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Disclaimers:  

ขอ้ความทีป่รากฎในรานงานฉบบันี้ เป็นความคดิสว่นตวั 

ของผูเ้ขยีนโดยเฉพาะ ซึง่ไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัหน่วยงาน 

ทีผู่เ้ขยีนสงักดัอยู่ รายงานฉบบันี้จดัท าบนพืน้ฐานของ 

ขอ้มลูทีเ่ชื่อว่ามคีวามน่าเชื่อถอื โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อให ้

ความรูแ้ละแนวคดิแก่ผูอ้า่นเทา่นัน้  

 

หมายเหต:ุ 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการส ารวจความคดิเหน็

ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ เกีย่วกบั

มมุมองต่อเศรษฐกจิไทยในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2561

ซึง่มบีรษิทัจดทะเบยีนตอบแบบสอบถาม 115 บรษิทั มี

มลูคา่หลกัทรพัยร์วม 46% ของมลูค่าหลกัทรพัยต์าม

ราคาตลาดรวมทัง้ตลาด ณ 28 กุมภาพนัธ ์2561 โดย

ความรว่มมอืระหว่างสถาบนัวจิยัเพื่อตลาดทนุ ตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (CMRI) สมาคมบรษิทัจด

ทะเบยีนไทย (TLCA) และบรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) ซึง่ท าการส ารวจในชว่งวนัที ่

8 มกราคม - 18 มนีาคม 2561 

ผลส ำรวจควำมคิดเหน็ผูบ้ริหำรบริษทัจดทะเบียน  
(CEO Survey): Economic outlook 

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 
 

Executive  Summary:  
“ผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียน (CEO) คาดว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2561 มีแนวโน้มดีขึน้ โดยเติบโต
ในช่วง 3% ถึง 4% มีปัจจยัด้านการท่องเท่ียว นโยบายการคลงัและการใช้จ่ายภาครฐั และ
เสถียรภาพของการเมืองในประเทศ เป็นปัจจยัสนับสนุนส าคญัต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทย 
ขณะท่ีปัจจยัเส่ียงส าคญัในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2561 ประกอบด้วย ความผนัผวนของค่าเงินบาท 
เสถียรภาพของการเมืองในประเทศ และอตัราค่าแรงท่ีสงูขึน้ อย่างไรกต็าม CEO ส่วนใหญ่
คาดการณ์ว่า ภาวะอตุสาหกรรม การด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน ตลอดจนการลงทุนและ
การส่งออกมีแนวโน้มท่ีดีขึน้” 

 แนวโน้มเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม 

 ผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียน (CEO) ส่วนใหญ่คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2561 มีแนวโน้มดีขึน้ 
โดย CEO คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในปี 2561 จะเติบโตอยู่ในช่วง 3% ถึง 4%  

o ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561  CEO คาดว่า การท่องเท่ียว นโยบายการคลงัและการ
ใช้จ่ายภาครฐั เสถียรภาพของการเมืองในประเทศ และก าลงัซ้ือภายในประเทศ จะ
เป็นปัจจยัส าคญัท่ีสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทย  

o ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2561  CEO มองว่า ปัจจยัเร่ืองความผนัผวนของค่าเงินบาท 
เสถียรภาพการเมืองในประเทศ และอตัราค่าจ้างแรงงานท่ีปรบัสงูขึ้น น่าจะเป็นปัจจยั
เส่ียงส าคญัต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ซึง่แตกต่างจากการส ารวจครัง้ก่อนทีม่องว่า
ความเสีย่งจะมาจากก าลงัซื้อในประเทศทีย่งัไมฟ้ื่นตวั หนี้สนิภาคครวัเรอืนทีเ่ป็นปัญหา
เรือ้รงั และเสถยีรภาพของการเมอืงภายในประเทศ 

 64% ของ CEO คาดการณ์ว่าอตุสาหกรรมท่ีตนด าเนินการอยู่จะปรบัตวัดีขึน้ โดยสดัส่วน
เพิม่ขึน้จาก 45% จากการส ารวจครัง้ก่อน 

แนวโน้มการด าเนินธรุกิจ 

 CEO ส่วนใหญ่ยงัคาดการณ์ว่าผลประกอบการของบริษทัจดทะเบียนจะดีขึน้ และรายได้
ของบริษทัฯ เติบโตดีขึน้จากการคาดการณ์ในการส ารวจครัง้ก่อน ทัง้นี้ ส่วนใหญ่คาดว่า
รายไดเ้ตบิโตมากกว่า 3% และ CEO จ านวนครึง่หนึ่งคาดว่ารายไดจ้ะเตบิโตมากกว่า 6% 

 ส าหรบัแนวโน้มการด าเนินธุรกจิในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2561 CEO ส่วนใหญ่คาดว่าตน้ทุนการ
ผลติปรบัเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะตน้ทุนแรงงานทีเ่พิม่ขึน้อย่างชดัเจนจากผลของประกาศเปลีย่นแปลง
อตัราค่าแรงขัน้ต ่า  เช่นเดยีวกบัราคาวตัถุดบิทีป่รบัเพิม่สงูขึน้ แต่ยงัคาดว่าจะมกีารจา้งงานเพิม่ขึน้ 
และสภาพคลอ่งของบรษิทัฯ ดขี ึน้  

แนวโน้มการลงทุน 

 CEO ส่วนใหญ่วางแผนจะขยายการลงทุนในปี 2561 ต่อเน่ืองจากปีก่อนหน้า ทัง้การขยาย
การลงทุนในต่างจงัหวดัและต่างประเทศ โดยประเทศเป้าหมายการลงทุน ไดแ้ก่ ประเทศใน
อาเซยีน เอเชยีใต ้ตะวนัออกกลาง อเมรกิาใต ้เป็นตน้ โดยแหล่งระดมทุนหลกั 3 อนัดบัแรก คอื 
สนิเชือ่จากธนาคารพาณชิย ์ก าไรสะสม และการออกหุน้กูภ้ายในประเทศ  
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 วตัถปุระสงค ์กลุม่ตวัอย่าง และช่วงเวลาในการส ารวจ 

 
 สถาบนัวจิยัเพื่อตลาดทุน (CMRI) ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ร่วมมอืกบัสมาคมบรษิทัจด

ทะเบยีนไทย (TLCA) และ บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) ส ารวจ
ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(SET) และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) เพื่อทราบมมุมองจากผูบ้รหิารระดบัสงูเกีย่วกบัภาวะ
เศรษฐกจิและธุรกจิ แนวโน้มการสง่ออก การลงทุนและการระดมทุน และทราบถงึความคดิเหน็ของ
ผูบ้รหิารต่อประเดน็ส าคญัต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลา  

 ในการส ารวจความคดิเหน็ในครัง้นี้ เป็นการส ารวจครัง้ที ่10 (เริม่ส ารวจความคดิเหน็ครัง้แรกเมือ่
ไตรมาส 3/2557) โดยรวบรวมขอ้มลูระหว่างวนัที ่8 มกราคม 2561 - 18 มนีาคม 2561 ซึง่มบีรษิทั
จดทะเบยีนรว่มตอบแบบสอบถาม 115 บรษิทัจาก 27 หมวดธุรกจิ มมีลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคา
ตลาดรวม 46% ของมลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด (ณ 28 กุมภาพนัธ ์2561) ตามภาพที ่1 มี
มลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดเพิม่ขึน้จากครัง้ก่อนทีอ่ยู่ที ่38% จากบรษิทัทีร่่วมตอบ
แบบสอบถาม 119 บรษิทั  

 ในการตอบแบบสอบถามในครัง้นี้ 48% ตอบแบบสอบถามออนไลน์ ขณะทีอ่กี 52% ตอบแบบ 
สอบถามเป็น Hard Copy และจดัสง่ขอ้มลูทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(e-mail)  

 

ภาพท่ี 1 จ านวนบริษทัจดทะเบียนท่ีรว่มตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามหมวดธรุกิจ 

หมวดธรุกิจ จ านวนบริษทั % ต่อมลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด
ของหมวดธรุกิจ H2/2560 H1/2561 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 8 9  20 

อาหารและเครือ่งดืม่ 13 8  32 

พลงังานและสาธารณูปโภค 10 8 48 

สือ่และสิง่พมิพ ์ 5 7 21 

เงนิทุนและหลกัทรพัย ์ 4 7 25 

บรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง 4 7 51 

แฟชัน่ 4 5 22 

ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์ 0 5 87 

การแพทย ์ 5 5 59 

บรรจุภณัฑ ์ 5 4 35 

ธนาคาร 4 4 40 

ประกนัภยัและประกนัชวีติ 1 4 36 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 6 3 62 

เหลก็ 6 3 10 

ท่ีมา: การส ารวจความคิดเหน็ผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียน  โดย CMRI  TLCA และ TSD 
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1 World Bank; Global Economic Prospects (Jan 2018) 

ภาพท่ี 1 จ านวนบริษทัจดทะเบียนท่ีรว่มตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามหมวดธรุกิจ (ต่อ) 

หมวดธรุกิจ จ านวนบริษทั % ต่อมลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด 
ของหมวดธรุกิจ H2/2560 H1/2561 

ขนส่งและโลจสิตกิส ์ 5 2 73 

วสัดุอุตสาหกรรมและเครือ่งจกัร 2 2  22 

พาณชิย ์ 1 2  42 

ของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ ์ 2 1  2 

ธุรกจิการเกษตร 2 1  24 

ยานยนต ์ 2 1  0.4 

วสัดุก่อสรา้ง 2 1  65 

ของใชใ้นครวัเรอืนและส านกังาน 1 1  2 

เหมอืงแร่ 1 1  10 

ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส ์ 1 1  5 

กระดาษและวสัดุการพมิพ ์ 1 1  100 

การท่องเทีย่วและสนัทนาการ 0 1  2 

บรษิทัจดทะเบยีนใน mai 23 22  14 

ท่ีมา: การส ารวจความคิดเหน็ผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียน  โดย CMRI  TLCA และ TSD 

 
 

 แนวโน้มเศรษฐกิจไทย 

 
“CEO ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยงัคาดการณ์วา่เศรษฐกิจปี 2561 จะปรบัตวัดีขึน้จากปีท่ี
ผา่นมา และเมื่อเทียบกบัการส ารวจครัง้ก่อน พบว่า CEO ท่ีคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะดีขึน้นัน้มี
สดัส่วนเพ่ิมขึน้จาก 43% มาอยู่ท่ี 77%”  

ผูบ้ริหำรบริษทัจดทะเบียน (CEO) ส่วนใหญ่คำดกำรณ์ว่ำเศรษฐกิจไทยในปี 2561 จะเติบโตขึ้น 
โดย 64% คำดว่ำ เศรษฐกิจไทยจะเติบโตอยู่ระหว่ำง 3% ถึง 4% ขณะที ่20% ของ CEO คำดว่ำ 
เศรษฐกิจไทยจะเติบโตมำกกว่ำ 4% ซึง่ใกล้เคียงกบักำรคำดกำรณ์ของธนำคำรโลกและกองทุน
กำรเงินระหว่ำงประเทศทีค่ำดกำรณ์เศรษฐกิจไทยจะเติบโตที ่3.6% และ 3.5% ตำมล ำดบั 

 
 CEO คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทย ในปี 2561 ปรบัตวัดีขึน้ต่อเน่ืองจากปี 2560 โดย 77% ของ 

CEO ทีต่อบแบบสอบถามมองวา่เศรษฐกจิจะดขีึน้ (ภาพที ่2) เป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัการ
ส ารวจในครัง้ก่อน (H2/2560) และสอดคลอ้งกบัธนาคารโลกทีค่าดการณ์ว่า เศรษฐกจิโลกจะค่อยๆ 
ฟ้ืนตวัเป็นวงกวา้ง (Broad-Based Upturn)1 ในชว่งเวลา 2 - 3 ปีต่อจากนี้ และคาดว่าในปี 2561 
เศรษฐกจิโลกจะเตบิโต 3.1% ขณะทีเ่ศรษฐกจิไทยจะเตบิโต 3.6%  
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ภาพท่ี 2 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2561 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
(N of H2/2560 = 116 บรษิทั; N of H1/2561 = 109 บรษิทั)  

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 

 
 

 ในการส ารวจครัง้น้ี พบว่า 84% ของ CEO ท่ีตอบแบบสอบถามคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทย
ในปี 2561 จะเติบโตในช่วง 3% ถึง 4% และมากกว่า 4% (ภาพท่ี 3) อยู่ในระดบัใกลเ้คยีงกบัการ
คาดการณ์ของธนาคารโลก (World Bank) (ตารางที ่1) และกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ 
(International Monetary Fund: IMF) ทีค่าดการณ์ว่าอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิไทยจะอยู่ที ่
3.6% และ 3.5% ตามล าดบั ขณะทีธ่นาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คาดการณ์ว่า การเตบิโตของ 
GDP ของประเทศไทยจะอยู่ที ่3.9% และส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต ิ(สศช.) คาดการณ์ไวท้ี ่3.6% ถงึ 4.6% (ภาพที ่4) 

 
 

ภาพท่ี 3 การคาดการณ์อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจไทย ในปี 2560 และปี 2561 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

  
(N  of H2/2560 = 116 บรษิทั; N  of H1/2561 = 110 บรษิทั)  

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 
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ตารางท่ี 1 การคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของธนาคารโลก (World Bank) 

การคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจ (% การเปล่ียนแปลงจากปีก่อนหน้า) 

การคาดการณ์การเติบโตของปี 2560 2561 

รอบในการประกาศ ม.ค. 60 มิ.ย. 60 ม.ค. 60 มิ.ย. 60 ม.ค. 61 

เศรษฐกิจโลก 2.7 2.7 2.9 2.9 3.1 
สหรฐัอเมริกา 2.2 2.1 2.1 2.2 2.5 
เอเชียตะวนัออกและแปซิฟิก 6.2 6.2 6.1 6.1 6.2 

ญ่ีปุ่ น 0.9 1.5 0.8 1.0 1.3 
จีน 6.5 6.5 6.3 6.3 6.4 
ไทย 3.2 3.2 3.3 3.3 3.6 
อินโดนีเซีย 5.3 5.2 5.5 5.3 5.3 

เอเชียใต้ 7.1 6.8 7.3 7.1 6.9 
อินเดีย 7.6 7.2 7.8 7.5 7.3 
ปากีสถาน 5.2 5.2 5.5 5.5 5.5 
บงัคลาเทศ 6.8 6.8 6.5 6.4 6.4 

ตะวนัออกกลาง 3.1 2.1 3.3 2.9 3.0 
ละตินอเมริกาและแคริเบียน 1.2 0.8 2.3 2.1 2.0 

บราซิล 0.5 0.3 1.8 1.8 2.0 
ประเทศในเขตใต้ทะเลทรายซาฮารา 2.9 2.6 3.6 3.2 3.2 

แอฟริกาใต้ 1.1 0.6 1.8 1.1 1.1 
ทีม่า: World Bank; Global Economic Prospects 

 

ภาพท่ี 4 การคาดการณ์อตัราการเติบโตของเศรษฐกิจ (GDP) ของไทย ปี 2561 
 (หน่วย: %) 

 
       การคาดการณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย              การคาดการณ์ของส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 

                   การคาดการณ์ของธนาคารโลก (World Bank) 

ทีม่า: ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิและธนาคารโลก 
  

 เมื่อพจิารณารายหมวดธุรกจิ พบว่า CEO ของบรษิทัจดทะเบยีนในหมวดชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส ์
หมวดของใชใ้นครวัเรอืนและส านกังาน คาดการณ์ว่า เศรษฐกจิไทยปี 2561 จะเตบิโตมากกว่า 4% 
ขณะที ่CEO ของบรษิทัจดทะเบยีนทีค่าดการณ์ว่า เศรษฐกจิไทยปี 2561 จะเตบิโตน้อยกว่า 2% 
กระจายอยูใ่นหมวดบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง หมวดแฟชัน่ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม และหมวดสือ่
และสิง่พมิพ ์ 

ธธGDP Growth ปี 2560 อยู่ที ่3.9% ตามการประกาศของ ธปท. และ สศช. 
และอยู่ที่ 3.5% ตามการประมาณของธนาคารโลก   
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 “CEO ส่วนใหญ่คาดวา่ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 การท่องเท่ียว นโยบายการคลงัและการ
ใช้จา่ยภาครฐั  และเสถียรภาพของการเมืองในประเทศ ยงัคงเป็นปัจจยัส าคญัในการขบัเคลื่อน
เศรษฐกิจ ขณะท่ีความผนัผวนของค่าเงินบาท เสถียรภาพของการเมืองในประเทศ และอตัรา
ค่าแรงท่ีสูงขึน้จะเป็นปัจจยัเส่ียงต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ” 

ปัจจยัสนับสนุน:  

 7 ปัจจยัสนบัสนุนการเตบิโตของเศรษฐกจิไทยในปี 2561 ยงัคงเป็นปัจจยัเดมิเหมอืนผลการส ารวจ
ครัง้ก่อน แต่มกีารสลบัอนัดบั โดย CEO คาดว่า การท่องเทีย่ว นโยบายการคลงัและการใชจ้่าย
ภาครฐั และเสถยีรภาพการเมอืงในประเทศ ยงัคงเป็นเครื่องจกัรส าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิที่
มคีวามส าคญั 3 อนัดบัแรก  

 ในการส ารวจครัง้นี้ พบว่า การทอ่งเทีย่วมบีทบาทเพิม่มากขึน้ โดยขยบัขึน้มาเป็นปัจจยัสนบัสนุน
อนัดบั 1 แทนนโยบายการคลงัและการใชจ้่ายภาครฐัทีข่ยบัลดลงไปอยู่ทีอ่นัดบั 2 และอนัดบั 3 
ไดแ้ก่ เสถยีรภาพของการเมอืงภายในประเทศ ทีข่ยบัขึน้มาจากอนัดบั 4 ขณะทีก่ าลงัซือ้
ภายในประเทศ ปรบัลดลงจากอนัดบั 3 จากการส ารวจในครัง้ก่อนมาอยู่ทีอ่นัดบั 4 นอกจากนี้ 
เศรษฐกจิโลก ขยบัอนัดบัขึน้มาจากอนัดบั 7 จากการส ารวจครัง้ก่อนมาอยู่ทีอ่นัดบั 5 ในการส ารวจ
ครัง้นี้ (ภาพที ่5) 
 

ภาพท่ี 5 ปัจจยัสนับสนุนต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561   
หน่วย: ความถีร่วมในการตอบแบบสอบถาม 

 
(N of H2/2560 = 116 บรษิทั; N of H1/2561 = 108 บรษิทั)  

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD; แสดงเฉพาะส าคญัสงูสุด 7 อนัดบัแรกจาก 13 อนัดบั 
 
 

  การท่องเท่ียวเป็นปัจจยัสนับสนุนท่ีส าคญัท่ีสุดต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจไทย ในช่วง        
6 เดือนแรกของปี 2561 จากขอ้มลูจากกองเศรษฐกจิการท่องเทีย่วและกฬีา พบว่า ในปี 2560    
มนีกัท่องเทีย่วต่างประเทศทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วในประเทศไทย จ านวน 35.38 ลา้นคน เพิม่ขึน้ 
2.85 ลา้นคน หรอื 8.77% จากปี 2559 ทีส่ าคญัจากนกัท่องเทีย่วจนี รสัเซยี เกาหลใีต ้ลาว และ
อนิเดยี เมื่อพจิารณาเมด็เงนิจากการท่องเทีย่ว พบว่า ในปี 2560 มเีมด็เงนิจากนกัท่องเทีย่ว
ต่างประเทศทีเ่ขา้มาในประเทศไทยรวมสงูถงึ 1.82 ลา้นลา้นบาท เพิม่ขึน้ 11.66% จากปี 2559 ที่
ส าคญัจากนกัท่องเทีย่วจนี รสัเซยี เกาหลใีต ้อนิเดยี สหรฐัอเมรกิา (ภาคผนวก 1 - 2) 
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2
 World Bank; Global Economic Prospects 

3 ขอ้มลูจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

นอกจากนี้ นโยบายการส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศของภาครฐัภายใต้แคมเปญ 
“Amazing Thailand Go Local หรอื เท่ียวท้องถ่ินไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมอืงไทยเติบโต” จะ
ช่วยเพ่ิมจ านวนนักท่องเท่ียวในเมืองรองและชุมชน และช่วยกระจายรายได้จากการ
ท่องเท่ียวให้ลงสู่เศรษฐกิจฐานราก โดยสามารถน าคา่ใชจ้ากการท่องเทีย่วในเมอืงรอง 55 เมอืง 
มาลดหย่อนภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา ไดต้ามจรงิสงูสดุไม่เกนิ 15,000 บาท (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 
มกราคม 2561 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2561)  

 นโยบายการคลงัและการใช้จา่ยภาครฐัยงัเป็นอีกปัจจยัในการสนับสนุนการเติบโตของ
เศรษฐกิจไทย อาท ิโครงการบตัรสวสัดกิารแห่งรฐัทีม่อบบตัรชว่ยเหลอืผูม้รีายไดน้้อย 11.67 ลา้น
คน ทีเ่ริม่ใชต้ัง้แต่เดอืนตุลาคม 2560 เป็นตน้มา โดย 54% ของ CEO คาดว่าจะสง่ผลบวกต่อ
เศรษฐกจิไทย และ 26% สง่ผลบวกต่อการด าเนินงานของบรษิทัจดทะเบยีน เป็นตน้  

 การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกจะมีผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยเพ่ิมมากขึน้ โดย
ธนาคารโลกคาดการณ์ว่า เศรษฐกจิโลกจะค่อยๆ ฟ้ืนตวัเป็นวงกวา้ง (Broad-Based Upturn) จาก
ก าลงัการผลติและการคา้ระหว่างประเทศทีป่รบัตวัดขีึน้ และไดร้บัอานิสงสจ์ากการฟ้ืนตวัดา้น
เศรษฐกจิของประเทศก าลงัพฒันาทีฟ้ื่นตวัจากการสง่ออกสนิคา้โภคภณัฑ์2 

 นอกจากนี้ CEO คาดการณ์ว่า ก าลงัซือ้ภายในประเทศจะเป็นอกีปัจจยัหนึ่งในการสนบัสนุนการ
เตบิโตของเศรษฐกจิไทย โดยตวัเลขทางสถติทิีส่ะทอ้นถงึก าลงัซือ้ภายในประเทศ อาจพจิารณาได้
จากการจดัเกบ็ภาษมีลูค่าเพิม่ พบว่า ปี 2560 กรมสรรพากรสามารถจดัเกบ็ภาษมีลูค่าเพิม่ได ้
751,820 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 4.75% จากปี 2559 สะทอ้นว่า ก าลงัซือ้ในปี 2560 ปรบัตวัดขีึน้จากปีที่
ผ่านมา (ภาคผนวก 3)  
 

 
ปัจจยัเส่ียง: 

ในมุมมองของ CEO ในการส ารวจครัง้น้ี พบว่า มีความแตกต่างจากครัง้ท่ีผา่นมา โดย CEO 
คาดว่า 3 อนัดบัแรก ได้แก่ ความผนัผวนของค่าเงินบาท เสถียรภาพของการเมืองภายใน 
ประเทศ และต้นทุนแรงงาน จะเป็นปัจจยัเส่ียงต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจของไทยในช่วง 6 
เดือนแรกของปี 2561 ขณะท่ีก าลงัซ้ือในประเทศ  และหน้ีสินภาคครวัเรอืน ปรบัลดจากอนัดบั 1 
และอนัดบั 2 เป็นอนัดบั 4 และ 5 ตามล าดบั (ภาพที ่6)  

 CEO ส่วนใหญ่คาดวา่ ความผนัผวนของค่าเงินบาท เสถียรภาพของการเมืองภายใน 
ประเทศ และต้นทุนแรงงาน จะเป็นปัจจยัเส่ียงต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจของไทยในช่วง 
6 เดือนแรกของปี 2561 ซึง่พบว่า ค่าเงนิบาทของไทยมกีารแขง็ค่าอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิน้ปี 
2559 ค่าเงนิบาทอยู่ที ่36.0025 บาทต่อดอลลารส์หรฐั ก่อนแขง็ค่าอย่างต่อเนื่องมาอยู่ที ่32.8472 
บาทต่อดอลลารส์หรฐั ณ สิน้ปี 2560 หรอืแขง็ค่าขึน้ 8.76% และแขง็ค่าต่อเนื่องในปี 2561 โดย ณ 
19 มนีาคม 2561 อยู่ที ่31.4243 บาทต่อดอลลารส์หรฐั หรอืแขง็ค่าขึน้ 4.33% จากสิน้ปี 25603 
(ภาพที ่7)  

เมื่อพจิารณารายอตุสาหกรรมพบว่า CEO ทีค่าดว่าความผนัผวนของค่าเงนิบาทเป็นความเสีย่ง
อนัดบัตน้ๆ นัน้ กระจายตวัอยูใ่นทุกอุตสาหกรรม โดยมลีกัษณะเหมอืนกนั คอื มธีุรกรรมเกีย่วเนื่อง
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กบัค่าเงนิ อาท ิมกีารลงทุนในต่างประเทศ อยูใ่นธุรกจิสง่ออก หรอืมกีารใหบ้รกิารลกูคา้
ต่างประเทศ ซึง่ 95% ของบรษิทัเหล่านี้ท าการบรหิารความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นดว้ย
เครื่องมอืต่างๆ ไวแ้ลว้ โดยเครือ่งมอืทีไ่ดร้บัความนยิม คอื Forward & Options Contract  เป็นตน้ 
หรอืบางบรษิทัปรบัเปลีย่นเงื่อนไขในการรบัช าระเงนิ อาท ิรบัช าระค่าสนิคา้และบรกิารเป็นเงนิบาท 
หรอืก าหนดการรบัเงนิเป็นเงนิดอลลารส์หรฐัโดยก าหนดอตัราแลกเปลีย่นทีแ่น่นอนไวต้ัง้แต่เริม่
สญัญา 
 

ภาพท่ี 6 ปัจจยัเส่ียงต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจของไทย ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 
หน่วย: ความถีร่วมในการตอบแบบสอบถาม                                                                                                                                                   

 
(N of H2/2560 = 119 บรษิทั; N of H1/2561 = 108 บรษิทั) 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD; แสดงเฉพาะส าคญัสงูสุด 7 อนัดบัแรกจาก 13 อนัดบั 

 
 

 ปัจจยัเส่ียงอนัดบั 2 ได้แก่ เสถียรภาพการเมืองภายในประเทศ ซึง่ขึน้อยู่กบัการเลอืกตัง้
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร ซึง่จากขอ้มลูล่าสดุ มกีารประกาศเลื่อนการเลอืกตัง้ฯ ไปเป็นชว่งตน้ปี 
2562 อย่างไรกต็าม ช่วงเวลาทีแ่น่นอนยงัขึน้อยู่กบัเงื่อนไขต่างๆ ซึอ่าจสง่ผลกระทบโดยตรงต่อ
เสถยีรภาพการเมอืงภายในประเทศ และเศรษฐกจิไทยในมมุมองของ CEO 

 
ภาพท่ี 7 อตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาท 

หน่วย: บาทต่อดอลลารส์หรฐั 

 
ทีม่า: ธนาคารแห่งประเทศไทย; ขอ้มลู ณ 19 มนีาคม 2561 

  

36.3031 36.0025 

32.8472 

31.4243 

4/1/59 4/3/59 4/5/59 4/7/59 4/9/59 4/11/59 4/1/60 4/3/60 4/5/60 4/7/60 4/9/60 4/11/60 4/1/61 4/3/61 
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 ปัจจยัเส่ียงอนัดบั 3 ได้แก่ ต้นทุนแรงงานท่ีสูงขึน้ ปัจจยัน้ีมีความชดัเจนเพ่ิมมากขึน้
หลงัจากกระทรวงแรงงานประกาศปรบัอตัราค่าแรงงานขัน้ต า่ขึน้ไปอยูท่ี่ระดบั 308 - 330 
บาท ซ่ึงมีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป  

 ก าลงัซ้ือในประเทศ และระดบัหน้ีสินภาคครวัเรอืนท่ีอยูใ่นระดบัสูง ลดอนัดบัจากปัจจยั
ความเส่ียงอนัดบั 1 และอนัดบั 2 ลดลงเป็นอนัดบั 4 และ 5 ตามล าดบั ซึง่ ณ สิน้ไตรมาส 
3/2560 หนี้สนิภาคครวัเรอืนอยูท่ีร่ะดบั 11.76 ลา้นลา้นบาท คดิเป็น 78.3% ต่อผลติภณัฑม์วลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ซึง่สดัสว่นลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที ่7 (ภาคผนวก 4)  

 
 

 แนวโน้มอตุสาหกรรม 

 “CEO ส่วนใหญ่คาดการณ์วา่อตุสาหกรรมจะปรบัตวัดีขึน้อย่างชดัเจน โดย 64% คาดว่าภาวะ
อตุสาหกรรมของตนจะดีขึน้ ซ่ึงเพ่ิมขึน้จาก 45% ในการส ารวจครัง้ก่อน สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกนักบัการคาดการณ์เศรษฐกิจ”  

 CEO คาดการณ์ว่าแนวโน้มอตุสาหกรรมจะดีขึน้ โดย 64% ของ CEO ท่ีตอบแบบสอบถาม
ทัง้หมด คาดวา่แนวโน้มอตุสาหกรรมท่ีจะดีขึน้บ้างหรอืดีขึน้มาก ซ่ึงเพ่ิมขึน้จากการส ารวจ
ครัง้ก่อนท่ีอยู่ท่ี 45% ขณะท่ี 10% ของ CEO ท่ีตอบแบบสอบถามทัง้หมด คาดการณ์ว่า
แนวโน้มอตุสาหกรรมจะแย่ลง มีสดัส่วนลดลงจาก 20% จากการส ารวจครัง้ก่อน (ภาพท่ี 8) 
 

ภาพท่ี 8 แนวโน้มอตุสาหกรรมในช่วง 6 เดือนหลงัปี 2560 และ 6 เดือนแรกของปี 2561 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
N of H2/2560 = 114 บรษิทั; N of H1/2561 = 107 บรษิทั) 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 
  

 
 
 
 
 

 1  

 19  

 34  
 39  

 6   3   7  

 26  

 57  

 7  

แย่ลงมาก แย่ลงบ้าง เหมือนเดิม ดีขึน้บ้าง ดีขึน้มาก 

H2/2560 H1/2561
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 เมื่อพจิารณารายอตุสาหกรรม พบว่า CEO สว่นใหญ่ในทุกอุตสาหกรรมคาดว่า ภาวะอุตสาหกรรม
จะเหมอืนเดมิหรอืปรบัตวัดขีึน้ และเมื่อเปรยีบเทยีบกบัการส ารวจครัง้ก่อน พบว่า CEO ทีค่าดว่า
ภาวะอุตสาหกรรมจะปรบัตวัดขีึน้มสีดัสว่นทีเ่พิม่ขึน้ 

 CEO สว่นใหญ่ในเกอืบทุกกลุ่มอุตสาหกรรม คาดว่าภาวะอตุสาหกรรมในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 
2561 จะปรบัตวัดขีึน้ ขณะทีก่ลุ่มเทคโนโลย ีกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร คาดการณ์ภาวะ
อุตสาหกรรมจะไม่เปลีย่นแปลง (ภาพที ่ 9)  

 พจิารณารายหมวดธุรกจิ พบว่า CEO ทัง้หมดหรอืสว่นใหญ่ในหมวดธุรกจิเกษตร หมวดชิน้สว่น
อเิลก็ทรอนิกส ์หมวดพาณิชย ์หมวดยานยนต ์หมวดกระดาษและวสัดุสิง่พมิพ ์หมวดปิโตรเคมแีละ
เคมภีณัฑ ์หมวดประกนัภยัและประกนัชวีติ หมวดท่องเทีย่วและสนัทนาการ หมวดปิโตรเคมแีละ
เคมภีณัฑ ์หมวดของใชใ้นครวัเรอืนและส านกังาน หมวดของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ ์หมวดวสัดุ
ก่อสรา้ง หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค หมวดธนาคาร หมวดเงนิทุนและหลกัทรพัย ์หมวด
การแพทย ์หมวดวสัดุอุตสาหกรรม หมวดเหลก็ หมวดบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง และหมวดพฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์คาดการณ์ว่า ภาวะอุตสาหกรรมจะปรบัตวัดขีึน้ ขณะทีห่มวดอาหารและเครื่องดื่ม 
หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร หมวดเหมอืงแร่ คาดว่าภาวะอุตสาหกรรมจะไม่
เปลีย่นแปลง  

 
 

ภาพท่ี 9 การคาดการณ์แนวโน้มอตุสาหกรรมในช่วง 6 เดือนหลงัปี 2560 และ 6 เดือนแรกของปี 2561 
จ าแนกตามกลุ่มอตุสาหกรรม 

หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย CMRI TLCA และ TSD 
 
 
 

 

      สินค้าอปุโภคบริโภค

 

 33  

 17  

 50  
 16  

 17  

 67  

แย่ลงมาก แย่ลงบา้ง เหมอืนเดิม ดีขึ้นบา้ง ดีขึ้นมาก 

H2/2560 H1/2561

ธรุกิจการเงิน

 

 -    

 44  

 56   8  
 16  

 76  

แย่ลงมาก แย่ลงบา้ง เหมอืนเดิม ดีขึ้นบา้ง ดีขึ้นมาก 

H2/2560 H1/2561

สินค้าอตุสาหกรรม

 

 6   13  

 44  

 25   13   6  
 25  

 50  

 19  

แย่ลงมาก แย่ลงบา้ง เหมอืนเดิม ดีขึ้นบา้ง ดีขึ้นมาก 
H2/2560 H1/2561

อสงัหาริมทรพัยแ์ละก่อสร้าง

 

 31  

 8  
 54  

 7   6  
 12  

 76  

 6  
แย่ลงมาก แย่ลงบา้ง เหมอืนเดิม ดีขึ้นบา้ง ดีขึ้นมาก 

H2/2560 H1/2561
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ภาพท่ี 9 การคาดการณ์แนวโน้มอตุสาหกรรมในช่วง 6 เดือนหลงัปี 2560 และ 6 เดือนแรกของปี 2561 (ต่อ) 
จ าแนกตามกลุ่มอตุสาหกรรม 

หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        
 

                                                                                        ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน   
    โดย CMRI TLCA และ TSD 

 
 
 

 
 

 แนวโน้มการด าเนินธรุกิจ 

 
“CEO ส่วนใหญ่คาดวา่ ผลการด าเนินงานในช่วงครึง่แรกของปี 2561 มีแนวโน้มดีขึน้ต่อเน่ือง
จากปี 2560 และ CEO ท่ีคาดวา่ผลการด าเนินงานจะดีขึน้มีสดัส่วนเพ่ิมขึน้ เป็นไปในทิศทาง
เดียวกบัการคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม โดย 50% ของ CEO คาดการณ์ว่า
รายได้ในปี 2561 จะเติบโตมากกว่า  6%”  
 

  78% ของ CEO ท่ีตอบแบบสอบถามคาดการณ์วา่ ผลการด าเนินงานของบริษทัในช่วง 6 
เดือนแรกของปี 2561 จะดีขึน้ (ภาพท่ี 10)  

 เมื่อพจิารณารายหมวดธุรกจิ พบว่า CEO ในเกอืบทุกหมวดธุรกจิทีค่าดการณ์ว่า ผลการด าเนินการ
จะปรบัตวัดขีึน้ ยกเวน้ บรษิทัจดทะเบยีนในหมวดวสัดุก่อสรา้งทีค่าดว่าจะเหมอืนเดมิ  

บริษทัจดทะเบียนใน mai

 

 23  
 23  

 50  

 11  

 33   45  
 11  

แย่ลงมาก แย่ลงบา้ง เหมอืนเดิม ดีขึ้นบา้ง ดีขึ้นมาก 

H2/2560 H1/2561

เทคโนโลยี

 

 14  

 57   15  

 14  
 50   50  

แย่ลงมาก แย่ลงบา้ง เหมอืนเดิม ดีขึ้นบา้ง ดีขึ้นมาก 

H2/2560 H1/2561

       บริการ

 

 6  

 38   50  

 6  
 13   13   13  

 54  

 7  

แย่ลงมาก แย่ลงบา้ง เหมอืนเดิม ดีขึ้นบา้ง ดีขึ้นมาก 
H2/2560 H1/2561

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร

 

 -    

 36   50  

 14  
 -     11  

 56  

 22  

 11  
แย่ลงมาก แย่ลงบา้ง เหมอืนเดิม ดีขึ้นบา้ง ดีขึ้นมาก 

H2/2560 H1/2561

ทรพัยากร

 

 36   45  
 44  

 56  

แย่ลงมาก แย่ลงบา้ง เหมอืนเดิม ดีขึ้นบา้ง ดีขึ้นมาก 
H2/2560 H1/2561
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ภาพท่ี 10 แนวโน้มธรุกิจในช่วง 6 เดือนหลงัของปี 2560 และ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
(N of H2/2560 = 116 บรษิทั; N of H1/2561 = 107 บรษิทั)  

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 
 

  50% ของ CEO ทีต่อบแบบสอบถาม คาดว่ารายไดจ้ากการประกอบการในปี 2561 จะมอีตัรา
การเตบิโตมากกว่า 6% ขณะที ่35% ของ CEO คาดว่ารายไดปี้ 2561 จะเตบิโตมากกว่า 9% 
ซึง่เพิม่ขึน้จากครัง้ก่อนทีอ่ยู่ที ่25% (ภาพที ่11) ซึง่สว่นใหญ่เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในหมวด
การท่องเทีย่วและสนัทนาการ หมวดกระดาษและวสัดุการพมิพ ์หมวดชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส ์
หมวดพาณิชย ์และหมวดวสัดุอุตสาหกรรมและเครื่องจกัร 
  

ภาพท่ี 11 การคาดการณ์การเติบโตของรายได้ของบริษทัจดทะเบียน ในปี 2561 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
(N of  H2/2560 = 116 บรษิทั; N of H1/2561 = 109 บรษิทั) 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 
 

 
 CEO ส่วนใหญ่คาดวา่ในครึง่แรกของปี 2561 ต้นทุนการผลิตเพ่ิมขึน้อยา่งชดัเจน ทัง้ตน้ทุน

แรงงาน ตน้ทุนวตัถุดบิ ตน้ทนุพลงังานหรอืเชือ้เพลงิ มแีนวโน้มจะปรบัตวัสงูขึน้ ซึง่อาจสง่ผล
กระทบต่อราคาสนิคา้และบรกิาร และคาดว่าจะมกีารจา้งงานทีส่งูขึน้ (ภาพที ่12) 

 ตน้ทุนแรงงานเพิม่ขึน้อย่างชดัเจน สาเหตุหลกัจากการประกาศปรบัอตัราค่าแรงขัน้ต ่า ที่
ก าหนดใหอ้ตัราค่าแรงขัน้ต ่าอยู่ในช่วง 308 บาทถงึ 330 บาทต่อวนั ทีจ่ะมผีลตัง้แต่วนัที ่1 
เมษายน 2561 เป็นตน้ไป สง่ผลโดยตรงต่อตน้ทุนของกจิการ โดย 81% ของ CEO คาดการณ์
ว่า ตน้ทุนแรงงานจะปรบัเพิม่ขึน้ ซึง่เพิม่ขึน้จากการส ารวจครัง้ก่อนทีอ่ยู่ที ่53% และเป็นการ
เพิม่ขึน้เกอืบทุกหมวดธุรกจิ 

 2   16   21  
 53  

 8  
 1   7   14  

 66  

 12  

แย่ลงมาก แย่ลงบ้าง เหมือนเดิม ดีขึน้บ้าง ดีขึน้มาก 
H2/2560 H1/2561

 16  

 26   20  

 14  

 25  

 6  

 24   20  
 15  

 35  

หดตวั 1% ถึง 3% 3% ถึง 6% 6% ถึง  9% มากกว่า 9% 
H2/2560 H1/2561
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 ราคาวตัถุดบิมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ โดย 58% ของ CEO ทีต่อบแบบสอบถามคาดว่า ราคาวตัถุดบิ
มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะในหมวดชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส ์หมวดเหมอืงแร่ หมวดธุรกจิ
เกษตร หมวดบรรจุภณัฑ ์หมวดการท่องเทีย่วและสนัทนาการ และหมวดวสัดุก่อสรา้ง ขณะที ่
41% ของ CEO ทีต่อบแบบสอบถามคาดว่า ราคาวตัถุดบิจะไมเ่ปลีย่นแปลง 

 53% ของ CEO คาดว่าตน้ทุนพลงังาน / ตน้ทุนเชือ้เพลงิมแีนวโน้มคงเดมิ ขณะที ่45% ของ 
CEO คาดการณ์ว่าตน้ทุนพลงังาน / ตน้ทุนเชือ้เพลงิจะเพิม่ขึน้ มสีดัสว่นเพิม่ขึน้จากการส ารวจ
ครัง้ก่อน โดยเฉพาะบรษิทัจดทะเบยีนในหมวดชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส ์หมวดธุรกจิเกษตร 
หมวดของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ ์หมวดเหมอืงแร่ และหมวดวสัดุก่อสรา้ง 

  

ภาพท่ี 12  แนวโน้มของสถานะต่างๆ ในการด าเนินธรุกิจในช่วง 6 เดือนของปี 2561  
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม  

 

 

 
 

 
(N of H2/2560 = 115 บรษิทั; N of H1/2561 = 108 บรษิทั)  

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 
 

  

 รำคำสินค้ำและบริกำรส่วนใหญ่คำดวำ่จะอยูใ่นระดบัเดิม แต่มีบริษทัทีค่ำดวำ่จะมีกำร
ปรบัรำคำสินค้ำและบริกำรเพิม่ขึ้นมีสดัส่วนทีสู่งขึ้น คือ เพิม่ขึ้นเป็น 34% จำก 32% ใน
กำรส ำรวจครัง้ก่อน ทัง้นี้คาดวา่เป็นผลจากราคาปัจจยัการผลติต่างๆ ทีจ่ะปรบัตวัสงูขึน้ 
โดยเฉพาะตน้ทุนแรงงานและราคาวตัถุดบิ โดยบรษิทัจดทะเบยีนในหมวดปิโตรเคมแีละ
เคมภีณัฑ ์หมวดสือ่และสิง่พมิพ ์หมวดอาหารและเครื่องดืม่ จะปรบัราคาสนิคา้และบรกิาร
เพิม่ขึน้ ขณะทีอ่กี 14% ของ CEO คาดว่าจะปรบัลดราคาสนิคา้และบรกิาร อาท ิบรษิทัจด
ทะเบยีนในหมวดประกนัภยัและประกนัชวีติ หมวดเงนิทุนและหลกัทรพัย ์และหมวดบรกิาร
รบัเหมาก่อสรา้ง เป็นตน้  

 

 

 



14 
 

 ระดบักำรจำ้งงำน พบวำ่ 54% ของ CEO คำดว่ำจะคงอยูใ่นระดบัเดิม อย่างไรกด็ ี35% 
ของ CEO คาดการณ์ว่าระดบัการจา้งงานจะเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะบรษิทัจดทะเบยีนในหมวด
ธุรกจิการเกษตร  หมวดกระดาษและวสัดุสิง่พมิพ ์และหมวดยานยนต ์ขณะทีอ่กี 11% คาดว่า
จะลดระดบัการจา้งงานลง  

 ด้ำนสภำพคลอ่ง พบว่ำ 61% ของ CEO คำดว่ำจะคงอยู่ในระดบัเดิม ขณะที ่31% ของ 
CEO คาดการณ์ว่า สภาพคล่องของกจิการจะปรบัตวัดขีึน้ ขณะทีม่เีพยีง 8% เท่านัน้ ทีค่าดว่า
สภาพคล่องจะลดลง โดยเฉพาะบรษิทัจดทะเบยีนในหมวดขนสง่และโลจสิตกิส ์

 เมื่อสอบถามถึงระดบัความกงัวลในด้านต่างๆ เก่ียวกบัการท าธรุกิจ CEO มีความ
คิดเหน็ในทิศทางเดียวกบัการส ารวจครัง้ก่อน โดยส่วนใหญ่มีความกงัวลใจมากท่ีสุด
เก่ียวกบัปัจจยัพืน้ฐานทัง้การขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ ด้านก าลงัซ้ือภายในประเทศ 
และต้นทุนการผลิตท่ีเพ่ิมขึน้ ในการส ารวจครัง้นี้ ความกงัวลใจเกีย่วกบัการขาดแคลน
แรงงานมฝีีมอืทีข่ยบัจากอนัดบัที ่2 มาเป็นอนัดบั 1 ขณะทีค่วามกงัวลใจเกีย่วกบัก าลงัซือ้
ภายในประเทศ ลดลงจากอนัดบัที ่1 ไปอยู่อนัดบัที ่2 ตามมาดว้ยความวติกกงัวลเกีย่วกบั
ตน้ทุนการผลติทีป่รบัเพิม่ขึน้ และ CEO มคีวามวติกกงัวลเพิม่ขึน้เกีย่วกบัอตัราดอกเบีย้ โดย
ขยบัจากอนัดบัที ่8 จากการส ารวจครัง้ก่อนมาอยู่ทีอ่นัดบัที ่6 (ภาพที ่13) นอกจากนี้ ยงั
พบว่า CEO มคีวามวติกกงัวลลดลงเกีย่วกบันโยบายการปฏริปูเศรษฐกจิ / ประเทศ และ
เศรษฐกจิของประเทศคู่คา้ 
 

ภาพท่ี 13 ระดบัความกงัวลใจต่อปัจจยัในการด าเนินธรุกิจในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
(N of H2/2560 = 117 บรษิทั; N of H1/2561 = 109 บรษิทั) 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 
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นอกจากนี้ CEO ไดใ้หค้วามคดิเหน็เพิม่เตมิ ดงันี้ 

 พฤตกิรรมผูบ้รโิภคและเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงทีส่ง่ผลกระทบต่อการด าเนินงาน 

o พฤตกิรรมการซือ้ขายของประชาชนเปลีย่นแปลงไป โดยประชาชนสามารถเขา้ถงึ
อนิเตอรเ์น็ตไดม้ากขึน้ และมคีวามไวว้างใจในการซือ้ของผ่านอนิเตอรเ์น็ตเพิม่มาก
ขึน้ สง่ผลใหบ้รษิทัจดทะเบยีนตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นกระบวนการการด าเนินธุรกจิให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดเ้พิม่มากขึน้ 

o ดว้ยเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไป ผูบ้รโิภคตอ้งการความรวดเรว็ในการซือ้ขายสนิคา้
และบรกิาร ท าใหบ้รษิทัตอ้งปรบัเปลีย่นธุรกจิใหม้ลีกัษณะการใหบ้รกิารครบวงจร 
หรอื One-stop services เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ใหเ้พิม่
มากขึน้ 

o เน่ืองจากพฤตกิรรมของลกูคา้เปลีย่นแปลงไป ท าใหต้อ้งมกีารทบทวนการท า
ประชาสมัพนัธห์รอืโฆษณาใหต้รงกบักลุ่มลกูคา้เป้าหมาย บรษิทัจดทะเบยีนทีอ่ยูใ่น
หมวดสือ่และสิง่พมิพไ์ดร้บักระทบจากการเปลีย่นแปลงแนวทางการจดัสรรเมด็เงนิใน
การโฆษณา ท าใหบ้รษิทัตอ้งปรบัเปลีย่นวธิกีารท างานเพื่อรองรบัความตอ้งการของ
ลกูคา้ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

 แรงงานยงัคงมปัีญหาอย่างต่อเนื่อง 
o ความไม่เพยีงพอของแรงงานมฝีีมอืยงัมปัีญหาต่อเนื่อง  
o แรงงานในภาคเกษตรกรเริม่ขาดแคลน 

 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
o ความล่าชา้ของการขยายการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศทีไ่มท่นัต่อความ

เตบิโตและความตอ้งการของภาคเศรษฐกจิโดยรวมทีก่ าลงัขยายตวัขึน้ เช่น การ
ขยายความสามารถในการรองรบัผูโ้ดยสารของท่าอากาศยานหลกั เป็นตน้ 

o ส าหรบันโยบายภาครฐัทีเ่ปิดโอกาสใหม้กีารประมลูโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้ง
พืน้ฐานและพลงังานเป็นปัจจยับวกต่อบรษิทัจดทะเบยีนโดยเฉพาะในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิง่ก่อสรา้ง 

 ความไม่ชดัเจนของนโยบายการสง่เสรมิการลงทุนในต่างประเทศ 
o บรษิทัจดทะเบยีนขนาดเลก็ประสบปัญหาในการขอสนิเชื่อเพื่อการลงทุนใน

ต่างประเทศจากสถาบนัการเงนิ โดยเฉพาะการลงทุนในกลุ่มประเทศกมัพชูา ลาว 
เมยีนมา และเวยีดนาม เน่ืองจากสถาบนัการเงนิขาดความชดัเจนของนโยบายในการ
สง่เสรมิการลงทุนในต่างประเทศ 

 การเปลีย่นแปลงทางกฎหมายและการเรยีกรอ้งของผูบ้รโิภค 
o ผูบ้รโิภคใชส้ทิธใินการเรยีกรอ้งตามกฎหมายเพิม่มากขึน้ สง่ผลใหบ้รษิทัอาจมตีน้ทุน

ในการบรหิารจดัการการเรยีกรอ้งเพิม่มากขึน้ 
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 กลยุทธก์ารปรบัตวัเพื่อเตรียมรบัมอืกบัความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 

 
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 บริษทัจดทะเบียนเตรียมรบัมือกบัความไม่แน่นอนทาง
เศรษฐกิจ โดยให้ความส าคญักบัการปรบัประสิทธิภาพการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ตลอดจน
การให้ความส าคญักบัการสรา้งมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าและบริการ ขณะเดียวกนัวางแผนท่ีจะ
ปรบัตวัเพือ่รองรบัเศรษฐกิจดิจิทลัและพลงังานทดแทนเพ่ิมมากขึน้ นอกจากน้ี CEO มีการ
วางแผนในการด าเนินกลยุทธด์้านราคา และวางแผนในการขยายการลงทุนทัง้ในต่างจงัหวดั
และในต่างประเทศ และวางแผนปรบัปรงุโครงสรา้งภายในบริษทัองคก์รมากย่ิงขึน้ (ภาพท่ี 14.1 
- 14.4) 

 
ภาพท่ี 14.1 กลยุทธก์ารปรบัตวัและแนวทางการรบัมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 

ในช่วง 6 เดือนหลงัปี 2560 และ 6 เดือนแรกของปี 2561 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

ด้านประสิทธิภาพการผลิต / บริการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพ 

การผลิตและแรงงาน 
เพ่ิมมูลค่าเพ่ิม 

ให้สินค้าและบริการ 
การรองรบั 

Digital Economy 
การเตรียมความพร้อม 
รองรบัพลงังานทดแทน  

    

(N of H2/2560 = 115 บรษิทั; N of H1/2561 = 109 บรษิทั) 

                       หมายเหตุ:         มาตรการทีด่ าเนินการแลว้หรอือยูร่ะหว่างด าเนินการ             มาตรการทีไ่มอ่ยู่ในแผนการด าเนินการ 
                

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 

 
  ด้านการปรบัปรงุประสิทธิภาพการด าเนินงานและการผลิต:  

 บริษทัจดทะเบียนมุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานและการผลิตในทุกๆ ด้าน ทัง้ การ
ปรบัปรงุกระบวนการท างาน การสรา้งมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าและบริการ การปรบัตวัเพือ่รองรบั
เศรษฐกิจดิจิทลั (ภาพที ่14.1) 

o 98% ของบรษิทัจดทะเบยีนทีต่อบแบบสอบถาม ใชก้ลยทุธก์ารปรบักระบวนการท างานและ
การผลติใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ เพิม่ขึน้จากการส ารวจครัง้ก่อนเลก็น้อย 

o 96% สรา้งมลูค่าเพิม่ใหส้นิคา้และบรกิาร เพิม่ขึน้จาก 94% จากการส ารวจครัง้ก่อน 

o การปรบัตวัเพื่อรองรบัเศรษฐกจิดจิทิลัเพิม่ขึน้อยู่ที ่87% จาก 83% จากการส ารวจครัง้ก่อน  
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o 61% ของบรษิทัจดทะเบยีนทีต่อบแบบสอบถาม มกีารเตรยีมความพรอ้มในการรองรบั
พลงังานทดแทน เพิม่ขึน้จาก 58% จากการส ารวจครัง้ก่อน  

 
 ด้านการตลาด:   

 จากการส ารวจครัง้น้ี พบวา่ บริษทัจดทะเบียนให้ความส าคญัเพ่ิมมากขึน้กบัการด าเนิน    
กลยุทธด์า้นราคาและการท าตลาดแบบเฉพาะเจาะจง (Niche market) (ภาพที ่14.2) 

 
ภาพท่ี 14.2 กลยุทธก์ารปรบัตวัและแนวทางการรบัมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 

ในช่วง 6 เดือนหลงัปี 2560 และ 6 เดือนแรกของปี 2561 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

   

ด้านการตลาด 

ปรบัราคาสินค้า ท าการวิจยั 

และพฒันาผลิตภณัฑ ์

ขยายตลาดส่งออก ท าการตลาดแบบเจาะจง 

    
 

(N of H2/2560 = 115 บรษิทั; N of H1/2561 = 109 บรษิทั) 

                          หมายเหตุ:          มาตรการทีด่ าเนินการแลว้หรอือยูร่ะหว่างด าเนินการ             มาตรการทีไ่มอ่ยู่ในแผนการด าเนินการ 
                

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 

 
 

o 86% ของบรษิทัจดทะเบยีนทีต่อบแบบสอบถามท าการปรบัราคาสนิคา้และบรกิาร โดยเพิม่ขึน้
เลก็น้อยจากการส ารวจครัง้ก่อน ทัง้นี้ คาดว่าบรษิทัจะปรบัเพิม่ราคาสนิคา้และบรกิารเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัตน้ทุนการผลติทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้  

o 90% ของบรษิทัจดทะเบยีนทีต่อบแบบสอบถามท าการตลาดแบบเฉพาะเจาะจง (Niche 
Market) โดยเฉพาะบรษิทัจดทะเบยีนในหมวดยานยนต ์หมวดวสัดุก่อสรา้ง หมวดเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร หมวดชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส ์หมวดเครื่องใชใ้นครวัเรอืนและ
ส านกังาน และหมวดขนสง่แพละโลมจสิตกิส ์ 

o 74% ของบรษิทัจดทะเบยีนทีต่อบแบบสอบถามท าวจิยัและพฒันา โดยในเกอืบทุกหมวดธุรกจิ
ท าวจิยัและพฒันาเพื่อชว่ยสรา้งมลูค่าเพิม่ใหส้นิคา้และบรกิาร 

o บรษิทัจดทะเบยีนทีว่างแผนขยายตลาดสง่ออกมสีดัสว่นลดลง อย่างไรกต็าม 59% ของ CEO 
วางแผนหรอืด าเนินการในการขยายตลาดสง่ออกตอบรบัการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิของประเทศ
ต่างๆ โดยบรษิทัจดทะเบยีนในหมวดกระดาษและวสัดุการพมิพ ์หมวดขนสง่และโลจสิตกิส ์
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หมวดของใชใ้นครวัเรอืนและส านกังาน หมวดชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส ์หมวดธุรกจิการเกษตร 
และหมวดวสัดุก่อสรา้ง วางแผนขยายตลาดสง่ออกในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2561  

 

 ด้านการลงทุน:   
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 บริษทัจดทะเบียนส่วนใหญ่มีแนวโน้มขยายการลงทุน 
ทัง้การลงทุนในต่างจงัหวดัและในต่างประเทศ (ภาพที ่14.3) 

 

ภาพท่ี 14.3 กลยุทธก์ารปรบัตวัและแนวทางการรบัมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 
ในช่วง 6 เดือนหลงัปี 2560 และ 6 เดือนแรกของปี 2561 

หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

ด้านการลงทุน 
ขยายการลงทุน 
ในต่างจงัหวดั 

ขยายการลงทุน 
ในต่างประเทศ 

ชะลอการลงทุน 

   

 

(N of H2/2560 = 115 บรษิทั; N of H1/2561 = 109 บรษิทั) 
                           หมายเหตุ:          มาตรการทีด่ าเนินการแลว้หรอือยู่ระหว่างด าเนินการ             มาตรการทีไ่มอ่ยู่ในแผนการด าเนินการ         
       

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 
 

 
 

 

 
o 49% ของบริษทัจดทะเบียนท่ีตอบแบบสอบถามมีแนวโน้มขยายการลงทุนเพ่ิมขึน้ใน

ต่างจงัหวดั โดยมีสดัส่วนเพ่ิมขึน้จาก 46% จากการส ารวจครัง้ก่อน เมื่อพจิารณารายหมวด
ธุรกจิ พบว่าบรษิทัจดทะเบยีนทีอ่ยู่ในหมวดการท่องเทีย่วและสนัทนาการ หมวดของใชใ้น
ครวัเรอืนและส านกังาน หมวดของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ ์หมวดธุรกจิการเกษตร มกีารขยาย
การลงทุนไปยงัต่างจงัหวดั  

o 50% ของบริษทัจดทะเบียนท่ีตอบแบบสอบถามมีแนวโน้มขยายการลงทุนใน
ต่างประเทศเพ่ิมขึน้ อย่างไรกต็าม พบว่า มสีดัสว่นลดลงจากการส ารวจครัง้ก่อนทีอ่ยูท่ี ่54% 
เมื่อพจิารณารายหมวดธุรกจิ พบว่า บรษิทัจดทะเบยีนทีต่อบแบบสอบถามทุกบรษิทัทีอ่ยูใ่น
หมวดการท่องเทีย่วและสนัทนาการ หมวดของใชใ้นครวัเรอืนและส านกังาน หมวดชิน้สว่น
อเิลก็ทรอนิกส ์หมวดบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง หมวดวสัดุก่อสรา้ง และหมวดเหมอืงแร่ มแีผน
ขยายการลงทุนไปยงัต่างประเทศ  
 

46 49 

54 51 
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/25

61

54 50 

46 50 
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37 28 

63 72 
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/25
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 ด้านการปรบัตวัทางธรุกิจ: 

บริษทัจดทะเบียนยงัคงให้ความส าคญักบัการปรบัปรงุโครงสรา้งภายในบริษทั มากกว่า
การควบรวมกิจการเพื่อความแขง็แกรง่ และการลดการจา้งงาน (ภาพท่ี 14.4) 

 
ภาพท่ี 14.4 กลยุทธก์ารปรบัตวัและแนวทางการรบัมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 

ในช่วง 6 เดือนหลงัปี 2560 และ 6 เดือนแรกของปี 2561 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

ด้านการปรบัตวัทางธรุกิจ 
ลดการจ้างงาน ปรบัโครงสร้างกิจการ 

ด้วยตนเอง 
ควบรวมกิจการ หรือ 

ร่วมลงทนุ 

   

(N of H2/2560 = 115 บรษิทั; N of H1/2561 = 109 บรษิทั) 
                               หมายเหตุ:          มาตรการทีด่ าเนินการแลว้หรอือยูร่ะหว่างด าเนินการ             มาตรการทีไ่มอ่ยู่ในแผนการด าเนินการ                  
       

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 

 
 

o 81% ของบรษิทัจดทะเบยีนทีต่อบแบบสอบถาม วางแผนในการปรบัโครงสรา้งกจิการดว้ย
ตนเอง ซึง่เพิม่ขึน้จาก 75% จากการส ารวจครัง้ก่อน 

o 51% ของบรษิทัจดทะเบยีนทีต่อบแบบสอบถาม มกีารวางแผนในการควบรวมกจิการหรอืร่วม
ลงทุนเพิม่ขึน้ ซึง่ลดลงจาก 53% จากการส ารวจครัง้ก่อน และพบว่า บรษิทัจดทะเบยีนใน
หมวดขนสง่และโลจสิตกิส ์หมวดของใชใ้นครวัเรอืนและส านกังาน หมวดชิน้สว่น
อเิลก็ทรอนิกส ์ หมวดวสัดุก่อสรา้ง และหมวดเหมอืงแร่ ใชก้ลยทุธน์ี้สงูกว่าหมวดธุรกจิอื่นๆ 

o 25% ของบรษิทัจดทะเบยีนทีต่อบแบบสอบถาม มกีารวางแผนการลดการจา้งงาน ซึง่สดัสว่น
ลดลงจากการส ารวจครัง้ก่อน สอดคลอ้งกบัทีน่ าเสนอก่อนหน้าว่า บรษิทัจดทะเบยีนมแีนวโน้ม
จา้งงานเพิม่ขึน้  
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 นอกจากน้ี CEO ได้ให้ความคิดเหน็เก่ียวกบัการรบัมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจไทย
และเศรษฐกิจโลกเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

o ปรบัเปลีย่นกลยุทธแ์ละกระบวนการด าเนินธุรกจิ 
o ปรบักระบวนการบรหิารจดัการภายใน 
o ปรบักลยุทธใ์นการด าเนินธุรกจิใหส้ามารถด าเนินการธุรกจิไดอ้ยา่งยัง่ยนื  
o ร่วมลงทุนในธุรกจิใหม่ และขยายธุรกจิไปยงัประเทศในกลุ่ม ASEAN 
o หาผูร้่วมธุรกจิทีแ่ขง็แกร่งมาเสรมิธุรกจิ (find strong partner) 
o ปรบัปรุงการใหบ้รกิาร โดยใหค้วามส าคญักบัการบรกิารครบวงจร เพิม่ความรวดเรว็

ในการใหบ้รกิาร  
o พฒันาผลติภณัฑใ์หอ้ย่างต่อเนื่อง 
o ปรบักระบวนการใหร้องรบั online platform 

o ปรบัปรุงกระบวนการผลติ 
o ปรบัปรุงขัน้ตอนการผลติ เพื่อลดตน้ทุนการผลติ 
o ลดปรมิาณของเสยีจากกระบวนการผลติใหต้ ่าทีส่ดุ 

o เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการเงนิ / บรหิารความเสีย่ง  
o ควบคุมค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 
o ควบคุมตน้ทุนทางการเงนิ โดยปรบัอตัราดอกเบีย้เป็นอตัราคงทีใ่นระยะ 2 - 3 ปี 
o บรหิารความเสีย่งเกีย่วกบัความผนัผวนของค่าเงนิบาท 

o อื่นๆ 
o พยายามศกึษาและตดิตามเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงกฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆ 

เกีย่วกบัการลงทุนในต่างประเทศ 
 
 

 การส่งออกและแนวโน้มการส่งออก 
 

“CEO คาดการณ์ว่าในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 ทิศทางการส่งออกปรบัตวัในทิศทางท่ีดีขึน้” 

 39% ของบริษทัจดทะเบียนท่ีตอบแบบสอบถาม หรอื 42 บริษทัเป็นบริษทัท่ีมีรายได้จากการ
ส่งออก (ภาพที ่15) โดยม ี8 บรษิทั หรอื 7% ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถามทัง้หมด (20% ของ
บรษิทัทีอ่ยู่ในธุรกจิสง่ออก) ทีม่รีายไดจ้ากการสง่ออกมากกว่า 50% ของรายไดร้วม ซึง่เป็นบรษิทั
จดทะเบยีนในกลุ่มเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร (หมวดอาหารและเครื่องดื่ม) บรษิทัจดทะเบยีน
ในตลาดเอม็ เอ ไอ (กลุ่มสนิคา้อุตสาหกรรม) กลุ่มเทคโนโลย ี(หมวดชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส)์ กลุ่ม
สนิคา้อุตสาหกรรม (หมวดบรรจภุณัฑ ์และหมวดปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ)์ กลุ่มอสงัหารมิทรพัยแ์ละ
ก่อสรา้ง (หมวดบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง และหมวดวสัดุก่อสรา้ง) กลุ่มบรกิาร (หมวดพาณิชย ์และ
หมวดสือ่และสิง่พมิพ)์ และบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดเอม็ เอ ไอ (กลุ่มสนิคา้อุตสาหกรรม และกลุ่ม
สนิคา้อุปโภคบรโิภค) 
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ภาพท่ี 15 รายได้จากการส่งออกต่อรายได้รวมของบริษทัจดทะเบียน 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
 

(N of H1/2561 = 108 บรษิทั) 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 

 
 

 ตลาดส่งออกท่ีส าคญัยงัคงเป็นตลาดในประเทศกลุม่อาเซียน และตลาดนอกกลุ่มอาเซยีน ทัง้
ญีปุ่่ น สหรฐัอเมรกิา ประเทศในกลุ่มยุโรป จนี ประเทศในกลุ่มอเมรกิาใต ้แอฟรกิาใต ้ตะวนัออก
กลาง อนิเดยี และออสเตรเลยี เป็นตน้ (ภาพที ่16) 

 
 

ภาพท่ี  16 ตลาดส่งออก 3 อนัดบัแรกของบริษทัจดทะเบียนท่ีท าธรุกิจส่งออก  
หน่วย: % ความถีข่องการตอบแบบสอบถามต่อบรษิทัทีอ่ยู่ในธุรกจิส่งออกทัง้หมด (ครัง้ก่อน)  

 
(N of H2/2560 = 50 บรษิทั; N of H1/2561 = 42 บรษิทั) 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 

 
 

 CEO ส่วนใหญ่คาดการณ์วา่ ทิศทางการส่งออกในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 จะดีขึน้
ต่อเน่ืองจากปี 2560 โดย 46% คาดการณ์ว่าแนวโน้มการสง่ออกในรอบ 6 เดอืนแรกของปี 2561 
จะดขีึน้ ขณะที ่39% ของ CEO คาดการณ์ว่าการสง่ออกจะเหมอืนเดมิ และม ี15% คาดว่า การ
สง่ออกจะแย่ลง (ภาพที ่17)  โดยบรษิทัจดทะเบยีนทีค่าดว่าการสง่ออกจะดขีึน้ เป็นบรษิทัจด

61 

18 

14 

7 

รายได้ส่งออกน้อยกว่า 25% 

รายได้ส่งออก ในช่วง 25% ถึง  50% 

รายได้ส่งออก มากกว่า 50% 

ไม่อยู่ในธรุกิจส่งออก 

5 (8) 
7 (8) 
7  (10) 

10  (16) 
12  (4) 
12  (4) 
12  (22) 

24  (26) 
26  (22) 

31  (20) 
46  (50) 

54  (46) 

ออสเตรเลยี 
อนิเดยี 

ประเทศอื่นๆ 
ประเทศในกลุ่มตะวนัออกกลาง 

ประเทศในกลุ่มอเมรกิาใต้ 
ประเทศในกลุ่มแอฟรกิาใต้ 

จนี 
ประเทศในกลุ่มยุโรป 

สหรฐัอเมรกิา 
ญี่ปุ่ น 

ประเทศในกลุ่ม CLMV 
ประเทศในกลุ่ม ASEAN 5 
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ทะเบยีนทีอ่ยูใ่นหมวดชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส ์หมวดธุรกจิการเกษตร หมวดปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์
หมวดวสัดุก่อสรา้ง หมวดเหลก็ และหมวดสือ่และสิง่พมิพ ์ 

ภาพท่ี  17 การคาดการณ์แนวโน้มการส่งออกในช่วง 6 เดือนหลงัของปี 2560 และในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 
หน่วย: % ของบรษิทัทีอ่ยู่ในธุรกจิส่งออก 

 
(N of H2/2560 = 50 บรษิทั; N of H1/2561 = 42 บรษิทั) 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 

 
 การให้บริการลูกค้าต่างประเทศ 

 47% ของบริษทัจดทะเบียนท่ีตอบแบบสอบถาม หรอืจ านวน 51 บริษทั มีรายได้จากการ
ให้บริการลูกค้าต่างประเทศ โดย 10 บรษิทั (9%) ทีม่รีายไดจ้ากการใหบ้รกิารลกูคา้ต่างประเทศ
มากกว่า 50% ของรายไดร้วม (ภาพที ่18) ซึง่เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในกลุ่มเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร (หมวดอาหารและเครื่องดื่ม) กลุ่มบรกิาร (หมวดขนสง่และโลจสิตกิส ์และ
หมวดท่องเทีย่วและสนัทนาการ) กลุ่มอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง (หมวดบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง 
และหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย)์ กลุ่มทรพัยากร (หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค) กลุ่มสนิคา้
อุตสาหกรรม (หมวดบรรจุภณัฑ)์ และกลุ่มเทคโนโลย ี(หมวดชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส)์ เป็นตน้ 

 
ภาพท่ี 18 รายได้จากการให้บริการลูกค้าต่างประเทศต่อรายได้รวมของบริษทัจดทะเบียน 

หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม  
 

 
(N of H1/2561 = 108 บรษิทั) 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 
  

 กลุ่มลูกค้าต่างประเทศท่ีส าคญัท่ีบริษทัจดทะเบียนให้บริการ ได้แก่ ลูกค้าจากประเทศใน
กลุ่มอาเซียน จีน ญ่ีปุ่ น ประเทศในกลุ่มยุโรป สหรฐัอเมริกา ประเทศในกลุม่เอเชียใต้ 
ประเทศในกลุม่ตะวนัออกกลาง และเกาหลีใต้ เป็นต้น (ภาพที ่19) 

12 

42 46 

15 
39 46 

ลดลง เหมือนเดิม เพ่ิมขึน้ 
H2/2560 H1/2561

53 

28 

10 

9 

รายได้บริการฯ น้อยกว่า 25% 

รายได้บริการฯ ในช่วง 25 ถึง 50% 

รายได้บริการฯ มากกว่า 50% 

ไม่อยู่ให้บริการ 
ลกูค้าต่างประเทศ 



23 
 

ภาพท่ี 19 กลุ่มลูกค้าต่างประเทศท่ีบริษทัจดทะเบียนให้บริการ 
หน่วย: % ความถีข่องการตอบแบบสอบถามต่อบรษิทัทีใ่หบ้รกิารลกูคา้ต่างประเทศ (ครัง้ก่อน) 

 
(N of H2/2560 = 55 บรษิทั; N of H1/2561 = 51 บรษิทั) 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 

 

 
 แนวโน้มการลงทุน 
 

“76% ของ CEO คาดว่า ในปี 2561 แนวโน้มการลงทุนยงัคงเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองจากปี 2560 
เพ่ิมขึน้จากการส ารวจครัง้ก่อนท่ีอยู่ท่ี 63% โดยมีแหล่งระดมทุน 3  แหล่งหลกั เหมือนการ
ส ารวจครัง้ก่อน ได้แก่ สินเช่ือจากธนาคารพาณิชย ์ก าไรสะสม และการออกหุ้นกู้
ภายในประเทศ”  

ส าหรบัแนวโน้มในการลงทุนในต่างประเทศในปี 2561 นัน้ CEO คาดว่า จะมีการขยายการ
ลงทุนในต่างประเทศแต่มีสดัส่วนลดลงเลก็น้อยจากการส ารวจครัง้ก่อน ซ่ึงประเทศเป้าหมาย
ยงัคงเป็นประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะกลุม่ CLMV  

 76% ของ CEO ทัง้หมดท่ีตอบแบบสอบถามคาดว่า แนวโน้มการลงทุนในปี 2561 จะ
แนวโน้มปรบัตวัเพ่ิมขึน้ ซึง่พบว่ามสีดัสว่นเพิม่ขึน้จากการส ารวจครัง้ก่อน (ภาพที ่20) 

 บรษิทัจดทะเบยีนทีอ่ยู่ในหมวดขนสง่และโลตสิตกิส ์หมวดของใชใ้นครวัเรอืนและส านกังาน หมวด
ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส ์หมวดอสงัหารมิทรพัย ์หมวดพาณิชย ์หมวดยานยนต ์หมวดวสัดุก่อสรา้ง 
หมวดเหมอืงแร่ และบรษิทัทุกบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ (กลุ่มบรกิาร กลุ่มทรพัยากร 
กลุ่มธุรกจิการเงนิ กลุ่มสนิคา้อุปโภคบรโิภค และกลุ่มอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง) คาดว่า จะ
ขยายการลงทุนในปี 2561  

 

 

 

 

0  (2) 

6  (4) 

10  (21) 

10  (6) 

14  (14) 

18  (21) 

18  (33) 

24  (28) 

28  (37) 

34  (44) 

34  (46) 

ประเทศในกลุ่มแอฟรกิาใต ้

เกาหลใีต ้

ประเทศในกลุ่มตะวนัออกกลาง 

อนิเดยี และบงัคลาเทศ 

สหรฐัอเมรกิา 

ประเทศในกลุ่มยุโรป 

ญีปุ่่ น 

ประเทศอืน่ๆ 

จนี 

ประเทศในกลุ่ม ASEAN 5 

ประเทศในกลุ่ม CLMV 
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ภาพท่ี  20 การคาดการณ์แนวโน้มการลงทุนในปี 2561 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
(N of H2/2560 = 117 บรษิทั; N of H1/2561 = 109 บรษิทั) 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 
 

 
แหล่งเงินทุนท่ีส าคญัของธรุกิจ 3 อนัดบัแรก ในปี 2561 ยงัเหมือนกบัการส ารวจครัง้ก่อน ได้แก่ 
สินเช่ือจากธนาคารพาณิชย ์ก าไรสะสม และการออกหุ้นกู้ภายในประเทศ แต่มีการขยบัอนัดบั 
โดยสินเช่ือจากธนาคารพาณิชย ์ขยบัขึน้เป็นอนัดบั 1 จากอนัดบัท่ี 2 จากการส ารวจในครัง้ก่อน  
(ภาพที ่21) 

 69% ของบรษิทัจดทะเบยีนทัง้หมด จดัหาเงนิทุนโดยการขอสนิเชื่อจากธนาคารพาณิชย์
ภายในประเทศ 

 61% ของบรษิทัจดทะเบยีนทัง้หมด ใชก้ าไรสะสมในการขยายการลงทุน  
 26% ของบรษิทัจดทะเบยีนทัง้หมด ระดมทุนผ่านการออกหุน้กู ้สว่นใหญ่จะเป็นบรษิทัจดทะเบยีน

ในหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์หมวดธนาคาร และหมวดเงนิทนุและหลกัทรพัย ์
 แมว้่าบรษิทัจดทะเบยีนจะอยู่ในตลาดทุน แต่มกีารระดมทุนในตลาดรองโดยการออกหุน้เพิม่ทุน

ใหแ้ก่นกัลงทุนในตลาด มสีดัสว่นค่อนขา้งน้อยเพยีง 17% ของบรษิทัจดทะเบยีนทัง้หมด ซึง่บรษิทั
จดทะเบยีนทีร่ะดมทุนเพิม่เตมิในตลาดทุนกระจายตวัอยูใ่นหมวดต่างๆ 

 จากขอ้มลูเกีย่วกบัแหล่งระดมทนุ พบว่า 
o บรษิทัจดทะเบยีนทีร่ะดมทุนดว้ยวธิกีารขอสนิเชื่อจากธนาคารต่างประเทศ จะมลีกัษณะ

คลา้ยคลงึกนั คอื เป็นบรษิทัทีอ่ยู่ในธุรกจิสง่ออก  
o บรษิทัจดทะเบยีนทีใ่ชก้ารระดมทุนในลกัษณะร่วมทุน มทีัง้บรษิทัขนาดใหญ่และเลก็ โดย

บรษิทัขนาดใหญ่ใชว้ธิรี่วมทุนเพื่อขยายขอบเขตการด าเนินงานในต่างประเทศ ขณะที่
บรษิทัจดทะเบยีนขนาดเลก็ใชว้ธิกีารร่วมทุนเพื่อพนัธมติรทีแ่ขง็แกร่งชว่ยใหค้วาม
ด าเนินการราบรื่น 

 
 
 
 
 

 

4 
14 

19 

50 

13 
1 5 

18 

56 

20 

ลดลงมาก ลดลงบา้ง เหมือนเดิม เพ่ิมขึน้บา้ง เพ่ิมขึน้มาก 

H2/2560 H1/2561
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ภาพท่ี 21 แผนระดมทุนของบริษทัจดทะเบียน ในปี 2561  
หน่วย: % ของบรษิทัจดทะเบยีนทีต่อบแบบสอบถาม 

 
(N of H1/2561 = 105 บรษิทั) 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 
* SME Finance, Nano finance, Crowdfunding, Peer to Peer 

 
 

 ด้านการลงทุนต่างประเทศของบริษทัจดทะเบียน พบว่า  

o 47% ของบริษทัจดทะเบียนท่ีตอบแบบสอบถาม หรอืจ านวน 51 บริษทัมีการลงทุนใน
ต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่มีมลูค่าการลงทุนในต่างประเทศน้อยกวา่ 25% ของเงิน
ลงทุนรวม 

o 69% ของบริษทัจดทะเบียนท่ีลงทุนต่างประเทศ คาดว่าในช่วง 6 เดือนแรกของปี 
2561 มีแนวโน้มลงทุนในต่างประเทศเพ่ิมขึน้ โดยเป้าหมายหลกัในการลงทุน คือ 
ประเทศในกลุม่ ASEAN ทัง้กลุ่ม CLMV และกลุ่ม ASEAN 5 (ภาพที ่22) 

 
ภาพท่ี 22 กลุ่มประเทศท่ีบริษทัจดทะเบียนลงทุนต่างประเทศ 

หน่วย: % ของบรษิทัทีล่งทุนในประเทศนัน้ / บรษิทัทีล่งทุนในต่างประเทศ (ครัง้ก่อน) 

 
(N of H2/2560 = 50 บรษิทั; N of H1/2561 = 51 บรษิทั) 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย CMRI TLCA และ TSD 

1 
3 

6 
7 
7 

13 
26 

61 
69 

ระดมทุนรปูแบบใหม*่ 

เพิม่ทุนโดยการออกหุน้ใหม ่

ขอสนิเชือ่จากธนาคารต่างประเทศ 

การเขา้ร่วมทุน 

แปลงสภาพ / ขายสนิทรพัย ์

เพิม่หุน้จากผูถ้อืหุน้เดมิ 

ออกหุน้กูภ้ายในประเทศ 

ก าไรสะสม 

ขอสนิเชือ่จากธนาคารในประเทศ 

10  (6) 

12 (14) 

16  (14) 

18  (18) 

18  (20) 

18  (20) 

53  (50) 

69  (58) 

ประเทศในกลุ่มตะวนัออกกลาง 

สหรฐัอเมรกิา 

ประเทศในกลุ่มยุโรป 

จนี 

ประเทศอื่นๆ 

ญีปุ่่ น 

ประเทศในกลุ่ม ASEAN 5 

ประเทศในกลุ่ม CLMV 
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 การบริหารความเส่ียงจากการประกอบธรุกิจท่ีเก่ียวเน่ืองจากลูกค้าต่างประเทศหรอืลงทนุ ใน
ต่างประเทศ 

 
 79% ของบริษทัจดทะเบียนมี exposure กบัต่างประเทศ ทัง้จากการลงทุนในต่างประเทศ 

การส่งออก และการให้บริการลูกค้าต่างประเทศ (ภาพที ่23) โดย 78% ของบรษิทัจดทะเบยีน
ทีม่ ีexposure กบัต่างประเทศมกีารใชเ้ครื่องมอืบรหิารความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น ซึง่มี
สดัสว่นลดลงจาก 85% ในการส ารวจครัง้ก่อน (ภาพที ่24) 

 

ภาพท่ี 23 บริษทัจดทะเบียนท่ีมีการประกอบธรุกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัต่างประเทศ 

                                     หน่วย: บรษิทั (ครัง้ก่อน)                                                        หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม (% ครัง้ก่อน) 

 

 

 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD; 86 บรษิทั จากทัง้หมด 109 บรษิทั 
 

ภาพท่ี 24 การใช้เครือ่งมอืบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
หน่วย: % ของบรษิทัทีม่ ีexposure ต่างประเทศ (% ครัง้ก่อน) 

 
(N of H2/2560 = 92 บรษิทั; N of H1/2561 = 86 บรษิทั) 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 
 
 

79 

21 

มีธรุกิจเก่ียวเน่ืองกบัต่างประเทศ 
ไม่มีธรุกิจเก่ียวเน่ืองกบัต่างประเทศ 

78 

22 

ใช้เคร่ืองมือบริหารฯ ไม่ใช้เคร่ืองมือบริหารฯ 

(85) 

(15) 
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 เครื่องมอืทีบ่รษิทัจดทะเบยีนเลอืกใชม้ากทีส่ดุ  ไดแ้ก่ Forward & Options Contract รองลงมา คอื 
การบรหิารรายรบัและรายจ่ายทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศใหส้อดคลอ้งกนั (Natural Hedge) การเปิด
บญัชสีกุลเงนิตราต่างประเทศ และการใชเ้งนิตราต่างประเทศอื่น นอกเหนือจากดอลลารส์หรฐั การ
ท าสวอป และ USD Futures ตามล าดบั (ภาพที ่25)  

 นอกจากนี้ CEO ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชเ้งนิตราต่างประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากเงนิ
ดอลลารส์หรฐั นัน้ อาท ิ1) ท าสญัญาซือ้ขายเป็นเงนิบาท 2) น าเสนอสนิคา้และบรกิารแก่ลกูคา้
ต่างประเทศในชว่งค่าเงนิบาทแขง็ค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิดอลลารส์หรฐั และ 3) ท าสญัญาซือ้ขายเป็น
เงนิดอลลารส์หรฐัโดยก าหนดอตัราแลกเปลีย่นทีแ่น่นอนไวต้ัง้แต่วนัท าสญัญา 
 

 
ภาพท่ี 25 เครือ่งมือบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  

หน่วย: % ของบรษิทัทีม่ ีexposure ต่างประเทศ 

 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 

 
 
 
 

 สภาพคล่องในการด าเนินธรุกิจ 

 
“CEO ส่วนใหญ่ คาดการณ์วา่สภาพคล่องโดยรวมของกิจการไม่เปล่ียนแปลงจากท่ีผา่นมา แต่
บริษทัท่ีประสบปัญหาเรือ่งการจ่ายช าระหน้ี (Debt Repayment) เร่ิมมีสดัส่วนเพ่ิมขึน้ (ภาพท่ี 
26)” 

 42% ของบริษทัจดทะเบียนทัง้หมดเร่ิมประสบปัญหาดา้นการจ่ายช าระค่าสินค้าและบริการ
ของลูกค้า ตามมาดว้ยปัญหาดา้นยอดขายทีล่ดลงจากการชะลอตวัทางเศรษฐกจิของประเทศคูค่า้ 
และประสบปัญหาการจ่ายช าระเงนิคนืของลกูคา้ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 

 บรษิทัจดทะเบยีนทีอ่ยู่ในหมวดสือ่และสิง่พมิพ ์บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดเอม็ เอ ไอ (กลุ่มสนิคา้
อุตสาหกรรม) หมวดประกนัภยัและประกนัชวีติ และหมวดบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง เริม่ประสบ
ปัญหาดา้นลกูหนี้การคา้ไม่สามารถจ่ายช าระเงนิค่าสนิคา้และบรกิารได ้

 

68 

51 

21 

16 

9 

8 

ท าสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า(Forward Contracts & Options)  

บริหารรายได้กบัรายจ่ายท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศให้สอดคล้องกนั 
 (Natural Hedge)  

เปิดบญัชีเงินฝากสกลุเงินตราต่างประเทศ  

การใช้เงินตราต่างประเทศคู่ค้าส าคญันอกจากดอลลาร ์สรอ. 

สวอปเพ่ือการบริหารสภาพคล่องเงินตราต่างประเทศ (FX Swap)  

ท าสญัญาซ้ือขายดอลลารล่์วงหน้า (USD Futures)  
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 ขณะทีบ่รษิทัจดทะเบยีนในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดบรรจุภณัฑ ์หมวดเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร หมวดแฟชัน่ หมวดวสัดุก่อสรา้ง และหมวดพาณิชย ์ไดร้บัผลกระทบ
ภาวะเศรษฐกจิของประเทศคู่คา้สง่ผลใหย้อดขายลดลง 

ภาพท่ี 26 สภาพปัญหาเก่ียวกบัสภาพคล่องในการด าเนินธรุกิจ 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
 

 

%ประสบปัญหา 
H2/2560 

 
10% 

9% 

15% 

3% 

41% 

25% 

12% 

9% 

41% 

 

 
(N of H1/2561 = 108 บรษิทั) 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 
  

 ประเดน็ค าถามพิเศษ 

 
 CEO สว่นใหญ่คาดว่า ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ bitcoin price bubble จะสง่ผลลบต่อเศรษฐกจิโลก 

และคาดการณ์ว่า 1) โครงการบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั 2) องคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ 
(ICAO) ไดก้ลบัมาใหก้ารยอมรบัในมาตรฐานความปลอดภยัดา้นการบนิของไทย และ 3) การไดร้บั
การจดัอนัดบัทีด่ขี ึน้ในประกาศผลจดัล าดบัความยากง่ายในการท าธุรกจิใน Doing Business 2018 
report ของธนาคารโลก เป็นปัจจยับวกต่อเศรษฐกจิไทย ขณะมาตรการจดัระเบยีบแรงงานต่างดา้ว 
จะสง่ผลลบต่อเศรษฐกจิไทย 

 ขณะที ่CEO สว่นใหญ่คาดการณ์ว่า 1) โครงการบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั 2)  องคก์ารการบนิพลเรอืน
ระหว่างประเทศ (ICAO) ไดก้ลบัมาใหก้ารยอมรบัในมาตรฐานความปลอดภยัดา้นการบนิของไทย 
3) การไดร้บัการจดัอนัดบัทีด่ขี ึน้ในประกาศผลจดัล าดบัความยากง่ายในการท าธุรกจิใน Doing 
Business 2018 และ 4) มาตรการจดัระเบยีบแรงงานต่างดา้ว ไม่มผีลต่อการด าเนินงานของบรษิทั 

 
 ในช่วงครึง่ปีหลงัของปี 2560 ราคาของบิทคอยน์มีความผนัผวนสูง ราคาปรบัเพิม่ขึน้จาก 

2,400 เหรยีญสหรฐัต่อ 1 บทิคอยน์ ขึน้ไปท าสถติสิงูสดุ 19,187 เหรยีญสหรฐัต่อ 1 บทิคอยน์ ณ 
16 ธนัวาคม 2561 และลงไปปิดที ่13,880 เหรยีญสหรฐัต่อ 1 บทิคอยน์   จงึเป็นทีก่งัวลว่าจะเกดิ
ภาวะฟองสบูแ่ตกของบทิคอยน์ (ในปี 2561 ราคาบทิคอยน์ลดลงไปปิดต ่าสดุที ่6,847 เหรยีญสหรฐั
ต่อ 1 บทิคอยน์ ณ 5 กุมภาพนัธ ์2561 ก่อนขึน้มาปิดที ่10,314 เหรยีญสหรฐัต่อ 1 บทิคอยน์ ณ 
28 กุมภาพนัธ ์2561)   
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การช าระคนืเงนิกูข้องบรษิทัตอ่ธนาคาร 

การช าระเงนิคนืของลกูคา้ 

สนิเชื่อทางการคา้ทีใ่หล้กูคา้ภายในประเทศ 

สนิเชื่อทางการคา้ทีใ่หล้กูคา้ตา่งประเทศ 

ความยดืหยุน่ของธนาคารในการช าระคนืเงนิกู ้

ยอดขายทีล่ดลงจากการชะลอตวัของเศรษฐกจิประเทศคูค่า้ 

ประสบปัญหามาก ประสบปัญหาบา้ง ไมป่ระสบปัญหา 
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 ภาพท่ี  27 ผลกระทบจากความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ bitcoin price bubble  
ต่อเศรษฐกิจโลก 

หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
(N of H1/2561  = 102 บรษิทั) 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 

 
 

ภาพท่ี  28 ผลกระทบจากความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ bitcoin price bubble  
ต่อเศรษฐกิจไทย 

หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
(N of H1/2561  = 102 บรษิทั) 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 
 

 
o CEO ส่วนใหญ่ หรอื 45% คาดว่า ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ bitcoin price bubble จะ

ส่งผลลบต่อเศรษฐกิจของโลก (ภาพที ่27) โดยทุกบรษิทัทีต่อบแบบสอบถามทีอ่ยูใ่นหมวด
กระดาษและวสัดุการพมิพ ์หมวดชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส ์หมวดแฟชัน่ หมวดยานยนต ์หมวด
ของใชใ้นครวัเรอืนและส านกังาน หมวดของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ ์คาดว่า ความเสีย่งทีอ่าจ
เกดิขึน้ bitcoin price bubble จะสง่ผลลบต่อเศรษฐกจิของโลก ขณะทีบ่รษิทัจดทะเบยีนใน
หมวดขนสง่และโลจสิตกิส ์หมวดธุรกจิการเกษตร หมวดบรรจุภณัฑ ์หมวดวสัดุก่อสรา้ง คาด
ว่าไมม่ผีลกระทบต่อเศรษฐกจิโลก อย่างไรกต็าม บรษิทัจดทะเบยีนในหมวดปิโตรเคมแีละ
เคมภีณัฑ ์คาดว่าจะสง่ผลบวกต่อเศรษฐกจิโลก 

o 52% ของ CEO คาดว่า ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ bitcoin price bubble จะไม่ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจไทย อย่างไรกต็าม 41% ของ CEO คาดว่า ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ 
bitcoin price bubble จะสง่ผลลบต่อเศรษฐกจิไทย (ภาพที ่28) โดยเฉพาะบรษิทัจดทะเบยีน
ในหมวดกระดาษและวสัดุการพมิพ ์หมวดชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส ์หมวดแฟชัน่ หมวดยานยนต ์
หมวดของใชใ้นครวัเรอืนและส านกังาน หมวดของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ ์
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  ปัจจยัภายนอกอกีหนึ่งปัจจยัทีค่าดว่าอาจสง่ผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย คอื ประเดน็ความไม่
แน่นอนของสถานการณ์การเมืองโลก โดยเฉพาะปัญหาแถบคาบสมุทรเกาหลี ท่ีถือเป็น
ความเส่ียงด้านภมิูรฐัศาสตรท่ี์ต้องติดตามสถานการณ์ เน่ืองจากอาจสง่กระทบใหเ้กดิภาวะ
สงคราม ซึง่จะสง่ผลกระทบต่อเนื่องต่อภาวะเศรษฐกจิโลกทีก่ าลงัค่อยๆ ฟ้ืนตวั  

o เมื่อสอบถาม CEO พบว่า 56% ของ CEO คาดวา่ ความไม่แน่นอนของสถานการณ์
การเมืองโลก โดยเฉพาะแถบคาบสมุทรเกาหลีจะส่งผลลบต่อเศรษฐกิจไทย ขณะที ่
35% ของ CEO คาดว่า ไม่มผีลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย และอกี 9% ของ CEO คาดว่าจะสง่
ผลบวกต่อเศรษฐกจิไทย (ภาพที ่29) ซึง่พบว่าเป็นบรษิทัจดทะเบยีนบางบรษิทัในหมวดธุรกจิ
รบัเหมาก่อสรา้ง พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์หมวดปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์และหมวดพลงังาน
และสาธารณูปโภค 

 
 ภาพท่ี 29 ผลกระทบจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การเมืองโลก  

โดยเฉพาะปัญหาแถบคาบสมทุรเกาหลี  
ต่อเศรษฐกิจไทย 

หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
(N of H1/2561 = 104 บรษิทั) 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 

 
  หลงัจากกระทรวงการต่างประเทศ ประเทศสหรฐัอเมริกา ได้จดัอนัดบัในรายงานประจ าปี 

เรือ่งสถานการณ์การค้ามนุษย ์หรอื Trafficking in Person Report (TIP Report) โดยให้
ประเทศไทยอยูใ่นบญัชีกลุม่ท่ี 2 Watch list  (Tier 2 watch list ) ซ่ึงเป็นกลุ่มต า่สุดของ
ประเทศท่ีไม่ได้ค านึงถึงระเบียบปฏิบติัหรอืกฎหมายสากลท่ีเก่ียวกบัการค้ามนุษย ์2 ปี
ติดต่อกนั (2559 - 2560)  

 ประเทศไทยไดป้ระกาศบงัคบัใช้พระราชก าหนด “การบริหารจดัการการท างานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2560” ซึง่กระทบต่อผูป้ระกอบการ ท าใหค้ณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ใช้
อ านาจตามมาตรา 44 ออกค าสัง่ เรื่อง มาตรการชัว่คราวเพื่อแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งในการบรหิารจดัการ
การท างานของแรงงานต่างดา้ว ยดืระยะเวลาบงัคบัใช ้มาตรา 101, 102 119 และ 122 ออกไป 
180 วนั ยกเวน้โทษปรบั จ าคุก ลกูจา้งแรงงานต่างดา้วกบันายจา้งหลายกรณี และภาครฐัและ
เอกชนต้องเรง่พิสูจน์สญัชาติแรงงานต่างด้าวให้เสรจ็ส้ินภายใน 31 มีนาคม 2561 ตาม
มาตรการจดัระเบียบแรงงานต่างด้าว 
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 ภาพท่ี  30 ผลกระทบจากมาตรการจดัระเบียบแรงงานต่างด้าว 
ต่อเศรษฐกิจไทย 

หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
(N of H1/2561 = 103 บรษิทั) 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 
 

  
ภาพท่ี  31 ผลกระทบจากมาตรการจดัระเบียบแรงงานต่างด้าว 

ต่อธรุกิจของท่าน 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
(N of H1/2561  = 104 บรษิทั) 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 

 
 

o 45% ของ CEO คาดว่า มาตรการจดัระเบียบแรงงานต่างด้าว จะส่งผลลบต่อเศรษฐกิจ
ไทย ขณะท่ี 34% ของ CEO คาดว่า ไม่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย และอกี 21% ของ 
CEO คาดว่าจะสง่ผลบวกต่อเศรษฐกจิไทย (ภาพที ่30)  

o บริษทัจดทะเบียนทุกบริษทัอยู่ในหมวดช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส ์หมวดแฟชัน่ หมวดวสัดุ
ก่อสรา้ง และหมวดธนาคาร คาดว่ามาตรการจดัระเบียบแรงงานต่างด้าวจะส่งผลลบ
ต่อเศรษฐกิจไทย ขณะท่ีบริษทัจดทะเบียนทุกบริษทัในหมวดขนส่งและโลจิสติกส ์และ
หมวดยานยนต ์คาดวา่ มาตรการจดัระเบียบแรงงานต่างด้าวจะส่งผลบวกต่อ
เศรษฐกิจไทย 

o เมื่อสอบถาม CEO เกีย่วกบัผลกระทบจากมาตรการจดัระเบยีบแรงงานต่างดา้วต่อบรษิทั   
จดทะเบยีน พบว่า ส่วนใหญ่หรอื 76% ของ CEO คาดว่าไม่มีผลกระทบต่อธรุกิจ (ภาพที ่
31) ขณะที ่14% ของ CEO คาดว่าจะสง่ผลลบต่อธุรกจิ ซึง่บรษิทัเหล่านี้กระจายตวัอยูใ่น
หมวดเทคโนโลยแีละการสือ่สาร หมวดเหลก็ หมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์หมวดบรรจุภณัฑ ์
หมวดอาหารและเครื่องดืม่ และหมวดแฟชัน่ และอกี 10% ของ CEO คาดว่าจะส่งผลบวก
ต่อธรุกิจ โดยเฉพาะบริษทัจดทะเบียนในหมวดยานยนต ์
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  ประเดน็เก่ียวกบัการท่องเท่ียวท่ีจดัเป็นปัจจยัสนับสนุนหลกัของเศรษฐกิจไทยในช่วง 6 
เดือนแรกของปี 2561 ได้รบัปัจจยับวกจากการท่ีองคก์ารการบินพลเรอืนระหว่างประเทศ 
(ICAO) ได้กลบัมาให้การยอมรบัในมาตรฐานความปลอดภยัด้านการบินของไทยในการ
ประเมินเมื่อเดือนตลุาคม 2560 ซึง่จะท าใหส้ายการบนิของไทยสามารถขอขยายจุดบนิ หรอื
เปิดเสน้ทางบนิใหม่ๆ ในต่างประเทศไดต้ามปกต ิท าใหป้ระเทศสามารถขยายตลาดการท่องเทีย่ว
ไดเ้พิม่ขึน้ 
 

 ภาพท่ี  32 ผลกระทบจากการท่ีองคก์ารการบินพลเรอืนระหว่างประเทศ (ICAO) กลบัมาให้การ
ยอมรบัในมาตรฐานความปลอดภยัด้านการบินของไทยในการประเมินเมื่อเดือนตลุาคม 2560  

ต่อเศรษฐกิจไทย 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
(N of H1/2561 = 102 บรษิทั) 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 
  

ภาพท่ี  33 ผลกระทบจากการท่ีองคก์ารการบินพลเรอืนระหว่างประเทศ (ICAO) กลบัมาให้การ
ยอมรบัในมาตรฐานความปลอดภยัด้านการบินของไทยในการประเมินเมื่อเดือนตลุาคม 2560  

ต่อธรุกิจของท่าน 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
(N of H1/2561  = 102 บรษิทั) 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 
 

 
o 69% ของ CEO คาดว่า การท่ี ICAO กลบัมาให้การยอมรบัในมาตรฐานความปลอดภยั

ด้านการบินของไทยจะส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจไทย ขณะท่ี 28% ของ CEO คาดว่า ไมมี่
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย และอกี 3% ของ CEO คาดว่าจะสง่ผลลบต่อเศรษฐกจิไทย 
(ภาพที ่32)  

o เมื่อพจิารณารายหมวดธุรกจิ พบว่า 63% ของ CEO คาดวา่ การท่ี ICAO กลบัมาให้การ
ยอมรบัในมาตรฐานความปลอดภยัด้านการบินของไทยจะไม่ส่งผลกระทบต่อธรุกิจ
ของบริษทั ขณะท่ี 35% ของ CEO คาดว่า จะส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจไทย และอกี 2% 
ของ CEO คาดว่าจะสง่ผลลบต่อเศรษฐกจิไทย (ภาพที ่33)  

 

1 2 

28 
57 

12 

มีผลลบมาก  มีผลลบ  ไม่กระทบ มีผลบวก  มีผลบวกมาก 

1 1 

63 
30 

5 

มีผลลบมาก  มีผลลบ  ไม่กระทบ มีผลบวก  มีผลบวกมาก 



33 
 

o บริษทัจดทะเบียนท่ีหมวดขนส่งและโลจิสติกส ์หมวดการแพทย ์หมวดช้ินส่วน
อิเลก็ทรอนิกส ์และหมวดของใช้ส่วนตวัและเวชภณัฑ ์คาดว่า การท่ี ICAO กลบัมาให้
การยอมรบัในมาตรฐานความปลอดภยัด้านการบินของไทยจะส่งผลบวกต่อธรุกิจ 

  

  ในแต่ละปี ธนาคารโลก หรอื World Bank จะท าการประเมินความยากง่ายในการท าธรุกิจ
ในแต่ละประเทศ และจดัอนัดบัความยากง่ายในการท าธรุกิจใน Doing Business report 
ซ่ึงพบว่าจากรายงานปีล่าสุด ประเทศไทยไดอ้นัดบัท่ี 26 จาก 190 ประเทศท่ีท าการ
ประเมิน ซ่ึงอนัดบัดีขึน้จากปีท่ีผา่นมา 20 อนัดบั ทัง้นี้เน่ืองจากประเทศไทยไดป้รบัปรุง
กฎระเบยีบต่างๆ จ านวนมาก อาท ิประเทศไทยยกเลกิขอ้บงัคบัทีต่อ้งมตีราประทบัของบรษิทั 
และยกเลกิขัน้ตอนการขออนุมตัจิากกรมแรงงานในการสง่กฎขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างานของ
บรษิทั ดงันัน้ การเริม่ตน้ธุรกจิจงึใชเ้วลาเพยีง 4.5 วนั ลดลงจากเดมิทีอ่ยู่ที ่27.5 วนั  

 
 ภาพท่ี  34 ผลกระทบจากการท่ีธนาคารโลกประกาศในผลจดัล าดบัความยากง่าย 

ในการท าธรุกิจใน Doing Business 2018 report ระบุประเทศไทยได้อนัดบั 26  
จากทัง้หมด 190 ประเทศ ต่อเศรษฐกิจไทย 

หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
(N of H1/2561 = 104 บรษิทั) 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 

 
 ภาพท่ี  35 ผลกระทบจากการท่ีธนาคารโลกประกาศในผลจดัล าดบัความยากง่าย 

ในการท าธรุกิจใน Doing Business 2018 report ระบุประเทศไทยได้อนัดบั 26  
จากทัง้หมด 190 ประเทศ  ต่อธรุกิจของท่าน 

หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
(N of H1/2561  = 104 บรษิทั) 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 
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 o 70% ของ CEO คาดว่า การท่ีธนาคารโลกประกาศในผลจดัล าดบัความยากง่ายในการ
ท าธรุกิจใน Doing Business 2018 report ระบุประเทศไทย ได้อนัดบั 26 ดีขึน้ 20 
อนัดบัจากปีท่ีผา่นมา จะส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจไทย ซึง่บรษิทัเหล่านี้กระจายตวัอยู่ในทุก
หมวดธุรกจิ ขณะท่ี 26% ของ CEO คาดว่า ไม่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย และอกี 4% 
ของ CEO คาดว่าจะสง่ผลลบต่อเศรษฐกจิไทย (ภาพที ่34) ซึง่อยู่ในหมวดเทคโนโลยแีละการ
สือ่สาร หมวดแฟชัน่ หมวดบรรจุภณัฑ ์

o เมื่อพจิารณาผลกระทบต่อธุรกจิ พบว่า 61% ของ CEO คาดวา่ การท่ีธนาคารโลกประกาศ
ในผลจดัล าดบัความยากง่ายในการท าธรุกิจใน Doing Business 2018 reportฯ จะไมมี่
ผลต่อธรุกิจ ขณะท่ี 38% ของ CEO คาดว่า จะส่งผลบวกต่อธรุกิจ (ทุกบรษิทัทีอ่ยู่ใน
หมวดกระดาษและวสัดุการพมิพ ์หมวดขนสง่และโลจสิตกิส ์หมวดของใชส้ว่นตวัและ
เวชภณัฑ)์ และอกี 1% ของ CEO คาดว่าจะสง่ผลลบต่อธุรกจิ (ภาพที ่35)  

 
  อีกประเดน็หน่ึงซ่ึงเป็นการด าเนินงานของภาครฐั ซ่ึงนอกจากโครงการน้ีจะช่วยผูมี้รายได้

น้อยแล้ว ยงัช่วยในการกระตุ้นก าลงัซ้ือในประเทศ นัน่คือ โครงการบตัรประชารฐั หรอื 
บตัรช่วยเหลือผูมี้รายได้น้อย ท่ีภาครฐัส่งมอบให้ประชาชนจ านวน 11.67 ล้านคนใน
ประเทศ เพื่อใช้ในการจบัจ่ายซ้ือสินค้าจ าเป็นในชีวิต โดยบตัรดงักล่าวสามารถเร่ิมใช้งาน 
ตัง้แต่เดือนตลุาคม 2560 เป็นต้นมา 

 
ภาพท่ี  36 โครงการบตัรสวสัดิการแห่งรฐั  

ต่อเศรษฐกิจไทย 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
(N of H1/2561 = 104 บรษิทั) 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 
 

ภาพท่ี  37 โครงการบตัรสวสัดิการแห่งรฐั  
ต่อธรุกิจของท่าน 

หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
(N of H1/2561  = 104 บรษิทั) 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 
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o 54% ของ CEO คาดว่า โครงการบตัรสวสัดิการภาครฐั จะส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจไทย 
ซึง่บรษิทัเหล่านี้กระจายตวัอยูใ่นทุกหมวดธุรกจิ ขณะท่ี 40% ของ CEO คาดว่า ไม่มี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย และอกี 6% ของ CEO คาดว่าจะสง่ผลลบต่อเศรษฐกจิไทย 
(ภาพที ่36)  

o เมื่อพจิารณาผลกระทบต่อธุรกจิ พบว่า 71% ของ CEO คาดวา่ โครงการบตัรสวสัดิการ
ภาครฐั จะไม่ส่งผลต่อธรุกิจ ขณะท่ี 26% ของ CEO คาดว่า จะส่งผลบวกต่อธรุกิจ (ทุก
บรษิทัทีอ่ยู่ในหมวดกระดาษและวสัดุการพมิพ ์หมวดขนสง่และโลจสิตกิส ์หมวดของใชส้ว่นตวั
และเวชภณัฑ)์ และอกี 3% ของ CEO คาดว่าจะสง่ผลลบต่อธุรกจิ (ภาพที ่37) ซึง่อยู่ในหมวด
ของใชใ้นครวัเรอืนและเวชภณัฑ ์ 
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ภาคผนวก 1 จ านวนนักท่องเท่ียวต่างประเทศในประเทศไทยในปี 2559 และปี 2560 จ าแนกตามสญัชาติ 

สญัชาติ 
 

2560P 2559 % การเปล่ียนแปลง 
จ านวน 
(คน) 

สดัส่วน 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

สดัส่วน 
(%) (%yoy) 

เอเชียตะวนัออก 23,642,669 66.82  21,593,285 66.38  9.49 

ASEAN 9,119,941 25.78  8,585,251 26.39  6.23 
มาเลเซยี 3,354,800 9.48  3,494,890 10.74  -4.01 
CLMV 3,767,165 10.65  3,234,841 9.94  16.46 
ลาว 1,612,647 4.56  1,388,020 4.27  16.18 
เวยีดนาม 934,497 2.64  830,220 2.55  12.56 
กมัพูชา 854,431 2.41  674,975 2.07  26.59 

เมยีนมา 365,590 1.03  341,626 1.05  7.01 
สงิคโปร ์ 3,354,800 9.48  3,494,890 10.74  -4.01 
อนิโดนีเซยี 1,028,077 2.91  967,550 2.97  6.26 
ฟิลปิปินส ์ 380,886 1.08  339,150 1.04  12.31 
บรไูน 574,764 1.62  534,797 1.64  7.47 

จนี 9,805,753 27.71  8,757,646 26.92  11.97 

ฮอ่งกง 820,894 2.32  751,264 2.31  9.27 
ญี่ปุ่ น 1,544,328 4.36  1,439,510 4.43  7.28 
เกาหล ี 1,709,070 4.83  1,464,200 4.50  16.72 
ไตห้วนั 572,964 1.62  522,273 1.61  9.71 
อื่นๆ 69,719 0.20  73,141 0.22  -4.68 

ยุโรป 6,511,195 18.40  1,090,083 3.35  5.45 

 รสัเซยี 1,346,219 3.80  1,004,345 3.09  23.50 
 องักฤษ 994,468 2.81  837,885 2.58  -0.98 
 เยอรมนัน ี 849,283 2.40  738,878 2.27  1.36 
 ฝรัง่เศส 739,853 2.09  409,723 1.26  0.13 
 ยุโรปตะวนัออก 479,546 1.36  332,895 1.02  17.04 
  สวเีดน 323,669 0.91  265,597 0.82  -2.77 

  อติาล ี 264,429 0.75  235,762 0.72  -0.44 
  เนเธอรแ์ลนด ์ 222,077 0.63  209,057 0.64  -5.80 
  สวสิเซอรแ์ลนด ์ 209,434 0.59  1,050,732 3.23  0.18 
อื่นๆ 1,082,217 3.06  1,090,083 3.35  3.00 

อเมริกา 1,541,520 4.36  1,407,458 4.33  9.53 
เอเชียใต้ 1,770,166 5.00  1,523,555 4.68  16.19 

  อนิเดยี 1,411,942 3.99  1,194,508 3.67  18.20 
  อื่นๆ 358,224 1.01  329,047 1.01  8.87 

โอเชียเนีย 938,687 2.65  910,901 2.80  3.05 
ตะวนัออกกลาง 817,091 2.31  796,370 2.45  2.60 
แอฟริกา 117,893 0.33  111,595 0.34  5.64 
รวม 35,381,210 100.00 32,529,588 100.00 8.77 
ทีม่า: กองเศรษฐกจิการท่องเทีย่วและกฬีา; ขอ้มลู ณ 11 มกราคม 2561P 
หมายเหตุ: P หมายถงึ ขอ้มลูเบือ้งตน้ 
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ภาคผนวก 2 รายได้จากนักท่องเท่ียวต่างประเทศในประเทศไทยในปี 2559 และปี 2560 จ าแนกตามสญัชาติ 

สญัชาติ 
 

2560P 2559 % การเปล่ียนแปลง 
ล้านบาท 

 
สดัส่วน 

(%) 
ล้านบาท 

 
สดัส่วน 

(%) (%yoy) 
เอเชียตะวนัออก 998,832.50 54.76  882,192.10 48.36  13.22 

ASEAN 269,971.95 14.80  248,725.39 13.64  8.54 
มาเลเซยี 113,739 6.24  97,710 5.36  16.40 
CLMV 41,928.33 2.30  36,735.93 2.01  14.13 
ลาว 29,642.51 1.63  25,680.15 1.41  15.43 
เวยีดนาม 26,521.90 1.45  21,195.14 1.16  25.13 
กมัพูชา 15,645.90 0.86  14,098.82 0.77  10.97 
เมยีนมา 87,132.21 4.78  88,612.70 4.86  -1.67 

สงิคโปร ์ 36,268.75 1.99  33,144.00 1.82  9.43 
อนิโดนีเซยี 14,606.43 0.80  12,462.24 0.68  17.21 
ฟิลปิปินส ์ 17,539.89 0.96  16,124.90 0.88  8.78 
บรไูน 686.03 0.04  671.51 0.04  2.16 

จนี 524,451.03 28.75  452,990.55 24.83  15.78 
ฮอ่งกง 33,712.93 1.85  30,406.58 1.67  10.87 
ญี่ปุ่ น 67,512.49 3.70  61,560.12 3.37  9.67 
เกาหล ี 76,195.83 4.18  63,772.86 3.50  19.48 
ไตห้วนั 23,898.62 1.31  21,559.70 1.18  10.85 
อื่นๆ 3,089.65 0.17  3,176.90 0.17  -2.75 

ยุโรป 480,776.31 26.36  442,745.99 24.27  8.59 
 รสัเซยี 105,051.19 5.76  81,602.73 4.47  28.73 
 องักฤษ 76,619.29 4.20  75,578.87 4.14  1.38 
 เยอรมนัน ี 56,346.23 3.09  53,961.90 2.96  4.42 
 ฝรัง่เศส 51,492.13 2.82  49,992.91 2.74  3.00 
 ยุโรปตะวนัออก 32,498.03 1.78  27,076.31 1.48  20.02 
  สวเีดน 26,797.27 1.47  26,800.95 1.47  -0.01 
  อติาล ี 17,342.90 0.95  16,996.34 0.93  2.04 
  เนเธอรแ์ลนด ์ 16,516.92 0.91  17,217.18 0.94  -4.07 
  สวสิเซอรแ์ลนด ์ 16,106.72 0.88  15,618.33 0.86  3.13 
อื่นๆ 82,006 4.50  77,900 4.27  5.27 

อเมริกา 116,583.01 6.39  103,719.66 5.69  12.40 
เอเชียใต้ 79,289.47 4.35  66,020.69 3.62  20.1 

  อนิเดยี 62,404.01 3.42  50,687.86 2.78  23.11 
  อื่นๆ 16,885 0.93  15,333 0.84  10.13% 

โอเชียเนีย 73,569.75 4.03  69,868.25 3.83  5.30 
ตะวนัออกกลาง 65,117.97 3.57  61,987.58 3.40  5.05 
แอฟริกา 8,211.32 0.45  7,690.84 0.42  6.77 
รวม 1,824,042.35 100.00 1,633,497.55 100.00 11.66 
ทีม่า: กองเศรษฐกจิการท่องเทีย่วและกฬีา; ขอ้มลู ณ 11 มกราคม 2561P 
หมายเหตุ: P หมายถงึ ขอ้มลูเบือ้งตน้ 
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ภาคผนวก 3 ผลการจดัเกบ็ภาษีมลูค่าเพ่ิมในช่วงเดือนมกราคม 2559 - ธนัวาคม 2560 

หน่วย: พนัลา้นบาท 

 

 

ทีม่า: ผลการจดัเกบ็ภาษ ีกระทรวงการคลงั; ขอ้มลู ณ 25 กุมภาพนัธ ์2561 

 

 

ภาคผนวก 4 มูลค่าหน้ีสินภาคครวัเรอืนและสดัส่วนหน้ีสินภาคครวัเรอืนต่อ GDP 

        หน่วย: ลา้นลา้นบาท                                                                                                                     หน่วย: %GDP                                                                                                                         

  

ทีม่า: ธนาคารแหง่ประเทศไทย ขอ้มลู ณ 25 กุมภาพนัธ ์2561 
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