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สำำ�นัักง�นัส่ำงเสำริิมวิิสำ�หกิจขนั�ดกล�งและขนั�ดย่่อม (สำสำวิ.) ร่ิวิมกับมห�วิิทย่�ลัย่ขอนัแก่นั
และมห�วิิทย่�ลัย่เครืิอข่�ย่ ดำ�เนิันัก�ริจัดทำ�ดัชนีัควิ�มเชื�อมั�นัผู้้�ปริะกอบก�ริ SME (SMESI) 
ปริะเทศ ดัชนีัควิ�มเชื�อมั�นัผู้้�ปริะกอบก�ริภ�คก�ริผู้ลิต ภ�คก�ริค�� และภ�คก�ริบริิก�ริ  เพืื่�อเป็นั
เครืิ�องมือสำะท�อนัภ�วิก�ริณ์์ก�ริดำ�เนิันัธุุริกิจของ SME ในัภ�คก�ริค�� ก�ริบริิก�ริ ก�ริผู้ลิต และ
ภ�พื่ริวิมของทั�งปริะเทศ  โดย่ในัเดือนัสิำงห�คมได�ทำ�ก�ริเก็บข�อม้ลจ�กกลุ่มกลุ่มตัวิอย่่�งจำ�นัวินั 
2,606 ริ�ย่ จ�ก 20 สำ�ข�ธุุริกิจ  คริอบคลุม 6 ภ้มิภ�ค จ�ก 26 จังหวัิดทั�วิปริะเทศ ได�แก่ 
กรุิงเทพื่มห�นัคริ นันัทบรีุิ สำมุทริปริ�ก�ริ ปทมุธุ�นั ีนัคริปฐม สำมุทริสำ�คริ นัคริริ�ชสำมี� ขอนัแกน่ั
อุบลริ�ชธุ�นั ีสุำริินัทริ ์บุรีิรัิมย่ ์อุดริธุ�นีั เชีย่งใหม ่เชีย่งริ�ย่ นัคริสำวิริริค ์พิื่ษณุ์โลก นัคริศริธีุริริมริ�ช
สุำริ�ษฎร์ิธุ�นีั สำงขล� ภ้เก็ต พื่ริะนัคริศรีิอยุ่ธุย่� ริ�ชบุรีิ ก�ญจนับุรีิ ชลบุรีิ ริะย่อง และฉะเชิงเทริ�
โดย่ใช�วิิธีุสำำ�ริวิจและเก็บแบบสำอบถ�มในัเชิงควิ�มคิดเห็นัเกี�ย่วิกับควิ�มเชื�อมั�นัต่อปัจจัย่ที�เกี�ย่วิข�อง
กับก�ริดำ�เนิันัธุุริกิจ SME ได�แก่ ด��นัคำ�สัำ�งซืื้�อโดย่ริวิม ปริิม�ณ์ก�ริผู้ลิต/ก�ริค��/ก�ริบริิก�ริ 
ก�ริลงทุนัโดย่ริวิม ต�นัทุนัริวิม กำ�ไริ และก�ริจ��งง�นั ริวิมถึงสำถ�นัก�ริณ์์ปัจจุบันัและในัอนั�คต
ที�ส่ำงผู้ลกริะทบต่อก�ริดำ�เนัินัธุุริกิจ และสำ�ม�ริถนัำ�ไปใช�ปริะโย่ชน์ัในัก�ริวิิเคริ�ะห์แนัวิโนั�มก�ริ
ขย่�ย่ตัวิท�งเศริษฐกิจ คำ�สัำ�งซืื้�อ อัตริ�กำ�ลังก�ริผู้ลิต สิำนัค��คงคลัง ก�ริจ��งง�นั และย่อดข�ย่
ในัก�ริปริะกอบก�ริของ SME ทั�งภ�คก�ริค�� บริิก�ริ และก�ริผู้ลิต ซึื้�งจะเป็นัปริะโย่ชน์ัแก่
ผู้้�จัดทำ�นัโย่บ�ย่สำนัับสำนุันัและผู้้�ปริะกอบก�ริ SME ในัก�ริติดต�มภ�วิก�ริณ์์ในัธุุริกิจที�เกี�ย่วิข�อง

ดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ประกอบการ SME ประจำำาเด่ัอนีสิิงหาคม 2564 ปรับเพิิ่�มข้ึ้�นีเล็็กนี�อย
จำากเด่ัอนีกรกฎาคม 2564 ทีี่�ระดัับ 30.1 มาอย้�ทีี่�ระดัับ 31.9 แต่�ยังคงอย้�ในีระดัับต่ำ�า (นี�อย
กว�า 50) จ�กสำถ�นัก�ริณ์์ผู้้�ติดเชื�อโควิิด-19 ริ�ย่วัินัมีแนัวิโนั�มดีขึ�นัอย่�่งคอ่ย่เป็นัค่อย่ไปตั�งแต่ช่วิง
ปล�ย่เดือนัสิำงห�คม และมีสัำญญ�ณ์ก�ริผู่้อนัคล�ย่ม�ตริก�ริควิบคุมโริคริะบ�ดในัพืื่�นัที�ควิบคุม
ส้ำงสุำดและเข�มงวิด (สีำแดงเข�ม) ที�อนุัญ�ตให�ธุุริกิจบ�งแห่งเปิดให�บริิก�ริได�ภ�ย่ใต�เงื�อนัไข โดย่
องค์ปริะกอบของดัชนีัด��นัคำ�สัำ�งซืื้�อ ปริิม�ณ์ก�ริผู้ลิต/ก�ริค��/บริิก�ริ ก�ริลงทุนั กำ�ไริ 
และก�ริจ��งง�นั ปัจจุบันัเพิื่�มขึ�นัม�อย่้่ที�ริะดับ 21.5 22.9 34.0 21.3 และ 41.0 ต�มลำ�ดับ 
ส่ำวินัองค์ปริะกอบด��นัต�นัทุนัปรัิบตัวิลดลงม�อย่้่ที�ริะดับ 51.0 และดัชนีั SMESI ภ�คก�ริผู้ลิต 
ภ�คก�ริค��และภ�คบริิก�ริ ในัเดือนันีั�เพิื่�มขึ�นัม�อย่้่ที�ริะดับ 31.8 36.0 และ 29.0 ต�มลำ�ดับ 
อย่่�งไริก็ต�มค่�ดัชนีั SMESI ย่ังค่อนัข��งตำ��จ�ก 50 อย่้่ม�ก สำะท�อนัวิ่�ผู้้�ปริะกอบก�ริ SME 
ส่ำวินัใหญ่ย่ังกังวิลต่อภ�วิะธุุริกิจและเศริษฐกิจ ซึื้�งต�องติดต�มสำถ�นัก�ริณ์์อย่่�งใกล�ชิดต่อไป

สิำาหรับดััชนีีความเช่�อมั�นีฯ คาดัการณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�าอย้�ทีี่�ระดัับ  45.2 ปรับเพิิ่�มข้ึ้�นีจำาก
เด่ัอนีก�อนีหนี�าทีี่�ระดัับ 41.9  เนืั�องจ�กผู้้�ปริะกอบก�ริสำว่ินัใหญค่�ดว่ิ�สำถ�นัก�ริณ์์ก�ริแพื่ริร่ิะบ�ด
จะคลี�คล�ย่ม�กย่ิ�งขึ�นั และสำ�ม�ริถดำ�เนิันัธุุริกิจได�คล่องตัวิม�กขึ�นั มีผู้้�บริิโภคออกม�จับจ่�ย่
ใช�สำอย่ม�กขึ�นัเมื�อเทีย่บกับปัจจุบันั โดย่เฉพื่�ะกลุ่มสิำนัค��อุปโภคบริิโภค  อีกทั�งมีควิ�มค�ดหวัิง
ว่ิ�ธุุริกิจก�ริท่องเที�ย่วิจะปรัิบตัวิดีขึ�นัในัช่วิง high season ของปล�ย่ปี และกิจกริริมท�งสัำงคม
ต่�งๆ ที�น่ั�จะดำ�เนิันัธุุริกิจได�ม�กขึ�นั ภ�ย่ใต�ข�อกำ�หนัดก�ริควิบคุมโริค

ดััชนีีความเช่�อมั�นีฯเขึ้ต่กรุงเที่พิ่ฯ แล็ะปริมณ์ฑล็ ปัจจุบันัอย่้่ที� 30.7 เพิื่�มขึ�นัจ�กเดือนัก่อนั
หนั��ที�ริะดับ 26.6 โดย่ค่�ดัชนีัฯ ปรัิบตัวิเพิื่�มขึ�นัจ�กค่�เดิมที�ตำ��ที�สุำดเมื�อเดือนัก่อนัหนั�� จ�กก�ริ
ผู่้อนัปรินัม�ตริก�ริควิบคุมโริคในัพืื่�นัที� ทำ�ให�ธุุริกิจหล�ย่ปริะเภทกลับม�เปิดดำ�เนิันักิจก�ริและ
ให�บริิก�ริได�ม�กขึ�นั โดย่เฉพื่�ะธุุริกิจริ��นัอ�ห�ริ และก�ริผู้ลิตอ�ห�ริ แม�จะมีข�อจำ�กัดในัก�รินัั�ง
รัิบปริะท�นัที�ริ��นั แต่ย่ังสำ�ม�ริถข�ย่ผู่้�นัเดลิเวิอรีิ�ได�

ดััชนีีความเช่�อมั�นีฯขึ้องภาคกล็าง ปัจจุบันัอย่้ที่� 29.4 เพิื่�มขึ�นัจ�กเดือนัก่อนัหนั��ที�ริะดับ 28.7 
ภ�พื่ริวิมของธุุริกิจปรัิบตัวิดีขึ�นัเล็กนั�อย่ จ�กภ�คก�ริผู้ลิต และก�ริขนัส่ำงสิำนัค��ขย่�ย่ตัวิ แต่พืื่�นัที�
ย่งัมีข�อจำ�กัดในัก�ริจัดกิจกริริมท�งสัำงคมอย่้ม่�ก ทำ�ให�ธุุริกิจที�เกี�ย่วิข�องกับก�ริริวิมกลุ่มของผู้้�คนั
ย่ังคงชะลอตัวิอย่้่ อ�ทิ ธุุริกิจสัำนัทนั�ก�ริ/วัิฒนัธุริริม/กีฬ� เป็นัต�นั
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ดััชนีีความเช่�อมั�นีฯขึ้องภาคต่ะวันีออก ปัจจุบันัอย่้่ที�ริะดับ 30.7 ค่อนัข��งทริงจ�กเดือนัก่อนัหนั��ที�ริะดับ 30.6 จ�กผู้ลกริะทบ
กลุ่มคลัสำเตอร์ิโริงง�นัและสำถ�นัปริะกอบก�ริ และมีปัญห�อุทกภัย่นัำ��ท่วิมในัพืื่�นัที� ส่ำงผู้ลกริะทบต่อภ�คก�ริผู้ลิต โดย่เฉพื่�ะกลุ่ม
ผู้ลิตเสืำ�อผู้��และสิำ�งทอ

ดััชนีีความเช่�อมั�นีฯขึ้องภาคเหน่ีอ ปัจจุบันัอย่้่ที� 28.2  เพิื่�มขึ�นัจ�กเดือนัก่อนัหนั��ที�ริะดับ 27.4 หล�ย่ธุุริกิจมีก�ริขย่�ย่ตัวิของ
ย่อดคำ�สัำ�งซืื้�อเช่นั ธุุริกิจวัิสำดุก่อสำริ��ง และรัิบเหม�ก่อสำริ��งขนั�ดเล็ก แต่ธุุริกิจโริงแริมและที�พัื่กในัพืื่�นัที�ย่ังคงซื้บเซื้�อย่่�งม�ก 
ส่ำงผู้ลต่อริ�ย่ได�และสำภ�พื่คล่องของภ�คธุุริกิจหล�ย่แห่งต�องปิดกิจก�ริชั�วิคริ�วิ อีกทั�งพื่บคลัสำเตอร์ิก�ริแพื่ร่ิริะบ�ดหล�ย่แห่ง 
และริ�ค�ลำ�ไย่ปรัิบตัวิลดลงส่ำงผู้ลต่อริ�ย่ได�ภ�คก�ริเกษตริทำ�ให�ค่�ดัชนีัริวิมของพืื่�นัที�นั�อย่ที�สุำดโดย่เปรีิย่บเทีย่บ

ดััชนีีความเช่�อมั�นีฯขึ้องภาคใต่� ปัจจุบันัอย่้่ที� 36.8  เพิื่�มขึ�นัจ�กเดือนัก่อนัหนั��ที�ริะดับ 35.9 จ�กธุุริกิจส่ำวินัใหญ่ย่ังเปิดดำ�เนิันั
กิจก�ริได� และได�รัิบผู้ลบวิกจ�กโคริงก�ริ Phuket Sandbox อย่�่งไริก็ต�ม จำ�นัวินันัักท่องเที�ย่วิต่�งช�ติย่ังไม่ม�กนััก และมักอย่้่
ในัเฉพื่�ะพืื่�นัที�โริงแริม/ที�พัื่ก หรืิอท่องเที�ย่วิใกล�ที�พัื่กเท่�นัั�นั ทำ�ให�ธุุริกิจที�เกี�ย่วิเนืั�องกับก�ริท่องเที�ย่วิไม่ได�รัิบผู้ลบวิกเท่�ที�ควิริ   
ส่ำวินัภ�คเกษตริกริมีริ�ย่ได�ปรัิบตัวิดีขึ�นั ต�มริ�ค�สิำนัค��ที�เพิื่�มขึ�นั อ�ทิ ป�ล์มนัำ��มันั และย่�งพื่�ริ�

ดััชนีีความเช่�อมั�นีฯขึ้องภาคต่ะวนัีออกเฉีียงเหน่ีอ ปัจจุบันัอย่้ที่�ริะดบั 34.5 เพิื่�มขึ�นัจ�กเดอืนัก่อนัหนั��ที�ริะดบั 33.4  เนืั�องจ�ก
พืื่�นัที�มีข�อจำ�กัดในัก�ริเดินัท�งค่อนัข��งนั�อย่โดย่เปรีิย่บเทีย่บ ทำ�ให�หล�ย่ธุุริกิจยั่งพื่อดำ�เนิันัก�ริได� โดย่เฉพื่�ะริ��นัจำ�หน่ั�ย่สิำนัค��
อุปโภคบริิโภคทั�วิไป และธุุริกิจด��นัควิ�มง�ม ริวิมไปถึงก�ริผู้ลิตอ�ห�ริ และกลุ่มง�นัไม�และเฟอร์ินิัเจอร์ิของตกแต่งบ��นัที�ปรัิบดีขึ�นั
จ�กเดือนัก่อนัหนั��

สิ�วนีปัญหาสิำาคัญทีี่�มีผู้ล็กระที่บต่�อกิจำการ SME ประเที่ศในีเด่ัอนีนีี� 5 อันีดัับแรก ได�แก่ ดั�านีผู้้�บริโภคแล็ะกำาลั็งซ่ื้�อ 
ซึื้�งผู้้�ปริะกอบก�ริ SME มีย่อดคำ�สัำ�งซืื้�อจ�กผู้้�บริิโภคในัปริะเทศเป็นัหลัก ทำ�ให�ภ�วิะเศริษฐกิจของปริะเทศ และกำ�ลังซืื้�อของผู้้�บริิโภค
ส่ำงผู้ลอย่่�งม�กต่อธุุริกิจ SME ซึื้�งจ�กสำถ�นัก�ริณ์์ก�ริแพื่ริ่ริะบ�ดของไวิรัิสำโควิิด-19 ส่ำงผู้ลกริะทบต่อควิ�มเชื�อมั�นัในัก�ริใช�จ่�ย่ 
แม�ในัช่วิงปล�ย่เดือนัสิำงห�คมผู้้�บริิโภคเริิ�มมีก�ริออกม�ใช�จ่�ย่ม�กขึ�นั แต่ส่ำวินัใหญ่ย่งัลดปริิม�ณ์ก�ริใช�จ่�ย่ต่อครัิ�งลง ในีดั�านีต่�นีทุี่นี 
ดั�านีการไดั�รับความช�วยเหล่็อจำากหนี�วยงานี ดั�านีค้�แขึ้�งขัึ้นี แล็ะดั�านีแรงงานี ซึื้�งเป็นั 4 ปัญห�สำำ�คัญริองลงม� ที�สำง่ผู้ลกริะทบต่อ 
SME  จ�กผู้ลกริะทบดังกล่�วิย่ังมีสำ�เหตุม�จ�กผู้ลกริะทบของวิิกฤตโควิิด-19 เป็นัสำำ�คัญ ที�ส่ำงผู้ลกริะทบต่อทั�งภ�คก�ริผู้ลิต 
และก�ริค�� ริวิมถึงก�ริให�บริิก�ริ ส่ำงผู้ลให�สิำนัค��/วัิตถุดิบบ�งชนิัดมีริ�ค�ปรัิบตัวิส้ำงขึ�นั ซึื้�งธุุริกิจ SME ต�องเผู้ชิญภ�วิะต�นัทุนัส้ำง 
ต่อเนืั�องม�จ�กเดือนัก่อนัหนั�� อีกทั�งจ�กผู้ลกริะทบที�ได�รัิบผู้้�ปริะกอบก�ริ SME มองว่ิ�ย่ังข�ดก�ริได�รัิบควิ�มช่วิย่เหลือจ�ก 
หน่ัวิย่ง�นั/ภ�ครัิฐ  และก�ริออกม�ตริก�ริควิ�มช่วิย่เหลือมีควิ�มล่�ช��  
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หมายเหตุุ :
ก. สสว.จััดทำำ�ดัชนีีคว�มเช่�อมั�นีผู้้�ประกอบก�ร SME จั�ก 6 องค์ประกอบ ได�แก่ คำ�สั�งซ่ื้�อ ก�รผู้ลิิต ก�รลิงทุำนี ต�นีทุำนี กำ�ไร แลิะก�รจั��งง�นี โดยให้�นีำ��ห้นัีกเท่ำ�กันี
ทุำกองค์ประกอบ แลิะแปรผู้กผัู้นีสำ�ห้รับต�นีทุำนี

ข. ก�รอ่�นีค่�ดัชนีี SMESI 
ดัชนีี > 50 ห้ม�ยถึึง คว�มเช่�อมั�นีผู้้�ประกอบก�ร SME “ดีขึ�นี” จั�กเด่อนีก่อนีห้นี�� (จัำ�นีวนีผู้้�ตอบว่�ดีขึ�นีมีม�กกว่�จัำ�นีวนีผู้้�ตอบว่�แย่ลิง)
ดัชนีี = 50 ห้ม�ยถึึง คว�มเช่�อมั�นีผู้้�ประกอบก�ร SME “ทำรงตัว” จั�กเด่อนีก่อนีห้นี�� (จัำ�นีวนีผู้้�ตอบว่�ดีขึ�นีมีเท่ำ�กับจัำ�นีวนีผู้้�ตอบว่�แย่ลิง)
ดัชนีี < 50 ห้ม�ยถึึง คว�มเช่�อมั�นีผู้้�ประกอบก�ร SME “ลิดลิง” จั�กเด่อนีก่อนีห้นี�� (จัำ�นีวนีผู้้�ตอบว่�ดีขึ�นีมีนี�อยกว่�จัำ�นีวนีผู้้�ตอบว่�แย่ลิง)

ค. สำ�ห้รับดัชนีีค�ดก�รณ์์ เป็นีก�รเปรียบเทีำยบสถึ�นีก�รณ์์ 3 เด่อนีข��งห้นี��เทีำยบกับเด่อนีปัจัจุับันี

ง. ดัชนีี SMESI เด่อนีสิงห้�คม 2564 ประมวลิจั�กก�รสำ�รวจัข�อม้ลิระห้ว่�งวันีทีำ� 15-31 สิงห้�คม 2564 จั�กผู้้�ประกอบก�รร�ยย่อย ขนี�ดย่อม แลิะขนี�ดกลิ�ง จัำ�นีวนี 
2,606 ร�ย แลิะเก็บข�อม้ลิจั�ก 26 จัังห้วัด ในี 6 ภู้มิภู�ค (กรุงเทำพฯ แลิะปริมณ์ฑลิ ตะวันีออกเฉีียงเห้น่ีอ เห้น่ีอ ใต� กลิ�ง แลิะตะวันีออก)
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ดััชนีีความเช่�อมั�นีฯ ขึ้องผู้้�ประกอบการเขึ้ต่กรุงเที่พิ่ฯ แล็ะปริมณ์ฑล็
ปัจจุบันัอย่้่ที� 30.7 ปรัิบเพิื่�มขึ�นัจ�กเดือนัก่อนัหนั��ที�ริะดับ 26.6 
โดย่ค่�ดัชนีัฯ ปริับตัวิเพิื่�มขึ�นัจ�กค่�เดิมที�ตำ��ที�สุำดเมื�อเดือนัก่อนัหนั�� 
จ�กก�ริผู่้อนัปรินัม�ตริก�ริควิบคุมโริคในัพืื่�นัที� ทำ�ให�ธุุริกิจหล�ย่ปริะเภท
กลับม�เปิดดำ�เนิันักิจก�ริและให�บริิก�ริได�ม�กขึ�นั โดย่เฉพื่�ะธุุริกิจ 
ริ��นัอ�ห�ริและก�ริผู้ลิตอ�ห�ริ แม�จะมีข�อจำ�กัดในัก�รินัั�งรัิบปริะท�นัที�ริ��นั 
แต่ย่ังสำ�ม�ริถข�ย่ผู่้�นัเดลิเวิอรีิ�ได�

ส่ำวินัค�ดก�ริณ์์ 3 เดือนัข��งหนั�� ผู้้�ปริะกอบก�ริมองวิ่�จ�กจำ�นัวินั
ผู้้� ที� ได� รัิบก�ริฉีดวัิคซีื้นัที� เ พิื่�มขึ�นัในัปัจจุบันั จะสำริ��งควิ�มมั�นัใจ 
ในัก�ริดำ�เนิันัชีวิิตและกิจกริริมท�งท�งเศริษฐกิจจะเริิ�มทย่อย่ฟ้�นัตัวิได�

ภาคการผู้ลิ็ต่  จ�กก�ริผู่้อนัปรินัของม�ตริก�ริควิบคุมโริค ทำ�ให�สำถ�นั
ปริะกอบก�ริกลบัม�เปดิดำ�เนันิักิจก�ริได�ม�กขึ�นั แต่ย่งัคงต�องปฏิิบัติต�ม
ม�ตริก�ริ bubble and seal อย่่�งเคร่ิงครัิด ส่ำงผู้ลให�ธุุริกิจก�ริผู้ลิต
ปรัิบตัวิเพิื่�มขึ�นั ปริะกอบกับควิ�มต�องก�ริของตล�ดในัปริะเทศย่งัคงมีอย่้่
ทำ�ให�ธุุริกิจภ�คก�ริผู้ลิตขย่�ย่ตัวิได�ม�กขึ�นั โดย่เฉพื่�ะธุุริกิจผู้ลิตอ�ห�ริ

ภาคการค�า ปรัิบตัวิดีขึ�นัในัทุกสำ�ข�ธุุริกิจ จ�กแนัวิโนั�มจำ�นัวินั
ผู้้�ติิดเชื�อที�ลดลง ทำ�ให�ผู้้�บริิโภคออกม�ทำ�กิจกริริมข��งนัอกม�กขึ�นั 
จ�กเดือนัก่อนั แต่ย่ังคงริะมัดริะวัิงในัก�ริจับจ่�ย่ใช�สำอย่ทำ�ให�ปริิม�ณ์ 
ก�ริซืื้�อสิำนัค��ต่อครัิ�งลดลง เนืั�องจ�กกำ�ลังซืื้�อที�ย่ังเปริ�ะบ�ง และควิ�ม 
ไม่แน่ันัอนัของริ�ย่ได�ในัอนั�คต

ภาคการบริการ จ�กก�ริคล�ย่ล็อกกิจกริริมท�งเศริษฐกิจ ส่ำงผู้ลให�
ธุุริกิจด��นับริิก�ริ ส่ำวินัใหญ่สำ�ม�ริถกลับม�เปิด ดำ�เนิันัก�ริได�ม�กขึ�นั
แต่ย่ังคงมีข�อจำ�กัดในัก�ริเปิดให�บริิก�ริ เช่นั ธุุริกิจริ��นัอ�ห�ริที�ห��มนัั�ง 
รัิบปริะท�นัที�ริ��นั แต่ย่ังคงสำ�ม�ริถข�ย่ผู้่�นัเดลิเวิอรีิ�ได� อย่่�งไริก็ต�ม
ควิ�มช่วิย่เหลือจ�กภ�ครัิฐยั่งเป็นัหนึั�งในัปัจจัย่สำำ�คัญในัก�ริช่วิย่ปริะคอง
ธุุริกิจให�สำ�ม�ริถดำ�เนิันัก�ริต่อไปได�



ดััชนีีความเช่�อมั�นีฯ ขึ้องภาคกล็าง ปัจจุบันัอย่้่ที� 29.4 เพิื่�มขึ�นัจ�ก
เดือนัก่อนัหนั��ที�ริะดับ 28.7 ภ�พื่ริวิมของธุุริกิจปรัิบตัวิดีขึ�นัเล็กนั�อย่ 
จ�กภ�คก�ริผู้ลิต และก�ริขนัส่ำงสิำนัค��ขย่�ย่ตัวิ แต่พืื่�นัที�ย่ังมีข�อจำ�กัด
ในัก�ริจัดกิจกริริมท�งสัำงคมอย่้่ม�ก ทำ�ให�ธุุริกิจที�เกี�ย่วิข�องกับก�ริริวิม
กลุ่มของผู้้�คนัย่ังคงชะลอตัวิอย่้ ่ อ�ทิ ธุุริกิจสัำนัทนั�ก�ริ/วัิฒนัธุริริม/กีฬ�
 เป็นัต�นั

ส่ำวินัค�ดก�ริณ์์ 3 เดือนัข��งหนั��  จ�กก�ริผู่้อนัปรินัม�ตริก�ริ 
และจำ�นัวินัผู้้�ฉีดวัิคซีื้นัที�เพิื่�มม�กขึ�นั ทำ�ให�กิจกริริมก�ริเศริษฐกิจเริิ�มทย่อย่
ปรัิบตัวิดีขึ�นั ปริะกอบกับเป็นัช่วิงฤด้เก็บเกี�ย่วิและผู้ลผู้ลิตออกส่้ำตล�ด 
ส่ำงผู้ลต่อริ�ย่ได�ของผู้้�บริิโภคกลุ่มเกษตริกริ อย่�่งไริก็ต�มสำถ�นัก�ริณ์์ริ�ค�
ของสิำนัค��เกษตริเป็นัอีกปริะเด็นัหนึั�งที�ต�องติดต�มอย่�่งใกล�ชิด

ภาคการผู้ลิ็ต่ จ�กควิ�มต�องก�ริของตล�ดที�เพิื่�มขึ�นั ริวิมทั�ง 
ก�ริกริะตุ�นัตล�ดในัปริะเทศจ�กภ�คริัฐ ปริะกอบกับก�ริผู่้อนัคล�ย่ 
ม�ตริก�ริล็อกด�วินั์ ส่ำงผู้ลให�ภ�คก�ริผู้ลิตขย่�ย่ตัวิเพิื่�มขึ�นัจ�ก 
เดือนัก่อนัหนั�� โดย่เฉพื่�ะธุุริกิจผู้ลิตอ�ห�ริ 

ภาคการค�า จ�กสิำนัค��เกษตริออกส่้ำตล�ดม�กขึ�นัส่ำงผู้ลดีต่อริ�ย่ได�
ของคนัในัพืื่�นัที�  อีกทั�งก�ริแข่งขันัด��นัริ�ค�ที�เพิื่�มส้ำงขึ�นั ทำ�ให�ภ�คธุุริกิจ
ก�ริค��ขย่�ย่ตัวิเล็กนั�อย่จ�กเดือนัก่อนัหนั�� 

ภาคการบริการ  ภ�พื่ริวิมของกิจกริริมท�งเศริษฐกิจในัพืื่�นัที�ปรัิบตัวิ
ดีขึ�นั ผู้้�คนัออกม�เดินัท�งม�กขึ�นั แต่ย่ังมีข�อจำ�กัดในัก�ริจัดกิจกริริม
ท�งสำังคมอย่้่ม�ก ทำ�ให�ธุุริกิจที�เกี�ย่วิข�องกับก�ริริวิมกลุ่มของผู้้�คนัย่ังคง 
ชะลอตัวิอย่้ ่อ�ทิ ธุุริกิจสัำนัทนั�ก�ริ/วัิฒนัธุริริม/กีฬ� เป็นัต�นั
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ดััชนีีความเช่�อมั�นีฯ ขึ้องภาคต่ะวันีออก ปัจจุบันัอย่้่ที�ริะดับ 30.7 
ค่อนัข��งทริงจ�กเดือนัก่อนัหนั��ที�ริะดับ 30.6 จ�กผู้ลกริะทบ 
กลุ่มคลัสำเตอริ์โริงง�นัและสำถ�นัปริะกอบก�ริ และมีปัญห�อุทกภัย่ 
นัำ��ท่วิมในัพืื่�นัที� ส่ำงผู้ลกริะทบต่อภ�คก�ริผู้ลิตโดย่เฉพื่�ะกลุ่มผู้ลิตเสืำ�อผู้��
และสิำ�งทอ

ส่ำวินัค�ดก�ริณ์์  3 เ ดือนัข� �งหนั� �  ผู้้�ปริะกอบก�ริค�ดว่ิ� 
ภ�คก�ริผู้ลิตและก�ริค�� ย่ังสำ�ม�ริถดำ�เนิันัก�ริได�อย่่�งต่อเนืั�อง 
จ�กปัจจัย่สำนัับสำนุันัม�ตริก�ริกริะตุ�นัก�ริจับใช�สำอย่จ�กภ�ครัิฐ 
ส่ำวินัภ�คก�ริบริิก�ริค�ดว่ิ�ฟ้�นัตัวิได�เร็ิวิขึ�นักับควิ�มเร็ิวิในัก�ริฉีดวัิคซีื้นั
และย่อดจำ�นัวินัผู้้�ติดเชื�อที�ลดลง อีกทั�งก�ริสำริ��งควิ�มเชื�อมั�นัให� 
กับปริะช�ชนั เพืื่�อให�เกิดกิจกริริมท�งเศริษฐกิจและมีก�ริเดินัท�ง 
เพิื่�มม�กขึ�นั

ภาคการผู้ล็ิต่ จ�กก�ริติดเชื�อของกลุ่มแริงง�นั และเกิดกลุ่ม
คลัสำเตอร์ิโริงง�นัและสำถ�นัปริะกอบก�ริส่ำงผู้ลกริะทบเป็นัวิงกวิ��ง ทำ�ให� 
สำถ�นัปริะกอบก�ริหล�ย่แห่งที�ตริวิจพื่บผู้้�ติดเชื�อต�องปิดกิจก�ริชั�วิคริ�วิ
และมีปัญห�อุทกภัย่นัำ��ท่วิมในัพืื่�นัที� ส่ำงผู้ลกริะทบต่อภ�คก�ริผู้ลิต 
โดย่เฉพื่�ะกลุ่มผู้ลิตเสืำ�อผู้��และสิำ�งทอ

ภาคการค�า ย่ังข�ดกำ�ลังซืื้�อจ�กผู้้�บริิโภคในักลุ่มแริงง�นัในัพืื่�นัที�
เนืั�องจ�กก�ริปิดสำถ�นัปริะกอบก�ริ และม�ตริก�ริควิ�มช่วิย่เหลือ
ของกลุ่มแริงง�นัที�มีอย่่�งจำ�กัด ทำ�ให�ริ�ย่ได�ของผู้้�บริิโภคกลุ่มแริงง�นั 
ย่ังเปริ�ะบ�ง  ส่ำงผู้ลต่อย่อดคำ�สัำ�งซืื้�อของภ�คธุุริกิจเป็นัอย่่�งม�ก
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       ภาคการบริการ  ปรัิบตัวิดีขึ�นัเกือบทุกสำ�ข� โดย่เฉพื่�ะธุุริกิจก�ริขนัส่ำงสิำนัค��ปรัิบตัวิดีจ�กคำ�สัำ�งซืื้�อของกลุ่มธุุริกิจที�สำ�ม�ริถเปิดดำ�เนิันัก�ริ 
ได�ม�กขึ�นั เนืั�องจ�กมีควิ�มต�องก�ริสิำนัค��วัิตถุดิบในัก�ริดำ�เนิันักิจก�ริ อีกทั�งผู้้�บริิโภคบ�งกลุ่มที�ย่ังมีควิ�มกังวิลต่อก�ริติดเชื�อ ทำ�ให� 
ย่ังชะลอก�ริเดินัท�งออกม�ใช�จ่�ย่ และเลือกซื้ื�อสิำนัค��ผู้่�นัแพื่ลตฟอร์ิมออนัไลน์ั ส่ำงผู้ลดีต่อควิ�มต�องก�ริใช�บริิก�ริขนัส่ำงสิำนัค��ที�เพิื่�มขึ�นั 
แต่อย่่�งไริก็ต�ม ภ�คก�ริท่องเที�ย่วิในัภ้มิภ�คย่ังไม่กลับม�ฟ้�นัตัวิ ส่ำงผู้ลกริะทบต่อธุุริกิจที�เกี�ย่วิเนืั�องอย่่�งม�ก ทำ�ให�ดัชนีัควิ�มเชื�อมั�นัฯ 
ภ�คก�ริบริิก�ริ มีค่�ดัชนีัอย่้่ในัริะดับที�ตำ��ที�สุำด เมื�อเทีย่บกับภ�คก�ริผู้ลิต และภ�คก�ริค��ในัภ้มิภ�ค



ดััชนีีความเช่�อมั�นีฯ ขึ้องภาคเหน่ีอ ปัจจุบันัอย่้่ที� 28.2  เพิื่�มขึ�นัจ�ก
เดือนัก่อนัหนั��ที�ริะดับ 27.4 หล�ย่ธุุริกิจมีก�ริขย่�ย่ตัวิของย่อดคำ�สัำ�งซืื้�อ
เช่นั ธุุริกิจวัิสำดุก่อสำริ��ง และรัิบเหม�ก่อสำริ��งขนั�ดเล็ก แต่ธุุริกิจโริงแริม
และที�พัื่กในัพืื่�นัที�ย่ังคงซื้บเซื้�อย่่�งม�ก ส่ำงผู้ลต่อริ�ย่ได�และสำภ�พื่คล่อง
ของภ�คธุุริกิจหล�ย่แห่งต�องปิดกิจก�ริชั�วิคริ�วิ อีกทั�งพื่บคลัสำเตอร์ิ
ก�ริแพื่ร่ิริะบ�ดหล�ย่แห่ง และริ�ค�ลำ�ไย่ปรัิบตัวิลดลงส่ำงผู้ลต่อริ�ย่ได�
ภ�คก�ริเกษตริทำ�ให�ค่�ดัชนีัริวิมของพืื่�นัที�นั�อย่ที�สุำดโดย่เปรีิย่บเทีย่บ  

ส่ำวินัค�ดก�ริณ์์ 3 เดือนัข��งหนั�� ผู้้�ปริะกอบก�ริค�ดวิ่�ภ�คธุุริกิจ
น่ั�จะเริิ�มทย่อย่ปรัิบตัวิดีขึ�นั จ�กกำ�ลังซืื้�อของนัักท่องเที�ย่วิในัปริะเทศ 
ที�เดินัท�งเข��ม�ท่องเที�ย่วิเนืั�องจ�กเข��ส่้ำช่วิง high season ของภ้มิภ�ค  
ส่ำงผู้ลดีต่อภ�คธุุริกิจโดย่ริวิม

ภาคการผู้ล็ติ่ จ�กคำ�สัำ�งซืื้�อของกลุ่มล้กค��ภ�ย่ในัปริะเทศ ซึื้�งส่ำวินัใหญ่
เป็นักลุ่มล้กค��ที�สำนัใจจ��งผู้ลิตสิำนัค�� (OEM) เพืื่�อสำริ��งแบรินัด์ของตนัเอง 
เช่นั เสืำ�อผู้��แฟชั�นั เครืิ�องดื�ม ช� ก�แฟ เป็นัต�นั  ต�มเทรินัด์ก�ริข�ย่สิำนัค��
ผู่้�นัออนัไลนั์ที�มีม�กขึ�นั เนืั�องจ�กข�อจำ�กัดในัก�ริดำ�เนัินัก�ริของธุุริกิจ
บ�งปริะเภทและกลุ่มแริงง�นัที�ถ้กเลิกจ��ง ส่ำงผู้ลให�หันัม�สำนัใจปริะกอบ
อ�ชีพื่เสำริิม ส่ำงผู้ลให�ภ�คธุุริกิจก�ริผู้ลิตขย่�ย่ตัวิดีขึ�นั โดย่เฉพื่�ะสำ�ข�
ธุุริกิจเสืำ�อผู้��และเครืิ�องนุ่ังห่ม  

ภาคการค�า หล�ย่ธุุริกิจเพิื่�มช่องท�งก�ริจัดจำ�หน่ั�ย่หันัม�เนั�นั
ก�ริข�ย่ผู่้�นัช่องท�งออนัไลน์ัม�กขึ�นั เพืื่�อเพิื่�มย่อดข�ย่นัอกจ�กท�ง
หนั��ริ��นั ในัส่ำวินัของธุุริกิจวัิสำดุก่อสำริ��ง ย่ังมีย่อดคำ�สัำ�งซืื้�อเนืั�องจ�ก
ควิ�มต�องก�ริของสิำนัค�� ในัง�นัรัิบเหม�ก่อสำริ��งเล็ก ปรัิบปรุิง ซ่ื้อมแซื้ม
ส่ำงผู้ลให�ภ�คก�ริค��ส่ำวินัใหญ่ย่งัขย่�ย่ตัวิได�ต่อเนืั�อง แต่อย่�่งไริก็ต�มกำ�ลัง
ซืื้�อในัภ�คเกษตริกริสำวินัลำ�ไย่ย่ังน่ั�เป็นัห่วิง เนืั�องจ�กริ�ค�ลำ�ไย่ปรัิบตัวิ
ลดลง ส่ำงผู้ลต่อริ�ย่ได�ภ�คก�ริเกษตริในัพืื่�นัที�เป็นัอย่่�งม�ก
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ภาคการบริการ ธุุริกิจโริงแริมและที�พัื่กในัพืื่�นัที�ย่ังคงซื้บเซื้�อย่่�งม�ก อีกทั�งพื่บคลัสำเตอร์ิก�ริแพื่ร่ิริะบ�ดหล�ย่แห่ง ส่ำงผู้ลต่อริ�ย่ได� 
และสำภ�พื่คล่องของภ�คธุุริกิจหล�ย่แห่งต�องปิดกิจก�ริชั�วิคริ�วิ โดย่เฉพื่�ะธุุริกิจรัิบจัดทัวิร์ิ หรืิอไกด์  ที�พึื่�งพื่�นัักท่องเที�ย่วิต่�งช�ติเป็นัหลัก
ต�องปิดกิจก�ริหรืิอย่��ย่ออกจ�กสำถ�นัที�ปริะกอบก�ริที�เช่�อย่้่ เพืื่�อลดต�นัทุนั และห�อ�ชีพื่เสำริิม จนักว่ิ�จะสำ�ม�ริถเปิดปริะเทศ
รัิบนัักท่องเที�ย่วิช�วิต่�งช�ติวิเข��ม�ได�
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ดััชนีีความเช่�อมั�นีฯ ขึ้องภาคใต่� ปัจจุบันัอย่้ที่� 36.8  เพิื่�มขึ�นัจ�กเดือนั
ก่อนัหนั��ที �ริะดับ 35.9 จ�กธุุริกิจสำ่วินัใหญ่ย่ังเปิดดำ�เนัินักิจก�ริได�
และได�รัิบผู้ลบวิกจ�กโคริงก�ริ Phuket Sandbox อย่่�งไริก็ต�ม 
จำ�นัวินันัักท่องเที�ย่วิต่�งช�ติย่ังไม่ม�กนััก และมักอย่้่ในัเฉพื่�ะพืื่�นัที� 
โริงแริม/ที�พัื่กหรืิอท่องเที�ย่วิใกล�ที�พัื่กเท่�นัั�นั ทำ�ให�ธุุริกิจที�เกี�ย่วิเนืั�องกับ
ก�ริท่องเที�ย่วิโดย่ริวิมไม่ได�รัิบผู้ลบวิกเท่�ที�ควิริ ส่ำวินัภ�คเกษตริกริ 
มีริ�ย่ได�ปรัิบตัวิดีขึ�นัต�มริ�ค�สิำนัค��ที�เพิื่�มขึ�นั ริ�ค�ป�ล์มนัำ��มันัเดือนั
สิำงห�คม ปริับเพิื่�มขึ�นัเฉลี�ย่อย่้่ที� 6.78 บ�ท (ที�ม� : ข�อม้ลกองสำ่งเสำริิม 
ก�ริค��สิำนัค��เกษตริ กริมก�ริค��ภ�ย่ในั) และริ�ค�ย่�งพื่�ริ� (แผู่้นัดิบ) เดือนั
สิำงห�คม ปรัิบเพิื่�มขึ�นั เฉลี�ย่อย่้่ที� 55.22 บ�ท (ที�ม�: ข�อม้ลก�ริย่�ง 
แห่งปริะเทศไทย่)

ส่ำวินัค�ดก�ริณ์์ 3 เดือนัข��งหนั�� ผู้้�ปริะกอบก�ริค�ดวิ่�ม�ตริก�ริ
ควิบคุมโริคจะเริิ�มมีทิศท�งที�ผู่้อนัคล�ย่ม�กขึ�นัหล�ย่กิจก�ริจะสำ�ม�ริถ
กลับม�ดำ�เนิันัก�ริได�ต�มปกติ  อีกทั�งก�ริดำ�เนิันัก�ริของโคริงก�ริ Phuket 
Sandbox ที�จะเพิื่�มกำ�ลังซืื้�อจ�กนัักท่องเที�ย่วิต่�งช�ติเข��ม� ปริะกอบกับ
ก�ริเริิ�มเข��ส่้ำฤด้ก�ริท่องเที�ย่วิฝัั่�งอันัด�มันัตั�งแต่ช่วิงพื่ฤศจิก�ย่นัอีกด�วิย่

ภาคการผู้ลิ็ต่ ควิ�มต�องก�ริของผู้้�บริิโภคย่ังคงหดตัวิจ�กกำ�ลังซืื้�อ
ที�ย่ังเปริ�ะบ�ง โดย่เฉพื่�ะธุุริกิจผู้ลิตอ�ห�ริ ปริะกอบกับกำ�ลังซืื้�อ 
จ�กนัักท่องเที�ย่วิปริะเทศเพืื่�อนับ��นัย่ังไม่กลับม� เนืั�องจ�กสำถ�นัก�ริณ์์
ก�ริแพื่ร่ิริะบ�ดของไวิรัิสำโควิิด -19 และข�อจำ�กัดในัก�ริเดินัท�ง

ภาคการค�า ได�รัิบผู้ลดีจ�กกำ�ลังซืื้�อในัภ�คเกษตริกริมีริ�ย่ได�ปรัิบตัวิ
ดีขึ�นั จ�กริ�ค�สำินัค��เกษตริสำำ�คัญที� เพิื่�มขึ�นั อ�ทิ ป�ล์มนัำ��มันั 
และย่�งพื่�ริ�ปริะกอบกับม�ตริก�ริเยี่ย่วิย่�และกริะตุ�นัก�ริจับจ่�ย่ใช�สำอย่

ของภ�ครัิฐ โดย่เฉพื่�ะคนัละครึิ�ง และบัตริสำวัิสำดิก�ริแห่งรัิฐ  แต่อย่�่งไริก็ต�ม ผู้้�บริิโภคย่ังคงริะมัดริะวัิงในัก�ริจับจ่�ย่ใช�สำอย่ และเลือกซืื้�อ
สิำนัค��ที�จำ�เป็นัเท่�นัั�นั

ภาคการบรกิาร โดย่ริวิมภ�คธุุริกิจก�ริบริิก�ริย่งัคงได�รัิบผู้ลกริะทบจ�กก�ริริะบ�ดของโริคโควิิด-19 จำ�เป็นัต�องช่วิย่กันัปริะคับปริะคอง
ทั�งในัส่ำวินัของผู้้�ปริะกอบก�ริและล้กจ��ง ซึื้�งอ�จต�องในัใช�ริะย่ะเวิล�ในัก�ริฟ้�นัตัวิม�กกวิ�่ภ�คธุุริกิจอื�นัๆ โดย่ที�โคริงก�ริ Phuket Sandbox 
ถือเป็นัแริงสำนัับสำนัุนัจ�กภ�คริัฐที�ม�ช่วิย่กริะตุ�นัและดึงด้ดนัักท่องเที�ย่วิต่�งช�ติให�เข��ม�ท่องเที�ย่วิในัปริะเทศ  อย่่�งไริก็ต�มจำ�นัวินั
นัักท่องเที�ย่วิที�เข��ม�ยั่งมีจำ�นัวินันั�อย่กว่ิ�ที�ควิริ และย่ังจำ�กัดก�ริเดินัท�งและก�ริใช�จ่�ย่อย่้่ภ�ย่ในัที�พัื่ก และสำถ�นัที�ใกล�เคีย่งเท่�นัั�นั 
ส่ำงผู้ลให�ธุุริกิจริถไม่ปริะจำ�ท�ง ริถรัิบเหม� และริ��นัอ�ห�ริ ยั่งไม่สำ�ม�ริถฟ้�นัตัวิได�เท่�ที�ควิริ
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ดััชนีีความเช่�อมั�นีฯ ขึ้องภาคต่ะวันีออกเฉีียงเหน่ีอ ปัจจุบันัอย่้่ที�
ริะดับ 34.5 เพิื่�มขึ�นัจ�กเดือนัก่อนัหนั��ที�ริะดับ 33.4  เนืั�องจ�กพืื่�นัที�มี
ข�อจำ�กัดในัก�ริเดินัท�งค่อนัข��งนั�อย่โดย่เปรีิย่บเทีย่บ ทำ�ให�หล�ย่ธุุริกิจย่งั
พื่อดำ�เนิันัก�ริได� โดย่เฉพื่�ะริ��นัจำ�หน่ั�ย่สิำนัค��อุปโภคบริิโภคทั�วิไป 
และธุุริกิจด��นัควิ�มง�ม ริวิมไปถึงก�ริผู้ลิตอ�ห�ริ และกลุ่มง�นัไม� 
และเฟอร์ินิัเจอร์ิของตกแต่งบ��นัที�ปรัิบดีขึ�นัจ�กเดือนัก่อนัหนั��

ส่ำวินัค�ดก�ริณ์์ 3 เดือนัข��งหนั�� ผู้้�ปริะกอบก�ริค�ดว่ิ�เศริษฐกิจ 
เริิ�มฟ้�นัตัวิ เนืั�องจ�กมีจำ�นัวินัผู้้�ที�ฉีดวัิคซีื้นัเพิื่�มขึ�นัและแนัวิโนั�มจำ�นัวินั 
ผู้้�ติดเชื�อที�ลดลง ปริะกอบกับแริงสำนัับสำนัุนัม�ตริก�ริกริะตุ�นัเศริษฐกิจ 
จ�กภ�ครัิฐ ได�แก่ คนัละครึิ�งเฟสำ 3  ยิ่�งใช�ยิ่�งได�  เริ�เที�ย่วิด�วิย่กันั- 
ทัวิร์ิเที�ย่วิไทย่ เป็นัต�นั ที�ช่วิย่กริะตุ�นัภ�พื่ริวิมของเศริษฐกิจในัภ้มิภ�คให�ดีขึ�นั
     ภาคการผู้ลิ็ต่ จ�กแนัวิโนั�มจำ�นัวินัผู้้�ติดเชื�อใหม่ริ�ย่วัินัที�ลดลง ส่ำงผู้ล
ให�เริิ�มมีก�ริคล�ย่ล็อกด�วิน์ัให�กับสำถ�นัปริะกอบก�ริบ�งปริะเภท ปริะกอบ
กับคำ�สัำ�งซืื้�อที�เพิื่�มขึ�นัจ�กธุุริกิจค่้ค��ที�มีควิ�มต�องก�ริสิำนัค�� ส่ำงผู้ลให� 
ภ�คก�ริผู้ลิตขย่�ย่ตัวิ โดย่เฉพื่�ะก�ริผู้ลิตอ�ห�ริ และกลุ่มง�นัไม� 
และเฟอร์ินิัเจอร์ิของตกแต่งบ��นัที�ปรัิบตัวิดีขึ�นัจ�กเดือนัก่อนัหนั�� ม�อย่้ที่�
ริะดับ 31.9 และ 25.9 ต�มลำ�ดับ แต่ย่ังคงอย่้่ในัริะดับที�ตำ��กว่ิ�ค่�ฐ�นั 50 

ภาคการค�า ธุุริกิจภ�คก�ริค��ย่ังสำ�ม�ริถขย่�ย่ตัวิได� และฟ้�นัตัวิ 
ได�เร็ิวิกว่ิ�ภ�คธุุริกิจอื�นัๆ เนืั�องจ�กผู้้�บริิโภคย่ังมีควิ�มต�องก�ริในัสำินัค��
อุปโภคบริิโภคที�จำ�เป็นั แต่ย่งัคงริะมัดริะวัิงในัก�ริเลืือกซืื้�อสิำนัค��ต�มกำ�ลัง
ซืื้�อที�ลดลง ปริะกอบกับได�รัิบแริงสำนัับสำนุันัจ�กภ�ครัิฐจ�กม�ตริก�ริกริะตุ�นั
ก�ริใช�จ่�ย่ของผู้้�บริิโภค ส่ำงผู้ลให�ภ�คริวิมของภ�คก�ริค��มีค่�ดัชนีัส้ำงที�สุำด
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ภาคการบริการ ภ�พื่ริวิมของธุุริกิจยั่งทริงตัวิ เนืั�องจ�กพืื่�นัที�มีข�อจำ�กัดในัก�ริเดินัท�งค่อนัข��งนั�อย่โดย่เปรีิย่บเทีย่บ แม�หล�ย่ธุุริกิจ 
ย่งัพื่อดำ�เนิันัก�ริได� แต่ธุุริกิจที�สำำ�คัญ โดย่เฉพื่�ะริ��นัอ�ห�ริในับ�งพืื่�นัที� ย่งัไม่สำ�ม�ริถเปิดให�บริิก�ริได�เต็มร้ิปแบบ  และปริะสำบปญัห�ต�นัทุนั
วัิตถุดิบที�แพื่งขึ�นั เช่นั ไข่ไก่ นัำ��มันัพืื่ช และเครืิ�องปรุิงริสำ เป็นัต�นั อีกทั�งต�นัทุนัในัก�ริเข��ร่ิวิมแพื่ลตฟอร์ิมออนัไลน์ั ที�ท�งริ��นัต�องจ่�ย่ให�กับ
แพื่ลตฟอร์ิมบริิก�ริส่ำงอ�ห�ริ  ส่ำงผู้ลต่อริ�ย่ได�ของธุุริกิจเป็นัอย่่�งม�ก
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