ดัชนีความเชื่อมัน่ ผู้ประกอบการภาคการผลิต SMEs ภูมภิ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2556

ดัชนีความเชื่อมัน่ ภาคการผลิตของ SMEs ภ ูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2556
(Manufacturing Sector Sentiment Index: MSSI)
1 บทสร ุปผูบ้ ริหาร
ดัชนี ค วามเชื่ อมัน่ ภาคการผลิ ตของผูป้ ระกอบการวิ สาหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ภูมิภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ในไตรมาสที่ 1/2556 (MSSI) พบว่า ค่าดัชนี ความเชื่ อมัน่ ในปั จจุบนั ปรับตัว
ลดลง โดยมีค่าดัชนีอยู่ที่ระดับ 41.1ลดลงจาก 44.7 ในไตรมาสก่ อนหน้ า เป็ นผลมาจากทั้งองค์ประกอบของ
ยอดคําสั่งซื้ อ ปริ มาณการผลิต สิ นค้าคงคลัง และต้นทุนการผลิต เพราะเมื่อปลายปี 2555 ผูบ้ ริ โภคมีการใช้
จ่ายค่อนข้างมาก บวกกับราคาสิ นค้าหลายรายการปรับตัวสู งขึ้นทําให้ยอดขายหลายธุ รกิจลดลง โดยเฉพาะ
ต้นทุนการผลิตซึ่ งส่ งผลกระทบค่อนข้างรุ นแรงในไตรมาสปั จจุบนั ทําให้ค่าดัชนี ฯ เฉลี่ย เกื อบทุกสาขา
ปรับตัวลดลง ในส่ วนดัชนีความเชื่อมัน่ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า พบว่า ค่าดัชนีความเชื่อมัน่ ปรับตัวลดลง
เช่นเดียวกัน โดยลดลงมาอยูท่ ี่ระดับ 44.7 จากที่ระดับ 50.3 ในไตรมาสก่อนหน้า

ภาพที่ 1 แสดงดัชนีความเชื่อมัน่ ภาคการผลิต 3 ไตรมาสย้อนหลัง
ค่าดัชนี ความเชื่อมัน่ ต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมในปั จจุบนั พบว่า ค่าดัชนี ปรับตัวลดลง
โดยมีค่าดัชนีอยูท่ ี่ระดับ 42.1 ลดลงมาจากระดับ 44.2 ในไตรมาสก่อนหน้า ในส่ วนของค่าดัชนี ความเชื่อมัน่
คาดการณ์ 3 เดื อนข้างหน้าต่อภาวะเศรษฐกิ จของประเทศโดยรวม พบว่า ค่าดัชนี ปรับตัวลดลงอย่างมาก
จากระดับ 54.9 ในไตรมาสก่อนหน้า มาอยูท่ ี่ระดับ 45.1 หากพิจารณาจากองค์ประกอบย่อยของการคํานวณ
ค่าดัชนี ความเชื่ อมัน่ จะพบว่า องค์ประกอบย่อยในด้านต้นทุนยังคงเป็ นปั จจัยหลักที่ผปู ้ ระกอบการกังวล
มากที่สุดในไตรมาสปั จจุบนั และเป็ นผลต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า
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ภาพที่ 2 แสดงดัชนีความเชื่อมัน่ ต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
หากพิ จ ารณาดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น ภาคการผลิ ต จํา แนกตามกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมของภู มิ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งแบ่งออกเป็ นเป็ น 10 กลุ่มสาขา ซึ่ งพบว่ามีเพียงสาขาอโลหะเพียงสาขาเดียวที่มีดชั นี
ฯปัจจุบนั เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รายละเอียดมีดงั ต่อไปนี้ หนึ่ง) สาขาอาหารและเครื่ องดื่ม อยู่
ที่ระดับ 40.1 ลดลงจากระดับ 47.3 สอง) สาขาสิ่ งทอ อยูท่ ี่ระดับ 40.6 ลดลงจากระดับ 52.2 สาม) สาขาเครื่ อง
แต่งกาย อยู่ที่ระดับ 41.4ลดลงจากระดับ 53.9 สี่ ) สาขาไม้ อยู่ที่ระดับ 42.2 ลดลงจากระดับ46.7 ห้ า) สาขา
เคมี อยูท่ ี่ระดับ 43.8 ลดลงจากระดับ 46.7 หก) สาขายางและพลาสติก อยูท่ ี่ระดับ 43.1ลดลงจากระดับ 46.4
เจ็ด) สาขาอโลหะ อยูท่ ี่ระดับ 47.0 เพิ่มขึ้นจากระดับ 41.5 แปด) สาขาโลหะ อยูท่ ี่ระดับ 44.4 ลดลงจากระดับ
48.7 เก้ า)สาขาเครื่ องจักร อยูท่ ี่ระดับ 39.6 ลดลงจากระดับ 53.0 และ สิ บ) สาขาเครื่ องเรื อน อยูท่ ี่ระดับ 47.8
ลดลงจากระดับ 49.6
ในส่ วนค่าดัชนี ความเชื่ อมัน่ คาดการณ์ ในอี ก 3 เดื อนข้างหน้าพบว่า สาขาอาหารและเครื่ องดื่ ม
อยูท่ ี่ระดับ 43.1 ลดลงจากระดับ 47.8 สาขาสิ่ งทอ อยูท่ ี่ระดับ 47.2 ลดลงจากระดับ 50.0 สาขาเครื่ องแต่งกาย
อยู่ที่ระดับ 40.9 ลดลงจากระดับ 53.1 สาขาไม้ อยู่ที่ระดับ 45.7 ลดลงจากระดับ 54.4 สาขาเคมี อยู่ที่ระดับ
51.7 เพิ่มขึ้นจากระดับ 50.0 สาขายางและพลาสติก อยูท่ ี่ระดับ 52.5 ลดลงจากระดับ 61.6 สาขาอโลหะ อยูท่ ี่
ระดับ 48.6 ลดลงจากระดับ 54.1 สาขาโลหะ อยู่ที่ระดับ 51.9 ลดลงจากระดับ 58.9 สาขาเครื่ องจักร อยู่ที่
ระดับ 45.9 ลดลงจากระดับ 53.4 และสาขาเครื่ องเรื อน อยู่ที่ระดับ 63.0ลดลงจากระดับ 63.3 ตามลําดับ
จากดัชนี คาดการณ์แสดงให้เห็นว่า ค่าดัชนี ความเชื่อมัน่ คาดการณ์ปรับตัวลดลง มีเพียงสาขาเดียวเท่านั้นที่
ดัชนีมีค่าปรับตัวเพิ่มสู งขึ้น คือ สาขาเคมี
ปั จจัยสําคัญที่มีผลต่อกิจการทั้งปั จจุบนั และในอนาคตคือปัจจัยทางด้านต้นทุนสิ นค้า/ค่าแรงงาน
รองลงมาคือ ปั จจัยในด้านค่านํ้ามัน/ค่าขนส่ ง อํานาจซื้อของประชาชน และคู่แข่งขันในตลาด ตามลําดับ
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