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บทสรุุปผู้้�บริุหารุ

 การดำำาเนิินิจััดำทำำาดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME (SME Sentiment Index: SMESI) เด่ำอนิสิิงหาคม 2563 เก็บข้�อม้ลผู้้�ประกอบการ 
SME 2,591 ราย จัาก 27 จัังหวัดำในิ 6 ภู้มิภูาค พบว่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ ประเทำศลดำลงเล็กนิ�อยมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 51.2 จัากกำาลังซ่ื้�อทีำ�เริ�มลดำลง และมี
สัิญญาณการแผู่้วตััวลงข้องกำาลังซ่ื้�อในิอนิาคตั เน่ิ�องจัากหมดำระยะเวลาข้องมาตัรการเงินิเยยีวยาข้องภูาครัฐ และความเปราะบางข้องภูาวะการจั�างงานิ
ในิหลายธุุรกิจั ทำำาให�ประชาชนิระมัดำระวังการจัับจ่ัายใช�สิอยมากข้้�นิ โดำยเฉพาะสิินิค�าและบริการทีำ�ไม่จัำาเป็นิ เพ่�อเก็บเงินิสิำาหรับการบริโภูคในิอนิาคตั 
เพราะความกังวลเกี�ยวกับรายไดำ�ทีำ�ยงัมีความไม่แน่ินิอนิ อย่างไรก็ตัามค่าระดัำบดัำชนีิยงัส้ิงกว่าค่าฐานิซ้ื้�งแสิดำงถ้ึงภูาพรวมธุุรกิจั SME ยงัอย้ใ่นิเกณฑ์์ทีำ�ดีำ 
แต่ัลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า

ในเดืือนสิงหาคม 2563 ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในรุะดัืบปรุะเทศปรัุบตััวลดืลงเล็กน�อยจากเดืือนก่อนหน�ามาอย่้ที� 51.2 
เน่ิ�องจัากองค์ประกอบดำ�านิคำาสัิ�งซ่ื้�อ ปริมาณการผู้ลิตั การค�าและบริการ กำาไร และการจั�างงานิ ปรับตััวลดำลงมาอย้ที่ำ�ระดัำบ 54.5 55.4 53.0 และ 48.2 
ตัามลำาดัำบ ส่ิวนิองค์ประกอบดำ�านิตั�นิทุำนิ และการลงทุำนิปรับเพิ�มข้้�นิอย้่ทีำ�ระดัำบ 45.0 และ 50.9 ตัามลำาดัำบ โดำยภูาคการผู้ลิตั มีค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ
 ในิเด่ำอนินีิ�ลดำลงมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 51.3 ส่ิวนิภูาคการค�า และภูาคบริการ ปรับลดำลงเล็กนิ�อยมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 51.0 และ 51.2 ตัามลำาดัำบ การปรับตััวลดำลง
มาจัากการระมัดำระวังในิการจัับจ่ัายใช�สิอย โดำยเฉพาะสิินิค�าและบริการทีำ�ไม่จัำาเป็นิ อาทิำ เส่ิ�อผู้�าและสิิ�งทำอ ไม�และเฟอร์นิิเจัอร์ วัสิดุำก่อสิร�าง บริการ
รถึเหมาเพ่�อท่ำองเทีำยว โรงแรมและร�านิอาหาร เป็นิตั�นิ

สำาหรัุบดัืชนีความเชื�อมั�นฯ คาดืการุณ์์ 3 เดืือนข้�างหน�าอย่้ที�รุะดัืบ 56.9 ปรัุบลดืลงจากเดืือนก่อนหน�าที�รุะดัืบ 59.3 แนิวโนิ�มความเช่�อ
มั�นิฯ คาดำการณ์ลดำลงจัากความกังวลเพิ�มข้้�นิข้องกำาลังซ่ื้�อทีำ�ชะลอตััวลงเม่�อเทีำยบกับเด่ำอนิก่อนิหนิ�า และความเปราะบางข้องการจั�างงานิในิอนิาคตัทีำ�
จัะส่ิงผู้ลต่ัอรายไดำ�ข้องประชาชนิ นิอกจัากนีิ�ยังไม่มีสัิญญาณทีำ�ชัดำเจันิข้องการกลับมาข้องกำาลังซ่ื้�อจัากนัิกท่ำองเทีำ�ยวต่ัางชาติั

ดัืชนีความเชื�อมั�นฯ ข้องผู้้�ปรุะกอบการุ SME แต่ัละภู้มิภูาคมีการุเปลี�ยนแปลงแตักต่ัางกัน โดืยภู้มิภูาคที�มีการุปรัุบตััวเพิิ่�มข้้�นคือ เข้ตั
กรุุงเทพิ่ฯ และปริุมณ์ฑล ปัจัจุับันิอย้่ทีำ� 48.8 เพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 48.0 จัากการข้ยายตััวข้องธุุรกิจักลุ่มบริการทีำ�หลายสิถึานิประกอบ
การกลับมาเปิดำกิจัการไดำ�ตัามปกติั โดำยเฉพาะกิจักรรมทำางดำ�านิสัินิทำนิาการบันิเทิำงต่ัางๆ และดัืชนีความเชื�อมั�นฯข้องภูาคใตั� ปัจัจุับันิอย้่ทีำ� 53.0 เพิ�ม
ข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 51.8 เป็นิผู้ลจัากการกระตุั�นิเศรษฐกิจัการท่ำองเทีำ�ยว และการจััดำงานิมหกรรมและงานิแสิดำงสิินิค�าข้องภูาครัฐและเอกชนิ
 อีกทัำ�งยังมีกำาลังซ่ื้�อทีำ�เพิ�มข้้�นิข้องชาวสิวนิยางทีำ�ไดำ�รับอานิิสิงส์ิจัากราคายางพาราทีำ�ปรับตััวส้ิงข้้�นิ อย่างไรก็ตัามการข้ยายตััวทำางธุุรกิจัค่อนิข้�างจัำากัดำ
เน่ิ�องจัากข้าดำกำาลังซ่ื้�อจัากนัิกท่ำองเทีำ�ยวต่ัางชาติั ดัืชนีความเชื�อมั�นฯข้องภูาคกลาง ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 53.5 ลดำลงเล็กนิ�อยจัาก 53.6 โดำยภูาคการ
ค�าข้ยายตััวเพิ�มข้้�นิ โดำยเฉพาะสิินิค�าทำางการเกษตัร การค�าปลีกสิมัยใหม่ (modern trade) และการค�าปลีกแบบดัำ�งเดิำม ส่ิวนิภูาคบริการภูาพรวมมี
การปรับตััวลดำลง โดำยเฉพาะสิาข้าการข้นิส่ิงสิินิค�า ดัืชนีความเชื�อมั�นฯข้องภูาคตัะวันออก ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 49.8 ลดำลงจัาก 51.2 จัากการชะลอ
ตััวข้องกำาลังซ่ื้�อ และการเพิ�มข้้�นิข้องตั�นิทุำนิสิินิค�าและวัตัถุึดิำบในิพ่�นิทีำ� ประกอบกับสิาข้าการท่ำองเทีำ�ยวยังไม่ฟ้�นิตััว ดัืชนีความเชื�อมั�นฯข้องภูาคเหนือ 
ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 50.8 ลดำลงจัาก 54.1 จัากการชะลอตััวข้องการจัองและการใช�บริการข้องกลุ่มโรงแรม ร�านิอาหาร และบริการดำ�านิสุิข้ภูาพ/เสิริม
ความงาม เพราะกำาลังซ่ื้�อลดำลง และยังเป็นิช่วงหนิ�ามรสุิม และไม่มีวันิหยดุำติัดำต่ัอเพ่�อช่วยกระตุั�นิการท่ำองเทีำ�ยวข้องพ่�นิทีำ� และดัืชนีความเชื�อมั�นฯข้อง
ภูาคตัะวันออกเฉีียงเหนือ ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 52.6 ลดำลงจัาก 53.1 เพราะอุปสิงค์ในิพ่�นิทีำ�หดำตััวลงโดำยเฉพาะภูาคการผู้ลิตั ซ้ื้�งเป็นิผู้ลจัากกำาลังซ่ื้�อทีำ�
ลดำลงและการระมัดำระวังการจัับจ่ัายใช�สิอยข้องประชาชนิ อีกทัำ�งการจั�างงานิค่อนิข้�างมีความเปราะบาง

ส่วนปัจจัยสำาคัญที�มีผู้ลกรุะทบต่ัอกิจการุ SME ปรุะเทศในเดืือนนี� 5 อันดัืบแรุก ไดำ�แก่ 1. ภูาวะเศรษฐกิจัในิประเทำศและอำานิาจัซ่ื้�อข้อง
ประชาชนิ 2. การเปลี�ยนิแปลงพฤติักรรมข้องผู้้�บริโภูค 3. มาตัรการในิดำ�านิต่ัางๆ ข้องรัฐบาล 4. การแข่้งขั้นิในิตัลาดำ และ 5. ราคาตั�นิทุำนิสิินิค�า /
ค่าแรงงานิ
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ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME
(SME Sentiment Index: SMESI)

เดืือน สิงหาคม 2563

ดัืชนีความเชื�อมั�นฯ ลดืลงเล็กน�อยจากเดืือนกรุกฎาคม 2563 
ที�รุะดัืบ 51.6 มาอย่้ที�รุะดัืบ 51.2 เริ�มปรับลดำลงเล็กนิ�อย หลังจัากปรับ
เพิ�มข้้�นิต่ัอเน่ิ�องตัั�งแต่ัการผู่้อนิปรนิมาตัรการข้องภูาครัฐ เน่ิ�องจัากองค์
ประกอบดำ�านิคำาสัิ�งซ่ื้�อ ปริมาณการผู้ลิตั การค�าและบรกิาร กำาไร และการ
จั�างงานิ ปรับตััวลดำลงมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 54.5 55.4 53.0 และ 48.2 ตัาม
ลำาดัำบ ส่ิวนิองค์ประกอบดำ�านิตั�นิทุำนิ และการลงทุำนิปรับเพิ�มข้้�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ
 45.0 และ 50.9 ตัามลำาดัำบ สิะทำ�อนิจัากกำาลังซ่ื้�อทีำ�เริ�มลดำลง และมี
สัิญญาณการแผู่้วตััวลงข้องกำาลังซ่ื้�อในิอนิาคตั เน่ิ�องจัากหมดำระยะเวลา
ข้องมาตัรการเงินิเยียวยาข้องภูาครัฐ และความเปราะบางข้องภูาวะการ
จั�างงานิในิหลายธุุรกิจั ทำำาให�ประชาชนิระมัดำระวังการจัับจ่ัายใช�สิอยมาก
ข้้�นิ โดำยเฉพาะสิินิค�าและบริการทีำ�ไม่จัำาเป็นิ เพ่�อเก็บเงินิสิำาหรับการบริโภูค
ในิอนิาคตั เพราะความกังวลเกี�ยวกับรายไดำ�ทีำ�ยงัมีความไม่แน่ินิอนิ อย่างไร
ก็ตัามค่าระดัำบดัำชนีิยังส้ิงกว่าค่าฐานิซ้ื้�งแสิดำงถ้ึงภูาพรวมธุุรกิจั SME ยัง
อย้่ในิเกณฑ์์ทีำ�ดีำ แต่ัลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า

ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME คาดืการุณ์์ 3 เดืือนข้�าง
หน�า ในเดืือนสิงหาคม 2563 อย่้ที�รุะดัืบ 56.9 ปรัุบลดืลงเล็กน�อยจาก
เดืือนกรุกฎาคม 2563 ที�รุะดัืบ 59.3 แนิวโนิ�มความเช่�อมั�นิฯ คาดำการณ์
ลดำลงจัากความกังวลเพิ�มข้้�นิข้องกำาลังซ่ื้�อทีำ�ชะลอตััวลงเม่�อเทีำยบกับเด่ำอนิ
ก่อนิหนิ�า และความเปราะบางข้องการจั�างงานิในิอนิาคตัทีำ�จัะส่ิงผู้ลต่ัอ
รายไดำ�ข้องประชาชนิ นิอกจัากนีิ�ยงัไม่มีสัิญญาณทีำ�ชัดำเจันิข้องการกลบัมา
ข้องกำาลังซ่ื้�อจัากนัิกท่ำองเทีำ�ยวต่ัางชาติั

ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ปัจจุบัน ในเดืือน
สิงหาคม 2563 ภูาคการุผู้ลิตั และภูาคการุค�าและภูาคการุบริุการุมีค่า
ดัืชนี ฯ อย่้ที�รุะดัืบ 51.3 , 51.0 และ 51.2 ตัามลำาดัืบ การปรับตััวลดำ
ลงมาจัากการระมัดำระวังในิการจัับจ่ัายใช�สิอย โดำยเฉพาะสิินิค�าและ
บริการทีำ�ไม่จัำาเป็นิ อาทิำ เส่ิ�อผู้�าและสิิ�งทำอ ไม�และเฟอร์นิิเจัอร์ วัสิดุำก่อสิร�าง
 บริการรถึเหมาเพ่�อท่ำองเทีำยว โรงแรมและร�านิอาหาร เป็นิตั�นิ

ดัืชนีภูาวะเศรุษฐกิจและธุุรุกิจอื�น ๆ เดืือนสิงหาคม 2563 ค่า
ดัืชนี ฯ ในิเก่อบทุำกดัำชนีิปรับตััวลดำลง โดำยเฉพาะดัำชนีิการใช�กำาลังการ
ผู้ลิตั แม�ว่าค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME จัะปรับตััวเพิ�มข้้�นิ 
แต่ัเป็นิการปรับตััวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�มีการผู่้อนิปรนิมาตัรการ
ควบคุมโรค อีกทัำ�งธุุรกิจัเริ�มมีการฟ้�นิตััวมากข้้�นิ  แต่ักำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูค
ยงัคงชะลอตััว และจัับจ่ัายใช�สิอยไดำ�อยา่งจัำากัดำ ซ้ื้�งส่ิงผู้ลทำำาให�ดัำชนีิภูาวะ
เศรษฐกิจัภูายในิประเทำศ และภูาพรวมธุุรกิจัปรับตััวลดำลงมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 
42.3 และ 49.0  จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 48.0 และ 53.3 ตัามลำาดัำบ

ดัืชนีความเชื�อมั�นฯ ข้องผู้้�ปรุะกอบการุ SME แต่ัละภู้มิภูาคมี
การุเปลี�ยนแปลงแตักตัา่งกัน โดืยภู้มิภูาคที�มีการุปรัุบตััวเพิิ่�มข้้�นคือ เข้ตั
กรุุงเทพิ่ฯ และปรุมิณ์ฑล ปัจัจุับันิอย้ที่ำ� 48.8 เพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�
ระดัำบ 48.0 จัากการข้ยายตััวข้องธุุรกจิักลุ่มบริการทีำ�หลายสิถึานิประกอบ
การกลับมาเปิดำกิจัการไดำ�ตัามปกตัิ โดำยเฉพาะกิจักรรมทำางดำ�านิ
สัินิทำนิาการบันิเทิำงต่ัางๆ และดัืชนีความเชื�อมั�นฯข้องภูาคใตั� ปัจัจุับันิอย้่
ทีำ� 53.0 เพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 51.8 เป็นิผู้ลจัากการกระตุั�นิ
เศรษฐกิจัการท่ำองเทีำ�ยว และการจััดำงานิมหกรรมและงานิแสิดำงสิินิค�าข้อง
ภูาครัฐและเอกชนิ อีกทัำ�งยังมีกำาลังซ่ื้�อทีำ�เพิ�มข้้�นิข้องชาวสิวนิยางทีำ�ไดำ�รับ
อานิิสิงส์ิจัากราคายางพาราทีำ�ปรับตััวส้ิงข้้�นิ อย่างไรก็ตัามการข้ยายตััวทำาง
ธุุรกิจัค่อนิข้�างจัำากัดำเน่ิ�องจัากข้าดำกำาลังซ่ื้�อจัากนัิกท่ำองเทีำ�ยวต่ัางชาติัดัืชนี
ความเชื�อมั�นฯข้องภูาคกลาง ปัจัจุับันิอย้ที่ำ�ระดัำบ 53.5 ลดำลงเล็กนิ�อยจัาก
 53.6 โดำยภูาคการค�าข้ยายตััวเพิ�มข้้�นิ โดำยเฉพาะสิินิค�าทำางการเกษตัร 
การค�าปลีกสิมัยใหม่ (modern trade) และการค�าปลีกแบบดัำ�งเดิำม ส่ิวนิ
ภูาคบริการภูาพรวมมีการปรับตััวลดำลง โดำยเฉพาะสิาข้าการข้นิส่ิงสิินิค�า
 ดัืชนีความเชื�อมั�นฯข้องภูาคตัะวันออก ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 49.8 ลดำลง
จัาก 51.2 จัากการชะลอตััวข้องกำาลังซ่ื้�อ และการเพิ�มข้้�นิข้องตั�นิทุำนิสิินิค�า
และวัตัถุึดิำบในิพ่�นิทีำ� ประกอบกับสิาข้าการทำ่องเทีำ�ยวยังไม่ฟ้�นิตััว ดัืชนี
ความเชื�อมั�นฯข้องภูาคเหนือ ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 50.8 ลดำลงจัาก 54.1 
จัากการชะลอตััวข้องการจัองและการใช�บริการข้องกลุ่มโรงแรม ร�านิ
อาหาร และบริการดำ�านิสุิข้ภูาพ/เสิริมความงาม เพราะกำาลังซ่ื้�อลดำลง และ
ยงัเป็นิช่วงหนิ�ามรสุิม และไม่มีวันิหยุดำติัดำต่ัอเพ่�อช่วยกระตุั�นิการท่ำองเทีำ�ยว
ข้องพ่�นิทีำ� และดัืชนีความเชื�อมั�นฯข้องภูาคตัะวนัออกเฉีียงเหนอื ปัจัจุับันิ
อย้ที่ำ�ระดัำบ 52.6 ลดำลงจัาก 53.1 เพราะอปุสิงค์ในิพ่�นิทีำ�หดำตััวลงโดำยเฉพาะ
ภูาคการผู้ลิตั ซ้ื้�งเป็นิผู้ลจัากกำาลังซ่ื้�อทีำ�ลดำลงและการระมัดำระวังการจัับ
จ่ัายใช�สิอยข้องประชาชนิ อีกทัำ�งการจั�างงานิค่อนิข้�างมีความเปราะบาง
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ภูาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศและอำานาจซืื้�อข้องปรุะชาชนเป็น
ปัจจัยกรุะทบสำาคัญที�สุดืข้อง SME ในทุกภู้มิภูาค ซ้ื้�งผู้้�ประกอบการ 
SME ส่ิวนิใหญ่มียอดำคำาสัิ�งซ่ื้�อจัากผู้้�บริโภูคภูายในิประเทำศเป็นิหลัก ทำำาให�
ภูาวะเศรษฐกิจัข้องประเทำศ และกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคส่ิงผู้ลอยา่งมากต่ัอ
ธุุรกิจั SME ซ้ื้�งแม�ว่าจัะมีการเริ�มฟ้�นิตััวข้องธุุรกิจัหลายสิาข้า แต่ัจัากกำาลัง
ซ่ื้�อข้องผู้้�บรโิภูคทีำ�ยงัไม่ฟ้�นิตััวและระมดัำระวงัในิการใช�จ่ัาย ทำำาให�ภูาคการ
ลงทุำนิข้องธุุรกิจัชะลอตััวตัามไปดำ�วย 

การุเปลี�ยนแปลงพิ่ฤติักรุรุมข้องผู้้�บริุโภูค  มาตัรุการุในดื�านต่ัาง
 ๆ  ข้องรุฐับาลตัอ่กิจการุ การุแข่้งขั้นในตัลาดื รุาคาตั�นทุนสินค�า/ค่าแรุง
งาน เป็นปัจจัยกรุะทบสำาคัญข้อง SME ในทุกภู้มิภูาค จัากการสิำารวจั
ข้�อม้ลเด่ำอนิสิิงหาคม 2563 พบว่า 4 ปัจัจััยดัำงกล่าวเป็นิปัจัจััยกระทำบ
สิำาคัญข้อง SME เนิ่�องจัากภูายหลงัการแพรร่ะบาดำข้องไวรสัิโควดิำ-19 ส่ิง
ผู้ลกระทำบต่ัอธุุรกิจัในิเก่อบทุำกสิาข้า ทำำาให�พฤติักรรมข้องผู้้�บริโภูคทีำ�
เปลี�ยนิไป มีการทำำากิจักรรมภูายในิบ�านิในิช่วงกักตััวเพิ�มมากข้้�นิ เช่นิ การ
ทำำางานิทีำ�บ�านิ สัิ�งซ่ื้�อข้องทำางออนิไลนิ์มากข้้�นิ  จ้ังทำำาให�กิจัการเกิดำการ
แข่้งขั้นิ ทัำ�งทำางดำ�านิราคา และการจััดำโปรโมชั�นิต่ัาง ๆ ให�บริการครบครันิ
 และมีสิินิค�าให�เล่อกไดำ�หลากหลาย เพ่�อเพิ�มทำางเล่อกและด้ำงด้ำดำล้กค�า
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ระดัำบ 42.9 และดัำชนีิ ฯ คาดำการณ์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าปรับเพิ�มข้้�นิ 
มาอย้่ทีำ�ระดัำบ 50.0 จัากเด่ำอนิกรกฎาคม 2563 ทีำ�ระดัำบ 48.6 เป็นิ
ผู้ลมาจัากดัำชนีิ ฯ ทีำ�ปรับเพิ�มข้้�นิในิเก่อบทุำกธุุรกิจั โดำยเฉพาะภูาค
การผู้ลิตัในิหมวดำสิินิค�าคงทำนิ  รวมถ้ึงกลุ่มโรงแรมและร�านิอาหาร
ทีำ�ปรับตััวดีำข้้�นิ เน่ิ�องจัากมาตัรการการกระตุั�นิการท่ำองเทีำ�ยวข้อง
ภูาครัฐ อย่างไรก็ตัามแม�ความเช่�อมั�นิข้องภูาคธุุรกิจัจัะฟ้�นิตััวข้้�นิ 
แต่ัดัำชนีิ ฯ ยังตัำ�ากว่าระดัำบ 50 และตัำ�ากว่าก่อนิมีโรคระบาดำไวรัสิ
โควิดำ-19

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

กรุะทรุวงพิ่าณิ์ชย์

• ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�บริุโภูคในปัจจุบัน ปรัุบตััวเพิิ่�มข้้�น
มาอย่้ที�รุะดัืบ 36.9 จากเดืือนกรุกฎาคม 2563 ที�รุะดัืบ 35.6

• ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�บริุโภูคในเกือบทุกภู้มิภูาคปรัุบตััว
เพิิ่�มข้้�นจากเดืือนที�ผู่้านมา ยกเว�นิในิเข้ตักรุงเทำพ ฯ และปริมณฑ์ล 
ทีำ�มีค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ ปรับตััวลดำลงมาอย้ใ่นิระดำบัตัำ�าทีำ�สุิดำ เป็นิ
ผู้ลมาจัากสิถึานิการณ์ทำางการเม่องในิพ่�นิทีำ� ส่ิงผู้ลกระทำบต่ัอความ
เช่�อมั�นิต่ัอเศรษฐกิจั

• ค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�บริโภูคทีำ�ประกอบอาชีพผู้้�ประกอบ
การ อย้่ทีำ�ระดัำบ 42.8 ปรับตััวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิกรกฎาคม 2563 ทีำ�
ระดัำบ 40.7

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

• ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�บริุโภูคทั�งปัจจุบันและในอนาคตั 
ปรัุบตััวเพิิ่�มข้้�นมาอย่้ที�รุะดัืบ 51.0 (ค่าฐานอย่้ที�รุะดัืบ 200) จาก
เดืือนกรุกฎาคม 2563 ที�รุะดัืบ 50.1 ปรับตััวเพิ�มข้้�นิต่ัอเน่ิ�องเป็นิ
เด่ำอนิทีำ� 4  จัากมาตัรการผู่้อนิคลายให�ธุุรกิจัสิามารถึเปิดำดำำาเนิินิการ
ไดำ�มากข้้�นิ และภูาครัฐมีมาตัรการเยียวยาและฟ้�นิฟ้เศรษฐกิจัอย่าง
ต่ัอเน่ิ�อง

• ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�บริโภูคทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิทัำ�งในิปัจัจุับันิ
และอนิาคตั แต่ัยงัอย้ใ่นิระดัำบตัำ�ากว่าค่าฐานิ(100)  สิะทำ�อนิให�เห็นิ
ว่าผู้้�บริโภูคยงัมองว่าสิถึานิการณ์เศรษฐกิจัภูายในิประเทำศจัะปรับ
ตััวเข้�าส่้ิภูาวะถึดำถึอยทีำ�จัะส่ิงผู้ลเชิงลบต่ัอกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูค ภูาค
การท่ำองเทีำ�ยว และภูาคการส่ิงออก รวมถ้ึงการจั�างงานิในิอนิาคตั

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

เดืือน สิงหาคม 2563

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

• ดัืชนี TISI เดืือนสิงหาคม 2563 โดืยรุวมปรัุบตััวอย่้ที�
รุะดัืบ 84.0 (ค่าฐานอย่้ที�รุะดัืบ 100) โดำยปรับเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิ
กรกฎาคม 2563 ทีำ�ระดัำบ 82.5 ซ้ื้�งเป็นิการปรับตััวเพิ�มข้้�นิต่ัอเน่ิ�อง
เป็นิเด่ำอนิทีำ� 4 เป็นิผู้ลมาจัากการผู้่อนิคลายมาตัรการควบคุมโรค
ทำำาให�กิจักรรมทำางเศรษฐกจิัภูายในิประเทำศสิามารถึดำำาเนิินิการตัาม
ปกติั โดำยเฉพาะภูาคการผู้ลิตัทีำ�ข้ยายตััวจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าตัาม
ความตั�องการสิินิค�าทีำ�เพิ�มข้้�นิ สิำาหรับสิาข้าธุุรกิจัสิำาคัญทีำ�ปรับตััว
เพิ�มข้้�นิ เช่นิอาหารและเคร่�องด่ำ�ม และวัสิดุำก่อสิร�างเป็นิตั�นิ

• ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ คาดืการุณ์์ 3 เดืือนข้�างหน�า ใน
ภูาคอุตัสาหกรุรุมอย่้ที�รุะดัืบ 94.5 ปรุับตััวเพิิ่�มข้้�นจากเดืือน
กรุกฎาคม 2563 ที�รุะดัืบ 93.0 มาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์
ภูาคการผู้ลิตัปรับตััวดีำข้้�นิอยา่งต่ัอเน่ิ�อง อยา่งไรก็ตัามแม�ดัำชนีิ ฯ จัะ
ปรับเพิ�มข้้�นิแตัย่งัอย้ภู่ายใตั�ความกังวลต่ัอการแพรร่ะบาดำข้องไวรสัิ
โควิดำ-19 รอบสิองทัำ�งภูายในิประเทำศ และต่ัางประเทำศ

• ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ทั�งปัจจุบันและคาดืการุณ์์ 3 เดืือน
ข้�างหน�า ในภูาคอุตัสาหกรุรุมข้องผู้้�ผู้ลิตัข้นาดืย่อมมีการุปรัุบตััว
เพิิ่�มข้้�น โดืยดัืชนี ฯ ปัจจุบันอย่้ที�รุะดัืบ 60.0 จัากเด่ำอนิกรกฎาคม
 2563 ทีำ�ระดัำบ 57.9 ส่ิวนิดัำชนีิ ฯ คาดำการณ์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่
ทีำ�ระดัำบ  81.4 ปรับตััวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิกรกฎาคม ทีำ�ระดัำบ 79.6 
เป็นิผู้ลมาจัากมาตัรการกระตุั�นิการบริโภูคภูายในิประเทำศ รวมทัำ�ง
การเสิริมสิภูาพคล่องสิำาหรับธุุรกิจัข้นิาดำยอ่ม ส่ิงผู้ลทำำาให�ธุุรกิจัเริ�ม
ฟ้�นิตััวไดำ�

• โดืยปัจจัยสำาคัญที�มีผู้ลกรุะทบข้องภูาคอุตัสาหกรุรุม 
ไดื�แก่ สภูาวะเศรุษฐกิจโลก และสถานการุณ์์การุเมืองในปรุะเทศ
 ซ้ื้�งมีความแตักต่ัางจากกลุ่มผู้้�ผู้ลิตัข้นาดืย่อม เน่ิ�องจัากส่ิวนิใหญ่
ผู้้�ประกอบการ SME มีสัิดำส่ิวนิการส่ิงออกทีำ�นิ�อย หร่อเนิ�นิตัลาดำในิ
ประเทำศ ข้ณะทีำ�กลุ่มผู้้�ผู้ลิตัข้นิาดำใหญ่จัะมีสัิดำส่ิวนิการเนิ�นิตัลาดำ
ภูายนิอก (ส่ิงออกมากกว่าร�อยละ 50 ข้องยอดำข้าย) มากกว่าตัลาดำ
ภูายในิประเทำศ

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

• ดัำชนีิความเช่�อมั�นิทำางธุุรกจิัปรบัเพิ�มข้้�นิ ในิปัจัจุับันิมาอย้่
ทีำ�ระดัำบ 45.7 (ค่าฐานิอย้่ทีำ�ระดัำบ 50) จัากเด่ำอนิกรกฎาคม 2563
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ดัืชนีความเชื�อมั�นอนาคตัเศรุษฐกิจภู้มิภูาค
 (Thailand Regional Economic

Sentiment Index : RSI)

• ในเดืือนสิงหาคม 2563 ค่าดัืชนี ฯ ในเกือบทุกภู้มิภูาค
ดัืชนี ฯ อย่้ในรุะดัืบที�มากกว่าค่าฐานที� 50  ยกเว�นิในิเข้ตั    
กรุงเทำพ ฯ และปริมณฑ์ลทีำ�มีค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ อย้ใ่นิระดัำบทีำ�
ตัำ�ากว่าค่าฐานิ เป็นิผู้ลมาจัากแนิวโนิ�มภูาวะเศรษฐกิจัจัะปรับตััวดีำ
ข้้�นิ โดำยเฉพาะภูาคการเกษตัร และภูาคบริการ จัากการมาตัรการ
ส่ิงเสิริมข้องภูาครัฐ และสิถึานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องไวรัสิ      
โควิดำ-19
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ค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในเดืือนปจัจุบันอย่้ที� 
48.8 เพิ่ิ�มข้้�นจากเดืือนกอ่นหน�าที�รุะดืบั 48.0 จัากการปรับตััวเพิ�มข้้�นิในิ
เก่อบทุำกปัจัจััยองค์ประกอบ โดำยเฉพาะปัจัจััยดำ�านิคำาสัิ�งซ่ื้�อ ปริมาณการ
ผู้ลิตั การค�าทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิ ส่ิงผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการเพิ�มข้้�นิตัามไป
ดำ�วย จัากการข้ยายตััวข้องธุุรกิจักลุ่มบริการทีำ�หลายสิถึานิประกอบการก
ลับมาเปิดำกิจัการไดำ�ตัามปกตัิ โดำยเฉพาะกิจักรรมทำางดำ�านิสิันิทำนิาการ
บันิเทิำงต่ัาง ๆ  ในส่วนข้องค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME 
คาดืการุณ์์ 3 เดืือนข้�างหน�าอย่้ที�รุะดัืบ 55.0 เป็นผู้ลมาจากผู้้�ประกอบ
การคาดำการณ์คำาสัิ�งซ่ื้�อ และปริมาณการผู้ลิตัจัะปรับตััวลดำลง เน่ิ�องจัาก
ผู้้�ประกอบการกังวลต่ัอปัญหาการแพร่ระบาดำข้องไวรัสิโควิดำ-19 ทีำ�จัะ
ส่ิงผู้ลทำำาให�ภูาคการท่ำองเทีำ�ยว และธุุรกิจัทีำ�เกี�ยวเน่ิ�องยังไม่กลับมาฟ้�นิตััว 

ในส่วนข้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคการุผู้ลิตั
 ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 51.3 ปรับตััวลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 
52.2 เป็นิผู้ลจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสัิ�งซ่ื้�อ และปริมาณการผู้ลิตัทีำ�ปรับตััวเพิ�ม
ข้้�นิ ส่ิงผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตััวเพิ�มข้้�นิอยา่งเห็นิไดำ�ชัดำ เป็นผู้ลมา
จากความเปราะบางข้องรายไดำ�ในิกลุ่มแรงงานิ ส่ิงผู้ลทำำาให�ผู้้�บริโภูค
ระมดัำระวงัในิการใช�จ่ัายมากข้้�นิ โดำยเฉพาะลดำการซื้่�อสิินิค�าไมจ่ัำาเปน็ิ อาทำิ
 เส่ิ�อผู้�า และเฟอร์นิิเจัอร์ เป็นิตั�นิ ในิส่ิวนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�
ประกอบการ SME คาดำการณ์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ 56.9  เป็นิผู้ล
มาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณค์ำาสัิ�งซ่ื้�อ และปรมิาณการผู้ลติัจัะปรบัตััว
ลดำลง เน่ิ�องจัากกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคทีำ�ปรับตััวลดำลง

ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SMESI
ในเข้ตักรุุงเทพิ่ฯ และปริุมณ์ฑล 

ปรุะจำาเดืือนสิงหาคม 2563

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

• ค่าดืชันคีวามเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME กรุงุเทพิ่ฯ
 และปรุมิณ์ฑล อย่้ที� 48.8 เพิ่ิ�มข้้�นจากเดืือนกอ่นหน�าที�รุะดัืบ
 48.0 จากการุข้ยายตััวข้องธุุรุกิจกลุ่มบริุการุที�หลายสถาน
ปรุะกอบการุกลับมาเปิดืกิจการุไดื�ตัามปกติั โดืยเฉีพิ่าะ
กิจกรุรุมทางดื�านสันทนาการุบันเทิงต่ัาง ๆ

ในส่วนข้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุSME ภูาคการุค�า 
ในิเด่ำอนิปจััจุับันิอย้ที่ำ�ระดัำบ 49.0 ปรบัตััวลดำลงจัากเด่ำอนิกอ่นิทีำ�ระดัำบ 50.1 
เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยคำาสัิ�งซ่ื้�อ และปริมาณการค�าทีำ�ปรับตััวลดำลง เป็นผู้ล
มาจากการกลบัมาดำำาเนิินิชีวิตัไดำ�ปกตั ิโดำยเฉพาะภูาคการประกอบอาชพี
 ส่ิงผู้ลทำำาให�มีการเดิำนิทำางมากข้้�นิ ส่ิงผู้ลดีำต่ัอการใช�บริการสิถึานีินิำ�ามันิ ในิ
ส่ิวนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ ์3 เด่ำอนิข้�าง
หนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ 53.1 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์คำาสัิ�งซ่ื้�อ 
และปริมาณการผู้ลิตัจัะปรับตััวลดำลง โดำยเฉพาะภูาคการลงทุำนิ และการ
บริโภูคสิินิค�าคงทำนิ เนิ่�องจัากความกังวลตั่อภูาวะเศรษฐกิจัภูายในิ
ประเทำศ
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ในส่วนข้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคการุ
บริุการุ ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 47.3 ปรับตััวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิ
ทีำ�ระดัำบ 44.4 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสัิ�งซ่ื้�อ และปริมาณการบริการ
ทีำ�ปรับตััวลดำลง ส่ิงผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตััวลดำลงอย่างเห็นิไดำ�ชัดำ 
เป็นผู้ลมาจากการจััดำกิจักรรมต่ัาง ๆ เริ�มดำำาเนิินิการไดำ� ส่ิงผู้ลทำำาให�การ
ใช�บริการธุุรกิจัดำ�านิสัินิทำนิาการ การจััดำงานิแสิดำง รวมไปถึง้ร�านิเสิรมิสิวย
เพิ�มมากข้้�นิ  ในิส่ิวนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำ
การณ์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ 55.5 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการ
คาดำการณ์คำาสัิ�งซ่ื้�อ และปริมาณการผู้ลิตัจัะปรับตััวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากผู้้�
ประกอบการนิกท่ำองเทีำ�ยวชาวไทำย หันิมาท่ำองเทีำ�ยวในิประเทำสิมากข้้�นิส่ิง
ผู้ลต่ัอการท่ำองเทีำ�ยวและธุุรกิจัเกี�ยวเน่ิ�อง

ปัจจัยภูาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศและอำานาจซืื้�อข้องปรุะชาชน
ส่งผู้ลต่ัอกิจการุมากที�สุดื  โดำยปัจัจััยทีำ�ส่ิงผู้ลกระทำบรองลงมา ไดำ�แก่ ภูาวะ
เศรษฐกิจัในิประเทำศและอำานิาจัซื้่�อข้องประชาชนิ  การเปลี�ยนิแปลง
พฤติักรรมข้องผู้้�บริโภูค มาตัรการในิดำ�านิต่ัาง ๆ  ข้องรัฐบาลต่ัอกิจัการ การ
แข่้งขั้นิในิตัลาดำ ราคาตั�นิทุำนิสิินิค�า/ค่าแรงงานิตัามลำาดัำบ

ดัืชนีภูาวะเศรุษฐกิจและธุุรุกิจ SME
ปรุะจำาเดืือนสิงหาคม 2563

ภูาพรวมดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัในิภูาคกรุงเทำพฯ 
และปริมณฑ์ล  ปรับตััวลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า จัากความกังวล
ต่ัอปัญหาการแพร่ระบาดำข้องไวรัสิโควิดำ-19  อีกทัำ�งกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�
บริโภูคในิประเทำศยังไม่ฟ้�นิตััว มีความตั�องการสิินิค�าและบริการ
นิ�อยลง ส่ิงผู้ลให�ผู้้�ประกอบการลดำกำาลังการผู้ลิตัลง
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ค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในเดืือนปจัจุบันอย่้ที�
 53.0 เพิิ่�มข้้�นจากเดืือนก่อนหน�าที�รุะดัืบ 51.8 เป็นิผู้ลจัากการกระตุั�นิ
เศรษฐกิจัการท่ำองเทีำ�ยว และการจััดำงานิมหกรรมและงานิแสิดำงสิินิค�าข้อง
ภูาครัฐและเอกชนิ อีกทัำ�งยังมีกำาลังซ่ื้�อทีำ�เพิ�มข้้�นิข้องชาวสิวนิยางทีำ�ไดำ�รับ
อานิิสิงส์ิจัากราคายางพาราทีำ�ปรับตััวส้ิงข้้�นิ อย่างไรก็ตัามการข้ยายตััวทำาง
ธุุรกิจัค่อนิข้�างจัำากัดำเนิ่�องจัากข้าดำกำาลังซ่ื้�อจัากนิักท่ำองเทีำ�ยวต่ัางชาตัิ ใน
ส่วนข้องค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME คาดืการุณ์์ 3 เดืือน
ข้�างหน�าอย่้ที�รุะดัืบ 59.5 เป็นผู้ลมาจากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์คำาสัิ�ง
ซ่ื้�อ และปริมาณการผู้ลิตัจัะปรับตััวลดำลงโดำยเฉพาะภูาคการทำ่องเทีำ�ยว 
เน่ิ�องจัากยังไม่มีแนิวโนิ�มทีำ�นัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่ัางชาติัจัะกลับมา อีกทัำ�งจัาก
กำาลังซ่ื้�อข้องชาวต่ัางชาติั ทีำ�จัะส่ิงผู้ลกระทำบต่ัอสิินิค�าส่ิงออก เช่นิยางพารา
 และไม� เป็นิตั�นิ

ในส่วนข้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคการุผู้ลิตั
ในิเด่ำอนิผู้ลิตั ในิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 49.1 ปรับตััวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�
ระดัำบ 45.1 เป็นผู้ลมาจากการจััดำงานิมหกรรมและงานิแสิดำงสิินิค�า ส่ิง
ผู้ลทำำาให�ธุุรกิจัสิามารถึนิำาสิินิค�าออกส่้ิตัลาดำไดำ� และมีปริมาณการผู้ลิตัเพิ�ม
ข้้�นิ โดำยเฉพาะหมวดำเส่ิ�อผู้�าและสิิ�งทำอ งานิหัตักรรม และเฟอร์นิิเจัอร์ 
เป็นิตั�นิ ในิส่ิวนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์ 
3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้ที่ำ�ระดัำบ 56.0 เปน็ิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์
คำาสัิ�งซ่ื้�อ และปริมาณการผู้ลิตัจัะปรับตััวลดำลง จัากความไม่มั�นิใจัต่ัอราย
ไดำ�ในิอนิาคตั และกำาลังซ่ื้�อข้องนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่ัางชาติัยังไม่ฟ้�นิตััว

ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคใตั�
ปรุะจำาเดืือนสิงหาคม 2563

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

•  ค่าดืัชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคใตั�
 ปรุับตััวเพิ่ิ�มข้้�นจากเดืือนก่อนหน�ามาอย้่ที�รุะดืับ 53.0 เป็น
ผู้ลจากการุกรุะตัุ�นเศรุษฐกิจการุท่องเที�ยว และการุจัดืงาน
มหกรุรุมและงานแสดืงสินค�าข้องภูาครุัฐและเอกชน อีกทั�ง
ยงัมกีำาลังซื้ื�อที�เพิ่ิ�มข้้�นข้องชาวสวนยางที�ไดื�รุบัอานสิงส์จาก
รุาคายางพิ่ารุาที�ปรุับตััวส้งข้้�น

ในส่วนข้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคการุค�า
 ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 52.4 ปรับตััวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 
51.6 เป็นผู้ลมาจากภูาคเกษตัรกร ไดำ�รับผู้ลดีำจัากราคายางพาราทีำ�ปรับ
ตััวเพิ�มข้้�นิ ทำำาให�เกษตัรกรมีกำาลังซ่ื้�อเพิ�มข้้�นิ ส่ิงผู้ลให�มีการใช�จ่ัายในิ
สิินิค�าอุปโภูคบริโภูคข้ยายตััว ในิส่ิวนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบ
การ SME คาดำการณ์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ 59..3 เป็นิผู้ลมาจัาก
ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์คำาสัิ�งซ่ื้�อ และปริมาณการผู้ลิตัจัะปรับตััวลดำลง
 เน่ิ�องจัากไม่มั�นิใจัต่ัอภูาวะเศรษฐกิจัภูายในิประเทำศ และความเปราะ
บางข้องการจั�างงานิ



9

ในส่วนข้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคการุ
บริุการุ ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 55.4 ปรับตััวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�
ระดัำบ 55.0 เป็นิผู้ลมาจัากการดำำาเนิินิกิจักรรมทำางเศรษฐกิจัทีำ�สิามารถึ
ดำำาเนิินิไดำ�อย่างปกติั  ส่ิงผู้ลดีำต่ัอธุุรกิจักลุ่มสัินิทำนิาการ เช่นิการจััดำงานิ
แสิดำงสิินิค�า หร่องานิอบรมข้องภูาครัฐและเอกชนิ เป็นิตั�นิ ส่ิวนิภูาคการ
ท่ำองเทีำ�ยว จัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวยังค่อนิข้�างทำรงตััวจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า 
เน่ิ�องจัากผู่้านิช่วงวันิหยุดำยาว และผู้้�บริโภูคส่ิวนิใหญ่ระมัดำระวังการใช�
จ่ัายมากข้้�นิ ในส่วนข้องค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME คาดื
การุณ์์ 3 เดืือนข้�างหน�าอย่้ที�รุะดัืบ 63.0  เป็นผู้ลมาจากผู้้�ประกอบการ
คาดำการณ์คำาสัิ�งซ่ื้�อ และปริมาณการผู้ลิตัจัะปรับตััวลดำลง เน่ิ�องจัากปัญหา
ไวรัสิโควิดำ-19 ทีำ�ส่ิงผู้ลกระทำบไปในิหลายประเทำศ ส่ิงผู้ลกระทำบตั่อทัำ�ง
ความปลอดำภัูย  รายไดำ� และกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูค ทำำาให�แนิวโนิ�มนัิกท่ำอง
เทีำ�ยวชาวต่ัางชาติัจัะยังไม่ฟ้�นิตััว

ดัืชนีภูาวะเศรุษฐกิจและธุุรุกิจ SMESI
ปรุะจำาเดืือนสิงหาคม 2563

ภูาพรวมดำชันีิภูาวะเศรษฐกจิัและธุุรกจิัในิภูาคใตั� ค่อนิข้�าง
ทำรงตััวจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า แม�ภูาคการบริโภูคข้องประชาชนิจัะ
ชะลอตััวลง จัากการข้าดำความเช่�อมั�นิต่ัอรายไดำ� และกำาลังซ่ื้�อในิ
อนิาคตั และธุุรกิจัทีำ�พ้งพิงนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่ัางชาติั ยังไม่สิามารถึ
กลับมาฟ้�นิตััวไดำ� ทำำาให�ธุุรกิจัข้าดำสิภูาพคล่อง และตั�องลดำการจั�าง
งานิลง ซ้ื้�งส่ิงผู้ลกระทำบทัำ�งภูาพรวมข้องธุุรกิจั และรายไดำ�ข้องกลุ่ม
แรงงานิ อย่างไรก็ตัามภูาคการเกษตัรเป็นิแรงสินัิบสินุินิการใช�จ่ัาย
ในิสิินิค�าอุปโภูคบริโภูคต่ัอเน่ิ�อง จัากปริมาณผู้ลผู้ลิตัทำางการเกษตัร
ทีำ�ช่วยเพิ�มรายไดำ�ประกอบกับช่วงวันิหยุดำทำำางานินิักท่ำองเทีำ�ยว
ภูายในิประเทำศมีการเดิำนิทำางท่ำองเทีำ�ยวมากข้้�นิ

ปัจจัยภูาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศและอำานาจซืื้�อข้องปรุะชาชน
ส่งผู้ลต่ัอกิจการุมากที�สุดื โดำยปัจัจััยทีำ�ส่ิงผู้ลกระทำบรองลงมา ไดำ�แก่  
มาตัรการในิดำ�านิต่ัาง ๆ  ข้องรัฐบาลต่ัอกิจัการ การเปลี�ยนิแปลงพฤตักิรรม
ข้องผู้้�บริโภูค ราคาตั�นิทุำนิสิินิค�า/ค่าแรงงานิ การแข่้งขั้นิในิตัลาดำ ตัาม
ลำาดัำบ
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ค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในเดืือนปจัจุบันอย่้ที�
รุะดัืบ 52.6 ลดืลงจาก 53.1 จัากการปรบัตััวลดำลงในิเก่อบทุำกปัจัจััยองค์
ประกอบ โดำยเฉพาะปัจัจััยดำ�านิคำาสัิ�งซ่ื้�อ ปริมาณการผู้ลิตั การค�า  และ
บริการทีำ�ปรับตััวลดำลง เพิ่รุาะอุปสงค์ในพืิ่�นที�หดืตััวลงโดืยเฉีพิ่าะภูาค
การุผู้ลิตั ซ้ื้�งเป็นผู้ลจากกำาลังซืื้�อที�ลดืลงและการุรุะมัดืรุะวังการุจับจ่าย
ใช�สอยข้องปรุะชาชน อีกทั�งการุจ�างงานค่อนข้�างมีความเปรุาะบาง ใน
ส่วนข้องค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME คาดืการุณ์์ 3 เดืือน
ข้�างหน�าอย่้ที�รุะดัืบ 56.66 เป็นผู้ลมาจากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์คำา
สัิ�งซ่ื้�อ และปริมาณการผู้ลิตัจัะปรับตััวลดำลงโดำยเฉพาะการบริโภูคสิินิค�า
คงทำนิ และยงัไม่มั�นิใจัว่านัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่ัางชาติัทีำ�จัะกลับเข้�ามา อย่างไร
ก็ตัามภูาคการผู้ลิตัยังมีแนิวโนิ�มเพิ�มข้้�นิ จัากการใช�จ่ัายในิหมวดำสิินิค�า
อาหารและเคร่�องด่ำ�ม

ในส่วนข้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคการุผู้ลิตั
ในิเด่ำอนิปจััจุับันิอย้ที่ำ�ระดัำบ 51.1 ปรบัตััวลดำลงจัากเด่ำอนิกอ่นิทีำ�ระดัำบ 55.8 
เป็นิผู้ลจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสัิ�งซ่ื้�อ และปริมาณการผู้ลิตัทีำ�ปรับตััวลดำลง ส่ิง
ผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตััวลดำลงอย่างเห็นิไดำ�ชัดำ เป็นิผู้ลมาจัากการ
ปรับตััวลดำลงในิทำกุสิาข้าธุุรกจิั โดำยเฉพาะสิาข้าผู้ลติัภัูณฑ์์โลหะ ทีำ�ปรับตััว
ลดำลงตัามภูาคการก่อสิร�าง ในส่วนข้องค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบ
การุ SME คาดืการุณ์์ 3 เดืือนข้�างหน�าอย่้ที�รุะดัืบ 57.2 เป็นผู้ลมาจาก
ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์คำาสัิ�งซ่ื้�อ และปริมาณการผู้ลิตัในิหมวดำสิินิค�า
คงทำนิจัะปรับตััวลดำลง จัากความไม่แน่ินิอนิข้องรายไดำ�ในิอนิาคตั 

ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SMESI
ภูาคตัะวันออกเฉีียงเหนือ

ปรุะจำาเดืือนสิงหาคม 2563

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

•  ค ่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้ �ปรุะกอบการุ SME           
ภูาคตัะวันออกเฉีียงเหนือ ปรัุบตััวลดืลงจาก 53.1 เพิ่รุาะ
อุปสงค์ในพืิ่�นที�หดืตััวลงโดืยเฉีพิ่าะภูาคการุผู้ลิตั ซ้ื้�งเป็นผู้ล
จากกำาลังซืื้�อที�ลดืลงและการุรุะมัดืรุะวังการุจับจ่ายใช�สอย
ข้องปรุะชาชน อีกทั�งการุจ�างงานค่อนข้�างมีความเปรุาะ
บาง

ในส่วนข้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุSME ภูาคการุค�า 
ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 53.0 ปรับตััวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 
51.1 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยคำาสัิ�งซ่ื้�อ และปริมาณการค�าทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิ 
ส่ิงผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรบัตััวเพิ�มข้้�นิอยา่งเห็นิไดำ�ชัดำ เป็นิผู้ลมาจัาก
ความตั�องการสิินิค�าอุปโภูคบริโภูคเพิ�มข้้�นิ โดำยเฉพาะการบริโภูคข้องภูาค
เกษตัร ในส่วนข้องค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME คาดืการุณ์์
 3 เดืือนข้�างหน�าอย่้ที�รุะดืับ 51.9 เป็นผู้ลมาจากผู้้�ประกอบการคาดำ
การณ์คำาสัิ�งซ่ื้�อ และปริมาณการผู้ลิตัจัะปรับตััวลดำลง โดำยเฉพาะในิหมวดำ
สิินิค�าเคร่�องยนิต์ั และสิินิค�าคงทำนิต่ัางๆ อย่างไรก็ตัามผู้้�ประกอบการยัง
มองว่าการใช�จ่ัายในิสิินิค�าจัำาเป็นิจัะยังคงมีอย่างต่ัอเน่ิ�อง
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ในส่วนข้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุSME ภูาคการุ
บริุการุ ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 53.1 ปรับตััวลดำลงเล็กนิ�อยจัาก
เด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 53.2 เป็นิผู้ลมาจัากหมดำช่วงวันิหยุดำยาว ส่ิงผู้ลกระ
ทำบต่ัอภูาคการท่ำองเทีำ�ยว และธุุรกิจัทีำ�เกี�ยวเน่ิ�อง รวมไปถ้ึงความไม่มั�นิใจั
ต่ัอเศรษฐกจิัในิอนิาคตั ส่ิงผู้ลทำำาให�ภูาคการลงทำนุิชะลอตััวลง โดำยเฉพาะ
ภูาคการก่อสิร�าง อยา่งไรก็ดีำภูาคการบริโภูคอาหารและเคร่�องด่ำ�มปรับตััวดีำ
ข้้�นิ ในส่วนข้องค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME คาดืการุณ์์ 3 
เดืือนข้�างหน�าอย่้ที�รุะดัืบ 60.0 เป็นผู้ลมาจากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์
คำาสัิ�งซ่ื้�อ และปริมาณการผู้ลิตัจัะปรับตััวลดำลง เน่ิ�องจัากประชาชนิมีการ
เดิำนิทำางท่ำองเทีำ�ยวแล�ว ทำำาให�ในิอนิาคตัจัะชะลอการใช�จ่ัายลง

ดัืชนีภูาวะเศรุษฐกิจและธุุรุกิจ SME
ปรุะจำาเดืือนสิงหาคม 2563

ภูาพรวมดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัในิภูาคตัะวันิออก
เฉียงเหน่ิอ ปรับตััวลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า โดำยเฉพาะภูาวะ
เศรษฐกจิัภูายในิประเทำศ และภูาคการสิง่ออก ทีำ�ปรับตััวลดำลงมาก
ทีำ�สุิดำมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 37.7 และ 33.3 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 
42.5 และ 41.3 ตัามลำาดัำบ แม�ผู้้�ประกอบการจัะมีความเช่�อมั�นิในิ
แต่ัละภูาคธุุรกิจัปรับตััวเพิ�มข้้�นิ แต่ัเป็นิการปรบัตััวดีำข้้�นิจัากการปดิำ
กิจัการไปในิช่วงปัญหาไวรัสิโควิดำ-19 อย่างไรก็ตัามผู้้�ประกอบการ
ยังกังวลต่ัอภูาวะเศรษฐกิจัภูายในิประเทำศจัากกำาลังซ่ื้�อข้อง
ประชาชนิ และความเปราะบางข้องแรงงานิ และจัากความกังวล
ต่ัอการติัดำเช่�อไวรัสิ ทำำาให�นัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่ัางชาติัยงัไม่กลับมาฟ้�นิ
ตััว ซ้ื้�งส่ิงผู้ลกระทำบต่ัอธุุรกิจัการท่ำองเทีำ�ยว และธุุรกิจัทีำ�เกี�ยวเน่ิ�อง
ทีำ�ตั�องประคับประคองสิภูาพคล่องข้องธุุรกิจัอย่างต่ัอเน่ิ�อง

ปัจจัยภูาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศและอำานาจซืื้�อข้องปรุะชาชน
ส่งผู้ลต่ัอกิจการุมากที�สุดืโดำยปัจัจััยทีำ�ส่ิงผู้ลกระทำบรองลงมา ไดำ�แก่ การ
เปลี�ยนิแปลงพฤติักรรมข้องผู้้�บริโภูค มาตัรการในิดำ�านิต่ัาง ๆ ข้องรัฐบาล
ต่ัอกิจัการ  การแข่้งขั้นิในิตัลาดำ  ราคาตั�นิทุำนิสิินิค�า/ค่าแรงงานิตัามลำาดัำบ
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ค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในเดืือนปจัจุบันอย่้ที�
รุะดัืบ 49.8 ลดืลงจาก 51.2 จัากการปรบัตััวลดำลงในิเก่อบทุำกปัจัจััยองค์
ประกอบ โดำยเฉพาะปัจัจััยดำ�านิคำาสัิ�งซ่ื้�อ ปริมาณการผู้ลิตัทีำ�ปรับตััวลดำลง 
ส่ิงผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการลดำลงตัามไปดำ�วย เน่ิ�องจัากการชะลอตััวข้อง
กำาลังซ่ื้�อ และการเพิ�มข้้�นิข้องตั�นิทุำนิสิินิค�าและวัตัถุึดิำบในิพ่�นิทีำ� ประกอบ
กับสิาข้าการท่ำองเทีำ�ยวยังไม่ฟ้�นิตััว ในส่วนข้องค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�
ปรุะกอบการุ SME คาดืการุณ์์ 3 เดืือนข้�างหน�าอย่้ที�รุะดัืบ 59.5 เป็น
ผู้ลมาจากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์คำาสัิ�งซ่ื้�อ และปริมาณการผู้ลิตัจัะปรับ
ตััวลดำลง โดำยเฉพาะภูาคกรท่ำองเทีำ�ยว และภูาคการค�า เน่ิ�องจัากความ
กังวลต่ัอการแพร่ระบาดำข้องเช่�อไวรัสิโควิดำ-19 ซ้ื้�งส่ิงผู้ลกระทำบต่ัอการ
ออกมาจัับจ่ัายใช�จ่ัายทัำ�งนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวไทำย และชาวต่ัางชาติั

ในส่วนข้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคการุผู้ลิตั
 ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 56.1 ปรับตััวลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 
59.2 เป็นผู้ลจากปัจัจััยดำ�านิคำาสัิ�งซ่ื้�อ และปรมิาณการผู้ลติัทีำ�ปรับตััวลดำลง
 ซ้ื้�ง เป็นิการปรับตััวลดำลงในิเก่อบทุำกสิาข้าธุุรกิจั โดำยเฉพาะสิาข้าอาหาร
และเคร่�องด่ำ�ม และเส่ิ�อผู้�าและสิิ�งทำอ จัากกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคทีำ�ลดำลง 
ประกอบกับธุุรกิจัตั�องเผู้ชิญกับตั�นิทุำนิข้องวัตัถุึดิำบทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิ  ในิ
ส่ิวนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ ์3 เด่ำอนิข้�าง
หนิ�าอย้ที่ำ�ระดัำบ 65.6 ผู้้�ประกอบการคาดำการณค์ำาสัิ�งซ่ื้�อ และปรมิาณการ
ผู้ลิตัจัะปรับตััวเพิ�มข้้�นิ โดำยเฉพาะจัากความตั�องการในิสิินิค�าอาหารและ
เคร่�องด่ำ�ม

ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SMESI 
ภูาคตัะวันออก

ปรุะจำาเดืือนสิงหาคม 2563

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

•  ค่าดืัชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาค
ตัะวันออก ปรุับตััวลดืลงจากเดืือนก่อนหน�ามาอย้่ที�รุะดืับ 
51.2  จากการุปรัุบตััวเพิิ่�มข้้�นในเกือบทกุปัจจัยองค์ปรุะกอบ
โดืยเฉีพิ่าะปัจจัยดื�านคำาสั�งซืื้�อ ปริุมาณ์การุผู้ลิตั ที�ปรัุบตััว
เพิ่ิ�มข้้�น ส่งผู้ลทำาให�กำาไรุข้องกิจการุเพิ่ิ�มข้้�นตัามไปดื�วย

ในส่วนข้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุSME ภูาคการุค�า
 ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 46.0 ปรับตััวลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ
 47.7  เป็นผู้ลมาจากความกังวลต่ัอรายไดำ�ข้องผู้้�บริโภูค ซ้ื้�งผู้้�บริโภูค
เล่อกบริโภูคสิินิค�าอุปโภูคบริโภูคทีำ�จัำาเป็นิเป็นิสิำาคัญ และใช�บริการร�านิทีำ�
มีสิินิค�าให�เล่อกไดำ�หลายข้นิาดำ เพ่�อควบคุมค่าใช�จ่ัาย ในิส่ิวนิข้องค่าดัำชนีิ
ความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ
 59.6 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์คำาสัิ�งซ่ื้�อ และปริมาณการ
ผู้ลิตัจัะปรับตััวลดำลง เน่ิ�องจัากประชาชนิยังข้าดำความเช่�อมั�นิต่ัอรายไดำ� 
ทำำาให�ระมัดำระวังการใช�จ่ัายอย่างต่ัอเน่ิ�อง
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ในส่วนข้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคการุ
บริุการุ ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 46.0 ปรับตััวลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�
ระดัำบ 47.7  เป็นผู้ลมาจากความกังวลต่ัอรายไดำ�ข้องผู้้�บริโภูค ซ้ื้�งผู้้�บริโภูค
เล่อกบริโภูคสิินิค�าอุปโภูคบริโภูคทีำ�จัำาเป็นิเป็นิสิำาคัญ และใช�บริการร�านิทีำ�
มีสิินิค�าให�เล่อกไดำ�หลายข้นิาดำ เพ่�อควบคุมค่าใช�จ่ัาย ในิส่ิวนิข้องค่าดัำชนีิ
ความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ
 59.2 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์คำาสัิ�งซ่ื้�อ และปริมาณการ
ผู้ลิตัจัะปรับตััวลดำลง เน่ิ�องจัากความกังวลต่ัอการแพร่ระบาดำข้องเช่�อไวรัสิ
โควิดำ-19 ซ้ื้�งส่ิงผู้ลกระทำบต่ัอการออกมาจัับจัา่ยใช�จ่ัายทัำ�งนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาว
ไทำย และชาวต่ัางชาติั

ดัืชนีภูาวะเศรุษฐกิจและธุุรุกิจ SME
ปรุะจำาเดืือนสิงหาคม  2563

ภูาพรวมดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัในิภูาคตัะวันิออก  
ปรับตััวลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า โดำยเฉพาะภูาวะเศรษฐกิจัภูายในิ
ประเทำศ และภูาพรวมธุุรกจิั ทีำ�ปรับตััวลดำลงมากทีำ�สุิดำมาอย้ที่ำ�ระดัำบ
 37.6 และ 41.3 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 45.5 และ 46.9 ตัาม
ลำาดัำบ เน่ิ�องจัากความกังวลต่ัอการระบาดำข้องโรคในิพ่�นิทีำ� ส่ิงผู้ลก
ระทำบต่ัอความเช่�อมั�นิข้องผู้้�บริโภูคทีำ�จัะออกมาจัับจ่ัายใช�สิอย เช่นิ
เดีำยวกับผู้้�ประกอบการทีำ�ยังข้าดำความเช่�อมั�นิทีำ�จัะลงทุำนิในิอนิาคตั 
และธุุรกิจัจัะตั�องกลับไปปิดำตััวอีกครั�ง

ปัจจัยภูาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศและอำานาจซืื้�อข้องปรุะชาชน
ส่งผู้ลต่ัอกิจการุมากที�สุดื โดำยปัจัจััยทีำ�ส่ิงผู้ลกระทำบรองลงมา ไดำ�แก่ การ
เปลี�ยนิแปลงพฤติักรรมข้องผู้้�บริโภูค  การแข่้งขั้นิในิตัลาดำ ราคาตั�นิทุำนิ
สิินิค�า/ค่าแรงงานิ มาตัรการในิดำ�านิต่ัาง ๆ ข้องรัฐบาลต่ัอกิจัการ ตัาม
ลำาดัำบ
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ค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในเดืือนปัจจุบันอย่้
ที�รุะดัืบ 53.5 ปรัุบตััวลดืลงเล็กน�อยจากเดืือนก่อนหน�ามาอย่้ที�รุะดัืบ
 53.5 จัากการปรับตััวเพิ�มข้้�นิในิเก่อบทุำกปัจัจััยองค์ประกอบ โดำยเฉพาะ
ปัจัจััยดำ�านิคำาสัิ�งซ่ื้�อ ปริมาณการผู้ลิตั การค�า  และบริการทีำ�ปรับตััวลดำลง
 ส่ิงผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการเพิ�มข้้�นิตัามไปดำ�วย โดำยภูาคการค�าข้ยายตััว
เพิ�มข้้�นิ โดำยเฉพาะสิินิค�าทำางการเกษตัร การค�าปลีกสิมัยใหม่ (modern 
trade) และการค�าปลีกแบบดัำ�งเดิำม ส่ิวนิภูาคบริการภูาพรวมมีการปรับ
ตััวลดำลง โดำยเฉพาะสิาข้าการข้นิส่ิงสิินิค�า ในส่วนข้องค่าดัืชนีความเชื�อ
มั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME คาดืการุณ์์ 3 เดืือนข้�างหน�าอย่้ที�รุะดัืบ 55.6 
เป็นผู้ลมาจากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์คำาสัิ�งซ่ื้�อ และปริมาณการผู้ลิตัจัะ
ปรับตััวลดำลง จัากความกังวลต่ัอแนิวโนิ�มภูาคการท่ำองเทีำ�ยว และธุุรกิจัทีำ�
เกี�ยวเน่ิ�องจัะปรับตััวลดำลง อีกทัำ�งกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคยังไม่กลับมาฟ้�นิตััว

ในส่วนข้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคการุผู้ลิตั 
ในิเด่ำอนิในิปัจัจุับันิอย้ที่ำ�ระดัำบ 51.8 ปรับตััวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 
51.1 เป็นิผู้ลจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสัิ�งซ่ื้�อ และปริมาณการผู้ลิตัทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิ 
ส่ิงผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตััวเพิ�มข้้�นิอยา่งเห็นิไดำ�ชดัำ เป็นผู้ลมาจาก
การใช�จ่ัายข้องผู้้�บริโภูคปรับตััวดีำข้้�นิ โดำยเฉพาะในิสิาข้าอาหารและเคร่�อง
ด่ำ�ม และเส่ิ�อผู้�าและสิิ�งทำอ ทีำ�ไดำ�รับคำาสัิ�งซ่ื้�อจัากกลุ่มธุุรกิจัค่้ค�า ในส่วนข้อง
ค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME คาดืการุณ์์ 3 เดืือนข้�างหน�า
อย่้ที�รุะดัืบ 57.6 เป็นผู้ลมาจากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์กำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�
บริโภูค ทีำ�ระมัดำระวังการใช�จ่ัายมากข้้�นิ

ดืัชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SMESI  ภูาคกลาง
ปรุะจำาเดืือนสิงหาคม 2563

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

•  ค่าดืัชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาค
กลาง ปรัุบตััวลดืลงเลก็น�อยจากเดืือนก่อนหน�ามาอย่้ที�รุะดัืบ
 53.5 จากการุปรุับตััวลดืลงในเกือบทุกปัจจัยองค์ปรุะกอบ
 โดืยภูาคการุค�าข้ยายตััวเพิ่ิ�มข้้�น โดืยเฉีพิ่าะสินค�าทางการุ
เกษตัรุ การุค�าปลีกสมัยใหม่ (modern trade) และการุ
ค�าปลีกแบบดืั�งเดืิม ส่วนภูาคบรุิการุภูาพิ่รุวมมีการุปรุับตััว
ลดืลง โดืยเฉีพิ่าะสาข้าการุข้นส่งสินค�า

ในส่วนข้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคการุค�า 
ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 53.9 ปรับตััวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 
52.1 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยคำาสัิ�งซ่ื้�อ และปริมาณการค�าทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิ  
เป็นิผู้ลมาจัากการข้ยายตััวข้องผู้ลผู้ลิตัในิภูาคการเกษตัร ทำำาให�เกษตัรกร
มีรายไดำ� และกำาลังซ่ื้�อเพิ�มข้้�นิ ส่ิงผู้ลให�มีการใช�จ่ัายในิสิินิค�าอุปโภูคบริโภูค
ปรับตััวดีำข้้�นิ ในสว่นข้องคา่ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME คาดื
การุณ์์ 3 เดืือนข้�างหน�าอย่้ที�รุะดัืบ 54.6 เป็นผู้ลมาจากผู้้�ประกอบการ
คาดำการณ์คำาสัิ�งซ่ื้�อ และปริมาณการผู้ลิตัจัะปรับตััวลดำลง โดำยเฉพาะในิ
หมวดำสิินิค�าเคร่�องยนิต์ั จัากความกังวลต่ัอรายไดำ�ในิอนิาคตั
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ในส่วนข้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุSME ภูาคการุ
บริุการุ ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 54.2 ปรับตััวลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�
ระดัำบ 56.0  เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสัิ�งซ่ื้�อ และปริมาณการบริการทีำ�
ปรับตััวลดำลง ส่ิงผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตััวเพิ�มข้้�นิอย่างเห็นิไดำ�ชัดำ  
เป็นิผู้ลมาจัากการปรับตััวลดำลง โดำยเฉพาะสิาข้าการข้นิส่ิงสิินิค�า ทีำ�ตั�อง
เผู้ชิญกับการแข่้งขั้นิกับค่้แข่้งรายใหญ่ ทีำ�มีการจััดำโปรโมชั�นิ และลดำราคา
 รวมไปถ้ึงสิาข้าข้นิส่ิงไม่ประจัำาทำาง ทีำ�ไดำ�รับผู้ลกระทำบจัากการลดำการเดิำนิ
ทำางข้องนัิกท่ำองเทีำ�ยว และนิิยมใช�รถึส่ิวนิบุคคลมากข้้�นิ ทำำาให�ภูาคการท่ำอง
เทีำ�ยว และธุุรกจิัทีำ�เกี�ยวเนิ่�องทีำ�ค่อนิข้�างทำรงตััวจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า ในส่วน
ข้องค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME คาดืการุณ์์ 3 เดืือนข้�าง
หน�าอย่้ที�รุะดัืบ 55.2 เป็นผู้ลมาจากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์คำาสัิ�งซ่ื้�อ 
และปริมาณการผู้ลิตัจัะปรับตััวลดำลง เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการยังข้าดำ
ความเช่�อมั�นิต่ัอการฟ้�นิตััวข้องภูาวะเศรษฐกิจัในิประเทำศ 

ดัืชนีภูาวะเศรุษฐกิจและธุุรุกิจ SME
ปรุะจำาเดืือนสิงหาคม 2563

ภูาพรวมดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัในิภูาคกลาง  ปรับ
ตััวลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าโดำยเฉพาะภูาวะเศรษฐกิจัภูายในิ
ประเทำศ และภูาพรวมธุุรกิจั ทีำ�ปรับตััวลดำลงมาอย่้ทีำ�ระดัำบ 46.8 
และ 52.8 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 50.0 และ 54.6 ตัามลำาดัำบ
เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการยังข้าดำความเช่�อมั�นิต่ัอการฟ้�นิตััวข้องภูาวะ
เศรษฐกิจัภูายในิประเทำศ อีกทัำ�งประชาชนิยังระมัดำระวังการใช�จ่ัาย
มากข้้�นิ

ปัจจัยภูาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศและอำานาจซืื้�อข้องปรุะชาชน 
ส่งผู้ลต่ัอกิจการุมากที�สุดื  โดำยปัจัจััยทีำ�ส่ิงผู้ลกระทำบรองลงมาไดำ�แก่ 
มาตัรการในิดำ�านิต่ัาง ๆ ข้องรัฐบาลต่ัอกิจัการ ราคาตั�นิทุำนิสิินิค�า/ค่าแรง
งานิ การเปลี�ยนิแปลงพฤติักรรมข้องผู้้�บริโภูค การแข่้งขั้นิในิตัลาดำ ตัาม
ลำาดัำบ
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ค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในเดืือนปจัจุบันอย่้ที�
รุะดัืบ 50.8 ปรัุบตััวเพิิ่�มข้้�นจากเดืือนก่อนหน�าที�รุะดัืบ 54.1 จัากปัจัจััย
ดำ�านิคำาสัิ�งซ่ื้�อ ปริมาณการผู้ลิตั การค�า และการบริการทีำ�ปรับตััวลดำลง จัาก
การชะลอตััวข้องการจัองและการใช�บริการข้องกลุ่มโรงแรม ร�านิอาหาร 
และบริการดำ�านิสุิข้ภูาพ/เสิริมความงาม เพราะกำาลังซ่ื้�อลดำลง และยังเป็นิ
ช่วงหนิ�ามรสุิม และไม่มีวันิหยุดำติัดำต่ัอเพ่�อช่วยกระตุั�นิการท่ำองเทีำ�ยวข้อง
พ่�นิทีำ� ในส่วนข้องค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME คาดืการุณ์์
 3 เดืือนข้�างหน�าอย่้ที�รุะดืับ 57.7 เป็นผู้ลมาจากผู้้�ประกอบการคาดำ
การณค์ำาสัิ�งซ่ื้�อค่อนิข้�างทำรงตััว เนิ่�องจัากผู้้�ประกอบยงัไม่แน่ิใจัในิกำาลังซ่ื้�อ
ข้องผู้้�บริโภูค จัากหมดำระยะเวลามาตัรการเงนิิเยยีวยาข้องภูาครัฐ มาช่วย
พยุงค่าใช�จ่ัาย

ในส่วนข้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคการุ
ผู้ลิตั ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้่ทีำ�ระดัำบ 49.9 ปรับตััวลดำ
ลงจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 52.1 เป็นิผู้ลมาจัากการปรับตััวลดำลงในิหมวดำ
สิินิค�าอุปโภูคบริโภูคทัำ�วไป โดำยเฉพาะอาหาร เคร่�องด่ำ�ม และเส่ิ�อผู้�า  จัาก
ความตั�องการข้องผู้้�บริโภูคทีำ�ลดำลง อีกทัำ�งผู้้�บริโภูคยังให�ความสิำาคัญกับ
การเปรียบเทีำยบราคาปริมาณและคุณภูาพข้องสิินิค�าเพิ�มมากข้้�นิแม�จัะมี
การกระตุั�นิเศรษฐกจิัจัากทำางภูาครฐัผู่้านิมาตัรการตัา่ง ๆ  แตัผู้่้�บริโภูคยงัมี
ความระมัดำระวังในิการจัับจ่ัายใช�สิอย  ในส่วนข้องค่าดัืชนีความเชื�อมั�น
ผู้้�ปรุะกอบการุ SME คาดืการุณ์์ 3 เดืือนข้�างหน�าอย่้ที�รุะดัืบ 56.7เป็น
ผู้ลมาจากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์คำาสัิ�งซ่ื้�อจัะลดำลง เน่ิ�องจัากประเมินิ
แนิวโนิ�มกำาลังซ่ื้�อข้องคนิในิประเทำศยังไม่ฟ้�นิตััว 

ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SMESI ภูาคเหนือ
ปรุะจำาเดืือนสิงหาคม 2563

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

• ค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาค
เหนือ ปรัุบตััวลดืลงจากเดืือนก่อนหน�ามาอย่้ที�รุะดัืบ 50.8 
จากปัจจัยดื�านคำาสั�งซืื้�อ ปริุมาณ์การุผู้ลิตั การุค�า และการุ
บริุการุที�ปรัุบตััวลดืลง จากการุชะลอตััวข้องการุจองและ
การุใช�บริุการุข้องกลุ่มโรุงแรุม รุ�านอาหารุ และบริุการุดื�าน
สุข้ภูาพิ่/เสริุมความงาม 

• จากการุปรัุบตััวลดืลงหมวดืสินค�าอุปโภูคบริุโภูค
ทั�วไป เช่นอาหารุ เครืุ�องดืื�ม และเสื�อผู้�า จากความตั�องการุ
ข้องผู้้�บริุโภูคที�ลดืลง หมดืมาตัรุการุเงินเยียวยา ทำาให�ลดื
การุใช�จ่ายในสินค�าอุปโภูคบริุโภูค

• จากการุเรุิ�มออกมาใช�ชีวิตัข้�างนอกข้องปรุะชาชน
 อีกทั�งสถานปรุะกอบการุหลายแหง่ และโรุงงานกลบัมาเปิดื
ดืำาเนินการุไดื� ส่งผู้ลทำาให�มีความตั�องการุสินค�าอุปโภูค
บริุโภูคทั�งใช�ในครุัวเรืุอน และบรุิโภูคในช่วงการุเดืินทาง 
ทำาให�มีการุจับจ่ายใช�สอยมากข้้�น
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ในส่วนข้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคการุค�า 
ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้่ทีำ�ระดัำบ 50.8 ปรับตััวลดำลงจัาก
เด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 52.6 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสัิ�งซ่ื้�อ และปริมาณ
การค�าปรับตััวลดำลง จัากกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคปรับตััวลดำลง และ
พฤติักรรมข้องประชาชนิทีำ�กังวลต่ัอรายไดำ�ในิอนิาคตั อีกทัำ�งเป็นิช่วงทีำ�หมดำ
มาตัรการเงินิเยียวยา ทำำาให�ประชาชนิระมัดำระวังการใช�จ่ัายมากข้้�นิและ
ลดำการใช�จ่ัายในิสิินิค�าอุปโภูคบริโภูค  เช่นิ การหันิมาซ่ื้�อสิินิค�าข้นิาดำเล็ก
หร่อลดำปรมิาณลง เพ่�อจัะไดำ�ราคาทีำ�ถ้ึกและประหยดัำค่าใช�จ่ัาย ในส่วนข้อง
ค่าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME คาดืการุณ์์ 3 เดืือนข้�างหน�า
อย่้ที�รุะดัืบ 57.0เป็นผู้ลมาจากผู้้�ประกอบการประเมินิคำาสัิ�งซ่ื้�อข้องผู้้�
บริโภูคจัะลดำลง จัากความไม่มั�นิใจัในิกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคทีำ�ยังไม่ฟ้�นิตััว 
อีกทัำ�งราคาสิินิค�าเกษตัรมีแนิวโนิ�มปรับตััวส้ิงข้้�นิ ทำำาให�ผู้้�บริโภูคระมัดำระวัง
การใช�จ่ัายมากข้้�นิกว่าเดิำม

ในส่วนข้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคการุ
บริุการุ ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้่ทีำ�ระดัำบ 51.7 ปรับตััวลดำ
ลงจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 57.2 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสัิ�งซ่ื้�อ และ
ปริมาณการบรกิารปรับตััวลดำลง ส่ิงผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการลดำลง โดำยค่า
ดัำชนีิ ฯ ปรับตััวลดำลงในิเก่อบทุำกสิาข้าการบรกิาร เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�บรโิภูค
 ลดำการเดำนิิทำางออกมาใช�จ่ัายข้�างนิอก ประกอบกบัในิเด่ำอนิสิิงหาคมไมมี่
วันิหยุดำยาว ทำำาให�นัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวไทำยทีำ�ยังคงค่อนิข้�างทำรงตััว และยัง
ไม่มีนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่ัางชาติั โดำยยังเป็นิผู้ลจัากมาตัรการจัำากัดำการเดิำนิ
ทำางระหว่างประเทำศส่ิงผู้ลกระทำบต่ัอภูาคการท่ำองเทีำ�ยว และธุุรกิจัทีำ�เกี�ยว
เน่ิ�องในิทุำกสิาข้า โดำยเฉพาะสิาข้าธุุรกจิับริการสุิข้ภูาพ/ความงาม ร�านินิวดำ 
สิปา ร�านิเสิริมสิวย   ร�านิอาหาร เป็นิตั�นิ ในส่วนข้องค่าดัืชนีความเชื�อ
มั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME คาดืการุณ์์ 3 เดืือนข้�างหน�าอย่้ที�รุะดัืบ 59.1 
เป็นผู้ลมาจากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์คำาสัิ�งซ่ื้�อปรับตััวลดำลง เน่ิ�องจัาก
ผู้้�ประกอบการยงัไม่มั�นิใจัในิการฟ้�นิตััวข้องกลุ่มนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่ัางชาติั 
อีกทัำ�งมาตัรการข้องภูาครฐัยังไม่ด้ำงด้ำดำให�ประชาชนิออกมาทำอ่งเทีำ�ยวหร่อ
จัับจ่ัายใช�สิอย

ดัืชนีภูาวะเศรุษฐกิจและธุุรุกิจ SME
ปรุะจำาเดืือนสิงหาคม

ภูาพรวมดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัในิภูาคเหน่ิอ ปรับ
ตััวลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า ซ้ื้�งปรับลดำลงในิเก่อบทุำกดัำชนีิ โดำย
เฉพาะภูาพรวมธุุรกิจั และภูาวะเศรษฐกิจัภูายในิประเทำศ ทีำ�ปรับ
ตััวลดำลงมาอย้ที่ำ�ระดัำบ 49.0 และ 51.5 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ
 61.3 และ 62.8 ตัามลำาดัำบ



ปัจจัยภูาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศและอำานาจซืื้�อข้องปรุะชาชน
ส่งผู้ลต่ัอกิจการุมากที�สุดื โดำยปัจัจััยทีำ�ส่ิงผู้ลกระทำบรองลงมา ไดำ�แก่ 
ภูาวะเศรษฐกิจัในิประเทำศและอำานิาจัซ่ื้�อข้องประชาชนิ การเปลี�ยนิแปลง
พฤติักรรมข้องผู้้�บริโภูค ราคาตั�นิทุำนิสิินิค�า/ค่าแรงงานิ มาตัรการในิดำ�านิ
ต่ัาง ๆ ข้องรัฐบาลต่ัอกิจัการ และการแข่้งขั้นิในิตัลาดำ ตัามลำาดัำบ
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ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME (SMESI) 
จำาแนกตัามสาข้าธุุรุกิจ

ปรุะจำาเดืือนสิงหาคม 2563

อาหารุและเครืุ�องดืื�ม
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันลดืลงมาอย่้ที�รุะดัืบ 54.2 เนื�องจาก

ความตั�องการุสินค�าลดืลง รุวมถ้งความไม่มั�นใจต่ัอรุายไดื�ในอนาคตั   
ผู้้�บริุโภูคส่วนใหญ่จ้งมีการุใช�จ่ายในสินค�าอาหารุและเครืุ�องดืื�มอย่าง
รุะมัดืรุะวัง

ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ อาหารุและเครืุ�องดืื�ม ปรัุบตััวลดืลงจาก
เดืือนก่อนหน�า เป็นิผู้ลมาจัากคำาสัิ�งซ่ื้�อและปริมาณการผู้ลิตัทีำ�ลดำลง
 เน่ิ�องจัากความตั�องการสิินิค�าลดำลง จัากภูาคการท่ำองเทีำ�ยวทีำ�ชะลอตััว
 ทำำาให�ผู้้�บริโภูคมีการเดำินิทำางลดำลง  และลดำการใช�จ่ัายมากข้้�นิ  ทำำาให�
สิินิค�าแปรร้ป OTOP ทีำ�เป็นิข้องฝาก/ข้องทีำ�ระล้ก มีคำาสัิ�งซ่ื้�อลดำลง รวม
ถ้ึงความไม่มั�นิใจัต่ัอรายไดำ�ในิอนิาคตั ผู้้�บริโภูคส่ิวนิใหญ่จ้ังมีการใช�จ่ัายในิ
สิินิค�าอาหารและเคร่�องด่ำ�มอย่างระมัดำระวัง ส่ิงผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการ
ปรับตััวลดำลงตัามไปดำ�วย

ในสว่นคาดืการุณ์์ 3 เดืือนข้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์ว่า
จัะมีคำาสัิ�งซ่ื้�อและปริมาณการผู้ลิตัจัะลดำลง  เน่ิ�องจัากภูาวะเศรษฐกิจัภูาย
หลังการฟ้�นิตััวจัากการแพรร่ะบาดำข้องไวรสัิโควิดำ-19 ยงัไม่เติับโตัมากนิกั 
ทำำาให�ภูาคการลงทุำนิยังชะลอตััว

เสื�อผู้�าและสิ�งทอ
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันลดืลงมาอย่้ที�รุะดืบั 47.1เนื�องจาก

ผู้้�บริุโภูครุะมัดืรุะวังในการุใช�จ่ายมากข้้�น อีกทั�งจำานวนนักท่องเที�ยวที�
ลดืการุเดืนิทาง ทำาให�มีผู้้�บริุโภูคออกมาจบัจ่ายใช�สอยลดืลง ซ้ื้�งส่งผู้ลก
รุะทบไปยังภูาคการุค�าข้องธุุรุกิจค่้ค�า

ดัืชนีความเชื�อมั�นฯ เสื�อผู้�าและสิ�งทอ ปรัุบตััวลดืลงจากเดืือน
หน�า เป็นิผู้ลมาจัากคำาสัิ�งซ่ื้�อและปริมาณการผู้ลิตัทีำ�ลดำลง เนิ่�องจัากผู้้�
บริโภูคระมัดำระวังในิการใช�จ่ัายมากข้้�นิ ทำำาให�ลดำการใช�จ่ัายในิกลุ่มสิินิค�า
ก้�งคงทำนิ อีกทัำ�งจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวทีำ�ลดำการเดิำนิทำาง ทำำาให�มีผู้้�บริโภูคออก
มาจัับจ่ัายใช�สิอยลดำลง โดำยเฉพาะในิเส่ิ�อผู้�าทำ�องถิึ�นิทีำ�เป็นิทีำ�นิิยมข้องกลุ่ม
นัิกท่ำองเทีำ�ยว ซ้ื้�งส่ิงผู้ลกระทำบไปยงัภูาคการค�าข้องธุุรกจิัค่้ค�า ทำำาให�ทัำ�งภูาค
ค�าปลีก และค�าส่ิงมีคำาสัิ�งซ่ื้�อลดำลง ส่ิงผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการลดำลง  และ
จัากการผู้ลติัจัะผู้ลิตัตัามออเดำอร์คำาสัิ�งซ่ื้�อ เม่�อมีคำาสัิ�งซ่ื้�อปรับลดำลง ทำำาให�
การจั�างงานิปรับตััวลดำลงตัามไปดำ�วย 

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนข้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์คำา
สัิ�งซ่ื้�อจัะค่อนิข้�างทำรงตััว เน่ิ�องจัากคาดำการณ์กำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคจัะยัง
ไม่ฟ้�นิตััว  และกลุ่มนัิกท่ำองเทีำ�ยวยังไม่กลับมา

ยางและพิ่ลาสติัก
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันลดืลงมาอย่้ที�รุะดืบั 51.2เนื�องจาก

ผู้้�บริุโภูคมีการุออกมาจบัจ่ายใช�สอยลดืลง ส่งผู้ลทำาให�ธุุรุกิจแต่ัละสาข้า
มีความตั�องการุใช�ภูาชนะใส่อาหารุ และเครืุ�องดืื�มลดืลง เช่นรุ�านอาหารุ 
รุ�านค�าปลีกสินค�าอุปโภูคบริุโภูค เป็นตั�น

ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ยางและพิ่ลาสติักปรัุบตััวลดืลงจากเดืือน
ก่อนหน�า เป็นิผู้ลมาจัากคำาสัิ�งซ่ื้�อและปริมาณการผู้ลิตัทีำ�ลดำลง เน่ิ�องจัาก
ผู้้�บริโภูคมีการออกมาจัับจ่ัายใช�สิอยลดำลง และกลุ่มนัิกท่ำองเทีำ�ยวทีำ�ลดำการ
เดิำนิทำาง และระมัดำระวังการใช�จ่ัายมากข้้�นิ ส่ิงผู้ลทำำาให�ธุุรกิจัแต่ัละสิาข้า
มีความตั�องการใช�ภูาชนิะใส่ิอาหาร และเคร่�องด่ำ�มลดำลง เช่นิร�านิอาหาร 
ร�านิค�าปลีกสิินิค�าอุปโภูคบริโภูค เป็นิตั�นิ ประกอบกับธุุรกิจัค่้ค�ามียอดำคำา
สัิ�งซ่ื้�อลดำลง ทำำาให�ลดำออเดำอร์คำาสัิ�งซ่ื้�อตัามไปดำ�วย ส่ิงผู้ลทำำาให�กำาไร และ
การจั�างงานิข้องกิจัการปรับตััวลดำลง

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนข้�างหน�าผู้้�ประกอบการคาดำการณ์คำา
สัิ�งซ่ื้�อ และปริมาณการผู้ลิตัจัะปรับตััวลดำลง เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการคาดำ
การณ์แนิวโนิ�มกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคจัะลดำลง ซ้ื้�งจัะส่ิงผู้ลกระทำบต่ัอธุุรกิจั
โดำยตัรง และธุุรกิจัค่้ค�า
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ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ไม�และเฟอรุนิ์เจอรุ ์ปรัุบตััวลดืลงจากเดืือน
ก่อนหน�า เป็นิผู้ลมาจัากคำาสัิ�งซ่ื้�อและปริมาณการผู้ลิตัทีำ�ลดำลง เป็นิผู้ลกระ
ทำบต่ัอเน่ิ�องจัากปัญหาการแพร่ระบาดำข้องไวรัสิโควิดำ-19 ทีำ�แม�ปัญหาจัะ
เริ�มคลี�คลาย แตัก่ารฟ้�นิตััวข้องธุุรกจิัยงัตั�องเผู้ชญิกับปัญหาการข้าดำสิภูาพ
คล่อง อีกทัำ�งธุุรกิจัยังตั�องลดำการจั�างงานิลง ส่ิงผู้ลกระทำบต่ัอรายไดำ� และ
กำาลังซ่ื้�อ ทำำาให�ผู้้�บริโภูคยังข้าดำความเช่�อมั�นิต่ัอรายไดำ�ในิอนิาคตั และลดำ
การใช�จ่ัายในิหมวดำสิินิค�าก้�งคงทำนิ  ธุุรกิจัมีปริมาณการผู้ลิตัลดำลง ทำำาให�
การจั�างงานิปรับตััวลดำลงตัามไปดำ�วย

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนข้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์
คำาสัิ�งซ่ื้�อ และปริมาณการผู้ลิตัจัะปรับตััวลดำลง เน่ิ�องจัากผู้้�บริโภูคจัะยัง
คงลดำการใช�จ่ัายอย่างต่ัอเน่ิ�อง และธุุรกิจัจัะตั�องเผู้ชิญปัญหาการข้าดำ
สิภูาพคล่อง

ไม�และเฟอร์ุนิเจอร์ุ
ดัืดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันลดืลงมาอย่้ที�รุะดัืบ 46.8 จาก

การุฟ้�นตััวข้องธุุรุกิจยังตั�องเผู้ชิญกับปัญหาการุข้าดืสภูาพิ่คล่อง อีกทั�ง
ธุุรุกิจยังตั�องลดืการุจ�างงานลง ส่งผู้ลกรุะทบต่ัอรุายไดื� และกำาลังซืื้�อ 
ทำาให�ผู้้�บริุโภูคยังข้าดืความเชื�อมั�นต่ัอรุายไดื�ในอนาคตั และลดืการุใช�
จ่ายในหมวดืสินค�าก้�งคงทน

ผู้ลิตัภัูณ์ฑ์จากโลหะ
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันเพิิ่�มข้้�นมาอย่้ที�รุะดัืบ 54.5  

เนื�องจากการุผู่้อนปรุนมาตัรุการุควบคุมโรุคต่ัางๆข้องภูาครัุฐ กลุ่มนัก
ลงทุนเริุ�มกลับเข้�าส่้การุดืำาเนินงานข้องธุุรุกิจ ส่งผู้ลทำาให�มีความ
ตั�องการุในภูาคก่อสรุ�างข้ยายตััวเพิิ่�มข้้�น ทำาให�สินค�าหมวดืเหล็กเป็นที�
ตั�องการุมากข้้�น 

สินค�าเกษตัรุ
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันเพิิ่�มข้้�นมาอย่้ที�รุะดัืบ 51.3 

เนื�องจากเป็นช่วงฤด้ืเก็บเกี�ยวผู้ลผู้ลิตัพืิ่ชเศรุษฐกิจหลักที�สำาคัญ อีก
ทั�งจากภูาครัุฐช่วยสนับสนุนฟ้�นฟ้การุพัิ่ฒนาอาชีพิ่เกษตัรุกรุอย่างต่ัอ
เนื�อง ปรุะกอบกับสถานปรุะกอบการุหลายแห่งกลับมาดืำาเนินการุไดื�
ปกตั ิธุุรุกิจรุ�านอาหารุ โรุงแรุม หรุอืรุ�านค�าสินค�าเกษตัรุมคีวามตั�องการุ
สินค�าเกษตัรุเพิิ่�มข้้�น

ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ผู้ลิตัภัูณ์ฑ์จากโลหะ ปรัุบตััวเพิิ่�มข้้�นจาก
เดืือนก่อนหน�า เป็นิผู้ลมาจัากคำาสัิ�งซ่ื้�อและปริมาณการผู้ลิตัทีำ�เพิ�มข้้�นิ
 เน่ิ�องจัากการเริ�มฟ้�นิตััวข้องธุุรกิจั  และความตั�องการสิินิค�าจัากการ
ให�บริการภูาคก่อสิร�างทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิ ทำำาให�สิินิค�าหมวดำเหล็กเป็นิทีำ�
ตั�องการมากข้้�นิ เช่นิหลังคา โครงเหล็ก เหล็กดัำดำ เป็นิตั�นิ ซ้ื้�งส่ิงผู้ลดีำต่ัอ
ภูาคการจั�างงานิทีำ�เริ�มฟ้�นิตััว และกำาไรข้องกิจัการทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิ 

ในสว่นคาดืการุณ์์ 3 เดืือนข้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์จัะ
มีคำาสัิ�งซ่ื้�อ และปริมาณการผู้ลิตัลดำลง เน่ิ�องจัากภูาคการก่อสิร�างทีำ�ยังไม่
ไดำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิมากนัิก และมีปริมาณการผู้ลิตัเพิ�มข้้�นิแล�วในิปัจัจุับันิ

ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ สินค�าเกษตัรุ ปรัุบตััวเพิิ่�มข้้�นจากเดืือนก่อน
หน�า เป็นิผู้ลมาจัากคำาสัิ�งซ่ื้�อและปริมาณการค�าทีำ�เพิ�มข้้�นิ  เน่ิ�องจัากเป็นิ
ช่วงฤด้ำเก็บเกี�ยวผู้ลผู้ลิตัพ่ชเศรษฐกิจัหลักทีำ�สิำาคัญ เช่นิ ข้�าวนิาปี และอ�อย
โรงงานิ อีกทัำ�งจัากภูาครัฐช่วยสินัิบสินุินิฟ้�นิฟ้การพัฒนิาอาชีพ และเพิ�ม
ประสิิทำธิุภูาพการผู้ลิตัให�แก่เกษตัรกรอย่างต่ัอเน่ิ�อง ประกอบกับสิถึานิ
ประกอบการหลายแห่งกลับมาดำำาเนิินิการไดำ�ปกติั ทำำาให�สิินิค�าเกษตัรออก
ส่้ิตัลาดำไดำ� ธุุรกิจัร�านิอาหาร โรงแรม หร่อร�านิค�าสิินิค�าเกษตัรมีความ
ตั�องการสิินิค�าเกษตัรเพิ�มข้้�นิ รวมถ้ึงราคาสิินิค�าเกษตัรปรับตััวดีำข้้�นิ ทำำาให�
ภูาคเกษตัรกร และผู้้�ประกอบการสิินิค�าเกษตัรมีรายไดำ� และกำาลังซ่ื้�อเพิ�ม
ข้้�นิ  

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนข้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์จัะ
มีคำาสัิ�งซ่ื้�อ และปริมาณการค�าจัะปรับตััวลดำลง เน่ิ�องจัากความเปราะบาง
ข้องรายไดำ� และกำาลังซ่ื้�อทีำ�ปรับตััวลดำลง ส่ิงผู้ลให�ผู้้�บริโภูคจัะชะลอการใช�
จ่ัายในิอนิาคตั
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สินค�าอุปโภูคและบริุโภูค
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันเพิิ่�มข้้�นมาอย่้ที�รุะดัืบ 51.2 

เนื�องจากปริุมาณ์การุค�าที�เพิิ่�มข้้�น เนื�องจากกิจกรุรุมทางเศรุษฐกิจและ
สังคมที�เริุ�มฟ้�นตััว เช่นการุจัดืงานแสดืงสินค�า และงานเทศกาลทาง
วัฒนธุรุรุม เป็นตั�นซ้ื้�งจากกลุ่มล้กค�าดัืงกล่าวมักซืื้�อสินค�าจำานวนมาก 
ส่งผู้ลทำาให�ธุุรุกิจมีการุลงทุนปรัุบตััวเพิิ่�มข้้�น เพืิ่�อสต๊ัอคสินค�าไว�

ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ สินค�าอุปโภูคและบริุโภูค ปรัุบตััวเพิิ่�มข้้�น
จากเดืือนก่อนหน�า เป็นิผู้ลมาจัากปริมาณการค�าทีำ�เพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัาก
กิจักรรมทำางเศรษฐกิจัและสัิงคมทีำ�เริ�มฟ้�นิตััว เช่นิการจััดำงานิแสิดำงสิินิค�า 
และงานิเทำศกาลทำางวฒันิธุรรม เปน็ิตั�นิ ประกอบกบัร�านิค�าสิินิค�าอุปโภูค
บริโภูค Modern trade ทีำ�ปรับตััวดีำข้้�นิ เป็นิธุุรกิจัค่้ค�า จัากการซ่ื้�อสิินิค�า
ส่ิงบางประเภูทำ  ซ้ื้�งกลุ่มล้กค�าดัำงกล่าวมักซ่ื้�อสิินิค�าจัำานิวนิมาก ส่ิงผู้ลทำำาให�
ธุุรกิจัมีการลงทุำนิปรับตััวเพิ�มข้้�นิ เพ่�อสิต๊ัอคสิินิค�าไว� โดำยเฉพาะในิหมวดำ
เคร่�องด่ำ�มแอลกอฮอล์ และเคร่�องด่ำ�มทัำ�วไป ทำำาให�การจั�างงานิข้องกิจัการ
ปรับตััวเพิ�มข้้�นิ อย่างไรก็ตัามคำาสัิ�งซ่ื้�อในิปัจัจุับันิยังปรับตััวลดำลง จัากผู้้�
บริโภูคทีำ�ลดำการใช�จ่ัาย ส่ิงผู้ลกระทำบต่ัอกำาไรข้องกิจัการทีำ�ลดำลง

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนข้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์คำา
สัิ�งซ่ื้�อ และปริมาณการค�าจัะปรับตััวลดำลง เน่ิ�องจัากยังไม่มั�นิใจัในิภูาวะ
เศรษฐกิจัภูายในิประเทำศมีแนิวโนิ�มลดำลงอย่างต่ัอเน่ิ�องจันิถ้ึงปีหนิ�า

วัสดุืก่อสรุ�าง
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันลดืลงมาอย่้ที�รุะดัืบ 45.7 เนื�องจาก

การุแข่้งขั้นกับธุุรุกิจข้นาดืใหญ่ที�มีการุให�ส่วนลดื และโปรุโมชั�นรุาคา 
อีกทั�งจากความไดื�เปรีุยบดื�านเงินทุน จ้งมีการุสต๊ัอคสินค�าไดื�หลาก
หลายมากกว่า ทำาให�ผู้้�บริุโภูคหันไปใช�บริุการุธุุรุกิจข้นาดืใหญ่

ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ วัสดุืก่อสรุ�างปรัุบตััวลดืลงจากเดืือนก่อน
หน�า เป็นิผู้ลมาจัากคำาสัิ�งซ่ื้�อและปริมาณการค�าทีำ�ลดำลง แม�สิถึานิการณ์
การแพร่ระบาดำข้องไวรัสิโควิดำ-19 จัะคลี�คลายลง และภูาคการก่อสิร�าง
ปรับตััวดีำข้้�นิ แต่ัเน่ิ�องจัากการแข่้งขั้นิกับธุุรกิจัข้นิาดำใหญ่ทีำ�มีการให�ส่ิวนิลดำ
 และโปรโมชั�นิราคา อีกทัำ�งจัากความไดำ�เปรียบดำ�านิเงินิทุำนิ จ้ังมีการสิต๊ัอค
สิินิค�าไดำ�หลากหลายมากกว่า ทำำาให�ผู้้�บริโภูคหันิไปใช�บริการธุุรกิจัข้นิาดำ
ใหญ่ ส่ิงผู้ลทำำาให�คำาสัิ�งซ่ื้�อข้องธุุรกิจัข้นิาดำย่อมลดำลง และกำาไรข้องกิจัการ
ปรับตััวลดำลงตัามไปดำ�วย

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนข้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์จัะ
มีคำาสัิ�งซ่ื้�อ และปริมาณการค�าลดำลง เน่ิ�องจัากจัะยังไม่มีการลงทุำนิในิส่ิวนิ
ข้องการสิร�างอาคารบ�านิเร่อนิเพิ�มข้้�นิ  ส่ิวนิใหญ่จัะยังเป็นิงานิก่อสิร�าง
จัากโครงการเดำิม หร่อเป็นิงานิก่อสิร�างข้องธุุรกิจัข้นิาดำใหญ่ ซ้ื้�งจัะไปใช�
ร�านิสิินิค�าวัสิดุำก่อสิร�างข้นิาดำใหญ่เหม่อนิกันิ

รุถจักรุยานยนต์ัและรุถยนต์ั
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันเพิิ่�มข้้�นมาอย่้ที�รุะดัืบ 57.6 

เนื�องจากสถานปรุะกอบการุหลายแห่งสามารุถดืำาเนินการุไดื�ปกติั ทั�ง
กิจกรุรุมทางสังคมต่ัางๆ ส่งผู้ลทำาให�มีการุเดิืนทางมากข้้�น อีกทั�งความ
ตั�องการุใช�รุถในเชิงพิ่าณิ์ชย์ปรัุบตััวดีืข้้�น ตัามธุุรุกิจที�กำาลังฟ้�นตััว

ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ รุถจักรุยานยนต์ั/รุถยนต์ั ปรัุบตััวเพิิ่�มข้้�น
จากเดืือนก่อนหน�า เป็นิผู้ลมาจัากคำาสัิ�งซ่ื้�อและปริมาณการค�าทีำ�เพิ�มข้้�นิ 
เน่ิ�องจัากสิถึานิประกอบการหลายแห่งสิามารถึดำำาเนิินิการไดำ�ปกติั ทัำ�ง
กิจักรรมทำางสัิงคมต่ัางๆ ส่ิงผู้ลทำำาให�มีการเดิำนิทำางมากข้้�นิ อีกทัำ�งความ
ตั�องการใช�รถึในิเชิงพาณิชย์ปรับตััวดีำข้้�นิ ตัามธุุรกิจัทีำ�กำาลังฟ้�นิตััว และจัาก
การเดิำนิทำางทำำาให�ประชาชนิยังมีความตั�องการใช�ยานิพาหนิะ รวมถ้ึงการ
ซ่ื้อมแซื้ม และทำะนุิบำารุงยานิพาหนิะก่อนิการเดิำนิทำางอย่างต่ัอเน่ิ�อง ส่ิง
ผู้ลทำำาให�กำาไรข้องธุุรกิจัปรับตััวเพิ�มข้้�นิ  อย่างไรก็ตัามความตั�องการรถึ
ส่ิวนิบุคคลมีแนิวโนิ�มลดำลง จัากกำาลังซ่ื้�อ และรายไดำ�ข้องผู้้�บริโภูคทีำ�ลดำลง
  

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนข้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์
จัะมีคำาสัิ�งซ่ื้�อ และปริมาณการค�าทีำ�ลดำลง เน่ิ�องจัากการฟ้�นิตััวข้องธุุรกจัเริ�
มทำรงตััว ทำำาให�ความตั�องการลดำลง และรายไดำ�ข้องผู้้�บริโภูคยังไม่ฟ้�นิตััว 
ทำำาให�ลดำการใช�จ่ัายในิสิินิค�าคงทำนิ
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อุปโภูคและบริุโภูค (ดัื�งเดิืม)
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันลดืลงมาอย่้ที�รุะดัืบ 45.2 เนื�องจาก

ผู้้�บริุโภูครุะมัดืรุะวังในการุใช�จ่ายมากข้้�น อีกทั�งพิ่ฤติักรุรุมข้องผู้้�บริุโภูค
ที�หันไปใช�บริุการุห�างรุ�านข้นาดืใหญ่ เพิ่รุาะมสิีนค�าให�เลือกหลากหลาย 
และมีโปรุโมชั�น หรืุอลดืรุาคา

อุปโภูคและบริุโภูค (modern trade)
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันเพิิ่�มข้้�นมาอย่้ที�รุะดัืบ 52.2 

เนื�องจากสถานการุณ์์ในปจัจุบันไดื�กลับมาเป็นปกติัไดื�หลายเดืือนแล�ว
 ปรุะชาชนกลับมาใช�ชีวิตัไดื�เหมือนเดิืม มีอาชีพิ่ มีรุายไดื�ที�ดีืข้้�น ทำาให�
มีการุจับจ่ายใช�สอยมากข้้�น

ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ อุปโภูค/บริุโภูค (Modern trade) ปรัุบ
ตััวเพิิ่�มข้้�นจากเดืือนก่อนหน�า เป็นิผู้ลมาจัากคำาสัิ�งซ่ื้�อและปริมาณการ
ค�าทีำ�เพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากภูาคการเกษตัรทีำ�ช่วยส่ิงเสิริมรายไดำ� และกำาลัง
ซ่ื้�อให�ผู้้�บริโภูค ทัำ�งแรงงานิ และผู้้�ประกอบการภูาคการเกษตัร ทำำาให�มี
ความตั�องการสิินิค�าอุปโภูคบริโภูคมากข้้�นิ รวมถ้ึงการใช�จ่ัายในิหมวดำ
สิินิค�าจัำาเป็นิ ข้องประชาชนิในิเข้ตัพ่�นิทีำ�ชุมชนิ และการจััดำกิจักรรมทำาง
วัฒนิธุรรมต่ัางๆ ทำำาให�หมวดำเคร่�องด่ำ�มมีคำาสัิ�งซ่ื้�อเพิ�มข้้�นิ อย่างไรก็ตัาม
ประชาชนิยังมีการบริโภูคอย่างระมัดำระวัง เน่ิ�องจัากไม่มั�นิใจัต่ัอรายไดำ�
ในิอนิาคตั ส่ิงผู้ลทำำาให�ค่าดัำชนีิปรับตััวเพิ�มข้้�นิเล็กนิ�อย

ในส่วนการุคาดืการุณ์์ 3 เดืือนข้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำ
การณ์จัะมีคำาสัิ�งซ่ื้�อ และปริมาณการค�าค่อนิข้�างทำรงตััว เน่ิ�องจัากสิินิค�า
อุปโภูคบริโภูคยังจัำาเป็นิในิการชีวิตัประจัำาวันิ ทำำาให�มีความตั�องการการ
บริโภูคอย่างต่ัอเน่ิ�อง

ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ อุปโภูค/บริุโภูค (ดัื�งเดิืม)ปรัุบตััวลดืลง
จากเดืือนก่อนหน�า เป็นิผู้ลมาจัากคำาสัิ�งซ่ื้�อและปริมาณการค�าทีำ�ลดำลง 
เน่ิ�องจัากผู้้�บรโิภูคระมดัำระวงัในิการใช�จ่ัายมากข้้�นิ อีกทัำ�งพฤติักรรมข้องผู้้�
บริโภูคทีำ�หันิไปใช�บริการห�างร�านิข้นิาดำใหญ่ เพราะมีสิินิค�าให�เล่อกหลาก
หลาย และมีโปรโมชั�นิ หร่อลดำราคา เป็นิตั�นิ ซ้ื้�งผู้้�บริโภูคจัะมองว่าจัะไดำ�
สิินิค�าทีำ�ราคาถ้ึก และมีคุ�มค่ามากกว่า ส่ิงผู้ลทำำาให�ธุุรกิจัข้นิาดำเล็กมีคำาสัิ�ง
ซ่ื้�อลดำลง และข้าดำเงินิทุำนิหมุนิเวียนิในิกิจัการ  ส่ิงผู้ลให�กำาไร และการจั�าง
งานิข้องกิจัการลดำลง

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนข้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์
คำาสัิ�งซ่ื้�อและปริมาณการค�าจัะลดำลงเน่ิ�องจัากภูาวะเศรษฐกิจัยังมีแนิว
โนิ�มทีำ�ชะลอตััวลง ทำำาให�มีการจั�างงานิทีำ�ลดำลง ส่ิงผู้ลกระทำบต่ัอรายไดำ�
 และกำาลังซ่ื้�อ 

สถานีนำ�ามัน
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันเพิิ่�มข้้�นมาอย่้ที�รุะดัืบ 55.5 

เนื�องจากธุุรุกิจหลายๆ แห่งกลับมาเปิดืกิจการุเพิิ่�มมากข้้�น ปรุะชาชน
เริุ�มกลับมาทำางาน มีรุายไดื�ที�ดีืข้้�น  ทำาให�มีการุออกมาใช�จ่ายที�มากข้้�น
ตัามไปดื�วย

ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ สถานีนำ�ามันปรัุบตััวเพิิ่�มข้้�นจากเดืือนก่อน
หน�า เป็นิผู้ลมาจัากภูาคการลงทุำนิทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากภูายหลัง
สิถึานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องไวรัสิโควิดำ-19 ทีำ�คลี�คลาย ธุุรกิจัในิเก่อบ
ทุำกสิาข้าปรับตััวดีำข้้�นิ จัากช่วงปัญหาไวรัสิโควิดำ-19  เพราะการกลับมา
เปิดำดำำาเนิินิการไดำ� อย่างไรก็ตัามคำาสัิ�งซ่ื้�อ และปริมาณการค�ายังปรับตััว
ลดำลง เพราะภูาคการทำ่องเทีำ�ยวทีำ�ชะลอตััวลง ทำำาให�มีความตั�องการใช�
บริการสิถึานีินิำ�ามันิลดำลง ส่ิงผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตััวลดำลงตัามไป
ดำ�วย

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนข้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์คำา
สัิ�งซ่ื้�อ และปริมาณการค�าจัะปรับตััวลดำลง เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการยังไม่
มั�นิใจัในิกำาลังซ่ื้�อ และรายไดำ�ข้องประชาชนิ ทีำ�จัะทำำาให�มีการออกมาจัับ
จ่ัายใช�สิอย
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การุก่อสรุ�าง
ดัืชนีความเชื�อมั�น ปัจจุบันเพิิ่�มข้้�นมาอย่้ที�รุะดัืบ 46.1 เนื�องจาก

ปริุมาณ์การุให�บริุการุที�ปรัุบตััวเพิิ่�มข้้�น เนื�องจากผู้้�รัุบเหมาตั�องทำาการุ
ก่อสรุ�างตัามโครุงการุที�สัญญาล่วงหน�าไว�  ซ้ื้�งส่งผู้ลให�กำาไรุ และการุ

จ�างงานข้องกิจการุปรัุบตััวเพิิ่�มข้้�น

ดัืชนีความเชื�อมั�นปรัุบตััวเพิิ่�มข้้�นจากเดืือนก่อนหน�า เป็นิผู้ลมา
จัากปริมาณการบริการทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากผู้้�รับเหมาตั�องทำำาการ
ก่อสิร�างตัามโครงการทีำ�สัิญญาล่วงหนิ�าไว�  ซ้ื้�งส่ิงผู้ลให�กำาไร และการจั�าง
งานิข้องกิจัการปรับตััวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากภูาคการก่อสิร�างตั�องใช�แรงงานิ
จัำานิวนิมาก แตั่จัากกำาลังซ่ื้�อ และรายไดำ�ข้องผู้้�บริโภูคทีำ�ชะลอตััวลง 
ประกอบกับความกังวลต่ัอสิถึานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องไวรัสิโควิดำ-19 
ทีำ�ยงักระทำบต่ัอภูาวะเศรษฐกิจัทัำ�งภูายในิประเทำศ และต่ัางประเทำศ ส่ิงผู้ล
ทำำาให�คำาสัิ�งซ่ื้�อในิปัจัจุับันิยังปรับตััวลดำลงเล็กนิ�อย 

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3เดืือนข้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์จัะ
มีคำาสัิ�งซ่ื้�อ และปริมาณการบริการเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากคาดำการณ์แนิวโนิ�ม
ภูาวะเศรษฐกิจัจัะปรับตััวเพิ�มข้้�นิ ประกอบกับการลงทุำนิข้องภูาครัฐจัะ
กลับมา ภูายหลังสิถึานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องไวรัสิโควิดำ-19 ทีำ�
คลี�คลาย

การุท่องเที�ยว
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันลดืลงมาอย่้ที�รุะดัืบ 53.9 เนื�องจาก

รัุฐบาลมีการุยกเว�นการุกักตััวข้องคนบางกลุ่มที�สามารุถเดิืนทางเข้�ามา
ภูายในปรุะเทศไดื� ทำาให�ปรุะชาชนบางส่วนมีความเชื�อมั�นเรืุ�องความ
ปลอดืภูยัในการุควบคมุโรุคข้องรุฐับาลลดืลงและลดืกจิกรุรุมที�ตั�องทำา
นอกบ�าน ส่งผู้ลให�คำาสั�งซืื้�อลดืลงเพีิ่ยงเล็กน�อย

บริุการุสุข้ภูาพิ่และความงาม
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันเพิิ่�มข้้�นมาอย่้ที�รุะดัืบ 51.3 

เนื�องจากกิจการุสามารุถกลับมาเปิดืดืำาเนินการุไดื�อย่างปกติั และมีการุ
ผู่้อนปรุนมาตัรุการุควบคุมโรุคมากข้้�น ส่งผู้ลทำาให�ผู้้�บริุโภูคสามารุถเข้�า
ใช�บริุการุไดื�ในหลากหลายรุ้ปแบบ

ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ การุท่องเที�ยว ปรัุบตััวลดืลงจากเดืือนก่อน
หน�า เป็นิผู้ลมาจัากคำาสัิ�งซ่ื้�อและปริมาณการบริการปรับตััวลดำลงเล็กนิ�อย
 เน่ิ�องจัากการผู้้�บริโภูคมีการท่ำองเทีำ�ยวไปในิเด่ำอนิทีำ�ผู่้านิมาแล�ว ประกอบ
กับหมดำช่วงวันิหยุดำยาว ส่ิงผู้ลให�ผู้้�บริโภูคมีการเดิำนิทำางท่ำองทีำ�ยวลดำลง 
แม�ว่ารัฐบาลจัะมีการออกมาตัรการต่ัางๆเพ่�อกระตุั�นิให�ประชาชนิออกมา
ท่ำองเทีำ�ยว แต่ัผู้้�ประกอบการรายเล็กยังข้าดำความร้�ดำ�านิเทำคโนิโลยี ทำำาให�
ไม่สิามารถึเข้�าร่วมมาตัรการไดำ� ส่ิงผู้ลทำำาให�ผู้้�บริโภูคหันิไปใช�ธุุรกิจัทีำ�มีโปร
โมชั�นิ และทีำ�ร่วมโครงการกับมาตัรการข้องภูาครัฐ เพ่�อไดำ�เงินิอุดำหนุินิ ซ้ื้�ง
ทำำาให�ธุุรกิจัมีผู้้�มาใช�บริการลดำลง กำาไรข้องกิจัการปรับตััวลดำลงตัามไป
ดำ�วย

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนข้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์คำา
สัิ�งซ่ื้�อ และปรมิาณการบรกิารปรับตััวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการคาดำ
การณม์าตัรการข้องภูาครฐัจัะกระตุั�นิทำำาให�ประชาชนิออกมาเดำนิิทำางเทีำ�ยว
มากข้้�นิ 

ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ บริุการุดื�านสุข้ภูาพิ่/ความงาม ปรัุบตััวเพิิ่�ม
ข้้�นจากเดืือนกอ่นหน�า เป็นิผู้ลมาจัากคำาสัิ�งซ่ื้�อ และปรมิาณการบรกิารทีำ�
เพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากกจิัการสิามารถึกลบัมาเปดิำดำำาเนิินิการไดำ�อยา่งปกตั ิและ
มีการผู่้อนิปรนิมาตัรการควบคมุโรคมากข้้�นิ ส่ิงผู้ลทำำาให�ผู้้�บริโภูคสิามารถึ
เข้�าใช�บริการไดำ�ในิหลากหลายร้ปแบบ ทัำ�งร�านิเสิริมสิวย ร�านินิวดำ/สิปา
รวมถ้ึงร�านิเสิริมความงาม เป็นิตั�นิ ทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตััวดีำข้้�นิ

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนข้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์
จัะมีคำาสัิ�งซ่ื้�อ และปริมาณการบริการจัะปรับตััวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากหลัง
สิถึานิการณ์โควิดำ-19 คลี�คลาย กิจักรรมางเศรษบกิจัเริ�มฟ้�นิตััว รวมถึ้ง
อย้่ในิช่วงเทำศกาลต่ัางๆ ทำำาให�มีการจััดำงานิกิจักรรม ผู้้�บริโภูคจ้ังมีความ
ตั�องการใช�บริการสุิข้ภูาพและความงามมากข้้�นิ
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การุข้นส่งสินค�า
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันลดืลงมาอย่้ที�รุะดืบั 57.4เนื�องจาก

รุายไดื� และกำาลังซืื้�อข้องผู้้�บริุโภูคที�ปรัุบตััวลดืลง ผู้้�บริุโภูครุะมัดืรุะวัง
การุใช�จ่ายมากข้้�น ส่งผู้ลกรุะทบต่ัอความตั�องการุสินค�าในหลายสาข้า
ธุุรุกิจ ทำาให�ความตั�องการุข้นส่งสินค�าลดืลง

ดืัชนีความเชื�อมั�น ฯ ดื�านการุข้นส่งสินค�า ปรัุบตััวลดืลงจาก
เดืือนก่อนหน�า เป็นิผู้ลมาจัากคำาสิั�งซื้่�อ และปริมาณการบริการทำี�ปรับตััว
ลดำลง เนิ่�องจัากรายไดำ� และกำาลงัซื้่�อข้องผู้้�บรโิภูคทำี�ปรบัตัวัลดำลง ผู้้�บรโิภูค
ระมัดำระวังการใช�จั่ายมากข้้�นิ สิ่งผู้ลกระทำบตั่อความตั�องการสิินิค�าในิ
หลายสิาข้าธุรุกจิั โดำยเฉพาะจัากภูาคการผู้ลติัอาหารและเคร่�องดำ่�ม เสิ่�อผู้�า
และสิิ�งทำอ รวมถ้ึงไม�และเฟอร์นิิเจัอร์ทีำ�มคีำาสัิ�งซื้่�อปรบัตััวลดำลง ทำำาให�ความ
ตั�องการข้นิสิ่งสิินิค�าลดำลง และจัากคำาสัิ�งซ่ื้�อทีำ�ลดำลง สิ่งผู้ลให�กำาไรข้อง
กิจัการลดำลง ธุุรกิจัตั�องปรับตััวโดำยการลดำรอบการข้นิสิ่งสิินิค�า ซื้้�งทำำาให�
ตั�องลดำการจั�างงานิ เพ่�อรักษาสิภูาพคล่องข้องกิจัการ

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนข้�างหน�าผู้้�ประกอบการคาดำการณ์
คำาสัิ�งซื้่�อ และปริมาณการบริการปรับตััวลดำลง เน่ิ�องจัากคำาสัิ�งซื้่�อจัากผู้้�
บริโภูคทำี�ลดำลง แตั่ธุุรกิจัข้นิสิ่งมีจัำานิวนิมาก สิ่งผู้ลทำำาให�มีการแข้่งข้ันิกันิ
มากข้้�นิ ซื้้�งธุุรกิจัข้นิาดำเล็กจัะเสิียเปรียบธุุรกิจัข้นิาดำใหญ่

ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ดื�านการุข้นส่งมวลชน (ไม่ปรุะจำาทาง) 
ปรัุบตััวลดืลงจากเดืือนก่อนหน�า เป็นิผู้ลมาจัากคำาสัิ�งซ่ื้�อ และปริมาณ
การบริการปรับตััวลดำลง เน่ิ�องจัากผู้ลกระทำบต่ัอเน่ิ�องจัากภูาคการท่ำอง
เทีำ�ยว จัากจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวทีำ�ปรับตััวลดำลง แม�จัะมีการเดิำนิทำางออก
มาทำำากิจักรรมข้�างนิอกอย่างต่ัอเน่ิ�อง แต่ัส่ิวนิใหญ่ผู้้�บริโภูคใช�รถึส่ิวนิบุคคล
เป็นิสิำาคัญ  ส่ิงผู้ลทำำาให�ความตั�องการใช�บริการรถึรับเหมาลดำลง และกำาไร
ข้องกิจัการปรับตััวลดำลงตัามไปดำ�วย

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนข้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์คำา
สัิ�งซ่ื้�อ และปริมาณการบริการปรับตััวลดำลง เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการคาดำ
การณ์แนิวโนิ�มจัำานิวนิทัำกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่ัางชาติั จัะยังไม่ฟ้�นิตััว ส่ิวนิการ
ท่ำองเทีำ�ยวข้องนัิกท่ำองเทีำ�ยวภูายในิประเทำศนิิยมใช�รถึส่ิวนิบุคคล

สันทนาการุ วัฒนธุรุรุมและกีฬา
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันค่อนข้�างทรุงตััวมาอย่้ที�รุะดืบั 55.2 

เนื�องจากการุดืำาเนินชีวิตัข้องปรุะชาชนเริุ�มกลับเข้�าส่้ภูาวะปกติั และ
คลายความกังวลต่ัอการุติัดืเชื�อ ทำาให�สถานปรุะกอบการุหลายแหง่กลับ
มาเปิดืตััวไดื�มากข้้�น ทำาให�เกิดืการุกรุะจายข้องล้กค�าไปยังกิจการุตัาม
พืิ่�นที�ต่ัางๆ จากการุแข่้งขั้นทางการุตัลาดื ทั�งดื�านรุาคา และการุลงทุน
ดื�านการุโฆษณ์า ธุุรุกิจจ้งมีคำาสั�งซืื้�อค่อนข้�างทรุงตััว 

การุข้นส่งมวลชน (ไม่ปรุะจำาทาง)
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันลดืลงมาอย่้ที�รุะดัืบ 47.8 เนื�องจาก

จำานวนนักท่องเที�ยวที�ปรัุบตััวลดืลง แม�จะมีการุเดิืนทางออกมาทำา
กิจกรุรุมข้�างนอกอย่างต่ัอเนื�อง แต่ัส่วนใหญ่ผู้้�บริุโภูคใช�รุถส่วนบุคคล
เป็นสำาคัญ

ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ สันทนาการุ/วัฒนธุรุรุม/การุกีฬา ค่อนข้�าง
ทรุงตััวจากเดืือนก่อนหน�า เป็นิผู้ลมาจัากคำาสัิ�งซ่ื้�อ และปริมาณการ
บริการทีำ�ค่อนิข้�างทำรงตััว เน่ิ�องจัากการดำำาเนิินิชีวิตัข้องประชาชนิเริ�มกลับ
เข้�าส่้ิภูาวะปกตั ิและคลายความกงัวลต่ัอการติัดำเช่�อ ทำำาให�สิถึานิประกอบ
การหลายแหง่กลับมาเปดิำตััวไดำ�มากข้้�นิ ส่ิงผู้ลทำำาให�ประชาชนิมกีารเข้�าใช�
บริการกิจัการสิันิทำานิาการดำ�านิฟิตัเนิสิ ยิม สินิามกีฬามากข้้�นิ แต่ัจัาก
การกลับมาเปิดำกิจัการไดำ� ทำำาให�เกิดำการกระจัายข้องล้กค�าไปยังกิจัการ
ตัามพ่�นิทีำ�ต่ัางๆ จัากการแข่้งขั้นิทำางการตัลาดำ ทัำ�งดำ�านิราคา และการลงทุำนิ
ดำ�านิการโฆษณา ธุุรกิจัจ้ังมีคำาสัิ�งซ่ื้�อค่อนิข้�างทำรงตััว ซ้ื้�งไดำ�จัากล้กค�าประจัำา
 และล้กค�าทีำ�อย้่ใกล�ทีำ�ตัั�ง และจัากปัจัจััยการแข่้งขั้นิทำางการตัลาดำ ทำำาให�
ธุุรกิจัข้นิาดำเล็กทีำ�มีเงินิทุำนิไม่เพียงพอ มีการลงทุำนิในิกิจัการลดำลงตัามไป
ดำ�วย

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนข้�างหน�า ประกอบการคาดำการณ์คำา
สัิ�งซ่ื้�อจัะปรับตััวลดำลง เน่ิ�องจัากคาดำการณ์กำาลังซ่ื้�อข้อผู้้�บริโภูคจัะปรับตััว
ลดำลง ทำำาให�มีการลดำค่าใช�จ่ัายทีำ�ไม่จัำาเป็นิ อีกทัำ�งตั�องเผู้ชิญการแข่้งขั้นิกับ
ธุุรกิจัข้นิาดำใหญ่ 
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โรุงแรุม เกสด์ืเฮาส์และบังกะโล
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันลดืลงมาอย่้ที�รุะดัืบ 49.4 เนื�องจาก

ความเชื�อมั�นที�เกี�ยวกับมาตัรุการุการุควบคุมโรุคที�รัุฐบาลไดื�ตัั�งไว�เกิดื
ความเชื�อมั�นจากปรุะชาชนที�ลดืลง โดืยเป็นเหตุัมาจากการุเข้�ามา
ข้อชาวตั่างชาติัที�ไม่กักตััวตัามมาตัรุการุ จ้งส่งผู้ลทำาให�คำาสั�งซืื้�อข้อง
โรุงแรุม เกสต์ัเฮาส์และบังกะโลลดืลง

ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ โรุงแรุม/เกสต์ัเฮาส์/บังกะโล ปรัุบตััวลดื
ลงจากเดืือนก่อนหน�า เป็นิผู้ลมาจัากคำาสัิ�งซ่ื้�อ และปริมาณการบริการ
ปรับตััวลดำลง เน่ิ�องจัากจัำานิวนินัิกเทีำ�ยวชาวไทำยทีำ�ลดำการเดิำนิทำางท่ำองเทีำ�ยว
ลง จัากการใช�จ่ัายไปแล�วในิช่วงเด่ำอนิทีำ�ผู่้านิมา อีกทัำ�งจัากมาตัรการส่ิง
เสิริมการทำ่องเทีำ�ยวข้องภูาครัฐ ซ้ื้�งธุุรกิจัข้นิาดำเล็กยังเข้�าไม่ถ้ึงเทำคโนิโลยี 
และไม่มีเงินิทุำนิสิำารองในิการจััดำโปรโมชั�นิ หร่อลดำราคา ส่ิงผู้ลทำำาให�เข้�า
ร่วมมาตัรการไดำ� และไม่สิามารถึแข่้งขั้นิกับธุุรกิจัข้นิาดำใหญ่ไดำ� ส่ิงผู้ลทำำาให�
มีจัำานิวนิผู้้�เข้�าพักโรงแรมลดำลง ทำำาให�กำาไรข้องกิจัการ และการจั�างงานิ
ปรับตััวลดำลงตัามไปดำ�วย

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนข้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์คำา
สัิ�งซ่ื้�อ และปริมาณการบริการจัะปรับลดำลง เน่ิ�องจัากปัญหาการแพร่
ระบาดำข้องไวรัสิโควิดำ-19 ทีำ�จัะส่ิงผู้ลกระทำบต่ัอการกลับมาข้องนัิกท่ำอง
เทีำ�ยวชาวต่ัางชาติั อีกทัำ�งธุุรกิจัตั�องเผู้ชิญการแข่้งขั้นิ และสิภูาพคล่องข้อง
ธุุรกิจั

รุ�านอาหารุและภัูตัตัาคารุ
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันลดืลงเล็กน�อยมาอย่้ที�รุะดัืบ 52.3 

เนื�องจากการุชะลอการุเดิืนทางข้องกลุ่มนักท่องเที�ยว  ทำาให�มีกลุ่ม
ล้กค�าข้าจรุลดืลง อีกทั�งผู้้�บริุโภูคลดืการุใช�จ่ายมากข้้�น ส่วนใหญ่กลุ่ม
ล้กค�าจะเป็นล้กค�าปรุะจำาในเข้ตัพืิ่�นที� ส่งผู้ลทำาให�คำาสั�งซืื้�อปรัุบตััวลดื
ลงเล็กน�อย

ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ รุ�านอาหารุ/ภัูตัตัาคารุ ปรัุบตััวลดืลงเล็ก
น�อยจากเดืือนก่อนหน�า เป็นิผู้ลมาจัากคำาสัิ�งซ่ื้�อ และปริมาณการบริการ
ปรับตััวลดำลงเล็กนิ�อย เน่ิ�องจัากการชะลอการเดิำนิทำางข้องกลุ่มนัิกท่ำอง
เทีำ�ยว  ทำำาให�มีกลุ่มล้กค�าข้าจัรลดำลง อีกทัำ�งผู้้�บริโภูคลดำการใช�จ่ัายมากข้้�นิ
 ทำำาให�ความตั�องการเข้�าใช�บริการร�านิอาหารลดำลง  ซ้ื้�งผู้้�บริโภูคซ่ื้�อวัตัถุึดิำบ
มาปรุงอาหารรับประทำานิเองทีำ�บ�านิมากกว่าการออกไปรับประทำานิ
อาหารนิอกบ�านิ ส่ิวนิใหญ่กลุ่มล้กค�าจัะเป็นิล้กค�าประจัำาในิเข้ตัพ่�นิทีำ� ส่ิง
ผู้ลทำำาให�คำาสัิ�งซ่ื้�อปรับตััวลดำลงเล็กนิ�อย แต่ัจัากตั�นิทุำนิค่าวัตัถุึดิำบทีำ�ปรับตััว
ส้ิงข้้�นิ ส่ิงผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตััวลดำลง

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนข้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์คำา
สัิ�งซ่ื้�อ และปริมาณการบริการจัะปรับลดำลง เน่ิ�องจัากภูาวะเศรษฐกิจัยัง
มีแนิวโนิ�มชะลอตััว  อีกทัำ�งจัากความเปราะบางข้องการจั�างงานิ จัะส่ิงผู้ล
 กระทำบต่ัอกำาลังซ่ื้�อ และรายไดำ�ข้องผู้้�บริโภูค

อสังหาริุมทรัุพิ่ย์
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันเพิิ่�มข้้�นมาอย่้ที�รุะดัืบ 49.5 

เนื�องจากสถานปรุะกอบการุที�กลับมาเปิดืดืำาเนินการุไดื�ปกติั รุวมถ้ง
กลุ่มแรุงงาน นักศ้กษา หรืุอผู้้�ปรุะกอบอาชีพิ่ต่ัางๆ ส่งผู้ลทำาให�มีความ
ตั�องการุใช�บริุการุกิจการุหอพัิ่ก หรืุอห�องเช่าส่วนใหญ่ที�ตัั�งอย่้ใกล�
บริุเวณ์สถานศ้กษา หรืุอในตััวเมือง

ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ กิจกรุรุมอสังหาริุมทรัุพิ่ย์ ปรัุบตััวเพิิ่�มข้้�น
จากเดืือนก่อนหน�า เป็นิผู้ลมาจัากคำาสัิ�งซ่ื้�อ และปรมิาณการบรกิารทีำ�เพิ�ม
ข้้�นิ เน่ิ�องจัากสิถึานิประกอบการทีำ�กลับมาเปิดำดำำาเนิินิการไดำ�ปกติั รวมถ้ึง
กลุ่มแรงงานิ นัิกศ้กษา หร่อผู้้�ประกอบอาชีพต่ัางๆ ส่ิงผู้ลทำำาให�มีความ
ตั�องการใช�บริการกิจัการหอพัก หร่อห�องเช่าส่ิวนิใหญ่ทีำ�ตัั�งอย้่ใกล�บริเวณ
สิถึานิศ้กษา หร่อในิตััวเม่อง เช่นิ มหาวิทำยาลัย ห�างสิรรพสิินิค�า เป็นิตั�นิ  
อีกทัำ�งราคาห�องพัก/ห�องเช่า ทีำ�ปรับเพิ�มข้้�นิจัากเดิำมก่อนิเกิดำสิถึานิการณ์
โควิดำ-19 ส่ิงผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการเพิ�มข้้�นิ ทำำาให�ภูาคการลงทุำนิข้ยาย
ตััว 

ในสว่นคาดืการุณ์์ 3 เดืือนข้�างหน�าผู้้�ประกอบการคาดำการณจ์ัะ
มีคำาสัิ�งซ่ื้�อ และปริมาณการบริการเพิ�มข้้�นิเล็กนิ�อย เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบ
การคาดำการณ์มาตัรการช่วยเหล่อ ซ้ื้�งจัะกระตุั�นิการใช�จ่ัายข้องผู้้�บริโภูค 
ทำำาให�ภูาคการลงทุำนิปรับตััวดีำข้้�นิ


