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ดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม
Thai Industries Sentiment Index: TISI
ประจาเดือนธันวาคม 2563
บทสรุปผู้บริ หาร
• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ดาเนินการสารวจความเชื่อมันผู
่ ป้ ระกอบการประจาเดือน
ธันวาคม 2563 จานวน 1,404 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยแยกเป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดย่อม อุตสาหกรรมขนาดกลาง และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ร้อยละ
32.5,33.4 และ 34.1 ของกลุ่ มตัว อย่างทัง้ หมด ตามล าดับ แบ่งเป็ นกลุ่ มอุต สาหกรรมในภาคกลาง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ร้อยละ 35.8,14.7,15.2,20.0 และ 14.3
ตามล าดับ และแบ่งตามกลุ่ มอุต สาหกรรมที่เ น้ นตลาดในประเทศ และกลุ่ มอุตสาหกรรมที่เ น้ นตลาด
ต่างประเทศ ร้อยละ 75.2 และ 24.8 ตามลาดับ
• ผลการสารวจดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรมในเดือนธันวาคม2563 อยู่ที่ระดับ 85.8
ปรับตัวลดลงจากระดับ 87.4 ในเดือนพฤศจิ กายน โดยปรับตัวลดลงครัง้ แรกในรอบ 8 เดือน และ
ความเชื่อ มันปรั
่ บตัว ลดลงทุก องค์ประกอบ ทัง้ ค าสังซื
่ ้อ โดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต
ต้นทุนประกอบการ และผลกระกอบการ
• โดยความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรมที่ปรับตัวลดลง มีปัจจัยลบจากการระบาดระลอกใหม่ ของ
COVID-19 ทีม่ คี วามรุนแรงกว่ารอบแรกและขยายวงกว้างไปในหลายจังหวัด ส่งผลให้ภาครัฐออกคาสัง่
ปิ ดสถานทีบ่ างแห่งและกาหนดพืน้ ทีค่ วบคุมสูงสุดในจังหวัดทีม่ กี ารระบาดสูง รวมทัง้ งดจัดกิจกรรมปี ใหม่
และขอความร่วมมือประชาชนชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด อีกทัง้ ขอให้ผปู้ ระกอบการภาคเอกชนและ
ข้าราชการท างานที่บ้า น(Work From Home)เพื่อ ควบคุ มการแพร่ ระบาดของ COVID-19 จากปั จ จัย
ดังกล่าวทาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในประเทศชะลอลง ทัง้ การจับจ่ายใช้สอยของประชาชนและการ
เดิน ทางท่ อ งเที่ย วลดลง ส่ง ผลกระทบต่ อ ยอดขายสิน ค้า ของผู้ป ระกอบการลดลงโดยเฉพาะSMEs
นอกจากนี้การขนส่งสินค้าข้ามจังหวัดยังมีความล่าช้าเนื่องจากมาตรการทีเ่ ข้มงวดของภาครัฐ
ด้านภาคการส่งออก ผู้ประกอบการยังคงประสบปั ญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ทาให้ส่งออก
สินค้าได้น้อ ยลงและสูญ เสียรายได้จากการส่งออก ขณะที่การแข็งค่ าของเงินบาทยังเป็ นปั จจัย เสี่ยง
กระทบต่อรายได้ของผู้ประกอบการส่งออก นอกจากนี้ในเดือนธันวาคมมีว นั ทางานน้อย เนื่องจากมี
วันหยุดในช่วงเทศกาลปี ใหม่ ทาให้ภาคการผลิตลดลงจากเดือนก่อนหน้า
อย่างไรก็ตาม สินค้าที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์เพื่อป้ องกันโควิด -19 ยังขยายตัวต่อเนื่องตาม
อุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศ ขณะทีก่ ารก่อสร้างโครงการภาครัฐและการลงทุนใน EEC ส่งผลดีต่อ
สินค้าวัสดุก่อสร้าง
สาหรับดัชนี ฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้ า อยู่ที่ระดับ 92.7 ปรับตัวลดลงจาก 94.1 ใน
เดือนพฤศจิ กายน เนื่อ งจากผู้ประกอบการภาคอุต สาหกรรมมีค วามกังวลต่อความไม่แน่ นอนของ
สถานการณ์ COVID-19 ขณะที่เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกยังฟื้ นตัวช้า ทาให้ผู้ประกอบการมีการ
ปรับแผนการดาเนินกิจการเพือ่ รับมือสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่มากขึน้ อย่างไรก็
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ตามผูป้ ระกอบการขอให้ภาครัฐเร่งควบคุมสถานการณ์ COVID-19 โดยเร็วและเร่งออกมาตรการเยียวยา
ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบทัง้ ผูป้ ระกอบการและประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
ดัชนี ความเชื่อมันฯจ
่ าแนกตามขนาดของอุตสาหกรรม ในเดือนธันวาคม 2563 จากการ
สารวจพบว่าดัชนีความเชื่อมันฯ
่ ของอุตสาหกรรมขนาดย่อม และขนาดกลาง อยู่ทร่ี ะดับ 63.1และ 86.9
ตามลาดับ ปรับตัวลดลงจากระดับ 65.7 และ และ 89.8 ในเดือนพฤศจิกายน ขณะทีด่ ชั นีความเชื่อมันฯ
่
ของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อยู่ทร่ี ะดับ 106.5 ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากระดับ 105.5 ในเดือนพฤศจิกายน
ดัชนีความเชื่อมันคาดการณ์
่
3 เดือนข้างหน้า จาแนกตามรายขนาดของอุตสาหกรรม สารวจ
พบว่าดัชนีค วามเชื่อ มันฯ
่ ของอุต สาหกรรมขนาดย่อ ม และขนาดกลาง อยู่ท่ีระดับ 76.5 และ 93.9
ปรับตัวลดลง จากระดับ 78.1 และ 96.7 ในเดือนพฤศจิกายน ขณะที่ ดชั นีความเชื่อมันฯ
่ คาดการณ์ของ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 107.0 ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากระดับ 106.5 ในเดือนพฤศจิกายน
• ดัชนี ความเชื่อมันฯ
่ จาแนกตามรายภูมิภาค ในเดือนธันวาคม 2563 จากการสารวจพบว่า
ดัชนีความเชื่อมันฯ
่ ของภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้ อยู่ท่รี ะดับ 86.9,63.0และ 85.3 ตามลาดับ
ปรับตัวลดลง จากระดับ 87.1,63.6 และ 85.8 ในเดือนพฤศจิกายน ขณะทีด่ ชั นีความเชื่อมันฯ
่ ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก อยู่ทร่ี ะดับ 77.0 และ 107.2 ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากระดับ 76.5 และ
105.2 ในเดือนพฤศจิกายน
ดัชนีความเชื่อมันคาดการณ์
่
3 เดือนข้างหน้า จาแนกตามรายภูมภิ าค จากการสารวจพบว่าดัชนี
ความเชื่อมันฯ
่ คาดการณ์ของภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ทร่ี ะดับ97.0,76.8 และ
83.9 ตามลาดับ ปรับตัวลดลง จากระดับ 97.7,77.0และ 84.3 ในเดือนพฤศจิกายน ขณะที่ดชั นีความ
เชื่อมันฯ
่ คาดการณ์ของภาคตะวันออกและภาคใต้ อยู่ทร่ี ะดับ 106.6 และ 88.1 ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากระดับ
105.4 และ 87.0 ในเดือนพฤศจิกายน
• ดัชนี ความเชื่อมันฯ
่ จาแนกตามตลาด ในเดือนธันวาคม 2563 จากการสารวจพบว่าค่าดัชนี
ความเชื่ อ มัน่ ฯ กลุ่ ม ที่ เ น้ น ตลาดในประเทศอยู่ ท่ี ร ะดับ 84.0ปรับ ตั ว ลดลงจากระดับ 85.5 ใน
เดือนพฤศิกายน ขณะทีด่ ชั นีความเชื่อมันฯ
่ กลุ่มทีเ่ น้นตลาดต่างประเทศอยู่ทร่ี ะดับ 91.0 ปรับตัวลดลง
จากระดับ 92.8 ในเดือนพฤศจิกายน
ดัชนีความเชื่อมันฯ
่ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ของกลุ่มทีเ่ น้นตลาดในประเทศ อยู่ทร่ี ะดับ 93.2
ปรับตัวลดลงจากระดับ 94.3 ในเดือนพฤศจิกายน ขณะทีด่ ชั นีความเชื่อมันฯ
่ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า
ของกลุ่มทีเ่ น้นตลาดต่างประเทศ อยู่ทร่ี ะดับ 91.1 ลดลงจากระดับ 93.3 ในเดือนพฤศจิกายน
ด้ านข้ อเสนอแนะของผู้ประกอบการที่ มีต่อภาครัฐ ประจาเดื อ นธันวาคม 2563 คื อ 1.
ขอให้ภาครัฐเร่งควบคุมการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ การบังคับใช้มาตรการต่างๆ อย่างเข้มงวด
2. เร่งสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ผูบ้ ริโภคและประเทศคู่คา้ เกีย่ วกับความปลอดภัยในสินค้าอาหารของไทย
3. เร่งออกมาตรการเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบโควิด-19 ทัง้ ผูป้ ระกอบการและประชาชนให้ครอบคลุม
ทุกกลุ่ม 4. สนับสนุนให้มโี ครงการช็อปดีมคี นื ในปี 2564 เพื่อกระตุ้นการบริโภคของประชาชนในกลุ่มที่
ต้องเสีย ภาษี โดยคืนภาษีจากเดิมสูงสุด 30,000 เป็ น 50,000 บาท เพื่อนามาลดหย่อนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาของปี 2564
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ดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม
Thai Industries Sentiment Index: TISI
ประจาเดือนธันวาคม 2563
การอ่านค่าดัชนี
ดัชนีความเชื่อมันฯ(TISI)
่
มีค่าอยู่ระหว่าง 0 - 200 ซึง่ สามารถแปลความหมายได้ดงั นี้
▪ ค่าดัชนี อยู่ในระดับตา่ กว่า100 แสดงว่า ผูป้ ระกอบการภาคอุตสาหกรรมมีความเชื่อมันว่
่ า
ภาวะการณ์ดา้ นนัน้ ๆ จะมีสภาพแย่ลง หรืออยู่ในระดับทีไ่ ม่ดี
▪ ค่ า ดัช นี อ ยู่ ใ นระดับ 100 แสดงว่ า ผู้ป ระกอบการภาคอุ ต สาหกรรมมีค วามเชื่อ มัน่ ว่ า
ภาวะการณ์ดา้ นนัน้ ๆ จะไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง หรืออยู่ในสภาพทรงตัวในระดับเดิม
▪ ค่าดัชนี อยู่ในระดับสูงกว่า 100 แสดงว่า ผูป้ ระกอบการภาคอุตสาหกรรมมีความเชื่อมันว่
่ า
ภาวะการณ์ดา้ นนัน้ ๆ จะมีสภาพดีขน้ึ หรืออยู่ในระดับทีด่ ี
ดัชนี ความเชื่อมันฯเดื
่ อนธันวาคม 2563
• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ดาเนินการสารวจความเชื่อมันผู
่ ป้ ระกอบการประจาเดือน
ธันวาคม 2563 จานวน 1,404 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยแยกเป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดย่อม อุตสาหกรรมขนาดกลาง และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ร้อยละ
32.5,33.4 และ 34.1 ของกลุ่ มตัว อย่างทัง้ หมด ตามล าดับ แบ่งเป็ นกลุ่ มอุต สาหกรรมในภาคกลาง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ร้อยละ 35.8,14.7,15.2,20.0 และ 14.3
ตามล าดับ และแบ่งตามกลุ่ มอุต สาหกรรมที่เ น้ นตลาดในประเทศ และกลุ่ มอุตสาหกรรมที่เ น้ นตลาด
ต่างประเทศ ร้อยละ 75.2 และ 24.8 ตามลาดับ
• ผลการสารวจดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรมในเดือนธันวาคม2563 อยู่ที่ระดับ 85.8
ปรับตัวลดลงจากระดับ 87.4 ในเดือนพฤศจิ กายน โดยปรับตัวลดลงครัง้ แรกในรอบ 8 เดือน และ
ความเชื่อ มันปรั
่ บตัว ลดลงทุก องค์ประกอบ ทัง้ ค าสังซื
่ ้อ โดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต
ต้นทุนประกอบการ และผลกระกอบการ
• โดยความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรมที่ปรับตัวลดลง มีปัจจัยลบจากการระบาดระลอกใหม่ของ
COVID-19 ทีม่ คี วามรุนแรงกว่ารอบแรกและขยายวงกว้างไปในหลายจังหวัด ส่งผลให้ภาครัฐออกคาสัง่
ปิ ดสถานทีบ่ างแห่งและกาหนดพืน้ ทีค่ วบคุมสูงสุดในจังหวัดทีม่ กี ารระบาดสูง รวมทัง้ งดจัดกิจกรรมปี ใหม่
และขอความร่วมมือประชาชนชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด อีกทัง้ ขอให้ผปู้ ระกอบการภาคเอกชนและ
ข้าราชการท างานที่บ้า น(Work From Home)เพื่อ ควบคุ มการแพร่ ระบาดของ COVID-19 จากปั จ จัย
ดังกล่าวทาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในประเทศชะลอลง ทัง้ การจับจ่ายใช้สอยของประชาชนและการ
เดิน ทางท่ อ งเที่ย วลดลง ส่ง ผลกระทบต่ อ ยอดขายสิน ค้า ของผู้ป ระกอบการลดลงโดยเฉพาะSMEs
นอกจากนี้การขนส่งสินค้าข้ามจังหวัดยังมีความล่าช้าเนื่องจากมาตรการทีเ่ ข้มงวดของภาครัฐ
ด้านภาคการส่งออก ผู้ประกอบการยังคงประสบปั ญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ทาให้ส่งออก
สินค้าได้น้อยลงและสูญเสียรายได้จากการส่งออก ขณะทีก่ ารแข็งค่าของเงินบาทยังเป็ นปั จจัยเสีย่ ง
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กระทบต่อรายได้ของผู้ประกอบการส่งออก นอกจากนี้ในเดือนธันวาคมมีว นั ทางานน้อย เนื่องจากมี
วันหยุดในช่วงเทศกาลปี ใหม่ ทาให้ภาคการผลิตลดลงจากเดือนก่อนหน้า
อย่างไรก็ตาม สินค้าที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์เพื่อป้ องกันโควิด -19 ยังขยายตัวต่อเนื่องตาม
อุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศ ขณะทีก่ ารก่อสร้างโครงการภาครัฐและการลงทุนใน EEC ส่งผลดีต่อ
สินค้าวัสดุก่อสร้าง
สาหรับดัชนี ฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้ า อยู่ที่ระดับ 92.7 ปรับตัวลดลงจาก 94.1 ใน
เดือนพฤศจิ กายน เนื่อ งจากผู้ประกอบการภาคอุต สาหกรรมมีค วามกังวลต่อความไม่แน่ นอนของ
สถานการณ์ COVID-19 ขณะที่เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกยังฟื้ นตัวช้า ทาให้ผู้ประกอบการมีการ
ปรับแผนการดาเนินกิจการเพือ่ รับมือสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่มากขึน้ อย่างไรก็
ตามผูป้ ระกอบการขอให้ภาครัฐเร่งควบคุมสถานการณ์ COVID-19 โดยเร็วและเร่งออกมาตรการเยียวยา
ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบทัง้ ผูป้ ระกอบการและประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
ตารางที่ 1 ดัชนีความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรมช่วงเดือนธันวาคม 2562 – ธันวาคม 2563
ปี
2562
2563
เดือน
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
TISI
91.7 92.2 90.2 88.0 75.9 78.4 80.0 82.5 84.0 85.2 86.0
TISI(E) 100.1 99.4 98.1 96.0 88.8 91.5 90.1 93.0 94.5 93.3 91.9
หมายเหตุ : TISI (E) หมายถึงดัชนีความเชื่อมั ่นฯคาดการณ์ใน 3 เดือนข้างหน้า

พ.ย.
87.4
94.1

ธ.ค.
85.8
92.7

ภาพที่ 1 กราฟแสดงการเปรียบเทียบระหว่างดัชนีความเชื่อมันฯปั
่ จจุบนั (TISI) และดัชนีความเชื่อมันฯ
่
คาดการณ์ ใน 3 เดือนข้างหน้า (TISI(E)) ตัง้ แต่เดือนมกราคม2560 – ธันวาคม 2563

TISI(E) 92.7

TISI 85.8

ทีม่ า: ฝ่ ายเศรษฐกิจและงานวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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ดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม เดือนธันวาคม 2563
ค่าดัชนีความเชื่อมันฯ
่ ในเดือนธันวาคม 2563 อยู่ทร่ี ะดับ 85.8 ปรับตัวลดลง จากระดับ 87.4 ใน
เดือ นพฤศจิก ายน ทัง้ นี้ ค่ า ดัช นี ค วามเชื่อ มัน่ ฯที่ล ดลง เกิด จากองค์ป ระกอบ ยอดค าสัง่ ซื้อ โดยรวม
ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการและผลประกอบการ โดยรายละเอียดดังนี้ (ตาราง
ที่ 2)
ยอดคาสังซื
่ ้อโดยรวม ดัชนีค วามเชื่อ มันฯอยู
่
่ท่ีระดับ 86.7 ลดลงจากระดับ 88.8 ในเดือ น
พฤศจิกายน ค่าดัชนีฯ ที่ลดลงเกิดจากองค์ประกอบยอดคาสังซื
่ ้อในประเทศ ซึ่งอยู่ท่รี ะดับ 87.5 ลดลง
จากระดับ 89.7 ในเดือนพฤศจิกายน ขณะที่ยอดคาสังซื
่ ้อจากต่างประเทศ อยู่ท่รี ะดับ 84.1 ลดลง จาก
ระดับ 85.5 ในเดือนพฤศจิกายน
ยอดขายโดยรวม ดัช นี ค วามเชื่อ มัน่ ฯอยู่ ท่ีร ะดับ 86.3 ลดลงจากระดับ 88.0 ในเดือ น
พฤศจิกายน ค่าดัชนีฯ ที่ลดลงเกิดจากองค์ประกอบ ยอดขายในประเทศซึ่งอยู่ท่รี ะดับ 85.6 ลดลง จาก
ระดับ 87.5 ในเดือนพฤศจิกายน ขณะทีย่ อดขายจากต่างประเทศ อยู่ทร่ี ะดับ 83.1 ลดลงจากระดับ 84.6
ในเดือนพฤศจิกายน
ปริ มาณการผลิ ต ดัชนีความเชื่อมันฯอยู
่
่ทร่ี ะดับ 85.4 ลดลงจากระดับ 87.3 ในเดือนพฤศจิกายน
ต้นทุนการประกอบการ (ผกผัน) ดัชนีความเชื่อมันฯอยู
่
่ทร่ี ะดับ 74.8 ลดลงจากระดับ 75.5 ใน
เดือนพฤศจิกายน
ผลประกอบการ ดัชนีความเชื่อมันฯอยู
่
่ทร่ี ะดับ 86.0 ลดลง จากระดับ 88.2 ในเดือนพฤศจิกายน
ดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรมคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้ า
ดัชนีความเชื่อมันฯคาดการณ์
่
3 เดือนข้างหน้าอยู่ทร่ี ะดับ 92.7 ปรับตัวลดลงจากระดับ 94.1 ใน
เดือนพฤศจิกายน ทัง้ นี้ค่าดัชนีความเชื่อมันฯ
่ คาดการณ์ท่ีลดลง เกิดจากองค์ประกอบ ยอดคาสังซื
่ ้อ
โดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ยอดคาสังซื
่ ้อโดยรวม (คาดการณ์) ดัชนีความเชื่อมันฯ
่ อยู่ทร่ี ะดับ 95.2ลดลงจากระดับ 96.4
ในเดือนพฤศจิกายน ค่าดัชนีฯทีล่ ดลง เกิดจากองค์ประกอบดัชนียอดคาสังซื
่ อ้ ในประเทศ อยู่ทร่ี ะดับ97.4
ลดลงจากระดับ 98.7 ในเดือนพฤศจิกายน ขณะดัชนียอดคาสังซื
่ อ้ ต่างประเทศ ซึง่ อยู่ทร่ี ะดับ 93.6 ลดลง
จากระดับ 95.3 ในเดือนพฤศจิกายน
ยอดขายโดยรวม (คาดการณ์ ) ดัชนีความเชื่อมันฯอยู
่
่ท่รี ะดับ 96.0 ลดลงจากระดับ 97.4 ใน
เดือนพฤศจิกายน ค่าดัชนีความเชื่อมันฯ
่ ที่เพิม่ ขึ้นเกิดจาก องค์ประกอบดัชนียอดขายในประเทศอยู่ท่ี
ระดับ 95.5 ลดลงจากระดับ 97.1 ในเดือนพฤศจิกายน ขณะที่ดชั นียอดขายในต่างประเทศ อยู่ท่รี ะดับ
95.6 เพิม่ ขึน้ จากระดับ 97.2 ในเดือนพฤศจิกายน
ปริ มาณการผลิ ต (คาดการณ์ ) ดัชนีความเชื่อมันฯอยู
่
่ท่รี ะดับ 95.1 ลดลงจากระดับ 96.3 ใน
เดือนพฤศจิกายน จากยอดคาสังซื
่ อ้ โดยรวม (คาดการณ์) และยอดขายโดยรวม (คาดการณ์) ทีล่ ดลง
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ต้ นทุนการประกอบการ (คาดการณ์ ) ดัชนีความเชื่อมันฯอยู
่
่ท่ีระดับ 81.0 ลดลงจากระดับ
82.1 ในเดือนพฤศจิกายน
ผลประกอบการ (คาดการณ์ ) ดัชนีความเชื่อมันฯอยู
่
่ท่รี ะดับ 96.2 ลดลงจากระดับ 98.0 ใน
เดือนพฤศจิกายน
ตารางที่ 2 ดัชนีความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรมในแต่ละองค์ประกอบเดือนพฤศจิกายน เทียบกับเดือน
ธันวาคม 2563

ดัชนี ปัจจุบนั

ดัชนี
1. ยอดคำสั ่งซื้อโดยรวม
1.1 ยอดคำสั ่งซื้อในประเทศ
1.2 ยอดคำสั ่งซื้อจำกต่ำงประเทศ
2. ยอดขำยโดยรวม
2.1 ยอดขำยในประเทศ
2.2 ยอดขำยในต่ำงประเทศ
3. ปริมำณกำรผลิต
4. ต้นทุนกำรประกอบกำร (ผกผัน)
5. ผลประกอบกำร

พ.ย.-63
88.8
89.7
85.5
88.0
87.5
84.6
87.3
75.5
88.2

ธ.ค.-63
86.7
87.5
84.1
86.3
85.6
83.1
85.4
74.8
86.0

ทีม่ า คานวณโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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98.7
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95.3
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95.1
82.1
81.0
98.0
96.2
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ดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม จาแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ดั ช นี ค วามเชื่ อ มั น่ ฯจ าแนกตามกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมซึ่ ง แบ่ ง เป็ น 45 กลุ่ ม อุ ต สาหกรรม
(ตามรูปแบบการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) พบว่าในเดือนธันวาคม
2563 ค่าดัชนีความเชื่อมันฯ
่ รายกลุ่มอุตสาหกรรมมีการเปลีย่ นแปลงดังนี้
▪ อุ ต สาหกรรมที่ มี ค่ า ดัช นี ความเชื่ อ มัน่ ฯเพิ่ ม ขึ้ น และมี ค่ า ดัช นี ฯมากกว่ า 100 มี จ านวน 8
อุตสาหกรรม ได้แก่ ยานยนต์, ชิ้นส่ว นและอะไหล่ยานยนต์ ,เครื่องปรับอากาศและทาความเย็น,ยา,
ผลิตภัณฑ์ยาง,การพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์,เครื่องสาอาง,ผูผ้ ลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ
▪ อุ ต สาหกรรมที่ มี ค่ า ดัช นี ความเชื่ อ มัน่ ฯ เพิ่ ม ขึ้ น แต่ มี ค่ า ดัช นี ฯ ต่ า กว่ า 100มี จ านวน 17
อุตสาหกรรม ได้แก่ หนังและผลิตภัณฑ์หนัง,รองเท้า,เหล็ก,ปูนซิเมนต์,หลังคาและอุปกรณ์,แกรนิตและ
หินอ่อน,เซรามิก,ไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม,สมุนไพร,ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร,โรงกลันน
่ ้ ามัน
ปิ โตรเลี ย ม,พลั ง งานหมุ น เวี ย น,ปิ โตรเคมี , เยื่ อ และกระดาษ, หั ต ถกรรมสร้ า งสรรค์ , ดิ จิ ท ั ล ,
เทคโนโลยีชวี ภาพ
▪ อุตสาหกรรมที่มีค่าดัชนี ความเชื่อมันฯลดลง
่
แต่มีค่าดัชนี มากกว่า 100 มีจานวน 5 อุตสาหกรรม
ได้แก่ อาหาร,ผูผ้ ลิตไฟฟ้ า,เคมี,พลาสติก,อลูมเิ นียม
▪ อุ ต สาหกรรมที่ มี ค่ า ดัช นี ความเชื่ อ มัน่ ฯลดลง และมี ค่ า ดัช นี ฯ ต่ า กว่ า 100 มี จ านวน 15
อุตสาหกรรม ได้แก่ สิง่ ทอ,เครื่องนุ่ งห่ม,อัญมณีและเครื่องประดับ,แก้วและกระจก,โรงเลื่อย โรงอบไม้
,ไม้อดั ไม้บางและวัสดุแผ่น,เฟอร์นิเจอร์,เครื่องจักรกลและโลหะการ,เครื่องจักรกลการเกษตร,ต่อเรือซ่อม
เรือและก่อสร้างงานเหล็ก,หล่อโลหะ,น้าตาล,น้ามันปาล์ม,ก๊าซ,การจัดการสิง่ แวดล้อม
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ตารางที่ 3 การเปลีย่ นแปลงดัชนีความเชื่อมันฯจ
่ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม 2563
TISI
TISI >
100

TISI

อาหาร,ผูผ้ ลิตไฟฟ้ า,เคมี,พลาสติก,อลูมเิ นียม

ยานยนต์,ชิน้ ส่วนและอะไหล่ยานยนต์,
เครื่องปรับอากาศและทาความเย็น,ยา,
ผลิตภัณฑ์ยาง,การพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์,
เครื่องสาอาง,ผูผ้ ลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ

(พฤศจิ กายน = 0 กลุ่ม) (ธันวาคม = 5 กลุ่ม) (พฤศจิ กายน = 13 กลุ่ม) (ธันวาคม= 8 กลุ่ม)
TISI <
100

สิง่ ทอ,เครื่องนุ่งห่ม,อัญมณีและเครื่องประดับ,แก้ว
และกระจก,โรงเลื่อย โรงอบไม้,ไม้อดั ไม้บางและ
วัสดุแผ่น,เฟอร์นิเจอร์,เครื่องจักรกลและโลหะการ,
เครื่องจักรกลการเกษตร,ต่อเรือซ่อมเรือและ
ก่อสร้างงานเหล็ก,หล่อโลหะ,น้าตาล,น้ามันปาล์ม
,ก๊าซ,การจัดการสิง่ แวดล้อม

หนังและผลิตภัณฑ์หนัง,รองเท้า,เหล็ก,ปูนซิ
เมนต์,หลังคาและอุปกรณ์,แกรนิตและหินอ่อน,
เซรามิก,ไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม,
สมุนไพร,ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร,โรงกลันน
่ ้ามัน
ปิ โตรเลียม,พลังงานหมุนเวียน,ปิ โตรเคมี,เยื่อ
และกระดาษ,หัตถกรรมสร้างสรรค์,ดิจทิ ลั ,
เทคโนโลยีชวี ภาพ

(พฤศจิ กายน = 8 กลุ่ม) (ธันวาคม = 15 กลุ่ม) (พฤศจิ กายน = 24 กลุ่ม) (ธันวาคม= 17กลุ่ม)
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ตารางที่ 4 ดัชนีความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม จาแนกตามรายอุตสาหกรรม
2562
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
กลุ่ม 1 อุตสำหกรรมแฟชัน่ – เพิ่ มขึ้น 2 กลุ่ม ลดลง 3 กลุ่ม
สิง่ ทอ
86.3 87.0 84.8 83.5 70.5 68.2
เครือ่ งนุ่งหุม่
106.7 108.6 106.0 103.0 89.5 88.6
หนังและผลิตภัณฑ์หนัง
66.7 63.8 61.6 60.0 48.0 44.3
รองเท้า
82.9 85.0 86.7 83.3 70.8 67.5
อัญมณีและเครือ่ งประดับ
73.8 70.0 67.9 64.8 55.6 54.0
กลุ่ม 2 อุตสำหกรรมก่อสร้ำงและเครื่องใช้ในบ้ำน – เพิ่ มขึ้น 5 กลุ่ม ลดลง 4 กลุ่ม
เหล็ก
82.6 81.0 77.7 74.3 66.0 64.7
ปูนซีเมนต์
93.3 94.2 96.7 95.0 82.2 81.4
หลังคาและอุปกรณ์
55.3 54.8 52.5 51.3 44.6 43.8
แกรนิตและหินอ่อน
55.5 54.7 52.7 50.0 40.0 38.6
แก้วและกระจก
94.5 95.4 97.1 95.0 81.4 83.8
เซรามิก
59.0 57.1 55.8 53.3 44.6 43.2
โรงเลือ่ ย โรงอบไม้
48.2 50.3 47.8 46.9 42.4 41.5
ไม้อดั ไม้บางและวัสดุแผ่น
50.8 55.4 54.8 52.6 44.8 43.8
เฟอร์นเิ จอร์
61.8 63.7 61.4 58.8 48.3 47.1
กลุ่ม 3 อุตสำหกรรมยำนยนต์และเครื่องจักรกล – เพิ่ มขึ้น 2 กลุ่ม ลดลง 4 กลุ่ม
ยานยนต์
122.2 124.0 125.0 123.3 112.0 113.3
ชิน้ ส่วนและอะไหล่ยานยนต์
118.1 115.2 111.7 108.7 96.5 98.8
เครือ่ งจักรกลและโลหะการ
75.1 72.8 70.7 68.2 57.1 55.6
เครือ่ งจักรกลการเกษตร
51.9 48.7 47.7 45.8 42.0 41.6
ต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก 88.6 86.7 83.6 80.0 66.7 62.9
หล่อโลหะ
95.7 96.0 92.7 90.0 76.7 73.3
กลุ่ม 4 อุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ ำและอิ เล็ทรอนิ กส์ – เพิ่ มขึ้น 2 กลุ่ม
ไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 108.1 104.5 102.7 99.7 84.6 81.7
เครือ่ งปรับอากาศและทาความเย็น 113.1 114.2 116.3 118.4 105.2 106.2
อุตสำหกรรม

2563
มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
66.3
85.9
43.8
66.2
52.9

65.4
87.0
43.6
66.7
52.0

64.3
88.0
42.2
64.0
49.4

65.9
87.1
45.0
65.7
51.5

68.8
84.3
46.7
64.3
50.4

71.7
87.1
47.8
65.5
50.0

70.4
86.3
50.7
66.4
49.5

62.9
80.0
47.0
41.5
85.0
46.3
45.0
41.8
46.3

62.4
82.1
49.2
44.6
86.2
47.1
47.1
40.0
45.9

64.7
85.7
53.1
47.3
89.2
50.0
49.0
43.1
48.8

67.6
84.0
55.8
48.0
90.0
52.8
51.0
45.7
50.9

70.0
85.5
58.1
50.4
92.0
55.8
54.0
48.0
55.3

70.4
86.7
56.5
49.3
94.0
58.6
55.3
52.0
58.6

72.6
88.2
58.0
50.5
92.4
61.2
53.1
50.9
56.8

116.3
100.7
54.1
44.8
60.0
71.5

118.8
102.7
53.7
47.9
57.3
69.5

120.0
104.1
56.6
51.1
56.7
72.4

121.3
105.2
55.4
50.2
55.6
75.5

122.5
107.3
55.0
48.2
53.3
75.2

123.8
108.5
54.8
47.2
50.9
76.7

126.3
110.1
54.5
45.7
50.6
74.7

79.1 80.5 83.2 84.4 87.8 89.1 91.4
100.5 97.6 100.6 98.7 101.5 103.5 106.0
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ตารางที่ 4 ดัชนีความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม จาแนกตามรายอุตสาหกรรม (ต่อ)
2562
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
กลุ่ม 5 อุตสำหกรรมอำหำรและยำ – เพิ่ มขึ้น 3 กลุ่ม ลดลง 3 กลุ่ม
อาหาร
137.0 137.4 137.6 138.0
น้าตาล
80.0 82.0 84.0 86.0
ยา
112.5 115.0 112.6 114.4
สมุนไพร
85.0 86.9 84.8 82.5
น้ามันปาล์ม
68.2 70.0 68.0 66.7
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
74.7 76.7 75.2 73.3
กลุ่ม 6 อุตสำหกรรมพลังงำน - เพิ่ มขึ้น 2 กลุ่ม ลดลง 2 กลุ่ม
โรงกลั ่นน้ามันปิ โตรเลียม
85.0 70.0 86.7 80.0
ก๊าซ
78.2 79.2 77.6 74.4
ผู้ผลิตไฟฟ้ า
137.8 140.0 143.3 147.5
พลังงานหมุนเวียน
82.4 82.7 80.0 76.8
กลุ่ม 7 อุตสำหกรรมสนับสนุน – เพิ่ มขึ้น 9 กลุ่ม ลดลง 4 กลุ่ม
ปิ โตรเคมี
107.0 105.4 102.2 100.0
เคมี
111.1 112.8 109.8 110.2

2563
เม.ย. พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ผลิตภัณฑ์ยาง
พลาสติก
เยือ่ และกระดาษ
การพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
อลูมเิ นียม
หัตถกรรมสร้างสรรค์
การจัดการเพือ่ สิง่ แวดล้อม
ดิจทิ ลั
เทคโนโลยีชวี ภาพ
เครือ่ งสาอาง
ผู้ผลิตเครือ่ งมือแพทย์และสุขภาพ

104.4
116.7
83.1
87.6
124.7
44.8
56.9
91.1
45.8
108.9
100.0

อุตสำหกรรม

100.7
122.4
77.5
99.1
138.7
58.8
81.2
90.0
58.9
128.6
91.4

101.9
119.1
79.0
101.3
140.0
55.0
78.6
91.7
60.0
129.2
92.5

102.3
115.6
81.1
102.0
137.6
53.0
75.7
88.3
57.5
126.4
96.0

104.0
115.9
81.9
102.9
140.0
51.2
72.4
89.1
54.4
124.0
97.5

124.4
72.0
115.0
67.3
62.1
61.5

126.7
74.5
117.1
64.8
61.0
60.0

127.6
74.0
118.6
63.3
58.5
58.6

128.4
75.0
119.5
65.2
56.0
58.2

128.9
77.5
118.4
67.0
55.0
61.0

130.0
75.6
116.6
69.6
53.7
63.5

130.6
77.5
118.9
72.9
57.5
67.2

131.6
80.0
120.0
76.4
60.9
69.5

127.2
78.3
122.6
79.0
60.7
71.5

73.3
66.4
153.3
62.8

90.0
63.6
154.3
65.6

110.0
62.5
156.0
66.3

113.3
62.1
157.1
68.6

100.0
60.9
160.0
72.9

93.3
60.0
162.2
74.2

85.0
58.2
157.1
76.7

86.7
60.0
158.0
79.4

90.0
58.5
151.4
81.6

84.3 86.3 88.7 90.5 93.7 92.2 90.9 91.7 94.3
95.8 97.7 99.1 101.2 99.6 101.4 104.1 105.7 104.1
106.7
118.2
84.7
91.0
121.4
42.7
56.7
93.6
44.8
105.5
101.7

107.8
119.1
86.7
93.3
122.1
41.8
63.0
95.8
47.4
102.7
102.5

110.0
121.2
90.0
94.0
122.7
41.0
65.0
96.7
49.6
100.0
105.0
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112.7
122.6
92.0
96.5
124.7
40.0
68.0
98.2
51.7
97.3
106.3

114.4
120.3
93.5
97.7
125.7
38.9
70.5
101.7
54.1
100.0
108.0

115.8
121.8
92.6
101.3
129.3
36.6
72.3
98.3
57.1
101.8
109.5

117.9
123.5
95.2
103.2
131.8
34.7
74.4
96.4
59.6
105.0
110.0

118.4
121.9
98.0
104.2
130.0
38.1
70.0
98.3
62.1
105.9
110.2
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ดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม จาแนกตามขนาดอุตสาหกรรม
ดัชนีความเชื่อมันฯจ
่ าแนกตามขนาดของกิจการ ประกอบด้วย
1) อุตสาหกรรมขนาดย่อม มีรายได้ไม่เกิน 100 ล้านบาท
2) อุตสาหกรรมขนาดกลาง มีรายได้มากกว่า 100 แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท
3) อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีรายได้เกิน 500 ล้านบาท
ดัชนีความเชื่อมันฯ
่ จาแนกตามขนาดของกิจการในเดือ นธันวาคม 2563 จากการสารวจพบว่า
ดัชนีความเชื่อมันฯ
่ ของอุตสาหกรรมขนาดย่อม ขนาดกลาง ปรับตัวลดลงจากเดือนพฤศจิกายน ขณะที่
ดัชนีความเชื่อมันฯ
่ ของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากเดือนพฤศจิกายน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ (ตารางที่ 5 และภาพที่ 2)
อุตสาหกรรมขนาดย่อม ดัชนี ความเชื่ อมันฯ
่ ในเดือนธันวาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 63.1
ปรับตัวลดลงจากระดับ 65.7 ในเดือนพฤศจิ กายน โดยองค์ประกอบดัชนีฯทีป่ รับตัวลดลง ได้แก่ ยอด
คาสังซื
่ อ้ โดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ
• ความเชื่อมันผู
่ ้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดย่อมในเดือนธันวาคม ปรับตัวลดลงจากเดือน
ก่อนหน้า จากผลกระทบสถานการณ์ ระบาดของ COVID-19 ในประเทศระลอกใหม่ ทาให้ภาครัฐออก
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด ขณะที่อุปสงค์ในประเทศชะลอลงเนื่องจากประชาชน
ระมัดระวังการใช้จ่าย ส่งผลกระทบต่อยอดขายสินค้าของผู้ประกอบการลดลง นอกจากนี้ผปู้ ระกอบการ
บางรายยังประสบปั ญหาสภาพคล่อง ขาดเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเนื่องจากเข้าถึงสินเชื่อจากธนาคาร
พาณิชย์ได้ยาก
สาหรับอุตสาหกรรมขนาดย่อมทีค่ ่าดัชนีฯ ปรับตัวลดลง ได้แก่ อุตสาหกรรมสิง่ ทอ,อุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์,อุตสาหกรรมแก้วและกระจก เป็ นต้น
ขณะที่ดชั นี ความเชื่อมันฯคาดการณ์
่
3 เดือนข้างหน้ าอยู่ที่ 76.5 ปรับตัวลดลง จากระดับ
77.8 ในเดือนพฤศจิ กายน องค์ประกอบดัชนีฯคาดการณ์ท่ีลดลง ได้แก่ คาสังซื
่ ้อโดยรวม ยอดขาย
โดยรวม ปริมาณการผลิต ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ
อุตสาหกรรมขนาดกลาง ดัชนี ความเชื่อมันฯ
่ ในเดือนธันวาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 86.9
ลดลง จากระดับ 89.8 ในเดือนพฤศจิ กายน โดยองค์ประกอบดัชนีฯ ทีป่ รับตัว ลดลงได้แก่ ยอดคาสัง่
ซือ้ โดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณมาณการผลิต และผลประกอบการ
• ความเชื่อมันผู
่ ้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลาง ในเดือนธันวาคม ปรับตัวลดลงจากเดือน
ก่อนหน้า จากผลกระทบสถานการณ์โควิด -19 ระลอกใหม่และมีการแพร่กระจายใหลายจังหวัด ส่งผลให้
ภาครัฐออกคาสังปิ
่ ดสถานทีบ่ างแห่งและกาหนดพืน้ ทีค่ วบคุมสูงสุดในจังหวัดทีม่ กี ารระบาดสูง รวมทัง้ งด
จัดกิจกรรมปี ใหม่ และขอความร่วมมือประชาชนชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด อีกทัง้ ขอให้ผปู้ ระกอบการ
ภาคเอกชนและข้าราชการทางานทีบ่ า้ น(Work From Home) เพือ่ ควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19
จากปั จจัยดังกล่าวทาให้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจในประเทศชะลอลง ทัง้ การจับจ่ายใช้สอยของประชาชน
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และการเดินทางท่องเทีย่ วลดลง ส่งผลกระทบต่อยอดขายสินค้าของผูป้ ระกอบการลดลงโดยเฉพาะSMEs
นอกจากนี้การขนส่งสินค้าข้ามจังหวัดยังมีความล่าช้าเนื่องจากมาตรการที่เข้มงวดของภาครัฐ ขณะที่
ผู้ประกอบการบางรายยังประสบปั ญหาสภาพคล่อง ขาดเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเนื่องจากเข้าถึง
สินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ได้ยาก
ส าหรับ อุ ต สาหกรรมขนาดกลาง ที่ ค่ า ดัช นี ฯ ปรับ ตัว ลดลง ได้ แ ก่ อุ ต สาหกรรมอาหาร,
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม,อุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม เป็ นต้น
ขณะที่ดชั นี ความเชื่อมันฯ
่ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้ าอยู่ที่ระดับ 93.9 ปรับตัวลดลงจาก
ระดับ 96.7 ในเดือนพฤศจิ กายน โดยองค์ประกอบดัชนีฯ คาดการณ์ ลดลงได้แก่ ยอดคาสังซื
่ ้อโดยรวม
ปริมาณการผลิต ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ดัชนี ความเชื่ อมันฯในเดื
่
อนธันวาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 106.5
ปรับตัวเพิ่ มขึ้น จากระดับ 105.5 ในเดือนพฤศจิ กายน โดยองค์ประกอบดัชนีฯ ที่ปรับตัว เพิ่มขึ้น
ได้แก่ ยอดคาสังซื
่ อ้ โดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ
• ทัง้ นี้ความเชื่อมันของผู
่
้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในเดือนธันวาคม ปรับตัว เพิม่ ขึ้น
ต่อ เนื่อ งจากเดือ นก่ อ นหน้ า โดยมีปัจจัยสนับสนุ นจากสินค้าอุต สาหกรรมสาคัญ ๆ ยังขยายตัว อย่าง
ต่ อ เนื่ อ งตามอุ ป สงค์ ใ นประเทศและต่ า งประเทศ อาทิ ยานยนต์ ชิ้น ส่ ว นและอะไหล่ ย านยนต์
เครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้ า ปิ โตรเคมี และสินค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับทางการแพทย์ นอกจากนี้การลงทุน
โครงสร้างพืน้ ฐานอย่างต่อเนื่องของภาครัฐ และการลงทุนของผูป้ ระกอบการภาคการผลิตในพื้นที่ EEC
ส่งผลดีต่อความต้องการใช้สนิ ค้าวัสดุก่อสร้าง
ส าหรับ อุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่ ท่ีค่ า ดัช นี ฯ ปรับ ตัว เพิ่ม ขึ้น ได้แ ก่ อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ,
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี,อุตสาหกรรมโรงกลันน
่ ้ามันปิ โตรเลียม เป็ นต้น
ขณะที่ดชั นี ความเชื่อมันฯ
่ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้ าอยู่ที่ระดับ 107.0 ปรับตัวเพิ่ มขึ้น
จากระดับ 106.5 ในเดือนพฤศจิ กายน โดยองค์ประกอบดัชนีฯ คาดการณ์ เพิม่ ขึน้ ได้แก่ ยอดคาสังซื
่ อ้
โดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ
ตารางที่ 5 ดัชนีความเชื่อมันฯจ
่ าแนกตามขนาดของกิจการ
ขนำดอุตสำหกรรม
ขนำดย่อม
ขนำดกลำง
ขนำดใหญ่

2562
2563
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
73.3 73.0 70.9 69.4 56.0 55.2 54.9 57.9 60.0 61.4 63.7 65.7 63.1
88.3 92.1 90.1 88.3 73.4 81.3 83.7 86.6 88.3 90.0 87.2 89.8 86.9
108.4 111.2 108.1 106.8 94.7 99.5 101.1 103.9 104.6 103.2 104.2 105.5 106.5
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ขนำดอุตสำหกรรม
(คำดกำรณ์ 3 เดือน ข้ำงหน้ ำ)
ขนำดย่อม
ขนำดกลำง
ขนำดใหญ่

2562
ธ.ค. ม.ค.

ก.พ.
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มี.ค. เม.ย. พ.ค.

87.8 87.3 85.8 84.0
100.2 99.0 98.0 96.4
108.9 111.7 109.7 107.8

2563
มิ .ย. ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

73.1 78.9 76.8 79.6 81.4 79.3 75.9 78.1 76.5
90.8 95.0 91.1 96.0 97.4 96.1 93.3 96.7 93.9
99.9 101.2 102.0 104.1 105.2 103.9 104.5 106.5 107.0

ภาพที่ 2 ดัชนีความเชื่อมันฯจ
่ าแนกตามขนาดอุตสาหกรรมเปรียบเทียบระหว่างเดือนพฤศจิกายน กับ
เดือนธันวาคม 2563

ทีม่ า: ฝ่ ายเศรษฐกิจและงานวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม รายภูมิภาค
ดัชนีความเชื่อมันฯรายภู
่
มภิ าค ประจาเดือ นธันวาคม 2563 จากการสารวจพบว่า ดัชนีความ
เชื่ อ มัน่ ฯ ของภาคกลาง ภาคเหนื อ ภาคใต้ ปรับ ตัว ลดลงจากเดื อ นพฤศจิ ก ายน ขณะที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันนออก ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากเดือนพฤศจิกายน โดยมีรายละเอียดมีดงั นี้
(ตารางที่ 6 และภาพที่ 3)
ภาคกลาง ดัชนี ความเชื่อมันฯในเดื
่
อนธันวาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 86.9 ปรับตัวลดลงจาก
ระดับ 87.1 ในเดือนธันวาคม องค์ประกอบดัชนี ฯที่ ลดลงได้แก่ ยอดค าสังซื
่ ้อ โดยรวม ยอดขาย
โดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ
ปัจจัยลบ
• สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของไวรัส โควิด -19 ในประเทศระลอกใหม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวล
เกีย่ วกับปนเปื้ อนเชือ้ โควิดและความปลอดภัยของสินค้าอาหาร ทาให้ยอดขายสินค้าลดลง
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• ขณะทีภ่ าครัฐใช้มาตรการเข้มงวดในการควบคุมการแพร่ระบาด ทาให้การขนส่งสินค้าข้าม
จังหวัดมีความล่าช้า
• ผูป้ ระกอบการ SMEs บางราย มีปัญหาสภาพคล่อง เนื่องจากยอดขายสินค้าลดลงในช่วงทีผ่ ่าน
มา
ปัจจัยบวก
• มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐทาให้กาลังซือ้ และการใช้จ่ายของประชาชนเพิม่ ขึน้ ส่งผลดี
ต่อยอดขายและรายได้ของผูป้ ระกอบการ
• ภาครัฐเร่งรัด การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบขนส่งต่างๆ ทัง้ ถนนและรถไฟฟ้ า ทาให้
ความต้องใช้สนิ ค้าวัสดุก่อสร้างเพิม่ ขึน้
อุตสาหกรรมในภาคกลางที่ส่งผลด้านลบ ต่อค่าดัชนี ฯได้แก่
อุตสาหกรรมอาหาร (ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลกระป๋ องและแปรรูป มียอดขายในประเทศลดลง
จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ทาให้ผบู้ ริโภคไม่มนใจในความปลอดภั
ั่
ยของสินค้า
ด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลกระป๋ องและแปรรูป มีคาสังซื
่ ้อลดลงจากตลาดสาคัญ อาทิ สหรัฐฯ
ญีป่ ่ นุ ยุโรป และตะวันออกกลาง ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส มียอดขายในประเทศลดลง มีคาสังซื
่ อ้ ลดลงจาก
ตลาดออสเตรเลียและยุโรป)
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ (เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรทีใ่ ช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม มียอดขายในประเทศลดลง เนื่องจากผูป้ ระกอบการชะลอลงทุนเครื่องจักรใหม่
ด้านการส่งออกเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ มีคาสังซื
่ อ้ ลดลงจากตลาดสหรัฐฯ ญีป่ ่ นุ และจีน เนื่องจาก
ภาคการผลิตของหลายประเทศยังไม่ฟ้ื นตัวเต็มที่ ประกอบกับมีปัญหาขาดแคลนตู้สนิ ค้าทาให้ส่งออกได้
ลดลง)
อุตสาหกรรมอลูมิเนี ยม (สินค้าประเภทบรรจุภณ
ั ฑ์อลู มเิ นียม สาหรับอาหารเช่น กระป๋ อง
ฟอยด์ถนอมอาหาร มีคาสังซื
่ ้อในประเทศลดลง จากความต้องการใช้ลดลงในอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม ด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์อลูมเิ นียม มีคาสังซื
่ ้อลดลงจากประเทศสหรัฐฯ เกาหลีใต้ อินเดีย
และออสเตรเลีย)
อุตสาหกรรมในภาคกลาง ที่ส่งผลด้านบวกต่อค่าดัชนี ฯ ได้แก่
อุตสาหกรรมเครื่อ งสาอาง (เครื่องสาอางมียอดขายในประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและอยู่ในช่วงเทศกาลปี ใหม่ ผู้ประกอบการมีการจัดโปรโมชันเพื
่ ่อกระตุ้น
ยอดขาย นอกจากนี้ผูบริโภคนิยมซื้อสินค้าทางออนไลน์ เพิม่ ขึ้นส่งผลดีต่อยอดขายสินค้าเพิม่ ขึ้นจาก
เดือนก่อนหน้า)
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ดัชนี ความเชื่อมันฯคาดการณ์
่
3 เดือนข้างหน้ าอยู่ที่ ระดับ 97.0 ปรับตัวลดลงจากระดับ
97.7 ในเดือนพฤศจิ กายน องค์ประกอบดัชนีฯคาดการณ์ท่ลี ดลง ได้แก่ ยอดคาสังซื
่ ้อโดยรวม ยอดขาย
โดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ
ภาคเหนื อ ดัชนี ความเชื่อมันฯในเดื
่
อนธันวาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 63.0 ปรับตัวลดลงจาก
ระดับ 63.6 ในเดือนพฤศจิ กายน องค์ประกอบดัชนีฯที่ปรับ ตัว ลดลง ได้แก่ ยอดค าสังซื
่ ้อ โดยรวม
ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ
ปัจจัยลบ
• สถานการณ์ระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่ในประเทศ ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวชะลอลง
ภาครัฐการงดจัดงานปี ใหม่ ส่งผลให้ยอดขายสินค้าของผูป้ ระกอบการลดลง
• ผูป้ ระกอบการSMEs บางราย ยังประสบปั ญหาภาพคล่อง ขาดเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและมี
ปั ญหาการเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์
• ผูป้ ระกอบการภาคการผลิตยังชะลอการลงทุนเนื่องจากยังไม่มนใจในสถานการณ์
ั่
โควิด-19
ปัจจัยบวก
• มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐส่งผลดีต่อกาลังซือ้ ในประเทศ
• ราคาพืชผลทางการเกษตรเพิม่ ขึน้ ส่งผลดีต่อรายได้ภาคเกษตกรทาให้มกี าลังซือ้ เพิม่ ขึน้
• สินค้าวัสดุก่อสร้างยังคงมีความต้องการใช้เพิม่ ขึ้น ในกาก่อสร้างของภาครัฐเช่น ถนน สถานที่
ราชการ รวมทัง้ ภาคอสังหาริมทรัพย์
• อุตสาหกรรมในภาคเหนื อที่ส่งผลด้านลบต่อค่าดัชนี ฯ ได้แก่
อุตสาหกรรมสิ่ งทอ (เส้นใยประดิษฐ์ และเส้นด้าย มีคาสังซื
่ ้อลดลงจากประเทศจีน เวียดนาม
เมียนมาร์ ประกอบกับเงินบาทแข็งค่าทาให้ราคาสินค้าไทยสูงขึน้ เมื่อเทียบกับคู่แข่ง ขณะเดียวกันคาสัง่
ซือ้ ในประเทศลดลงตามความต้องการใช้วตั ถุดบิ ในการผลิตเสือ้ ผ้าเครื่องแต่งกายทีล่ ดลง)
อุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ (สินค้าประเภทอัญมณีและเครื่องประดับ มียอดขายใน
ประเทศลดลง เนื่องจากผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายและนักท่องเที่ยวต่างชาติยงั หดตั วสูง ด้านการ
ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ มีคาสังซื
่ ้อลดลงจากตลาดสิงคโปร์ ฮ่องกง เยอรมันนี สวิตเซอร์แลนด์
จากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ทีย่ งั ดาเนินอย่างต่อเนื่อง ขณะทีผ่ ปู้ ระกอบการไม่สามารถไปจัดแสดง
สินค้าในต่างประเทศได้)
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ (สินค้าเฟอร์นิเจอร์สาเร็จรูป ประเภทไม้และเหล็ก รวมทัง้ ที่นอน
หมอน ฟูก มียอดขายในประเทศลดลง เนื่องจากกาลังซือ้ ของผูบ้ ริโภคชะลอลง และระมัดระวังการใช้จ่าย
เนื่องจากไม่มนใจในภาวะเศรษฐกิ
ั่
จ ด้านการส่งออกฟอร์นิเจอร์สาเร็จรูปและชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์มี คาสัง่
ซือ้ ลดลงจากตลาดสหรัฐฯและเวียดนาม)
หน้ า15จาก26
ฝ่ ายเศรษฐกิ จและงานวิชาการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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อุตสาหกรรมในภาคเหนื อที่ส่งผลด้านบวก ต่อค่าดัชนี ฯ ได้แก่
อุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์ (สินค้าหัตถกรรมเครื่องเคลือบและของทีร่ ะลึก เช่น ผ้าผัน
คอ กระเป๋ าผ้า ของที่ระลึกต่างๆ สินค้าพรีเมี่ยมทาจากมือ มียอดขายในประเทศเพิม่ ขึ้น เนื่องจากเป็ น
ช่วงเทศกาลปี ใหม่ผู้บริโภคนิยมใช้เป็ นของขวัญของฝาก ผลิตภัณฑ์ประเภทจักสาร ดอกไม้ประดิษฐ์มี
คาสังซื
่ อ้ เพิม่ ขึน้ จากตลาดจีนและยุโรป)
ขณะที่ดชั นี ความเชื่อมันฯคาดการณ์
่
3 เดือนข้างหน้ าอยู่ที่ระดับ 76.8 ปรับตัวลดลงจาก
ระดับ 77.0 ในเดือนพฤศจิ กายน องค์ประกอบดัชนีฯ คาดการณ์ท่ีลดลง ได้แก่ ยอดคาสังซื
่ ้อโดยรวม
ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการและผลประกอบการ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ดัชนี ความเชื่ อมันฯในเดื
่
อนธันวาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 77.0
ปรับตัวเพิ่ มขึ้นจากระดับ 75.7 ในเดือนพฤศจิ กายน องค์ประกอบดัชนีฯทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ ได้แก่ ยอด
คาสังซื
่ อ้ โดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ
ปัจจัยบวก
• มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ สนับสนุนให้เกิดกาลังซือ้ และการใช้จ่ายในประเทศเพิม่ ขึน้
ส่งผลดีต่อยอดขายสินค้าและรายได้ของผูป้ ระกอบการ
• ภาคการผลิตยังคงขยายตัวโดยเฉพาะในสินค้าเครื่องใช้ฟ้า สินค้าอิเล็กทรอนิกส์
• สินค้าวัสดุก่อสร้างมียอดขายเพิม่ ขึน้ จากโครงการก่อสร้างต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและอสังหาริมทรัพย์
ปัจจัยลบ
• ผู้ประกอบการ SMEs บางรายยังขาดสภาพคล่อง ขาดเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและมีปัญหา
การเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์
อุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อที่ส่งผลด้านบวก ต่อค่าดัชนี ฯ ได้แก่
อุตสาหกรรมไฟฟ้ าอิ เล็กทรอนิ กส์และโทรคมนาคม (สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้าน มี
ยอดขายในประเทศเพิม่ ขึน้ เนื่องจากผูบ้ ริโภคนิยมซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ ขณะทีก่ ารส่งออกไปยังตลาด
ญี่ป่ ุน เวียดนาม อินโดนีเซีย เพิม่ ขึ้น เนื่องจากมาตรการล็อคดาวน์ และการทางานที่บ้าน(Work from
home) ทาให้ผบู้ ริโภคต้องการสินค้าอานวยความสะดวกเพิม่ ขึน้ )
อุตสาหกรรมแกรนิ ตและหิ นอ่อน (อิฐมวลเบา และอิฐโปร่ง หินทีใ่ ช้ในการก่อสร้าง มียอดขาย
ในประเทศเพิม่ ขึน้ เนื่องจากความต้องการใช้ในธุรกิจก่อสร้างและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์)
อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ (ผลิต ภัณฑ์เ ยื่อ และกระดาษ มีค าสังซื
่ ้อ ในประเทศเพิ่ม ขึ้น
เนื่องจากความต้องการใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตหน้ากากอนามัย และบรรจุภณ
ั ฑ์ ขณะที่ผลิตภัณฑ์
กระดาษทิชชู่ มียอดขายในประเทศเพิม่ ขึน้ ด้านการส่งออกกระดาษพิมพ์เขียน กระดาษคราฟท์ ส่งออก
ไปยังประเทศเกาหลีใต้และเวียดนามเพิม่ ขึน้ )

หน้ า16จาก26
ฝ่ ายเศรษฐกิ จและงานวิชาการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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อุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อที่ส่งผลด้านลบ ต่อค่าดัชนี ฯ ได้แก่
อุตสาหกรรมน้าตาล (ผลิตภัณฑ์น้าตาลทรายขาว มียอดขายในประเทศชะลอลงจากเดือนก่อน
หน้า จากความต้องการใช้ในประเทศลดลงในอุตสาหกรรมอาหาร ประกอบกับมีวนั หยุดต่อเนื่อ งในช่วง
เทศกาลปี ใหม่ทาให้การผลิตลดลง ด้านการส่งออกน้ าตาลทราย มีคาสังซื
่ ้อลดลงจากตลาดอาเซียน จีน
และใต้หวัน)
ขณะที่ดชั นี ความเชื่อมันฯคาดการณ์
่
3 เดือนข้างหน้ า อยู่ที่ระดับ 83.9 ปรับตัวลดง จาก
ระดับ 84.3 ในเดือนพฤศจิ กายน องค์ประกอบดัชนีฯ คาดการณ์ท่ีลดลง ได้แก่ ยอดคาสังซื
่ ้อโดยรวม
ยอดขายโดยรวม ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ
ภาคตะวันออก ดัช นี ค วามเชื่ อมันฯในเดื
่
อนธันวาคม 2563 อยู่ ที่ ระดับ 107.2 ปรับตัว
เพิ่ มขึ้น จากระดับ 105.2 ในเดือนพฤศจิ กายน องค์ประกอบดัชนีฯทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ ได้แก่ ยอดคาสัง่
ซือ้ โดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ
ปัจจัยบวก
• การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวตามอุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศทาให้อุตฯยานยนต์
และชิน้ ส่วน เครื่องปรับอากาศ ปิ โตรเคมี โรงกลันน
่ ้ามันปิ โตรเลียม ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
• มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในโครงการต่างๆ ของภาครัฐช่วยเพิม่ กาลังซื้อและกระตุ้นการใช้จ่าย
ในประเทศ ส่งผลดีต่อยอดขายและรายได้ของผูป้ ระกอบการ
• การลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานของภาครัฐและการก่อสร้างในพืน้ ที่ EEC ยังมีความต่อเนื่อง ส่งผลดี
ต่อความต้องการใช้สนิ ค้าวัสดุก่อสร้าง
ปัจจัยลบ
• สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศและต่างประเทศยังดาเนิน
ต่อเนื่อง ทาให้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจชะลอลงและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีความล่าช้า
• มาตรการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศส่งผลให้ การลงทุนภาคอุตสาหกรรมเกิดความล่ าช้า
เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้จากัด
อุตสาหกรรมในภาคตะวันออกที่ส่งผลด้านบวกต่อค่าดัชนี ฯ ได้แก่
อุตสาหกรรมยานยนต์ (รถยนต์นัง่ รถกระบะ และรถPPV มียอดขายในประเทศเพิม่ ขึ้นจาก
งานมหกรรมยานยนต์ ครัง้ ที่ 37 เนื่องจากมีการเปิ ดตัวรถใหม่หลายรุ่น พร้อมโปรโมชันพิเศษ ด้านการ
ส่งออกรถยนต์มคี าสังซื
่ อ้ เพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะตลาดออสเตรเลียและญีป่ ่ นุ )
อุตสาหกรรรมชิ้ นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ (ชิน้ ส่วนและอะไหล่รถยนต์ มียอดขายในประเทศ
เพิม่ ขึน้ ตามความต้องใช้สนิ ค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์ ประกอบกับช่วงสิน้ ปี มกี ารซ่อมแซมรถยนต์ เพือ่
การเดินทางด้านการส่งออกอุปกรณ์รถยนต์และอะไหล่รถยนต์ เช่น ยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์
มีคาสังซื
่ อ้ เพิม่ ขึน้ จากประเทศญีป่ ่ ุน อินโดนีเซียและเวียดนาม)
หน้ า17จาก26
ฝ่ ายเศรษฐกิ จและงานวิชาการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี (ผลิต ภัณ ฑ์เ ม็ด พลาสติก โพรพิลีน และเอทิลีน มีค าสัง่ ซื้อ จากใน
ประเทศเพิม่ ขึน้ จากความต้องการใช้เป็ นวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรมทีเ่ กี่ยวข้องเพิม่ ขึน้ เนื่องจากการฟื้ นตัว
ของอุตสาหกรรมต่างๆ การส่งออกเม็ดพลาสติกมีคาสังซื
่ อ้ เพิม่ ขึน้ จากความต้องการในตลาดจีน )
อุตสาหกรรมในภาคตะวันออก ที่ส่งผลด้านลบ ต่อค่าดัชนี ฯ ได้แก่
อุตสาหกรรมเคมี (ผลิตภัณฑ์เคมีอุตสาหกรรม มียอดขายในประเทศลดลง จากความต้องการ
ใช้ในการผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอลง ประกอบกับโรงงานบางแห่งปิ ดดาเนินการในช่วงเทศกาลปี ใหม่
ทาให้การผลิตลดลง)
ขณะที่ดชั นี ความเชื่อมันฯคาดการณ์
่
3 เดือนข้างหน้ า อยู่ที่ระดับ 106.6 ปรับตัวเพิ่ มขึ้น
ระดับ 105.4 ในเดือนพฤศจิ กายน องค์ประกอบดัชนีฯ คาดการณ์ท่ีเ พิ่มขึ้น ได้แก่ ยอดรับคาสัง่ ซื้อ
โดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต
ภาคใต้ ดัชนี ความเชื่ อมันฯในเดื
่
อนธันวาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 85.3 ปรับตัวลดลงจาก
ระดับ 85.8 ในเดือนพฤศจิ กายน องค์ประกอบดัชนีฯ ที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ ยอดคาสังซื
่ ้อโดยรวม
ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ
ปัจจัยลบ
• สถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศชะลอ
ลง ทาให้ยอดขายสินค้าสาคัญในภาคใต้ลดลง อาทิ อาหารทะแลแช่แข็งและแปรรูป น้ ามัน
ปาล์ม ไม้ยางพาราแปรรูป ไม้อดั ไม้บางและวัสดุแผ่น
• สถานการณ์น้าท่วมในพืน้ ทีภ่ าคใต้ เป็ นอุปสรรคต่อการขนส่งสินค้า
• มาตรการจากัดการเดินทางเข้าประเทศทาให้นักท่องเทีย่ วต่างชาติยงั หดตัวสูง ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจในภาคใต้
ปัจจัยบวก
• สินค้าส่งออกสาคัญ อาทิ ผลิตภัณฑ์ยาง ยังมีคาสังซื
่ ้อ อย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์การ
ระบาดโควิด-19 ในหลายประเทศทีย่ งั ไม่คลีค่ ลายทาให้ความต้องการสินค้าเพิม่ ขึน้
• มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งผลดีต่อยอดขายและรายได้ของผูป้ ระกอบการ
อุตสาหกรรมในภาคใต้ ส่งผลด้านลบ ต่อค่าดัชนี ฯ ได้แก่
อุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม (ผลิตภัณฑ์น้ ามันปาล์มขวด มียอดขายในประเทศลดลง เนื่องจาก
ความต้องการบริโภคน้ ามันปาล์มลดลงจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด -19ระลอกใหม่ ทาให้อุป
สงค์ในประเทศ และการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศชะลอลง ด้านการส่งออกมีคาสังซื
่ ้อน้ ามันปาล์ม
ลดลงจากประเทศมาเลเซีย)
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อุตสาหกรรมไม้อดั ไม้บางและวัสดุแผ่น (ไม้อดั ไม้บาง ไม้ปาร์ตเิ คิล มียอดขายในประเทศ
ลดลง จากความต้องการในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ลดลง ด้านการส่งออกไม้ปาร์ตเิ คิล มีคาสังซื
่ ้อลดลง
จากตลาดเอเชีย)
อุตสาหกรรมโรงเลื่อยละอโรงอบไม้ (ไม้ย างพาราแปรรูป และไม้ส าหรับ ก่ อ สร้า งบ้า นมี
ยอดขายในประเทศลดลง ตามความต้องการใช้ไม้ในประเทศที่ชะลอลง ด้านการส่งออกมีคาสังซื
่ ้ อไม้
ยางพาราแปรรูปจากตลาดจีนลดลง ประกอบกับมีปัญหาขาดแคลนตูส้ นิ ค้าทาให้สง่ ออกได้ลดลง)
อุตสาหกรรมในภาคใต้ ที่ส่งผลด้านบวก ต่อค่าดัชนี ฯ ได้แก่
อุตสากรรมผลิ ตภัณฑ์ยาง (ผลิตภัณฑ์ถุงมือตรวจโรค ถุงมือยางทางการแพทย์ และถุงมือทา
ความสะอาด มีคาสังซื
่ อ้ ภายในประเทศเพิม่ ขึน้ จากความต้องการใช้ทาความสะอาดและใช้ทางการแพทย์
เพื่อป้ องกันโรคโควิด -19 ด้านการส่งออกถุงมือยางการแพทย์ไปยังสหรัฐฯและญี่ป่ ุนยังขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง)
ขณะที่ดชั นี ความเชื่อมันฯคาดการณ์
่
3 เดือนข้างหน้ าอยู่ที่ 88.1 ปรับตัวเพิ่ มขึ้น จากระดับ
87.0 ในเดื อ นพฤศจิ กายน องค์ป ระกอบดัช นี ฯ ที่ป รับ ตัว เพิ่ม ขึ้น ได้แ ก่ ยอดรับ ค าสัง่ ซื้อ โดยรวม
ยอดขายโดยรวม ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ
ตาราง ดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม จาแนกตามภูมิภาค

กลำง
เหนื อ
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตะวันออก
ใต้

2562
2563
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
91.9 93.0 90.2 88.3 73.1 78.7 82.2 84.9 85.3 86.5 85.7 87.1 86.9
77.7 76.2 73.1 71.6 62.9 61.4 60.7 64.7 66.5 62.4 64.9 63.6 63.0
87.0 90.9 87.7 86.2 70.3 69.3 68.8 71.4 73.0 73.8 75.9 76.5 77.0
110.7 112.0 109.1 107.6 93.3 97.5 99.1 101.3 103.2 102.0 103.1 105.2 107.2
75.4 77.2 75.2 74.5 68.4 72.8 76.7 80.6 81.9 82.2 84.0 85.8 85.3

ภูมิภำค
(คำดกำรณ์ 3 เดือน ข้ำงหน้ ำ)
กลำง
เหนื อ
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตะวันออก
ใต้

2562
2563
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
99.7 99.3 97.2 96.0 86.7 90.8 91.3 95.5 96.4 97.0 94.3 97.7 97.0
92.5 91.7 89.1 86.6 81.2 84.8 80.6 83.9 85.2 82.0 79.2 77.0 76.8
90.3 89.7 88.3 87.6 81.0 85.8 83.3 86.3 88.1 84.9 83.4 84.3 83.9
115.5 116.1 115.0 113.1 102.7 103.4 101.2 103.6 104.9 101.9 102.9 105.4 106.6
92.2 91.8 89.9 88.2 83.2 85.1 86.2 89.0 90.9 87.3 85.7 87.0 88.1

ภูมิภำค
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ภาพที่ 3ดัชนีความเชื่อมันฯจ
่ าแนกตามรายภูมิภาคเปรียบเทียบระหว่างเดือนพฤศจิกายน กับเดือน
ธันวาคม 2563

ทีม่ า: ฝ่ ายเศรษฐกิจและวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรมจาแนกตามการส่งออก
ดัชนีความเชื่อมันฯ
่ จาแนกตามร้อยละของการส่งออกต่อยอดขายในเดือนธันวาคม 2563 จาก
การสารวจพบว่า ค่าดัชนีความเชื่อมันฯ
่ กลุ่มที่เน้นตลาดในประเทศ และกลุ่มที่เน้นตลาดต่างประเทศ
ปรับตัวลดลงจากเดือนพฤศจิกายน โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตารางที่ 7 และภาพที่ 4)
• กลุ่มที่ มีการส่งออกน้ อยกว่าร้อยละ 50 ของยอดขาย (เน้นตลาดในประเทศ) ดัชนีค วาม
เชื่อ มัน่ ฯในเดือ นธัน วาคม อยู่ ท่ี ร ะดับ 84.0 ปรับ ตัว ลดลงจากระดับ 85.5 ในเดือ นพฤศจิก ายน
องค์ประกอบดัชนีฯทีป่ รับตัวลดลง ได้แก่ ยอดคาสังซื
่ ้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และ
ต้นทุนประกอบการ ผลประกอบการ
ปั จจัยลบ
• ตลาดในประเทศผู้ประกอบการมีค วามกังวลต่อ สถานการณ์ แพร่ระบาดของไวรัส โควิด -19
ระลอกใหม่ทเ่ี กิดขึน้ ในช่วงครึง่ หลังของเดือนธันวาคมที่มผี ตู้ ดิ เชือ้ เพิม่ ขึน้ ในหลายจังหวัด ส่งผล
ให้ภาครัฐใช้มาตรการเข้มงวดในการควบคุมโรค รวมทัง้ ยกเลิกการจัดงานเค้าท์ดาวน์ปีใหม่ ทา
ให้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจและอุปสงค์ในประเทศชะลอลง
• ผูป้ ระกอบการภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ SMEs ได้รบั ผลกระทบในด้านการขนส่งสินค้าที่มี
ความล่าช้าโดยเฉพาะพื้นที่ๆมีการระบาดหนาแน่ น ขณะที่บางรายมียอดขายสินค้าลดลงจาก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัว และประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายจากความไม่มนใจในภาวะ
ั่
เศรษฐกิจ
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• ผู้ประกอบการมีต้นทุนสูงขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการดูแลความปลอดภัยของสินค้าและพนักงาน
เช่น แอลกอฮอลล์ ค่าตรวจโควิด
• ขณะทีภ่ าคการผลิตลดลงจากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากในเดือนธันวาคมมีวนั ทางานน้อยและมี
วันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลปี ใหม่
ปั จจัยบวก
• มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐอย่างต่อเนื่องในโครงการต่างๆ ส่งผลดีต่อกาลังซื้อของ
ประชาชน
• การใช้จ่ายภาครัฐในโครงการลงทุนต่างๆ ยังเป็ นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ส าหรับ อุ ต สาหกรรมในกลุ่ ม นี้ ท่ีค่ า ดัช นี ฯ ปรับ ตัว ลดลง ได้ แ ก่ อุ ต สาหกรรมเฟอร์ นิ เ จอร์ ,
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม,อุตสาหกรรมเคมี เป็ นต้น
ขณะทีด่ ชั นีความเชื่อมันฯคาดการณ์
่
3 เดือนข้างหน้า อยู่ทร่ี ะดับ 93.2 ปรับตัวลดลง จากระดับ
94.3 ในเดือนพฤศจิกายน องค์ประกอบดัชนีฯ คาดการณ์ทล่ี ดลง ได้แก่ ยอดคาสังซื
่ ้อโดยรวม ยอดขาย
โดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ
•กลุ่มที่มีการส่งออกตัง้ แต่ ร้อยละ 50 ของยอดขายขึ้นไป (เน้นตลาดในต่างประเทศ) ดัชนี
ความเชื่อมันฯ
่ ในเดือนธันวาคม 2563 อยู่ทร่ี ะดับ 91.0 ปรับตัวลดง จากระดับ 92.8 ในเดือนพฤศจิกายน
องค์ประกอบดัชนีฯทีป่ รับตัวลดลง ได้แก่ ยอดคาสังซื
่ ้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และ
ผลประกอบการ
ปั จจัยลบ
• ผู้ประกอบการกังวลต่อ สถานการณ์ การแพร่ร ะบาดของไวรัส โควิด -19 ระลอกใหม่ใ นหลาย
ประเทศ ทาให้อุปสงค์ในตลาดโลกชะลอลง
• การแข็งค่าของเงินบาทส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของผู้ส่งออกและรายได้
จากการส่งออกลดลง
• ผู้ประกอบการส่งออกประสบปั ญหาขาดแคลนตู้ คอนเทนเนอร์ ทาให้ส่งออกสินค้าได้ลดลงจน
สูญเสียได้จากการส่งออก
ปั จจัยบวก
• ตลาดต่างประเทศมีคาสังซื
่ อ้ เพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะสินค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการแพทย์และการป้ องกันโรค
และสินค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการทางานทีบ่ า้ น (Work From Home)
ส าหรับ อุ ต สาหกรรมในกลุ่ ม นี้ ที่ ค่ า ดัช นี ฯ ปรับ ตัว ลดลง ได้ แ ก่ อุ ต สาหกรรมอาหาร,
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ,อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ เป็ นต้น
ขณะทีด่ ชั นีความเชื่อมันฯคาดการณ์
่
3 เดือนข้างหน้า อยู่ทร่ี ะดับ 91.1 ปรับตัวลดลงจาก ระดับ
93.3 ในเดือนพฤศจิกายน องค์ประกอบดัชนีฯคาดการณ์ท่ลี ดลง ได้แก่ ยอดคาสังซื
่ ้อ ยอดขายโดยรวม
ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ
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ตารางที่ 7 ดัชนีความเชื่อมันฯ
่ จาแนกตามร้อยละของการส่งออกต่อยอดขาย
ตลำด
เน้ นตลำดในประเทศ
(ส่งออกไม่เกิ น 50%)
เน้ นตลำดต่ำงประเทศ
(ส่งออกตัง้ แต่ 50%)

2562
ธ.ค. ม.ค.

ก.พ.

89.9

90.2

98.7

99.5

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

2563
มิ .ย. ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

88.5

86.1

73.8

76.1

77.7

80.4

81.6

82.1

84.5

85.5

84.0

95.6

93.7

83.3

85.5

87.0

90.1

92.0

93.9

90.9

92.8

91.0

2562
ตลำด
(คำดกำรณ์ 3 เดือน ข้ำงหน้ ำ) ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
เน้ นตลำดในประเทศ
100.7 100.2 97.2
(ส่งออกไม่เกิ น 50%)
เน้ นตลำดต่ำงประเทศ
97.8 96.6 95.0
(ส่งออกตัง้ แต่ 50%)

2563
มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ .ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

96.5

89.5

92.3

90.7

93.3

94.5

93.7

92.4

94.3

93.2

94.6

86.4

89.0

88.0

92.1

94.4

92.1

90.3

93.3

91.1

ภาพที่ 4 ดัชนี ความเชื่อมันฯจ
่ าแนกตามร้อยละของการส่งออกต่อยอดขาย เปรียบเทียบเดือน
พฤศจิ กายน กับเดือนธันวาคม 2563
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ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบกิ จการเดือนธันวาคม 2563
ปั จจัยทีส่ ่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการเดือนธันวาคม 2563 จากการสารวจพบว่า ปั จจัยที่
ผูป้ ระกอบการมีความกังวลเพิม่ ขึน้ ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจโลก อัตราแลกเปลีย่ น และอัตราดอกเบีย้ เงินกู้
ส่วนปั จจัยทีผ่ ปู้ ระกอบการมีความกังวลลดลง ได้แก่ สถานการณ์การเมืองในประเทศ ราคาน้ ามัน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ (ตารางที่ 9)
สภาวะเศรษฐกิ จโลก จากผลการสารวจในเดือ นธันวาคม 2563 มีผู้ประกอบการที่ต อบว่ า
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกมีทาให้ผลประกอบการ แย่ลง อยู่ทร่ี อ้ ยละ 71.9 เพิ่ มขึ้น จากร้อยละ 70.5 ใน
เดือนในเดือนพฤศจิกายน ผู้ประกอบการมีกงั วลเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ใน
ประเทศหลายประเทศและมีการนามาตรการล็อกดาวน์กลับมาใช้อกี ครัง้ ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจโลกยังมี
ความไม่แน่นอนสูง
อัตราแลกเปลี่ยน (มุมมองผู้ส่งออก) โดยอัตราแลกเปลีย่ นอ้างอิงค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์
สหรัฐฯ เฉลีย่ เดือนธันวาคม 2563 อยู่ทร่ี ะดับ 30.27 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึน้ จากค่าเฉลีย่ ใน
เดือ นพฤศจิก ายน 2563 อยู่ท่ีระดับ 30.64 ซึ่งผลการสารวจพบว่า มีผู้ประกอบการที่ต อบว่าอัต รา
แลกเปลีย่ นทาให้ผลประกอบการ แย่ลง อยู่ทร่ี อ้ ยละ 51.3 เพิ่ มขึ้น จากร้อยละ 46.1 ในเดือนพฤศจิกายน
เนื่องจากแนวโน้มการแข็งค่าของเงินบาทต่อเนื่อง ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของ
สินค้าไทยในตลาดโลกและทาให้รายได้จากการส่งออกลดลง
สถานการณ์ ทางการเมืองในประเทศ จากการสารวจพบว่า ผู้ประกอบการมีความกังวลต่อ
ปั จจัยทางการเมืองในเดือนธันวาคม 2563 ในลักษณะที่ แย่ลง ร้อยละ 47.2 ลดลง จากร้อยละ 55.0 ใน
เดือนพฤศจิกายน เนื่องจากสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองทีผ่ ่อนคลายลง
อัตราดอกเบีย้ เงิ นกู้ จากการสารวจในเดือนธันวาคม 2563 ผูป้ ระกอบการตอบว่าอัตราดอกเบี้ย
เงิน กู้ส่ง ผลต่ อ การด าเนิ น งานในลัก ษณะที่ แย่ ลง ร้อ ยละ 42.1 เพิ่ มขึ้ น จากร้อ ยละ 40.5 ในเดือ น
พฤศจิกายน เนื่องจากผูป้ ระกอบการกังวลภาระดอกเบี้ยทีเ่ พิม่ ขึน้ ภายหลังการสิน้ สุดมาตรการพักชาระ
หนี้ ทาให้ตน้ ทุนของผูป้ ระกอบการเพิม่ ขึน้
ราคาน้ามัน จากผลการสารวจในเดือนธันวาคม 2563 มีผปู้ ระกอบการทีต่ อบว่าราคาน้ ามันส่ง
ผลกระทบต่อ การดาเนิ นกิจการในลัก ษณะที่ แย่ลง ร้อ ยละ 36.5 ลดลง จากร้อ ยละ 41.1 ในเดือ น
พฤศจิกายน (ตารางที่ 8) จากราคาน้ามันขายปลีกในประเทศลดลงจากเดือนก่อนหน้า
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ตารางที่ 8 การเคลื่อนไหวของราคาน้ามันดิ บ ในเดือนธันวาคม 2563

ราคาน้ามันขายปลีกในประเทศ เดือนธันวาคม
PTT DATES
OF CHANGES
15 ธ.ค. 63
16 ธ.ค. 63
19 ธ.ค. 63
24 ธ.ค. 63
Change

Gasohol 95 Gasohol 91
22.75
22.75
23.15
22.75
0.00

22.48
22.48
22.88
21.24
-1.24

E20

E85

HSD

NGV

21.24
21.24
21.64
21.24
0.00

18.54
18.54
18.74
18.54
0.00

21.19
21.19
21.59
21.19
0.00

13.1
13.12
13.12
13.12
0.02

ทีม่ า www.pttor.com
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ภาพที่ 5 ค่าเงิ นบาทประจาเดือนธันวาคม 2563

ทีม่ า: www.bot.or.th รวบรวมข้อมูลโดยฝ่ ายเศรษฐกิจและวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ตารางที่ 9 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนิ นกิ จการ
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม

แบบสอบถาม

จัดทาโดย โดยฝ่ ายเศรษฐกิจและวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ
1. ขอให้ภาครัฐเร่งควบคุ มการแพร่ระบาดอย่างต่อ เนื่อ ง รวมทัง้ การบังคับใช้มาตรการต่างๆ อย่าง
เข้มงวด
2. เร่งสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ผูบ้ ริโภคและประเทศคู่คา้ เกีย่ วกับความปลอดภัยในสินค้าอาหารของไทย
3. เร่งออกมาตรการเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบโควิด-19 ทัง้ ผูป้ ระกอบการและประชาชนให้ครอบคลุม
ทุกกลุ่ม
• มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ อาทิ มาตรการเสริมสภาพคล่องจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่า
(soft loan) สาหรับผูป้ ระกอบการSMEs ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการหยุดกิจการชัวคราวตามค
่
าสัง่
ของแต่ละจังหวัด หรืออาจให้พกั ชาระหนี้ชวคราว
ั่
รวมทัง้ ให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) เพิม่ วงเงินค้าประกัน SMEs เป็ น 50% หรือมาตรการอื่นๆ เพื่อเสริมสภาพ
คล่องให้กบั ผูป้ ระกอบการ
• มาตรการช่วยเหลือประชาชน อาทิ เพิม่ วงเงินใช้จ่ายโครงการคนละครึง่ เป็ น 5,000 บาท พร้อม
ขยายระยะเวลาโครงการฯ และสนับสนุนให้มโี ครงการคนละครึ่งเฟส 3 พร้อมขยายฐานจานวนผู้
ได้รบั สิทธิ
4. สนับสนุนให้มโี ครงการช็อปดีมคี นื ในปี 2564 เพื่อกระตุ้นการบริโภคของประชาชนในกลุ่มทีต่ ้องเสีย
ภาษี โดยคืนภาษีจากเดิมสูงสุด 30,000 เป็ น 50,000 บาท เพื่อนามาลดหย่อนภาษีเงินได้บุค คล
ธรรมดาของปี 2564
---------------------------------------------------------
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