เดือนกันยายน 2565

รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (MSME) รายเดือน

ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ สสว.

สรุปสถานการณ์ MSME ณ กันยายน 2565
การส่งออกของ MSME:

เดือน ส.ค. 65 มีมูลค่า 115,271.3 ล้านบาท ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

23.4% แต่เมื่ออยู่ในรูปดอลลาร์สหรัฐจะมีมูลค่า 3,163.3 ล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าการส่งออกของ MSME ต่อมูลค่าการส่งออกรวมเท่ากับ 13.4%

โดยสัดส่วนของ

SMESI: เดือน ก.ย. 65

และสูงที่สุดในรอบ 9 เดือน จาก
การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะธุรกิจในภาคการค้าและภาคการบริการ ที่ได้ปจ
ั จัยสนับสนุนจากการเดินทาง
ท่องเที่ยวของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ

การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ MSME:

ณ ส.ค. 65 มีจานวนผู้ประกันตน มาตรา 33 จานวน

3,983,709 คน เพิ่ มขึ้นจากเดือนก่อน 0.11% และ

ธุรกิจจัดตั้งใหม่:

เดือน ส.ค. 65 มีจานวน 7,418 ราย
ประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จานวน 652 ราย คิดเป็น 8.8% รองลงมาคือ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จานวน 489 ราย คิดเป็น 6.6% และ ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จานวน 337 ราย คิดเป็น 4.5%
ตามลาดับ
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การส่งออกของ MSME สิงหาคม 2565
ตลาดส่งออกหลักของ MSME 2565

มูลค่าการส่งออกของ MSME ส.ค. 65
มีมูลค่า 115,271.3 ล้านบาท ขยายตัวจากช่วง
เดียวกันของปีก่อน 26.3% แต่เมื่ออยู่ในรูป
ดอลลาร์สหรัฐจะมีมูลค่า 3,163.3 ล้านเหรียญสหรัฐ

ขยายตัวเท่ากับ 12.8% โดยสัดส่วนของมูลค่า
การส่งออกของ MSME ต่อมูลค่าการส่งออกรวม
เท่ากับ 13.4%
การส่งออกของ MSME เดือน ส.ค. 65 ยัง

ขยายตัวได้ดีในทุกตลาดหลัก โดยตลาด
อาเซียน สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ขยายตัวเท่ากับ
38.7% 28.0% และ 21.9% ตามลาดับ
ขณะที่การส่งออกของ MSME ไปยังญี่ปุ่นขยายตัว
10.4% ขณะที่การส่งออกไปจีนลดลง 24.6%
่ อง
ต่อเนื่องเป็นเดือนทีส

มูลค่าสินค้าส่งออก 5 อันดับแรกของ MSME สิงหาคม 2565
สินค้าส่งออกของ MSME 5 อันดับแรกขยายตัว 6.7% ได้แก่อัญมณีและ

อัญมณีและ
เครื่องประดับ

อุปกรณ์ไฟฟ้าฯ

นา้ ตาลและของ
ทาจากน้าตาล

ผลไม้สด

เครื่องจักรฯ

่ งจักร
เครื่องประดับ อุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ นา้ ตาลและของทาจากนา้ ตาล และเครือ
คอมพิ วเตอร์และอุปกรณ์ ตามลาดับ ขณะที่ผลไม้สดยังลดลง 50.6% ต่อเนื่องจาก
เดือนก่อน เป็นผลจากมาตรการควบคุมโควิด-19 ของจีน ซึ่งเป็นผู้นาเข้าผลไม้ลาดับที่ 1
ของ MSME
สาหรับสินค้าส่งออกอื่นๆ ที่ขยายตัวได้ดีในเดือนนี้ได้แก่ ยานยนต์และส่วนประกอบ
(+37.9%) ของทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า (+35.7%) พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก
(+24.6%) และ ยางและผลิตภัณฑ์ยาง ที่กลับมาขยายตัวได้อีกครั้งเท่ากับ 5.9%
ที่มา: กรมศุลกากร
ประมวลผลโดย: สสว.
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การค้าระหว่างประเทศของ MSME ช่วง 8 เดือนแรกของปี 2565

การส่งออกของ MSME

มูลค่าการส่งออกของ MSME ม.ค. – ส.ค. 2565

มีมูลค่า 866,747.6 ล้านบาท หรือคิดเป็น 25,619.6
ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 23.4% และยังขยายตัวได้ใน
ทุกตลาดหลัก โดยสัดส่วนของมูลค่าการส่งออกของ MSME
ต่อมูลค่าการส่งออกรวมเท่ากับ 13.0%

สินค้าเกษตร

อาหารและ
เกษตรแปรรูป

สินค้า
อุตสาหกรรม

• สินค้าส่งออกของ MSME โดยเฉพาะสินค้ากลุ่ม
อาหารและเกษตรแปรรูปขยายตัวได้ถึง 63.5%
ตามความต้องการของโลก และเป็นผลจาก
ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ
่ ะได้รับ
• สินค้าอุตสาหกรรมมีแนวโน้มทีจ
ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ภาวะ
่ ่อนค่าลง จะทาให้
เงินเฟ้อและค่าเงินบาททีอ
ต้นทุนของสินค้าวัตถุดิบต่างๆ ยังคงสูงขึ้น
ต่อเนื่อง

การนาเข้าของ MSME

ประเด็นสาคัญที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดในช่วง
ต.ค.-ธ.ค. 65

MSME มีมูลค่านาเข้าในช่วง 8 เดือน
แรกเท่ากับ 920,811.0 ล้านบาท และ
เมื่ออยู่ในรูปดอลลาร์สหรัฐจะมีมูลค่า
26,861.5 ล้านเหรียญสหรัฐ
ขยายตัวเท่ากับ 15.1% โดย
MSME มีสัดส่วนมูลต่อการนาเข้า
รวมเท่ากับ 12.8%
โดยเมื่อพิ จารณาตามแหล่งนาเข้า 3
ลาดับแรก พบว่ายังคงขยายตัว
ตามราคาสินค้านาเข้าที่ปรับตัวสูงขึ้น

ที่มา: กรมศุลกากร
ประมวลผลโดย: สสว.

• สถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซีย – ยูเครน ยัง
ไม่มีทีท่าจะยุติ
• ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าจากการแข็งค่าของ USD แม้จะ
ส่งผลดีต่อผู้ส่งออก แต่ในด้านการนาเข้าสินค้าจะมี
ต้นทุนเพิ่ มขึ้น
• ธปท. ปรับดอกเบี้ยนโยบายขึ้นอีก 0.25 bps โดย
ปรับแบบค่อยเป็นค่อยไป และคาดว่าจะปรับขึ้นอีก
ครั้งภายในสิ้นปีนี้
• แนวโน้มการถดถอยของเศรษฐกิจโลกเริ่มชัดเจน
มากขึ้น
• สสว. คาดว่ามูลค่าการส่งออกของ MSME ใน
ปี 2565 จะขยายตัวได้ 10% – 12%
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ดัชนีความเชื่อมั่นของ MSME กันยายน 2565
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การเปรียบเทียบดัชนีเชิงปริมาณและดัชนี SMESI ณ สิงหาคม 2565
“เดือนสิงหาคม 2565 โดยรวมปรับตัวดีขึ้นในทุกภาคธุรกิจ โดยเฉพาะภาคการผลิต”
โดยมีสถานการณ์ที่เป็นปัจจัยสาคัญต่อดัชนี ดังนี้
ภาคธุรกิจ

ภาวะธุรกิจ
เทียบกับเดือนก่อน
ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม

+3.7%
ภาคการผลิต

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

ดัชนีค้าปลีก / ค้าส่ง

ค้าปลีก

ภาคการค้า

ค้าส่ง

+1.7%
+3.2%

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
*หมายเหตุ: คาดการณ์โดย สสว.

ดัชนีผลผลิตภาคบริการ

+2.0%
ภาคบริการ

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบเทียบกับเดือนก่อน
การผลิตอาหาร มีค่าเพิ่ มขึ้น และการผลิตเครื่องดื่ม มีค่าเพิ่ มขึ้น เป็นผลจากการผลิตเพื่ อบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก
สอดคล้องกับการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจ ขณะที่มูลค่าการส่งออกลดลงเป็นเดือนที่ 3 จากจุดสูงสุดในเดือนพฤษภาคม
้ ผ้า มีค่าลดลง และการผลิตสิง
การผลิตเสือ
่ ทอ มีค่าลดลง เป็นผลจากการส่งออกที่หดตัวในภาพรวม โดยเฉพาะเส้นใยเป็น
หลัก ประกอบกับมีการนาเข้าสินค้าประเภทเสื้อผ้าและสิ่งทอที่เพิ่ มขึ้นในทุกหมวด โดยเฉพาะเสื้อผ้าสาเร็จรูปและผ้าผืน
การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน มีค่าเพิ่ มขึ้น และการผลิตผลิตภัณฑ์โ์ลหะประดิษฐ์ มีค่าเพิ่ มขึ้น เป็นผลจากการส่งออกในภาพรวม
มีการขยายตัว โดยเฉพาะเหล็กสาเร็จรูป ประกอบกับการนาเข้าโลหะในภาพรวมที่ลดลง ขณะที่การบริโภคผลิตภัณฑ์โลหะของ
ไทยยังมีการหดตัวอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2

เทียบกับดัชนีความ
เชื่อมั่น MSME (MoM)

รวมการผลิต

+0.5

อาหารและเครื่องดื่ม
เสื้อผ้าและสิ่งทอ
ผลิตภัณฑ์จากโลหะ

+5.4
-1.7
+2.1

ที่มา: สสว.

การขายจากห้ างสรรพสิ นค้ าและร้านค้าทั่ วไป มี ค่ าลดลง เป็นผลจากปัญหาเงิ นเฟ้อและค่ าครองชี พที่อยู่ ในระดั บสูง ทาให้
กดดันการบริโภค ประกอบกับปัจจัยสนับสนุนจากรายได้เกษตรกรที่ลดลง สะท้อนผ่านความเชื่อมั่นการใช้จ่ายที่ลดลง
การขายสิ น ค้ าไม่ ค งทน มี ค่ า เพิ่ มขึ้ น เป็ น ผลจากยอดจ าหน่ ายสิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โภคจ าเป็ นมี ก ารเพิ่ มขึ้ น ขณะที่ เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์และยาสูบ รวมถึงปริมาณการจาหน่ายเชื้อเพลิงมีการลดลง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากค่าครองชีพที่อยูในระดับสูง
การขายสินค้าคงทน มีค่าเพิ่ มขึ้น เป็นผลจากยอดจาหน่ายของใช้ในครัวเรือน และการปริมาณนาเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่
เพิ่ มขึ้น
การขายสินค้าขัน
้ กลาง มีค่าเพิ่ มขึ้น เป็นผลจากการลงทุนด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่กลับมาขยายตัว และการลงทุนด้านการ
ก่อสร้างที่ปรับดีขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับยอดจาหน่ายวัสดุก่อสร้างที่ปรับเพิ่ มขึ้นในหลายสินค้า อาทิ ปูนเม็ด ซีเมนต์ผสมเสร็จ
เสาเข็มคอนกรีต และอิฐบล็อก

รวมค้าปลีก

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร มีค่าเพิ่ มขึ้น เป็นผลจากจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและอัตราการเข้าพั กแรมที่เพิ่ มขึ้นต่อเนื่อง
ประกอบกับการจัดประชุมสัมมนาของภาครัฐและเอกชนที่เพิ่ มขึ้น แม้ว่าจานวนนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวในประเทศปรับลดลงบ้าง แต่
โดยรวมยังอยู่ในระดับสูง หลังจากท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวในเดือนก่อน
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ มีค่าลดลง เป็นผลจากราคาที่อยู่อาศัยในภาพรวมลดลง ส่งผลให้ค่าธรรมเนียมลดลงด้วย ประกอบ
กับการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินทั้งประเทศมีแนวโน้มลดลง
การขนส่ งและสถานที่ เก็ บสิ นค้ า มี ค่ า เพิ่ มขึ้ น เป็ นผลจากจ านวนนั กท่ องเที่ ย วต่ า งประเทศปรั บเพิ่ มขึ้ นต่ อ เนื่ องในหลายๆ
สัญชาติ สะท้อนผ่านยอดขายบริการคมนาคมขนส่งที่เพิ่ มขึ้น ขณะที่ภาคการขนส่งสินค้าลดลงในภาพรวม

รวมบริการ

+2.9

ค้าปลีก modern trade +1.6
ค้าปลีกดั้งเดิม
+5.0

รวมค้าส่ง

+4.6

ค้าส่งอุปโภค/บริโภค
ค้าส่งวัสดุก่อสร้าง

+4.7
+4.5

ที่มา: สสว.

+2.4

ร้านอาหาร/ภัตตาคาร +2.2
โรงแรม/เกสต์เฮาส์
+3.4
อสังหาริมทรัพย์
+0.5
การก่อสร้าง
+5.1
การขนส่งสินค้า
+3.6
การขนส่งมวลชน
+2.3
ที่มา: สสว.
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การเปรียบเทียบดัชนีเชิงปริมาณและดัชนี SMESI ณ สิงหาคม 2565
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

ดัชนี SMESI รวมภาคผลิต

120.00

100.00

110.00

80.00

100.00

60.00

90.00

40.00

80.00

20.00

70.00

0.00
ดัชนีค้าปลีก

ดัชนีค้าส่ง

ค่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
เดือน ส.ค. 65 เพิ่ มขึ้น (+3.6)
ดัชนีความเชื่อมั่น MSME
เดือน ส.ค. 65 เพิ่ มขึ้น (+0.5)

ดัชนี SMESI รวมภาคการค้า

350.00

60.00

300.00

50.00

250.00

40.00

200.00

30.00

150.00

ค่าเฉลี่ยดัชนีการค้า
เดือน ส.ค. 65 เพิ่ มขึ้น (+6.1)
ดัชนีความเชื่อมั่น MSME
เดือน ส.ค. 65 เพิ่ มขึ้น (+3.5)

20.00
ดัชนีผลผลิตภาคบริการ

ดัชนี SMESI รวมภาคบริการ

125.00

100.00

120.00

80.00

115.00
110.00

60.00

105.00
40.00

100.00
95.00

ค่าดัชนีผลผลิตภาคบริการ
เดือน ส.ค. 65 เพิ่ มขึ้น (+2.3)
ดัชนีความเชื่อมั่น MSME
เดือน ส.ค. 65 เพิ่ มขึ้น (+2.4)

20.00

90.00
85.00

0.00
ต.ค.
62

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.
63

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.
64

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.
65

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

10

การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ MSME ณ สิงหาคม 2565
จานวนผู้ประกันตน
(มาตรา 33)

คน
(mom)
(yoy)

จานวน MSME
ในระบบประกันสังคม

จานวนการจ้างงาน(ผู้ประกันตน)

(mom)
(yoy)

ที่มา:

การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ
แยกตามขนาดธุรกิจ

(1) ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงาน ประจาเดือนสิงหาคม 2565 กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงาน
มหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน
(2) กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

ณ สิงหาคม 2565
แยกตามหมวดกิจกรรม

หมายเหตุ: จานวนการจ้างงาน MSME ไม่นับรวม หมวด O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ
ที่มา: ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ สสว. (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย. 65)

• การจ้างงานของ MSME ใน
ภาพรวมยังคงเพิ่ มขึ้น
ต่อเนื่อง
• ธุรกิจที่พักแรมและบริการด้าน
อาหารยังคงจ้างงานเพิ่ มขึ้น
ต่อเนื่อง เพื่ อรองรับการฟื้ น
ตัวของภาคท่องเที่ยว
โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส
สุดท้ายของปี

ปัจจัยที่สนับสนุนการจ้างงาน
• การบริโภคยังคงขยายตัวแม้อัตราเงิน
เฟ้อจะอยู่ในระดับสูง
• คาดว่าภาคการท่องเที่ยวจะฟื้ น
ตัวอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในช่วง
ไตรมาสสุดท้ายของปี
ปัจจัยเสี่ยงที่ควรเฝ้าระวัง
• ต้นทุนในการประกอบการยังสูงขึ้น
ส่งผลต่อระดับการจ้างงานในอนาคต
• เงินเฟ้อส่งผลต่อกาลังซื้อ รวมทั้ง
สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP เพิ่ มขั้น
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การจัดตั้ง – ยกเลิกกิจการนิติบุคคล สิงหาคม 2565
การจัดตั้งกิจการ สิงหาคม 2565
• ธุรกิจจัดตั้งใหม่ สิงหาคม 2565
มีจานวน 7,418 ราย
ประเภทธุรกิจจัดตัง
้ ใหม่สูงสุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทัว
่ ไป จานวน 652 ราย คิด
เป็น 8.8% รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จานวน 489
ราย คิดเป็น 6.6% และ ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จานวน
337 ราย คิดเป็น 4.5% ตามลาดับ

ที่มา: กรมพั ฒนาธุรกิจการค้า

การยกเลิกกิจการ สิงหาคม 2565
• ธุรกิจเลิกประกอบกิจการ สิงหาคม 2565
มีจานวน 1,941 ราย เพิ่ มขึ้นจากช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน 65.1% ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด

จานวน MSME ปี 2564

*ปรับปรุงข้อมูลนิติบุคคลระหว่างเดือน
มกราคม - ธันวาคม ปี 2564

3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทัว
่ ไป จานวน
181 ราย คิดเป็น 9.3% รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
จานวน 92 ราย คิดเป็น 4.7% และ ธุรกิจภัตตาคาร/
ร้านอาหารจานวน 60 ราย คิดเป็น 3.1% ตามลาดับ
ที่มา: ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ สสว.
(ข้อมูล ณ วันที่ 5 ต.ค. 65)

ที่มา: กรมพั ฒนาธุรกิจการค้า
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คณะผู้จัดทารายงานสถานการณ์ MSME รายเดือน
•
•

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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