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จับตาหนี้ในระบบ SMEs แคนาดาพุ่งสูงขึ้น 3.2 ล้านล้านบาท ในช่วง Covid-19

        ท่ามกลางสถานการณ์ Covid-19 นับตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 ที่ได้
ลากยาวมาถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจ
แคนาดา โดยกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากสุดได้แก่ ธุรกิจขนาด
ย่อมในแคนาดา (SMEs) ที่หน่วยงาน CFIB (Canadian Federsation 
of Independent Business) ได้แจ้งกว่าผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ ได้มี
มูลหนี้เพิ่มขึ้นสูงถึง 135 พันล้านเหรียญฯ (3.2 ล้านล้านบาท) เพื่อ
รักษาสภาพคล่องและสถานะของธุรกิจให้ดำเนินต่อไปได้ โดยจากผล
การสำรวจล่าสุดพบว่า 7 ใน 10 ของ SMEs นั้นผู้ประกอบการได้กู้เงิน
เพิ่ม โดยเฉลี่ยรายละไม่ต่ำกว่า 170,000 เหรียญ/บริษัท (4.08 ล้าน
บาท) ในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งสถานการณ์แพร่ระบาดระลอกสอง ที่เริ่ม
ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563 ถึงต้นปี 2564 ได้ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ มองว่า
การฟื้นตัวของธุรกิจทีย่ากลำบากอยู่แล้ว ยิ่งจะล่าช้ากว่าท่ีเคยประเมิน
ไว้ก่อนหน้านี้ ทีเ่คยมองว่า ในไตรมาสที่ 1 หรือ 2 ธุรกิจส่วนใหญ่น่าจะ
สามารถเริ่มทยอยกลับมาประกอบธุรกิจได้เหมือนเดิม ซึ่งความเป็น
จริงสถานการณ์ในปัจจุบัน ทิศทางของเศรษฐกิจยังคงอ่อนแอ ที่อัตรา
การว่างงานได้กลับมาพุ่งสูงขึ้นนับตั้งแต่เดือน มกราคม 2564   
         ทัง้นี ้แต่เดิมหน่วยงาน CFIB ได้เคยประเมินว่ามูลค่าหนี้สินของ
ธุรกิจ SMEs นั้นอยู่ที่ระดับ 117 พันล้านเหรียญ (ประเมินเมื่อเดือน 
กันายน 2563 ก่อนการระบาดระลอกสอง) ซึ่งในขณะนั้นสถานการณ์
เศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น ระดับมูลค่าหนี้น่าจะทรงตัวไม่เพิ่มขึ้น แต่ด้วยการ

ระบาดระลอกสอง หนี้สิ้นได้ปรับเพิ่มสูงถึง 135 พันล้านเหรียญ ใน
ปัจจุบัน ในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 นอกจากนี้จากสำรวจยังพบว่า มี
เพยีง 25% ของธุรกิจขนาด SMEs ที่ยังคงรักษาระดับรายได้ เมื่อเทียบ
กับช่วงก่อน Pandemic อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา 
รัฐบาลแคนาดาได้เข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ ในการ
ช่วยเหลือให้กู ้ยืมเง ินเสร ิมสภาพคล่อง ตามมาตรการ Canada 
Emergency Business Account (CEBA) ทีป่ล่อยกู้เงินปลอดดอกเบีย้ 
มูลค่า 60,000 เหรียญฯ (1.44 ล้านบาท) ให้กับ SMEs เพื่อเสริมสภาพ
คล่องฉุกเฉินและมียกหนี้ (Debt Forgiveness) มูลค่า 20,000 เหรยีญ 
(480,000 บาท) หากผู้ประกอบการสามารถคืนหนี้ 40,000 เหรียญ 
(60,000-20,000 = 40,000 เหรียญ) ให้กับรัฐบาลได้ภายใน 2 ปี ซึ่ง
ผลสำรวจพบว่ากว่า 6 ใน 10 ของ SMEs ในแคนาดาได้เข้าร่วม
โครงการดังกล่าว         
        ระดับหนี้ของธุรกิจ SMEs ได้เพิ่มความกังวลให้สถาบันการเงิน 
ที่รวมถึงสภาพเศรษฐกิจที่ดูไม่สดใส ที่ผลสำรวจพบว่า ประเภทธุรกิจที่
ได ้ร ับผลมากสุดมาจากกลุ ่ม Hospitality (โรงแรม) , Recreation 
(โรงยิม ธุรกิจท่องเที่ยว) ธุรกิจบริการที่ต้องมีการพบปะลูกค้า อาทิ 
ร้านตัดผม ร้านทำเล็บ สปา ฯลฯ ในขณะธุรกิจที่ได้รับผลกระทบนอ้ย 
ได้แก่ ธุรกิจการเกษตร เหมืองแร่ ค้าส่ง ก่อสร้าง แต่เกือบทุกธุรกิจก็
ได้ร ับผลกระทบในแง่ที ่รายได้ลดลงก่อน Pandemic ซึ ่ง Mr. Dan 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต 
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 
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Kelly ประธานกรรมการ หน่วยงาน CFIB ได้มีความกังวลว่าในปี 
2564 จะเป็นปีที่แคนาดาจะเห็นคลื่นการปิดตัวล้มละลายของธุรกิจ
ขนาดกลางและย่อมจำนวนมาก ที่ทุกวันนี้ มีธุรกิจกว่า 180,000 ราย 
(จาก SMEs ทั้งหมดจำนวน 1.18 ล้านบริษัท) มีแผนจะปิดตัวถาวรใน
ปีนี้  และธุรกิจกว่า 60,000 ราย ได้หยุดกิจการชั ่วคราวไปแล้ว 
(Inactive Business) นับตั้งแต่วิกฤต Covid-19 เริ่มในเดือน มีนาคม 
2563 ที่ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานกว่า 2.5 ล้านตำแหน่ง ที่ทิศทาง
ของเศรษฐกิจจะขึ้นกับปัจจัยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสใน
ประเทศ และมาตรการฉีดวัคซีนของภาครัฐ ที่ในเบื้องต้นมีแผนว่าจะ
สามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนส่วนใหญ่ได้ภายในก่อนสิ้นไตรมาส 3 
ของปี 2564           

 

ความเห็นสำนักงานฯ 
แคนาดาได้ประกาศตัวเลข GDP ของปี 2563 ได้มีการหดตัว   

สูงถึง -5.4% ซึ่งเป็นวิกฤตเศรษฐกิจครั้งที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์
แคนาดา นับตั้งแต่ปี 2504 ที่ถึงแม้ว่าในคร่ึงปีหลังของปี 2563 ตัวเลข 
GDP ได้เริ่มปรับดีขึ้น แต่สภาพเศรษฐกิจก็ได้เริ่มส่งสัญญาณ “หดตัว” 
อีกคร้ังในไตรมาสแรกของปี 2564 จาการล็อกดาวน์ และการแพร่ระบาด
ในระลอกสอง ที่แม้ว่าสถานการณ์ ปัจจุบันในเดือนมีนาคม 2564 รัฐบาล
แคนาดาได้เริ่ม ทยอย “ปลดล็อก” เมืองอีกครั้ง แต่ “แผลเป็น” (Scar) 
ทางเศรษฐกิจจะส่งผลระยะยาวต่อเศรษฐกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลาง
และย่อม ที่ปัญหาหนี้เสียของภาคธุรกิจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในปี 
2564 ที่กระแสเงินสดของเกือบธุรกิจลดลง ขาดสภาพคล่อง และอาจ
ต้องมีการปิดก ิจการ หรือปลดคนงานเพ ิ ่มข ึ ้น ท ี ่ป ัจจัยดังกล ่าว 
ผู้ประกอบการไทยควรจับตาอย่างใกล้ชิด เนื่องจาก ผู้นำเข้าส่วนใหญ่ใน
แคนาดาจะเป็นธุรก ิจลักษณะ SMEs ที่ผ ู ้ส ่งออกไทยควรให้ความ
ระมัดระวังในเรื่องของการชำระเงิน การให้เครดิตเทอม นอกจากนี้ความ
เสี่ยงธุรกิจยังมาจากปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมได้แก่ 
ทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีทิศทางอ่อนตัว และอัตราเงินเฟ้อที่เร่ิม
ส่งสัญญาณปรับสูงขึ ้น ที่จะทำให้มีความผันผวนของค่าเงิน และการ
คำนวณต้นทุนที่แท้จริงของสินค้า ที่ส่วนใหญ่ยังคงคิดราคาต้นทุน ราคา
ขาย (ส่งออก) เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นหลัก       

ที่ติดตามความเคลื ่อนไหวในการค้าระหว่างประเทศผ่าน
เว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ www.ditp.go.th และ 
www.thaitrade.com หรือโทรปรึกษาเรื ่องการค้าระหว่างประเทศที่
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร.1169 (หากโทรจากต่างประเทศ 
โปรดติดต่อที่ โทร. +66 2792 6900)  
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