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ส่องแรงงานของบริษทั จดทะเบียนใน SET และ mai ท่ามกลางวิกฤต COVID-19
Executive Summary
• ณ ปี 2563 บริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai มีจำนวน 743 บริษัท เพิ่มขึ้น 17 บริษัทจำกปี ก่อนหน้ ำ โดยพบว่ำมีจำนวน
พนักงำนรวมทัง้ สิน้ 1,608,495 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.2 ของจำนวนผูม้ งี ำนทำทัง้ หมดในประเทศไทย ซึง่ มีจำนวนพนักงำนเพิม่ ขึน้
130,643 คน หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.8 จำกปี ก่อนหน้ำ โดยมีพนักงำนจำกบริษัทจดทะเบียนใน SET 1,542,749 คน และพนักงำน
จำกบริษทั จดทะเบียนใน mai 65,746 คน และหำกพิจำรณำเป็ นค่ำเฉลีย่ กำรจ้ำงงำนต่อบริษทั พบว่ำค่ำเฉลีย่ กำรจ้ำงงำนของบริษทั
จดทะเบียนใน SET และ mai เท่ำกับ 2,165 คน ขณะทีค่ ่ำเฉลีย่ กำรจ้ำงงำนของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์ทงั ้ หมดใน
ประเทศไทย เท่ำกับ 66 คน
• เมื่อพิจำรณำเฉพำะบริษทั จดทะเบียนใน SET และ mai ทีร่ ำยงำนข้อมูลจำนวนพนักงำนต่อเนื่องติดต่อกัน 3 ปี ตัง้ แต่ปี 2561-2563
จำนวน 619 บริษทั พบว่ำ ณ สิน้ ปี 2563 บริษทั จดทะเบียนใน SET และ mai มีจำนวนพนักงำนรวมทัง้ สิน้ 1,263,634 คน ลดลง
จำกปี ก่อนหน้ำ 119,109 คน ซึง่ ประกอบด้วยพนักงำนจำกบริษทั จดทะเบียนใน SET เท่ำกับ 1,207,712 คน ลดลง 115,449 คน
และเป็ นพนักงำนจำกบริษทั จดทะเบียนใน mai เท่ำกับ 55,922 คน ลดลง 3,660 คนจำกปี ก่อนหน้ำ ซึง่ ส่วนใหญ่ได้รบั ผลกระทบ
จำกวิกฤต COVID-19 และกำรแยกธุรกิจบำงส่วนออกเป็ นบริษทั ย่อย ทำให้จำนวนพนักงำนในบริษทั เดิมลดลง
• ในปี 2563 กำรจ้ำงงำนของบริษทั ในกลุ่มทรัพยำกรและกลุ่มเทคโนโลยีเพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อนหน้ำ โดยบริษทั ในกลุ่มทรัพยำกรมีกำร
จ้ำงงำนเพิม่ ขึน้ ในสัดส่วนทีม่ ำกทีส่ ดุ เนื่องจำกบำงบริษทั มีผลประกอบกำรดี มีกำไรต่อเนื่อง และบำงบริษทั ได้ขยำยกำรลงทุนไปยัง
ธุรกิจใหม่ๆ เช่น ธุรกิจเกีย่ วกับพลังงำนสะอำด และยำนยนต์ไฟฟ้ ำ ส่งผลให้บริษทั เหล่ำนี้มคี วำมต้องกำรพนักงำนเพิม่ ขึน้
• เมื่อพิจำรณำกำรจ้ำงงำนของบริษทั ในกลุ่มเกษตรและอุตสำหกรรมอำหำรพบว่ำลดลงเป็ นสัดส่วนมำกทีส่ ดุ ซึง่ สำเหตุอำจเป็ นเพรำะ
ผลกระทบจำกวิกฤต COVID-19 ประกอบกับบำงบริษทั มีธุรกิจทีม่ ยี อดขำยลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้บำงกิจกำรต้องปิ ดสำขำ หรือ
หยุดดำเนินกิจกำรในบำงส่วน เป็ นเหตุให้บริษทั จำเป็ นต้องลดจำนวนพนักงำนลง

จัดทำโดย
กุลนิดำ จิรำจินดำกุล
วชิร มนัสเมธีกลุ
ฝ่ ำยวิจยั ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Disclaimer: ข้อมูลทีป่ รำกฏในเอกสำรฉบับนี้ จัดทำขึน้ บนพื้นฐำนของข้อมูลทีม่ คี วำมน่ ำเชื่อถือโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ควำมรูแ้ ละแนวคิดแก่ผอู้ ่ำน มิใช่กำรให้ คำแนะนำด้ำนกำร
ลงทุน ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้ให้กำรรับรองในควำมถูกต้องของข้อมูล และไม่รบั ผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ อันเนื่องจำกกำรนำข้อมูลไม่ว่ำส่วนใดส่วนหนึ่ง
หรือทัง้ หมดไปใช้อำ้ งอิง หรือเผยแพร่ไม่ว่ำในลักษณะใด นอกจำกนี้ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในกำรเปลีย่ นแปลง แก้ไข เพิ่ มเติมข้อมูลไม่ว่ำส่วนใดส่วนหนึ่งหรือ
ทัง้ หมดตำมหลักเกณฑ์ทเ่ี ห็นสมควร ควำมเห็นทีป่ รำกฎในรำยงำนฉบับนี้ เป็ นควำมคิดเห็นส่วนตัวของผูเ้ ขียน ซึง่ ไม่มสี ่วนเกีย่ วข้องกับควำมเห็นของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1|Page

วิ กฤต COVID-19 ส่งผลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อตลาดแรงงานในประเทศไทย

2

1.82
1.49

0.96

ต.ค.-63

ก.ค.-63

เม.ย.-63

ม.ค.-63

ต.ค.-62

ก.ค.-62

เม.ย.-62

ม.ค.-62

ต.ค.-61

ก.ค.-61

เม.ย.-61

ม.ค.-61

0

ทัวประเทศ
่

กรุงเทพมหำนครฯ

ภำคกลำง

ภำคเหนือ

ภำคอีสำน

ภำคใต้

ทีม่ ำ: สำนักงำนสถิตแิ ห่งชำติ

ทีม่ ำ: สำนักงำนสถิตแิ ห่งชำติ

ภาพที่ 2: จานวนนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ ปี 2561-2563
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จำนวนนักท่องเทีย่ วต่ำงชำติทเ่ี ข้ำมำท่องเทีย่ วในประเทศไทย
ลดลงมำกถึ ง ร้ อ ยละ 99.8 เมื่อ เทีย บกับ สิ้น ปี 2562 ส่ ง ผล
สาเหตุสาคัญที่อาจทาให้พนักงานถูกเลิ กจ้างในหลายอุตสาหกรรม :
กระทบต่ อ ภำคบริก ำรโดยตรง ทัง้ ธุ ร กิจ ท่ อ งเที่ย ว ธุ ร กิจ
โรงแรม รวมทัง้ ธุ ร กิจ กำรบิน และยัง ท ำให้ร ำยได้จ ำกกำร
ท่องเทีย่ วลดลง ส่งผลให้แรงงำนในภำคกำรท่องเทีย่ วเสีย่ งต่อ
กำรตกงำนเป็ นจำนวนมำก1
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สาเหตุสาคัญที่อาจทาให้พนักงานถูกเลิ กจ้างในหลายอุตสาหกรรม :

ภาพที่ 1: อัตราการว่างงานในประเทศไทยปี 2561-2563
จาแนกตามภูมิภาค (ร้อยละ)
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ล้ำนคน

ท่ ำ มกลำงวิก ฤต COVID-19 ในปี 2563 ส่ง ผลกระทบต่ อ
เศรษฐกิ จ และสัง คม โดยเฉพำะตลำดแรงงำน จำกข้ อ มู ล ของ
สำนักงำนสถิติ พบว่ำมีอตั รำกำรว่ำงงำนทัวประเทศสู
่
งขึน้ จำกร้อยละ
0.96 ณ สิ้น ปี 2562 เป็ น ร้อ ยละ 1.49 ณ สิ้น ปี 2563 และพบว่ ำ ใน
ภำคใต้มอี ตั รำกำรว่ำงงำนสูงทีส่ ุด สอดคล้องกับหลำยอุตสำหกรรมใน
ภำคใต้ทพ่ี ง่ึ พิงกำรท่องเทีย่ วเป็ นหลัก ทำให้มธี ุรกิจทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
มำก รองลงมำคือกรุงเทพฯ หนึ่งในศูนย์กลำงทำงธุรกิจที่มีบ ริษัท
กระจุ ก ตัว อย่ ำ งหนำแน่ น สะท้อ นให้เ ห็น ถึง ผลกระทบจำกวิก ฤต
COVID-19 ทีย่ งั มีอยู่อย่ำงต่อเนื่อง และมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อ
ตลำดแรงงำนมำกขึน้ หำกกำรแพร่ระบำดยังคงต่อเนื่องยำวนำน

ทีม่ ำ: กองเศรษฐกิจกำรท่องเทีย่ วและกีฬำ กระทรวงกำรท่องเทีย่ วและกีฬำ

มำตรกำรล็อกดำวน์ (lockdown) หรือปิ ดเมือง ตัง้ แต่กลำงเดือนมีนำคมจนถึงเดือนมิถุนำยน 2563 รวมถึงมำตรกำรอื่นๆ เพื่อ
ทีม่ ำ: กองเศรษฐกิจกำรท่องเทีย่ วและกีฬำ
ควบคุมวิกฤต COVID-19 เช่นกำรปิ ดสถำนที่ ร้ำนอำหำร ห้ำงสรรพสินค้ำ ชัวครำว
่
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อแรงงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
ในกิจกรรมทีถ่ ูกระงับ และส่งผลกระทบทำงอ้อมผ่ำนกำรลดกำรบริโภค โดยกิจกำรอำจลดจำนวนชัวโมงกำรท
่
ำงำน ค่ำจ้ำงหรือ
ลดจำนวนพนักงำนลง เพื่อให้สอดคล้องกับยอดขำยในช่วงวิกฤตนี้ รวมทัง้ เด็กจบใหม่เสีย่ งทีจ่ ะตกงำนสูงในปี ดงั กล่ำว
อย่ ำ งไรก็ ต ำม ภำครั ฐ บำลได้ ใ ห้ ก ำรสนั บ สนุ นแ ก่
ตลำดแรงงำนไทยผ่ำนหลำยๆ โครงกำร เช่น โครงกำรส่งเสริมกำร
จ้ ำ งงำนใหม่ ส ำหรับ ผู้ จ บกำรศึก ษำใหม่ โ ดยภำครัฐ และเอกชน
(Co-Payment) โดยจ้ำ งงำนเด็ก จบใหม่ จ ำนวน 2.6 แสนคน และ
รัฐบำลช่วยเอกชนสนับสนุ นเงินค่ำจ้ำงร้อยละ 50 สูงสุดไม่เกิน 7,500
บำท ต่อคนต่อเดือน ซึง่ พบว่ำมีผปู้ ระกอบกำรเข้ำร่วมโครงกำรมำก
ถึง 12,324 รำย และมีจ ำนวนอัตรำตำแหน่ งงำนทัง้ หมด 140,011
ต ำแหน่ ง 2 รวมทัง้ จัด ตัง้ โครงกำรไทยมีง ำนท ำผ่ ำ นแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ แ ละงำน Job Expo 2020 เพื่ อ เร่ ง ฟื้ นฟู เ ศรษฐกิ จ และ
สนับสนุนกำรจ้ำงงำน ภำยหลังวิกฤต COVID-19
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ทีม่ ำ: กรมเกำรจัดหำงำน

รำยงำนภำวะเศรษฐกิจกำรท่องเทีย่ ว (Tourism Economic Review) 2563 - กระทรวงกำรท่องเทีย่ วและกีฬำ
ทีม่ ำ: กรมเกำรจัดหำงำน
โครงกำรจ้ำงงำนเด็กจบใหม่ (ออนไลน์) - กรมกำรจัดหำงำน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหำคม 2564)

2|Page

ณ สิ้ นปี 2563 ภาพรวมของการจ้างงานโดยบริ ษทั จดทะเบียนใน SET และ mai เพิ่ มขึ้นร้อยละ 8.8 จากปี ก่อนหน้ า

ใน

ในประเทศไทย4 และหำกพิจำรณำเป็ นค่ำเฉลี่ยกำรจ้ำง
งำนต่ อ บริษัท พบว่ ำ ค่ ำ เฉลี่ย กำรจ้ำ งงำนของบริษัท
จดทะเบียนใน SET และ mai เท่ำกับ 2,165 คน ขณะที่
ค่ำเฉลีย่ กำรจ้ำงงำนของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนกับกระทรวง
พำณิชย์ทงั ้ หมดในประเทศไทย5 เท่ำกับ 66 คน
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ตารางที่ 1: จานวนพนักงานรวมของบริ ษทั จดทะเบียนใน SET และ mai ปี 2561-2563
จานวนพนักงาน/จานวนบริ ษทั
2561
2562
2563
จำนวนพนักงำน (คน)
1,496,578
1,419,204
1,542,749
SET
จำนวนบริษทั (บริษทั )
545
557
568
67,185
58,648
65,746
จำนวนพนักงำน (คน)
mai
จำนวนบริษทั (บริษทั )
159
169
175
จานวนพนักงานรวม (คน)
1,563,763
1,477,852
1,608,495
จานวนบริ ษทั รวม (บริ ษทั )
704
726
743

เมื่อพิจำรณำเฉพำะบริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai ที่รำยงำน
ข้อมูลจำนวนพนักงำนอย่ำงต่ อเนื่อง 3 ปี ตัง้ แต่ ปี 2561-2563 จำนวนทัง้ สิ้น
619 บริษทั พบว่ำ ณ สิน้ ปี 2563 บริษทั จดทะเบียนใน SET และ mai มีจำนวน
พนักงำนรวมทัง้ สิน้ 1,263,634 คน โดยลดลงจำกปี ก่อนหน้ำ 119,109 คน หรือ
ลดลงร้อยละ 9 จำกปี ก่อนหน้ำ ทัง้ นี้พบว่ำพนักงำนในบริษทั จดทะเบียนใน SET
ลดลง 115,449 คน และใน mai ลดลง 3,660 คน (ภำพที่ 4) ซึง่ ส่วนใหญ่ได้รบั
ผลกระทบจำกวิกฤต COVID-19 และกำรแยกธุรกิจบำงส่วนออกมำจดทะเบียน
เป็ นบริษทั ย่อย ทำให้จำนวนพนักงำนในบริษทั เดิมลดลง 22,977 คน
พนักงานประจา

20

10

ภาพที่ 4: จานวนพนักงานของบริ ษทั จดทะเบียนใน
SET และ mai ที่ มีการรายงานต่อเนื่ อง 3 ปี (619 บจ.)
แสนคน

กงำนของบริษทั จดทะเบียนใน
“SET และปี 2563mai คิจดำนวนพนั
เป็ นร้อยละ 4.2 ของจำนวนผูม้ งี ำนทำ

ภาพที่ 3: จานวนพนักงานรวมของบริ ษทั จดทะเบียน
ใน SET และ mai ปี 2561-2563
แสนคน

ณ สิน้ ปี 2563 บริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai มีจำนวนเพิม่ ขึ้น
17 บริษทั จำกปี ก่อนหน้ำ ซึง่ ประกอบด้วยบริษทั จดทะเบียนเข้ำใหม่ 26 บริษทั
และเพิกถอน 9 บริษัท ส่งผลให้ ณ สิน้ ปี 2563 ภำพรวมของกำรจ้ำงงำนโดย
บริษทั จดทะเบียนใน SET และ mai เพิม่ ขึน้ 130,643 คน คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
8.8 จำกปี ก่อนหน้ำ โดยเพิม่ ขึน้ จำกบริษทั จดทะเบียนเข้ำใหม่จำนวน 111,893
คน หรือคิดเป็ นร้อยละ 85.6 ของจำนวนพนักงำนทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยพบว่ำพนักงำน
ของบริษัทจดทะเบียนใน SET เพิ่มขึ้น 123,545 คน หรือคิดเป็ นร้อยละ 8.7
จำกปี ก่อนหน้ำ และใน mai เพิม่ ขึน้ 7,098 คน หรือคิดเป็ นร้อยละ 12.1 จำกปี
ก่อนหน้ำ ทัง้ นี้จำกข้อมูลรำยงำนในปี 2563 บริษทั จดทะเบียนใน SET และ mai
มีกำรรำยงำนกำรจ่ำยผลตอบแทนให้พนักงำนรวมทัง้ สิน้ 8.16 แสนล้ำนบำท3

20
10

13.54
0.60

13.83
0.60

12.64
0.56

12.94

13.23

12.08

0

2561

2562
SET

พนักงานชัวคราว
่
ต่างประเทศ

66%

พนักงานประจา

2563
mai

34%

พนักงานชัวคราว
่

จำกบริษัท จดทะเบีย นฯ 100 บริษัท ที่ม ีก ำร
รำยงำนข้ อ มู ล เกี่ ย วกับ ประเภทพนั ก งำน
34%
66%
ทัง้ หมด 285,943 คน พบว่ำมีพนักงำนประจำ
187,692 คน และพนักงำนชัวครำว
่
98,251 คน

48%

52%

จำกบริษทั จดทะเบียนฯ 53 บริษทั ทีม่ ี
กำรรำยงำนข้อ มูล เกี่ย วกับเพศของ
พนักงำน ทัง้ หมด 86,408 คน พบว่ำ
52%คน และ
มีพนัก48%
งำนเพศชำย 41,385
พนักงำนเพศหญิง 45,023 คน

30%

ในประเทศ

70%

ต่างประเทศ
จำกบริษทั จดทะเบียนฯ 15 บริษในประเทศ
ทั ทีม่ กี ำรรำยงำนข้อมูล
32%
เกี่ย วกับ สถำนที่ป ฏิบ ัติ ง ำนของพนั 68%
ก งำน ทัง้ หมด
216,623 คน พบว่ ำ มีพ นัก งำนปฏิบตั ิง ำนในไทยรวม
151,001 คน และปฏิบตั งิ ำนในต่ำงประเทศ 65,622 คน

3

บริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ทีม่ รี ำยงำนข้อมูลเกีย่ วกับผลตอบแทนพนักงำนมีจำนวนทัง้ หมด 663 จำก 743 บริษทั ครอบคลุมจำนวนพนักงำน 1,446,789 คน
ยนฯ 53จทิ บริ
ั เศรษฐกิ
ทีม่ ี จและสังคม
จำนวนผูม้ งี ำนทำในประเทศไทย ณ ไตรมำส 4 ปี 2563 (ออนไลน์) - สำนัจำกบริ
กงำนสถิษตแท
ิั ห่จดทะเบี
งชำติ กระทรวงดิ
ลั เพืษ่อท
5 สถำนะของนิตบ
กำรรำยงำนข้
มูล เกี
่ย วกัรกิบจกำรค้
เพศของ
ิ ุคคล ณ 31 ธันวำคม 2563 (ทัวประเทศ)
่
– ข้อมูลนิตบิ ุคคลประจ
ำปี 2563 อกรมพั
ฒนำธุ
ำ
4

พนักงำน ทัง้ หมด 86,408 คน พบว่ำ
มีพนักงำนเพศชำย 41,385 คน และ
พนักงำนเพศหญิง 45,023 คน
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กลุ่มทรัพยากรมีการจ้างงานเพิ่ มขึ้นมากที่สดุ ขณะที่ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมีการจ้างงานลดลงมากที่สดุ

จำนวนพนักงำน (แสนคน)

เมื่อพิจำรณำจำนวนพนักงำนจำแนกรำยกลุ่มอุตสำหกรรม พบว่ำกลุ่มอุตสำหกรรมบริกำร (Services) เป็ นกลุ่มอุตสำหกรรมทีม่ จี ำนวน
พนักงำนมำกที่สุดในทุกปี โดยคิดเป็ นประมำณร้อยละ 30 ของจำนวนพนักงำนทัง้ หมดในปี 2563 (ภำพที่ 5) และพบว่ำกำรจ้ำงงำนในกลุ่ม
อุตสำหกรรมนี้ลดลงเพียงเล็กน้อย แม้จะได้รบั ผลกระทบจำกวิกฤต COVID-19 อย่ำงรุนแรง อำจเพรำะบริษทั จดทะเบียนฯ หลำยแห่งมีมำตรกำร
ในกำรรับมือทีค่ ่อนข้ำงดี เช่น กำรปรับรูปแบบธุรกิจให้เป็ นแบบ e-commerce หรือ delivery เพื่อสร้ำงกระแสเงินสดเป็ นค่ำตอบแทนพนักงำน
ภาพที่ 5: จานวนพนักงานของบริ ษทั จดทะเบียนใน SET และ mai ที่รายงานจานวนพนักงานต่อเนื่ อง จาแนกรายอุตสาหกรรม (619 บจ.)
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2.01 2.07 1.76

1.63 1.65 1.53
0.58 0.54 0.47

1.09 1.11 1.07

1.18 1.18 1.19

สินค้ำอุตสำหกรรม
(110 บจ.)

เทคโนโลยี
(44 บจ.)

0.62 0.65 0.68

0
เกษตรและ
อุตสำหกรรมอำหำร
(56 บจ.)

อสังหำริมทรัพย์
และก่อสร้ำง
(110 บจ.)

สินค้ำอุปโภค
บริโภค
(43 บจ.)

ธุรกิจกำรเงิน
(63 บจ.)

2561

บริกำร
(138 บจ.)

2562

ทรัพยำกร
(55 บจ.)

2563

% Change

กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
มีกำรจ้ำงงำนลดลงมำกทีส่ ดุ
จ ำนวนพนั ก งำนของบริ ษั ท ในกลุ่ ม เกษตรแ ละ
อุตสำหกรรมอำหำรลดลงมำกที่สุด โดยลดลง 50,625 คน หรือ
กลุ่มเกษตรและอุตสำหกรรมอำหำร
ลดลงคิดเป็ นร้อยละ 19.5 จำกปี ก่อนหน้ำ โดยจำนวนพนักงำนที่
ลดลงของกลุ่ มอุต สำหกรรมนี้ คิด เป็ น สัด ส่วนร้อ ยละ 42.5 ของ
จำนวนพนักงำนที่ลดลงทัง้ หมดในปี 2563 โดยอำจเป็ นเพรำะ
ผลกระทบจำกวิกฤต COVID-19 ประกอบกับบำงบริษทั มีธุรกิจที่
ยอดขำยลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้บำงกิจกำรต้องปิ ดสำขำ หรือ
หยุ ด ด ำเนิ น กิ จ กำรในบำงส่ ว น เป็ นเหตุ ใ ห้ บ ริ ษั ท เหล่ ำ นั ้น
จำเป็ นต้องปรับจำนวนพนักงำนลง หรือใช้เทคโนโลยีทดแทนเพื่อ
ช่วยลดต้นทุนทำงธุรกิจ

กลุ่มทรัพยากร
มีกำรจ้ำงงำนเพิม่ ขึน้ มำกทีส่ ดุ
บริษทั ในกลุ่มทรักลุ
พยำกรมี
ำนวนพนักงำนเพิม่ ขึน้ จำกปี
่มทรัพจยำกร
2562 มำกทีส่ ดุ โดยเพิม่ ขึน้ 3,209 คน หรือเพิม่ ขึน้ คิดเป็ นร้อยละ
5 จำกปี ก่อนหน้ำ ซึง่ อำจมีสำเหตุจำกบำงบริษทั มีผลประกอบกำร
ดี มีกำไรต่อเนื่อง และบริษทั เหล่ำนี้ได้เข้ำร่วมโครงกำรสนับสนุน
กำรจ้ำ งงำน ประกอบกับ มีก ำรลงทุ น เพิ่ม ในธุ ร กิจ ใหม่ ๆ เช่ น
ธุ ร กิจ เกี่ย วกับ พลัง งำนสะอำด (Clean Energy) และยำนยนต์
ไฟฟ้ ำ (EV) ซึง่ เป็ นแนวทำงกำรพัฒนำแบบยังยื
่ น (Sustainability
Development) และเป็ นธุรกิจสีเขียว (Green Business) มำกขึน้
ส่งผลให้บริษทั ฯ เหล่ำนี้มคี วำมต้องกำรพนักงำนเพิม่ ขึน้

ความเสี่ยงของตลาดแรงงานในอนาคต
การปรับตัวของธุรกิ จทาให้ความต้องการแรงงานลดลง
เนื่องจำกพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่เปลีย่ นแปลงไปจำกผลกระทบของวิกฤต COVID-19 โดยเน้นกำรซือ้ ขำย หรือทำธุรกรรมต่ำงๆ
ปัจจัยความเสี่ยงด้านแรงงานปี 2564
ผ่ำนระบบออนไลน์มำกขึน้ ทำให้หลำยธุรกิจต้องปรับตัวเป็ นดิจทิ ลั มำกขึน้ และนำเทคโนโลยีต่ำงๆ เข้ำมำช่วย เพื่อลดกำรพึง่ พิงแรงงำนลง
ความต้องการด้านแรงงานที่เปลี่ยนไป
กระแสธุรกิ จใหม่ทาให้ทกั ษะที่จาเป็ นของแรงงานเปลี่ยนไป
กำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องของธุรกิจใหม่ ทัง้ ธุรกิจพลังงำนสะอำด (Clean Energy) ปั ญญำประดิษฐ์ (AI) หรือธุรกิจทีเ่ กีย่ วกับรถยนต์
พลั
งงำนไฟฟ้
ำ (EV
car) ทำให้่เปลี
ควำมต้
ความต้
องการด้
านแรงงานที
่ยนไปองกำรแรงงำนที่มีทกั ษะเฉพำะด้ำนเพิ่มมำกขึน้ ดังนัน้ กำรยกระดับและเรียนรู้ทกั ษะใหม่
(Up-skill & Re-skill) จึงเป็ นปั จจัยสำคัญสำหรับแรงงำนเพื่อให้สำมำรถแข่งขันได้ในอนำคต
รำยงำนนี้จดั ทำขึน้ จำกกำรเก็บข้อมูลจำนวนพนักงำนของบริษทั จดทะเบียนใน SET และ mai จำกแบบรำยงำน 56-1 ทำให้ควำมสมบูรณ์ของข้อมูลขึน้ อยูก่ บั ควำมครบถ้วนของ
กำรรำยงำนของบริษทั จดทะเบียนฯ และอย่ำงไรก็ตำมผูร้ วบรวมข้อมูลได้ใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีทส่ี ุดเพื่อให้ขอ้ มูลมีควำมถูกต้องตำมทีค่ วร
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