
สถานการณ์ SME และ แนวโน้มปี 2564



GDP SME H1/2562

ขยายตัว 3.5%
+ ปัจจัยบวก
• ภาคการทอ่งเที่ยวยังคงขยายตัว จาก
นทท เอเชียอื่นๆ เช่น อนิเดยี ญี่ปุน่ 
เกาหล ีมาทดแทน นทท จีน
• การสง่ออกของ SME ไดร้ับผลกระทบ
จาก Trade war คอ่นขา้งนอ้ย

- ปัจจัยลบ
• การส่งออกของประเทศ/SME หดตัว
• การลงทุนและการบริโภคชะลอตัว
• รายได้เกษตรกรลดลง
• อุทกภัยหลายพืน้ท่ี

GDP SME H2/2562
+ ปัจจัยบวก
• ภาคการทอ่งเที่ยวยังเติบโต
• ภาคการคา้โดยเฉพาะ e-commerce
• มาตรการภาครัฐ กระตุน้การใช้จา่ย 
และทอ่งเที่ยว

- ปัจจัยลบ
• การสง่ออกของประเทศ/SME ยังหดตัว
• การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนยัง
ชะลอตัว

GDP SME ป ี2563 – 2564
ขยายตัว 3.0 - 3.5 % ชะลอตัวตามเศรษฐกจิในภาพรวมของประเทศ 
โดยมีภาคการค้าและภาคการบริการเป็นกลไกหลักในการเตบิโตของ SME

ปัจจัยเส่ียง
• เศรษฐกิจโลกชะลอตัว+สงครามการค้า (หากยืดเยื้อ)
• ค่าเงนิบาทแข็ง
• สัดส่วนหนีภ้าคครัวเรอืนยังสูง
• การขอสินเชื่อ SME ท าได้ยากขึน้ – NPL สูง

ปัจจัยสนับสนุน
• มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาล
• โครงการลงทุนขนาดใหญ่จากภาครัฐ
• ภาคการท่องเที่ยวยังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
• การเติบโตของ e-commerce



➢สาขาธุรกจิ ที่ SME มีสัดส่วน GDP 
ค่อนข้างมากและเติบโตไดด้ ีในครึ่ง
แรกของปี 2562 จะอยู่ในภาคการค้า
และบรกิารเป็นหลัก

➢ส าหรับ SME ในภาคการผลติซึ่ง
สว่นใหญ่เป็นผู้ผลิตสินค้าวัตถุดิบและ
สนิค้าขั้นกลาง จึงไดร้ับผลกระทบจาก
การหดตัวของภาคการส่งออก ยกเว้น 
การผลติอาหารและเคร่ืองด่ืม สนิค้า
เกษตรแปรรูป โดยเฉพาะผลไมส้ดและ
แปรรูปที่ยังเติบโตได้ดี

สาขาธุรกจิ SME ดาวเด่น ในปี 2563-2564

• ธุรกิจที่พัก ร้านอาหาร บริการการจอง
• ธุรกิจด้านศลิปะ บันเทิง กีฬา และนันทนาการ

• ธุรกิจ e-comerce
• ธุรกิจบริการขนส่งพัสดุ

• ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง
กับสัตว์เลี้ยง

• ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

สาขาธุรกิจดาวร่วง

• ธุรกิจไม้แปรรูป • ร้านขายของช า (แบบดั้งเดิม) • ธุรกิจร้านถ่ายรูป



การข้ึนค่าแรงงานข้ันต ่า ปี 2563 ปรับเพิม่ข้ึนเฉล่ียร้อยละ 1.6 ส่งผลกระทบต่อ SME อย่างไร

สาขาธรุกิจ SME ท่ีได้รับผลกระทบ

0.95% 0.82%
0.80% 0.66% 0.52%

เพิม่รายไดข้องกลุม่ผูใ้ชแ้รงงาน

เกดิการบรโิภคในระบบเศรษฐกจิมากข้ึน 

ผลกัดนัให ้SME ตอ้งเพิม่ประสทิธภิาพและ

ผลติภาพแรงงาน

ธุรกจิการสง่ออก ลดโอกาสในการใชเ้ป็น

ขอ้อา้งในการกดีกนัทางการคา้ที่ไม่ใช่ภาษี

จากประเทศผูน้ าเขา้

ตน้ทนุธุรกจิเพิม่ 

อาจน าไปสูภ่าวะเงนิเฟ้อและ

ค่าครองชีพที่สูงข้ึน

SME ที่ใชแ้รงงานเขม้ขน้

จะหนัไปจา้งแรงงานต่างดา้วที่

ไม่ไดจ้ดทะเบยีนมากข้ึน

ตน้ทนุที่สูงข้ึนท าใหสู้ญเสยี

ความสามารถในการแข่งขนั

ขอ้ดี ขอ้เสีย



ค่าเงินบาทแข็งค่า กระทบต่อ SME

สาเหตุ
• อัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริง (Real Interest Rate) ของไทย ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นตามเงินเฟ้อท่ีลดลงอย่างรวดเร็วในช่วง 6 เดือนแรกของปี
• ความผิดหวังจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประธานาธิบดี Trump
• ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยท่ีเพ่ิมขึ้นตามการ ส่งออกท่ีฟื้นตัวเร็วกว่า
• แรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติ



ค่าเงินบาทแข็งค่า กระทบต่อ SME (ต่อ)

ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 9 ตค. 62

สาเหตุ
• เงินทุนไหลเข้าเพื่อเตรียมลงทุนในหุ้น
• เงินหยวนไม่ได้อ่อนค่าลงอย่างท่ีตลาดคาดไว้
• ราคาทองปรับตัวขึ้นสวนทางกับเงินดอลลาร์ ท าให้มีแรงขาย

ดอลลาร์ซื้อบาทขึ้น

ส่งผลกระทบต่อ SME
• ในระยะสั้น SME สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันในด้าน

การส่งออก โดยใน 10 เดือนแรก ส่งออกลดลงร้อยละ 0.4
• SME กลุ่มน าเข้าสินค้าวัตถุดิบและทุนจะได้ประโยชน์
ผลกระทบรายกลุ่ม
• กลุ่มผู้ส่งออกท่ีใช้วัตถุดิบในประเทศ (Local content) ผลิต

สินค้าและบริการเพ่ือการส่งออก จะได้รับผลกระทบจากผลก าไร
จากการส่งออกลดลง จนอาจมีผลต่อสภาพคล่องทางการเงิน

• กลุ่มผู้ส่งออกท่ีมีการน าเข้าวัตถุดิบหรือสินค้าขั้นกลาง (Import 
content) สูง กลุ่มนี้อาจมีผลชดเชยผลดี-ผลเสียของค่าเงินบาท
เปล่ียนแปลงได้ ท าให้ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก 

• กลุ่มท่ีมีการน าเข้าวัตถุดิบสูงมาผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศ จะ
ได้รับผลดีท่ีสามารถลดต้นทุนการน าเข้าได้

ผลกระทบการท่องเที่ยว
• นักท่องเท่ียวลดลง หันไปเท่ียวประเทศเพ่ือนบ้านท่ีค่าเงินถูกกว่า
• ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการท่องเท่ียว เนื่องจากนักท่องเท่ียว

ลดการใช้จ่ายลง หรือ มีการใช้จ่ายเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น
• ผู้ประกอบการอาจขาดรายได้ เนื่องจากไม่สามารถปรับราคา

ค่าท่ีพักหรือค่าแพคเกจทัวร์ได้ตามค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าขึ้นได้

แนวโน้มการแข็งค่าเงินบาทในอนาคต
• ธนาคารกลางสหรัฐ ลดดอกเบ้ียเร็วกว่า ธปท.
• ทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐในอนาคตอาจลงไปต่ ากว่าดอกเบ้ียไทย
• นักลงทุนน าเงินเข้ามามาก เมื่อตลาดเกิดใหม่อ่ืนๆ มีความผันผวนสูง


