
 

   

 การจัดตั้งธุรกิจใหม การจัดตั้งกิจการใหมในเดือน ธ.ค. 62 มีการจัดตั้งกิจการใหม 3,158 รายหดตัวจาก

เดือนเดียวกันของปกอน 23.0% ในขณะที่การจัดตั้งกิจการใหมทั้งป 2562 มีจํานวนรวม 71,485 ราย หดตัวจาก

ปกอน 0.9% 

 สถานการณสําคัญทีส่งผลตอ SME  

 ผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (Covid-19) จากการประมาณการของ สสว. 

SME จะมีรายไดลดลงประมาณ 28,000 – 29,000 ลานบาท หรือประมาณ 0.7% ของ GDP SME 

เฉลี่ยรายไตรมาส และอาจกระทบตอ GDP SME ในไตรมาสแรกของปใหขยายตัวไดนอยกวาที่ สสว. 

คาดไวที่ประมาณ 3.0 - 3.5% 

 ประเด็นฝุน PM 2.5 คาดวาจะกระทบตอการใชจายรวมท้ังพฤติกรรมของผูบริโภคบาง  

 สถานการณภัยแลง สงผลตอรายไดเกษตรกร ซึ่ง SME จะไดรับผลกระทบจากการใชจายของ

ประชาชนท่ีลดลง 

 การสงออกของ SME ในเดือน ธ.ค. มีมูลคา 165,553.0 ลานบาท หดตัวจากชวงเดียวกันของปกอน 

11.4% และเมื่ออยูในรูปดอลลารสหรัฐจะมีมูลคา 5,530.0 ลานเหรียญสหรัฐ หดตัวเทากับ 3.2% โดยหากไม

รวมสินคาหมวดทองคําที่ยังไมไดข้ึนรูป (HS7108) จะหดตัว 0.2% โดยสัดสวนของมูลคาการสงออกของ SME 

ตอมูลคาการสงออกรวมเทากับ 28.9% 
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สถาณการณเดน (Hot Issue) : การแพรระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา 19 (Covid-19) 

           
 จากการประมาณการของ สสว. ไดประมาณการรายไดจากนักทองเที่ยวจีนในป 2563 พบวา จํานวนนักทองเท่ียวจีนท่ีเขามา

ทองเที่ยวในไทยจะมีประมาณ 11.1 - 11.3 ลานคน หรือมีการเติบโตประมาณ 1.6% - 3.5% ขณะที่การใชจายของนักทองเที่ยวชาวจีน 

คาดวาจะมีมูลคาประมาณ 550,000 –560,000 ลานบาท หรือเติบโตประมาณ 1.1% - 2.8% จากป 2562  

 ซึ่ง จากการที่เกิดโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา จะสงผลใหนักทองเที่ยวจีนลดลงจากที่คาดการณไวประมาณ 1 – 2 ลานคน หรือ    

หดตัวประมาณ 9.0% – 17.7% โดยธุรกิจเกี่ยวเนื่องของภาคการทองเท่ียว SME ไมวาจะเปนโรงแรม รานอาหาร การขนสง ศิลปะ

นันทนาการ ของขวัญของชํารวย เปนตน จะไดรับผลกระทบเปนลูกโซ โดยจากขอมูลของ สสว. พบวา รายไดของธุรกิจในภาคการทองเที่ยว

ทั้งประเทศ จะเปนรายไดที่เกิดจาก SME ประมาณ 58% ซึ่งคิดเปนรายไดท่ีจะลดลงจากสถานการณนี้ประมาณ 28,000 – 29,000       

ลานบาท หรือประมาณ 0.7% ของ GDP SME เฉลี่ยรายไตรมาส โดยจะกระทบตอ GDP SME ในไตรมาสแรกของป 2563 ใหขยายตัวได  

ต่ํากวาที่ สสว. คาดการณไวท่ีประมาณ 3.0 - 3.5% 

สถานการณอื่นๆ  

 
 

 
 

 

 สถานการณภัยแลง ซึ่งเริ่มสงผลตั้งแต

ปลายปท่ีผานมา และไดสรางความเสียหาย

ตอผลผลิตทางการเกษตร โดยภาครัฐไดมี

มาตรการในการบรรเทาผลกระทบใหกับ

เกษตรกรแลวนั้น 

สสว. คาดวาสถานการณดั งกลาว มี

ระยะเวลาไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่ง

เปนชวงเขาสูฤดูฝน โดยจะสงผลตอรายได

ของเกษตรกร ทําใหการใชจายของประชาชน

ในสวนภูมิภาคลดลง ซึ่งจะกระทบตอ SME 

ในพื้นที่น้ันๆ  

ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมของ SME อาจ

ไดรับผลกระทบบางในกรณีที่อยูใกลพื้นที่

การเกษตร ซึ่งอาจมีปริมาณน้ําดิบไมเพียงพอ 

  สถานการณและประเด็นท่ีอาจสงผลกระทบตอ SME ในอกี 3 เดอืนขางหนา 

 สําหรับปญหาเรื่องฝุน PM 2.5 ทาง สสว. 

คาดวาจะกระทบตอการใช จ ายรวมทั้ ง

พฤติกรรมของผูบริ โภคบาง เนื่องจากมี

คาใชจายเพ่ือดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น และอาจ

ออกนอกบานเพื่อจับจายใชสอยนอยลง แต

อาจเปลี่ยนไปซื้อสินคาอุปโภคบริโภคผาน

ชองทางออนไลนหรือแมแตการสั่ง delivery 

food ผานทางแอปพลิเคชั่นตางๆ ทดแทน 

ทั้งนี้สถานการณดังกลาว เปนสถานการณ

ระยะสั้น ที่ เกิดขึ้นเปนประจําทุกป  และ

ภาครัฐใหความสําคัญกับการแกปญหามาก

ขึ้น ทําใหในระยะยาวสถานการณนาจะมี

แนวโนมท่ีดีกวาในปจจุบัน 

VS 

 สถานการณความขัดแยงระหวางอิหราน

และสหรัฐ คาดวาจะไมขยายผลในวงกวาง 

และไมนาจะสงผลกระทบตอ SME มากนัก

เนื่องจาก SME มีสัดสวนการมูลคาสงออกไป

ยังอิหรานเพียน 0.1% ของการสงออกของ 

SME ทั้งหมด และคาดวาสถานการณไมนาจะ

ลุกลามไปยังกลุมประเทศขางเคยีง ที่มีสัดสวน

ประมาณ 2.1% ของมูลคาการสงออกของ 

SME ทั้งหมด 

สําหรับกลุมประเทศตะวันออกกลาง 

นับเปนตลาดสงออกที่มีศักยภาพของ SME 

โดยสินคาสงออกที่สําคัญ ไดแก อัญมณีและ

เครื่องประดับ ยานยนตและชิ้นสวนยานยนต 
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สวนติดตามและวิเคราะหสถานการณ 

ฝายวิเคราะหสถานการณและเตือนภัยทางเศรษฐกิจ 

 

 การสงออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ภาพรวมของสถานการณการสงออกของ SME เดือนธนัวาคม 2562 

 การสงออกของ SME ในเดือน ธ.ค. มีมูลคา 165,553.0 ลานบาท หดตัวจากชวงเดียวกันของปกอน 11.4% และเมื่ออยูในรูปดอลลาร

สหรัฐจะมีมูลคา 5,530.0 ลานเหรียญสหรัฐ หดตัวเทากับ 3.2% โดยหากไมรวมสินคาหมวดทองคําที่ยังไมไดขึ้นรูป (HS7108) จะหดตัว 

0.2% โดยสัดสวนของมูลคาการสงออกของ SME ตอมูลคาการสงออกรวมเทากับ 28.9%  

 

 การสงออกของ SME ในเดือนนี้ยังคงหดตัวตอเนื่องจากเดือน

กอน สาเหตุหลักยังคงมาจากการสงออกทองคําเพ่ือเก็งกําไรท่ีหดตัว

ถึง 44.7% และราคาน้ํามันโลกที่ยังคงลดลง สําหรับคาเงินบาท  

ยังคงแข็งคาเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค ยังสงผล

ทางลบตอสินคาสงออกที่สําคัญ ท้ังสินคาเกษตรโดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ขาว มันสําปะหลัง ยางพารา และสินคาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเม็ด

พลาสติกที่หดตัวตามราคาน้ํามันโลก ในขณะที่สงครามการคา 

จีน - สหรัฐ ยังคงสงผลทางบวกตอการสงออกของ SME  

 เมื่อพิจารณามูลคาการสงออกของ SME ตามตลาดสงออก

หลัก พบวาตลาดที่ขยายตัวในเดือนนีย้ังคงเปนตลาดจีนและ

ตลาดสหรัฐ สวนตลาดอาเซียน ญี่ปุน สหภาพยุโรป และตลาด

อ่ืนๆ โดยรวมยังคงหดตัว  

 การสงออกของ SME ไปจีนยังคงขยายตัวได 7.2% มาจากการ

ขยายตัวของสินคาในกลุม ผลไมสดและผลไมแปรรูป (+83.3%)

กลุมยางและผลิตภัณฑยาง (+27.2%) และสินคากลุมไมและไม

แปรรูปที่กลับมาขยายตัวตอเนื่องเปนเดือนท่ีสอง (+12.7%) 

ขณะที่ตลาดสหรัฐขยายตัว 13.2% จากสินคากลุมยางและ

ผลิตภัณฑยาง (+37.7%) กลุมอุปกรณไฟฟาและสวนประกอบ     

(+28.8%) และกลุมเฟอรนิเจอร (+183.2%) 

 การสงออกไปญี่ปุนและกลุมอาเซียนหดตัว 4.5% และ 0.4% 

ตามลําดับ จากการหดตัวของสินคาในกลุมพลาสติกและผลิตภัณฑ 

และกลุมเครื่องจักร คอมพิวเตอรและอุปกรณ เปนหลัก ในขณะที่

กลุม CLMV กลับมาขยายตัวได 10.7%  

 เมื่อพิจารณารายกลุมสินคา พบวาสินคาสงออกท่ีสําคัญของ  

SME 5 ลําดับแรกของ SME เดือน ธ.ค. หดตัวลง 9.9% จากการ

หดตัวของสินคากลุมอัญมณีและเครื่องประดับ กลุมพลาสติกและ

ผลิตภัณฑ และกลุมเครื่องจักร คอมพิวเตอรและอุปกรณ ในขณะท่ี

สินคากลุมยานยนตและสวนประกอบ ขยายตัวไดสูงในตลาด

อาเซียน (+32.1%) และสหภาพยุโรป (+38.0%) 
ทีม่า : กรมศุลกากร  

ประมวลผลโดย สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

 

  การคาระหวางประเทศของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 
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ภาพรวมของสถานการณการสงออกของ SME ป 2562 

 

 มูลคาการสงออกของ SME ป 2562 มีมูลคา 2,337,682.1 ลานบาท 

ขยายตัวจากชวงเดียวกันของปกอน 0.1% และเมื่ออยูในรูปดอลลารสหรัฐ

จะมีมูลคา 75,477.1 ลานเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเทากับ 3.6% แตหาก   

ไมรวมสินคาในหมวดทองคํา (HS 7108) จะหดตัว 0.7% โดย SME      

มีสัดสวนมูลคาการสงออกตอการสงออกรวมเทากับ 30.6% 

 ขณะที่การสงออกรวมทั้ งหมดของประเทศมีมูลคา 246,244.5           

ลานเหรียญสหรัฐ หดตัวจากปกอน 2.7%  

 ตลาดส งออกหลักของ SME ป  2562 ขยายตั วได ในตลาดจีน 

สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป สวนตลาดญี่ปุน และตลาดอาเซียนหดตัว

ลง โดยการสงออกไปยังกลุม CLMV ที่หดตัวลงถึง 11.5% ในขณะทีก่าร

สงออกไปยังตลาดในกลุม ASEAN+6 หดตัวเกือบทุกประเทศ ยกเวน 

ออสเตรเลียและอินเดียที่ขยายตัวได 

                                                                                                                             

 

 
ที่มา : กรมศลุกากร 
ประมวลผลโดย : สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 สําหรับสินคาสงออกสําคัญของ SME ที่ขยายตัวไดในป 2562 

ไดแก กลุมอัญมณีและเครื่องประดับ (ไมรวมทองคํา) ขยายตัว 13.2%         

กลุมผลไมสดขยายตัว 34.4% และกลุมเครื่องใชและอุปกรณไฟฟา 

ขยายตัว 1.1% สินคาอื่นๆ ที่ขยายตัว ไดแก เฟอรนิเจอร อาหารแปร

รูป เครื่องหนัง เปนตน 

“ในสวนของสถานการณการสงออกของ SME ในป 2563 สสว. คาดวา

นาจะมีแนวโนมกลับมาขยายตัวไดอีกครั้ง โดยปจจัยท่ีจะสงผลกระทบท้ัง

ดานบวกและลบยังคงเปน สงครามการคา จีน-สหรัฐ ที่เริ่มมีสัญญาณที่

ผอนคลายลง สวนคาเงินบาทคาดวานาจะแข็งคาในระดับท่ีนอยกวาหรือ

ออนคากวาในป 2562 ซึ่ง สสว. กําลังดําเนินแผนเพื่อสนับสนุน SME    

ในการเปดชองทางตลาดใหมๆ ที่มีศกัยภาพ เชน ประเทศในแถบเอเชียใต       

กลุมตะวันออกกลาง กลุมแอฟริกา และกลุมยุโรปตะวันออก” 

  การคาระหวางประเทศของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 
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 การจัดตัง้และยกเลกิกิจการนติบิุคคล ประจําเดอืนธันวาคม 2562 

การจัดตัง้-ยกเลกิกจิการนติบุิคคลรายเดอืน ป 2562 
 

การจัดตั้งธุรกจิใหม เดอืนธนัวาคม 2562 

 การจัดตัง้กจิการใหมในเดอืนธันวาคม 2562  

 

การจัดตั้งกิจการใหมในเดือน ธ.ค. 62 มีการจัดตั้งกิจการใหม 3,158 ราย หดตวัจากเดือนเดียวกันของปกอน 23.0% โดยประเภทธุรกิจ

จัดตั้งใหม 3 อันดับแรก ไดแก ธรุกิจกอสรางอาคารท่ัวไป จํานวน 287 ราย คิดเปน 9.1% รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย จํานวน 236 ราย 

คิดเปน 7.5% และธรุกิจภัตตาคาร/รานอาหาร จํานวน 104 ราย คิดเปน 3.3% 

ในขณะท่ีการจัดตั้งกิจการใหมในป 2562 มีจํานวนรวม 71,485 ราย หดตัวจากปกอน 0.9% โดยประเภทธุรกิจจัดตั้งใหมสูงสุด 

3 อันดับแรก ไดแก ธุรกิจกอสรางอาคารทั่วไป จํานวน 6,436 ราย คิดเปน 9.0% รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย จํานวน 4,170 ราย 

คิดเปน 5.8% และธุรกิจภัตตาคาร/รานอาหาร จํานวน 2,113 ราย คิดเปน 3.0%  
 

การยกเลกิกจิการ เดอืนธันวาคม 2562 

 การยกเลกิกจิการในเดอืนธันวาคม 2562  

 

การยกเลิกกิจการในเดือน ธ.ค. 62 มีกิจการยกเลิก 5,666 ราย ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปกอน 2.8% โดยประเภทธุรกิจยกเลิก

กิจการ 3 อันดับแรก ไดแก ธุรกิจกอสรางอาคารทั่วไป จํานวน 496 ราย คิดเปน 8.8% รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย จํานวน 296 ราย 

คิดเปน 5.2% และธุรกิจภัตตาคาร/รานอาหาร จํานวน 151 ราย คิดเปน 2.7% 

ในขณะที่การยกเลิกกิจการป 2562 มีจํานวนรวม 22,129 ราย ขยายตัวจากปกอน 1.6% โดยประเภทธุรกิจยกเลิกกิจการสูงสุด 3 

อันดับแรก ไดแก ธรุกิจกอสรางอาคารท่ัวไป จํานวน 2,052 ราย คิดเปน 9.3% รองลงมาคือธุรกิจอสังหาริมทรัพย จํานวน 1,311 ราย คิดเปน 

5.9% และธุรกิจภัตตาคาร/รานอาหาร จํานวน 574 ราย คิดเปน 2.6% ตามลําดับ 
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกจิการคา 

 

  การจัดตัง้และยกเลิกกจิการนติิบุคคล 
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