ดัชนีความเชื่อมัน่ ผู้ประกอบการภาคการผลิต SMEs ภูมภิ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2556

4 ดัชนีความเชื่อมัน่ ฯ แยกตามองค์ประกอบของปัจจัยกําหนดค่าดัชนี
ดัชนี ความเชื่ อมัน่ ภาคการผลิตของวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมแยกตามองค์ประกอบของ
ปั จจัยกําหนดค่าดัชนี ภาคการผลิตของ SMEs (ประกอบด้วย ยอดรับคําสั่งซื้อโดยรวมปริ มาณการผลิตสิ นค้า
คงคลังต้นทุนการประกอบการกําไรสุ ทธิ และการจ้างงาน) พบว่า องค์ประกอบดัชนี ปัจจุ บนั และดัชนี
คาดการณ์ 3 เดื อนข้างหน้า ส่ วนใหญ่ปรั บตัวลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่ อนหน้า ดังแสดงรายละเอี ยด
ในภาพที่ 7 และองค์ประกอบของดัชนีที่นาํ มาคํานวณมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ยอดคํ า สั่ ง ซื้ อ โดยรวมดัช นี ค วามเชื่ อ มั่น ปั จ จุ บ ัน อยู่ ใ นระดับ ที่ 41.1ปรั บ ตัว ลดลงอย่ า งมาก
จากที่ระดับ 48.0ในไตรมาสก่อนหน้า สาเหตุของดัชนี ที่ปรับตัวลดลง เป็ นเพราะช่วงไตรมาส 1 เป็ นช่วงที่
เพิ่งผ่านพ้นเทศกาลปี ใหม่ผบู ้ ริ โภคได้จบั จ่ายใช้สอยไปค่อนข้างมากแล้วเมื่อปลายปี 2555 อีกทั้งต้นปี 2556
ราคาสิ นค้าหลายรายการปรับตัวสู งขึ้น ทําให้ผูบ้ ริ โภคลดปริ มาณการซื้ อลง ดังจะเห็ นได้จากช่ วงเทศกาล
ตรุ ษ จี น ที่ ป รกติ จ ะมี ก ารจับ จ่ า ยใช้ส อย และใช้จ่ า ยเงิ น กัน อย่า งคึ ก คัก เป็ นธรรมเนี ย มปฏิ บ ัติ แต่ ใ นปี นี้
ผูบ้ ริ โ ภคจะเลื อ กซื้ อ ของเท่ า ที่ จ าํ เป็ นเท่ า นั้น และลดจํา นวนการใช้จ่ า ยเงิ น ลงเมื่ อ เที ย บจากปี ที่ ผ่า นมา
หากพิจารณาดัชนี ความเชื่อมัน่ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าพบว่า ค่าดัชนี อยูท่ ี่ระดับ 44.7 ปรับตัวลดลงจาก
ระดับที่ 50.3 ของไตรมาสก่อนหน้า เมื่อพิจารณายอดรับคําสั่งซื้ อในประเทศ จะพบว่า ค่าดัชนี ความเชื่อมัน่
ในปั จ จุ บนั อยู่ที่ ร ะดับ 47.2ลดลงจากไตรมาสก่ อ นหน้าที่ ร ะดับ 50.0 ในส่ ว นของค่ าดัช นี ความเชื่ อมั่น
คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยูท่ ี่ระดับ 52.3ลดลงอย่างมากจากไตรมาสก่อนที่ระดับ 68.0 ในส่ วนค่าดัชนี ยอด
รับคําสั่งซื้ อต่างประเทศพบว่า ค่าดัชนี ความเชื่ อมัน่ ในปั จจุบนั อยู่ที่ระดับ 51.0ปรับตัวลดลงจากไตรมาส
ก่อนที่ระดับ 54.2ส่ วนดัชนี ความเชื่ อมัน่ คาดการณ์ 3 เดื อนข้างหน้าของยอดคําสั่งซื้ อต่างประเทศปรับตัว
ลดลงเช่นเดียวกัน โดยลดลงมาอยูท่ ี่ระดับ 48.9 จากที่ระดับ 68.0 ในไตรมาสก่อนหน้า
2) ปริมาณการผลิต ค่าดัชนีความเชื่อมัน่ ด้านปริ มาณการผลิตไตรมาสปั จจุบนั อยูท่ ี่ระดับ 48.8 ปรับตัว
ลดลงจากระดับ 50.9 ของไตรมาสก่อนหน้า สําหรับค่าดัชนี ความเชื่ อมัน่ คาดการณ์ 3 เดื อนข้างหน้าอยู่ที่
ระดับ 51.3 ลดลงอย่างมากจากระดับ 60.5 ของไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับข้อมูลของดัชนียอดคําสั่งซื้อ
ที่มีทิศทางลดลงทั้งในปั จจุบนั และไตรมาสหน้า
3) สิ นค้ าคงคลัง ค่าดัชนี ความเชื่ อมัน่ ปั จจุบนั ด้านสิ นค้าคงคลังอยู่ที่ระดับ 46.1 ปรับลดลงอย่างมาก
จากระดับ 52.4 ของไตรมาสก่ อนหน้า ส่ วนค่าดัชนี ความเชื่ อมัน่ คาดการณ์ พบว่า ค่าดัชนี ปรั บตัวลดลง
จากระดับ 55.1 มาอยู่ที่ระดับ 45.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่ อนหน้า ซึ่ งสอดคล้องกับค่าดัชนี ยอดคําสั่งซื้ อ
โดยรวมและดัชนีปริ มาณการผลิตที่ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกัน
4) ต้ น ทุ น การประกอบการ ดั ช นี ต ้น ทุ น การประกอบการเป็ นดั ช นี ที่ ป รั บ ตัว ลดลงมากที่ สุ ด
(ต้นทุนสูงขึ้น) โดยค่าดัชนีความเชื่อมัน่ ในปั จจุบนั อยูท่ ี่ระดับ 19.8 ปรับตัวลดลงจากระดับ 47.5 ในไตรมาส
ก่อนหน้า ส่ วนค่าดัชนีความเชื่อมัน่ คาดการณ์ พบว่าอ ค่าดัชนีจะปรับตัวดีข้ ึนจากที่ระดับ 21.5 มาอยูท่ ี่ระดับ

7|Page

ดัชนีความเชื่อมัน่ ผู้ประกอบการภาคการผลิต SMEs ภูมภิ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2556

25.8 อย่างไรก็ตามปั จจัยทางด้านต้นทุนการประกอบการยังเป็ นปั จจับที่น่ากังวัลทั้งในปั จจุบนั และอนาคต
เพราะแม้ค่าดัชนีจะปรับตัวสู งขึ้น แต่ยงั คงอยูใ่ นระดับที่ค่อนข้างตํ่ามาก
5) กํา ไรสุ ท ธิ ค่ า ดัช นี ค วามเชื่ อ มั่น ด้า นกํา ไรสุ ท ธิ ใ นปั จ จุ บ ัน ปรั บ ตัว ลดลงจากไตรมาสก่ อ นหน้า
โดยปรับจากระดับ 38.2 มาอยูท่ ี่ระดับ 37.4 ส่ วนค่าดัชนีความเชื่อมัน่ คาดการณ์ปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชดั
โดยค่าดัชนีปรับตัวลดลงมาอยูใ่ นระดับที่ต่าํ กว่าค่าฐานเป็ นครั้งแรก กล่าวคือ มีค่าดัชนีอยูท่ ี่ระดับ 44.5 ลดลง
จากระดับ 53.4 ในไตรมาสก่อนหน้า
6) การจ้ างงาน ค่าดัชนีความเชื่อมัน่ ในปั จจุบนั ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยปรับเพิ่มขึ้นจากระดับ
51.7 ในไตรมาสก่อนหน้า มาอยูท่ ี่ระดับ 52.1 ในไตรมาสปั จจุบนั ส่ วนค่าดัชนีความเชื่อมัน่ คาดการณ์ พบว่า
ค่าดัชนีกลับลดลง โดยมีค่าดัชนี อยูท่ ี่ระดับ 51.9 ในไตรมาสปั จจุบนั ลดลดจากระดับ 55.2 ในไตรมาสก่อน
หน้า ซึ่ งจากค่าดัชนี การจ้างงานชี้ ให้เห็ นถึงการมี สัญญาณที่ ดีอยู่บา้ งของธรกิ จ SMEs ภาคการผลิ ตของ
ภูมิภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ที่ แม้จะมี การใช้นโยบายค่าแรง 300 บาทแล้วตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556
เป็ นต้นมา

ภาพที่ 7 แสดงค่าดัชนีความเชื่อมัน่ ฯแยกตามองค์ประกอบของปั จจัยที่กาํ หนดค่าดัชนี
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