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ตรุษจีน
โอกาสเพิ่มยอดขาย SME
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ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ข้อมูลวิจัย มกราคม 2562

ประเด็นสำ�คัญ

• ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย มองว่า เทศกาลตรุษจีนปี 2562 ภาคประชาชนมีมมุ มองต่อภาวะก�ำลังซือ้ ค่อนข้าง
ระมัดระวัง อย่างไรก็ตาม จากมุมมองเชิงบวกต่อมาตรการกระตุน้ ของภาครัฐ อาทิ การคืนภาษีมลู ค่าเพิม่ 5%
ส�ำหรับการใช้จา่ ยในช่วงดังกล่าว รวมถึงการเลือกตัง้ ทีจ่ ะเกิดขึน้ และคาดหวังว่าจะมีสว่ นช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจได้
จะเป็นปัจจัยหนุนส�ำคัญทีช่ ว่ ยพยุงให้ยงั คงมีเม็ดเงินเติมเข้ามาในระยะเวลาสัน้ ๆ ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้
• ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่า กลยุทธ์ที่เหมาะสมของผู้ประกอบการ SME ที่มุ่งหวังก�ำลังซื้อในช่วง
เทศกาลตรุษจีน ควรน�ำมาใช้คือ การเร่งประชาสัมพันธ์และเตรียมความพร้อมเพื่อให้ได้รับอานิสงส์
จากมาตรการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของภาครัฐ
• มองไปข้างหน้า เมือ่ ผ่านพ้นช่วงเทศกาลตรุษจีน ผูป้ ระกอบการ SME ยังคงมีความท้าทายด้านก�ำลังซือ้
ของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางลงล่างที่ถูกกดดันจากปัญหาหนี้ครัวเรือน ท�ำให้ยังคง
ระมัดระวังการใช้จ่าย และส่งผลต่อภาคธุรกิจมีการแข่งขันรุนแรงเพื่อชิงก�ำลังซื้อที่มีจ�ำกัด โดยกลยุทธ์
ที่ควรใช้ภายใต้ภาวะดังกล่าว คือ การน�ำเสนอสินค้าและบริการที่มีราคาเหมาะสม คุ้มค่าคุ้มราคา
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างเข้มข้นในช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม ขณะเดียวกันก็อาจจ�ำเป็นต้องมีการสร้าง
นวัตกรรมสินค้าให้มีความแตกต่างจากคู่แข่งออกสู่ตลาดอย่างสม�่ำเสมอเพื่อดึงดูดใจผู้ซื้อ
เทศกาลตรุษจีน เป็นช่วงทีป่ ระชาชนจะมีการใช้จา่ ยก่อนและหลังเทศกาลประมาณ 1 สัปดาห์คอ่ นข้างสูง
กว่าปกติ โดยกิจกรรมที่มีการท�ำในช่วงเทศกาลตรุษจีน เช่น การเซ่นไหว้ การน�ำเงินที่ได้จากแต๊ะเอียมาซื้อสินค้า
และบริการ การท�ำกิจกรรมด้านสันทนาการ อาทิ รับประทานอาหารนอกบ้าน เดินทางท่องเที่ยวท�ำบุญ ส่งผลให้
เม็ดเงินในช่วงเทศกาลนี้ นอกจากจะเน้นไปที่กลุ่มเครื่องเซ่นไหว้แล้ว บางส่วนยังถูกกระจายไปสู่ภาคธุรกิจอื่นๆ
อาทิ ธุรกิจค้าปลีกสินค้าต่างๆ อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ของใช้ตกแต่งบ้าน ธุรกิจร้านอาหาร ร้านทอง
รวมถึงธุรกิจท่องเทีย่ วและทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง ท�ำให้เกิดการใช้จา่ ยสูร่ ะบบเศรษฐกิจ รวมถึงผูป้ ระกอบการ SME ในช่วงสัน้ ๆ
คิดเป็นเม็ดเงินค่อนข้างสูง ดังจะเห็นได้จากในแต่ละปี สถาบันการเงินได้เตรียมเงินสดไว้รองรับการเบิกจ่าย
ในช่วงเทศกาลตรุษจีนสูงถึงกว่า 1 แสนล้านบาท ( ปี 2561 จากข้อมูล 5 ธนาคารรายใหญ่ ) ขณะที่ ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย
เองได้มีการส�ำรวจและประเมินเม็ดเงินค่าใช้จ่ายช่วงเทศกาลตรุษจีนเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯในแต่ละปีสูงถึงกว่า
1 หมื่นล้านบาท
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ตรุษจีนปี 2562 ... หลากประเด็นที่ส่งผลต่อการใช้จ่าย
ศูนย์วจิ ยั สิกรไทย ได้มกี ารส�ำรวจเกีย่ วกับมุมมองของประชาชนในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ ทีม่ สี ว่ นร่วมในกิจกรรม
ช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2562 โดยมีการส�ำรวจประเด็นต่างๆ ทั้งปัจจัยหลักทั่วไปโดยเฉพาะปัจจัยด้านก�ำลังซื้อ
ทีม่ ผี ลกระทบต่อการตัดสินใจใช้จา่ ยในช่วงเทศกาลตรุษจีน รวมถึงปัจจัยทีแ่ ตกต่างจากปี 2561 ภาระหนีด้ อกเบีย้
เงินกูแ้ บบลอยตัวทีอ่ าจปรับขึน้ ในปี 2562 และแม้แต่ปจั จัยจากสภาพจราจรทีต่ ดิ ขัดรวมถึงปัญหามลพิษทางอากาศ
ที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางจับจ่ายหรือท�ำกิจกรรมในช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วย

โดยผลส�ำรวจพบประเด็นที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ที่มุ่งหวังก�ำลังซื้อจากเทศกาลตรุษจีน
ในปี 2562 น�ำไปประเมินสถานการณ์และวางแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับพฤติกรรม ซึ่งมีดังนี้
มุมมองต่อก�ำลังซื้อในปี 2562 ยังไม่ค่อยสดใส ผู้ตอบแบบสอบถามมีมุมมองต่อทิศทางก�ำลังซื้อ
ที่ค่อนข้างระมัดระวัง โดยส่วนใหญ่กว่าครึ่งมองว่าก�ำลังซื้อของตนเองไม่แตกต่างจากปีก่อน อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากส่วนใหญ่ผู้ร่วมกิจกรรมตรุษจีน เช่น ผู้ที่เซ่นไหว้ มีการจัดเตรียมส�ำรองค่าใช้จ่ายไว้แล้ว และส่วนใหญ่
ก็ปรับลดงบประมาณในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเท่าที่จ�ำเป็น ท�ำให้คงจะไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยด้านก�ำลังซื้อ
มากนัก แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ส�ำหรับกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางลงล่าง ซึ่งค่อนข้างอ่อนไหวต่อปัจจัยด้านก�ำลังซื้อ
ก็อาจปรับลดค่าใช้จ่ายในส่วนกิจกรรมบางอย่างที่ท�ำได้ โดยเฉพาะเครื่องเซ่นไหว้ที่สามารถปรับขนาดหรือ
ลดปริมาณลงได้
ปัจจัยเสริมจากมาตรการภาครัฐช่วยหนุนการใช้จ่าย แม้ว่าจะมีมุมมองด้านก�ำลังซื้อไม่ค่อยสดใส
แต่มุมมองทางด้านปัจจัยเสริมอื่นๆ กลับมีทิศทางในเชิงบวก โดยเฉพาะมาตรการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 5% ส�ำหรับ
การใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการในช่วงวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562 ในวงเงินค่าใช้จ่ายไม่เกิน 20,000 บาท
ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามกว่าร้อยละ 60 เห็นว่าจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายมากขึ้นและสินค้ามีราคาถูกลง
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ขณะที่ ผูต้ อบแบบสอบถามประมาณร้อยละ 50 คาดหวังว่าปัจจัยทางด้านการเลือกตัง้ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในปีนี้ จะส่งผลดี
ต่อความเชือ่ มัน่ และกล้าใช้จา่ ยมากขึน้ ส�ำหรับปัจจัยทางด้านภาระดอกเบีย้ ทีอ่ าจมีแนวโน้มปรับขึน้ มีผลน้อยมาก
เนื่องจากเป็นภาระหนี้ระยะค่อนข้างยาวจึงไม่เห็นผลชัดเจนในทันที
กิจกรรมทีท่ �ำในช่วงเทศกาลตรุษจีน ส่วนใหญ่ให้นำ�้ หนักกับการพักผ่อนในกรุงเทพฯเป็นหลัก เนือ่ งจาก
ไม่ใช่วันหยุดราชการ ประกอบกับอาจเพิ่งเดินทางท่องเที่ยวไปเมื่อช่วงเทศกาลปีใหม่ อย่างไรก็ตาม อาจมี
คนไทยเชื้อสายจีนบางส่วนที่ใช้โอกาสช่วงเทศกาลนี้เดินทางท�ำบุญ/ท่องเที่ยว ซึ่งบางส่วนอาจต้องการหลีกเลี่ยง
สภาพอากาศทีไ่ ม่ดใี นพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ รวมถึงกลุม่ ลูกจ้างในสถานประกอบการทีน่ ายจ้างหยุดกิจการในช่วงตรุษจีน
เดินทางกลับจังหวัด โดยกิจกรรมของกลุ่มที่พักผ่อนในกรุงเทพฯปี 2562 นี้ ส่วนใหญ่เพิ่มน�้ำหนักไปที่การท�ำบุญ
มากขึ้นกว่าปีก่อน ทั้งนี้เนื่องจากในภาวะที่ประชาชนมีความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การค้า ก�ำลังซื้อและรายได้
ในอนาคตที่จะเข้ามา ก็มักจะหันมาหาที่พึ่งทางใจมากขึ้น
มุมมองต่อปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีน
ปัจจัย

สัดส่วน ( ร้อยละ )
ไม่มีผลกระทบ มีผลกระทบ

การคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

38.2

61.8

การเลือกตั้ง

50.0

50.0

ก�ำลังซื้อ

54.7

45.3

ภาระดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่ม

89.8

10.5

มุมมองด้านก�ำลังซื้อ

สัดส่วน ( ร้อยละ )

ลดลง
28.5
เท่าเดิม
57.0
เพิ่มขึ้น
14.5
ที่มา : โพลล์ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
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มีผลกระทบด้านใด ( % )
1. การซื้อสินค้าให้ตนเอง 51.1%
2. ซื้อสินค้าแจกลูกหลาน 26.9%
3. ใช้จ่ายซื้อเครื่องเซ่นไหว้ 21.4%
1. ค่าใช้จ่ายเครื่องเซ่นไหว้ 52.6%
2. เงินแต๊ะเอีย 28.2%
3. ค่าท�ำบุญ/ท่องเที่ยว 19.2%

ผลกระทบต่อธุรกิจ
1. ค่าใช้จ่ายเครื่องเซ่นไหว้ 52.6%
2. เงินอั่งเปาหรือแต๊ะเอีย 28.2%
3. ค่าใช้จ่ายท�ำบุญ/ท่องเที่ยว 19.2%

มุมมองต่อภาคธุรกิจ จากพฤติกรรมการจับจ่ายเทศกาลตรุษจีนปี 2562
ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย ประเมินผลกระทบต่อธุรกิจ SME ทีพ่ งึ่ พาก�ำลังซือ้ ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2562 ดังนี้
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องเซ่นไหว้ อาจไม่ได้รับอานิสงส์จากมาตรการคืนภาษี
มูลค่าเพิ่มอย่างเต็มที่ เนื่องจากผู้ซื้อเครื่องเซ่นไหว้ส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มแม่บ้าน/พ่อบ้าน หรือผู้อาวุโสของ
ครอบครัวที่สนใจซื้อเครื่องเซ่นไหว้ผ่านตลาดสดใกล้บ้านที่ค่อนข้างสะดวก และไม่ต้องฝ่าปัญหาจราจรรวมถึง
มลพิษทางอากาศที่ค่อนข้างวิกฤติในพื้นที่กรุงเทพฯ ขณะเดียวกัน ร้านค้าเครื่องเซ่นไหว้ในตลาดสดส่วนใหญ่
ก็อาจไม่มีระบบช�ำระเงินผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ภาครัฐก�ำหนด อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการ
กลุม่ เครือ่ งเซ่นไหว้ในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ทีม่ รี ะบบการช�ำระเงินทีส่ อดคล้องกับการคืนภาษีมลู ค่าเพิม่ อาจได้รบั
อานิสงส์จากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่นิยมซื้อเครื่องเซ่นไหว้ผ่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่ เนื่องจากมีการจัดชุดเครื่องเซ่นไหว้
แบบส�ำเร็จรูปที่อ�ำนวยความสะดวก
ธุรกิจประเภท เสือ้ ผ้า เครือ่ งใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไอที ของใช้สว่ นตัว น่าจะได้รบั อานิสงส์จากมาตรการ
คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงปัจจัยด้านการเลือกตั้ง ในช่วงเทศกาลตรุษจีนพอสมควร เนื่องจากส่วนใหญ่จะอาศัย
สิทธิประโยชน์นี้ ซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ให้กับตนเองและลูกหลาน เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีมูลค่าค่อนข้างสูง
จูงใจให้เกิดการขอใช้สทิ ธิ ประกอบกับผูป้ ระกอบการเหล่านี้ ส่วนใหญ่มรี ะบบการช�ำระเงิน รวมถึงการจดทะเบียน
ผู้ค้าที่สามารถออกใบรับรองการคืนภาษีได้ รวมถึงปัจจัยด้านการเลือกตั้ง ที่ส่งผลให้ประชาชนมีความมั่นใจ
และกล้าใช้จ่ายมากขึ้น
กลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่เช่าพื้นที่ในห้างสรรพสินค้า อาจเผชิญความท้าทายจากการเติบโต
ของธุรกิจ E-Commerce ประกอบกับปัญหาจราจรและฝุ่นละอองทางอากาศที่รุนแรงในพื้นที่กรุงเทพฯ ท�ำให้
แรงจูงใจต่อการซื้อของตามห้างสรรพสินค้าของกลุ่มที่มีการพักผ่อนในกรุงเทพฯ ช่วงเทศกาลตรุษจีนอาจมีจ�ำกัด
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อย่างไรก็ตาม คาดว่าน�้ำหนักทางด้านกิจกรรมท�ำบุญท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น จะส่งผลดีต่อ ธุรกิจ SME โดยเฉพาะ
จังหวัดที่ใกล้กรุงเทพฯและเป็นแหล่งท�ำบุญหรือแหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญ อาทิ อยุธยา นครปฐม ชลบุรี
กิจกรรมที่ท�ำในช่วงเทศกาลตรุษจีน
กิจกรรม

สัดส่วน (ร้อยละ)
2561

2562

1. พักผ่อนในกรุงเทพฯ
- รับประทานอาหารนอกบ้าน

74.7
6.9

81.3
7.3

- ซื้อของตามห้างฯ
- ชมภาพยนต์
- ท�ำบุญ
2. เดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัด
3. เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ
รวม

11.9
2.1
53.8
23.4
1.9
100.0

11.7
2.4
58.2
17.4
1.4
100.0

ธุรกิจที่คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบเชิงบวก
SME ที่ได้รับผลดีจาก
การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว/
ท�ำบุญต่างจังหวัด

ธุรกิจที่คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบเชิงลบ
ธุรกิจ SME ที่เช่าพื้นที่
ในห้างสรรพสินค้า

ที่มา : โพลล์ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ข้อเสนอแนะส�ำหรับผู้ประกอบการ SME ที่พึ่งพาก�ำลังซื้อช่วงเทศกาลตรุษจีน
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่า ในช่วงที่ตลาดก�ำลังเผชิญกับปัจจัยท้าทายทางด้านพฤติกรรมการใช้จ่าย
ที่เปลี่ยนแปลงไป จากปัจจัยด้านต่างๆ ที่เข้ามากระทบ อาทิ ด้านก�ำลังซื้อ และด้านมาตรการภาครัฐ ดังนั้น
ภาคธุรกิจ SME ที่คาดหวังก�ำลังซื้อของประชาชนในช่วงเทศกาลตรุษจีน อาจจ�ำเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ โดยผู้ประกอบการควรน�ำเสนอสินค้าและบริการในแบบคุ้มค่าคุ้มราคา และหลีกเลี่ยงการปรับ
ขึน้ ราคาในช่วงนี้ ส�ำหรับในส่วนของผูป้ ระกอบการ SME ทีผ่ ลิตสินค้าประเภทเครือ่ งเซ่นไหว้ ก็อาจพิจารณาจ�ำหน่าย
ชุดเซ่นไหว้ที่ประหยัด โดยลดทอนขนาดหรือปริมาณลงเพื่อเป็นทางเลือกส�ำหรับผู้มีก�ำลังซื้อไม่สูง ขณะเดียวกัน
ควรจัดโปรโมชั่นให้เข้มข้นมากขึ้น อาทิ การลดแลกชิงโชคของรางวัล เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจใช้จ่ายเงิน
ให้เร็วขึ้น
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ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการ SME ควรเร่งโฆษณาประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
ทีส่ อดคล้องกับมาตรการคืนภาษีมลู ค่าเพิม่ ของภาครัฐ เพือ่ ให้กลุม่ ทีส่ นใจร่วมกิจกรรมได้รบั ทราบถึงสิทธิประโยชน์
ดังกล่าว โดยต้องน�ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆ ในการขอคืนภาษีที่ละเอียดครอบคลุม อาทิ การช�ำระเงิน
ผ่านบัตรเดบิตผ่านผู้ค้าที่มีระบบ POS ที่ช่วยเก็บบันทึกการขาย รายละเอียดสินค้า การค�ำนวณยอดขาย และ
พิมพ์ใบก�ำกับภาษี โดยเชื่อมต่อกับเครื่องรับช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) โดยก�ำหนดวงเงินคืนสูงสุดไม่เกิน
1,000 บาท หรือยอดซื้อสินค้าและบริการไม่เกิน 20,000 บาท
ส�ำหรับผู้ประกอบการ SME อาทิ ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ สินค้าเสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งเช่าพื้นที่
ในห้างสรรพสินค้า ควรใช้โอกาสที่คนบางกลุ่มเดินทางมาซื้อเครื่องเซ่นไหว้ในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายมาสู่กิจการของตนเองมากขึ้น
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า เทศกาลตรุษจีนปี 2562 อาจเป็นช่วงที่ประชาชนมีแนวโน้มจับจ่ายเพิ่มขึ้น
จากช่วงปกติ อย่างไรก็ตาม คงต้องติดตามสภาพตลาดหลังจากผ่านพ้นเทศกาลตรุษจีนไปแล้วว่าจะเป็น
ในทิศทางใด ภายใต้ปจั จัยกดดันจากภาระหนีค้ รัวเรือนทีอ่ ยูใ่ นระดับสูง ภาวะเศรษฐกิจทีม่ คี วามเสีย่ งจากเศรษฐกิจ
โลกทีช่ ะลอตัว สงครามการค้าของประเทศต่างๆ ซึง่ ท�ำให้ภาคประชาชนค่อนข้างระมัดระวังการใช้จา่ ยพอสมควร
โดยเฉพาะกลุ่มประชากรที่มีรายได้ปานกลางลงมา ซึ่งก�ำลังซื้อยังฟื้นตัวได้ไม่รวดเร็วนัก
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