และขนาดย่อม (MSME) รายเดือน

ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ สสว.

เดือนเมษายน 2565

รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลาง

สรุปสถานการณ์ MSME ณ เมษายน 2565
ประมาณการเศรษฐกิจ MSME:

สสว. ปรับลดประมาณการ ณ วันที่ 27 เม.ย. 65

ลดลงจากที่เคยประมาณการไว้เมื่อ 7 ก.พ. 65 ซึ่งประมาณการไว้ที่ 3.5%-4.9%

การส่งออกของ MSME:

เดือน มี.ค. 2565 มีมูลค่า 103,906.4 ล้านบาท ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของ

่ อยู่ในรูปดอลลาร์สหรัฐจะมีมูลค่า 3,251.3 ล้านเหรียญสหรัฐ
ปีก่อน 32.6% แต่เมือ
ของมูลค่าการส่งออกของ MSME ต่อมูลค่าการส่งออกรวมเท่ากับ 11.3%

SMESI: เดือน เม.ย. 65

โดยสัดส่วน
สูงกว่าระดับฐานที่ 50 จากการ

ใช้จ่ายของประชาชน รวมทัง
้ การเดินทางกลับภูมิลาเนาและการเดินทางเพื่ อท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล

การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ MSME:

เดือน มี.ค. 65 มีจานวนผู้ประกันตน 3,949,596 คน

เพิ่ มขึ้นจากเดือนก่อน 0.20% และ

ธุรกิจจัดตั้งใหม่:

เดือน มี.ค. 65 มีจานวน 7,164 ราย
ประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรกธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จานวน 682 ราย คิดเป็น 9.5% รองลงมาคือ ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ จานวน 397 ราย คิดเป็น 5.5% และ ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จานวน 247 ราย คิดเป็น 3.4% ตามลาดับ
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การประมาณการ GDP MSME ปี 2565
อัตราการขยายตัวของ GDP MSME และ GDP ประเทศ

+4.5 %

ปี 2559 - 2565

8%
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4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%

3.4%
5.7%

4.2%
7.1%

4.2%
5.5%

2.3%
3.1%

-6.2%
-9.5%

1.6%

3.0-4.0%

3.0%

3.4-4.5%

2561

2562

2563

2564

2565F

GDP ประเทศ
GDP MSME
2559

2560

ที่มา: สานักงานสภาพั ฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 21 ก.พ. 65 และ
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ณ วันที่ 27 เม.ย. 65
ประมวลผลโดย: สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(ณ 27 เม.ย. 65)

สมมติฐานที่ 2 สถานการณ์ปกติ (Normal Case Scenario)
• สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงมีผู้ติดเชื้อรายใหม่
ในระดับสูง
• ความไม่แน่นอนของมาตรการเดินทางระหว่างประเทศ
• การใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐล่าช้า
• การใช้จ่ายของภาคครัวเรือนชะลอตัวลง
ประมาณการ
ณ 7 ก.พ. 65 +3.5%
• ปัญหาทางด้านการขาดแคลนปัจจัยการผลิต
• ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงยืดเยื้อต่อไป

+3.4 %

สมมติฐานที่ 1: สถานการณ์ดี (Best Case Scenario)
• การฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่องของอุปสงค์โลก
ประมาณการ
• การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพั นธ์โอมิครอน
ณ 7 ก.พ. 65 +4.9%
ไม่เกิดการกลายพั นธุ์ในอนาคต
• ภาคการท่องเที่ยวฟื้ นตัวภายหลังยกเลิกมาตรการ Test & Go
รวมทั้งจีนคลายมาตรการ“โควิดเป็นศูนย์”
• การใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามแผน
• อุปสงค์ภายในประเทศปรับตัวดีข้น
ึ
• ภาคเอกชนลงทุนมากขึ้นตามการฟื้ นตัวของอุปสงค์ทั้งในและ
ต่างประเทศ

ประมาณการ GDP MSME ปี 2565 จาแนกตาม
สมมติฐาน และกลุ่มธุรกิจ
MSME by sector

สมมติฐานที่ 1

สมมติฐานที่ 2

%YoY

%YoY

GDP MSME

+4.5

+3.4

ภาคการเกษตร

+4.3
+4.3
+5.0
+4.3
+4.8

+3.2
+3.3
+4.0
+3.3
+3.6

ภาคการผลิต
ภาคการก่อสร้าง
ภาคการค้าส่งค้าปลีก
ภาคการบริการ

ประมวลผลโดย: สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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การส่งออกของ MSME มีนาคม 2565
ตลาดส่งออกหลักของ MSME มีนาคม 2565

มูลค่าการส่งออกของ MSME มี.ค. 65
มีมูลค่า 103,906.4 ล้านบาท ขยายตัวจากช่วง
เดียวกันของปีก่อน 32.6% แต่เมื่ออยู่ในรูป
ดอลลาร์สหรัฐจะมีมูลค่า 3,251.3 ล้านเหรียญสหรัฐ

ขยายตัวเท่ากับ 23.2% โดยสัดส่วนของมูลค่า
การส่งออกของ MSME ต่อมูลค่า
การส่งออกรวมเท่ากับ 11.3%
การส่งออกของ MSME เดือน มี.ค. 65 ขยายตัว

ในทุกตลาดสาคัญ โดยตลาดสหรัฐยังคง
ขยายตัวมากที่สุดเท่ากับ 44.0% ส่วนตลาด
อาเซียน จีน ญี่ปุ่น และ สหภาพยุโรป ขยายตัวได้
เท่ากับ 23.2% 18.2% 9.5% และ 26.1%
ตามลาดับ

มูลค่าสินค้าส่งออก 5 อันดับแรกของ MSME มีนาคม 2565
สินค้าส่งออกของ MSME 5 อันดับแรกขยายตัว 48.6% ได้แก่ สินค้ากลุ่มอัญ

อัญมณีและ
เครื่องประดับ

นา้ ตาลและของ
ทาจากน้าตาล

มณีและเครื่องประดับ สินค้ากลุ่มนา้ ตาลและของทาจากน้าตาล สินค้ากลุม
่ อุปกรณ์ไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ สินค้าเครื่องจักรคอมพิ วเตอร์และอุปกรณ์ และ สินค้ากลุ่มไม้และของทา
ด้วยไม้ สาหรับสินค้าส่งออกที่มูลค่าลดลง ได้แก่ สินค้ากลุ่มยางและผลิตภัณฑ์ ที่ลดลง
่ ดลง
18.0% ตามความต้องการถุงมือยางทีล

อุปกรณ์ไฟฟ้าฯ

เครื่องจักรฯ

ไม้และของ
ทาด้วยไม้
ที่มา: กรมศุลกากร
ประมวลผลโดย: สสว.
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ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของ MSME ไตรมาสที่ 1/65
มูลค่าการส่งออกของ MSME ในไตรมาสแรกของ
ปี 2565 มีมูลค่า 285,524.4 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8,744.1
ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 27.6% และยังขยายตัวในทุก
ตลาดหลัก โดยสัดส่วนของมูลค่าการส่งออกของ MSME
ต่อมูลค่าการส่งออกรวมเท่ากับ 11.9%

การส่งออกของ MSME
(yoy)

อัญมณีและ
เครื่องประดับ

น้าตาลและของ
ทาจากน้าตาล

อุปกรณ์ไฟฟ้าและ เครื่องจักร
ส่วนประกอบ คอมพิ วเตอร์ฯ

พลาสติกและ
ผลิตภัณฑ์ฯ

ยานยนต์และ
ชิ้นส่วนยานยนต์

ขยายตัวได้สูงเนื่องจากราคาสินค้าที่ปรับตัวตาม
ราคาน้ามันโลก รวมถึงการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ
ประเทศคู่ค้า และปัญหาขาดแคลน
ตู้คอนเทนเนอร์ลดลง

การนาเข้าของ MSME
มูลค่าการนาเข้าของ MSME
ในช่วงไตรมาสแรกของ
ปี 2565 มีมูลค่า 321,523.5

่ อยู่ในรูปดอลลาร์
ล้านบาท และเมือ
สหรัฐจะมีมูลค่า 9,705.7 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ขยายตัวเท่ากับ
20.7% โดย MSME มีสัดส่วน
มูลต่อการนาเข้ารวมเท่ากับ
13.0%
ที่มา: กรมศุลกากร
ประมวลผลโดย: สสว.

ปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
• สถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซีย – ยูเครน ซึ่ง
แม้ว่า MSME จะมีมูลค่าการค้ากับสองประเทศนี้ใน
สัดส่วนที่น้อยมากหรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ
0.2% ของมูลค่าการค้าของ MSME ทั้งหมด แต่
ผลกระทบทางอ้อมอันได้แก่ ราคาน้ามัน ค่าขนส่ง
ต้นทุนวัตถุดบ
ิ ภาวะเงินเฟ้อและกาลังซื้อ ซึ่งในระยะ
่ ะส่งผลกระทบต่อผู้นาเข้าโดยตรง
สั้นมีแนวโน้มทีจ
แต่สุดท้ายแล้วจะส่งผลกับผู้บริโภคต่อไป
• ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงแม้จะเป็นผลดีต่อภาค
การส่งออก แต่สาหรับผู้นาเข้าจะส่งผลให้ต้นทุน
การผลิตของ MSME เพิ่ มสูงขึ้น และจากการที่
ธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.5%
เพื่ อลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ จะยิ่งส่งผลให้ค่าเงิน
บาทอ่อนค่าลงไปอีก
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ดัชนีความเชื่อมั่นของ MSME เมษายน 2565

6

ดัชนีความเชื่อมั่นของ MSME เมษายน 2565

7

การเปรียบเทียบดัชนีเชิงปริมาณและดัชนี SMESI ณ มีนาคม 2565
“เดือนมีนาคม 2565 โดยรวมปรับดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนก่อน”
โดยมีสถานการณ์ที่เป็นปัจจัยสาคัญต่อดัชนี ดังนี้
ภาคธุรกิจ

ภาวะธุรกิจ
เทียบกับเดือนก่อน

+7.49%
ภาคการผลิต

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

ค้าปลีก
ค้าส่ง

ภาคการค้า

-6.56%
-4.98%

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
*หมายเหตุ: คาดการณ์โดย สสว.

+5.66%
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ภาคบริการ

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบเทียบกับเดือนก่อน
การผลิตอาหาร มีค่าเพิ่ มขึ้น และการผลิตเครื่องดื่ม มีค่าเพิ่ มขึ้น เป็นผลจากความต้องการที่เพิ่ มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการ
ฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจของคู่ค้าสาคัญ หลังความกังวลโควิด-19 คลายตัว ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องมีการฟื้ นตัว ประกอบกับเงินบาทที่
อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ
การผลิตเสื้อผ้า มีค่าเพิ่ มขึ้น และการผลิตสิ่งทอ มีค่าเพิ่ มขึ้น เป็นผลจากประเทศคู่ค้าหลักที่สาคัญมีปริมาณความต้องการที่
เพิ่ มขึ้นในทุกหมวดสินค้า ประกอบกับความต้องการในประเทศที่เพิ่ มขึ้นเล็กน้อย
การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน มีค่าเพิ่ มขึ้น และการผลิตผลิตภัณฑ์โ์ลหะประดิษฐ์ มีค่าเพิ่ มขึ้น เป็นผลจากการบริโภคผลิตภัณฑ์
เหล็กสาเร็จรูปของไทยที่เพิ่ มขึ้น และราคาผลิตภัณฑ์เหล็กของไทยยังคงปรับตัวเพิ่ มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกหมวดสินค้า

การร้านขายอาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสูบ มีค่าลดลง เป็นผลจากแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐที่
ลดลง โดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งที่ประชาชนเร่งใช้สิทธิไปแล้วในเดือนก่อน ประกอบกับกาลังซื้อของภาคครัวเรือนที่หดตัว
การขายสินค้าไม่คงทน มีค่าลดลง เป็นผลจากปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงที่ลดลง จากราคาที่ปรับสูงขึ้นและความกังวลต่อ
สถานการณ์การระบาดของ Omicron ส่งผลให้ประชาชนลดการเดินทางและการใช้น้ามันลง
การขายสินค้าคงทน มีค่าลดลง เป็นผลจากกาลังซื้อและความเชื่อมั่นที่ยังเปราะบาง ตามการนาเข้าอุปกรณ์โทรคมนาคมและ
เครื่องจักรผลิตไฟฟ้าที่ลด ประกอบกับยอดจาหน่ายรถยนต์และยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนตที่ปรับตัวลง
การขายสินค้าขั้นกลาง มีค่าลดลง เป็นผลจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนสูง ตามการนาเข้าสินค้าทุนของภาคเอกชน
ที่ลดลง ประกอบกับยอดจาหน่ายวัสดุก่อสร้างที่ลดลง ส่วนหนึ่งจากราคาวัสดุก่อสร้างที่สูงขึ้น
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร มีค่าเพิ่ มขึ้น เป็นผลจากจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่ มขึ้น หลังมีการผ่อนคลายมาตรการ
จากัดการเดินทางระหว่างประเทศ ขณะที่จานวนนักท่องเที่ยวไทยภายในประเทศทรงตัวจากเดือนก่อน โดยยังคงได้รับแรงกระตุ้น
จากมาตรการเราเที่ยวด้วยกัน
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ มีค่าลดลง เป็นผลจากราคาวัสดุก่อสร้างที่สูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมในภาคก่อสร้าง อย่างไรก็
ดี จานวนพื้ นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างยังคงทรงตัวในทุกประเภทการก่อสร้าง
การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า มีค่าเพิ่ มขึ้น เป็นผลจากแรงพยุงจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ อย่างไรก็ดียัง
ได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์การระบาดของ Omicron ที่ยังรุนแรง

เทียบกับดัชนีความ
เชื่อมั่น MSME (MoM)

รวมการผลิต
อาหารและเครื่องดื่ม
เสื้อผ้าและสิ่งทอ
ผลิตภัณฑ์จากโลหะ

-1.2
-0.6
-0.9
-2.6

ที่มา: สสว.

รวมค้าปลีก

-4.7

ค้าปลีก modern trade -5.3
ค้าปลีกดั้งเดิม
-6.0

รวมค้าส่ง

+0.1

ค้าส่งอุปโภค/บริโภค
ค้าส่งวัสดุก่อสร้าง

-0.7
+2.2

ที่มา: สสว.

รวมบริการ

-0.6

ร้านอาหาร/ภัตตาคาร -2.0
โรงแรม/เกสต์เฮาส์
-2.8
อสังหาริมทรัพย์
+0.9
การก่อสร้าง
+2.3
การขนส่งสินค้า
-1.6
การขนส่งมวลชน
-3.1
ที่มา: สสว.
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การเปรียบเทียบดัชนีเชิงปริมาณและดัชนี SMESI ณ มีนาคม 2565
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

130

ดัชนี SMESI รวมภาคผลิต
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ค่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม1
เดือน มี.ค. 65 เพิ่ มขึ้น (+7.6)
ดัชนีความเชื่อมั่น MSME
เดือน มี.ค. 65 ลดลง (-1.2)
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ดัชนี SMESI รวมภาคการค้า
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ดัชนีผลผลิตภาคบริการ
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ดัชนี SMESI รวมภาคบริการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
62

63

64

65

ค่าเฉลี่ยดัชนีการค้า2
เดือน ก.พ. 65 เพิ่ มขึ้น (+6.3)
ดัชนีความเชื่อมั่น MSME
เดือน ก.พ. 65 เพิ่ มขึ้น (+0.5)

ค่าดัชนีผลผลิตภาคบริการ2
เดือน มี.ค. 65 เพิ่ มขึ้น (+6.1)
ดัชนีความเชื่อมั่น MSME
เดือน มี.ค. 65 ลดลง (-0.6)
ที่มา: 1 สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
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การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ MSME มีนาคม 2565
จานวนผู้ขอรับผลประโยชน์
ทดแทนในระบบประกันสังคม

กรณีว่างงาน
จานวนผู้ประกันตน
(มาตรา 33)

11,233,945 คน
+1.29% (YoY)
+0.39% (MoM)

305,765

คน

-11.61% (YoY)
+35.10% (MoM)

กรณีถูกเลิกจ้าง

57,682

คน

-55.79% (YoY)
+21.69% (MoM)
ที่มา:

(1) ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงาน ประจาเดือนมีนาคม 2565 กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน
(2) กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ
ณ มี.ค. 65 มีจานวน MSME
ในระบบประกันสังคม

MSME มีนาคม 2565

แยกตามขนาดธุรกิจ

404,907 แห่ง
จานวนการจ้างงาน(ผู้ประกันตน)

3,949,596 คน
+0.20% (mom)
+1.70% (yoy)
ที่มา: ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ สสว. (ข้อมูล ณ วันที่ 29 เม.ย. 65)

แยกตามหมวดกิจกรรม

ปัจจัยที่สนับสนุนการจ้างงาน
• การเปิดประเทศ และการยกเลิก
Test & Go
• การเดินทางและการใช้จ่ายภายในประเทศ
กลับมาฟื้ นตัวภายหลังสถานการณ์
โควิด-19 เริม
่ คลี่คลาย
ปัจจัยเสี่ยงที่ควรเฝ้าระวัง
• ต้นทุนในการประกอบการสูงขึ้น อาจ
ส่งผลต่อระดับการจ้างงานในอนาคต
• เงินเฟ้อส่งผลต่อกาลังซื้อ รวมทั้ง
สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP เพิ่ มขั้น
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การจัดตั้ง – ยกเลิกกิจการนิติบุคคล มีนาคม 2565
การจัดตั้งกิจการ มีนาคม 2565
• ธุรกิจจัดตั้งใหม่ มีนาคม 2565
มีจานวน 7,164 ราย ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน 19.0% ประเภทธุรกิจจัดตัง
้ ใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก
ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จานวน 682 ราย คิดเป็น
9.5% รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จานวน 397 ราย
คิดเป็น 5.5% และ ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จานวน 247
ราย คิดเป็น 3.4% ตามลาดับ

ที่มา: กรมพั ฒนาธุรกิจการค้า

การยกเลิกกิจการ มีนาคม 2565
• ธุรกิจเลิกประกอบกิจการ มีนาคม 2565
มีจานวน 926 ราย เพิ่ มขึ้นจากช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน 17.2% ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3

จานวน MSME ณ เม.ย. 2565

3,176,055 ราย
*ปรับปรุงข้อมูลนิติบุคคลระหว่างเดือน
มกราคม - กรกฎาคม ปี 2564

อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทัว
่ ไป จานวน 92 ราย
คิดเป็น 9.9% รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จานวน
42 ราย คิดเป็น 4.5% และ ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร
จานวน 32 ราย คิดเป็น 3.5% ตามลาดับ
ที่มา: ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ สสว.
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค. 65)

ที่มา: กรมพั ฒนาธุรกิจการค้า
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คณะผู้จัดทารายงานสถานการณ์ MSME รายเดือน
•

การประมาณการ GDP MSME
นายพศุตม์ โงวิวัฒน์ชัย
pasut@sme.go.th

•
•

การค้าระหว่างประเทศของ MSME
การจัดตั้งและยกเลิกกิจการนิติบุคคล
นายณัฏฐกฤติ นิธิประภา
nattakrit@sme.go.th

•

ดัชนีความเชื่อมั่น SME (SMESI)
นางธวชินี พ่ วงนาคพั นธุ์
thawachinee@sme.go.th

•

การเปรียบเทียบดัชนีเชิงปริมาณและดัชนี SMESI
นายอรรถพล ทองอุ่น
atthapon@sme.go.th

•

การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ MSME
น.ส.ตวงพร สิงห์โต
tuangporn@sme.go.th

•

Infographic
นายปริญญา เลื่อนชิด

prinya@sme.go.th

ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
0-2298-3000

สาหรับดาวน์โหลดข้อมูล
สถานการณ์ MSME เพิ่ มเติม
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