
        หนา 1 

รายงานสถานการณ SMEs ไตรมาส 3 (กรกฎาคม – กนัยายน) ป 2556  มีสาระสําคัญดังนี้ 

1. ดัชนีความเชือ่มัน่ TSSI ของ SMEs ในชวง 9 เดือนแรกของป 2556 ยังคงมีทิศทางและ

แนวโนมลดลง และมีคาดัชนีที่ต่ํากวาคาฐานที่ 50 เปนเดือนที ่7 แตในเดือนกันยายนปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยูท่ี

ระดับ 45.2 จากระดับ 42.7 โดยองคประกอบสวนใหญปรับตัวเพิม่ขึ้นโดยเฉพาะดานกําไรและยอดจําหนาย

เปนหลัก ยกเวน ดัชนีดานตนทุนทีป่รับตัวลดลง โดยสาขาธุรกิจที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น อาทิ คาสงวัสดุ

กอสราง สถานีบริการน้ํามัน และการกอสราง เปนตน  

2. สาเหตุท่ีคาดัชนีความเชื่อมัน่ทัง้ในปจจุบันและคาดการณ 3 เดือนขางหนาปรับตัวใน

ทิศทางที่เพิม่ขึน้เนือ่งจากผูประกอบการมองวาดานการทองเทีย่งของประเทศไทยยังคงสดใส มีนักทองเทีย่ว

ตางชาติเดินทางเขามาทองเทีย่วในประเทศไทยเพิ่มขึน้อยางตอเนือ่ง สวนดานการลงทุนในตลาดหลักทรัพย

เริ่มปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น นักลงทุนมองวาโอกาสในการลงทุนในประเทศไทยยังมีสัญญาณที่ดีอยู รวมถึง

สถานการณราคาน้ํามันในเดือนกันยายน ระดับราคาน้าํมันเบนซิน 95 ปรับตัวลดลง ในขณะท่ีราคาน้ํามัน

ดีเซลยังคงทรงตัวเมือ่เทียบกับในชวงปลายเดือนที่ผานมา  ซึ่งปจจัยดังกลาวสงผลใหดัชนีความเชือ่มัน่ทัง้ใน

ปจจุบันและคาดการณ 3 เดือนขางหนาของเดือนนี้มีการปรับตัวในทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึน  

3. เม่ือเปรียบเทียบดัชนีความเชื่อม่ัน 4 ภาคธุรกิจ ระหวาง ดัชนีความเชือ่มัน่ผูประกอบการ

ภาคการคาและบริการ (TSSI) ดัชนีความเชือ่มัน่ภาคอุตสาหกรรม (TISI) ดัชนีความเชือ่มัน่ทางธุรกิจ (BSI) 

และดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภค (CCI) พบวา ดัชนี TSSI ปรับตัวเพิม่ขึ้น TISI CCI ปรับตัวลดลง และ BSI ทรง

ตัวจากเดือนกอน ปจจัยสําคัญที่ทําใหดัชนี TISI CCI และ BSI ปรับตัวลดลงเกิดจากความกังวลของ

ผูประกอบการท่ีเก่ียวกับน้ําทวมในหลายพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการผลิตและการคมนาคมขนสง ขณะท่ีการ

ชะลอตัวของเศรษฐกิจทัง้ในประเทศและตางประเทศ ปญหาตนทุนการผลิตทีสู่งขึ้น การแขงขันทีรุ่นแรง 

ความกังวลตอปญหาการเมือง ยังเปนปจจัยลบตอการดําเนินกิจการท่ีตอเนื่องจากเดือนกอนหนา 

4. ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม SMEs (มูลคาเพิ่ม) เฉลี่ยป 2556 (ม.ค. – ก.ย.) อยูท่ีระดับ 

83.0 ลดลงรอยละ 5.2 จากคาเฉลี่ยป 2555 (ม.ค. – ก.ย.) ทีอ่ยูทีร่ะดับ 87.5 สวนอัตราการใชกําลังการผลิต 

คาเฉลี่ยป 2556 (ม.ค. – ก.ย.) อยูที่ระดับ 44.6 ลดลงจากคาเฉลี่ยป 2555 อยูทีร่ะดับ 46.3 ซ่ึงดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรม SMEs (มูลคาเพิ่ม) เดือนกันยายน 2556 อยูท่ี 83.2 ปรับตัวลดลงเมือ่เทียบกับเดือนเดียวกัน

ของปกอน รอยละ 2.1 สวนอัตราการใชกําลังการผลิตมีคาดัชนีอยูที่ 43.3 ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน 

ซ่ึงมีดัชนีอยูท่ี 43.8  

5. มูลคาการสงออกของ SMEs (ม.ค. – ก.ย. ป 2556) มีมูลคา  1,413,456.82 ลานบาท  

หดตัวลงจากชวงเวลาเดียวกันของปทีผ่านมา รอยละ 9.9 และมีสัดสวนรอยละ 27.4 ตอการสงออกรวม ซ่ึง 

SMEs มีมูลคาสงออกสินคาหมวดอัญมณีและเครื่องประดับ มากทีสุ่ด 191,571.4 ลานบาท คิดเปนสัดสวน

รอยละ 13.6 ตอการสงออกของ SMEs ทั้งหมด รองลงมาคือหมวดพลาสติก และของทําดวยพลาสติก มี

มูลคา 146,151.29 ลานบาท และหมวดยาง และของทําดวยยาง มีมูลคา 95,696.47 ลานบาท ตามลําดับ 

สวนตลาดสงออก SMEs ไปยังประเทศจีน มากที่สุด มูลคา 162,208.1 ลานบาท  คิดเปนสัดสวนรอยละ 
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11.5 ตอการสงออกของ SMEs ทัง้หมด รองลงมาคือประเทศญีปุ่ น มูลคา 141,459.80 ลานบาท และ

ประเทศสหรัฐอเมริกา มูลคา 113,609.79 ลานบาท ตามลําดับ  

6. การจัดตัง้และยกเลิกกิจการใน 10 เดือนแรก (ม.ค. – ต.ค.) ป 2556 มีจํานวนการจัดตั้ง

กิจการรวม 59,999 ราย  มีจํานวนยกเลิกกิจการ จํานวน 11,070 ราย  โดยการจัดตัง้กิจการ มีการขยายตัว

รอยละ 13.5 ใน 10 เดือน ป 2556 เทียบกับ 10 เดือนแรก ป 2555 ในสวนของการยกเลิกกิจการนัน้ มีการ

หดตัวลงเล็กนอยรอยละ 2.4 ใน 10 เดือน ป 2556 เทียบกับ 10 เดือน ป 2555 โดยในเดือนตุลาคม 2556 

จํานวนการจัดตั้งกิจการรวม 5,262 ราย หดตัวจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 13.9 และมีจํานวนยกเลิก

กิจการ จํานวน 1,581 ราย หดตัวจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 2.6 

7. โดยในไตรมาส 3 ป 2556 ธุรกิจที่มีการจัดตัง้กิจการใหมสูงสุด ไดแก หมวดการกอสราง

ขึ้นไป มีจํานวน 1,771 ราย ซึง่มีทุนจดทะเบียนมูลคา 3,095 ลานบาท รองลงมาคือ หมวดบริการดานวิทยุ

และโทรทัศน จํานวน 1,067 ราย มีทุนจดทะเบียนมูลคา 714 ลานบาท และหมวดอสังหาริมทรัพย จํานวน 

931 ราย มีทุนจดทะเบียน มูลคา 11,683 ลานบาท ตามลําดับ สวนธุรกิจทีมี่การจัดยกเลิกกิจการสูงสุด 

ไดแก หมวดกอสรางอาคารทั่วไป มีจํานวน 340 ราย ซึ่งมีทุนจดทะเบียนมูลคา 949 ลานบาท รองลงมาคือ 

หมวดบริการนันทนาการ จํานวน 215 ราย มีทุนจดทะเบียนมูลคา 122 ลานบาท และหมวดอสังหาริมทรัพย 

จํานวน 128 ราย มีทุนจดทะเบียน มูลคา 1,688 ลานบาท ตามลําดับ 

8. สําหรับในเดือนตุลาคม 2556 ธุรกิจที่มีการจัดตั ้งกิจการใหมสูงสุด ไดแก หมวดการ

กอสรางขึ ้นไป มีจํานวน 555 ราย ซึ ่งมีทุนจดทะเบียนมูลคา 813 ลานบาท รองลงมาคือ หมวด

อสังหาริมทรัพย จํานวน 263 ราย มีทุนจดทะเบียนมูลคา 2,262 ลานบาท และหมวดขายสงเครื่องจักร 

จํานวน 207 ราย มีทุนจดทะเบียน มูลคา 774 ลานบาท ตามลําดับ สวนธุรกิจทีมี่การจัดยกเลิกกิจการสูงสุด 

ไดแก หมวดกอสรางอาคารทั่วไป มีจํานวน 133 ราย ซึ่งมีทุนจดทะเบียนมูลคา 234 ลานบาท รองลงมาคือ 

หมวดบริการนันทนาการ จํานวน 81 ราย มีทุนจดทะเบียนมูลคา 33 ลานบาท และหมวดอสังหาริมทรัพย 

จํานวน 77 ราย มีทุนจดทะเบียน มูลคา 395 ลานบาท ตามลําดับ 

 


