทีำ�
ลดำลง	

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 ไม�และเฟอร์นิิเจัอร์ปรับตััวลดำลงจัาก
เด่ำอนิก่อนิหนิ�า	 โดำยคำาสัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการผู้ลิตั	 ปรับตััวลดำลงจัาก
การชะลอตััวข้องเศรษฐกิจัทีำ�ส่ั่งผู้ลต่ัอกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภคในิประเทำศ
ลดำลง	 ส่ั่งผู้ลให�การซ่ื้�อสิั่นิค�าคงทำนิปรับลดำลง	 และการส่ั่งออกไม�และ
ไม�ยางพัาราปรับลดำลงจัากปัญหาเร่�องการระบาดำข้องไวรัสั่โควิดำ-19

ไม�และเฟอร์ุนิเจอร์ุ
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	ลดืลงอย้่ทีำ�ระดัำบ	38.4	จัากกุารุชะลอตััว
ข้องกุำาลังซืื้�อข้องผู้้�บริุโภคและกุารุชะลอตััวข้องภาวะเศรุษฐกิุจใน
ปรุะเทศและกุารุส่งออกุไม�และไม�ยู่างที�ลดืลง

การลงทำุนิและการจั�างงานิในิสั่าข้านีิ�ปรับตััวลดำลงตัามปริมาณคำาสัั่�งซ่ื้�อ	
เน่ิ�องจัากผู้ลิตัภัณฑ์ไม�จัำานิวนิมากมีการผู้ลิตัตัามคำาสัั่�งซ่ื้�อ	 โดำยเฉพัาะไม�
ธ์รรมชาติัทีำ�มีราคาค่อนิข้�างส้ั่ง	ส่ั่วนิเฟอร์นิิเจัอร์ไม�ทัำ�วไปและไม�แปรร้ปก็มี
ยอดำคำาสัั่�งซ่ื้�อทีำ�ลดำลง	ส่ั่งผู้ลให�กำาไรและสั่ภาพัคลอ่งข้องกจิัการในิสั่าข้าไม�
และเฟอร์นิิเจัอร์ปรับตััวลดำลง	

สินค�าเกุษตัรุ
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	ลดืลงอย้ที่ำ�ระดัำบ	34.7	จัากกุารุรุะบาดืข้อง
ไวรัุสโควิดื-19	และปัญหาภัยู่แล�งที�ยัู่งมีอยู่้่ในพืั�นที�ภาคกุลางและภาค
เหนือ

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	 สิั่นิค�าเกษตัรปรับตััวลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิ
หนิ�า	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากปริมาณการค�าและคำาสัั่�งซ่ื้�อทีำ�ลดำลงจัากปัญหา
เร่�องการแพัร่ระบาดำข้องไวรัสั่โควิดำ-19	ทีำ�ส่ั่งผู้ลต่ัอความเช่�อมั�นิในิการซ่ื้�อ
สิั่นิค�าเกษตัรข้องผู้้�บริโภคเน่ิ�องจัากเกิดำความกังวลเป็นิวงกว�างมากข่้�นิข้อง
ผู้้�บริโภคในิการซื้่�อสิั่นิค�าเกษตัรทัำ�งผัู้กและผู้ลไม�	 ประกอบกับการชะลอ
ตััวข้องการสั่่งออกสั่ินิค�าเกษตัรไปยังประเทำศจัีนิและหลายประเทำศทีำ�มี
เง่�อนิไข้ในิการนิำาเข้�าสิั่นิค�าเกษตัรหลายอยา่งมากข่้�นิ	ส่ั่งผู้ลให�สิั่นิค�าเกษตัร
ไม่สั่ามารถส่ั่งออกไปไดำ�และตั�องข้ายในิตัลาดำภายในิประเทำศมากข่้�นิ	ราคา
สิั่นิค�าเกษตัรหลายรายการปรับตััวลดำลง	 นิอกจัากนีิ�ปัญหาภาวะภัยแล�ง
ยังมีอย้่ในิหลายภ้มิภาค	เช่นิ	ภาคเหน่ิอ	และ	ภาคกลาง	ส่ั่งผู้ลให�ผู้ลผู้ลิตั
สิั่นิค�าเกษตัรบางอยา่งปรบัลดำลง	และมตีั�นิทุำนิเพิั�มข่้�นิจัากการลงทำนุิในิการ
ซ่ื้�ออุปกรณ์เคร่�องจัักรต่ัางๆ	เพ่ั�อแก�ปัญหาภัยแล�ง	การจั�างงานิยังทำรงตััว
อย้ที่ำ�ระดัำบเดิำม	แต่ักำาไรและสั่ภาพัคล่องข้องกิจัการปรับตััวลดำลงจัากเด่ำอนิ
ก่อนิหนิ�า



สินค�าอุปโภคและบริุโภค
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ	 เพิั�มข่้�นอย้่ทีำ�ระดัำบ37.4	 จัากกุารุกัุกุตุัน
สินค�าในชีวิตัปรุะจำาวันข้องผู้้�บริุโภค	 แต่ัยัู่งเผู้ชิญกัุบกุำาลังซืื้�อที�จำากัุดื
จากุภาวะเศรุษฐกิุจที�ซื้บเซื้าข้องปรุะเทศ
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ช่วงปลายปีทีำ�ผู่้านิมาผู่้านิโครงการสิั่นิเช่�อทีำ�อย้่อาศัยข้องภาครัฐ	 แม�ว่า
สั่าข้าการก่อสั่ร�างจัะชะลอตััวลงในิเด่ำอนินีิ�	แต่ัโครงการสิั่นิเช่�อทีำ�อย้่อาศัย
ข้องภาครัฐช่วงปลายปีทีำ�ผู่้านิมายังทำยอยส่ั่งผู้ลดีำต่ัอภาคการค�าวัสั่ดุำ
ก่อสั่ร�างอย้่	แม�ว่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ	จัะปรับเพิั�มข่้�นิไม่มาก	และค่าดัำชนีิ
ยังตัำ�าว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	 50เน่ิ�องมาจัากผู้้�บริโภคทัำ�วไปยังไดำ�รับผู้ลกระทำบ
จัากภาวะซื้บเซื้าข้องเศรษฐกจิัในิประเทำศ	จ่ังส่ั่งผู้ลให�การจั�างงานิและการ
ลงทุำนิในิกิจัการข้องสั่าข้าวัสั่ดุำก่อสั่ร�างค่อนิข้�างทำรงตััว	 และสั่ภาพัคล่อง
ข้องกิจัการปรับเพิั�มข่้�นิเล็กนิ�อยแม�ว่าจัะเผู้ชิญกับค่าตั�นิทุำนิในิสิั่นิค�าบาง
อย่างทีำ�ส้ั่งข่้�นิ

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	รถจัักรยานิยนิต์ัและรถยนิต์ั	ปรับตััวลดำลง
จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการค�าทีำ�ลดำลง
จัากปัจัจััยกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภคทีำ�ลดำลงอย่างมีนัิยสั่ำาคัญตัั�งแต่ัช่วงปลาย
เด่ำอนิมกราคม	 เน่ิ�องจัากการใช�จ่ัายเพ่ั�อการอุปโภคบริโภคทีำ�ส้ั่งในิช่วง
เด่ำอนิทีำ�ผู่้านิมา	 สั่่งผู้ลให�ผู้้�บริโภคระวังเร่�องค่าใช�จ่ัายและปรับพัฤติักรรม
การใช�จ่ัายในิสิั่นิค�าคงทำนิ	เช่นิ	ลดำการซ่ื้�อผู่้อนิรถมอเตัอร์ไซื้ต์ั	ลดำความถี�
ในิการนิำารถเข้�าซ่ื้อมหร่อบำารุงรักษา	เป็นิตั�นิ	บางกิจัการมีการปรับตััวโดำย
ปรับลดำราคาการค�าลงหร่อการจััดำโปรโมชั�นิเพ่ั�อด่ำงด้ำดำล้กค�า	ส่ั่งผู้ลให�กำาไร
ต่ัอหน่ิวยปรับตััวลดำลง	ทัำ�งนีิ�การลงทุำนิและระดัำบการจั�างงานิข้องกิจัการยงั
ทำรงตััวอย้ใ่นิระดัำบเดิำม	(แม�ว่าจัะมีการปรับการลดำชั�วโมงการทำำางานิลงบ�าง
จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า)	แต่ัปัจัจััยกำาไรและสั่ภาพัคล่องข้องกิจัการปรับตััวลดำ
ลงตัามคำาสัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการค�าทีำ�ลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 สิั่นิค�าอุปโภคและบริโภคปรับตััวเพิั�มข่้�นิ
เล็กนิ�อยจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการ
ค�าทีำ�เพิั�มข่้�นิ	 มาจัากผู้ลกระทำบข้องการแพัร่ระบาดำข้องไวรัสั่โควิดำ-19	 ทีำ�
ส่ั่งผู้ลให�ผู้้�บริโภคมีการซ่ื้�อสิั่นิค�าอุปโภคบริโภคทีำ�จัำาเป็นิในิชีวิตัประจัำาวันิ
กักตุันิโดำยเฉพัาะชว่งปลายเด่ำอนิเพัราะความกงัวลเกี�ยวกับสั่ถานิการณใ์นิ
อนิาคตั	แต่ัทัำ�งนีิ�ค่าดัำชนีิยังตัำ�าว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	เน่ิ�องจัากผู้้�บริโภคยัง
เผู้ชิญกับข้�อจัำากัดำเร่�องกำาลังซ่ื้�อทีำ�ลดำลงจัากช่วงเด่ำอนิทีำ�ผู่้านิมา	 เน่ิ�องจัาก
การใช�จัา่ยในิช่วงเทำศกาลปีใหม่และเทำศกาลตัรุษจีันิ	ส่ั่งผู้ลให�คา่ดัำชนีิความ
เช่�อมั�นิฯปรับเพิั�มข่้�นิเพีัยงเล็กนิ�อยเท่ำานัิ�นิ	การจั�างงานิ	การลงทุำนิและกำาไร
ในิกิจัการคอ่นิข้�างทำรงตััวทีำ�ระดัำบเดิำม	สั่ภาพัคลอ่งข้องกจิัการปรบัเพิั�มข่้�นิ
เพีัยงเล็กนิ�อย

วัสดุืกุ่อสรุ�าง
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ	 เพิั�มข่้�นอย้่ทีำ�ระดัำบ	 38.8	 จัากการไดำ�รับ
อนุิมัติัสิั่นิเช่�อทีำ�อย้่อาศัยในิช่วงปลายปีทีำ�ผู่้านิมาผู่้านิโครงการต่ัางๆข้อง
ภาครัฐ

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 วัสั่ดุำก่อสั่ร�างปรับตััวเพิั�มข่้�นิเล็กนิ�อยจัาก
เด่ำอนิก่อนิหนิ�าโดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการค�าอุปกรณ์วสัั่ดุำ
ก่อสั่ร�างทีำ�ปรับเพิั�มข่้�นิ	 มาจัากผู้ลข้องการไดำ�เริ�มมีโครงการก่อสั่ร�างต่ัอ
เน่ิ�องจัากเด่ำอนิกอ่นิหนิ�า	และมาจัากการไดำ�รบัอนุิมัติัสิั่นิเช่�อทีำ�อย้อ่าศัยในิ

รุถจักุรุยู่านยู่นต์ัและรุถยู่นต์ั
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ	 ลดืลงอย้่ทีำ�ระดัำบ	 37.7	 จัากกุำาลังซืื้�อผู้้�
บริุโภคที�ลดืลงและพัฤติักุรุรุมกุารุรุะวังเรืุ�องค่าใช�จ่ายู่ในสินค�าคงทน
ข้องผู้้�บริุโภค
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อุปโภคและบริุโภค	(modern	trade)
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	ลดืลงอย้่ทีำ�ระดัำบ	37.3	จัากกุารุชะลอตััว
ข้องเศรุษฐกุิจในปรุะเทศกุำาลังซืื้�อที�ลดืลงจากุเดืือนกุ่อนหน�าและกุารุ

หันไปซืื้�อสินค�าตุันจากุห�างค�าปลีกุและค�าส่งข้นาดืใหญ่

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	อุปโภคและบริโภค	(modern	trade)	ปรับ
ตััวลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการ
ค�าทีำ�ลดำลงจัากการชะลอตััวข้องเศรษฐกจิั	และผู้ลจัากกำาลังซ่ื้�อทีำ�ลดำลงข้อง
ผู้้�บริโภคทีำ�มีการจัับจ่ัายใช�สั่อยมากในิช่วงเทำศกาลข้องเด่ำอนิก่อนิหนิ�าSME
	ในิสั่าข้าการค�าสิั่นิค�าอุปโภค	บริโภค	(modern	trade)	ยังเผู้ชิญกับการ
ปรับพัฤติักรรมการซ่ื้�อข้องข้องผู้้�บริโภคทีำ�หันิไปซ่ื้�อสิั่นิค�าตุันิจัากห�างค�า
ปลีกและค�าส่ั่งข้นิาดำใหญ่	(ซุื้ปเปอร์มาร์เก็ตัและไฮ่เปอร์มาร์เก็ตั)	เน่ิ�องจัาก
ไดำ�ราคาทีำ�ถ้กกวา่และมบีริการจััดำส่ั่งฟรี	ส่ั่งผู้ลให�กำาไรและสั่ภาพัคลอ่งข้อง
กิจัการปรับตััวลดำลง	 การลงทุำนิเพ่ั�อสั่ต็ัอกสิั่นิค�าอุปโภคบริโภคในิกิจัการ
ปรับตััวลดำลง	และกิจัการยังมีตั�นิทุำนิทีำ�เพิั�มข่้�นิจัากค่าสั่าธ์ารณ้ปโภค

อุปโภคและบริุโภค	(ดัื�งเดิืม)
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ	ลดืลงอย้่ทีำ�ระดัำบ	33.3	ซ่ื้�งค่อนิข้�างทำรงตััว
เม่�อเทีำยบเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	 เน่ิ�องจัากผู้้�บริโภคเริ�มเปลี�ยนิพัฤติักรรมการซ่ื้�อ
มาจัับจั่ายใช�สั่อยกับร�านิค�าปลีกข้นิาดำเล็กใกล�บ�านิมากข่้�นิเพั่�อหลีกเลี�ยง
การไปจัับจ่ัายใช�สั่อยในิห�างสั่รรพัสิั่นิค�าข้นิาดำใหญ่ทีำ�มีประชาชนิจัำานิวนิ
มาก

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	อุปโภคและบริโภค	(ดัำ�งเดิำม)	ปรับตััวลดำลง
จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการค�าทีำ�ลดำลง
จัากการ 	 ป รับ เป ลี� ยนิพัฤ ติักรรมการ ซ่ื้� อ สิั่นิค� าข้อง ผู้้� บ ริ โภค

เป็นิสั่ำาคัญ	 กล่าวค่อผู้้�บริโภคเริ�มกักตุันิสิั่นิค�าเน่ิ�องจัากความไม่มั�นิใจัในิ
สั่ถานิการณ์ไวรัสั่โควิดำในิอนิาคตั	แต่ัหันิไปซ่ื้�อสิั่นิค�ากับห�างค�าปลีกค�าส่ั่ง
ข้นิาดำใหญ่	เน่ิ�องจัากการซ่ื้�อจัำานิวนิมากไดำ�ราคาทีำ�ถ้กกว่า	มีสิั่นิค�าให�เล่อก
มากกว่าร�านิค�าปลีกดัำ�งเดิำม	 ในิข้ณะทีำ�กิจัการค�าปลีกดัำ�งเดิำมก็ไม่สั่ามารถ
ข้ายในิราคาทีำ�ตัำ�ากว่าตั�นิทุำนิทีำ�ซ่ื้�อมาจัากห�างค�าปลีกข้นิาดำใหญ่	 ข้ณะ
เดีำยวกันิกิจัการค�าปลีกดัำ�งเดิำมยังเผู้ชิญกับการแข่้งขั้นิจัากกิจัการค�าปลีก
สั่มัยใหม่ทีำ�มีสั่าข้าจัำานิวนิมาก	 มีสิั่นิค�าให�เล่อกหลากหลายและสั่ามารถ
เข้�าถ่งไดำ�ง่าย	 ส่ั่งผู้ลให�ร�านิค�าปลีกดัำ�งเดิำมมีปริมาณการค�าและคำาสัั่�งซ่ื้�อทีำ�
ลดำลงอย่างมากในิช่วงปลายเด่ำอนิกุมภาพัันิธ์์กำาไรและสั่ภาพัคล่องข้อง
กิจัการปรับตััวลดำลง

สถานีนำ�ามัน
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	ทรุงตััวอย้่ทีำ�ระดัำบ	44.3	จัากการชะลอตััว
ข้องเศรษฐกิจัในิประเทำศ	และการเดิำนิทำางทีำ�ลดำลงข้องผู้้�บริโภค

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	สั่ถานีินิำ�ามันิ	ทำรงตััวจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	แต่ั
ค่าดัำชนีิยังตัำ�าว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	โดำยคำาสัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการค�าลดำลง
จัากการชะลอตััวข้องเศรษฐกิจัในิประเทำศจัากสั่ถานิการณ์การแพัร่ระบาดำ
ข้องไวรัสั่โควิดำ-19	และการเดิำนิทำางทีำ�ลดำลงข้องผู้้�บริโภค	เน่ิ�องจัากหลาย
ปัจัจััยเช่นิ	 การทำำางานิทีำ�บ�านิ	 การสัั่�งซ่ื้�อสิั่นิค�าอุปโภคบริโภคช่องทำาง
ออนิไลน์ิ	การสัั่�งอาหารออนิไลน์ิ	เป็นิตั�นิ	ประกอบกับการแข่้งขั้นิกับสั่ถานีิ
นิำ�ามันิข้องธุ์รกิจัรายใหญ่	ซ่ื้�งผู้้�บริโภคจัะใช�บริการกับกิจัการข้นิาดำใหญม่าก
ข่้�นิการจั�างงานิและการลงทำนุิข้องกจิัการสั่าข้าสั่ถานินีิำ�ามันิทำรงตััวทีำ�ระดัำบ
เดิำม	แต่ักำาไรและสั่ภาพัคล่องข้องกิจัการปรับตััวลดำลง
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มาเลเซีื้ย	อินิเดีำยและยโุรป	มีการยกเลิกทัำวร์และการเดิำนิทำางมาท่ำองเทีำ�ยว
ในิเด่ำอนิกุมภาพัันิธ์์เป็นิจัำานิวนิมาก	โดำยเฉพัาะในิภาคตัะวันิออก	ภาคใตั�
	และภาคเหน่ิอ	ในิข้ณะทีำ�นัิกท่ำองเทีำ�ยวไทำยเริ�มมีความกังวลเร่�องการท่ำอง
เทีำ�ยวมากข่้�นิจัากหลายปัจัจััยทัำ�งเร่�องกำาลังซ่ื้�อทีำ�ลดำลงและสั่ถานิการณ์
การแพัร่ระบาดำข้องไวรัสั่โควิดำ-19	 ทีำ�ข้ยายเป็นิวงกว�างตัั�งแต่ักลางเด่ำอนิ
กุมภาพัันิธ์์	จัากปัจัจััยข้�างตั�นิส่ั่งผู้ลต่ัอการจั�างงานิในิสั่าข้า	กำาไรและสั่ภาพั
คล่องข้องกิจัการทีำ�ปรับตััวลดำลงอย่างมาก

กุารุกุ่อสรุ�าง
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	ลดืลงอย้่ทีำ�ระดัำบ	41.1	จัากการชะลอตััว
ข้องเศรษฐกิจัในิประเทำศและการหยุดำดำำาเนิินิการโครงการก่อสั่ร�าง

ชั�วคราวเน่ิ�องจัากสั่ถานิการณ์การแพัร่ระบาดำข้องไวรัสั่โควิดำ-19

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 การก่อสั่ร�างปรับตััวลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิ
หนิ�า	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการบริการทีำ�ลดำลงจัากการ
การชะลอข้องเศรษฐกิจัทีำ�ส่ั่งผู้ลต่ัอกำาลังซ่ื้�อทีำ�ลดำลงข้องผู้้�บริโภค	 ทำำาให�
จัำานิวนิโครงการก่อสั่ร�างใหม่มีจัำานิวนิลดำลง	ข้ณะทีำ�โครงการก่อสั่ร�างเดิำม
ตั�องหยดุำดำำาเนิินิการชั�วคราวเน่ิ�องจัากการป้องกันิการแพัรร่ะบาดำข้องไวรสัั่
โควิดำ-19	 โดำยเฉพัาะโครงการก่อสั่ร�างใหญ่ๆ	 ซ่ื้�งส่ั่งผู้ลต่ัอผู้้�ประกอบการ
ข้นิาดำกลางและข้นิาดำย่อมทีำ�รับเหมาตัามสั่ัญญาต่ัอจัากโครงการข้นิาดำ
ใหญ่	(Mega	project)	การจั�างงานิในิสั่าข้าก่อสั่ร�างปรับตััวลดำลงเน่ิ�องจัาก
สั่าข้าก่อสั่ร�างมีแรงงานิรายวันิเป็นิจัำานิวนิมาก	กำาไรและสั่ภาพัคล่องข้อง
กิจัการก็ปรับตััวลดำลง

กุารุท่องเที�ยู่ว
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	ลดืลงอย้่ทีำ�ระดัำบ	 34.4	 จัากสั่ถานิการณ์
การแพัรร่ะบาดำข้องไวรสัั่โควิดำ-19	ส่ั่งผู้ลให�นัิกท่ำองเทีำ�ยวไทำยและต่ัางชาติั
ลดำลง

	 ดัำ ช นีิความ เช่� อ มั� นิ 	 ฯ 	 การ ท่ำอ ง เ ทีำ� ย วป รับ ตัั วลดำลง
จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการ
บริการทีำ�ลดำลงอย่างมากจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	 ซ่ื้�งมาจัากสั่ถานิการณ์
การแพัร่ระบาดำข้องไวรัสั่โควิดำ-19	 ส่ั่งผู้ลให� นัิกท่ำองเทีำ�ยวไทำย
และตั่างชาติัลดำลงเป็นิจัำานิวนิมาก	 นิักท่ำองเทีำ�ยวต่ัางชาติัชาวจีันิ

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	บริการสุั่ข้ภาพัและความงามปรับตััวลดำลง
มากจัากเด่ำอนิกอ่นิหนิ�า	โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสัั่�งซ่ื้�อและปรมิาณการบรกิาร
ทีำ�ลดำลงจัากสั่ถานิการณ์การแพัร่ระบาดำข้องไวรัสั่โควิดำ-19	 ทีำ�ส่ั่งผู้ลต่ัอ
ความเช่�อมั�นิในิการใช�บริการข้องผู้้�บรโิภค	โดำยเฉพัาะในิสั่ถานิเสั่รมิความ
งามและหตััถการใบหนิ�า	ทำำาให�ผู้้�บริโภคป้องกันิตััวเองโดำยการงดำการเข้�าไป
ใช�บริการ	 ประกอบกับการทีำ�มีจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวต่ัางชาติัใช�บริการลดำ
ลงตัามสั่ถานิทีำ�ท่ำองเทีำ�ยว	โดำยเฉพัาะกิจัการประเภทำร�านินิวดำแผู้นิไทำยและ
สั่ปาเพ่ั�อสุั่ข้ภาพั	 ส่ั่งผู้ลต่ัอการจั�างงานิในิสั่าข้าทีำ�ลดำลงในิเด่ำอนินีิ�เพ่ั�อลดำ
ตั�นิทุำนิข้องกิจัการ	 แต่ัยังมีตั�นิทุำนิค่าเช่าทีำ�ยังไม่สั่ามารถเลี�ยงไดำ�ส่ั่งผู้ลต่ัอ
กำาไรและสั่ภาพัคล่องข้องกิจัการก็ปรับตััวลดำลง

บริุกุารุสุข้ภาพัและความงาม
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	ลดืลงอย้่ทีำ�ระดัำบ	 38.2	 จัากสั่ถานิการณ์
การแพัร่ระบาดำข้องไวรัสั่โควิดำ-19	ทีำ�ส่ั่งผู้ลต่ัอความเช่�อมั�นิในิการใช�บริการ
ข้องผู้้�บริโภค	และการทีำ�มีจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวต่ัางชาติัใช�บริการลดำลง
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กุารุข้นส่งสินค�า
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	ลดืลงอย้ที่ำ�ระดัำบ44.1จัากยอดำข้ายทีำ�ลดำลง
ข้องหลายกิจัการทีำ�ส่ั่งผู้ลให�มีการใช�บริการข้นิส่ั่งสิั่นิค�าลดำลง

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	การข้นิสั่ง่สิั่นิค�าปรับตััวลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิ
หนิ�า	 โดำยเป็นิผู้ลส่ั่บเน่ิ�องมาจัากยอดำข้ายสิั่นิค�าข้องหลายกิจัการปรับตััว
ลดำลง	โดำยเฉพัาะสิั่นิค�าทีำ�ใช�อุปโภค	พัวกเคร่�องประดัำบ	เส่ั่�อผู้�าและสิั่�งทำอ	
ส่ั่งผู้ลให�มีการใช�บริการการข้นิส่ั่งสิั่นิค�าทีำ�ลดำลงตัามไปดำ�วย	 อีกทัำ�งผู้้�
ประกอบการบางส่ั่วนิหันิมาข้นิส่ั่งสิั่นิค�าดำ�วยตััวเองเพิั�มข่้�นิและเทำศกาลในิ
เด่ำอนินีิ�มีจัำานิวนินิ�อยกว่าเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	 ทำำาให�กิจักรรมทำางเศรษฐกิจัทีำ�
ตั�องใช�บริการข้นิส่ั่งสิั่นิค�ามีลดำลง	 จ่ังส่ั่งผู้ลต่ัอกำาไรและสั่ภาพัคล่องข้อง
กิจัการทีำ�ปรับตััวลดำลง	แต่ัการลงทุำนิในิกิจัการทำรงตััวทีำ�ระดัำบเดิำม

กุารุข้นส่งมวลชน	(ไม่ปรุะจำาทาง)
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 ลดืลงอย้่ทีำ�ระดัำบ	 38.5	 จัากสั่ถานิการณ์
การแพัรร่ะบาดำข้องไวรสัั่โควิดำ-19	ส่ั่งผู้ลให�นัิกท่ำองเทีำ�ยวไทำยและต่ัางชาติั
ลดำลง

การเดิำนิทำางโดำยการใช�บริการรถตุ๊ักตุ๊ักและวินิมอเตัอร์ไซื้ต์ั	 ก็มีการใช�
บริการทีำ�ลดำลง	 ข้ณะทีำ�กิจัการส่ั่วนิใหญ่ไม่สั่ามารถปรับลดำการลงทุำนิไดำ�
เน่ิ�องจัากการลงทำุนิข้องกิจัการค่อรถ	 จ่ังมีการปรับลดำการจั�างงานิลงในิ
กิจัการบางประเภทำ	 เช่นิ	 คนิขั้บรถเพ่ั�อนิำาเทีำ�ยว	 และผู้้�ประกอบการบาง
รายหันิมาให�บริการผู่้านิแพัลตัฟอรม์ข้นิส่ั่งเพ่ั�อเพิั�มช่องทำางการให�บริการ
	ทัำ�งนีิ�ในิภาพัรวมข้องสั่าข้าการข้นิส่ั่งมวลชนิ	(ไม่ประจัำาทำาง)	มีกำาไรและ
สั่ภาพัคล่อง	 รวมทัำ�งการให�บริการแก่นัิกท่ำองเทีำ�ยวต่ัางชาติัในิสัั่ดำส่ั่วนิทีำ�
ลดำลง

สันทนากุารุ	วัฒนธ์รุรุมและกีุฬา
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ	ทรุงตััวอย้่ทีำ�ระดัำบ	 42.9	 จัากการชะลอ
ตััวข้องเศรษฐกิจัในิประเทำศและสั่ถานิการณ์การแพัร่ระบาดำข้องไวรัสั่									
โควิดำ-19

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	สัั่นิทำนิาการวัฒนิธ์รรมและกีฬาทำรงตััวจัาก
เด่ำอนิก่อนิหนิ�า	แต่ัค่าดัำชนีิยังตัำ�าว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50	โดำยเป็นิผู้ลมาจัาก
คำาสัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการบริการทีำ�ลดำลงจัากการชะลอตััวข้องเศรษฐกิจั
และสั่ถานิการณ์การแพัร่ระบาดำข้องไวรัสั่โควิดำ-19ทีำ�ทำำาให�มีการงดำและ
เล่�อนิกิจักรรมหลายอย่างออกไปเพั่�อป้องกันิการแพัร่ระบาดำข้องไวรัสั่โค
วิดำ-19	 เช่นิ	 งานิโปรโมทำและข้ายสิั่นิค�าในิห�างสั่รรพัสิั่นิค�า	 กิจักรรมการ
แสั่ดำงทำางวัฒนิธ์รรมตัามภ้มิภาค	 และกิจัการบางประเภทำมีผู้้�ใช�บริการทีำ�
ลดำลงอยา่งเห็นิไดำ�ชัดำ	เช่นิ	สั่ถานิบริการออกกำาลังกาย	จัากปัจัจััยดัำงกล่าว
ทำำาให�ส่ั่วนิข้องกำาไรและสั่ภาพัคล่องข้องกิจัการมีการปรับตััวลดำลง	 และ
การจั�างงานิมีการปรับตััวลดำลงตัามปริมาณการให�บริการข้องสั่าข้า

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	การข้นิส่ั่งมวลชนิ	(ไม่ประจัำาทำาง)ปรับตััว
ลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	โดำยคำาสัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการบริการทีำ�ลดำลงค่อนิ
ข้�างมาก	โดำยเฉพัาะในิธุ์รกิจัรถเช่าและข้นิส่ั่งโดำยสั่ารไม่ประจัำาทำางระหว่าง
สั่นิามบินิทีำ�ไดำ�รับผู้ลกระทำบโดำยตัรงจัากนัิกท่ำองเทีำ�ยว	 ต่ัางชาติัทีำ�ลดำลง
เน่ิ�องจัากการข้ยายตััวข้องสั่ถานิการณ์การแพัร่ระบาดำข้องไวรัสั่โควิดำ-19	
ในิข้ณะทีำ�นัิกท่ำองเทีำ�ยวไทำยทีำ�เดิำนิทำางท่ำองเทีำ�ยวระหว่างจัังหวัดำก็ลดำลง	ส่ั่ง
ผู้ลให� มีการใช�บริการรถต้ั� เหมาเพ่ั�อนิำา เ ทีำ�ยวลดำลงไปอย่างมาก
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	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	โรงแรมเกสั่ด์ำเฮ่าส์ั่และบังกะโลปรับตััวลดำ
ลงจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการบริการ
ทีำ�ลดำลงจัากการชะลอตััวข้องเศรษฐกจิัในิประเทำศทีำ�ส่ั่งผู้ลตัอ่กำาลังซ่ื้�อข้อง
คนิในิประเทำศทำำาให�มีการท่ำองเทีำ�ยวลดำลง	 ประกอบกับสั่ถานิการณ์การ
แพัร่ระบาดำข้องไวรัสั่โควิดำ-19ทีำ�ส่ั่งผู้ลให�จัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวต่ัางชาติัเดิำนิ
ทำางมาเทีำ�ยวลดำลงและมีการเล่�อนิหร่อยกเลิกการเดิำนิทำางมาท่ำองเทีำ�ยวในิ
หลายพ่ั�นิทีำ�ทัำ�งภาคตัะวันิออก	 ภาคใตั�และภาคเหน่ิอ	 ทำำาให�กิจัการสั่าข้า
ทีำ�พัักโรงแรมไดำ�รับผู้ลกระทำบตัามไปดำ�วย	 ส่ั่งผู้ลให�ตั�องมีการปรับลดำการ
จั�างงานิข้องกิจัการ	กำาไรและสั่ภาพัคล่องข้องกิจัการปรับตััวลดำลงเช่นิกันิ

รุ�านอาหารุและภัตัตัาคารุ
 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ	เพิั�มข่้�นเล็กนิ�อยอย้่ทีำ�ระดัำบ	39.2	จัากการ
ปรับตััวในิการให�บริการข้องกิจัการแตั่กิจัการจัำานิวนิมากยังไม่มีการให�
บริการ	delivery	ผู่้านิแพัลตัฟอร์มออนิไลน์ิ

อสังหาริุมทรัุพัย์ู่
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ	ลดืลงอย้่ทีำ�ระดัำบ	44.5	รวมถ่งการส่ั่งเสั่ริม
ธุ์รกิจัอสัั่งหาริมทำรัพัย	์ตัามมาตัรามาตัรการผู่้อนิคลายการควบคุมสิั่นิเช่�อ
ทีำ�อย้่อาศัย	 (Loan	 to	 Value:	 LTV)	 และการข้ยายระยะเวลาการโอนิ
อสัั่งหาริมทำรัพัย์ข้องชาวต่ัางชาติั	 น่ิาจัะเป็นิปัจัจััยบวกทีำ�ช่วยสั่นัิบสั่นุินิ
ภาคการก่อสั่ร�างในิประเทำศให�ดีำข่้�นิ

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 อสัั่งหาริมทำรัพัย์ปรับตััวลดำลงจัากเด่ำอนิ
ก่อนิหนิ�าเล็กนิ�อย	 ปริมาณการให�บริการในิสั่าข้าอสัั่งหาริมทำรัพัย์ปรับ
ลดำลง	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากการปิดำภาคการศ่กษาข้องบางสั่ถานิศ่กษาและ
ปรับร้ปแบบการเรียนิการสั่อนิในิบางสั่ถานิศ่กษาให�เป็นิการเรียนิการสั่อนิ
แบบออนิไลน์ิ	ทำำาให�มีการย�ายออกข้องผู้้�เช่าทีำ�เป็นินัิกศ่กษาในิพ่ั�นิทีำ�จัังหวัดำ
ภ้มิภาคต่ัางๆ	 ทีำ�มีสั่ถาบันิอุดำมศ่กษาข้นิาดำใหญ่	 ส่ั่งให�ต่ัอกำาไรและสั่ภาพั
คล่องข้องกิจัการปรับตััวลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	การลงทุำนิและการจั�าง
งานิทำรงตััวทีำ�ระดัำบเดิำมเน่ิ�องจัากเป็นิปัจัจััยทีำ�ปรับค่อนิข้�างยาก	 เพัราะในิ
สั่าข้าอสัั่งหาริมทำรัพัย์มีการจั�างงานิจัำานิวนิไม่มากอย้แ่ล�วและยงัไม่มีการ
ลงทุำนิในิสิั่�งปล้กสั่ร�างเพิั�มเติัม

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	 ร�านิอาหารและภัตัตัาคารปรับตััวเพิั�มข่้�นิ
เล็กนิ�อยจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	แต่ัค่าดัำชนีิยงัตัำ�าว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50เน่ิ�องจัาก
ผู้้�ประกอบการจัำานิวนิหนิ่�งเริ�มมีการปรบัตััวในิการให�บริการผู้า่นิ	delivery	
มากข่้�นิ	 (จัากเดิำมทีำ�ไม่มีช่องทำางดำังกล่าว)	 แต่ัคำาสัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการ
บริการภาพัรวมในิสั่าข้านีิ�ยังมีค่าทีำ�ตัำ�ากว่าระดัำบค่าฐานิ	 เน่ิ�องจัากร�านิ
อาหารและภัตัตัาคารส่ั่วนิใหญ่ยังไม่มีการให�บริการ	 delivery	 ผู่้านิ
แพัลตัฟอร์ม	 เน่ิ�องจัากข้�อจัำากัดำเร่�องเทำคโนิโลยีและค่าธ์รรมเนีิยมทีำ�ถ้ก

เรียกเก็บจัากผู้้�ให�บริการแพัลตัฟอร์มนิอกจัากนีิ�ผู้้�ประกอบการในิสั่าข้านีิ�
ยังเผู้ชิญกับการแข่้งขั้นิในิตัลาดำทีำ�ค่อนิข้�างส้ั่งผู่้านิกลยุทำธ์์ทำางการตัลาดำ
และการมผ้ีู้�ประกอบการรายใหมเ่พิั�มข่้�นิ	และล้กค�ากลุ่มนัิกท่ำองเทีำ�ยวต่ัาง
ชาติัมีจัำานิวนิลดำลง	โดำยเฉพัาะร�านิอาหารและภัตัตัาคารตัามสั่ถานิทีำ�ท่ำอง
เทีำ�ยว	 แต่ัตั�นิทุำนิกิจัการยังทำรงตััวทีำ�ระดัำบเดิำม	 ส่ั่งผู้ลให�กำาไรมีการปรับตััว
ลดำลง

โรุงแรุม	เกุสด์ืเฮาส์และบังกุะโล
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	ลดืลงอย่้ทีำ�ระดัำบ43.4จัากการชะลอตััวข้อง

เศรษฐกิจัในิประเทำศและสั่ถานิการณ์การแพัร่ระบาดำข้องไวรัสั่โควิดำ-19


