
 

   

 

 เศรษฐกิจโลกปนี้อยูในทิศทางการขยายตัวชาที่สุดนับตั้งแตเกิดวิกฤตการเงินครั้งกอนเมื่อป 2552 

สืบเนื่องจากสงครามการคาระหวางสหรัฐฯ และจีนที่สงผลกระทบเปนวงกวาง พรอมปรับลดประมาณการ

การเติบโตของเศรษฐกิจโลกลงเหลือเพียง 3.0% ในป 2562 และ 3.4% ในป 2563 ในขณะที่เศรษฐกิจไทย

ไตรมาสที่ 3/62 ขยายตัวได 2.4% จากการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ และในไตรมาสที่ 4 ยังจะได 

แรงหนุนเพ่ิมเติมจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจภาครัฐและการฟนตัวของนักทองเที่ยวตางชาติสงผลให 

GDP ไตรมาสที่ 4 นาจะเติบโตดีขึ้นกวาไตรมาสที่ 3 

 การสงออกของ SME ในเดือน ต.ค. มีมูลคา 180,737.9 ลานบาท หดตัวจากชวงเดียวกันของ       

ปกอน 10.7% และเมื่ออยูในรูปดอลลารสหรฐัจะมีมูลคา 5,971.0 ลานเหรียญสหรัฐ หดตัวเทากับ 4.8% 

โดยหากไมรวมสินคาหมวดทองคําที่ยังไมไดขึ้นรูป (HS7108) จะหดตัว 3.6% โดยสัดสวนของมูลคา   

การสงออกของ SME ตอมูลคาการสงออกรวมเทากับ 28.8% 

 การจัดตั้งธุรกิจใหม เดือน ต.ค. 62 มีการจัดตั้งกิจการใหม 5,751 ราย หดตัวจากเดือนเดียวกันของ

ปกอน 7.2% โดยมี 3 อันดับของการจดจัดตั้งธุรกิจใหม ไดแก ธุรกิจสรางอาคารทั่วไป จํานวน 524 ราย 

คิดเปน 9.1% ธุรกิจอสังหาริมทรัพย จํานวน 323 ราย  คิดเปน 5.6%  และ ธุรกิจภัตตาคาร/รานอาหาร 

จํานวน 193 ราย คิดเปน 3.4% 

พฤศจิกายน 

 GDP SME มูลคา GDP SME ไตรมาสที่สามของป 2562 ขยายตัวได 3.1% เทากับไตรมาสกอน 

โดยมีมูลคา 1.81 ลานลานบาท คิดเปนสัดสวน 43.6% ตอ GDP รวมทั้งประเทศ เพ่ิมขึ้นจากสัดสวน 

42.6% ในไตรมาสกอน สงผลใหใน 9 เดือนแรกของป 2562 GDP SME ขยายตัวได 3.3% 



 [รายงานสถานการณวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม] พฤศจกิายน 2562 

 

 ร ายงานสถานการณวิ สาห กิจขนาดกลางและขนาดยอม  ร าย เ ดือน  ฝ า ยวิ เคร าะหสถานการณ แล ะ เ ตือนภัยทาง เศรษฐกิ จ  หนา 2-9 

 

 แนวโนมเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ป 2563 

แนวโนมเศรษฐกิจโลก ป 2563 

 GDP โลกมีทิศทางชะลอตัวลง ตามการคาดการณของ IMF : กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ไดเผยรายงาน World 

Economic Outlook (WEO) ฉบับใหม ซึ่งทํานายวาเศรษฐกิจโลกปนี้อยูในทิศทางการขยายตัวชาที่สุดนับตั้งแตเกิดวิกฤตการเงินครั้งกอน

เมื่อป 2552 สืบเนื่องจากสงครามการคาระหวางสหรัฐฯ และจีนที่สงผลกระทบเปนวงกวาง พรอมปรับลดประมาณการการเติบโตของ

เศรษฐกิจโลกลงเหลือเพียง 3.0% ในป 2562 และ 3.4% ในป 2563 จากตัวเลขคาดการณกอนหนาที่ระดับ 3.3% และ 3.6% 

 
ขอมูลจาก https://thestandard.co/world-economic-outlook/ 

 เฟดสงสัญญาณคงดอกเบี้ย : ในเดือนธันวาคม 2562 โดยที่โอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ยในปหนามีสูงกวาการปรับขึ้น ซึ่ง

เศรษฐกิจสหรัฐมีทิศทางขยายตัวอยางตอเนื่องถึงแมเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยลงถึง 3 ครั้ง เมื่อผนวกกับความคืบหนาการเจรจาการคา 

สะทอนวา เฟดยังคงไมลดดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไป สําหรับโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปหนามีมากกวาโอกาสการปรับขึ้น 

เน่ืองจากไมมีสัญญาณใดๆ ที่บงช้ีถึงภาวะรอนแรงทางเศรษฐกิจ แตอาจมีความเสี่ยงจากสงครามทางการคาสหรัฐกับจีน ภาวะการชะลอตัว

ในการลงทุนของภาคธุรกิจ และความออนแอของเศรษฐกิจตางประเทศ  

 เศรษฐกิจจีนสงสัญญาณชะลอตัว : แตการผอนคลายนโยบายการเงินอาจเปนไปอยางจํากัด แมจีนจะมียอดอัตราเงินเฟอสูงสุดใน

รอบ 8 ป แตการชะลอตัวทางเศรษฐกิจอาจกดดันใหจีนสนับสนุนการเติบโตผานภาคการคลังและการเงนิจากการประกาศปรับลดอัตราสวนเงิน

ลงทุนขั้นต่ําสําหรับโครงการลงทุนทาเรือและโครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสงเหลือ 20% จาก 25% 

 ราคาน้ํามันมีทิศทางลดลงอยางตอเน่ืองในป 2563 : ราคาน้ํามันปรับลดลง สถานการณอุปทานน้ํามันทั่วโลกบรรเทาลงอยาง  

มีนัยสําคัญในไตรมาส 4/2561 จากอุปทานที่ปรับเพ่ิมขึ้นท้ังจากประเทศนอกกลุม OPEC และกลุม OPEC ดังนั้น จึงปรับลดประมาณการ

ราคาน้ํามันดบิดูไบในป 2562 และป 2563 ลงมาอยูท่ี 67 ดอลลาร/บารเรล และ 65 ดอลลาร/บารเรล ตามลําดับ 

 

 

 

 

  คาดการณแนวโนมเศรษฐกจิ ป 2563 



 [รายงานสถานการณวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม] พฤศจกิายน 2562 

 

 ร ายงานสถานการณวิ สาห กิจขนาดกลางและขนาดยอม  ร าย เ ดือน  ฝ า ยวิ เคร าะหสถานการณ แล ะ เ ตือนภัยทาง เศรษฐกิ จ  หนา 3-9 

 

 แนวโนมเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย 

แนวโนมเศรษฐกิจไทย ป 2563 

 เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ป 2562 : ยังใหภาพที่ชะลอตัว ตามผลกระทบจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกที่สวนหนึ่งไดรับ

ผลกระทบจากสงครามการคา ประเด็นคาเงินบาทที่ลดทอนขีดความสามารถทางการแขงขันดานราคาของผูสงออก ทามกลางการลงทุนทั้ง

ภาครัฐและเอกชนที่ยังโตในกรอบจํากัด ในขณะท่ีการใชจายครัวเรือนยังสามารถเปนตัวหนุนเศรษฐกิจไทยไดอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม การ 

ใชจายครัวเรือนยังเปนตัวขับเคลื่อนหลักของการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ซึ่งในไตรมาสที่ 4 ยังจะไดแรงหนุนเพ่ิมเติมจากมาตรการกระตุน

เศรษฐกิจภาครัฐและการฟนตัวของนักทองเทีย่วตางชาติสงผลให GDP ไตรมาสที่ 4 นาจะเติบโตดีข้ึนกวาไตรมาสท่ี 3 (ขอมูลจากศูนยวจิัยกสิกร

ไทย, ECONOMIC BRIEF ปที่ 25 ฉบับที่ 3832, วันที1่8 พฤศจิกายน 2562) 

 การบริโภคภาคเอกชน : ขยายตัวในเกณฑดีที่ 4.2% ตอเนื่องจากการขยายตัว 4.6% ในไตรมาสกอนหนา โดยไดรับปจจัย

สนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟอ และอัตราการวางงานที่ยังอยูในระดับต่ําและการดําเนินมาตรการดูแลผูมีรายไดนอยของภาครัฐ 

การขยายตัวของการใชจายภาคครัวเรือนในไตรมาสน้ี สอดคลองกับการขยายตัวตอเนื่องของเครื่องช้ีดานการใชจายสาํคัญๆ โดยเฉพาะดชันี

ปริมาณการใชไฟฟาภาคครัวเรือนดัชนีปริมาณการจําหนายน้ํามันเบนซิน แกสโซฮอล และนํ้ามันดีเซล และดัชนีปริมาณการนําเขาสินคา

หมวดสิ่งทอเครื่องนุงหม ซึ่งขยายตัว 8.3% 4.7% และ 5.0% ตามลําดับ ในขณะที่ยอดขายรถยนตนั่งสวนบุคคลปรับตัวลดลง 6.5%  

 ความเชื่อมั่นของผูบริโภคเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม : อยูที่ระดับ 60.8 เทียบกับระดับ 64.8 ในไตรมาสกอนหนา  การใช

จายเพ่ือการอุปโภคของรัฐบาลขยายตัว 1.8% เรงข้ึนจากการขยายตัว 1.1% ในไตรมาสกอนหนา อัตราการเบิกจายงบประมาณรายจายรวม

ในไตรมาสนี้อยูท่ี 21.0% (สูงกวาอัตราเบิกจาย 20.5% ในไตรมาสเดียวกันของปกอน) (ขอมูลจากกองยุทธศาสตรและการวางแผนเศรษฐกิจ

มหภาค สศช., ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สาม และแนวโนมป 2562 – 2563) 

 การลงทุนรวม : เพ่ิมขึ้น 2.8% เรงขึ้นจากการขยายตัว 1.9% ในไตรมาสกอนหนา โดยการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว 2.4% 

เปนผลจากการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรที่ขยายตัว 3.1% ในขณะที่การลงทุนในสิ่งกอสรางทรงตัวสวนการลงทุนภาครัฐเพิ่มขึ้น 3.0% 

โดยการลงทุนของรัฐบาลขยายตัว 5.6% และการลงทุนของรัฐวิสาหกิจเพิ่มข้ึน 0.8% สําหรับอัตราการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน

ในไตรมาสนี้อยูที่ 21.6%  

 อัตราเงินเฟอไทย : ขยายตัวเล็กนอย ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป (CPI) หรืออัตราเงนิเฟอในเดือน พ.ย. 62 อยูที่ 102.61 ขยายตัว

จากชวงเดียวกันของปกอน 0.21% สงผลใหอัตราเงินเฟอในชวง 11 เดือนแรก (ม.ค. - พ.ย.) ของป 2562 ขยายตัวโดยเฉลี่ยเทากับ 0.69% 

สวนดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน (CORE CPI) พ.ย. 62 อยูที่ 102.77 ขยายตัว 0.47% จากชวงเดียวกันของปกอน สงผลใหอัตราเงินเฟอ

พ้ืนฐานในชวง 11 เดือนของป 2562 ขยายตัวโดยเฉลี่ยเทากับ 0.53% (ขอมูลจากสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา กระทรวง

พาณิชย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  คาดการณแนวโนมเศรษฐกจิ ป 2563 



 [รายงานสถานการณวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม] พฤศจกิายน 2562 

 

 ร ายงานสถานการณวิ สาห กิจขนาดกลางและขนาดยอม  ร าย เ ดือน  ฝ า ยวิ เคร าะหสถานการณ แล ะ เ ตือนภัยทาง เศรษฐกิ จ  หนา 4-9 

 
  ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 

 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (GDP SME) 

GDP SME ไตรมาสท่ี 3 ของป 2562 

 มูลคา GDP SME ไตรมาสที่สามของป 2562 ขยายตัวได 3.1% เทากับไตรมาสกอนโดยมีมูลคา 1.81 ลานลานบาท คิดเปนสัดสวน 

43.6% ตอ GDP รวมทั้งประเทศ เพ่ิมขึ้นจากสัดสวน 42.6% ในไตรมาสกอน สงผลใหใน 9 เดือนแรกของป 2562 GDP SME ขยายตัวได 3.3% 

 ตามท่ีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดประกาศตัวเลข GDP ไตรมาสที่สามของป 2562 เมื่อวันที่ 18 

พฤศจิกายน 2562 ที่ผานมา โดยมีอัตราการขยายตัว 2.4% ขยายตัวเรงข้ึนเล็กนอยจาก 2.3%ในไตรมาสกอน และในชวง 9 เดือนแรกของป 

2562 เศรษฐกิจไทยขยายตัว 2.5% 

 ปจจัยสนับสนุนสําคัญมาจากการขยายตัวของอุปสงคภายในประเทศ ไดแกการบริโภคภาคครัวเรือน การบริโภคภาครัฐบาล และ

การลงทุนรวม สวนภาคการสงออกและนําเขาสินคาหดตัวตอเนื่อง โดย GDP ภาคการเกษตรและภาคบริการมีการขยายตัว ในขณะที่ภาค    

การผลิตยังคงไดรับผลกระทบจากอุตสาหกรรมท่ีเนนการผลิตเพ่ือสงออก เปนหลัก 

 ในสวนของสาขาธุรกิจ SME ที่ขยายตัวไดดีกวาไตรมาสที่แลว ไดแก ธุรกิจบริการท่ีพักแรมและบริการดานอาหาร ธุรกิจการเงิน

และการประกันภัย ธุรกิจดานศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ และบริการขนสงและสถานที่เก็บสินคา ขณะที่ SME ในธรุกิจคาปลีกคา

สง และธุรกิจบริการขอมูลขาวสารและการสื่อสาร ยังคงเปนธุรกิจที่ขยายตัวไดดีตอเนื่องแมวาจะชะลอตัวลงจากไตรมาสที่แลว  

 สําหรับ SME สาขาธุรกิจที่ชะลอตัวลงจากไตรมาสท่ีแลว ไดแก ธุรกิจกอสราง โดยชะลอตัวตามการกอสรางที่อยูอาศัยในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑล รวมทั้งเขตเทศบาล สาขาธุรกิจที่สําคัญอ่ืนๆ ที่ชะลอตัวลง ไดแก ธุรกิจบริการดานอสังหาริมทรัพย และธุรกิจบริการ

ทางวิชาชีพฯ 

 ธุรกิจ SME สาขาการผลิตหดตัวลง 1.5% ตอเนื่องจากการหดตัว 0.2% ในไตรมาสกอน ซึ่งมาจากการ  หดตัวของอุตสาหกรรม

วัตถุดิบ เชน การพิมพ ยางและพลาสติก และอุตสาหกรรมสินคาทุนและเทคโนโลยี เชน เครื่องจักร คอมพิวเตอรและอุปกรณ ซึ่งสวนหนึ่งมา

จากการหดตัวของภาคการสงออก 

 
 



 [รายงานสถานการณวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม] พฤศจกิายน 2562 

 

 ร ายงานสถานการณวิ สาห กิจขนาดกลางและขนาดยอม  ร าย เ ดือน  ฝ า ยวิ เคร าะหสถานการณ แล ะ เ ตือนภัยทาง เศรษฐกิ จ  หนา 5-9 

 

 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (GDP SME) 

GDP SME ไตรมาสท่ี 3 ของป 2562 

 

 สําหรับภาพรวมการเติบโตของ GDP SME ใน 9 เดือนแรกของป 2562 แมวา GDP SME จะมีแนวโนมชะลอตัวลงอยาง

ตอเนื่องตั้งแตไตรมาสแรกของป แตยังคงขยายตัวไดสูงกวาการขยายตัวของเศรษฐกิจในภาพรวมท้ังประเทศ และพบวาปจจัยที่สําคัญตอการ

ขยายตัวของธุรกิจ SME ยังคงมาจากธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับภาคการทองเท่ียว ซึ่งไดรับอานิสงสจากการขยายตัวของจํานวนนักทองเที่ยว

โดยเฉพาะนักทองเที่ยวจากเอเชียใต และเอเชียตะวันออกอื่นๆ นอกเหนือจากนักทองเที่ยวจีน นอกจากนี้ ธรุกิจ SME ภาคการคาปลีกคาสง 

และธุรกิจบริการขนสงพัสดุ ยังคงเติบโตไดสูงจากการขยายตัวของ e-commerce  

 สําหรับในชวงไตรมาสสุดทายของป สสว. คาดวาสถานการณทางเศรษฐกิจของ SME นายังคงทรงตัวและอาจขยายตัวเรงข้ึนได 

เน่ืองจากเปนชวงฤดูกาลทองเที่ยวประกอบกับมีปจจัยสนับสนุนจากภาครัฐ ผานมาตรการกระตุนการใชจายของประชาชนในชวงปลายป 

ดังนั้น สสว. จึงปรับประมาณการเศรษฐกิจของ SME ป 2562 เทากับ 3.5% จากที่เคยประมาณการไว   ที่ 3.5 - 4.0% ในไตรมาสที่แลว 

 

 

 

 

ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

ประมวลผลโดย : สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

  ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 



 [รายงานสถานการณวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม] พฤศจกิายน 2562 

 

 ร ายงานสถานการณวิ สาห กิจขนาดกลางและขนาดยอม  ร าย เ ดือน  ฝ า ยวิ เคร าะหสถานการณ แล ะ เ ตือนภัยทาง เศรษฐกิ จ  หนา 6-9 

      

 

สวนติดตามและวิเคราะหสถานการณ 

ฝายวิเคราะหสถานการณและเตือนภัยทางเศรษฐกิจ 

 

 การสงออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ภาพรวมของสถานการณการสงออกของ SME เดอืนตลุาคม 2562 

 การสงออกของ SME ในเดือน ต.ค. มีมูลคา 180,737.9 ลานบาท หดตัวจากชวงเดียวกันของปกอน 10.7% และเมื่ออยูในรูปดอลลาร

สหรัฐจะมีมูลคา 5,971.0 ลานเหรียญสหรัฐ หดตัวเทากับ 4.8% โดยหากไมรวมสินคาหมวดทองคําที่ยังไมไดขึ้นรูป (HS7108) จะหดตัว 

3.6% โดยสัดสวนของมูลคาการสงออกของ SME ตอมูลคาการสงออกรวมเทากับ 28.8% 

 

 การสงออกของ SME ในเดือนนี้กลับมาหดตัวเปนครั้งแรกในรอบ

สี่เดือน สาเหตุหลักยังคงมาจากการสงออกทองคําเพื่อเก็งกําไร ที่

ลดลงตามความตองการของตลาด รวมทั้ งราคาน้ํ ามันที่ลดลง

สถานการณเงินบาทที่แข็งคามากขึ้น ยิ่งสงผลทางลบตอสินคา

สงออกที่สําคัญหลายรายการอยางตอเนื่อง ทั้ งสินคาเกษตร

โดยเฉพาะอยางยิ่ ง ข าว มันสํ าปะหลั ง ยางพารา และสินคา

อุตสาหกรรม โดยเฉพาะเม็ดพลาสติกที่หดตัวตามราคาน้ํามันโลก 

สําหรับผลโดยรวมของสงครามการคา จีน-สหรัฐ ยังคงสงผลทางบวก

ตอการสงออกของ SME 

 เมื่อพิจารณามูลคาการสงออกของ SME ตามตลาดสงออกหลัก 

พบวาในเดือนนี้ การสงออกของ SME หดตัวในเกือบทุกตลาด 

โดยเฉพาะตลาดอาเซียนและสหภาพยุโรปท่ีหดตัวคอนขางมาก  

 การสงออกของ SME ไปจีนยังคงขยายตัวได 1.0% มาจากการ

ขยายตัวของสินคาในกลุมผลไมสดและผลไมแปรรูป (+101.2%) 

รวมทั้ งกลุมยางและผลิตภัณฑฯ (+22.0%) ในขณะท่ีตลาด

สหรัฐอเมริกาหดตัว 4.1% เปนการหดคร้ังแรกในปนี้ โดยสินคา

สําคัญที่หดตัว ไดแกกลุมเครื่องจักร คอมพิวเตอรและอุปกรณ     

(-6.3%) เครื่องใชและอุปกรณไฟฟา (-4.9%) สวนการสงออกไป

ญี่ปุนหดตัว 4.5% โดยมาจากสินคากลุมเครื่องจักรฯ (-6.8%) และ

กลุมพลาสติกและผลิตภัณฑ (-16.3%) 

 การสงออกไปสหภาพยุโรปหดตัว 9.9% หลังจากที่ขยายตัว

ตอเนื่องในชวงกอนหนา สาเหตุหลักมาจากการหดตัวของสินคาใน

กลุมยานยนตและช้ินสวนยานยนต (-57.4%) และการสงออกไปยัง

กลุมอาเซยีนหดตัวลง 12.9% ตอเนื่องเปนเดือนที่สี่โดยเฉพาะกลุม 

CLMV ท่ีหดตัว 13.3% 

 เมื่อพิจารณารายกลุมสินคา พบวาสินคาสงออกที่สําคัญของ  

SME 5 ลําดับแรก ในเดือน ต.ค. หดตัวลงถึง 26.9% โดยหดตัว

แทบทุกกลุมสินคา มีเพียงสินคากลุมน้ําตาลและของที่ทําจาก

น้ําตาลที่ขยายตวัได 31.0% 

ทีม่า : กรมศุลกากร  

ประมวลผลโดย สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

  การคาระหวางประเทศของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 



 [รายงานสถานการณวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม] พฤศจกิายน 2562 

 

 ร ายงานสถานการณวิ สาห กิจขนาดกลางและขนาดยอม  ร าย เ ดือน  ฝ า ยวิ เคร าะหสถานการณ แล ะ เ ตือนภัยทาง เศรษฐกิ จ  หนา 7-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพรวมของสถานการณการสงออกของ SME ในชวง 10 เดือนแรก (ม.ค.-ต.ค.) ของป 2562 

 มูลคาการสงออกของ SME ในชวง 10 เดือนแรกของป 2562 มีมูลคา 

1,994,655.2 ลานบาท ขยายตัวจากชวงเดียวกันของปกอน 2.1% และเมื่อ

อยูในรูปดอลลารสหรัฐจะมีมูลคา 64,036.0 ลานเหรียญสหรัฐ ขยายตัว

เทากับ 4.8% แตหากไมรวมสินคาในหมวดทองคํา (HS 7108) จะหดตัว 

0.7% โดย SME มีสัดสวนมูลคาการสงออกตอการสงออกรวมเทากับ 

30.9% 

 ขณะที่ การส งออกรวมท้ังหมดของประเทศมีมูลคา 207,329.7           

ลานเหรียญสหรัฐ หดตัวจากชวงเดียวกันของปกอน 2.4%  

 ตลาดสงออกหลักของ SME ในชวง 10 เดือนแรกของป 2562 ขยายตัว

ไดในตลาดจีนและสหรัฐอเมริกา ในขณะที่สหภาพยุโรป ญี่ปุน และอาเซียน

หดตัวลงโดยเฉพาะการสงออกไปยังกลุม CLMV ทีห่ดตัวลงถึง 14.7% 

 
 

 
ที่มา : กรมศลุกากร 
ประมวลผลโดย : สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 สําหรับสถานการณของสินคาสงออกที่สําคัญ 10 อันดับแรกของ 

SME พบวาในชวง 10 เดือนแรกของป 2562 โดยมีเพียงสินคากลุม

ผลไมสด กลุมอัญมณีและเครื่องประดับ และกลุมยานยนตและช้ินสวนฯ 

ที่ขยายตัวได ในขณะที่สินคาสงออกสําคัญอื่นๆ หดตัวลงทุกกลุม 

“เม่ือพิจารณามูลคาการสงออกสินคาสําคัญของ SME 10 ลําดับแรกใน

แตละตลาดหลัก พบวามีการขยายตัวในเกือบทุกตลาด ในขณะที่การ

สงออกโดยรวมกลับหดตัว ซึ่งสะทอนถึงผลกระทบจากคาเงินบาทแข็ง

และเศรษฐกิจโลกชะลอตัวอยางเห็นไดชัด เน่ืองจากเปนกลุมสินคาที่ 

SME มีความสามารถในการแขงขันคอนขางนอย ดังนั้นจึงควรมุงเนน

ชวยเหลือและสนับสนุนผูสงออก SME ในกลุมดังกลาวอยางเรงดวน” 

  การคาระหวางประเทศของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 



 [รายงานสถานการณวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม] พฤศจกิายน 2562 

 

 ร ายงานสถานการณวิ สาห กิจขนาดกลางและขนาดยอม  ร าย เ ดือน  ฝ า ยวิ เคร าะหสถานการณ แล ะ เ ตือนภัยทาง เศรษฐกิ จ  หนา 8-9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 การจัดตัง้และยกเลกิกิจการนติบิุคคล ประจําเดอืนตุลาคม 2562 

การจัดตัง้-ยกเลกิกจิการนติบุิคคลรายเดอืน ป 2562 

 

การจัดตั้งธุรกจิใหม เดอืนตลุาคม 2562 

 การจัดตัง้กจิการในเดอืนตุลาคม 2562  

 

การจัดตั้งกิจการในเดือน ต.ค. 62 มีการจัดตั้งกิจการใหม 5,751 ราย หดตัวจากเดือนเดียวกันของปกอน 7.2% โดยมี 3 อันดับของ   

การจดจัดตั้งธุรกิจใหม ไดแก ธุรกิจสรางอาคารท่ัวไป จํานวน 524 ราย คิดเปน 9.1% ธุรกิจอสังหาริมทรัพย จํานวน 323 ราย  คิดเปน 5.6%  

และ ธุรกิจภัตตาคาร/รานอาหาร จํานวน 193 ราย คิดเปน 3.4% 
 

การยกเลกิกจิการ เดอืนตลุาคม 2562 

 การยกเลกิกจิการในเดอืนตุลาคม 2562  

 

การยกเลิกกิจการในเดือน ต.ค. 62 มีกิจการยกเลิก 2,116 ราย หดตัวจากเดือนเดียวกันของปกอน 2.3% โดยมีธุรกิจยกเลิกกิจการ

ใน 3 อันดับแรกไดแก ธุรกิจสรางอาคารท่ัวไป จํานวน 180 ราย คิดเปน 8.5% รองลงมาเปนธุรกิจอสังหาริมพย จํานวน 135 ราย คิดเปน 

6.4% และธุรกิจภัตตาคาร/รานอาหาร จํานวน 64 ราย คิดเปน 3.0% 

 

 

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกจิการคา 

  การจัดตัง้และยกเลกิกจิการนติบุิคคล 



 [รายงานสถานการณวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม] พฤศจกิายน 2562 

 

 ร ายงานสถานการณวิ สาห กิจขนาดกลางและขนาดยอม  ร าย เ ดือน  ฝ า ยวิ เคร าะหสถานการณ แล ะ เ ตือนภัยทาง เศรษฐกิ จ  หนา 9-9 

 


