
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ 
(Trade and Service Sentiment Index :TSSI)

ประจ าเดือนสิงหาคม ปี 2560



ภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม
เดือนสิงหาคม 2560



มูลค่าการส่งออกของไทยขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 สูงสุดในรอบ 55 เดือน 
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มูลค่าการส่งออกไทย อัตราการเจริญเติบโตเมือ่เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา

ภาวะเศรษฐกิจภาคต่างประเทศ



ภาคการผลิต



การท่องเที่ยว



การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน



ด้านการลงทุนภาคเอกชน



ค่าเงินบาท
แข็งค่าขึ้นจากเดือนก่อนเล็กน้อยตามการไหลเข้าของเงินลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์ และความผิดหวังของนักลงทุนในการประชุม

ธนาคารสหรัฐที่ไม่ประกาศทิศทางการปรับอัตราดอกเบี้ย
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ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ

ประจ าเดือนสิงหาคม 2560



ดัชนีความเชื่อมั่น TSSI (SMEs+LE) ส.ค.59-ส.ค.60

ส.ค.-59 ก.ย.-59 ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60

TSSI เดือนปัจจุบัน 46.8 46.0 45.5 42.5 49.5 48.3 48.2 48.7 50.7 48.3 48.0 50.1 45.9

TSSI 3 เดือนข้างหน้า 51.0 52.0 50.0 51.0 49.5 50.7 51.1 50.8 51.3 50.9 50.3 51.3 51.0
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ดัชนีความเชื่อมั่น TSSI (SMEs+LE)

ภาคธุรกิจ
ปัจจุบัน

ส.ค.-59 ก.ค.-60 ส.ค.-60 %MOM %YOY
รวมค้า+บริการ 46.8 50.1 45.9 -4.2 -0.9 
ค้าส่ง+ค้าปลีก 45.4 50.0 45.0 -5.0 -0.4 

ค้าส่ง 45.8 49.4 44.2 -5.2 -1.6 
ค้าปลีก 45.2 50.1 45.2 -4.9 0.0 
บริการ 49.2 50.2 47.3 -2.9 -1.9

ภาคธุรกิจ
คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า

ส.ค.-59 ก.ค.-60 ส.ค.-60 %MOM %YOY
รวมค้า+บริการ 51.0 51.3 51.0 -0.3 0.0 
ค้าส่ง+ค้าปลีก 50.2 51.5 50.7 -0.8 0.5 

ค้าส่ง 51.2 52.2 49.1 -3.1 -2.1 
ค้าปลีก 49.9 51.3 51.0 -0.3 1.1 
บริการ 52.3 51.2 51.4 0.2 -0.9 
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ส.ค.-59 ก.ย.-59 ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60

ยอดจัดจ าหน่ายสินค้า การจ้างงาน ต้นทุน การลงทุน ก าไร

ดัชนีความเชื่อมั่น TSSI (SMEs+LE) แยกตามองค์ประกอบ

องค์ประกอบ ยอดจัดจ าหน่ายสินค้า การจ้างงาน ต้นทุน การลงทุน ก าไร
∆MOM -9.2 -0.9 2.0 -2.6 -10.0



ดัชนีความเชื่อมั่น TSSI (SMEs) ก.ค.59-ก.ค.60

ส.ค.-59 ก.ย.-59 ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60

TSSI เดือนปัจจุบัน 46.8 46.0 45.5 42.4 49.5 48.4 48.1 48.5 50.6 48.2 47.9 50.1 45.9

TSSI 3 เดือนข้างหน้า 50.9 52.0 49.8 50.8 49.6 50.6 50.9 50.6 51.1 50.8 50.2 51.1 50.8
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ดัชนีความเชื่อมั่น TSSI (SMEs)

ภาคธุรกิจ
ปัจจุบัน

ส.ค.-59 ก.ค.-60 ส.ค.-60 %MOM %YOY
รวมค้า+บริการ 46.8 50.1 45.9 -4.2 -0.9 
ค้าส่ง+ค้าปลีก 45.4 50.0 44.9 -5.1 -0.5 

ค้าส่ง 46.1 49.7 44.2 -5.5 -1.9 
ค้าปลีก 45.1 50.1 45.0 -5.1 -0.1 
บริการ 49.0 50.2 47.3 -2.9 -1.7 

ภาคธุรกิจ
คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า

ส.ค.-59 ก.ค.-60 ส.ค.-60 %MOM %YOY
รวมค้า+บริการ 50.9 51.1 50.8 -0.3 -0.1 
ค้าส่ง+ค้าปลีก 50.1 51.1 50.4 -0.7 0.3 

ค้าส่ง 51.1 51.9 49.2 -2.7 -1.9
ค้าปลีก 49.8 50.9 50.7 -0.2 0.9 
บริการ 52.2 51.2 51.3 0.1 -0.9 
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ยอดจัดจ าหน่ายสินค้า การจ้างงาน ต้นทุน การลงทุน ก าไร

ดัชนีความเชื่อมั่น TSSI (SMEs) แยกตามองค์ประกอบ

องค์ประกอบ ยอดจัดจ าหน่ายสินค้า การจ้างงาน ต้นทุน การลงทุน ก าไร
∆MOM -9.3 -0.9 1.9 -2.8 -10.0



ดัชนีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจประเทศและธุรกิจตนเอง
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ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจประเทศ (SMEs)

ภาคธุรกิจ
ปัจจุบัน

ส.ค.-59 ก.ค.-60 ส.ค.-60 %MOM %YOY

รวมค้า+บริการ 46.7 51.5 41.5 -10.0 -5.2 
ค้าส่ง+ค้าปลีก 46.6 50.8 39.9 -10.9 -6.7

ค้าส่ง 52.8 53.8 41.7 -12.1 -11.1
ค้าปลีก 44.3 50.0 39.4 -10.6 -4.9
บริการ 46.9 52.5 43.6 -8.9 -3.3

ภาคธุรกิจ
คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า

ส.ค.-59 ก.ค.-60 ส.ค.-60 %MOM %YOY

รวมค้า+บริการ 54.0 56.0 49.2 -6.8 -4.8 
ค้าส่ง+ค้าปลีก 53.3 55.4 48.4 -7.0 -4.9

ค้าส่ง 57.7 58.9 52.1 -6.8 -5.6
ค้าปลีก 51.6 54.5 47.4 -7.1 -4.2
บริการ 55.0 56.7 50.3 -6.4 -4.7

ปัจจุบัน

ส.ค.-59 ก.ค.-60 ส.ค.-60 %MOM %YOY

47.9 50.0 41.8 -8.2 -6.1 
45.5 48.7 39.5 -9.2 -6.0
50.8 48.2 42.0 -6.2 -8.8
43.5 48.8 38.8 -10.0 -4.7
51.8 51.8 45.1 -6.7 -6.7

คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า

ส.ค.-59 ก.ค.-60 ส.ค.-60 %MOM %YOY

51.4 53.7 52.1 -1.6 0.7
49.9 53.3 51.1 -2.2 1.2 
53.7 54.4 47.3 -7.1 -6.4 
48.5 53.0 52.1 -0.9 3.6
53.6 54.2 53.5 -0.7 -0.1 

ความเชื่อมั่นต่อธุรกิจตน (SMEs)



การเปลี่ยนแปลงของค่าดัชนีรายธุรกิจภาคการค้าส่ง

ภาคค้าส่ง
ปัจจุบัน

ส.ค.-59 ก.ค.-60 ส.ค.-60 %MOM %YOY

1.ภาคการค้าส่ง 46.1 49.7 44.2 -5.5 -1.9 

1.1 สินค้าเกษตร 48.6 53.0 47.1 -5.9 -1.5 

1.2 สินค้าอุปโภค/บริโภค 45.8 47.6 42.7 -4.9 -3.1 

1.3 วัสดุก่อสร้าง 43.2 48.5 42.7 -5.8 -0.5 

ภาคค้าส่ง
คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า

ส.ค.-59 ก.ค.-60 ส.ค.-60 %MOM %YOY

1.ภาคการค้าส่ง 51.1 51.9 49.2 -2.7 -1.9 

1.1 สินค้าเกษตร 53.4 53.1 53.5 0.4 0.1 

1.2 สินค้าอุปโภค/ บริโภค 50.7 52.5 48.1 -4.4 -2.6 

1.3 วัสดุก่อสร้าง 48.8 49.6 45.6 -4.0 -3.2 



การเปลี่ยนแปลงของค่าดัชนีรายธุรกิจภาคการค้าปลีก

ภาคค้าปลีก
ปัจจุบัน

ส.ค.-59 ก.ค.-60 ส.ค.-60 %MOM %YOY
2.ภาคการค้าปลีก 45.1 50.1 45.0 -5.1 -0.1 

2.1  รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 43.0 48.9 44.5 -4.4 1.5 

2.2  ร้านค้าปลีก (สมัยใหม่) 48.1 51.4 45.9 -5.5 -2.2 

2.3  ร้านค้าปลีก (ดั้งเดิม) 42.1 47.6 41.7 -5.9 -0.4 

2.4 สถานีบริการน้ ามัน 51.5 52.3 48.2 -4.1 -3.3 

ภาคค้าปลีก
คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า

ส.ค.-59 ก.ค.-60 ส.ค.-60 %MOM %YOY
2.ภาคการค้าปลีก 49.8 50.9 50.7 -0.2 0.9 

2.1  รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 50.3 50.1 51.2 1.1 0.9 

2.2  ร้านค้าปลีก (สมัยใหม่) 50.9 52.0 51.7 -0.3 0.8 

2.3  ร้านค้าปลีก (ดั้งเดิม) 47.7 49.0 48.1 -0.9 0.4 

2.4 สถานีบริการน้ ามัน 52.3 52.4 51.8 -0.6 -0.5 



การเปลี่ยนแปลงของค่าดัชนีรายธุรกิจภาคบริการ

ภาคค้าบริการ
ปัจจุบัน

ส.ค.-59 ก.ค.-60 ส.ค.-60 %MOM %YOY

3.ภาคบริการ 49.0 50.2 47.3 -2.9 -1.7

3.1 การก่อสร้าง 50.0 48.7 44.7 -4.0 -5.3

3.2 กิจกรรม อสังหาริมทรัพย์ 50.0 49.9 46.6 -3.3 -3.4

3.3 บริการด้านสุขภาพ/ความงาม 49.6 50.1 48.4 -1.7 -1.2

3.4 การท่องเที่ยว 46.9 52.5 49.4 -3.1 2.5

ภาคค้าบริการ
คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า

ส.ค.-59 ก.ค.-60 ส.ค.-60 %MOM %YOY

3.ภาคบริการ 52.2 51.2 51.3 0.1 -0.9 

3.1 การก่อสร้าง 52.3 49.9 48.9 -1.0 -3.4 

3.2 กิจกรรม อสังหาริมทรัพย์ 49.1 51.2 50.7 -0.5 1.6 

3.3 บริการด้านสุขภาพ/ความงาม 51.3 48.5 49.7 1.2 -1.6 

3.4 การท่องเที่ยว 53.5 53.6 54.7 1.1 1.2 



การเปลี่ยนแปลงของค่าดัชนีรายธุรกิจภาคบริการ (ต่อ)

ภาคบริการ
ปัจจุบัน

ส.ค.-59 ก.ค.-60 ส.ค.-60 %MOM %YOY

3.5 สันทนาการ วัฒนธรรม การกีฬา 49.5 46.6 44.6 -2.0 -4.9 

3.6 ด้านการขนส่งสินค้า 52.4 51.0 47.2 -3.8 -5.2 
3.7 ขนส่งมวลชน 47.6 50.1 45.2 -4.9 -2.4 
3.8 โรงแรม/เกสต์เฮาส/์บังกะโล 47.0 49.6 47.7 -1.9 0.7 
3.9 ร้านอาหาร/ ภัตตาคาร 48.2 52.5 50.9 -1.6 2.7 

ภาคค้าบริการ
คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า

ส.ค.-59 ก.ค.-60 ส.ค.-60 %MOM %YOY

3.5 สันทนาการ วัฒนธรรม การกีฬา 50.5 49.4 49.1 -0.3 -1.4 

3.6 ด้านการขนส่งสินค้า 51.9 53.4 51.8 -1.6 -0.1 

3.7 ขนส่งมวลชน 50.0 51.3 51.2 -0.1 1.2 
3.8 โรงแรม/เกสต์เฮาส์/บังกะโล 53.7 52.8 53.9 1.1 0.2 
3.9 ร้านอาหาร/ ภัตตาคาร 55.7 50.8 51.4 0.6 -4.3 



กลุ่มธุรกิจที่น ามาพิจารณาในเดือนนี้

 กิจการค้าส่งสินค้าเกษตร (ลดลง -5.9)
 กิจการค้าปลีกอุปโภคบริโภคดั้งเดิม (ลดลง -5.9)
 กิจการบริการด้านการขนส่ง (มวลชน) (ลดลง -4.9)



กิจการค้าส่งสินค้าเกษตร

ส.ค.-59 ก.ย.-59 ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60

เดือนปัจจุบัน 48.6 46.7 49.6 47.0 49.8 52.1 51.5 51.2 49.3 43.7 45.3 53.0 47.1

3 เดือนข้างหน้า 53.4 51.4 49.5 50.7 53.9 50.5 52.6 51.0 50.2 51.7 50.0 53.1 53.5
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สาเหตุการปรับตัวของค่าดัชนีความเชื่อมั่น ธุรกิจค้าปลีกอุปโภคบริโภคดั้งเดมิ 
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ก าไร การลงทุน ต้นทุน การจ้างงาน ยอดจ าหน่ายสินค้า
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ก าไร การลงทุน ต้นทุน การจ้างงาน ยอดจ าหน่ายสินค้า
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ค่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ SMEs กิจการค้าส่งสินค้าเกษตรในปัจจุบันปรับตัวในทิศทางที่ลดลงส าหรับความเห็นผู้ประกอบการมองว่า
ยอดขายลดลงเนื่องจากมีฝนตกหนักในหลายพื้นท่ีท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลันในบางพื้นท่ี ก่อให้เกิดความเสียหายในพื้นท่ีทางการเกษตร ท่ีอยู่อาศัยและ
ทรัพย์สินส าหรับภาพรวมทางเศรษฐกิจในเดือนสิงหาคมนั้นภาคเกษตรชะลอตัวจากระดับราคาสินค้าเกษตรเป็นส าคัญ โดยดัชนีรายได้เกษตรกรเดือนนี้
ลดลงร้อยละ 2.14 เมื่อเทียบกับปีก่อน และดัชนีราคาสินค้าเกษตร (ปรับฤดูกาล) ลดลงร้อยละ 16.65 เมื่อเทียบกับปีก่อนในกลุ่มข้าวเปลือก ข้าวโพด 
ปาล์มน้ ามัน สุกร และไข่ไก่ อีกท้ังราคาน้ ามันดีเซลและเบนซินก็ปรับตัวสูงขึ้น 1.10 และ 0.20 บาทต่อลิตร ตามล าดับ สอดคล้องกับดัชนีเชื้อเพลิงเดือนนี้
ลดลงร้อยละ 2.49 เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลท าให้ค่าดัชนีความเชื่อมั่นในเดือนนี้ปรับตัวลดลง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลท าให้ค่ าดัชนี
ความเชื่อมั่นในเดือนนี้ปรับตัวลดลง ส่วนสาเหตุที่ท าให้ค่าดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากภาครัฐมี
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการเกษตรเพื่อช่วยเหลือและยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานรากให้ดีขึ้นโดยการบูรณาการการท างาน
รูปแบบประชารัฐ โดยการกระจายการผลิตไปยังพื้นท่ีท่ีเหมาสม ระบายผลผลิตท่ีล้นตลาดไปยังแหล่งบริโภคภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ รวมท้ังพื้ นท่ี
การค้าชายแดน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวท าให้ผู้ประกอบการคาดหวังว่าการบริโภคของครัวเรือนเกษตรกรและประชาชนฐานรากจะดีขึ้นจากการมีรายไ ด้
เพ่ิมขึ้น ปัจจัยเหล่านี้จึงส่งผลให้ค่าดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้น

ภาคค้าส่งสินค้าเกษตร



กิจการค้าปลีกอุปโภคบริโภคดั้งเดิม

ส.ค.-59 ก.ย.-59 ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60

เดือนปัจจุบัน 42.1 42.1 42.7 40.9 45.6 47.8 43.2 45.2 47.3 42.8 45.5 47.6 41.7

3 เดือนข้างหน้า 47.7 48.3 45.9 48.8 46.6 46.7 50.1 48.5 50.1 47.4 45.5 49.0 48.1

41.7

48.1

40.0

50.0

60.0



สาเหตุการปรับตัวของค่าดัชนีความเชื่อมั่น ธุรกิจค้าปลีกอุปโภคบริโภคดั้งเดมิ

29.9

50.6

45.2
49.7

33.1

20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0

ส.ค.-59 ก.ย.-59 ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60

ก าไร การลงทุน ต้นทุน การจ้างงาน ยอดจ าหน่ายสินค้า

47.1

52.2

44.6

49.0
47.5

25.0
35.0
45.0
55.0
65.0

ส.ค.-59 ก.ย.-59 ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60

ก าไร การลงทุน ต้นทุน การจ้างงาน ยอดจ าหน่ายสินค้า

ดัชนีปัจจุบัน

ดัชนีคาดการณ์

-2.0 -1.0 0.0 1.0

ก าไร
การลงทุน

ต้นทุน
การจ้างงาน

ยอดจ าหน่ายสินค้า

0.0
-1.6

-1.2
-1.0

-0.6
การเปลี่ยนแปลงในเดือนล่าสุด

-15.0 -10.0 -5.0 0.0 5.0

ก าไร
การลงทุน

ต้นทุน
การจ้างงาน

ยอดจ าหน่ายสินค้า

-15.0 -2.6

0.3
0.0

-12.4
การเปลี่ยนแปลงในเดือนล่าสุด

ค่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ SMEs กิจการค้าปลีกอุปโภคบริโภคบริโภคดั้งเดิมในปัจจุบันปรับตัวในทิศทางที่ลดลงในส่วนของผู้ประกอบการ
มองว่ายอดจ าหน่ายสินค้าและบริการลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลันในบางพื้นที่ ซึ่งสร้างความ
เสียหายให้กับพื้นที่ทางการเกษตร ที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินของประชาชน อีกทั้งเข้าใกล้ช่วงเปิดเทอมมักท าให้มีการชะลอการใช้จ่ายในช่วงก่อนเปิดเทอม 
ส าหรับเศรษฐกิจภาพรวมในเดือนสิงหาคมนั้นภาคเกษตรชะลอตัวจากระดับราคาสินค้าเกษตรเป็นส าคัญ โดยดัชนีรายได้เกษตรกรเดือนนี้ลดลงร้อยละ 2.14 
เมื่อเทียบกับปีก่อน และดัชนีราคาสินค้าเกษตร (ปรับฤดูกาล) ลดลงร้อยละ 16.65 เมื่อเทียบกับปีก่อนในกลุ่มข้าวเปลือก ข้าวโพด ปาล์มน้ ามัน สุกร และไข่ไก่ 
อีกทั้งราคาน้ ามันดีเซลและเบนซินก็ปรับตัวสูงขึ้น 1.10 และ 0.20 บาทต่อลิตร ตามล าดับ สอดคล้องกับดัชนีเช้ือเพลิงเดือนนี้ลดลงร้อยละ 2.49 เมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา ส่วนสาเหตุที่ท าให้ค่าดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวในทิศทางที่ลดลงเนื่องจากในช่วงเดือนพฤศจิกายนพื้นที่โดยทั่วไป
ของประเทศจะเป็นช่วงต้นฤดูหนาว อุณหภูมิจะเริ่มลดลงในบางพื้นที่ท าให้มีอากาศเย็นในตอนเช้า และอากาศหนาวในบางพื้นที่ เกษตรกรต้องเฝ้าระวังความ
เสียหายที่เกิดขึ้นกับผลผลิต รวมทั้งโรคระบาดจากศัตรูพืชซึ่งมีผลต่อการเติบโตของพืชและปริมาณผลผลิตที่ลดลง ประกอบกับเป็นช่วงเปิดเทอมและใกล้
เทศกาลปีใหม่ท าให้ประชาชนมีการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังเพื่อส ารองไว้ใช้จ่ายในช่วงเทศกาล ปัจจัยเหล่านี้จึงส่งผลให้ค่าดัชนีความเช่ือมั่นคาดการณ์ 3 เดือน
ข้างหน้าปรับตัวลดลง



กิจการบริการด้านการขนส่ง (มวลชน)

ส.ค.-59 ก.ย.-59 ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60

เดือนปัจจุบัน 47.6 44.8 46.6 39.5 58.9 49.4 48.4 51.2 57.5 51.0 51.3 50.1 45.2

3 เดือนข้างหน้า 50.0 48.6 54.1 48.6 51.8 54.0 50.6 49.5 50.7 51.8 51.9 51.3 51.2

45.2

51.2

40.0

50.0

60.0



สาเหตุการปรับตัวของค่าดัชนีความเชื่อมั่น ภาคบริการด้านการขนสง่ (มวลชน)

41.8

47.8
47.0
47.0
42.4

20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0

ส.ค.-59 ก.ย.-59 ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60

ก าไร การลงทุน ต้นทุน การจ้างงาน ยอดจ าหน่ายสินค้า

53.0
52.2
47.8
47.0

56.1

25.0
35.0
45.0
55.0
65.0

ส.ค.-59 ก.ย.-59 ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60

ก าไร การลงทุน ต้นทุน การจ้างงาน ยอดจ าหน่ายสินค้า

ดัชนีปัจจุบัน

ดัชนีคาดการณ์

-7.0 -5.0 -3.0 -1.0 1.0

ก าไร
การลงทุน

ต้นทุน
การจ้างงาน

ยอดจ าหน่ายสินค้า

1.5
-5.3

5.3
-3.0

0.9
การเปลี่ยนแปลงในเดือนล่าสุด

-10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0

ก าไร
การลงทุน

ต้นทุน
การจ้างงาน

ยอดจ าหน่ายสินค้า

-9.7
-8.2

6.0
-3.0

-9.8
การเปลี่ยนแปลงในเดือนล่าสุด

ค่าดัชนีความเชื่อม่ันของผู้ประกอบการ SMEs กิจการภาคบริการด้านการขนส่ง (มวลชน) ทั้งในปัจจุบันและคาดการณ์ปรับตัวในทิศทางทีล่ดลงในส่วนของผู้ประกอบการมองว่ายอดจ าหน่ายสินค้า
และบริการลดลงเม่ือเทียบกับเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากราคาเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลันในบางพื้นที่ ซ่ึงสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ทางการเกษตร 
ที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินของประชาชน อีกทั้งในช่วงฤดูฝนมักส่งผลท าให้การเดินทางไม่สะดวก และไม่เหมาะสมจะเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ส าหรับเศรษฐกิจในภาพรวมเดือน
สิงหาคมนั้นระดับราคาขายปลีกน้ ามันดีเซลและเบนซินก็ปรับตัวสูงขึ้น 1.10 และ 0.20 บาทต่อลิตร ซ่ึงส่งผลต่อต้นทุนผู้ประกอบการโดยตรง สอดคล้องกับดัชนีเชื้อเพลิงเดือนนี้ลดลงร้อยละ 2.49 เม่ือ
เทียบกับปีที่ผ่านมา ในส่วนการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถไฟชั้น 1 และชั้น 2 รุ่นใหม่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15-20 หรือประมาณ 100-200 บาท โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ทางด้านบริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) มีรายได้จากการให้บริการเดินรถในเดือนนี้ลดลง ร้อยละ 8.26 เม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมา ขณะทีด่ัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจในเดือนสิงหาคมอยู่
ที่ระดับ 50.7 ซ่ึงแม้จะทรงตัวใกล้เคียงระดับ 50 เป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกันแต่ก็ปรับตัวลดลงเล็กน้อย เป็นผลจากความกังวลของผู้ประกอบการต่อต้นทุนที่สูงขึ้น โดยภาคธุรกิจขนส่งและคมนาคมมีความ
เชื่อม่ันด้านปริมาณการผลิตและการค้า และความเชื่อม่ันด้านการจ้างงานปรับตัวลดลง ซ่ึงปัจจัยเหล่านี้ส่งผลท าให้ค่าดัชนีความเชื่อม่ันในเดือนนี้ปรับตัวลดลง ส่วนสาเหตุที่ท าให้ค่าดัชนีความเชื่อม่ัน
คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวในทิศทางที่ลดลงเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังคงมีความระมัดระวังในการใช้จ่าย ประกอบกับใกล้ช่วงเปิดเทอมและใกล้เทศกาลปีใหม่ท าให้ประชาชนมีการใช้จ่าย
อย่างระมัดระวังเพื่อส ารองไว้ใช้จ่ายในช่วงเทศกาล ซ่ึงสถานการณ์ดังกล่าวสร้างความกังกลให้กับผู้ประกอบการถึงภาวะการจับจ่ายใช้สอยของภาคครัวเรือนที่อาจจะชะลอตัวลง โดยอัตราการจองห้องพัก
ล่วงหน้า 3 เดือน ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.24 เม่ือเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ปัจจัยเหล่านี้จึงส่งผลให้ค่าดัชนีความเชื่อม่ันคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลง



ดัชนีความเชื่อมั่นแยกพิจารณาในแต่ละภูมิภาค 
ประจ าเดือนสิงหาคม 2560



ดัชนีความเชื่อมั่น TSSI SMEs รวมภาคการค้าและบริการ รายภูมิภาค

ภาคค้าบริการ
ปัจจุบัน

ส.ค.-59 ก.ค.-60 ส.ค.-60 %MOM %YOY

กรุงเทพฯและปริมณฑล 46.8 47.3 46.9 -0.4 0.1 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 47.2 52.0 42.5 -9.5 -4.7 

เหนือ 48.3 49.5 45.8 -3.7 -2.5 

ใต้ 41.5 52.7 47.9 -4.8 6.4 

กลาง+ตะวันออก+ตะวันตก 51.9 49.1 46.2 -2.9 -5.7 

ภาคค้าบริการ
คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า

ส.ค.-59 ก.ค.-60 ส.ค.-60 %MOM %YOY

กรุงเทพฯและปริมณฑล 47.6 48.2 49.0 0.8 1.4 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 49.6 50.2 49.5 -0.7 -0.1 

เหนือ 54.8 52.9 54.1 1.2 -0.7 

ใต้ 51.5 55.3 51.4 -3.9 -0.1 

กลาง+ตะวันออก+ตะวันตก 50.8 49.2 49.8 0.6 -1.0 



หมายเหตุ : ปรับตัวในทิศทางท่ีเพิ่มขึ้น ปรับตัวในทิศทางท่ีลดลง                  อยู่ในทิศทางที่ทรงตัว

สาเหตุการปรับตัวของค่าดัชนีความเชื่อมั่นในปัจจุบัน
ของภูมิภาคต่าง ๆ 

ภูมิภาค
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของค่าดัชนีความเชื่อมั่นในปัจจุบัน

ภาคค้าส่ง (-5.5) ภาคค้าปลีก (-5.1) ภาคบริการ (-2.9)

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล -1.4
(สินค้าอุปโภคบริโภค)

-0.6
(ค้าปลีกน้ ามัน)

0.1
(ร้านอาหาร ภัตตาคาร)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -13.1
(วัสดุก่อสร้าง)

-8.8
(อุปโภคบริโภคดั้งเดิม)

-9.4
(ขนส่งมวลชน)

ภาคเหนือ -8.3
(สินค้าเกษตร)

-3.2
(รถจักรยานยนต์, รถยนต์)

-2.7
(ด้านการขนส่งสินค้า)

ภาคใต้ -2.5
(สินค้าเกษตร)

-8.3
(สินค้าอุปโภคบริโภคสมยัใหม่)

-2.6
(กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์)

ภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก -3.3
(วัสดุก่อสร้าง)

-4.4
(อุปโภคบริโภคสมัยใหม่)

-1.4
(การท่องเที่ยว)



เปรียบเทียบดัชนีความเชื่อมั่นในด้านต่าง ๆ 
ประจ าเดือนสิงหาคม 2560



เปรียบเทียบค่าดัชนี ระหว่าง TSSI, TISI, BSI และ CCI  
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ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ (TSSI) ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI)
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI)

หมายเหตุ : ค่าดัชนี TSSI และ BSI ได้ท าการค านวณปรับฐาน 100



กรุงเทพและปริมณฑล
ค่าดัชนีในปัจจุบัน -0.4
ค่าดัชนีคาดการณ์       0.8

ภาคใต้
ค่าดัชนีในปัจจุบัน -4.8
ค่าดัชนีคาดการณ์ -3.9

ภาคเหนือ
ค่าดัชนีในปัจจุบัน        -3.7       
ดัชนีคาดการณ์ 1.2

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค่าดัชนีในปัจจุบัน -9.5
ค่าดัชนีคาดการณ์ -0.7

ภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก
ค่าดัชนีในปัจจุบัน -2.9           
ค่าดัชนีคาดการณ์ 0.6

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการปรับตัวของค่าดัชนีความเชื่อมั่น

ปัจจัยเกื้อหนุน 
• การส่งออกปรับตัวเพ่ิมขึ้น โดยในเดือนสิงหาคม 60 มีมูลค่าการส่งออก 21,223.83 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ปรับตัวเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 13.23 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวต่อเน่ืองเป็น
เดือนที่ 6 โดยเฉพาะตลาดจีน CLMV ญี่ปุ่น และสหรัฐ 
• การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ SET Index ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 40.08 จุด อยู่ที่ระดับ 1,616.16 จุด ณ 
สิ้นเดือนสิงหาคม 2560 แต่อย่างไรก็ตามต่างชาติขายสุทธิ 4,171.41 ล้านบาท
•การท่องเที่ยวขยายตัวต่อเน่ือง โดยในเดือนสิงหาคม 60 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามา
จ านวน 3.13 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 9.01 จากปีก่อน จากนักท่องเที่ยวเอเชียตะวันออกมากที่สุด 
มีการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจ านวน 163,482.41 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 11.72 จากปีก่อน
•ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนในเดือนสิงหาคม 60 อยู่ที่ระดับ 120.30 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
1.86 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.00 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
•ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนในเดือนสิงหาคม 60 อยู่ที่ระดับ 124.31 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.67 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.06 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
• ค่า Ft ขายปลีกในเดือนสิงหาคมทรงตัวอยู่ที่ระดับ -24.77 สตางค์ต่อหน่วย

ปัจจัยบ่ันทอน
•ระดับราคาพืชผลทางการเกษตรปรับลดลงโดยดัชนีราคาสินค้าเกษตร (ปรับฤดูกาล) เดือนสิงหาคม 
60 อยู่ที่ระดับ 127.28 ปรับตัวลดลงร้อยละ 16.65 จากปีก่อน เป็นผลจากมีปริมาณผลผลิตที่ออกสู่
ตลาดเป็นจ านวนมากตามฤดูกาลอย่างปาล์มน้ ามัน ล าไย มังคุด สุกร ไข่ไก่ และกุ้งขาวแวนนาไม
• ระดับราคาขายปลีกน้ ามันเบนซิน และดีเซลปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนลิตรละ 1.10 และ 0.20 
บาท โดย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 60 อยู่ที่ระดับ 34.26 และ 24.99 บาทต่อลิตรตามล าดับ
•ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย โดย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม อยู่ที่ 33.2612 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 
จากเดิมที่อยู่ที่ 33.7475 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 
•สถานการณ์ค่าครองชีพยังคงทรงตัวในระดับสูง แต่ดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนสิงหาคม 60 อยู่ที่
ระดับ 100.64 เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนที่อยู่ที่ระดับ 100.53


