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บทสรุุปผู้้�บริุหารุ

การดำำาเนิินิจััดำทำำาดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME (SME Sentiment Index: SMESI) เด่ำอนิพฤษภาคม 2563 เก็บข้�อม้ลผู้้�ประกอบการ 
SME 2,666 ราย จัาก 27 จัังหวัดำในิ 6 ภ้มิภาค พบว่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ ประเทำศเพิ�มข้้�นิมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 40.9 สะทำ�อนิภาวะธุุรกิจั SME มีแนิวโนิ�มทีำ�
ดีำข้้�นิเม่�อเทีำยบกับเด่ำอนิทีำ�ผู่้านิมา โดำยเป็นิผู้ลมาจัากการผู่้อนิปรนิมาตรการข้องภาครัฐทีำ�ให�สถานิประกอบการหลายแห่งเปิดำดำำาเนิินิการไดำ� และลดำข้�อ
จัำากัดำการเดิำนิทำางในิประเทำศ ทำำาให�กิจักรรมทำางเศรษฐกิจัเริ�มข้ยายตัวในิทุำกภ้มิภาค

ในเดืือนพฤษภาคม 2563 ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในรุะดัืบปรุะเทศปรัุบเพิ�มข้ึ้�นจากเดืือนก่อนหน�ามาอยู่้่ที� 40.9 โดำยเฉพาะ
องค์ประกอบดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ ปริมาณการผู้ลิต การค�าและบริการ และกำาไรทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิค่อนิข้�างมากมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 35.2 35.6 และ 35.1 ตามลำาดัำบ 
ส่วนิองค์ประกอบดำ�านิการลงทุำนิ และการจั�างงานิ เพิ�มมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 43.9 และ 42.5 ตามลำาดัำบ ทำำาให�ดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ เพิ�มข้้�นิในิทุำกภ้มิภาค และ
เก่อบทุำกสาข้าธุุรกิจั เน่ิ�องจัากการผู่้อนิปรนิมาตรการข้องภาครัฐมากข้้�นิทำำาให�สถานิประกอบการเริ�มดำำาเนิินิการไดำ� และจัำาหน่ิายสินิค�าและให�บริการ
ไดำ�ดีำข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า โดำยภาคการผู้ลิต ภาคการค�า และภาคบริการ มีค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ ในิเด่ำอนินีิ�เพิ�มข้้�นิมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 39.9 42.2 และ 
40.3 ตามลำาดัำบ ส่วนิสาข้าทีำ�มีค่าระดัำบดัำชนีิฯ ส้งทีำ�สุดำ และเพิ�มมากทีำ�สุดำ ค่อ บริการสุข้ภาพและเสริมความงาม อย้่ทีำ�ระดัำบ 46.1 เพราะการปิดำสถานิ
ประกอบการหลายเด่ำอนิ ยอดำใช�บริการจ้ังเพิ�มข้้�นิอย่างมากภายหลังการเปิดำกิจัการไดำ� อย่างไรก็ตามจัากการจัำากัดำคนิใช�บริการ ทำำาให�สถานิประกอบ
การยังมีข้�อจัำากัดำในิการให�บริการ เช่นิเดีำยวกับร�านิค�าปลีกทีำ�ค่าดัำชนีิฯก็ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ โดำยเฉพาะร�านิค�าอุปโภค/บริโภค (Modern trade) เพราะไดำ�
ข้ยายเวลาเปิดำกิจัการส่งผู้ลให�ยอดำจัำาหน่ิายสินิค�าเพิ�มส้งข้้�นิ

สำาหรัุบดัืชนีความเชื�อมั�นฯ คาดืการุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า อยู่้่ที�รุะดัืบ 60.6 ปรัุบเพิ�มข้ึ้�นจากเดืือนก่อนหน�าที�รุะดัืบ 53.0 ซ้ื้�งเป็นิการปรับตัว
ค่อนิข้�างมาก เพราะผู้้�ประกอบการ SME ส่วนิใหญ่่มองสถานิการณดี์ำข้้�นิเม่�อเทีำยบกับปัจัจุับันิ จัากสัญ่ญ่าณบวกข้องการข้ยายตัวกิจักรรมทำางเศรษฐกจิั 
และเริ�มจัำาหนิา่ยสินิค�า และบรกิารไดำ�มากข้้�นิ อีกทัำ�งสถานิการณผ้์ู้�ติดำเช่�อไดำ�คลี�คลายลงเปน็ิอยา่งมาก ส่งผู้ลให�ผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณทั์ำ�งกำาลัง
ซ่ื้�อ การผู้ลิตทัำ�งสินิค�า และการให�บริการ รวมไปถ้งผู้ลประกอบการเพิ�มข้้�นิ แต่ยังมีความกังวลเร่�องต�นิทุำนิสินิค�าทีำ�จัะส้งข้้�นิในิอนิาคตและข้�อจัำากัดำการ
เดิำนิทำางมาท่ำองเทีำ�ยวข้องชาวต่างชาติ 

ดัืชนีความเชื�อมั�นฯปัจจุบันขึ้องผู้้�ปรุะกอบการุ SME มีแนวโน�มเพิ�มข้ึ้�นในทุกภ้มภิาค โดืยู่ดัืชนีความเชื�อมั�นฯ เขึ้ตกรุุงเทพ ฯ และปริุมณ์ฑล 
ปัจัจุับันิอย้ที่ำ�ระดัำบ 37.1 เพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 27.8 เน่ิ�องจัากประชาชนิเริ�มออกมาจัับจ่ัายใช�สอยและเดิำนิทำางสัญ่จัรมากข้้�นิ ทำำาให�สินิค�า
อุปโภคบริโภค ร�านิอาหารและเคร่�องด่ำ�ม และบริการนิำ�ามันิ มีแนิวโนิ�มข้ยายตัว ดัืชนีความเชื�อมั�นฯ ขึ้องภาคเหนือ ปัจจุบันอยู่้่ที�รุะดัืบ 44.3 เพิ�ม
ข้้�นิจัาก 29.6 เน่ิ�องจัากร�านิค�าส่วนิมากเริ�มเปิดำกิจัการ และกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภคเพิ�มมากข้้�นิจัากมาตรการเยียวยาและการกระตุ�นิเศรษฐกิจัข้องภาค
รัฐ ดัืชนีความเชื�อมั�นฯ ขึ้องภาคกลาง ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 43.3 เพิ�มข้้�นิจัาก 26.6 เป็นิผู้ลมาจัากราคาสินิค�าเกษตรหลายชนิิดำปรับตัวเพิ�มข้้�นิ โดำย
เฉพาะข้�าวเปล่อก ทำำาให�ภาคเกษตรกรรม และร�านิค�าสินิค�าเกษตร ในิภ้มิภาคมีแนิวโนิ�มข้ยายตัว ส่งผู้ลต่อกำาลังซ่ื้�อและกิจักรรมทำางเศรษฐกิจัทีำ�ดีำข้้�นิ
ดัืชนีความเชื�อมั�นฯ ขึ้องภาคตะวันออก ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 38.1 เพิ�มข้้�นิจัาก 27.6  จัากการทีำ�ภาคการผู้ลิตในิพ่�นิทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ และกิจักรรมทำาง
เศรษฐกจิัทีำ�ข้ยายตัว เม่�อเทีำยบกับเด่ำอนิก่อนิหนิ�า ดัืชนีความเชื�อมั�นฯ ขึ้องภาคใต� ปัจัจุับันิอย้ที่ำ�ระดัำบ 47.9 เพิ�มข้้�นิจัาก 27.8 แม�การทำอ่งเทีำ�ยวในิพ่�นิทีำ�
ยังคงซื้บเซื้าจัากการหดำตัวข้องนัิกท่ำองเทีำ�ยวต่างชาติ แต่กิจักรรมทำางเศรษฐกิจัปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัากการผู่้อนิปรนิมาตรการข้องภาครัฐ และอนุิญ่าตให�
ข้นิส่งสินิค�าเพ่�อส่งออกผู่้านิด่ำานิปาดัำงเบซื้าร์ไดำ�เหม่อนิเดิำม อีกทัำ�งราคายางพารามีการปรับตัวเพิ�มข้้�นิเล็กนิ�อย ดัืชนีความเชื�อมั�นฯ ขึ้องภาคตะวนัออก
เฉีียู่งเหนือ ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 38.9 เพิ�มข้้�นิจัาก 26.4 จัากธุุรกิจัหลายสาข้าเริ�มข้ยายตัวเพราะการผู่้อนิปรนิมาตรการข้องภาครัฐ โดำยเฉพาะบริการ
สุข้ภาพและเสริมความงาม และร�านิอาหาร

 ส่วนปัจจัยู่สำาคัญที�มีผู้ลกรุะทบต่อกิจการุ SME ปรุะเทศในเดืือนนี� ในปัจจุบัน 5 อันดัืบแรุก ไดื�แก่ ภาวะเศรษฐกจิัในิประเทำศและอำานิาจั
ซ่ื้�อข้องประชาชนิ มาตรการในิดำ�านิต่างๆข้องรัฐบาล การเปลี�ยนิแปลงพฤติกรรมข้องผู้้�บริโภค การแข่้งขั้นิในิตลาดำ และราคาต�นิทุำนิสินิค�า/ค่าแรงงานิ 
ตามลำาดัำบ
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ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME
(SME Sentiment Index: SMSI)

เดืือน พฤษภาคม 2563

ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ปัจจุบัน ในเดืือน
พฤษภาคม 2563 อยู่้่ที�รุะดัืบ 40.9 ปรัุบตัวเพิ�มข้ึ้�นจากเดืือนเมษายู่น 
2563 ที�รุะดัืบ 27.6 โดำยเฉพาะองค์ประกอบดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ ปริมาณการ
ผู้ลิต การค�าและบริการ และกำาไรทีำ�ปรับเพิ�มข้้�นิค่อนิข้�างมากมาอย้ที่ำ�ระดัำบ
 35.2 35.6 และ 35.1 ตามลำาดัำบ เน่ิ�องจัากการผู่้อนิปรนิมาตรการข้อง
ภาครัฐมากข้้�นิทำำาให�สถานิประกอบการเริ�มดำำาเนิินิการไดำ� และจัำาหน่ิาย
สินิค�าและให�บริการไดำ�ดีำข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า อีกทัำ�งมีการลดำข้�อจัำากัดำ
การเดิำนิทำางในิประเทำศ ทำำาให�กิจักรรมทำางเศรษฐกิจัเริ�มข้ยายตัวในิทุำก
ภ้มิภาค

ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME คาดืการุณ์์ 3 เดืือนขึ้�าง
หน�า ในเดืือนพฤษภาคม 2563 อยู่้่ที�รุะดัืบ 60.6  ปรัุบตัวเพิ�มข้ึ้�นจาก
เดืือนเมษายู่น 2563 ที�รุะดัืบ 53.0 ซ้ื้�งเป็นิการปรับตัวค่อนิข้�างมาก และ
ส้งกว่าค่าฐานิ (50) เพราะผู้้�ประกอบการ SME ส่วนิใหญ่่มองสถานิการณ์
ดีำข้้�นิเม่�อเทีำยบกับปัจัจุับันิ จัากสัญ่ญ่าณบวกข้องการข้ยายตัวกิจักรรมทำาง
เศรษฐกิจั และเริ�มจัำาหน่ิายสินิค�า และบริการไดำ�มากข้้�นิ อีกทัำ�งสถานิการณ์
ผู้้�ติดำเช่�อไดำ�คลี�คลายลงเป็นิอย่างมาก ส่งผู้ลให�ผู้้�ประกอบการ SME คาดำ
การณ์ทัำ�งกำาลังซ่ื้�อ การผู้ลิตทัำ�งสินิค�า และการให�บริการ รวมไปถ้งผู้ล
ประกอบการเพิ�มข้้�นิ แต่ยังมีความกังวลเร่�องต�นิทุำนิสินิค�าทีำ�จัะส้งข้้�นิในิ
อนิาคตและข้�อจัำากัดำการเดิำนิทำางมาท่ำองเทีำ�ยวข้องชาวต่างชาติ

ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ปัจจุบัน ในเดืือน
พฤษภาคม 2563 ภาคการุผู้ลิต และภาคการุค�าและภาคการุบริุการุ
มีค่าดัืชนี ฯ อยู่้่ที�รุะดัืบ 39.9 , 42.2 และ 40.3 ตามลำาดัืบ ซ้ื้�งภาค
การค�า ถ่อว่ามีค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ ปรับตัวเพิ�มข้้�นิมากทีำ�สุดำ และอย้ใ่นิ
ระดำบัทีำ�ส้งทีำ�สุดำ เม่�อเทีำยบกับภาคการผู้ลติและบรกิาร ส่วนิสาข้าทีำ�มีค่าระ
ดัำบดัำชนีิฯ ส้งทีำ�สุดำ และเพิ�มมากทีำ�สุดำ ค่อ บริการสุข้ภาพและเสริมความ
งาม อย้่ทีำ�ระดัำบ 46.1 เพราะการปิดำสถานิประกอบการหลายเด่ำอนิ ยอดำ
ใช�บริการจ้ังเพิ�มข้้�นิอย่างมากภายหลังการเปิดำกิจัการไดำ� อย่างไรก็ตาม
จัากการจัำากัดำคนิใช�บริการ ทำำาให�สถานิประกอบการยังมีข้�อจัำากัดำในิการ
ให�บริการ เช่นิเดีำยวกับร�านิค�าปลีกทีำ�ค่าดัำชนีิฯก็ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ โดำยเฉพาะ
ร�านิค�าอุปโภค/บริโภค (Modern trade) เพราะไดำ�ข้ยายเวลาเปิดำกิจัการ
ส่งผู้ลให�ยอดำจัำาหน่ิายสินิค�าเพิ�มส้งข้้�นิ

ดัืชนีภาวะเศรุษฐกิจและธุุรุกิจอื�น ๆ เดืือนพฤษภาคม 2563 
ค่าดัืชนี ฯ ทุกดัืชนีอยู่้่ตำ�ากว่าค่าฐานที�รุะดัืบ 50 และเพิ�มข้้�นิในิทุำกดัำชนีิ 
โดำยเฉพาะดัำชนีิการใช�กำาลังการผู้ลิต ดัำชนีิสินิค�าคงคลัง  และดัำชนีิการส่ง
ออกทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิมากทีำ�สุดำ ตามลำาดัำบ ซ้ื้�งสอดำคล�องกับการเพิ�มข้้�นิ
ข้องดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME เป็นิผู้ลมาจัากสถานิการณ์
การแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 ทีำ�มีแนิวโนิ�มคลี�คลาย ส่งผู้ลทำำาให�มี
การผู่้อนิปรนิมาตรการควบคุมโรคต่างๆ ทำำาให�สถานิประกอบการหลาย
แห่งกลับมาเปิดำดำำาเนิินิการไดำ� และกิจักรรมทำางเศรษฐกิจัเริ�มฟ้ื้�นิตัว ส่ง
ผู้ลทำำาให�ผู้้�บริโภคออกมาจัับจ่ัายใช�สอย และเดิำนิทำางสัญ่จัรมากข้้�นิ เช่นิ
เดีำยวกับผู้้�ประกอบการทีำ�มีการเร่งการผู้ลิตสินิค�าเพ่�อรองรับการข้ยาย
ตัวข้องกลุ่มผู้้�บริโภค อีกทัำ�งจัากมาตรการเงินิเยียวยา ทีำ�ช่วยพยุงค่าใช�
จ่ัายครัวเร่อนิ ทำำาให�กำาลังซ่ื้�อผู้้�บริโภคข้ยายตัว และภาคการส่งออก
สามารถข้นิส่งสินิค�าผู่้านิด่ำานิไดำ�มากข้้�นิ จัากการผู่้อนิปรนิมาตรการ
ควบคุมการส่งออกสินิค�าระหว่างประเทำศ ซ้ื้�งส่งผู้ลทำำาให�ดัำชนีิภาพรวม
ธุุรกิจั และภาวะเศรษฐกิจัภายในิประเทำศปรับตัวเพิ�มข้้�นิมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 
40.2 และ 32.6 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 11.2 และ 4.8 ตามลำาดัำบ
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ดัืชนีความเชื�อมั�นฯปัจจุบันขึ้องผู้้�ปรุะกอบการุ SME มีแนว
โน�มเพิ�มข้ึ้�นในทุกภ้มิภาค โดืยู่ดัืชนีความเชื�อมั�นฯ เขึ้ตกรุุงเทพ ฯ และ
ปริุมณ์ฑล ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 37.1 เพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ
 27.8 เน่ิ�องจัากประชาชนิเริ�มออกมาจัับจ่ัายใช�สอยและเดิำนิทำางสัญ่จัร
มากข้้�นิ ทำำาให�สินิค�าอุปโภคบริโภค ร�านิอาหารและเคร่�องด่ำ�ม และบริการ
นิำ�ามันิ มีแนิวโนิ�มข้ยายตัว ดัืชนีความเชื�อมั�นฯ ขึ้องภาคเหนือ ปัจัจุับันิอย้่
ทีำ�ระดัำบ 44.3 เพิ�มข้้�นิจัาก 29.6 เน่ิ�องจัากร�านิค�าส่วนิมากเริ�มเปิดำกิจัการ 
และกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภคเพิ�มมากข้้�นิจัากมาตรการเยียวยาและการกระ
ตุ�นิเศรษฐกิจัข้องภาครัฐ ดัืชนีความเชื�อมั�นฯ ขึ้องภาคกลาง ปัจัจุับันิอย้่
ทีำ�ระดัำบ 43.3 เพิ�มข้้�นิจัาก 26.6 เป็นิผู้ลมาจัากราคาสินิค�าเกษตรหลาย
ชนิิดำปรับตัวเพิ�มข้้�นิ โดำยเฉพาะข้�าวเปล่อก ทำำาให�ภาคเกษตรกรรม และ
ร�านิค�าสินิค�าเกษตร ในิภ้มิภาคมีแนิวโนิ�มข้ยายตัว ส่งผู้ลต่อกำาลังซ่ื้�อและ
กิจักรรมทำางเศรษฐกิจัทีำ�ดีำข้้�นิ  ดัืชนีความเชื�อมั�นฯ ขึ้องภาคตะวันออก
 ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 38.1 เพิ�มข้้�นิจัาก 27.6  จัากการทีำ�ภาคการผู้ลิตในิ
พ่�นิทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ และกิจักรรมทำางเศรษฐกิจัทีำ�ข้ยายตัว เม่�อเทีำยบกับ
เด่ำอนิก่อนิหนิ�า ดัืชนีความเชื�อมั�นฯ ขึ้องภาคใต� ปัจัจุับันิอย้ที่ำ�ระดัำบ 47.9 
เพิ�มข้้�นิจัาก 27.8 แม�การท่ำองเทีำ�ยวในิพ่�นิทีำ�ยงัคงซื้บเซื้าจัากการหดำตัวข้อง
นัิกท่ำองเทีำ�ยวต่างชาติ แต่กิจักรรมทำางเศรษฐกิจัปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัากการ
ผู่้อนิปรนิมาตรการข้องภาครฐั และอนิญุ่าตให�ข้นิสง่สินิค�าเพ่�อส่งออกผู่้านิ
ด่ำานิปาดัำงเบซื้าร์ไดำ�เหม่อนิเดิำม อีกทัำ�งราคายางพารามีการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ
เล็กนิ�อย ดัืชนีความเชื�อมั�นฯ ขึ้องภาคตะวันออกเฉีียู่งเหนือ ปัจัจุับันิอย้่
ทีำ�ระดัำบ 38.9 เพิ�มข้้�นิจัาก 26.4 จัากธุุรกิจัหลายสาข้าเริ�มข้ยายตัวเพราะ
การผู่้อนิปรนิมาตรการข้องภาครัฐ โดำยเฉพาะบริการสุข้ภาพและเสริม
ความงาม และร�านิอาหาร
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ภาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศและอำานาจซื้ื�อขึ้องปรุะชาชนเป็น
ปัจจัยู่กรุะทบสำาคัญที�สดุืขึ้อง SME ในทุกภ้มภิาค ซ้ื้�งผู้้�ประกอบการ SME 
ส่วนิใหญ่่มียอดำคำาสั�งซ่ื้�อจัากผู้้�บรโิภคภายในิประเทำศเปน็ิหลกั ทำำาให�ภาวะ
เศรษฐกิจัข้องประเทำศและกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภคส่งผู้ลอย่างมากต่อธุุรกิจั
 SME ซ้ื้�งภายหลังแนิวโนิ�มสถานิการณก์ารแพร่ระบาดำข้องไวรสัโควิดำ-19 
คลี�คลาย และกิจักรรมทำางเศรษฐกิจัทีำ�ฟ้ื้�นิตัว ประกอบกับมาตรการเงินิ
เยียวยาข้องภาครัฐ ทีำ�ช่วยพยุงค่าใช�จ่ัายครัวเร่อนิ ส่งผู้ลทำำาให�ประชาชนิ
มีกำาลังซ่ื้�อเพิ�มข้้�นิ และออกมาจัับจ่ัายใช�สอยทัำ�งหมวดำสินิค�าจัำาเป็นิ และ
สินิค�าคงทำนิ ทำำาให�ภาวะเศรษฐกิจัภายในิประเทำศปรับตัวดีำข้้�นิ

มาตรุการุในดื�านตา่ง ๆ  ขึ้องรัุฐบาลต่อกิจการุ การุเปลี�ยู่นแปลง
พฤติกรุรุมผู้้�บริุโภค การุแข่ึ้งขัึ้นในตลาดื และรุาคาต�นทุนสินค�า/ค่าแรุง 
เป็นปัจจัยู่กรุะทบสำาคัญขึ้อง SME ในทุกภ้มิภาค จัากการสำารวจัข้�อม้ล
เด่ำอนิพฤษภาคม 2563 พบว่า 4 ปัจัจััยดัำงกล่าวเป็นิปัจัจััยกระทำบสำาคัญ่
ข้อง SME เน่ิ�องจัากภายหลังแนิวโนิ�มสถานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องไวรัส
โควิดำ-19 คลี�คลาย และการผู่้อนิปรนิมาตรการควบคุมโรค ทำำาให�กิจักรรม
ทำางเศรษฐกิจัต่างๆกลับมาดำำาเนิินิการไดำ� ซ้ื้�งจัากสถานิประกอบการหลาย
แห่งทีำ�กลับมาเปิดำดำำาเนิินิการ ส่งผู้ลทำำาให�ผู้้�ประกอบการส่วนิใหญ่่กังวล
ต่อภาวะการแข่้งขั้นิในิตลาดำเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากอย้ใ่นิช่วงฟ้ื้�นิตัวข้องธุุรกิจั
 และธุุรกิจัรายใหญ่่มีการจััดำโปรโมชั�นิต่างๆ เพ่�อเรียกล้กค�ากลับมา ซ้ื้�ง
ผู้้�ประกอบการรายย่อยอาจัเสียเปรียบดำ�านิความสามารถในิการแข่้งขั้นิ  

การุเปรีุยู่บเทียู่บดัืชนี SMSI
กับดัืชนีอื�น ๆ ที�เกี�ยู่วขึ้�อง
เดืือนพฤษภาคม 2563

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

 • ดัืชนี TISI เดืือนพฤษภาคม 2563 โดืยู่รุวมปรัุบตัวอยู่้่
ที�รุะดืบั 78.4 (คา่ฐานอยู่้ที่�รุะดืบั 100) โดำยปรบัเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิ
เมษายนิ 2563 ทีำ�ระดัำบ 75.9 ซ้ื้�งเป็นิการปรับตัวเพิ�มข้้�นิครั�งแรกในิ
รอบ 4 เด่ำอนิ เป็นิผู้ลมาจัากภาครัฐสามารถควบคุมสถานิการณ์การ
แพร่ระบาดำไวรัสโควิดำ-19 และมีการผู่้อนิปรนิมาตรการควบคุม
โรค ทีำ�ส่งผู้ลทำำาให�การดำำาเนิินิกิจักรรมทำางเศรษฐกิจัเริ�มฟ้ื้�นิตัว อีก
ทัำ�งผู้้�ประกอบการยังไดำ�รับความช่วยเหล่อจัากมาตรการข้งภาครัฐ 
และการปรับลดำอัตราดำอกเบี�ยนิโยบาย ส่งผู้ลทำำาให�ธุุรกิจัมีต�นิทุำนิ
ทำางการเงินิลดำลง

• ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ คาดืการุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า ใน
ภาคอุตสาหกรุรุมอยู่้่ที�รุะดัืบ 91.5 ปรุับตัวเพิ�มข้ึ้�นจากเดืือน
เมษายู่น 2563 ที�รุะดัืบ 88.8 มาจัากการผู้่อนิปรนิมาตรการ
ควบคุมโรค และมาตรการล็อกดำาวน์ิ ส่งผู้ลทำำาให�กิจักรรมทำาง
เศรษฐกิจัภายในิประเทำศฟ้ื้�นิตัว อีกทัำ�งในิหลายประเทำศมีการผู่้อนิ
มาตรการล็อกดำาวนิ์เช่นิเดำียวกันิ ทำำาให�คำาสั�งซ่ื้�อสินิค�าจัากต่าง
ประเทำศข้ยายตัวเพิ�มข้้�นิ 

• ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ทั�งปัจจุบันและคาดืการุณ์์ 3 เดืือน
ขึ้�างหน�า ในภาคอุตสาหกรุรุมขึ้องผู้้�ผู้ลิตขึ้นาดืยู่่อมมีการุปรัุบตัว
ลดืลง โดืยู่ดัืชนี ฯ ปัจจุบันอยู่้่ที�รุะดัืบ 55.2 จัากเด่ำอนิเมษายนิ 
2563 ทีำ�ระดัำบ 56.0 ส่วนิดัำชนีิ ฯ คาดำการณ์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�
ระดัำบ  78.9 ปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิมีนิาคม ทีำ�ระดัำบ 73.1 เป็นิ
ผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการข้นิาดำยอ่มต�องเผู้ชิญ่ปัญ่หาการข้าดำสภาพ
คล่อง และการเข้�าถ้งสินิเช่�อ 

• โดืยู่ปัจจัยู่สำาคัญที�มีผู้ลกรุะทบขึ้องภาคอุตสาหกรุรุม 
ไดื�แก่ สภาวะเศรุษฐกิจโลก และสถานการุณ์์การุเมืองในปรุะเทศ 
ซ้ื้�งมีความแตกต่างจากกลุ่มผู้้�ผู้ลิตขึ้นาดืยู่่อม เน่ิ�องจัากส่วนิใหญ่่
ผู้้�ประกอบการ SME มีสัดำส่วนิการส่งออกทีำ�นิ�อย หร่อเนิ�นิตลาดำในิ
ประเทำศ ข้ณะทีำ�กลุ่มผู้้�ผู้ลิตข้นิาดำใหญ่่จัะมีสัดำส่วนิการเนิ�นิตลาดำ
ภายนิอก (ส่งออกมากกว่าร�อยละ 50 ข้องยอดำข้าย) มากกว่าตลาดำ
ภายในิประเทำศ
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ดัืชนีความเชื�อมั�นทางธุุรุกิจ
(Business Sentiment Index : BSI)

• ดัืชนีความเชื�อมั�นทางธุุรุกิจปรัุบเพิ�มข้ึ้�น ในปัจจุบันมา
อยู่้่ที�รุะดัืบ 34.4 (ค่าฐานอยู่้่ที�รุะดัืบ 50) จัากเด่ำอนิเมษายนิ 2563 
ทีำ�ระดัำบ 32.6 และดัำชนีิ ฯ คาดำการณ์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าปรับเพิ�มข้้�นิ 
มาอย้่ทีำ�ระดัำบ 41.1 จัากเด่ำอนิเมษายนิ 2563 ทีำ�ระดัำบ 37.8 ซ้ื้�งยัง
ถ่อว่าอย้่ในิระดัำบตำ�า และสะทำ�อนิความเช่�อมั�นิทีำ�ลดำลง เป็นิผู้ลมา
จัากการปรับเพิ�มข้้�นิในิเก่อบทุำกองค์ประกอบ และในิหลายสาข้า
ธุุรกิจั ยกเว�นิภาคการผู้ลิตยานิยนิต์และเคร่�องจัักร ทีำ�ยังมีค่าดัำชนีิ 
ฯ ลดำลงอย่างต่อเน่ิ�อง เน่ิ�องจัากผู้้�บริโภคข้าดำความเช่�อมั�นิต่อรายไดำ�
ในิอนิาคต จ้ังลดำการจัับจ่ัายใช�สอยลง เช่นิเดีำยวกับผู้้�ประกอบการ
โรงแรมและร�านิอาหาร ทีำ�ยงักังวลต่อความไม่แน่ินิอนิข้องกิจักรรม
ทำางเศรษฐกิจั

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

กรุะทรุวงพาณิ์ชย์ู่

• ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�บริุโภคทั�งปัจจุบันและในอนาคต
 ปรัุบตัวเพิ�มข้ึ้�นมาอยู่้่ที�รุะดัืบ 38.1 จากเดืือนเมษายู่น 2563 ที�
รุะดัืบ 33.3

• ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�บริุโภคในทกุภ้มิภาคปรุบัตัวเพิ�มข้ึ้�น
จากเดืือนที�ผู่้านมา โดำยเฉพาะภาคตะวันิออกเฉียงเหน่ิอทีำ�มีความ
เช่�อมั�นิส้งทีำ�สุดำ เป็นิผู้ลมาจัากสถานิการณก์ารแพรร่ะบาดำข้องไวรสั
โควิดำ-19 ทีำ�มีแนิวโนิ�มดีำข้้�นิ และการผู่้อนิปรนิมาตรการล็อกดำาวน์ิ 
ส่งผู้ลทำำาให�ธุุรกิจัหลายแห่งกลับมาดำำาเนิินิการไดำ�

• ค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�บริโภคทีำ�ประกอบอาชีพผู้้�ประกอบ
การ อย้่ทีำ�ระดัำบ 38.7 ปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิเมษายนิ 2563 ทีำ�
ระดัำบ 31.1 เป็นิผู้ลมาจัากมาตรการต่าง ๆ  ข้องภาครัฐทีำ�ชว่ยเหล่อ 
และบรรเทำาความเด่ำอดำร�อนิให�แก่ผู้้�ประกอบการ

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

• ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�บริุโภคทั�งปัจจุบันและในอนาคต
 ปรัุบตัวเพิ�มข้ึ้�นมาอยู่้่ที�รุะดัืบ 48.2 (ค่าฐานอยู่้่ที�รุะดัืบ 200) 
จากเดืือนเมษายู่น 2563 ที�รุะดัืบ 47.2 เป็นิผู้ลมาจัากการผู่้อนิ
ปรนิมาตรการควบคุมโรค ส่งผู้ลทำำาให�กิจักรรมทำางเศรษฐกิจัภายในิ
ประเทำศฟ้ื้�นิตัว สถานิประกอบการ และห�างร�านิต่างๆกลับมา
ดำำาเนิินิการไดำ� รวมถ้งประชาชนิเริ�มออกมาทำำากิจักรรมไดำ�มากข้้�นิ

• ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�บริโภคทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิทัำ�งในิปัจัจุับันิ
และอนิาคต สะทำ�อนิให�เห็นิว่าผู้้�บริโภคเริ�มคลายความกงัวลต่อการ
ติดำเช่�อไวรัสโควิดำ-19 อย่างไรก็ตามค่าดัำชนีิ ฯ ยังคงอย้่ในิระดัำบ
ตำ�า สะทำ�อนิว่าผู้้�บริโภคยังคงข้าดำความเช่�อมั�นิอย่างมากเกี�ยวกับ
ภาวะเศรษฐกิจัภายในิประเทำศ ทีำ�อาจัจัะไดำ�รบัผู้ลกระทำบจัากภาวะ
เศรษฐกิจัโลกทีำ�ถดำถอย ทัำ�งในิภาคการท่ำองเทีำ�ยว การส่งออก และ
การจั�างงานิในิอนิาคต
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ค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในเดืือนปจัจุบันอยู่้่ที�
รุะดืบั 37.1 ปรุบัตัวเพิ�มข้ึ้�นจากเดืือนกอ่นหน�าที�รุะดืบั 27.8 จัากปจััจััย
ดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ ปริมาณการผู้ลิต การค�า และบริการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ล
ทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิอย่างมากจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า ซ้ื้�ง
เป็นิการปรบัตัวเพิ�มข้้�นิในิภาคการค�ามากทีำ�สุดำ เม่�อเทีำยบกับภาคการผู้ลติ
 และภาคการบริการ เน่ิ�องจัากกลุ่มแรงงานิทีำ�เดิำนิกลับภ้มิลำาเนิาในิช่วง
เด่ำอนิกอ่นิหนิ�า เดิำนิทำางกลบัเข้�ามาในิเข้ตภ้มิภาคเพิ�มข้้�นิ อีกทัำ�งประชาชนิ
เริ�มออกมาจัับจ่ัายใช�สอยและเดิำนิทำางสัญ่จัร ทำำาให�มีการใช�จ่ัายในิหมวดำ
สินิค�าอุปโภคบริโภค และความต�องการใช�บริการสถานีินิำ�ามันิ และร�านิ
ซ่ื้อม/บำารุงรักษายานิพาหนิะเพิ�มข้้�นิ ประกอบกับจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวมี
แนิวโนิ�มข้ยายตัวอย่างต่อเน่ิ�อง ส่งผู้ลทำำาให�คำาสั�งซ่ื้�อปรับตัวเพิ�มข้้�นิ ทัำ�ง
สาข้าการท่ำองเทีำ�ยว โรงแรมทีำ�พัก และร�านิอาหาร เป็นิต�นิ ในิส่วนิข้องค่า
ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�
ระดัำบ 55.0  เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณจ์ัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยว
จัะข้ยายตัวเพิ�มข้้�นิอย่างต่อเน่ิ�อง อีกทัำ�งกำาลังซ่ื้�อข้องกลุ่มแรงงานิกลับมา
ข้ยายตัว ส่งผู้ลทำำาให�มีการใช�จ่ัายในิการบริโภคและการท่ำองเทีำ�ยวมากข้้�นิ

ในส่วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคการุผู้ลิต
 ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้่ทีำ�ระดัำบ 33.1 ปรับตัวลดำลงจัาก
เด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 26.1 เป็นิผู้ลจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณการ
ผู้ลิตปรับตัวเพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิอย่างเห็นิ
ไดำ�ชัดำ โดำยเฉพาะสาข้าการผู้ลิตอาหารและเคร่�องด่ำ�ม ทีำ�มีค่าดัำชนีิปรับตัว
เพิ�มข้้�นิมากทีำ�สุดำ มาอย้่ทีำ�ระดัำบ 35.9 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 23.8 
เน่ิ�องจัากการผู้อ่นิปรนิมาตรการควบคมุโรค และมาตรการลอ็กดำาวนิ ์ส่ง
ผู้ลทำำาให�สถานิประกอบการหลายแห่งกลับมาเปิดำดำำาเนิินิการไดำ� ทำำาให�
กิจักรรมทำางเศรษฐกิจัข้ยายตัว และกลุ่มแรงงานิทีำ�เดิำนิกลับภ้มิลำาเนิาในิ
ช่วงเด่ำอนิก่อนิหนิ�า เดิำนิทำางกลับเข้�ามาในิเข้ตภ้มิภาคเพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�
มีการข้ยายตัวข้องคำาสั�งซ่ื้�อในิหมวดำสินิค�าอาหารและเคร่�องด่ำ�ม และสินิค�า
จัำาเป็นิในิการดำำาเนิินิชีวิต ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ 
SME คาดำการณ์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ 44.9  เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�
ประกอบการยังคงข้าดำความเช่�อมั�นิภาวะเศรษฐกิจันิอนิาคต โดำยเฉพาะ
ภาคการลงทุำนิ อย่างไรก็ตามผู้้�ประกอบการยังประเมินิการใช�จ่ัายในิสินิค�า
จัำาเป็นิจัะค่อนิข้�างคงตัว

ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME
ในเขึ้ตกรุุงเทพฯ และปริุมณ์ฑล 
ปรุะจำาเดืือนพฤษภาคม 2563

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

• ค่าดืชันคีวามเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME กรุงุเทพฯ
 และปริุมณ์ฑล ปรัุบตัวเพิ�มข้ึ้�นจากเดืือนก่อนหน�ามาอยู่้่ที�
รุะดัืบ 37.1 จากปัจจัยู่ดื�านคำาสั�งซืื้�อ ปริุมาณ์การุผู้ลิต การุ
ค�า และบริุการุปรัุบตัวเพิ�มข้ึ้�น ส่งผู้ลทำาให�กำาไรุขึ้องกิจการุ
ปรัุบตัวเพิ�มข้ึ้�นอยู่า่งมากจากเดืือนกอ่นหน�า ซ้ื้�งเป็นการุปรุบั
ตัวเพิ�มข้ึ้�นในภาคการุค�ามากที�สุดื

• ปรุะชาชนเรุิ�มออกมาจับจ่ายู่ใช�สอยู่และเดิืนทาง
สัญจรุมากข้ึ้�น ทำาให�สินค�าอุปโภคบริุโภค รุ�านอาหารุและ
เครืุ�องดืื�ม และบริุการุนำ�ามัน มีแนวโน�มขึ้ยู่ายู่ตัว

• กลุม่แรุงงานที�เดืนิกลบัภ้มิลำาเนาในช่วงเดืือนก่อน
หน�า เดิืนทางกลับเขึ้�ามาในเขึ้ตกรุุงเทพฯ และปริุมณ์ฑล เพิ�ม
ข้ึ้�น ส่งผู้ลทำาให�มีการุขึ้ยู่ายู่ตัวขึ้องคำาสั�งซืื้�อในหมวดืสินค�า
อาหารุและเครืุ�องดืื�ม และสินค�าจำาเป็นในการุดืำาเนินชีวิต



7

ในส่วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคการุค�า 
ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ 40.1 ปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัาก
เด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 27.7 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ
การค�าทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ โดำยเฉพาะสาข้าสินิค�าอุปโภคบริโภคดัำ�งเดิำม  ทีำ�
ปรับตัวเพิ�มข้้�นิมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 35.9 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 21.7 
เน่ิ�องจัากกิจักรรมทำางเศรษฐกิจัฟ้ื้�นิตัว และแรงงานิส่วนิใหญ่่เริ�มกลับเข้�า
ส่้การทำำางานิมากข้้�นิ ประกอบกับประชาชนิเริ�มคลายความกังวล จ้ังออก
มาเดิำนิทำางและทำำากิจักรรมข้�างนิอกมากข้้�นิ นิอกจัากส่งผู้ลดีำต่อภาคการ
ค�าสินิค�าอุปโภคบริโภคแล�ว ยงัส่งผู้ลทำำาให�มีความต�องการใช�บริการสถานิี
นิำ�ามันิ และร�านิซ่ื้อม/บำารุงรักษายานิพาหนิะมากข้้�นิ   ซ้ื้�งส่งผู้ลทำำาให�กำาไร
ข้องธุุรกิจัปรับตัวเพิ�มข้้�นิอย่างเห็นิไดำ�ชัดำ ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิ
ผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ ์3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้ที่ำ�ระดัำบ 56.4 เปน็ิผู้ล
มาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์ประชาชนิจัะเดำินิทำางกลับมาในิเข้ต
กรุงเทำพและปริมณฑลอย่างเต็มตัว ทัำ�งภาคแรงงานิและนัิกท่ำองเทีำ�ยว ซ้ื้�ง
จัะส่งผู้ลดีำต่อการค�าปลีกสินิค�าอุปโภคบริโภค และการให�บริการดำ�านิการ
เดิำนิทำาง

ในส่วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุSME ภาค              
การุบริุการุ ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ 36.7 ปรับตัว
เพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 28.6 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และ
ปริมาณการบริการปรับตัวเพิ�มข้้�นิอย่างมาก ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการ
ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ โดำยเฉพาะสาข้าการท่ำองเทีำ�ยว ทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิอยา่งมาก
มาอย้ที่ำ�ระดัำบ 50.0 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 25.8 เน่ิ�องจัากประชาชนิ
ส่วนิใหญ่่เริ�มคลายความกังวลต่อการติดำเช่�อไวรัสโควิดำ-19 อีกทัำ�งจัาก
กักตัวเป็นิเวลานิานิในิชว่งเด่ำอนิกอ่นิหนิ�า ทำำาให�ประชาชนิมคีวามต�องการ
ออกมาทำำากิจักรรมข้�างนิอกมากข้้�นิ  ซ้ื้�งจัากปัจัจััยดัำงกล่าวส่งผู้ลดีำต่อทุำก
สาข้าธุุรกิจั ทัำ�งร�านิอาหาร โรงแรมทีำ�พัก ฟิื้ตเนิสเซื้นิเตอร์ เป็นิต�นิ ในิส่วนิ
ข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�า
อย้่ทีำ�ระดัำบ 59.3 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการมีความเช่�อมั�นิต่อการฟ้ื้�นิ
ตัวข้องกิจักรรมทำางเศรษฐกิจั ทีำ�จัะส่งผู้ลทำำาให�มีการทำำากิจักรรมทำางสังคม
 เช่นิการจััดำกิจักรรมบันิเทิำง งานิแสดำง และงานิอบรม เปน็ิต�นิ ทำำาให�ภาวะ
เศรษฐกิจัภายในิประเทำศข้ยายตัว
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ปัจจัยู่ภาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศและอำานาจซืื้�อขึ้องปรุะชาชน
ส่งผู้ลต่อกิจการุมากที�สุดื  โดำยปัจัจััยทีำ�ส่งผู้ลกระทำบรองลงมา ไดำ�แก่  
มาตรการในิดำ�านิต่าง ๆ  ข้องรัฐบาลต่อกิจัการ การเปลี�ยนิแปลงพฤติกรรม
ข้องผู้้�บริโภค การแข่้งขั้นิในิตลาดำ และราคาต�นิทุำนิสินิค�า/ค่าแรง  ตาม
ลำาดัำบ

ดัืชนีภาวะเศรุษฐกิจและธุุรุกิจ SME
ปรุะจำาเดืือนพฤษภาคม 2563

ภาพรวมดัำชนีิภาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัในิภาคกรุงเทำพฯ 
และปริมณฑล  ปรับตัวเพิ�มข้้�นิในิเก่อบทุำกดัำชนีิ  เน่ิ�องจัาก
สถานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 เริ�มคลี�คลาย  และ
การผู่้อนิปรนิมาตรการควบคมุโรค ทีำ�ส่งผู้ลทำำาให�สถานิประกอบการ
หลายแห่งกลับมาเปิดำดำำาเนิินิการ และกลุ่มแรงงานิเริ�มกลับเข้�าส่้
การใช�กำาลังการผู้ลิต อีกทัำ�งประชาชนิเริ�มออกมาทำำากิจักรรมข้�าง
นิอกมากข้้�นิ หลังจัาการกักตัวเป็นิเวลานิานิในิเด่ำอนิก่อนิหนิ�า ซ้ื้�ง
ส่งผู้ลทำำาให�ธุุรกิจัมีแนิวโนิ�มข้ยายตัว สะทำ�อนิจัากค่าดัำชนีิภาพรวม
ธุุรกิจั และภาวะเศรษฐกิจัภายในิประเทำศ ปรับตัวเพิ�มข้้�นิมาอย้่ทีำ�
ระดัำบ 37.1 และ 26.6 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 13.3 และ 7.3 
ตามลำาดัำบ
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ค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในเดืือนปจัจุบันอยู่้่ที�
รุะดืบั 47.9 ปรุบัตัวเพิ�มข้ึ้�นจากเดืือนกอ่นหน�าที�รุะดืบั 27.8 จัากปจััจััย
ดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ ปริมาณการผู้ลิต การค�า และบริการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ล
ทำำาให�ค่าดัำชนีิ ฯ ปรับตัวเพิ�มข้้�นิในิทุำกภาคธุุรกิจั โดำยเฉพาะภาคบริการ ทีำ�
ปรับตัวเพิ�มข้้�นิมากทีำ�สุดำ เม่�อเทีำยบกับภาคการผู้ลิต และการค�า ซ้ื้�งสาข้า
การข้นิส่งสินิค�า และการข้นิส่งมวลชนิ(ไม่ประจัำาทำาง) มีค่าดัำชนีิ ฯ ปรับ
เพิ�มข้้�นิมากทีำ�สุดำ เน่ิ�องจัากการผู่้อนิปรนิมาตรการควบคุมโรค และอนุิญ่าต
ให�ข้นิส่งสินิค�าเพ่�อส่งออกผู่้านิด่ำานิปาดัำงเบซื้าร์ไดำ�เหม่อนิเดิำม ส่งผู้ลทำำาให�
มีการเดิำนิทำางข้องประชาชนิ และการให�บริการข้นิส่งสินิค�าปรับตัวเพิ�ม
ข้้�นิ จัากปัจัจััยดัำงกล่าวส่งผู้ลดีำต่อในิทุำกสาข้าธุุรกิจั โดำยเฉพาะร�านิซ่ื้อม
บำารุงรักษายานิพาหนิะ และสถานีินิำ�ามันิ จัากความต�องใช�ในิการเดิำนิทำาง
 รวมถ้งสาข้าการผู้ลิตภัณฑ์ยางและไม�ยาง ทีำ�สามารถส่งออกไดำ�เพิ�มข้้�นิ 
ประกอบกับราคายางพาราทีำ�ปรับเพิ�มข้้�นิเพียงเล็กนิ�อย ส่งผู้ลดีำต่อรายไดำ�
ข้องภาคการค�าสินิค�าเกษตร ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบ
การ SME คาดำการณ์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ 69.5 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�
ประกอบการคาดำการณ์จัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวทัำ�งชาวไทำยและชาวต่างชาติ
จัะปรับตัวเพิ�มข้้�นิ ซ้ื้�งจัะส่งผู้ลทำำาให�กระตุ�นิกิจักรรมทำางเศรษฐกจิัและการ
บริโภคภาคเอกชนิมากข้้�นิ

ในส่วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคการุผู้ลิต
 ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ 48.6 ปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัาก
เด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 29.2 เป็นิผู้ลจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณการ
ผู้ลิตทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิอย่างมาก ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการเพิ�มข้้�นิอย่าง
เห็นิไดำ�ชัดำ โดำยเฉพาะค่าดัำชนีิสาข้ายางและพลาสติกทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิมาก
ทีำ�สุดำ เน่ิ�องจัากการทีำ�ด่ำานิปะดัำงเบซื้าร์สามารถข้นิส่งสินิค�าข้าออกผู้า่นิด่ำานิ
ไปยังประเทำศมาเลเซีื้ยไดำ� ทำำาให�สามารถข้นิส่งผู้ลิตภัณฑ์ยางและไม�ยาง
ผู่้านิทำางดำ่านิปะดำังเบซื้าร์ไดำ�ตามปกติ อีกทัำ�งเริ�มเข้�าส่้ช่วงกรีดำหนิ�ายาง 
ทำำาให�ราคายางพาราปรบัตัวเพิ�มส้งข้้�นิเล็กนิ�อยเม่�อเทีำยบกับเด่ำอนิก่อนิหนิ�า
 ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์ 3 เด่ำอนิ
ข้�างหนิ�าอย้ที่ำ�ระดัำบ 71.0 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์ภาคการ
ส่งออกจัะข้ยายตัวมากข้้�นิ จัากการผู่้อนิปรนิมาตรการควบคุมโรคต่างๆ 
ส่งผู้ลทำำาให�การข้นิส่งสินิค�าระหว่างประเทำศกลับมามีประสิทำธิุภาพไดำ�
เหม่อนิเดิำม

ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคใต�
ปรุะจำาเดืือนพฤษภาคม 2563

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

• ค่าดืัชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคใต� 
ปรัุบตัวเพิ�มข้ึ้�นจากเดืือนก่อนหน�ามาอยู่้่ที�รุะดัืบ 47.9 จาก
ปัจจัยู่ดื�านคำาสั�งซืื้�อ ปริุมาณ์การุผู้ลิต การุค�า และบริุการุ
ปรัุบตัวเพิ�มข้ึ้�น ส่งผู้ลทำาให�ค่าดัืชนี ฯ ปรัุบตัวเพิ�มข้ึ้�นในทุก
ภาคธุุรุกิจ โดืยู่เฉีพาะภาคบรุกิารุ ที�ปรัุบตัวเพิ�มข้ึ้�นมากที�สุดื
 เมื�อเทียู่บกับภาคการุผู้ลิต และการุค�า 

• แม�การุท่องเที�ยู่วในพื�นที�ยู่ังคงซื้บเซื้าจากการุหดื
ตัวขึ้องนกัท่องเที�ยู่วตา่งชาต ิแต่กิจกรุรุมทางเศรุษฐกจิปรัุบ
ตัวเพิ�มข้ึ้�นจากการุผู่้อนปรุนมาตรุการุขึ้องภาครัุฐ และ
อนุญาตให�ขึ้นส่งสินค�าเพื�อส่งออกผู่้านด่ืานปาดัืงเบซื้าร์ุไดื�
เหมือนเดิืม อีกทั�งรุาคายู่างพารุามีการุปรัุบตัวเพิ�มข้ึ้�นเล็ก
น�อยู่

• ภาคการุค�ามีค่าดัืชนีปรุับตัวเพิ�มข้ึ้�นในทุกสาขึ้า 
จากการุปลดืล็อคดืาวน์ โดืยู่เฉีพาะสาขึ้ารุถจักรุยู่านต์/
รุถยู่นต ์เนื�องจากปรุะชาชนเริุ�มกลับมาเดิืนทางมากข้ึ้�น และ
นำารุถเขึ้�ารุ�านเพื�อซ่ื้อม และบำารุุงรัุกษา
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ในส่วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุSME ภาคการุค�า 
ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ 48.3 ปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัาก
เด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 28.9 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ
การค�าปรับตัวเพิ�มข้้�นิ ซ้ื้�งปรับตัวเพิ�มข้้�นิในิทุำกสาข้าการค�า โดำยเฉพาะ
สาข้ารถจัักรยานิยนิต์/รถยนิต์ เน่ิ�องจัากการปลดำล็อคดำาวน์ิ ประชาชนิ
เริ�มกลับมาเดิำนิทำางสัญ่จัรมากข้้�นิ รวมถ้งมีการให�บริการข้นิส่งสินิค�าเข้�าส่้
ตลาดำ จ้ังมีความต�องการนิำารถเข้�าซ่ื้อมแซื้ม และบำารุงรักษา เช่นิ การล�าง
รถ การเปลี�ยนิอะไหล่ ประกอบกับผู้้�ประกอบการปรับกลยุทำธ์ุทำางการ
ตลาดำ โดำยการลดำราคาสนิิค�า และจััดำ package  เพ่�อด้ำงด้ำดำความต�องการ
ซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภค อีกทัำ�งภาคเกษตรกรยังไดำ�รับรายไดำ�เพิ�มข้้�นิ จัากราคา
ยางพาราทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิเล็กนิ�อย  ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�
ประกอบการ SME คาดำการณ์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ 67.2 เป็นิผู้ล
มาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์กำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภคปรับตัวเพิ�มข้้�นิ ส่ง
ผู้ลทำำาให�การบริโภคสินิค�าไม่คงทำนิและคงทำนิจัะเพิ�มข้้�นิ

ในส่วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาค            
การุบริุการุ ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ 47.1 ปรับตัว
เพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 25.9 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และ
ปริมาณการบริการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการเพิ�มข้้�นิ
อยา่งมาก แม�การท่ำองเทีำ�ยวในิพ่�นิทีำ�ยงัคงซื้บเซื้าจัากการหดำตัวข้องนัิกท่ำอง
เทีำ�ยวต่างชาติ แต่จัากกิจักรรมทำางเศรษฐกิจัทีำ�ปรับตัวดีำข้้�นิจัากการผู้่อนิ
ปรนิมาตรการควบคุมโรค สถานิประกอบการหลายแห่งเริ�มเปิดำดำำาเนิินิ
การและปรับตัวตามสถานิการณ์  อีกทัำ�งจัากการผู่้อนิปรนิมาตราการ
ควบคุมโรค และอนุิญ่าตให�ข้นิส่งสินิค�าเพ่�อส่งออกผู่้านิด่ำานิปาดัำงเบซื้าร์
ไดำ� ส่งผู้ลทำำาให�มีการให�บริการข้นิส่งสินิค�าเพิ�มมากข้้�นิ สะทำ�อนิจัากค่าดัำชนีิ
สาข้าข้นิส่งสินิค�าปรับตัวเพิ�มข้้�นิมาอย้ที่ำ�ระดัำบ 60.4 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�
ระดัำบ  31.7  ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำ
การณ์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ 71.5  เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการ
คาดำการณ์ภายหลังปัญ่หาการแพร่ระบาดำไวรัสโควิดำ-19 คลี�คลาย ส่งผู้ล
ให�จัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่างชาติจัะปรับตัวเพิ�มข้้�นิ



ดัืชนีภาวะเศรุษฐกิจและธุุรุกิจ SME
ปรุะจำาเดืือนพฤษภาคม 2563

ภาพรวมดัำชนีิภาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัในิภาคใต� ปรับตัว
เพิ�มข้้�นิในิทุำกดัำชนีิ โดำยเฉพาะดัำชนีิการใช�กำาลังการผู้ลิต และดัำชนีิ
สินิค�าคงคลงั เนิ่�องจัากการผู้อ่นิปรนิมาตรการควบคมุโรค และการ
อนุิญ่าตให�ข้นิสง่สินิค�าผู่้านิด่ำานิปาดัำงเบซื้าร์ไดำ� ทำำาให�มีคำาสั�งซ่ื้�อจัาก
ต่างประเทำศข้ยายตัว เช่นิผู้ลิตภัณฑ์ยางและไม�ยาง สะทำ�อนิจัาก
ดัำชนีิการส่งออกทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิมาอย้ที่ำ�ระดัำบ 37.0 จัากเด่ำอนิก่อนิ
หนิ�าทีำ�ระดัำบ 25.3 อีกทัำ�งราคาสินิค�าปรับตัวเพิ�มข้้�นิ เช่นิราคา
ยางพารา ทำำาให�ธุุรกิจัมีผู้ลประกอบการเพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลดีำต่อสภาพ
คล่องข้องกิจัการ  ทำำาให�ภาพรวมธุุรกิจัปรับตัวเพิ�มข้้�นิอย่างเห็นิไดำ�
ชัดำมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 58.7 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 9.2

11

ปัจจัยู่ภาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศและอำานาจซืื้�อขึ้องปรุะชาชน 
ส่งผู้ลต่อกิจการุมากที�สุดื  โดำยปัจัจััยทีำ�ส่งผู้ลกระทำบรองลงมา ไดำ�แก่   
มาตรการในิดำ�านิต่าง ๆ  ข้องรัฐบาลต่อกิจัการ  การเปลี�ยนิแปลงพฤตกิรรม
ข้องผู้้�บริโภค  การแข่้งขั้นิในิตลาดำ  และราคาต�นิทุำนิสินิค�า/ค่าแรง  ตาม
ลำาดัำบ
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ค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในเดืือนปจัจุบันอยู่้่ที�
รุะดัืบ 38.9 ปรัุบตัวเพิ�มข้ึ้�นจากเดืือนก่อนหน�าที�รุะดัืบ 26.4 จัากการ
ปรับตัวเพิ�มข้้�นิในิทุำกปัจัจััยองค์ประกอบ โดำยเฉพาะปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ 
และปริมาณการผู้ลิต การค�าและบริการ ในิภาคการค�า ทีำ�ปรับเพิ�มข้้�นิมาก
ทีำ�สุดำ เม่�อเทีำยบกับภาคการผู้ลิต และภาคการบริการ เน่ิ�องจัากการผู่้อนิ
ปรนิมาตรการควบคุมโรค และมาตรการล็อกดำาวน์ิ ทำำาให�สถานิประกอบ
การหลายแห่งสามารถเปิดำดำำาเนิินิการไดำ� โดำยเฉพาะร�านิบริการดำ�านิ
สุข้ภาพ และความงามทีำ�มีค่าดัำชนีิปรับเพิ�มข้้�นิส้งทีำ�สุดำ ประกอบกับผู้้�บริโภค
เริ�มมีการเดิำนิทำาง และออกมาจัับจ่ัายใช�สอยมากข้้�นิ  จัากมาตรการเงินิ
เยียวยาข้องภาครัฐทีำ�ช่วยพยุงค่าใช�จ่ัายครัวเร่อนิ ส่งผู้ลทำำาให�ผู้้�บริโภคมี
กำาลังซ่ื้�อเพิ�มข้้�นิ อีกทัำ�งธุุรกิจัส่วนิใหญ่่มีการปรับตัวในิช่วงโควิดำให�มีการ
บริการซ่ื้�อข้ายทัำ�งช่องทำางหนิ�าร�านิและผู่้านิทำางออนิไลน์ิ เช่นิร�านิอาหาร 
ทีำ�มีการเข้�าร่วมช่องทำางการข้ายออนิไลนิเ์พิ�มข้้�นิ ซ้ื้�งส่งผู้ลดีำต่อการจั�างงานิ
 จัากแนิวโนิ�มการเติบโตข้องกลุ่มผู้้�บริโภค ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อ
มั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ ์3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้ที่ำ�ระดัำบ 59.2 เปน็ิ
ผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณภ์าวะเศรษฐกจิัภายในิประเทำศจัะฟ้ื้�นิ
ตัวอย่างต่อเน่ิ�อง อย่างไรก็ตามเป็นิทีำ�หนิ�าสังเกตุในิสินิค�าหมวดำวัสุดำก่อ
สร�าง เน่ิ�องจัากเข้�าส่้ช่วงฤด้ำฝนิ ทำำาให�มีความต�องการลดำลง

ในส่วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคการุผู้ลิต
 ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ 36.2 ปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัาก
เด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 24.4 เป็นิผู้ลจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณการ
ผู้ลิตปรับตัวเพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิอย่างเห็นิ
ไดำ�ชัดำ ซ้ื้�งเป็นิการปรับเพิ�มข้้�นิในิทุำกสาข้าการผู้ลิต โดำยเฉพาะในิสาข้าการ
ผู้ลิตอาหารและเคร่�อง ทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิมากทีำ�สุดำ เน่ิ�องจัากสถานิประกอบ
การส่วนิใหญ่่กลับมาเปิดำดำำาเนิินิการไดำ� ประกอบกับผู้้�บริโภคทีำ�เริ�มคลาย
ความกังวลต่อการติดำเช่�อไวรัสโควิดำ-19 ทำำาให�มีการออกมาใช�จ่ัายกันิมาก
ข้้�นิ แม�ว่าจัะมีจัำานิวนิผู้้�บริโภคออกมาแต่ยังคงไม่มากนัิก ผู้้�ประกอบการ
จ้ังยังไม่มีการจั�างงานิเพิ�ม เพ่�อรักษาสภาพคล่องข้องกิจัการ ทำำาให�ต�นิทุำนิ
ข้องธุุรกิจัปรับตัวลดำลง ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ 
SME คาดำการณ์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ 57.3 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�
ประกอบการข้าดำความเช่�อมั�นิต่อกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภค จัากความไม่
แน่ินิอนิข้องการจั�างงานิ

ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME
ภาคตะวันออกเฉีียู่งเหนือ

ปรุะจำาเดืือนพฤษภาคม 2563

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

• ค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาค
ตะวันออกเฉีียู่งเหนือ ปรัุบตัวเพิ�มข้ึ้�นจากเดืือนก่อนหน�ามา
อยู่้่ที�รุะดัืบ 38.9 จากการุปรัุบตัวเพิ�มข้ึ้�นในทุกปัจจัยู่องค์
ปรุะกอบ โดืยู่เฉีพาะปัจจัยู่ดื�านคำาสั�งซืื้�อ และปริุมาณ์การุ
ผู้ลิต การุค�าและบริุการุ ในภาคการุค�า ที�ปรัุบเพิ�มข้ึ้�นมาก
ที�สุดื เมื�อเทียู่บกับภาคการุผู้ลิต และภาคการุบริุการุ

• ธุรุุกจิหลายู่สาขึ้าเรุิ�มขึ้ยู่ายู่ตวั เพรุาะการุผู่้อนปรุน
มาตรุการุขึ้องภาครัุฐ โดืยู่เฉีพาะบริุการุสุขึ้ภาพและเสริุม
ความงาม และรุ�านอาหารุ

• จากการุผู้่อนคลายู่มาตรุการุล็อคดืาวน์ ทำาให�ผู้้�
บริุโภคเริุ�มมีการุเดิืนทางไดื�มากข้ึ้�น และมาตรุการุกรุะตุ�น
เศรุษฐกิจขึ้องภาครัุฐ ส่งผู้ลให�ผู้้�บริุโภคมีกำาลังซืื้�อปรัุบตัวดีื
ข้ึ้�นและมีการุอออกมาจับจ่ายู่ใช�สอยู่
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ในส่วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุSME ภาคการุค�า 
ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ 40.4 ปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัาก
เด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 27.2 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ
การค�าปรับตัวเพิ�มข้้�นิอย่างมาก ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�ม
ข้้�นิ เน่ิ�องจัากประชาชนิมีการออกมาจัับจ่ัายใช�สอยเพิ�มข้้�นิ โดำยเฉพาะในิ
การบรโิภคสินิค�าอุปโภคบริโภค จัากมาตรการเงนิิเยยีวยา และมาตรการ
กระตุ�นิเศรษฐกิจัข้องภาครัฐทีำ�ช่วยพยุงค่าใช�จ่ัายครัวเร่อนิให�แก่ผู้้�บริโภค 
ส่งผู้ลทำำาให�ผู้้�บริโภคมีกำาลังซ่ื้�อปรับตัวดีำข้้�นิ อีกทัำ�งจัากมาตรการการผู่้อนิ
คลายมาตรการลอ็กดำาวน์ิ ทำำาให�ประชาชนิมกีารเดิำนิทำางสญั่จัรมากข้้�นิ ซ้ื้�ง
ส่งผู้ลดีำต่อการให�บริการร�านิซ่ื้อม/บำารุงรักษายานิพาหนิะ ทำำาให�มีการจั�าง
งานิเพิ�มข้้�นิ จัากการรองรับการให�บริการแก่ผู้้�บริโภค ส่งผู้ลทำำาให�ต�นิทุำนิ
ข้องธุุรกิจัปรับตัวเพิ�มข้้�นิตามไปดำ�วย ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�
ประกอบการ SME คาดำการณ์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ 58.1 เป็นิผู้ล
มาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์กิจักรรมทำางเศรษฐกิจัจัะฟ้ื้�นิตัวไดำ�อย่าง
ต่อเน่ิ�อง และปัญ่หาการแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 จัะคลี�คลาย

ในส่วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุSME ภาค               
การุบริุการุ ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ 39.3 ปรับตัว
เพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 27.0 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และ
ปริมาณการบริการทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัว
เพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากสถานิประกอบการหลายแห่งสามารถเปิดำดำำาเนิินิการไดำ�
 โดำยเฉพาะบริการดำ�านิสุข้ภาพและความงามทีำ�มีค่าดัำชนีิปรับเพิ�มข้้�นิมาก
ทีำ�สุดำมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 46.8 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 17.6 จัากการปิดำตัว
ชั�วคราวในิชว่งทีำ�ผู่้านิมา ส่งผู้ลทำำาให�ผู้้�บริโภคมคีวามต�องการใช�บริการมาก
ข้้�นิ โดำยเฉพาะความต�องการจัากกลุ่มล้กค�าประจัำา  อีกทัำ�งธุุรกิจัส่วนิใหญ่่
มีการปรับตัวในิช่วงโควิดำให�มีการบริการซ่ื้�อข้ายทัำ�งช่องทำางหนิ�าร�านิและ
ผู่้านิทำางออนิไลน์ิ เช่นิร�านิอาหาร ทีำ�มีการเข้�าร่วมช่องทำางการข้ายออนิไลน์ิ
เพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�มีคำาสั�งซ่ื้�อเพิ�มมากข้้�นิ  จ้ังมีการจั�างงานิเพิ�มข้้�นิโดำย
เฉพาะในิธุุรกิจัทีำ�มีกลับมาเปิดำดำำาเนิินิการ ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิ
ผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ ์3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้ที่ำ�ระดัำบ 61.2 เปน็ิผู้ล
มาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์ธุุรกิจัจัะสามารถเปิดำดำำาเนิินิการไดำ�อย่าง
เต็มกำาลัง โดำยไร�ข้�อจัำากัดำต่างๆ และภาวะเศรษฐกจิัภายในิประเทำศจัะฟ้ื้�นิ
ตัว อยา่งไรก็ตามสาข้าบริการดำ�านิสุข้ภาพคาดำการณ์ค่อนิข้�างทำรงตัว จัาก
การให�บริการทีำ�มากแล�วในิเด่ำอนิปัจัจุับันิ



ปัจจัยู่ภาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศและอำานาจซืื้�อขึ้องปรุะชาชน 
ส่งผู้ลต่อกิจการุมากที�สุดื  โดำยปัจัจััยทีำ�ส่งผู้ลกระทำบรองลงมา ไดำ�แก่ 
มาตรการในิดำ�านิต่าง ๆ  ข้องรัฐบาลต่อกิจัการ การเปลี�ยนิแปลงพฤติกรรม
ข้องผู้้�บริโภค ราคาต�นิทุำนิสินิค�า/ค่าแรง และการแข่้งขั้นิในิตลาดำ ตาม
ลำาดัำบ

14

ดัืชนีภาวะเศรุษฐกิจและธุุรุกิจ SME
ปรุะจำาเดืือนพฤษภาคม 2563

ภาพรวมดัำชนีิภาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัในิภาคตะวันิออก
เฉียงเหน่ิอ ปรับตัวเพิ�มข้้�นิในิทุำกดัำชนีิ โดำยเฉพาะดัำชนีิภาพรวมธุุรกิจั
ทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิมากทีำ�สุดำ มาอย่้ทีำ�ระดัำบ 35.6 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�
ระดัำบ 9.6 ซ้ื้�งส่งผู้ลทำำาให�ดัำชนีิภาวะเศรษฐกิจัข้องประเทำศปรับตัว
เพิ�มข้้�นิมาอย้ที่ำ�ระดัำบ 26.4 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 5.4 เป็นิผู้ล
มาจัากการผู่้อนิปรนิมาตรการควบคุมโรค ทีำ�ทำำาให�สถานิประกอบ
การหลายแห่งกลับมาเปิดำตัวไดำ�  ทำำาให�ธุุรกิจัมียอดำคำาสั�งซ่ื้�อและการ
ให�บริการเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า ส่งผู้ลให�มีการใช�ดำำาลังการผู้ลิต
เพิ�มข้้�นิ และจัากความต�องการข้องผู้้�บรโิภค ทำำาให�ราคาสินิค�าปรับ
ตัวเพิ�มข้้�นิเช่นิเดีำยวกันิ ส่งผู้ลให�สภาพคล่องข้องกิจัการปรับตัวดีำข้้�นิ
จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 12.1 มาอย้่ทีำ�ระดัำบ 32.7 ในิเด่ำอนิ
ปัจัจุับันิ
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ค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในเดืือนปจัจุบันอยู่้่ที�
รุะดืบั 38.1 ปรุบัตัวเพิ�มข้ึ้�นจากเดืือนกอ่นหน�าที�รุะดืบั 27.6 จัากปจััจััย
ดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ ปริมาณการผู้ลิต  การค�าและบริการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ล
ทำำาให�กำาไรปรับตัวเพิ�มข้้�นิอยา่งมาก โดำยเฉพาะภาคการผู้ลิต ทีำ�ปรับตัวเพิ�ม
ข้้�นิมากทีำ�สุดำ มาอย้่ทีำ�ระดัำบ 37.1 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 23.2 
เน่ิ�องจัากเร่งการผู้ลิตสินิค�ารองรับความต�องการข้องผู้้�บริโภคทีำ�เพิ�มข้้�นิ 
ภายหลังการปลดำลอ็กมาตรการลอ็กดำาวนิ ์อีกทัำ�งผู้้�บริโภคเริ�มเดิำนิทำางออก
มาข้�างนิอกมากข้้�นิ ทำำาให�มีความต�องการใช�นิำ�ามันิ ส่งผู้ลดีำต่อการให�บริการ
นิำ�ามันิ และร�านิซ่ื้อมรถและมีการบริโภคสินิค�าอุปโภคบริโภคเพิ�มมากข้้�นิ
 ประกอบกับสถานิประกอบการบางส่วนิเปิดำดำำาเนิินิการไดำ�ส่งผู้ลให�
กิจักรรมทำางเศรษฐกิจัเริ�มมีการข้ยายตัว ซ้ื้�งส่งผู้ลดีำต่อการจั�างงานิอย่าง
มาก แรงงานิทีำ�ถ้กพักงานิสามารถกลับมาทำำาไดำ� และมีกำาลังซ่ื้�อเพิ�มข้้�นิ ในิ
ส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ ์3 เด่ำอนิข้�าง
หนิ�าอย้ที่ำ�ระดัำบ 61.7 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์คำาสั�งซ่ื้�อจัะ
ปรับตัวเพิ�มข้้�นิในิทุำกสาข้าการผู้ลิต โดำยเฉพาะในิหมวดำสินิค�าคงทำนิ 
อย่างไรก็ตามธุุรกิจัสาข้าบริการส่วนิใหญ่่ยังข้าดำความเช่�อมั�นิในิอนิาคต

ในส่วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคการุผู้ลิต
 ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้่ทีำ�ระดัำบ37.1ปรับตัวลดำลงจัาก
เด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 23.2เป็นิผู้ลจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณการ
ผู้ลิตปรับตัวเพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ  ซ้ื้�งส่งผู้ล
ให�การลงทุำนิและการจั�างงานิข้ยายตัว เน่ิ�องจัากเร่งการผู้ลิตสินิค�ารองรับ
ความต�องการข้องผู้้�บริโภคทีำ�เพิ�มข้้�นิ ภายหลังการปลดำล็อกมาตรการล็อก
ดำาวน์ิ โดำยเฉพาะสาข้าไม�และเฟื้อร์นิิเจัอร์ มีค่าดัำชนีิปรับตัวเพิ�มข้้�นิมาก
ทีำ�สุดำมาอย้่ทีำ�ระดัำบ  51.9 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 25.0  ในิส่วนิข้อง
ค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่
ทีำ�ระดัำบ 61.7 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคำาสั�งซ่ื้�อจัะปรับตัวเพิ�มข้้�นิในิ
สาข้าการผู้ลิต โดำยเฉพาะในิหมวดำสินิค�าคงทำนิ จัากการลดำปริมาณการ
ซ่ื้�อในิเด่ำอนิก่อนิหนิ�า

ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME
ภาคตะวันออก

ปรุะจำาเดืือนพฤษภาคม 2563

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

• ค่าดืัชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SMEภาคตะวั
นออกปรุับตัวเพิ�มข้ึ้�นจากเดืือนก่อนหน�ามาอยู่้่ที�รุะดืับ38.1 
จากปัจจัยู่ดื�านคำาสั�งซืื้�อ ปริุมาณ์การุผู้ลิต  การุค�าและบริุการุ
ปรัุบตัวเพิ�มข้ึ้�น ส่งผู้ลทำาให�กำาไรุปรัุบตัวเพิ�มข้ึ้�นอยู่่างมาก
จากการุที�ภาคการุผู้ลิตในพื�นที�ปรัุบตัวเพิ�มข้ึ้�น และกิจกรุรุม
ทางเศรุษฐกิจที�ขึ้ยู่ายู่ตัว เมื�อเทียู่บกับเดืือนก่อนหน�า

• ดืัชนีความเชื�อมั�น ฯ ภาคการุผู้ลิตปรุับตัวเพิ�มขึ้้�น
มากที�สุดื มาอยู่้่ที�รุะดัืบ 37.1 จากเดืือนก่อนหน�าที�รุะดัืบ 
23.2 เนื�องจากเรุ่งการุผู้ลิตสินค�ารุองรัุบความต�องการุขึ้อง
ผู้้�บริุโภคที�เพิ�มข้ึ้�น ภายู่หลังการุปลดืล็อกมาตรุการุล็อกดืาวน์
 ส่งผู้ลทำาให�มีการุจ�างงานเพิ�มข้ึ้�นตามไปดื�วยู่

• ผู้้�บรุโิภคเรุิ�มเดืนิทางออกมาขึ้�างนอกมากข้ึ้�น ทำาให�
มีความต�องการุใช�นำ�ามัน ส่งผู้ลดีืต่อการุให�บริุการุนำ�ามัน และ
รุ�านซ่ื้อมรุถ รุวมถ้งมีการุบริุโภคสินค�าอุปโภคบริุโภคเพิ�ม
มากข้ึ้�น
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ในส่วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุSME ภาคการุค�า
ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ 42.4 ปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัาก
เด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ30.8เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ ปริมาณการค�า
ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรปรับตัวเพิ�มข้้�นิอย่างเห็นิไดำ�ชัดำ โดำยเฉพาะ
สถานีินิำ�ามันิ ทีำ�มีค่าดัำชนีิปรับตัวเพิ�มข้้�นิมากทีำ�สุดำ มาอย้่ทีำ�ระดัำบ 50.0 จัาก
เด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 27.1 เน่ิ�องจัากผู้้�บริโภคเริ�มออกเดิำนิทำางมาข้�าง
นิอกมากข้้�นิ ส่งทำำาให�มีความต�องการใช�นิำ�ามันิ อีกทัำ�งจัากปัจัจััยดัำงกล่าว
ส่งผู้ลดีำต่อร�านิซ่ื้อมรถ จัากการซื้่อมแซื้ม/บำารุงรักษาก่อนิออกเดิำนิทำาง  
และมีการบริโภคสินิค�าอุปโภคบริโภคเพิ�มมากข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กิจักรรม
ทำางเศรษฐกิจัเริ�มมีการข้ยายตัว ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�
ประกอบการ SME คาดำการณ์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ 64.3 เป็นิผู้ล
มาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์กิจักรรมทำางเศรษฐกิจัจัะข้ยายตัวอย่าง
ต่อเน่ิ�อง โดำยเฉพาะภาคการค�าปลีกสินิค�าอุปโภคบริโภค ทีำ�ไดำ�รับผู้ลดีำ
ประชาชนิทีำ�สามารถกลับมาทำำางานิไดำ�

ในส่วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาค             
การุบริุการุ ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้่ทีำ�ระดัำบ 36.8ปรับตัว
เพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ27.8เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และ
ปริมาณการบริการทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัว
เพิ�มข้้�นิดำ�วย เน่ิ�องจัากสถานิประกอบการบางส่วนิสามารถเปิดำดำำาเนิินิการ
ไดำ� ตามการผู่้อนิปรนิมาตรการควบคุมโรค โดำยเฉพาะภาคการท่ำองเทีำ�ยว 
โรงแรมทีำ�พัก และบริการดำ�านิสุข้ภาพและความงาม  ส่งผู้ลทำำาให�มีผู้้�บริโภค
ออกมาจัับจ่ัายใช�สอย และทำำากิจักรรมนิอกบ�านิมากข้้�นิ จัากการกลับมา
ดำำาเนิินิงานิข้องสถานิประกอบการส่งผู้ลทำำาให�ภาคการจั�างงานิข้ยายตัว
มากข้้�นิ โดำยส่วนิใหญ่่เป็นิการจั�างงานิล้กจั�างงานิรายเก่าทีำ�ถ้กพักงานิไป
ในิช่วงเด่ำอนิก่อนิหนิ�า  ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ 
SME คาดำการณ์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ 60.7 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�
ประกอบการคาดำการณ์คำาสั�งซ่ื้�อจัะปรับตัวลดำลงในิเก่อบทำุกสาข้าการ
บริการ โดำยเฉพาะสาข้าบริการดำ�านิสุข้ภาพและความงาม เน่ิ�องจัากมีการ
ใช�บริการจัำานิวนิมากแล�วในิเด่ำอนิปัจัจุับันิ
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ปัจจัยู่ภาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศและอำานาจซืื้�อขึ้องปรุะชาชน 
ส่งผู้ลต่อกิจการุมากที�สุดื โดำยปัจัจััยทีำ�ส่งผู้ลกระทำบรองลงมา ไดำ�แก่  
มาตรการในิดำ�านิต่าง ๆ  ข้องรัฐบาลต่อกิจัการการเปลี�ยนิแปลงพฤตกิรรม
ข้องผู้้�บริโภคราคาต�นิทุำนิสินิค�า/ค่าแรงและการแข่้งขั้นิในิตลาดำ ตามลำาดัำบ
  

ดัืชนีภาวะเศรุษฐกิจและธุุรุกิจ SME
ปรุะจำาเดืือนพฤษภาคม 2563

ภาพรวมดัำชนีิภาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัในิภาคตะวันิออก
ปรับตัวเพิ�มข้้�นิในิเก่อบทุำกดัำชนีิ เน่ิ�องจัากดัำชนีิการใช�กำาลังการผู้ลิต
 และสินิค�าคงคลัง ทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 40.8และ 
55.5จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 19.0และ 33.9เป็นิผู้ลมาจัากภาค
การผู้ลติทีำ�มีการเร่งผู้ลิตสินิค�ารองรบัความต�องการข้องผู้้�บรโิภค ซ้ื้�ง
ส่งผู้ลทำำาให�เกิดำการจั�างงานิเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า อีกทัำ�งจัาก
การผู่้อนิปรนิข้�อจัำากัดำในิการข้นิส่งสินิค�าระหว่างประเทำศ  ส่งผู้ล
ทำำาให�ภาคการส่งออกข้ยายตัวเพิ�มข้้�นิ ซ้ื้�งทำำาให�ภาพรวมธุุรกิจั และ
ภาวะเศรษฐกจิัประเทำศปรับตัวเพิ�มข้้�นิอยา่งเห็นิไดำ�ชัดำมาอย้ที่ำ�ระดัำบ
 39.6 และ 29.2 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 9.2 และ 5.2
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ค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในเดืือนปจัจุบันอยู่้่ที�
รุะดืบั 43.3 ปรุบัตัวเพิ�มข้ึ้�นจากเดืือนกอ่นหน�าที�รุะดืบั 26.6 จัากปจััจััย
ดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณการผู้ลิต การค�าและบริการทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ 
ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิตามไปดำ�วย โดำยเฉพาะภาคการ
ผู้ลิต ทีำ�มีค่าดัำชนีิปรับตัวเพิ�มข้้�นิมากทีำ�สุดำ เม่�อเทีำยบกับภาคการค�า และ
การบริการ เน่ิ�องจัากความต�องการผู้้�รับเหมาก่อสร�างใช�วัสดุำในิการ
ก่อสร�างมากข้้�นิ อีกทัำ�งภาคการค�าสินิค�าเกษตรข้ยายตวัเพิ�มข้้�นิ จัากราคา
สินิค�าเกษตรหลายชนิิดำทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ โดำยเฉพาะข้�าวเปล่อก ทำำาให�ภาค
เกษตรกรรม และร�านิค�าสินิค�าเกษตรมีกำาลังซ่ื้�อดีำข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�การ
บริโภคข้ยายตัวในิสินิค�าหมวดำอาหารและเคร่�องด่ำ�ม และเส่�อผู้�าและสิ�งทำอ
 รวมถ้งสถานิประกอบการหลายแห่งกลับมาเปิดำดำำาเนิินิการไดำ�อย่างปกติ
 จัากการผู่้อนิปรนิมาตรการควบคุมโรค และลดำข้�อจัำากัดำ ซ้ื้�งจัากปัจัจััยดัำง
กล่าวส่งผู้ลทำำาให�มีการจั�างงานิเพิ�มข้้�นิในิเก่อบทุำกสาข้าธุุรกจิั ทำำาให�ต�นิทุำนิ
ข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิดำ�วย ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบ
การ SME คาดำการณ์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ 61.4 เป็นิผู้ลมาจัากผุู้�
ประกอบการคาดำการณ์คำาสั�งซ่ื้�อในิทุำกสาข้าธุุรกิจัจัะปรับตัวเพิ�มข้้�นิ โดำย
เฉพาะในิภาคการท่ำองเทีำ�ยว และธุุรกิจัเกี�ยวเน่ิ�อง ทีำ�จัะไดำ�รับผู้ลดีำจัากการ
ฟ้ื้�นิตัวข้องนัิกท่ำองเทีำ�ยวทัำ�งชาวไทำยและชาวต่างชาติ

ในส่วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคการุผู้ลิต
 ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ 46.4 ปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัาก
เด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 28.3 เป็นิผู้ลจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณการ
ผู้ลิตทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิในิทุำกสาข้าการผู้ลิต โดำยเฉพาะสาข้าผู้ลิตภัณฑ์จัาก
โลหะ ทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิตามการให�บริการก่อสร�าง เน่ิ�องจัากผู้้�รับเหมา
ก่อสร�าง มีความต�องการใช�วัสดุำในิการก่อสร�างมากข้้�นิ อีกทัำ�งจัากกำาลังซ่ื้�อ
ข้องผู้้�บรโิภคปรบัตัวเพิ�มข้้�นิ โดำยเฉพาะผู้้�บรโิภคกลุ่มเกษตรกร ส่งผู้ลทำำาให�
มีการบริโภคในิสินิค�าหมวดำอาหารและเคร่�องด่ำ�ม และเส่�อผู้�าและสิ�งทำอ
เพิ�มข้้�นิ  ซ้ื้�งจัากความต�องการสินิค�าดัำงกล่าวส่งผู้ลทำำาให�มีการจั�างงานิเพิ�ม
ข้้�นิในิเก่อบทุำกสาข้าธุุรกิจั ทำำาให�ต�นิทุำนิข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิดำ�วย แต่
จัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการเพิ�มข้้�นิตามไปดำ�วย ในิ
ส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ ์3 เด่ำอนิข้�าง
หนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ 59.2 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์ภาวะ
เศรษฐกิจัภายในิประเทำศจัะข้ยายตัวอย่างต่อเน่ิ�อง

ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคกลาง
ปรุะจำาเดืือนพฤษภาคม 2563

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

• ค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาค
กลาง ปรัุบตัวเพิ�มข้ึ้�นจากเดืือนกอ่นหน�ามาอยู่้ที่�รุะดัืบ 43.3 
จากปัจจัยู่ดื�านคำาสั�งซืื้�อ และปริุมาณ์การุผู้ลิต การุค�าและ
บริุการุที�ปรัุบตัวเพิ�มข้ึ้�น ส่งผู้ลทำาให�กำาไรุขึ้องกิจการุปรัุบตัว
เพิ�มข้ึ้�นตามไปดื�วยู่ โดืยู่เฉีพาะภาคการุผู้ลติ ที�มีค่าดัืชนีปรัุบ
ตัวเพิ�มข้ึ้�นมากที�สุดื 

• จากรุาคาสินค�าเกษตรุหลายู่ชนิดืปรุับตัวเพิ�มขึ้้�น 
โดืยู่เฉีพาะขึ้�าวเปลือก ทำาให�ภาคเกษตรุกรุรุม และรุ�านค�า
สินค�าเกษตรุ ในภ้มิภาคมีแนวโน�มขึ้ยู่ายู่ตัว ส่งผู้ลต่อกำาลัง
ซืื้�อและกิจกรุรุมทางเศรุษฐกิจที�ดีืข้ึ้�น

• สถานปรุะกอบการุหลายู่แห่งกลับมาเปิดืดืำาเนิน
การุไดื�อยู่่างปกติ จากการุผู่้อนปรุนมาตรุการุควบคุมโรุค 
และลดืขึ้�อจำากัดื ซ้ื้�งจากปัจจัยู่ดัืงกล่าวส่งผู้ลทำาให�มีการุจ�าง
งานเพิ�มข้ึ้�นในเกือบทุกสาขึ้าธุุรุกิจ
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ในส่วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุSME ภาคการุค�า 
ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ 42.4 ปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัาก
เด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 24.8 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ
การค�าปรับตัวเพิ�มข้้�นิอย่างมาก ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�ม
ข้้�นิตามไปดำ�วย เน่ิ�องจัากภาคการค�าสินิค�าเกษตรข้ยายตัวเพิ�มข้้�นิ จัาก
ราคาสินิค�าเกษตรหลายชนิิดำปรับตัวเพิ�มข้้�นิ โดำยเฉพาะข้�าวเปล่อก ทำำาให�
ภาคเกษตรกรรม และร�านิค�าสินิค�าเกษตร มีกำาลังซ่ื้�อและกิจักรรมทำาง
เศรษฐกิจัทีำ�ดีำข้้�นิ ทำำาให�มีการใช�จ่ัายในิหมวดำสินิค�าอุปโภคบริโภคเพิ�มข้้�นิ 
ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์ 3 เด่ำอนิ
ข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ 57.7 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์การใช�
จ่ัายข้องผู้้�บริโภคจัะเติบโตอยา่งต่อเน่ิ�อง โดำยเฉพาะในิหมวดำสนิิค�าอุปโภค
บริโภค ทัำ�งภาคการค�าปลีกและค�าส่ง

ในส่วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาค              
การุบริุการุ ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ 42.3 ปรับตัว
เพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 26.9 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และ
ปริมาณการบริการทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัว
เพิ�มข้้�นิอย่างเห็นิไดำ�ชัดำ รวมถ้งการปรับตัวข้องการลงทุำนิ และการจั�างงานิ
ทีำ�เพิ�มข้้�นิตามไปดำ�วย เน่ิ�องจัากสถานิประกอบการหลายแห่งกลับมาเปิดำ
ดำำาเนิินิการไดำ�อย่างปกติ จัากการผู่้อนิปรนิมาตรการควบคุมโรค และลดำ
ข้�อจัำากัดำ ส่งผู้ลทำำาให�มีการจั�างงานิเพิ�มข้้�นิ เพ่�อรองรับการข้ยายตัวข้อง
กลุ่มผู้้�บริโภค ซ้ื้�งสาข้าทีำ�มีค่าดัำชนีิ ฯ ปรับตัวเพิ�มข้้�นิมากทีำ�สุดำค่อสาข้าร�านิ
อาหาร มาอย้ที่ำ�ระดัำบ 52.1 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 23.1 ประกอบกับ
ผู้้�บริโภคทีำ�คลายความกังวลและออกมาใช�จ่ัายข้�างนิอกมากข้้�นิ ซ้ื้�งปัจัจััย
ดัำงกล่าวยังส่งผู้ลทำำาให�สาข้าการข้นิส่งมวลชนิไม่ประจัำาทำางมียอดำการให�
บริการเพิ�มข้้�นิอย่างมาจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อ
มั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ ์3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้ที่ำ�ระดัำบ 65.0 เปน็ิ
ผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์ภายหลังปัญ่หาไวรัสโควิดำ-19 
คลี�คลาย จัะทำำาให�ภาคการท่ำองเทีำ�ยวฟ้ื้�นิตวั ซ้ื้�งจัะส่งผู้ลดีำต่อธุุรกิจัการท่ำอง
เทีำ�ยว และธุุรกิจัเกี�ยวเน่ิ�อง



ดัืชนีภาวะเศรุษฐกิจและธุุรุกิจ SME
ปรุะจำาเดืือนพฤษภาคม 2563

ภาพรวมดัำชนีิภาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัในิภาคกลาง ปรับ
ตัวเพิ�มข้้�นิในิทำกุดัำชนีิ โดำยเฉพาะดำชันีิการใช�กำาลังการผู้ลติ เน่ิ�องจัาก
สถานิประกอบการหลายแห่งกลับมาเปิดำดำำาเนิินิการไดำ�อย่างปกติ 
จัากการผู่้อนิปรนิมาตรการควบคุมโรค และลดำข้�อจัำากัดำ และดัำชนีิ
ราคาสินิค�าทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ จัากราคาสินิค�าเกษตรหลายชนิิดำปรับ
ตัวเพิ�มข้้�นิ โดำยเฉพาะข้�าวเปล่อก ทำำาให�ภาคเกษตรกรรม และร�านิ
ค�าสินิค�าเกษตร ในิภ้มิภาคมีแนิวโนิ�มข้ยายตัว ส่งผู้ลต่อกำาลังซ่ื้�อ
ปรับตัวดีำข้้�นิ  ทำำาให�ดัำชนีิภาพรวมธุุรกจิั และภาวะเศรษฐกจิัภายในิ
ประเทำศ ปรับตัวเพิ�มข้้�นิมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 32.9 และ 19.8 จัากเด่ำอนิ
ก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 13.1 และ 3.0 ตามลำาดัำบ

20

ปัจจัยู่มาตรุการุในดื�านต่าง ๆ ขึ้องรัุฐบาลต่อกิจการุส่งผู้ลต่อ
กิจการุมากที�สุดื  โดำยปัจัจััยทีำ�ส่งผู้ลกระทำบรองลงมา ไดำ�แก่  ภาวะ
เศรษฐกิจัในิประเทำศและอำานิาจัซ่ื้�อข้องประชาชนิ  การแข่้งขั้นิในิตลาดำ 
ราคาต�นิทุำนิสินิค�า/ค่าแรง และการเปลี�ยนิแปลงพฤติกรรมข้องผู้้�บริโภค 
ตามลำาดัำบ
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ค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในเดืือนปจัจุบันอยู่้่ที�
รุะดัืบ 44.3 ปรัุบตัวเพิ�มข้ึ้�นจากเดืือนก่อนหน�าที�รุะดัืบ 29.6 จัากปัจัจััย
ดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ ปริมาณการผู้ลิต การค�า และการบริการ ทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ 
ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรบัตัวเพิ�มข้้�นิอยา่งมาก ซ้ื้�งภาคการผู้ลติมีค่า
ดัำชนีิ ฯ ปรับตัวเพิ�มข้้�นิมากทีำ�สุดำ เม่�อเทีำยบกับภาคการค�าและบริการ 
เน่ิ�องจัากสถานิประกอบการส่วนิใหญ่่เริ�มกลับมาเปิดำดำำาเนิินิการผู้ลิตไดำ�
ตามปกติ โดำยเฉพาะการปรับตัวในิสาข้าเส่�อผู้�าและสิ�งทำอ และไม�และ
เฟื้อร์นิิเจัอร์ ทีำ�ไดำ�รับคำาสั�งซ่ื้�อจัากนิโยบายข้องภาครัฐและเอกชนิทีำ�มีการ
สนัิบสนุินิผู้ลิตภัณฑ์จัากผู้้�ประกอบการรายย่อย อีกทัำ�งจัากมาตรการเงินิ
เยียวยาข้องภาครัฐ ช่วยพยุงค่าใช�จ่ัายในิครัวเร่อนิ ทำำาให�ผู้้�บริโภคมีกำาลัง
ซ่ื้�อเพิ�มข้้�นิ และมีความต�องการออกมาจัับจั่ายใช�สอยในิสินิค�าอุปโภค
บริโภค ส่วนิในิภาคการท่ำองเทีำ�ยวข้ยายตัวเพิ�มข้้�นิ จัากการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ
ข้องนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวไทำยคลายความกังวลต่อปัญ่หาการแพร่ระบาดำข้อง
ไวรัสโควิดำ-19 รวมถ้งการกลับมาเปิดำให�บริการข้องร�านิเสริมสวย ฟิื้ตเนิส
 ร�านิอาหารและคาเฟ่ื้ต่างๆ ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบ
การ SME คาดำการณ์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ 63.3 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�
ประกอบการประเมินิจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวจัะปรับตัวเพิ�มข้้�นิ ทัำ�งนัิกท่ำอง
เทีำ�ยวชาวไทำยและชาวต่างชาติ จัากการผู่้อนิปรนิมาตรการควบคุมโรค 
และภาวะเศรษฐกิจัภายในิประเทำศมีแนิวโนิ�มจัะฟ้ื้�นิตัวอย่างต่อเน่ิ�อง

ในส่วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคการุผู้ลิต
 ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ 47.1 ปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัาก
เด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 27.9 เป็นิผู้ลจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณการ
ผู้ลิตปรับตัวเพิ�มข้้�นิอย่างมาก ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ
 ทำำาให�ค่าดัำชนีิ ฯ เพิ�มข้้�นิในิทุำกสาข้าการผู้ลิต โดำยเฉพาะสาข้าเส่�อผู้�าและ
สิ�งทำอ และไม�และเฟื้อร์นิิเจัอร์ เน่ิ�องจัากสถานิประกอบการส่วนิใหญ่่เริ�ม
มีการกลับมาเปิดำดำำาเนิินิการผู้ลิตสินิค�าไดำ�ปกติ และกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภค
เพิ�มข้้�นิ จ้ังมีการจัับจ่ัายใช�สอยในิสินิค�าหมวดำคงทำนิมากข้้�นิ ประกอบกับ
นิโยบายข้องภาครฐัและเอกชนิทีำ�มีการสนิบัสนุินิผู้ลติภัณฑ์จัากผู้้�ประกอบ
การรายย่อย เช่นิ ผู้้�ประกอบการสินิค�า OTOP ไดำ�รับคำาสั�งซ่ื้�อในิการผู้ลิต
ถุงผู้�าจัากบรษัิทำกระทำงิแดำง เปน็ิต�นิ  ส่งผู้ลทำำาให�มีการจั�างงานิ และต�นิทำนุิ
การผู้ลิตปรับตัวเพิ�มข้้�นิ  ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ 
SME คาดำการณ์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ 59.6 เป็นิผู้ลมาจัากสถานิ
ประกอบการส่วนิใหญ่่ไดำ�เริ�มดำำาเนิินิการแล�ว และคาดำการณ์ความต�องการ
ซ่ื้�อสินิค�าข้องผู้้�บริโภคในิอนิาคตค่อนิข้�างคงตัว

ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคเหนือ
ปรุะจำาเดืือนพฤษภาคม 2563

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

• ค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาค
เหนือ ปรัุบตัวเพิ�มข้ึ้�นจากเดืือนก่อนหน�ามาอยู่้่ที�รุะดัืบ 44.3 
จากปัจจัยู่ดื�านคำาสั�งซืื้�อ ปริุมาณ์การุผู้ลิต การุค�า และบริุการุ
 ที�ปรัุบตัวเพิ�มข้ึ้�น ส่งผู้ลทำาให�กำาไรุขึ้องกิจการุปรัุบตัวเพิ�ม
ข้ึ้�นอยู่่างมาก ซ้ื้�งภาคการุผู้ลิตมีค่าดัืชนี ฯ ปรัุบตัวเพิ�มข้ึ้�น
มากที�สุดื เมื�อเทียู่บกับภาคการุค�าและการุบริุการุ

• สถานปรุะกอบการุส่วนใหญ่เรุิ�มเปิดืดืำาเนินการุไดื�
ตามปกติ และกำาลังซืื้�อขึ้องผู้้�บริุโภคเพิ�มมากข้ึ้�นจาก
มาตรุการุเยีู่ยู่วยู่าและการุกรุะตุ�นเศรุษฐกิจขึ้องภาครัุฐ

• ภาคการุท่องเที�ยู่วขึ้ยู่ายู่ตวั จากการุท่องเที�ยู่วขึ้อง
นักท่องเที�ยู่วชาวไทยู่ ส่งผู้ลทำาให�คา่ดัืชนี ฯ ธุุรุกิจสาขึ้าท่อง
เที�ยู่ว และธุุรุกิจเกี�ยู่วเนื�องปรัุบตัวเพิ�มข้ึ้�น
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ในส่วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาคการุค�า 
ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ 41.8 ปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัาก
เด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 30.7 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ
การค�าปรับตัวเพิ�มข้้�นิอย่างมาก ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรปรับตัวเพิ�มข้้�นิ  โดำย
เฉพาะการให�บริการบำารุง/ซ่ื้อมแซื้มยานิพาหนิะ เนิ่�องจัากสถานิการณ์
การแพร่ระบาดำไวรัสโควิดำ-19 ทีำ�เริ�มคลี�คลาย ส่งผู้ลทำำาให�ประชาชนิคลาย
ความกังวลและเริ�มออกเดำินิทำางสัญ่จัรเพิ�มมากข้้�นิ จ้ังมีความจัำาเป็นิในิ
การใช�ยานิพาหนิะ และบำารุง/ซ่ื้อมแซื้ม อีกทัำ�งภาคการค�าสินิค�าอุปโภค
บริโภคทีำ�มีค่าดัำชนีิ ฯ ปรับตัวเพิ�มข้้�นิรองลงมา เน่ิ�องจัากมาตรการเงินิ
เยียวยาข้องภาครัฐ ทีำ�ช่วยพยุงค่าใช�จ่ัายให�แก่ผู้้�บริโภค ส่งผู้ลทำำาให�ผู้้�
บริโภคมีกำาลังซ่ื้�อปรับตัวเพิ�มข้้�นิ ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�
ประกอบการ SME คาดำการณ์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ 64.2 เป็นิผู้ล
มาจัากผู้้�ประกอบการประเมินิกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภคปรับตัวเพิ�มข้้�นิ 
เน่ิ�องจัากภาวะเศรษฐกิจัทีำ�เริ�มฟ้ื้�นิตัว ทำำาให�แรงงานิสามารถกลับมาทำำางานิ
ไดำ�

ในส่วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภาค            
การุบริุการุ ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ 44.8 ปรับตัว
เพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 29.8 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และ
ปริมณการบริการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ  ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�ม
ข้้�นิอย่างมาก โดำยค่าดัำชนีิ ฯ ปรับตัวเพิ�มข้้�นิในิเก่อบทุำกสาข้าการบริการ 
โดำยเฉพาะสาข้าร�านิเสริมสวย ฟิื้ตเนิส สปา รวมถ้งร�านิอาหารและคาเฟ่ื้ 
จัากการกลับมาเปิดำดำำาเนิินิการไดำ�ตามปกติ  ประกอบกับผู้้�บริโภคมีความ
ต�องการใช�บริการ และออกมาจัับจ่ัายใช�สอยมากข้้�นิ อีกทัำ�งภาคการท่ำอง
เทีำ�ยวเริ�มข้ยายตัว จัากจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวไทำยทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ ส่ง
ผู้ลทำำาให�ธุุรกิจัโรงแรมในิบางจัังหวัดำมีการให�บริการมากข้้�นิ ในิส่วนิข้องค่า
ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�
ระดัำบ 65.1 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์จัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยว
ชาวต่างชาติจัะข้ยายตัวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากสถานิการณ์การแพร่ระบาดำข้อง
ไวรัสโควิดำ-19 จัะคลี�คลาย



ปัจจัยู่ภาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศและอำานาจซืื้�อขึ้องปรุะชาชน 
ส่งผู้ลต่อกิจการุมากที�สุดื  โดำยปัจัจััยทีำ�ส่งผู้ลกระทำบรองลงมา ไดำ�แก่ ราคา
ต�นิทุำนิสินิค�า/ค่าแรง การเปลี�ยนิแปลงพฤติกรรมข้องผู้้�บริโภค การแข่้งขั้นิ
ในิตลาดำ  และมาตรการในิดำ�านิต่าง ๆ ข้องรัฐบาลต่อกิจัการ  ตามลำาดัำบ
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ดัืชนีภาวะเศรุษฐกิจและธุุรุกิจ SME
ปรุะจำาเดืือนพฤษภาคม 2563

ภาพรวมดัำชนีิภาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัในิภาคเหน่ิอ ปรับ
ตัวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า ซ้ื้�งปรับเพิ�มข้้�นิในิทุำกค่าดัำชนีิ โดำย
เฉพาะดัำชนีิสินิค�าคงคลัง และดัำชนีิการใช�กำาลังการผู้ลิตทีำ�ปรับเพิ�ม
ข้้�นิอย่างมาก เน่ิ�องจัากสถานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ
-19 ทีำ�มีแนิวโนิ�มคลี�คลาย ประชาชนิเริ�มคลายความกังวล และมี
การออกมาจัับจ่ัายใช�สอยเพิ�มขิ้�นิ รวมถ้งสถานิประกอบการหลาย
แห่งเปิดำดำำาเนิินิการ และเร่งทำำาการผู้ลิตเพ่�อรองรับการข้ยายตัวข้อง
ผู้้�บริโภค ส่งผู้ลทำำาให�สภาพคล่องข้องกิจัการปรับตัวดีำข้้�นิ เช่นิเดีำยว
กับราคาข้ายสินิค�าและบริการ  ส่งผู้ลโดำยตรงต่อดัำชนีิภาพรวมธุุรกิจั
 และภาวะเศรษฐกิจัข้องประเทำศทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิอย่างมากมาอย้่
ทีำ�ระดัำบ 41.0 และ 39.9 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 11.5 และ 0.1 
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ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME 
จำาแนกตามสาขึ้าธุุรุกิจ

ปรุะจำาเดืือนพฤษภาคม 2563

อาหารุและเครืุ�องดืื�ม
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันเพิ�มข้ึ้�นมาอยู่้่ที�รุะดัืบ 41.7 

เนื�องจากธุุรุกิจมีการุปรัุบตัวโดืยู่การุเปิดืช่องทางการุขึ้ายู่ทั�งหน�ารุ�าน 
และออนไลน์  อีกทั�งมีการุจัดืโปรุโมชั�น เช่น ลดืรุาคา และฟรีุค่าจัดืส่ง 
ส่งผู้ลทำาให�มียู่อดืคำาสั�งซืื้�อปรัุบตัวเพิ�มข้ึ้�น

ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ อาหารุและเครืุ�องดืื�ม ปรัุบตัวเพิ�มข้ึ้�นจาก
เดืือนก่อนหน�า โดำยเป็นิผู้ลมาจัากดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณการผู้ลิตทีำ�
เพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากประชาชนิเริ�มคลายความกังวลต่อการติดำเช่�อไวรัสโค
วิดำ-19 จ้ังเริ�มออกมาจัับจ่ัายใช�สอยเพิ�มข้้�นิ อีกทัำ�งผู้้�ประกอบการเพิ�มช่อง
ทำางการซ่ื้�อข้ายผู่้านิช่องทำางออนิไลน์ิ เพ่�อรองรับกลุ่มล้กค�าทีำ�ยงัคงมีความ
กังวลต่อการติดำเช่�อ รวมถ้งมีการจััดำทำำาโปรโมชั�นิ เช่นิ ลดำราคา ฟื้รีค่าจััดำ
ส่ง ทำำาให�มีคำาสั�งซ่ื้�อเพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลต่อการจั�างงานิปรับตัวเพิ�มข้้�นิ เพ่�อเพิ�ม
ปริมาณการผู้ลิตรองรับความต�องการสินิค�าข้องผู้้�บริโภค  แม�จัะมีการ
จั�างงานิเพิ�มข้้�นิ แต่มีการลดำค่าจั�างลงเล็กนิ�อย ทำำาให�ต�นิทุำนิค่อนิข้�างคงทีำ�
จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า  และมีการผู้ลิตตามยอดำคำาสั�งซ่ื้�อ เพ่�อลดำต�นิทุำนิในิ
การเก็บสินิค�าคงคลัง

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์
จัะมีผู้้�บริโภคออกมาจัับจ่ัายใช�สอยเพิ�มข้้�นิเม่�อเทีำยบกับในิเด่ำอนิปัจัจุับันิ
 จัากสถานิการณ์การแพร่ระบาดำไวรัสโควิดำ-19 คลี�คลาย อย่างไรก็ตาม
ผู้้�ประกอบการยังคงมีความกังวลว่าจัะมีการแข่้งขั้นิในิตลาดำเพิ�มมากข้้�นิ 

เสื�อผู้�าและสิ�งทอ
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันเพิ�มข้ึ้�นมาอยู่้่ที�รุะดัืบ 37.4 

เนื�องจากผู้้�ปรุะกอบการุมีการุปรัุบตัวตามพฤติกรุรุมขึ้องผู้้�บริุโภค ทั�ง
การุเปิดืซืื้�อขึ้ายู่ผู่้านหน�ารุ�าน และช่องทางออนไลน์ ส่งผู้ลทำาให�มีคำา
สั�งซืื้�อเพิ�มข้ึ้�น

ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ เสื�อผู้�าและสิ�งทอ ปรัุบตัวเพิ�มข้ึ้�นจากเดืือน
ก่อนหน�า เป็นิผู้ลมาจัากดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณการผู้ลิตทีำ�เพิ�มมากข้้�นิ 
เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบมีการเพิ�มร้ปแบบการข้ายสินิค�าจัากเดิำมทีำ�ข้ายเฉพาะ
หนิ�าร�านิ เพิ�มเป็นิการข้ายผู่้านิทำางออนิไลน์ิ  แม�ว่าจัากการผู่้อนิปรนิ
มาตรการควบคุมโรค ทำำาให�สามารถเปิดำข้ายหนิ�าร�านิไดำ� แต่จัากจัำานิวนิ
ผู้้�บริโภคทีำ�ออกมาจัับจั่ายใช�สอยยังไม่มากนัิก จัากล้กค�าบางกลุ่มทีำ�ยังคง
มีความกังวลต่อการติดำเช่�อไวรัสโควิดำ-19 จ้ังเล่อกซื้่�อสินิค�าผู่้านิช่องทำาง
ออนิไลนิ์  ซ้ื้�งส่งผู้ลทำำาให�ธุุรกิจัมีต�นิทุำนิค่าใช�จ่ัายเพิ�มข้้�นิ ทัำ�งการจั�างงานิ
ด้ำแลหนิ�าร�านิ และเร่งการผู้ลิตตามคำาสั�งซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภค จัากปัจัจััยคำาสั�ง
ซ่ื้�อดัำงกล่าว ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มส้งข้้�นิ

ในสว่นคาดืการุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์ว่า
จัะมีการข้ายสินิค�าให�กับผู้้�บริโภคเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากปัญ่หาการแพร่ระบาดำ
ข้องไวรัสโควิดำ-19 คลี�คลาย ทำำาให�ผู้้�บริโภคออกมาจัับจ่ัายใช�สอยเพิ�มข้้�นิ 
รวมทัำ�งการฟ้ื้�นิตัวข้องกิจักรรมทำางเศรษฐกิจัภายในิประเทำศ

ยู่างและพลาสติก
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันเพิ�มข้ึ้�นมาอยู่้่ที�รุะดัืบ 41.8 

เนื�องจากความต�องการุภาชนะยู่างและพลาสติกเพิ�มมากข้ึ้�น ทั�งจาก
รุ�านอาหารุและเครืุ�องดืื�ม รุวมถ้งภาคการุส่งออกไม�ยู่าง ผู่้านช่อง
ทางการุค�ารุะหว่างปรุะเทศ ส่งผู้ลทำาให�มีคำาสั�งซืื้�อ และปริุมาณ์การุ
ผู้ลิตเพิ�มข้ึ้�น

ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ยู่างและพลาสตกิปรัุบตัวเพิ�มข้ึ้�นจากเดืือน
ก่อนหน�า โดำยเป็นิผู้ลมาจัากดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณการผู้ลิตทีำ�เพิ�มข้้�นิ
 เน่ิ�องจัากการผู้อ่นิปรนิมาตรการควบคมุโรค  ทำำาให�ธุุรกิจัหลายสาข้ากลบั
มา เปิดำตัว เช่นิร�านิอาหาร และร�านิเคร่�องด่ำ�ม ซ้ื้�งมีความต�องการใช่ภาชนิะ
พลาสติกใส่อาหารและเคร่�องด่ำ�มมากข้้�นิ รวมถ้งการเปิดำตัวข้องสถานิทีำ�
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 ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ไม�และเฟอร์ุนิเจอร์ุ ปรัุบตัวเพิ�มข้ึ้�นจาก
เดืือนก่อนหน�า โดำยเป็นิผู้ลมาจัากดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปรมิาณการผู้ลติปรับ
ตัวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากการผู่้อนิปรนิมาตรการควบคุมโรค ส่งผู้ลทำำาธุุรกิจั
หลายสาข้ากลับเปิดำดำำาเนิินิการ และผู้้�บริโภคสามารถเดิำนิทำางและออก
มาจัับจ่ัายใช�สอยไดำ�อย่างปกติมากข้้�นิ อีกทัำ�งจัากมาตรการเยียวยาข้อง
ภาครัฐ ทำำาให�ผู้้�บริโภคมีกำาลังซ่ื้�อเพิ�มข้้�นิ กระตุ�นิการใช�จ่ัายข้องผู้้�บริโภค 
ประกอบกับในิเด่ำอนิก่อนิหนิ�าประชาชนิลดำค่าใช�จ่ัายในิหมวดำสินิค�าคงทำนิ 
ส่งผู้ลทำำาให�ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิมีความต�องการมากข้้�นิ 
 ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�า ผู้้�ประกอบการประเมินิคำา
สั�งซ่ื้�อและปริมาณการผู้ลิตเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากปัญ่หาการแพร่ระบาดำข้อง
ไวรัสโควิดำ-19 คลี�คลาย และกิจักรรมทำางเศรษฐกิจัจัะฟ้ื้�นิตัว

ไม�และเฟอร์ุนิเจอร์ุ
ดัืชนีความเชื�อมั�น ปัจจุบันเพิ�มข้ึ้�นมาอยู่้่ที�รุะดัืบ 45.8 เป็นผู้ล

มาจากที�การุผู่้อนปรุนมาตรุการุ และมาตรุการุเยีู่ยู่วยู่าขึ้องภาครัุฐ ส่ง
ผู้ลทำาให�ผู้้�บริุโภคมีกำาลังซืื้�อ และออกมาจับจ่ายู่ใช�สอยู่เพิ�มข้ึ้�น ส่งผู้ล
ทำาให�มีคำาสั�งซืื้�อเพิ�มข้ึ้�น

ผู้ลิตภัณ์ฑ์จากโลหะ
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันเพิ�มข้ึ้�นมาอยู่้่ที�รุะดัืบ 32.3 

เนื�องจากการุให�บริุการุก่อสรุ�างปรุับตัวเพิ�มข้ึ้�น ส่งผู้ลทำาให�มีความ
ต�องการุวัสดุืก่อสรุ�าง ซ้ื้�งผู้ลิตภัณ์ฑ์จากโลหะเป็นวัสดุืหลักในการุ
ก่อสรุ�าง  ส่งผู้ลทำาให�มีคำาสั�งซืื้�อและปริุมาณ์การุผู้ลิตเพิ�มข้ึ้�น

สินค�าเกษตรุ
 ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันเพิ�มข้ึ้�นมาอยู่้่ที�รุะดัืบ 38.4 หลัง
จากมีการุปรุะกาศมาตรุการุผู่้อนปรุนรุะยู่ะที� 2 กิจการุดื�านเศรุษฐกิจ
และการุดืำาเนินชีวิตต่าง ๆ  ทั�งห�างสรุรุพสินค�า ศ้นย์ู่การุค�า ตลาดื และ
รุ�านค�า เปิดืให�ใช�บริุการุไดื�ตามปกติ ส่งผู้ลให�สามารุถส่งสินค�าออกส่้
ตลาดืไดื�มากข้ึ้�น  

ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ผู้ลิตภัณ์ฑ์จากโลหะ ปรัุบตัวเพิ�มข้ึ้�นจาก
เดืือนก่อนหน�า โดำยเปน็ิผู้ลมาจัากดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปรมิาณการผู้ลติปรับ
ตัวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากความต�องการวัสดุำใช�ในิการก่อสร�างข้องกลุ่มผู้้�รับ
เหมา จัากการไดำ�รับงานิโครงการก่อสร�างต่อเน่ิ�องรายเดิำม และการลงทุำนิ
ข้องธุุรกิจัรายใหม่ จ้ังมีการข้ยายตัวในิภาคการบริการก่อสร�าง และร�านิ
ค�าวัสดุำก่อสร�าง ทำำาให�ความต�องการวัสดุำก่อสร�างมากข้้�นิ ซ้ื้�งผู้ลิตภัณฑ์จัาก
โลหะเป็นิวัสดุำหลักในิการก่อสร�าง  ส่งผู้ลทำำาให�คำาสั�งซ่ื้�อเพิ�มข้้�นิ และกำาไร
ข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิอย่างเห็นิไดำ�ชัดำ

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์
คำาสั�งซ่ื้�อจัะปรับตัวลดำลง เน่ิ�องจัากเข้�าส่้ช่วงการเกษตร และช่วงหนิ�าฝนิ 
ซ้ื้�งจัะส่งผู้ลกระทำบต่องานิก่อสร�าง ทีำ�จัะให�บริการไดำ�เพียงการซ่ื้อมแซื้ม
เพียงเล็กนิ�อย 

ท่ำองเทีำ�ยว และกิจักรรมทำางเศรษฐกิจัเริ�มฟ้ื้�นิตัว ทำำาให�มีการใช�ป้ายโปรโมทำ
และโฆษณา ประกอบกับการเปิดำช่องทำางการค�าระหว่างประเทำศ ส่งผู้ล
ทำำาให�มีการส่งออกสินิค�ามากข้้�นิ เช่นิ การข้นิส่งไม�ยาง ผู่้านิด่ำานิปาดัำง-เบ
ซื้าร์ ทำำาให�ภาคการผู้ลิตยางและพลาสติกมีคำาสั�งซ่ื้�อเพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�
กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิอย่างมาก แม�ว่าจัะมีคำาสั�งซ่ื้�อเพิ�มข้้�นิ แต่
ธุุรกิจัมีการจั�างงานิเพิ�มข้้�นิเพยีงเล็กนิ�อย เน่ิ�องจัากการผู้ลติจัำาเปน็ิต�องใช�
แรงงานิรายเดิำมทีำ�มีทัำกษะและฝีม่อ

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์
ความต�องการสินิค�ายางและพลาสติกเพิ�มมากข้้�นิ เน่ิ�องจัากกิจักรรมทำาง
เศรษฐกจิัภายในิประเทำศฟ้ื้�นิตัว และธุุรกจิัทุำกสาข้าจัะกลบัมาดำำาเนิินิงานิ
ไดำ�อย่างปกติ



ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ สินค�าเกษตรุ ปรัุบตัวส้งข้ึ้�นจากเดืือนก่อน
หน�า โดำยเป็นิผู้ลมาจัากดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณการค�าเพิ�มข้้�นิ โดำย
เฉพาะคำาสั�งซ่ื้�อทีำ�เพิ�มข้้�นิจัากช่องทำางการข้ายออนิไลน์ิ เน่ิ�องจัาก
พฤติกรรมข้องผู้้�บริโภคทีำ�หันิมาใช�บริการออนิไลน์ิ ซ้ื้�งจัากการใช�ช่องทำาง
ออนิไลน์ิไม่จัำาเป็นิต�องใช�แรงงานิจัำานิวนิมาก ทำำาให�มีการปรับลดำการจั�าง
งานิลง อีกทัำ�งจัากมาตรการผู่้อนิปรนิระยะทีำ� 2 ทำำาให�ห�างสรรพสินิค�า 
ตลาดำ ร�านิค�าเปิดำให�ใช�บริการไดำ�ตามปกติ และผู้้�บริโภคบางกลุ่มเริ�มออก
มาใช�จ่ัายข้�างนิอกมากข้้�นิ ส่งผู้ลให�สามารถสง่สินิค�าออกส่้ตลาดำไดำ�มากข้้�นิ
 รวมถ้งจัากภาคเกษตรกรเร่งการทำำาเกษตรและบำารุงพ่ชผัู้กในิช่วงฤด้ำฝนิ 
ทำำาให�ผู้ลิตภัณฑ์ทำางการเกษตร อาทิำ ปุ�ย พ่ชพันิธ์ุุผัู้กผู้ลไม� พันิธ์ุุข้�าว ยา
กำาจััดำวัชพ่ช มีคำาสั�งซ่ื้�อเพิ�มข้้�นิ จัากปัจัจััยดัำงกล่าวส่งผู้ลทำำาให�กำาไรปรับตัว
เพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลให�ธุุรกิจัมีการลงทุำนิเพิ�มข้้�นิ 
 ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์
คำาสั�งซ่ื้�อจัะข้ยายตัวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากสถานิการณโ์ควิดำ-19 มีแนิวโนิ�มจัะ
คลี�คลายและมีมาตรการผู่้อนิปรนิมากข้้�นิ และเริ�มเข้�าส่้ฤด้ำกาลทำำาการ
เกษตร ทำำาให�เกษตรกรต�องการสินิค�าเกษตรเพิ�มข้้�นิ 
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สินค�าอุปโภคและบริุโภค
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันเพิ�มข้ึ้�นมาอยู่้่ที�รุะดัืบ 40.8 

เนื�องจากการุผู่้อนปรุนมาตรุการุควบคุมโรุค  ปรุะกอบกับห�างสรุรุพ
สินค�ามีขัึ้�นตอนและขึ้�อจำากัดืในการุใช�บริุการุ ผู้้�บริุโภคจ้งหันมาซืื้�อ
สินค�าในรุ�านค�ารุายู่ยู่่อยู่ทดืแทน ส่งผู้ลทำาให�มียู่อดืจำาหน่ายู่ปรัุบตัวเพิ�ม
ข้ึ้�น

ดัืชนีความเชื�อมั�นสินค�าอุปโภคและบริุโภค ปรัุบตัวเพิ�มข้ึ้�นจาก
เดืือนก่อนหน�า โดำยเป็นิผู้ลมาจัากดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณการค�าปรับ
ตัวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากภาครัฐมีการผู่้อนิปรนิมาตรการควบคุมโรค  และปลดำ
ล็อคดำาวน์ิ ทำำาให�ธุุรกิจัหลายสาข้ากลับมาดำำาเนิินิงานิไดำ� โดำยเฉพาะกลุ่ม
ร�านิค�าปลีกสินิค�าอุปโภคบริโภค จ้ังมีการซ่ื้�อสินิค�าจัากร�านิค�าส่งมากข้้�นิ  
อีกทัำ�งจัากจัำานิวนิคนิติดำเช่�อไวรัสโควิดำ-19 ทีำ�มีแนิวโนิ�มลดำลงอย่างต่อเน่ิ�อง
 ทำำาให�ประชาชนิคลายความกังวลและออกมาจัับจั่ายใช�สอยมากยิ�งข้้�นิ 
รวมถ้งจัากห�างสรรพสนิิค�าทีำ�มีขั้�นิตอนิและข้�อจัำากัดำในิการใช�บริการ ทำำาให�
ผู้้�บริโภคหันิมาซื้่�อสินิค�าในิร�านิค�ารายย่อยทำดำแทำนิ เนิ่�องจัากมีความ
สะดำวกสบายมากกว่า ส่งผู้ลทำำาให�ธุุรกิจัมีต�นิทุำนิค่าใช�จ่ัายในิการเปิดำร�านิ
เพิ�มข้้�นิ อย่างไรก็ตามจัากปัจัจััยคำาสั�งซ่ื้�อทีำ�เพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้อง
กิจัการเพิ�มข้้�นิตามไปดำ�วย

 ในิส่วนิคาดำการณ์3เด่ำอนิข้�างหนิ�า ผู้้�ประกอบการคาดำว่า
สถานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 จัะดีำข้้�นิ ประชาชนิสามารถ
กลับมาทำำางานิไดำ� และมีกำาลังซ่ื้�อในิการบริโภคสินิค�าไดำ�มากข้้�นิ

วัสดุืก่อสรุ�าง
 ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันเพิ�มข้ึ้�นมาอยู่้่ที�รุะดืับ 40.5 
เนื�องจากห�างรุ�านวัสดุืก่อสรุ�างหรืุอรุ�านวัสดุืก่อสรุ�างขึ้นาดืใหญ่ยัู่งคง
หยุู่ดืให�บริุการุตาม มาตรุการุควบคุมโรุคจ้งทำาให�ผู้้�บริุโภคหันมาใช�
บริุการุรุ�านวัสดุืก่อสรุ�างรุายู่ยู่่อยู่เพิ�มข้ึ้�น ทำาให�ยู่อดืคำาสั�งซืื้�อและ
ปริุมาณ์การุค�าเพิ�มข้ึ้�น

ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ วัสดุืก่อสรุ�าง ปรัุบตัวเพิ�มข้ึ้�นจากเดืือนกอ่น
หน�า โดำยเป็นิผู้ลมาจัากดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณการค�าทีำ�เพิ�มข้้�นิ 
เน่ิ�องจัากห�างร�านิวัสดุำก่อสร�างหร่อร�านิวัสดุำก่อสร�างข้นิาดำใหญ่่ยงัคงหยุดำ
ให�บริการตาม มาตรการควบคุมโรค ว่าดำ�วยการสั�งปิดำสถานิทีำ�เสี�ยงต่อการ
แพร่เช่�อไวรัสโควิดำ-19 ทำำาให�ผู้้�บริโภคหันิมาใช�บริการร�านิวัสดุำก่อสร�างราย
ย่อยธุรรมดำาทัำ�วไป ส่งผู้ลทำำาให�ธุุรกิจัมีการสต็อกสินิค�า และจั�างงานิเพิ�ม
ข้้�นิเน่ิ�องจัากร�านิวัสดุำก่อสร�างจัำาเป็นิทีำ�จัะต�องใช�แรงงานิในิการข้นิย�าย
สินิค�า อีกทัำ�งมีค่าใช�จ่ัายในิการกลับมาเปิดำหนิ�าร�านิ ส่งผู้ลทำำาให�ธุุรกิจัมี
ต�นิทุำนิปรับตัวเพิ�มส้งข้้�นิ อยา่งไรก็ตามจัากปัจัจััยคำาสั�งซ่ื้�อทีำ�เพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ล
ทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิตามไปดำ�วย 

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์คำา
สั�งซ่ื้�อลดำลง เน่ิ�องจัากอย้่ในิช่วงฤด้ำฝนิซ้ื้�งเป็นิช่วงทีำ�ผู้้�คนิไม่ค่อยนิิยม
ก่อสร�างและสนิิค�าบางชนิิดำหากโดำนิความช่�นิมากจัะเกดิำความเสยีหายไดำ�
 เช่นิ ป้นิ เหล็ก ไม� เป็นิต�นิ รวมถ้งห�างร�านิวัสดุำก่อสร�างหร่อร�านิวัสดุำ
ก่อสร�างข้นิาดำใหญ่่จัะเปิดำให�บริการ จ้ังคาดำว่าผู้้�บริโภคทีำ�เคยใช�บริการจัะ
กลับไปใช�บริการตามปกติ 

รุถจักรุยู่านยู่นต์และรุถยู่นต์
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันเพิ�มข้ึ้�นมาอยู่้่ที�รุะดัืบปัจจุบัน45.9

 เนื�องจากในหลายู่ๆจงัหวัดืเริุ�มมีการุปลดื Lockdown ทำาให�ปรุะชาชน
มีการุเดิืนทางทั�งการุออกมาจับจ่ายู่ใช�สอยู่ และทำางานเพิ�มข้ึ้�น ทำาให�มี
ความต�องการุบำารุุงและซ่ื้อมแซื้มยู่านพาหนะเพิ�มข้ึ้�น ภายู่หลังที�ไม่ไดื�
ใช�งานในช่วงกักตัว 
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อุปโภคและบริุโภค (ดัื�งเดิืม)
ดัืชนีความเชื�อมั�นฯ ปัจจุบันเพิ�มข้ึ้�นมาอยู่้่ที�รุะดัืบ 40.6 

เนื�องจากผู้้�บริุโภคยัู่งคงกังวลต่อการุติดืเชื�อ จ้งยัู่งลดืการุออกเดิืนทาง
ไปใช�จ่ายู่ที�ห�างสรุรุพสินค�า และตลาดื จ้งหันมาใช�บริุการุรุ�านโชว์ห่วยู่
 และรุ�านค�าใกล�บ�านทดืแทน 

อุปโภคและบริุโภค (modern trade)
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันเพิ�มข้ึ้�นมาอยู่้่ที�รุะดัืบ 46.9 จาก

การุยู่กเลิกมาตรุการุห�ามขึ้ายู่แอลกอฮอล์ และจากการุผู่้อนปรุน
มาตรุการุเคอรุ์ฟิว ทำาให�ธุุรุกิจสามารุถดืำาเนินการุไดื�มากข้ึ้�น และผู้้�
บริุโภคออกมาจับจ่ายู่ใช�สอยู่เพิ�มข้ึ้�นทั�งสินค�าอุปโภคบริุโภคและสินค�า
ด้ืแลสุขึ้อนามัยู่

ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ อุปโภค/บริุโภค (Modern trade) ปรัุบ
ตัวเพิ�มข้ึ้�นจากเดืือนก่อนหน�า โดำยเป็นิผู้ลมาจัากดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อและ
ปริมาณการค�าเพิ�มข้้�นิ โดำยเฉพาะสินิค�าประเภทำแอลกอฮอล์ ซ้ื้�งเป็นิสินิค�า
หลักทีำ�สร�างรายไดำ�ข้องกิจัการ เนิ่�องจัากภาครัฐไดำ�มีการยกเลิกมาตรการ
ห�ามจัำาหน่ิายแอลกอฮอล์ รวมถ้งสินิค�าประเภทำสุข้อนิามัย เช่นิ เจัล
แอลกอฮอล์ หนิ�ากากอนิามัย ยงัคงมียอดำข้ายเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากประชาชนิ
ตระหนัิกเร่�องโรคและการด้ำแลสุข้ภาพมาก  อีกทัำ�งจัากมาตรการเยียวยา 
ทำำาให�ประชาชนิมีกำาลังซ่ื้�อปรับตัวเพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลให�มีการออกมาจัับจั่าย
ใช�สอยในิสินิค�าอุปโภคและบริโภคมากข้้�นิจัากการลดำการบริโภคในิเด่ำอนิ
ก่อนิหนิ�า อยา่งไรกต็ามจัากการกลบัมาเปดิำกิจัการ  ส่งผู้ลทำำาให�ธุุรกิจัมีค่า
ใช�จ่ัายเพิ�มข้้�นิ แต่จัากปัจัจััยคำาสั�งซ่ื้�อ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัว
เพิ�มข้้�นิ

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณว่์า
จัะมียอดำข้ายสินิค�าไดำ�เพิ�มข้้�นิ โดำยเฉพาะในิหมวดำสินิค�าเคร่�องด่ำ�ม 
เน่ิ�องจัากการปลดำล็อคมาตรการห�ามข้ายเคร่�องด่ำ�มแอลกอฮอล์ ประกอบ
กับผู้้�บริโภคจัะมีกำาลังซ่ื้�อเพิ�มข้้�นิจัากการกลับมาทำำางานิ 

ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ รุถจักรุยู่านยู่นต์/รุถยู่นต์ ปรัุบตัวเพิ�มข้ึ้�น
จากเดืือนก่อนหน�า โดำยเป็นิผู้ลมาจัากดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณการค�า
ทีำ�เพิ�มข้้�นิอยา่งมาก โดำยเฉพาะการให�บริการดำ�านิบำารุงและซ่ื้อมแซื้มรถ ซ้ื้�ง
ล้กค�าส่วนิใหญ่่เป็นิล้กค�าประจัำาอย้แ่ล�ว และจัากการผู่้อนิปรนิมาตรการ
ควบคุมโรค และการปลดำล็อคดำาวน์ิ ในิหลายๆจัังหวัดำส่งผู้ลให�มีการออก
เดิำนิทำางทัำ�งการออกมาจัับจ่ัายใช�สอย และทำำางานิเพิ�มข้้�นิ ทำำาให�ประชาชนิ
มีความต�องการบำารุงและซ่ื้อมแซื้ม ภายหลังทีำ�ไม่ไดำ�ใช�งานิยานิพาหนิะในิ
ช่วงกักตัว ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการเพิ�มข้้�นิอย่างเห็นิไดำ�ชัดำ และจัาก
การกลับมาเปิดำดำำาเนิินิการ ธุุรกิจัมีต�นิทุำนิเพิ�มข้้�นิ จัากค่าข้นิส่งอุปกรณ์
/อะไหล่ ซ้ื้�งเป็นิสินิค�าทีำ�ไม่สามารถสต็อกเก็บไว�ไดำ� เน่ิ�องจัากมีความแตก
ต่างกันิข้องยี�ห�อข้องยานิพาหนิะ  และมีการจั�างงานิเพิ�มข้้�นิ ซ้ื้�งเป็นิจั�าง
งานิล้กจั�างรายเดิำมหลังจัากทีำ�ให�พักงานิในิช่วงปิดำกิจัการ 

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า  ผู้้�ประกอบการณค์าดำการณ์
จัะมีคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณการค�าทีำ�เพิ�มข้้�นิ จัากสถานิการณ์การแพร่ระบาดำ
ข้องไวรัสโควิดำ-19 คลี�คลาย ส่งผู้ลทำำาให�กิจักรรมทำางเศรษฐกิจัฟ้ื้�นิตัว 
ประชาชนิมีการเดิำนิทำางมากข้้�นิ 

 ดัืชนีความเชื�อมั�นฯ อุปโภค/บริุโภค(ดัื�งเดิืม) ปรุบัตัวเพิ�มจาก
เดืือนก่อนหน�า โดำยเป็นิผู้ลมาจัากดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณการค�าเพิ�ม
ข้้�นิ เน่ิ�องจัากสถานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 ส่งผู้ลให�มี
มาตรการปิดำสถานิทีำ�เสี�ยงต่างๆชั�วคราว ซ้ื้�งรวมไปถ้งห�างสรรพสินิค�า และ
ตลาดำ และแม�ว่าจัะมีการผู่้อนิปรนิมาตรการควบคุมโรค แต่ผู้้�บริโภคยัง
คงมีความกังวลต่อการติดำเช่�อ จ้ังยงัไม่สามารถออกไปจัับจัา่ยใช�สอยทีำ�ห�าง
สรรพสินิค�าไดำ� ทำำาให�ผู้้�บริโภคหันิมาใช�บริการร�านิโชว์ห่วย และร�านิค�าใกล�
บ�านิเพิ�มข้้�นิ อีกทัำ�งเข้�าส่้ช่วงฤด้ำการเกษตร ส่งผู้ลทำำาให�กลุ่มแรงงานิ
เกษตรกร มีความต�องการสินิค�าอุปโภคบริโภคเพิ�มมากข้้�นิ จัากปัจัจััยดัำง
กล่าวส่งผู้ลทำำาให�ธุุรกิจัมียอดำคำาสั�งซ่ื้�อปรับตัวเพิ�มข้้�นิ  แม�ธุุรกิจัจัะมีการ
ข้ยายตัวดำ�านิค่าใช�จ่ัาย แต่จัากมาตรการช่วยเหล่อดำ�านิค่าไฟื้และค่านิำ�า
ข้องภาครัฐ ส่งผู้ลทำำาให�ธุุรกิจัมีต�นิทุำนิเพิ�มข้้�นิเพียงเล็กนิ�อย อีกทัำ�งธุุรกิจั
ส่วนิใหญ่่เป็นิใช�แรงงานิในิครอบครัว การจั�างงานิจ้ังค่อนิข้�างคงตัว
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สถานีนำ�ามัน
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันเพิ�มข้ึ้�นมาอยู่้่ที�รุะดัืบ 41.9 

เนื�องจากการุผู้่อนปรุนมาตรุการุควบคุมโรุค ทำาให�ปรุะชาชนออกมา
จับจ่ายู่ใช�สอยู่ และเดิืนทางสัญจรุ รุวมไปถ้งเขึ้�าส่้ช่วงทำาการุเกษตรุ 
จ้งมีการุใช�เครืุ�องจักรุในการุทำาการุเกษตรุมากข้ึ้�น ส่งผู้ลให�มีความ
ต�องการุใช�นำ�ามันเพิ�มมากยิู่�งข้ึ้�น 

ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ สถานีนำ�ามัน ปรัุบตัวเพิ�มข้ึ้�นจากเดืือนก่อน
หน�า โดำยเป็นิผู้ลมาจัากล้กค�ากลุ่มเกษตรกร เริ�มเข้�าส่้ช่วงทำำาการเกษตร 
ส่งผู้ลทำำาให�มีการใช�เคร่�องจัักรทำางการการเกษตร อีกทัำ�งมีการผู่้อนิปรนิ
มาตรการควบคุมโรค ทำำาให�ตลาดำห�างสรรพสินิค�า หร่อสถานิทีำ�ต่าง ๆ  กลับ
มาเปิดำดำำาเนิินิการ ประชาชนิเริ�มออกมาจัับจ่ัายใช�สอย และเดิำนิทำางสัญ่จัร
เพิ�มข้้�นิ รวมถ้งรถโดำยสารประจัำาทำาง รถข้นิส่งสินิค�า ทีำ�เริ�มกลับมาให�
บริการ ส่งผู้ลให�มีความต�องการใช�นิำ�ามันิเพิ�มมากยิ�งข้้�นิ ทำำาให�ธุุรกิจัมี
ต�นิทุำนิค่าใช�จ่ัายปรับตัวเพิ�มส้งข้้�นิในิการเปิดำสถานีิ และการจั�างงานิ 
อยา่งไรก็ตามจัากคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณการค�า ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการ
 และการลงทุำนิเพิ�มข้้�นิ 

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า ผู้้�ประกอบการประเมินิคำา
สั�งซ่ื้�อ และปริมาณการค�าเพิ�มมากข้้�นิ เน่ิ�องจัากคาดำการณ์ว่า ประชาชนิ
จัะออกจัากบ�านิมากข้้�นิ รวมไปถ้งล้กค�าทีำ�เป็นิพนัิกงานิ และแรงงานิ กลับ
มาทำำางานิตามเดิำม และมีการ Work from home ลดำลง เน่ิ�องจัาก
สถานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 มีแนิวโนิ�มจัะคลี�คลาย

ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิอย่างเห็นิไดำ�ชัดำ
ในิส่วนิคาดำการณ์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�า ผู้้�ประกอบการส่วนิใหญ่่คาดำ

การณ์ภาวะเศรษฐกิจัจัะปรับตัวดีำข้้�นิ เน่ิ�องจัากมีการผู่้อนิปรนิมาตรการ
ล็อคดำาวน์ิ ทำำาให�ผู้้�บริโภคเริ�มออกมาจัับจ่ัายใช�สอยมากยิ�งข้้�นิและผู้้�
ประกอบการมีความเช่�อมั�นิต่อราคาสินิค�าจัะลดำความผู้ันิผู้วนิเม่�อผู่้านิ
สถานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 คลี�คลาย

การุก่อสรุ�าง
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันเพิ�มข้ึ้�นมาอยู่้่ที�รุะดัืบ 41.1 

เนื�องจากสถานการุณ์์การุแพรุ่รุะบาดืขึ้องไวรัุสโควิดื-19 เริุ�มคลี�คลายู่
 ส่งผู้ลทำาให�มีโครุงการุก่อสรุ�างธุุรุกิจรุายู่ใหม่เพิ�มข้ึ้�น และโครุงการุที�
ถ้กพักไว�ในช่วงเดืือนก่อนหน�ากลับมาดืำาเนินการุก่อสรุ�าง ส่งผู้ลทำาให�
กำาไรุขึ้องกิจการุปรัุบตัวเพิ�มข้ึ้�น

ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ การุก่อสรุ�าง ปรัุบตัวเพิ�มข้ึ้�นจากเดืือนก่อน
หน�า โดำยเป็นิผู้ลมาจัากดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณการบริการปรับตัวเพิ�ม
ข้้�นิเล็กนิ�อย เน่ิ�องจัากการผู่้อนิปรนิมาตรการควบคุมโรค ทำำาให�โครงการ
ก่อสร�างทีำ�ถ้กพักไว�ในิเด่ำอนิก่อนิหนิ�าสามารถกลับมาดำำาเนิินิการไดำ� อีกทัำ�ง
ความต�องการก่อสร�างข้องธุุรกิจัทีำ�ยังไม่เปิดำให�บริการ และธุุรกิจัรายใหม่
ทีำ�เริ�มการลงทำนุิ ภายหลงัการเหน็ิแนิวโนิ�มสถานิการณก์ารแพรร่ะบาดำข้อง
ไวรัสโควิดำ-19 จัะคลี�คลาย ส่งผู้ลทำำาให�มีปริมาณการให�บริการเพิ�มข้้�นิ 
ทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรบัตัวเพิ�มข้้�นิ  และในิส่วนิข้องการจั�างงานิปรบัตัว
เพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากการให�บริการกอ่สร�างต�องใช�จัำานิวนิแรงงานิจัำานิวนิมาก
 ซ้ื้�งแรงงานิสว่นิใหญ่่จัะเปน็ิแรงงานิกลุ่มเดิำมทีำ�ถ้กพักงานิในิเด่ำอนิกอ่นิหนิ�า
 เพราะผู้้�ประกอบการต�องการแรงงานิทีำ�มีความสามารถและมีทัำกษะการ
ทำำางานิอย้แ่ล�ว

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า ผู้้�ประกอบการการก่อสร�าง
คาดำว่าคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณการบริการจัะเพิ�มส้งข้้�นิ เน่ิ�องจัากภาคการ
ลงทุำนิจัะกลับมาฟ้ื้�นิตัว ตามภาวะเศรษฐกิจัทีำ�ปรับตัวดีำข้้�นิ 



การุท่องเที�ยู่ว
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันเพิ�มข้ึ้�นมาอยู่้่ที�รุะดัืบ 43.0 

เนื�องจาก ผู้้�ปรุะกอบการุไดื�มีการุเพิ�มกลยุู่ทธ์ุเพื�อให�ขึ้ายู่สินค�าและ
บริุการุไดื�มากข้ึ้�น ผู้้�บริุโภคเริุ�มออกมาใช�บริุการุมากข้ึ้�นหลังจากผู่้าน
ช่วงล็อกดืาวว์

ดัำชนีความเชื�อมั�น ฯ การุท่องเที�ยู่ว ปรัุบตัวเพิ�มข้ึ้�นจากเดืือน
ก่อนหน�า เป็นิผู้ลมาจัากดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปรมิาณการบรกิารปรับตัวเพิ�ม
ข้้�นิ  เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการไดำ�มีการปรับตัวเพ่�อกระตุ�นิให�ประชาชนิออก
มาท่ำองเทีำ�ยว โดำยมีการเปลี�ยนิกลยุทำธ์ุการให�บริการ เช่นิการรวมกลุ่มข้อง
บริษัทำเพ่�อข้ายทัำวร์ ซ้ื้�งจัากสถานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 
มีแนิวโนิ�มคลี�คลาย และการผู่้อนิปรนิมาตรการควบคุมโรค ส่งผู้ลทำำาให�
ประชาชนิบางส่วนิทีำ�คลายกังวลเริ�มออกมาท่ำองเทีำ�ยว โดำยเฉพาะกลุ่มนัิก
ท่ำองเทีำ�ยวชาวไทำย ส่งผู้ลให�คำาสั�งซ่ื้�อเพิ�มมากข้้�นิ เม่�อการทำอ่งเทีำ�ยวเริ�มกลับ
มาเคล่�อนิไหวอีกครั�งหลังผู่้านิช่วงหยุดำยาว ผู้้�ประกอบการจ้ังมีการจั�าง
งานิ และลงทุำนิเพิ�มข้้�นิ เพ่�อรองรับจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวในิอนิาคต 

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์
จัะเปลี�ยนิแผู้นิการให�บริการ จัากการรวมกลุ่มแยกมาให�บริการเองเหม่อนิ
เดิำม และมีการเพิ�มโปรโมชั�นิ หร่อ จััดำโปรโมชั�นิลดำราคา ให�สอดำคล�องกับ
สถานิการณ์ในิอนิาคต เน่ิ�องจัากประเมินิจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวทัำ�งชาวไทำย
และชาวต่างชาติปรับตัวเพิ�มข้้�นิ
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บริุการุสุขึ้ภาพและความงาม
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันเพิ�มข้ึ้�นมาอยู่้่ที�รุะดัืบ 41.6  

เนื�องจากการุผู่้อนปรุนมาตรุการุควบคุมโรุคส่งผู้ลทำาให�รุ�านเสริุมสวยู่
กลับมาดืำาเนินกิจการุไดื� ผู้้�บริุโภคจ้งมีความต�องการุใช�บริุการุมากข้ึ้�น 
อีกทั�งจากปรุะชาชนที�เริุ�มออกมาขึ้�างนอก มีความต�องการุสินค�าด้ืแล
สุขึ้ภาพ เพื�อป้องกันและสรุ�างความมั�นใจในการุดืำาเนินชีวิต

ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ บริุการุดื�านสุขึ้ภาพ/ความงาม ปรัุบตัวเพิ�ม
ข้ึ้�นจากเดืือนก่อนหน�า เป็นิผู้ลมาจัากดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณการ
บริการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ  เน่ิ�องจัากธุุรกิจัเสริมความงาม  ถ้กสั�งปิดำกิจัการ
ชั�วคราวตามมาตรการควบคุมโรค ภายหลังการผู่้อนิปรนิมาตรการ ธุุรกิจั
สามารถกลับมาดำำาเนิินิการไดำ� ส่งผู้ลทำำาให�ผู้้�บริโภคมีความต�องการใช�
บริการเพิ�มมากข้้�นิ โดำยเฉพาะเป็นิกลุ่มล้กค�าประจัำาทีำ�รอใช�บริการ และ
แม�ว่าประชาชนิจัะมีการออกมาข้�างนิอกมากข้้�นิ แต่ยังคงมีความ
ระมัดำระวังอย่างต่อเน่ิ�อง เพ่�อป้องกันิและสร�างความมั�นิใจัในิการดำำาเนิินิ
ชีวิต จ้ังต�องการสินิค�าด้ำแลสุข้ภาพ เช่นิ หนิ�ากากอนิามัย เจัลแอลกอฮอล์
ล�างม่อ เป็นิต�นิ จัากปัจัจััยดัำงกล่าวส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�ม
ข้้�นิอย่างมาก และในิส่วนิการจั�างงานิปรับตัวเพิ�มข้้�นิ ตามความต�องการ
ใช�บริการ รวมถ้งผู้้�ประกอบการต�องใช�แรงงานิในิการให�บริการดำ�านิความ
ปลอดำภัยแก่ล้กค�า 

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์
สถานิการณ์จัะปรับตัวดีำข้้�นิ และธุุรกิจัส่วนิใหญ่่ เตรียมความพร�อมกับการ
ให�บริการ และกระตุ�นิความต�องการข้องผู้้�บริโภคโดำยการจััดำโปรโมชั�นิ 
เช่นิ การให�ส่วนิลดำ และการจััดำแพ็คเกจั เป็นิต�นิ 

การุขึ้นส่งสินค�า
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันเพิ�มข้ึ้�นมาอยู่้่ที�รุะดัืบ 38.7 จาก

การุเริุ�มมีการุผู่้อนปรุนมาตรุการุควบคุมโรุค เช่น กิจการุรุ�านอาหารุ 
ตลาดื กิจการุค�าปลีก-ส่งต่างๆ ที�สามารุถเปิดืให�บริุการุไดื�ในเวลาและ
ตามกติกาที�กำาหนดื รุวมทั�งสามารุถขึ้นสง่สินค�าภายู่ในปรุะเทศไดื�หลาก
หลายู่ปรุะเภทมากข้ึ้�น  ซ้ื้�งส่งผู้ลต่อคำาสั�งซืื้�อและการุใช�บริุการุที�เพิ�ม

ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ดื�านการุขึ้นส่งสินค�า ปรัุบตัวเพิ�มข้ึ้�นจาก
เดืือนก่อนหน�า โดำยเป็นิผู้ลมาจัากสถานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องไวรัส
โควิดำ-19 มีแนิวโนิ�มจัะคลี�คลายจัากจัำานิวนิผู้้�ติดำเช่�อทีำ�ลดำลงอยา่งต่อเน่ิ�อง
 ทำำาให�มีการผู่้อนิปรนิมาตรการควบคุมโรค ส่งผู้ลทำำาให�ธุุรกิจัข้นิส่งสินิค�า 
สามารถข้นิส่งสินิค�าไดำ�หลากหลายประเภทำ และมีเวลาในิการข้นิส่งเพิ�ม
มากข้้�นิ  อีกทัำ�งห�างสรรพสินิค�า และตลาดำกลับมาเปิดำตัว ทำำาให�มีความ
ต�องการใช�บริการข้นิส่งสินิค�า เช่นิผัู้ก ผู้ลไม�  เป็นิต�นิ ส่งผู้ลทำำาให�คำาสั�งซ่ื้�อ
 ปริมาณการให�บริการเพิ�มข้้�นิ  และกำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ  อีก
ทัำ�งยังส่งผู้ลต่อกลุ่มแรงงานิ หลงัจัากการถ้กพักงานิในิเด่ำอนิก่อนิหนิ�ากลับ
มาทำำางานิไดำ�ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิ  อย่างไรก็ตามจัากกิจักรรมทำางดำ�านิ
เศรษฐกิจัทีำ�เริ�มกลับมาดำำาเนิินิการ และประชาชนิเริ�มออกเดิำนิทำางสัญ่จัร 
ส่งผู้ลทำำาให�ราคานิำ�ามันิปรับตัวเพิ�มส้งข้้�นิ ซ้ื้�งกระทำบต่อดำ�านิต�นิทุำนิข้อง
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ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ดื�านการุขึ้นส่งมวลชน (ไม่ปรุะจำาทาง) 
ปรัุบตัวเพิ�มข้ึ้�นจากเดืือนกอ่นหน�า โดำยเปน็ิผู้ลมาจัากดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และ
ปริมาณการบริการทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากการผู่้อนิปรนิมาตรการ
ควบคุมโรค และประชาชนิเริ�มมีการออกมาทำำากิจักรรมทัำ�งทำางสังคม และ
เศรษฐกิจัต่างๆเพิ�มข้้�นิ ทำำาให�ประชาชนิเดิำนิทำางออกนิอกบ�านิมากข้้�นิ  อีก
ทัำ�งผู้้�ประกอบการมีการปรับกลยุทำธ์ุหลังจัากการไดำ�รับผู้ลกระทำบจัาก
สถานิการณ์การแพร่ระบาดำไวรัสโควิดำ – 19  เช่นิ จััดำโปรโมชั�นิลดำราคา
ค่าเช่ารถ ส่งผู้ลทำำาให�มีผู้้�มาใช�บริการเพิ�มข้้�นิ  อยา่งไรก็ตามแม�จัะมีจัำานิวนิ
ผู้้�มาใช�บริการเพิ�มข้้�นิ แต่ผู้้�ประกอบการยังสามารถรองรับความต�องการ
ไดำ� จ้ังยงัไม่มีการจั�างงานิเพิ�มข้้�นิ ทำำาให�ต�นิทุำนิค่าใช�จ่ัายลดำลง ประกอบกบั
จัากปัจัจััยคำาสั�งซ่ื้�อเพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ
อย่างมาก

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณว่์า
จัะมีผู้้�มาใช�บริการเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากกิจักรรมทำางสังคม และเศรษฐกิจั
ภายในิประเทำศจัะฟ้ื้�นิตัว ภายหลังปัญ่หาการแพร่ระบาดำไวรัสโควิดำ-19 
คลี�คลาย

สันทนาการุ วัฒนธุรุรุมและกีฬา
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันเพิ�มข้ึ้�นมาอยู่้่ที�รุะดัืบ 40.5 

เนื�องจากการุผู่้อนปรุนมาตรุการุควบคุมโรุค ส่งผู้ลทำาให�ธุุรุกิจกลับมา
เปิดืดืำาเนินการุไดื� ปรุะกอบกับความต�องการุขึ้องล้กค�าเพิ�มข้ึ้�น จากการุ
ไม่ไดื�บริุการุนานในช่วงกักตัว

ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ สันทนาการุ/วัฒนธุรุรุม/การุกีฬา ปรัุบตัว
เพิ�มข้ึ้�นจากเดืือนก่อนหน�า โดำยเป็นิผู้ลมาจัากดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ
การบรกิารปรบัตัวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากการผู้อ่นิปรนิมาตรการควบคมุโรคสง่
ผู้ลทำำาให�ธุุรกิจักลับมาดำำาเนิินิการไดำ� อีกทัำ�งธุุรกิจัมีการเพิ�มช่องทำางการข้าย
ผู่้านิออนิไลน์ิเพิ�มข้้�นิ เช่นิร�านิบอร์ดำเกมทีำ�ไม่สามารถเปิดำโซื้นินัิ�งเล่นิไดำ�แต่
ยังเปิดำให�ผู้้�ใช�บริการมาซ่ื้�อข้ายเกมส์  และฟิื้ตเนิสเซื้นิเตอร์ทีำ�สามารถเปิดำ
ไดำ�แค่บางโซื้นิตามข้�อกำาหนิดำข้องมาตรการควบคุมโรค เม่�อธุุรกิจักลับมา
เปิดำตัว ส่งผู้ลทำำาให�มีความต�องการใช�บริการเพิ�มข้้�นิ โดำยเฉพาะในิกลุ่ม
ล้กค�าประจัำา รวมถ้งการให�บริการเทำรนิเนิอร์ผู่้านิช่องทำางออนิไลน์ิ 
สำาหรับกลุ่มล้กค�าทีำ�มีความกังวลต่อความปลอดำภัย และเพ่�อสร�างความ
มั�นิใจัให�แก่ผู้้�มาใช�บริการ จ้ังมีการจั�างงานิเพิ�มข้้�นิเพ่�อด้ำแลความสะอาดำ 
และกฎระเบียบในิการปฏิิบัติ ส่งผู้ลทำำาให�มีต�นิทุำนิค่าใช�จ่ัายเพิ�มส้งข้้�นิ 
อย่างไรก็ตามจัากปัจัจััยคำาสั�งซ่ื้�อ ทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มส้ง
ข้้�นิ 

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�าผู้้�ประกอบการณ์คาดำว่า
กิจัการจัะสามารถเปิดำโซื้นิร�านิอย่างเต็มร้ปแบบเน่ิ�องจัากจัำานิวนิยอดำผู้้�
ป่วยทีำ�มีจัำานิวนิลดำลง จ้ังทำำาให�มีผู้้�เข้�าใช�บริการทีำ�จัะเข้�ามาใช�บริการทำาง
ร�านิเพิ�มข้้�นิ  และทำางผู้้�ประกอบการไดำ�ทำำาการปรับปรุงบางส่วนิข้องทำาง
กิจัการทำำาให�ให�ผู้้�ประกอบการมั�นิใจัว่าจัะสามารถรับผู้้�เข้�าใช�บริการเพิ�ม

การุขึ้นส่งมวลชน (ไม่ปรุะจำาทาง)
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันเพิ�มข้ึ้�นมาอยู่้่ที�รุะดัืบ 31.6 

เนื�องจากการุผู่้อนปรุนมาตรุการุควบคุมโรุค และปรุะชาชนเริุ�มมีการุ
ออกมาทำากิจกรุรุมทั�งทางสังคม และเศรุษฐกิจต่างๆเพิ�มข้ึ้�น ทำาให�
ปรุะชาชนเดิืนทางออกนอกบ�านมากข้ึ้�น ส่งผู้ลให�มีผู้้�ใช�บริุการุเพิ�มข้ึ้�น

กิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิตามไปดำ�วย
ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์

การให�บริการข้นิส่งสินิค�าจัะมีการปรับตัวดีำข้้�นิ หลังจัากสถานิการณ์การ
แพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 คลี�คลาย  รวมทัำ�งคาดำการณ์ตลาดำนิำาเข้�า
และส่งออกสินิค�าระหว่างประเทำศจัะกลับมาเปิดำตัว ทำำาให�จัะมีการข้นิส่ง
สินิค�าเพิ�มข้้�นิ



โรุงแรุม เกสด์ืเฮาส์และบังกะโล
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันเพิ�มข้ึ้�นมาอยู่้่ที�รุะดัืบ 42.2 เป็น

ผู้ลจากการุผู้่อนปรุนมาตรุการุควบคุมโรุค ส่งผู้ลทำาให�มีการุเดิืนทาง
ภายู่ในปรุะเทศมากข้ึ้�น  รุวมถ้งจำานวนนักท่องเที�ยู่วภายู่ในปรุะเทศที�
เริุ�มคลายู่ความกังวล และเดิืนทางท่องเที�ยู่ว ส่งผู้ลทำาให�มีจำานวนผู้้�มา

ใช�บริุการุเพิ�มข้ึ้�นอยู่่างมาก

ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ โรุงแรุม/เกสต์เฮาส์/บังกะโล ปรัุบตัวเพิ�ม
ข้ึ้�นจากเดืือนก่อนหน�า โดำยเป็นิผู้ลมาจัากดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณการ
บริการปรบัตัวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากการผู้อ่นิปรนิมาตรการควบคมุโรค ส่งผู้ล
ทำำาให�มีการเดิำนิทำางภายในิประเทำศมากข้้�นิ  รวมถ้งจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยว
ภายในิประเทำศทีำ�เริ�มคลายความกังวล และเดิำนิทำางท่ำองเทีำ�ยวมากข้้�นิ และ
แม�ว่าจัะมีการผู่้อนิปรนิมาตรการควบคุมโรค แต่ยงัมีมาตรการเคอร์ฟิื้ว ทีำ�
เป็นิข้�อจัำากัดำในิการเดิำนิทำาง ส่งผู้ลทำำาให�ประชาชนิทีำ�มีการเดิำนิทำางไกล
ต�องหาทีำ�พักระหว่างทำาง ส่งผู้ลทำำาให�มีจัำานิวนิผู้้�มาใช�บริการเพิ�มข้้�นิอย่าง
มากจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ปิดำตัวชั�วคราว ทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�ม
ข้้�นิอยา่งเห็นิไดำ�ชัดำ ซ้ื้�งส่งผู้ลดีำต่อกลุ่มแรงงานิทีำ�ถ้กพักงานิ สามารถกลบัมา
ทำำางานิไดำ�

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า ผู้้�ประกอบการประเมินิคำา
สั�งซ่ื้�อ และปริมาณการให�บริการจัะปรับตัวส้งข้้�นิ เน่ิ�องจัากสถานิการณ์
การแพรร่ะบาดำข้องไวรัสในิปัจัจุับันิเริ�มดีำข้้�นิ และสถานิทีำ�ท่ำองเทีำ�ยวเริ�มเปิดำ
ให�บริการ ผู้้�ประกอบการจ้ังคาดำการณ์จัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวปรับตัวเพิ�ม
ข้้�นิ

รุ�านอาหารุและภัตตาคารุ
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันเพิ�มข้ึ้�นมาอยู่้่ที�รุะดัืบ 40.4 จาก

การุผู่้อนคลายู่มาตรุการุควบคุมโรุคต่าง ๆ  ทำาให�รุ�านอาหารุกลับมา
ดืำาเนินงานไดื�อยู่่างเต็มปรุะสิทธิุภาพ อีกทั�งจากมาตรุการุเยีู่ยู่วยู่าขึ้อง
ภาครัุฐ ส่งผู้ลทำาให�ปรุะชาชนมีกำาลังซืื้�อเพิ�มข้ึ้�น ซ้ื้�งกรุะตุ�นการุออกมา
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ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ รุ�านอาหารุ/ภัตตาคารุ ปรัุบตัวเพิ�มข้ึ้�นจาก
เดืือนก่อนหน�า โดำยเป็นิผู้ลมาจัากการผู่้อนิปรนิมาตรการควบคุมโรคต่าง
 ๆ  และจัำานิวนิผู้้�ติดำเช่�อทีำ�ลดำลงอยา่งต่อเน่ิ�อง ส่งผู้ลทำำาให�ร�านิอาหารดำำาเนิินิ
งานิไดำ�อยา่งเต็มกำาลัง และประชาชนิเริ�มคลายความกังวล ออกมาจัับจ่ัาย
ใช�สอยเพิ�มข้้�นิ ประกอบกับจัากมาตรการเยียวยาข้องภาครัฐ ทำำาให�ผู้้�
บริโภคมกีำาลังซ่ื้�อเพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�คำาสั�งซ่ื้�อ และปรมิาณการบรกิารเพิ�ม
มากข้้�นิ ทำำาให�มีการจั�างงานิเพิ�มข้้�นิ ซ้ื้�งส่วนิใหญ่่เป็นิการจั�างงานิกลุ่ม
แรงงานิเดำิม ทีำ�ถ้กพักงานิไปในิช่วงเด่ำอนิก่อนิหนิ�า ส่งผู้ลทำำาให�ธุุรกิจัมี
ต�นิทุำนิปรับตัวเพิ�มส้งข้้�นิไปดำ�วย อย่างไรก็ตามจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ ส่ง
ผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการเพิ�มข้้�นิอย่างเห็นิไดำ�ชัดำ

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า ผู้้�ประกอบการประเมินิคำา
สั�งซ่ื้�อและปริมาณการบริการเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากสถานิการณ์แพร่ระบาดำ
ข้องไวรัสโควิดำ-19 คลี�คลายลง ทำำาให�ประชาชนิกลับมาทำำางานิไดำ�ตามปกติ
และมีกำาลังซ่ื้�อเพิ�มข้้�นิ

อสังหาริุมทรัุพย์ู่
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันเพิ�มข้ึ้�นมาอยู่้่ที�รุะดัืบ 37.7 

เนื�องจากผู้้�ปรุะกอบการุไดื�มกีารุจดัืโปรุโมชั�น ลดืรุาคาห�องพกั และเปดิื
การุจองล่วงหน�าผู่้านช่องทางออนไลน์ ทำาให�คำาสั�งซืื้�อเพิ�มข้ึ้�นอยู่่างเห็น
ไดื�ชัดื โดืยู่เฉีพาะยู่อดืจองล่วงหน�าขึ้องกลุ่มนักศ้กษา ทำาให�คำาสั�งซืื้�อ
เพิ�มข้ึ้�นอยู่่างเห็นไดื�ชัดื

ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ กิจกรุรุมอสังหาริุมทรัุพย์ู่ ปรัุบตัวเพิ�มข้ึ้�น
จากเดืือนก่อนหน�า โดำยเป็นิผู้ลมาจัากดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณการ
บริการทีำ�เพิ�มข้้�นิ ซ้ื้�งผู้ลกระทำบจัากสถานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องไวรัส
โควิดำ-19 ทำำาให�ในิเด่ำอนิก่อนิหนิ�ามีจัำานิวนิผู้้�บริโภคลดำลงจัากการกลับไป
กักตัวทีำ�บ�านิ ทัำ�งกลุ่มแรงงานิ และนัิกศ้กษา  และในิเด่ำอนิปัจัจุับันิมี
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แนิวโนิ�มปัญ่หาไวรัสโควิดำ-19 คลี�คลาย ธุุรกิจัหลายแห่งกลับมาดำำาเนิินิ
การไดำ�ตามปกติ ส่งผู้ลทำำาให�มจีัำานิวนิผู้้�ใช�บริการหอพัก ห�องเช่าเพิ�มข้้�นิ อีก
ทัำ�งผู้้�ประกอบการปรับตัวโดำยการจััดำทำำาโปรโมชั�นิลดำราคา และเปิดำการ
จัองล่วงหนิ�าผู่้านิช่องทำางออนิไลน์ิ โดำยเฉพาะยอดำจัองล่วงหนิ�าข้องกลุ่ม
นัิกศ้กษา จัากการเตรียมตัวในิช่วงเปิดำภาคการเรียนิ   ทำำาให�ธุุรกิจั
อสังหาริมทำรัพย์มียอดำคำาสั�งซ่ื้�อทีำ�เพิ�มข้้�นิอย่างเห็นิไดำ�ชัดำเจันิ และธุุรกิจัต�อง
เพิ�มความเช่�อมั�นิแก่ผู้้�มาใช�บริการ จ้ังมีการเข้�มงวดำดำ�านิการด้ำแลความ
สะอาดำข้องสถานิทีำ� ส่งผู้ลทำำาให�ต�นิทุำนิข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มส้งข้้�นิ

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์ 
ถ�าหากสถานิการณ์โควิดำ-19 ดีำข้้�นิ ปริมาณการบริการก็จัะเพิ�มข้้�นิตามไป
ดำ�วย ประกอบกับ สถานิศ้กษาจััดำการเรียนิการสอนิแบบปกติและโรงงานิ
มีการจั�างงานิเพิ�มข้้�นิ จัะทำำาให�มีผู้้�ใช�บริการมากข้้�นิ ซ้ื้�งทำำาให�ยอดำคำาสั�งซ่ื้�อ
ข้องกิจัการเพิ�มข้้�นิ


