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3.1 การบรโิภคภาคเอกชน (Private Consumption) 

 3.1.1 สถานการณ์การบรโิภคภาคเอกชนของประเทศ 
 

 สถานการณ์ด้านการบรโิภคของประเทศไทยในปี 2552 นัน้ สามารถสะท้อนให้เหน็ได้จากดชันี 

การอปุโภคบรโิภคภาคเอกชน ซึง่ในปี 2552 มแีนวโน้มการปรบัตวัเพิม่ขึน้ต่อเนือ่งในช่วงเดอืน ก.พ. 52 - ม.ีค. 53 

และในช่วงไตรมาสแรกของปี 2553 มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อน ตามการ 

ฟื้นตัวของเศรษฐกิจ รายได้เกษตรกรที่อยู่ในเกณฑ์ดี การจ้างงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ตลอดจนแนวโน้ม 

ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้นในช่วงที่ผ่านมา  โดยดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนเดือน  

ม.ีค. 53 ปรบัตวัดขีึน้จากเดอืนก่อน 0.45% และเมือ่เทยีบกบัระยะเดยีวกนัปีก่อนขยายตวัเพิม่ขึน้ 7.39% 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมือง ตลอดจนสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอาจส่ง 

ผลกระทบต่อการใช้จ่ายของครวัเรอืนในระยะต่อไป

 เมื่อพิจารณาในองค์ประกอบย่อยของดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ยังขยายตัว ได้แก่ 

ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าส�าหรบัทีอ่ยูอ่าศยั ภาษมีลูค่าเพิม่ ณ ราคาคงที ่การน�าเข้าสนิค้าอปุโภคบรโิภค ปรมิาณ

การจ�าหน่ายในหมวดยานยนต์ ขณะทีป่รมิาณการจ�าหน่ายเชือ้เพลงิชะลอตวัลงเลก็น้อย ซึง่ในปีนีม้ปัีจจยับวก

หลายประการรวมถงึภาวะเศรษฐกจิและความเชือ่มัน่ทีเ่พิม่ขึน้ ท�าให้ปรมิาณจ�าหน่ายเพิม่ขึน้มากกว่าปีก่อน 

 การใช้จ่ายภาคเอกชนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสะท้อนจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นส�าคัญ โดยใน

เดอืน ม.ีค. ภาษมีลูค่าเพิม่ ณ ราคาคงที ่ ขยายตวัด ี จากทัง้ฐานภาษกีารบรโิภคในประเทศและการน�าเข้า 

ส�าหรับปริมาณการจ�าหน่ายยานยนต์ในประเทศเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและคาดว่าปริมาณการจ�าหน่ายยานยนต์ใน

ระยะต่อไป จะยงัอยู่ในเกณฑ์ดเีนือ่งจากในงานบางกอก อนิเตอร์เนชัน่แนล มอเตอร์โชว์ ครัง้ที ่31 มยีอดจอง

รถสงูสดุเป็นประวตักิารณ์ ซึง่จะมกีารส่งมอบในเดอืนถดัไป
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ภาพที ่ 3.1 ดชันกีารอปุโภคบรโิภคภาคเอกชน

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 ปรมิาณการใช้ไฟฟ้า

 รปูแบบของปรมิาณการใช้กระแสไฟฟ้าส�าหรบัทีอ่ยูอ่าศยัมลีกัษณะเป็นฤดกูาล เมือ่พจิารณาการ

ใช้ไฟฟ้าจ�าแนกตามหน่วยต่างๆ  พบว่า กจิกรรมขนาดใหญ่มปีรมิาณการใช้ไฟฟ้าในระดบัสงู แต่มแีนวโน้ม

ปรบัตวัลดลงนบัตัง้แต่ช่วงปลายปี 2552 โดยในเดอืน ม.ีค. 2553 เริม่มสีญัญาณการปรบัตวัในทศิทางทีด่ขีึน้ 

ขณะทีก่ิจกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าค่อนข้างทรงตัว สว่นปรมิาณการใช้ไฟฟ้าใน

ครวัเรอืนตลอดทัง้ปีพบว่า แนวโน้มการใช้ไฟฟ้าในช่วงต้นปี 2553 เพิม่ขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัใน

ปี 2552

 ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าของกจิกรรมขนาดใหญ่ และปรมิาณการใช้ไฟฟ้าในครวัเรอืนเป็นตวัชีว้ดัการ

อปุโภคไฟฟ้าได้เป็นอย่างด ีเนือ่งจากปรมิาณการใช้ไฟฟ้าของทัง้ 2 หน่วยรวมกนัสงูถงึร้อยละ 70.2 ของการ

ใช้ไฟฟ้าทัง้ประเทศ อย่างไรกต็ามต้นทนุการใช้ไฟฟ้ามคีวามแปรผนัโดยตรงกบัระดบัราคาน�า้มนั ดงันัน้ แรง

กดดันจากต้นทุนราคาน�้ามันส่งผลถึงต้นทุนของครัวเรือนและกิจกรรมการผลิตทุกระดับ แม้ว่าสถิติจะบ่งชี้

ว่าการบริโภคไฟฟ้ามีทิศทางลดลงแต่การบริโภคไฟฟ้าเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานและจ�าเป็น ซึ่งต้นทุนที่ 

เพิม่ขึน้ได้ส่งผลโดยตรงต่อก�าไร หรอืรายได้ของหน่วยกจิกรรมต่างๆ
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ภาพที ่ 3.2  ปรมิาณการใช้กระแสไฟฟ้า จ�าแนกตามขนาด

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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 ดชันหีมวดเชือ้เพลงิ

 องค์ประกอบของดัชนีหมวดเชื้อเพลิงประกอบไปด้วย ปริมาณการจ�าหน่ายเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ 

ได้แก่ เบนซนิและแก๊สโซฮอล์ (ล้านลติร) ดเีซล (ล้านลติร) LPG (ล้านลติร) และ NGV (ล้านลกูบาศก์ฟตุ) โดย

ดัชนีหมวดการบริโภคเชื้อเพลิงของประเทศมีทิศทางและแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 

2552 (ก.พ. 2552 - ก.ค. 2552) มแีนวโน้มปรบัตวัเพิม่ขึน้ แต่ระหว่างเดอืน ส.ค. 2552 - พ.ย. 2552 ได้ 

ปรับตัวลดลง และหลังจากนั้นมีทิศทางที่ผันผวนจนถึงต้นปี 2553 เนื่องจากการที่รัฐบาลประกาศยกเลิก

มาตรการลดภาษสีรรพสามติน�า้มนั ณ สิน้เดอืนมกราคม 2552 เพือ่ส่งเสรมิการประหยดัพลงังานและการใช้

พลังงานทางเลือกจากพืชการเกษตรในประเทศ   ลดการพึ่งพาการน�าเข้าน�้ามันดิบจากต่างประเทศ และ 

รกัษาเสถยีรภาพในภาคการคลงัและระบบเศรษฐกจิ

ภาพที ่ 3.3  ดชันหีมวดเชือ้เพลงิ จ�าแนกตามประเภทเชือ้เพลงิ

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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 เมือ่พจิารณาแนวโน้มปรมิาณการจ�าหน่ายเชือ้เพลงิแต่ละประเภท พบว่า NGV เป็นเชือ้เพลงิทีม่ี

แนวโน้มการจ�าหน่ายปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ ขณะที่

ปรมิาณการจ�าหน่ายน�า้มนัดเีซลยงัคงทรงตวัต่อเนือ่งมาโดยตลอด ซึง่ส่งผลให้ดชันหีมวดเชือ้เพลงิรวมมกีาร

ปรบัตวัเพิม่สงูขึน้

 ปริมาณการใช้พลังงานทางเลือกยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณการใช้แก๊สโซฮอล์ และ 

ไบโอดีเซลมีอัตราการขยายตัวสูงเนื่องจากฐานการใช้ที่ต�า่มาก เช่นเดียวกับการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น 

เช่นเดยีวกนั ในขณะทีป่รมิาณการใช้ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมชนดิอืน่ๆ มแีนวโน้มทรงตวั ซึง่สะท้อนพฤตกิรรม

การใช้ของประชาชนทีป่รบัเปลีย่นไปสูพ่ลงังานทางเลอืกทีม่รีาคาถกูกว่าราคาน�้ามนัเบนซนิและดเีซลทีร่าคา

ยงัสงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง นอกจากนี้โครงสร้างการใช้พลงังานในสาขาเศรษฐกจิต่างๆ มคีวามสมดลุขึน้

 มลูค่าการน�าเข้าสนิค้าอปุโภคบรโิภค ณ ราคาคงที่

 การน�าเข้าสนิค้าอปุโภคบรโิภคปรบัตวัเพิม่ขึน้มาก โดยในเดอืน ม.ีค. 53 มมีลูค่าการน�าเข้าสนิค้า

อปุโภคบรโิภคจ�านวน 1,048.0 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึง่ขยายตวัร้อยละ 26.74 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของ

ปีก่อน  โดยสนิค้าทีม่กีารน�าเข้าเพิม่ขึน้ ได้แก่ ผลติภณัฑ์นม ผลติภณัฑ์จากธญัพชื เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์ 

เครื่องดื่มอื่นๆ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ เครื่องใช้ในห้องน�้าและเครื่องส�าอางค์ เครื่องใช้ในครัวเรือน เฟอร์นิเจอร์ 

เครือ่งใช้ไฟฟ้าและชิน้ส่วน เป็นต้น

ภาพที ่ 3.4  การน�าเข้าสนิค้าอปุโภคบรโิภค ณ ราคาคงที ่ปี 2543

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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 ภาษมีลูค่าเพิม่ ณ ราคาคงทีจ่ากสถติกิารเกบ็ภาษมีลูค่าเพิม่ในช่วงระหว่าง ม.ค. 52 - ม.ีค. 53 

พบว่า ทศิทางและแนวโน้มของการเกบ็ภาษมีลูค่าเพิม่ เพิม่ขึน้ในช่วงต้นปี 2552 (ก.พ.) จนถงึสิน้ปี 2552 

(ธ.ค.) และจากนัน้ได้ลดลงในต้นปี 2553 แต่กลบัมาเพิม่ขึน้อกีครัง้ในเดอืน ม.ีค. 53 ซึง่เหน็ได้จากยอดการ

เกบ็ภาษ ีณ ม.ีค. 52 อยูท่ีจ่�านวน 29,697.6 ล้านบาท ขณะที่ในเดอืน ม.ีค. 53 ยอดการเกบ็ภาษอียูท่ีจ่�านวน 

37,935.0 ล้านบาท โดยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นของการจัดเก็บภาษีคิดเป็นร้อยละ 27.74 ซึ่งสะท้อน 

ให้เหน็การบรโิภคของภาคเอกชนทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งนัน่เอง ตามภาวะเศรษฐกจิโลกทีป่รบัตวัดขีึน้

ภาพที่  3.5  ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ปี 2543

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 ดชันหีมวดยานยนต์

 ดชันหีมวดยานยนต์สามารถเป็นเครือ่งมอืสะท้อนอ�านาจซือ้ของผูบ้รโิภคทีด่อีกีชนดิหนึง่ โดยดชันี

หมวดยานยนต์ในภาพรวมมทีศิทางและแนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง ส่วนปรมิาณจ�าหน่ายในหมวดยานยนต์

ขยายตวัในอตัราทีส่งูขึน้ ส่วนหนึง่เป็นผลจากการที่ในเดอืนมนีาคมของทกุปี จะมกีารจดังานมอเตอร์โชว์และ

เร่งส่งเสรมิการขายรถยนต์ และในปี 2552 เนือ่งจากมปัีจจยับวกเข้ามาหลายประการ ซึง่รวมถงึภาวะเศรษฐกจิ

ภายในประเทศและเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้น ความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้น ท�าให้ปริมาณการจ�าหน่ายเพิ่มขึ้นมากกว่า 

ทกุปีทีผ่่านมา 

 ส�าหรบัยอดการจ�าหน่ายยานยนต์ประเภทต่างๆ พบว่า   รถยนต์นัง่ มยีอดการจ�าหน่ายเพิม่ขึน้

มากทีส่ดุจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน รองลงมา คอื  รถยนต์พาณชิย์ในประเทศ และรถจกัรยานยนต์ 
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ภาพที ่ 3.6  ดชันหีมวดยานยนต์ จ�าแนกตามประเภท

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 แรงกดดนัต่อการบรโิภคเอกชน

 แรงกดดนัจากภาวะเงนิเฟ้อจะส่งผลต่ออ�านาจซือ้ทีแ่ท้จรงิของผูบ้รโิภค ซึง่อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปใน

เดอืนมนีาคม 2553 ชะลอตวัลงจากร้อยละ 3.7 ของเดอืนทีแ่ล้วมาอยูท่ีร้่อยละ 3.4 เป็นผลมาจากระดบัราคา

สนิค้าส่วนใหญ่เพิม่ขึน้ไม่มาก รวมทัง้ยงัเป็นผลของการเปรยีบเทยีบกบัฐานทีส่งูในปีก่อน ซึง่เป็นช่วงทีร่าคา

น�า้มนัดบิในตลาดโลกกลบัมาปรบัตวัสงูขึน้ หลงัวกิฤตเศรษฐกจิถดถอยทัว่โลกผ่านพ้นจดุต�่าสดุไปแล้ว ส�าหรบั

อตัราเงนิเฟ้อพืน้ฐานเพิม่ขึน้เลก็น้อยจากเดอืนก่อน อยูท่ีร้่อยละ 0.4 
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ภาพที ่3.7  ดชันรีาคาผูบ้รโิภค ระหว่าง ม.ค. 2552 - ม.ีค. 2553

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 ดชันคีวามเชือ่มัน่ภาคอตุสาหกรรม TISI

 ภาพสะท้อนการบรโิภคภาคเอกชน จากมมุมองของผูผ้ลติในภาคอตุสาหกรรม ซึง่สามารถพจิารณา

ได้จากดชันคีวามเชือ่มัน่ภาคอตุสาหกรรม ดงันี้

 1) องค์ประกอบด้านยอดค�าสัง่ซือ้โดยรวม

 เมือ่พจิารณาความเชือ่มัน่ภาคอตุสาหกรรมด้านยอดค�าสัง่ซือ้โดยรวมระหว่าง ม.ค. 2552 - ม.ีค. 

2553 พบว่า ความเชื่อมั่นด้านยอดค�าสั่งซื้อโดยรวมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอยู่ในเกณฑ์ปรับตัวใน

ทศิทางทีด่ขีึน้มาโดยตลอด คอื มค่ีาดชันอียู่ในระดบัต�า่กว่าค่าฐานที ่100 นบัตัง้แต่ ก.พ. 2552 เป็นต้นมา 

จนถงึเดอืน ส.ค. 2552 จากนัน้ค่าดชันทีี่ได้มค่ีาสงูเกนิกว่าค่าฐานที ่100 ตัง้แต่เดอืน ก.ย. 2552 จงึถงึ ไตรมาส 

1/2553 โดยเฉพาะในเดอืน ก.พ. 2553  ทีค่่าความเชือ่มัน่เพิม่ขึน้มากทีส่ดุ

 เช่นเดยีวกนักบัดชันด้ีานยอดขายโดยรวมทีม่รีะดบั ทศิทางการเคลือ่นไหว และแนวโน้มสอดคล้อง

กบัดชันยีอดค�าสัง่ซือ้โดยรวม ซึง่ดชันทีัง้ 2 องค์ประกอบนีม้คีวามใกล้ชดิกนัมาก โดยในเดอืน ม.ีค. 2553 

ดชันด้ีานยอดค�าสัง่ซือ้โดยรวมและยอดขายโดยรวมลดลงจากเดอืนก่อน ซึง่ได้รบัผลกระทบมาจากการชมุนมุ

ทีย่ดืเยือ้และความกงัวลในสถานการณ์ทางการเมอืงทีอ่าจเกดิความรนุแรง ท�าให้ผูบ้รโิภคมกีารชะลอการใช้

จ่ายลง และปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ยังส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร เช่น สับปะรด  

มนัส�าปะหลงั สมนุไพร ซึง่ท�าให้ภาคอตุสาหกรรมมวีตัถดุบิในการผลติลดลง อย่างไรกต็าม การลดลงดงักล่าว

ยงัคงเป็นอตัราทีเ่พิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัช่วงปีทีผ่่านมา โดยความเชือ่มัน่ของผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมอยู่ใน

ระดบัดขีึน้มาโดยตลอดระยะเวลาในช่วงต้นปี 2552 - ต้นปี 2553 ซึง่สะท้อนให้เหน็ถงึ ยอดค�าสัง่ซือ้และยอด

ขายได้รับผลกระทบจากภาวะการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจทัง้ในประเทศและต่างประเทศที่ดีขึ้น แม้ว่าจะมี

ปัจจยัเสีย่งด้านการเมอืงในประเทศทีม่แีนวโน้มตงึเครยีดกต็าม 
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ภาพที่ 3.8  ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ด้านยอดค�าสั่งซื้อโดยรวมและยอดขายโดยรวม

  ระหว่าง ม.ค. 2552 - มี.ค. 2553

ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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 2) องค์ประกอบด้านผลประกอบการ

 จากภาพที่ 3.9 เมื่อพิจารณาดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมองค์ประกอบด้านผลการ 

ประกอบการ ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับที่ดีขึ้น ซึ่งเห็นได้จากค่าดัชนี 

ความเชือ่มัน่ด้านผลประกอบการทีม่แีนวโน้มปรบัตวัเพิม่ขึน้ต่อเนือ่งตัง้แต่ต้นปี 2552 เป็นต้นมา ซึง่แนวโน้ม

ดังกล่าวมีทิศทาง ซึ่งสอดคล้องกับดัชนียอดค�าสั่งซื้อโดยรวมและยอดขายโดยรวม แต่มีค่าอยู่ในระดับที่ 

ต�า่กว่า ดงัภาพที ่3.10 โดยในเดอืน ต.ค. 2552 ถงึช่วงไตรมาสที ่1/2553 ความเชือ่มัน่ด้านผลประกอบการ 

ยอดค�าสัง่ซือ้โดยรวม และยอดขายโดยรวม มรีะดบั ทศิทาง และแนวโน้มทีส่อดคล้องใกล้ชดิกนัมาก และ 

ค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ที่มองว่า  

ยอดค�าสัง่ซือ้ทัง้ตลาดในประเทศและต่างประเทศอยู่ในภาวะทีด่ขีึน้ จากการฟ้ืนตวัของสภาวะเศรษฐกจิทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศ แต่ยงัคงมคีวามกงัวลต่อสถานการณ์ทางการเมอืงทีม่มีากขึน้

ภาพที ่3.9 ดชันคีวามเชือ่มัน่ภาคอตุสาหกรรม ด้านผลการประกอบการ ระหว่าง ม.ค. 2552 - ม.ีค. 2553

ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ภาพที่ 3.10 เปรียบเทียบดัชนีด้านผลประกอบการ ยอดค�าสั่งซื้อโดยรวม และยอดขายโดยรวม 

   ปี 2552 - มี.ค. 2553

ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 3.1.2 สถานการณ์การบรโิภคภาคเอกชนของ SMEs
 

 ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูป้ระกอบการภาคการค้าและบรกิาร

 

 1) องค์ประกอบด้านยอดจ�าหน่าย

 เมือ่พจิารณาความเชือ่มัน่ของผูป้ระกอบการภาคการค้าและบรกิารด้านยอดจ�าหน่ายของกจิการ

ระหว่าง ม.ค. 2552 - ม.ีค. 2553 พบว่า ความเชือ่มัน่โดยรวมด้านยอดจ�าหน่ายของผูป้ระกอบการในปี 2552 

อยู่ในเกณฑ์ไม่ดนีกั เนือ่งจากค่าดชันตี�า่กว่าค่าฐานที ่50 แต่มแีนวโน้มปรบัตวัในทศิทางทีเ่พิม่ขึน้ต่อเนือ่งนบั

ตัง้แต่ ก.พ. 2552 เป็นต้นมา ผูป้ระกอบการไม่มคีวามเชือ่มัน่ด้านยอดขายของตน อย่างไรกต็ามในช่วงปลาย

ปี 2552 ที่ใกล้เทศกาลปีใหม่ - ไตรมาสที ่1/2553 ดชันคีวามเชือ่มัน่ด้านยอดจ�าหน่ายปรบัตวัเพิม่ขึน้สงูตาม

การบรโิภคของประชาชนทัง้ในส่วนของภาคการค้าและภาคการบรกิารทีเ่พิม่ขึน้

 ในช่วงเดอืน ก.พ. 2552 เป็นเดอืนทีค่่าดชันคีวามเชือ่มัน่ลดลงต�า่ทีส่ดุ เนือ่งจากภาวะเศรษฐกจิ

โลกทีช่ะลอตวัส่งผลต่อภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศชะลอตวั ส่งผลให้อ�านาจซือ้ของประชาชนลดลง และ

สถานการณ์ความรนุแรงและไม่ชดัเจนทางการเมอืง อย่างไรกต็ามผูป้ระกอบการเริม่มคีวามเชือ่มัน่ในทศิทาง

ทีเ่พิม่ขึน้ โดยในช่วงเดอืน พ.ย. 2552 ค่าดชันเีพิม่ขึน้สงูเกนิระดบัค่าฐานที ่50 เป็นครัง้แรกในรอบปี เนือ่งจาก

ภาวะเศรษฐกจิในประเทศเริม่มสีญัญาณการปรบัตวัในทศิทางทีด่ขีึน้ เป็นช่วงเข้าสูฤ่ดกูาลท่องเทีย่วและก�าลงั

จะเข้าเทศกาลครสิต์มาสและปีใหม่ เป็นปัจจยัทีก่ระตุน้ให้เกดิการใช้จ่ายภาคเอกชนเพิม่ขึน้ในระยะนี้ 

 ความเชือ่มัน่ด้านยอดจ�าหน่ายในปี 2553 เพิม่ขึน้สงูเมือ่เปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

เนื่องจากผู้ประกอบการเห็นว่า มีปัจจัยบวกจากการออกมาตรการของภาครัฐโครงการการลงทุนตามแผน
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ปฏบิตักิารไทยเข้มแขง็ทีเ่ริม่มเีมด็เงนิเข้ามาหมนุเวยีนในระบบเศรษฐกจิเพิม่มากขึน้ การต่ออาย ุ5 มาตรการ

บรรเทาค่าครองชพีให้กบัประชาชนออกไปอกี 3 เดอืนเป็นสิน้สดุในเดอืนมนีาคม 2553 สถานการณ์ด้านระดบั

ราคาน�า้มนัทีป่รบัตวัลดลงส่งผลดต่ีอความรูส้กึของผูป้ระกอบการและผูบ้รโิภค จงึท�าให้ดชันคีวามเชือ่มัน่ด้าน

ยอดจ�าหน่ายในไตรมาสแรกของปี 2553 เพิม่ขึน้
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ภาพที ่3.11 ดชันคีวามเชือ่มัน่ด้านยอดจ�าหน่าย ระหว่าง ม.ค. 2552 - ม.ีค. 2553

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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 2) องค์ประกอบด้านก�าไร

 ดัชนีความเชื่อมั่นด้านก�าไรมีระดับ ทิศทาง และแนวโน้มสอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นด้าน 

ยอดจ�าหน่าย แต่ระดบัความเชือ่มัน่ด้านก�าไรจะต�า่กว่าเลก็น้อย เนือ่งจากด้านก�าไรจะได้รบัอทิธพิลจากต้นทนุ

เป็นปัจจยักระทบเพิม่เตมิด้วย

 เมื่อเปรียบเทียบดัชนีความเชื่อมั่นด้านยอดจ�าหน่ายและก�าไรตามภาคการค้าและการบริการ  

พบว่า ในระหว่างปี 2552 ดัชนีทั้ง 2 องค์ประกอบมีทิศทางสอดคล้องกันแต่ยังคงมีระยะห่าง (Gap)  

ระหว่างกนั  แต่เมือ่ถงึช่วงไตรมาสที ่4/2552 และช่วงไตรมาสแรกของปี 2553 ดชันทีัง้ 2 องค์ประกอบ 

กลับมามีความใกล้ชิดกันมากขึ้น (In Line) ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่มีสัญญาณการ 

ปรบัตวัดขีึน้ และสะท้อนต่อความเชือ่มัน่ของผูป้ระกอบการด้านก�าไรและด้านยอดจ�าหน่ายเพิม่ขึน้ในช่วงนี้ 

 เหน็ได้จากภาพที ่3.13 ในช่วงเดอืนพฤศจกิายน 2552 ค่าดชันด้ีานยอดจ�าหน่ายและด้านก�าไร

ปรบัตวัเพิม่ขึน้มค่ีาดชันอียูท่ีร่ะดบัเกนิค่าฐานที ่50 โดยมค่ีาเพิม่ขึน้สงูสดุในเดอืนธนัวาคม 2552 และเริม่มี

สญัญาณปรบัตวัดขีึน้เรือ่ยมาจนถงึต้นปี 2553 โดยมปัีจจยับวก ได้แก่ มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของภาครฐั 

ท�าให้เริม่มเีงนิงบประมาณกระจายออกสูร่ะบบเศรษฐกจิมากขึน้ อกีทัง้อยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประชาชน

มกีารเดนิทางกลบัภมูลิ�าเนา และเดนิทางท่องเทีย่วเพิม่มากขึน้ ส่งผลให้เศรษฐกจิภมูภิาคในภาพรวมดขีึน้
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ภาพที่ 3.12 ดัชนีความเชื่อมั่นด้านก�าไร ระหว่าง ม.ค. 2552 - มี.ค. 2553

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ภาพที ่3.13 เปรยีบเทยีบดชันคีวามเชือ่มัน่ด้านก�าไรและยอดจ�าหน่าย  ระหว่าง ม.ค. 2552 - ม.ีค. 2553

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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3.2 การลงทนุภาคเอกชน

 3.2.1 สถานการณ์การลงทนุภาคเอกชน
 

 การรายงานสถานการณ์การลงทนุในส่วนนี ้จะน�าปัจจยัชีว้ดัมาวเิคราะห์ร่วมกนั เพือ่สะท้อนภาพ

การลงทนุของประเทศในปี 2552 และแนวโน้มปี 2553 โดยปัจจยัดงักล่าวประกอบไปด้วย 

 การลงทนุภาคเอกชน เดอืนมนีาคม 2553 ขยายตวัสงูสดุในรอบ 10 เดอืน ทีร้่อยละ 3.1 จาก

เดอืนก่อน และเมือ่เทยีบกบัระยะเดยีวกนัปีก่อนขยายตวัร้อยละ 18.2 ส่วนหนึง่เป็นผลจากฐานต�่าในเดอืน

เดยีวกนัปีก่อน ซึง่ได้รบัผลกระทบจากวกิฤตเศรษฐกจิโลก โดยการปรบัตวัดขีึน้ของดชันกีารลงทนุภาคเอกชน

เกดิจากการขยายตวัของเครือ่งชีก้ารลงทนุทกุหมวดโดยเฉพาะหมวดเครือ่งจกัรและอปุกรณ์ ตามปรมิาณการ

จ�าหน่ายรถยนต์เชงิพาณชิย์ในประเทศ ส่วนหนึง่เป็นผลจากการผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสนิเชือ่ของธนาคาร

พาณิชย์และความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่อยู่ในเกณฑ์ดี นอกจากนี้ การน�าเข้าสินค้าทุนปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน 

โดยขยายตวัร้อยละ 36.9 จากระยะเดยีวกนัปีก่อน โดยเฉพาะการน�าเข้าเครือ่งจกัรที่ใช้ในอตุสาหกรรมทีเ่กีย่ว

เนือ่งกบัการส่งออก อาท ิอเิลก็ทรอนกิส์ ยานยนต์และเครือ่งใช้ไฟฟ้า สอดคล้องกบัการผลติและอตัราการใช้

ก�าลงัการผลติในอตุสาหกรรมเหล่านีท้ีป่รบัเพิม่ขึน้ ขณะเดยีวกนัเครือ่งชี้ในหมวดก่อสร้างฟ้ืนตวัต่อเนือ่งตาม

โครงการก่อสร้างทีอ่ยูอ่าศยัตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าและโครงการลงทนุของรฐับาล   

ภาพที ่3.14 ดชันกีารลงทนุภาคเอกชน (2543 = 100) ประจ�าปี 2552 - ไตรมาสที ่1/2553

หมายเหตุ : e ประมาณการ โดยสมมติให้ข้อมูลที่ยังไม่มีในเดือนนี้เท่ากับข้อมูลในเดือนก่อน (ปรับฤดูกาลเฉลี่ยเคลื่อนที่)
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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 ภาพรวมไตรมาส 1/2553 ดชันกีารลงทนุภาคเอกชนเมือ่เทยีบกบัปีก่อนขยายตวัร้อยละ 18.2 และ

ขยายตวัร้อยละ 7.7 เมือ่เทยีบกบัไตรมาส 4/2552 ตามการขยายตวัของเครือ่งชีก้ารลงทนุภาคเอกชนทกุ

หมวด อย่างไรกต็ามความไม่แน่นอนทางการเมอืง รวมทัง้ปัญหาจากกรณขีองนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ

และต้นทนุการผลติทีม่แีนวโน้มสงูขึน้ยงัคงเป็นปัจจยัเสีย่งต่อการลงทนุในระยะต่อไป 

ตารางที ่3.1 ดชันกีารลงทนุภาคเอกชนและเครือ่งชีก้ารลงทนุภาคเอกชนรายไตรมาสปี 2552 - ไตรมาสที่  

    1/2553

หมายเหตุ : e ประมาณการ โดยสมมติให้ข้อมูลที่ยังไม่มีในเดือนนี้เท่ากับข้อมูลในเดือนก่อน (ปรับฤดูกาลเฉลี่ยเคลื่อนที่)
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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 มลูค่าการน�าเข้าสนิค้าทนุ ณ ราคาคงทีปี่ 2543 ระหว่างปี 2551 - ม.ีค. 2553

 การน�าเข้าสนิค้าทนุ สะท้อนถงึแนวโน้มของการลงทนุในประเทศทีม่กีารขยายการลงทนุเพิม่ขึน้

หรอืไม่มกีารขยายการลงทนุ  โดยในปี 2552 แนวโน้มของการน�าเข้าสนิค้าทนุปรบัตวัเพิม่ขึน้ต่อเนือ่งในช่วง

เดอืน ม.ิย. 2552 - ม.ีค. 2553 หลงัจากทีห่ดตวัตัง้แต่ช่วงปลายปี 2551 ถงึกลางปี 2552 ซึง่แสดงให้เหน็ถงึ

อทิธพิลของแนวโน้มเศรษฐกจิทีเ่ริม่ฟ้ืนตวัตามภาวะเศรษฐกจิโลกทีป่รบัตวัดขีึน้  แต่ปัจจยัการเมอืงในประเทศ

ยงัคงกดดนัการลงทนุของภาคเอกชนอยู่

 การน�าเข้าสนิค้าทนุ ณ ราคาคงที ่ในไตรมาสที ่1/2553 ขยายตวัเพิม่ขึน้เท่ากบัร้อยละ 23.8 โดย

ในเดอืนมนีาคม 2552 ขยายตวัร้อยละ 36.9 จากระยะเดยีวกนัปีก่อน เนือ่งจากการลงทนุเพิม่ขึน้โดยเฉพาะ

การน�าเข้าเครือ่งจกัรที่ใช้ในอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการส่งออก อาท ิอเิลก็ทรอนกิส์ ยานยนต์ และเครือ่ง

ใช้ไฟฟ้า แสดงถงึการลงทนุในประเทศทีม่กีารขยายการลงทนุเพิม่ขึน้ สอดคล้องกบัการขยายตวัเพิม่ขึน้ของ

การบรโิภคและการลงทนุภายในประเทศทีม่กีารขยายการลงทนุ

ภาพที ่3.15 การน�าเข้าสนิค้าทนุ ณ ราคาคงทีปี่ 2543 ระหว่าง ปี 2551 - ม.ีค. 2553

หมายเหตุ : e ประมาณการ โดยสมมติให้ข้อมูลที่ยังไม่มีในเดือนนี้เท่ากับข้อมูลในเดือนก่อน (ปรับฤดูกาลเฉลี่ยเคลื่อนที่)
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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 ต้นทุนทางการเงิน (Cost of Funds) สะท้อนถึงประเภทแหล่งเงินทุนและต้นทุนที่นักลงทุน 

ต้องเสยีหากใช้แหล่งเงนิทนุนัน้ๆ โดยแหล่งเงนิทนุใหญ่ประกอบด้วย 4 แหล่งด้วยกนั คอื สนิเชือ่จากธนาคาร

พาณชิย์ ซึง่ต้นทนุ คอื อตัราดอกเบีย้เงนิกูล้กูค้าชัน้ด ีมลูค่าหุน้กูอ้อกใหม่ ซึง่ต้นทนุ คอื ผลตอบแทนจาก

ตลาดหลกัทรพัย์ และสนิเชือ่เงนิตราต่างประเทศหรอืหนีต่้างประเทศ ซึง่ต้นทนุ คอื อตัราดอกเบีย้ LIBOR 

(London Interbank Offer Rate) อย่างไรกต็าม เมือ่พจิารณาจากสดัส่วนความส�าคญัของแหล่งเงนิทนุทัง้ 4 

ประเภทข้างต้น พบว่า สินค้าจากธนาคารพาณิชย์มีความส�าคัญสูงสุดและสามารถเป็นตัวแทนด้านต้นทุน

ทางการเงนิได้ ดงันัน้ การวเิคราะห์แนวโน้มของอตัราดอกเบีย้ MLR สะท้อนถงึต้นทนุทีผู่ป้ระกอบการหรอื

นกัลงทนุต้องเสยีหากตดัสนิใจในการขยายการลงทนุ จากภาพที ่3.16  แสดงถงึ แนวโน้มอตัราดอกเบีย้ MLR 

ในช่วง ม.ค. 2552 - ม.ีค. 2553 พบว่า แนวโน้มของอตัราดอกเบีย้ MLR ในปี 2552 มลีกัษณะอยูส่องช่วง 

คอื ปรบัตวัลดลงอย่างต่อเนือ่งนบัตัง้แต่ ม.ค. - เม.ย. และจากนัน้คงทีเ่ฉลีย่เท่ากบั 6.25 ในช่วงเดอืน พ.ค. 

2552 - ม.ีค. 2553 ดงันัน้ หากพจิารณาจากแนวโน้มดงักล่าว พบว่า อตัราดอกเบีย้เอือ้ต่อการตดัสนิใจใน

การขยายการลงทนุของนกัลงทนุ

ภาพที ่3.16 อตัราดอกเบีย้ MLR เฉลีย่ (ม.ค. 2552 - ม.ีค. 2553)

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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 แหล่งเงนิทนุภายนอกกจิการ สะท้อนถงึปรมิาณหรอืแหล่งเงนิทนุส�าหรบันกัลงทนุเพือ่การขยาย

การลงทุน โดยแหล่งเงินทุนภายนอกกิจการที่ส�าคัญ ประกอบด้วย สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ มูลค่าหุ้นกู้ 

ออกใหม่ มลูค่าหุน้ทนุออกใหม่ และหนีต่้างประเทศ อย่างไรกต็าม หากพจิารณาจากปรมิาณและความสะดวก

ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พบว่า สินเชื่อธนาคารพาณิชย์สามารถสะท้อนถึงปริมาณแหล่งเงินทุนส�าหรับ 

นกัลงทนุได้ดี

 จากภาพที ่3.17 พบว่า ธนาคารพาณชิย์มกีารปล่อยสนิเชือ่เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งนบัตัง้แต่ ส.ค. 

2552 เป็นต้นมา และอตัราส่วนสนิเชือ่ต่อเงนิฝากมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เช่นเดยีวกนั โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 

3/2552 ต่อเนือ่งไตรมาสที ่1/2553 โดยอตัราส่วนสนิเชือ่ต่อเงนิฝากในเดอืนมนีาคม 2553 เท่ากบัร้อยละ 

94.86 เพิม่ขึน้จากเดอืนก่อนทีร่ะดบัร้อยละ 94.57 และจากการขยายตวัของสนิเชือ่เป็นส�าคญั แต่อย่างไร

กต็ามในช่วงเวลาดงักล่าว อตัราส่วนสนิเชือ่ต่อเงนิฝากยงัคงดกีว่าช่วงระยะเวลาเดยีวกนัของปีก่อน

 เมือ่เปรยีบเทยีบแนวโน้มการปล่อยสนิเชือ่กบัเงนิฝากของธนาคาร จากภาพที ่3.18 เส้นแนวโน้ม

การปล่อยสนิเชือ่จะอยู่ในระดบัต�่ากว่าเงนิฝากมาโดยตลอด โดยไตรมาสที ่1/2553 มแีนวโน้มปรบัตวัลดลง 

แสดงถึง ความต้องการใช้สินเชื่อไม่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่เส้นแนวโน้มของเงินฝากกลับมีทิศทางที่ 

เพิม่ขึน้ต่อเนือ่งตัง้แต่ ม.ิย. 2551  แสดงถงึ เงนิออมในระบบมมีากขึน้ 

ภาพที ่3.17 แนวโน้มการปล่อยสนิเชือ่ของธนาคารพาณชิย์ ระหว่าง ม.ค. 2552 - ม.ีค. 2553

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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 เมือ่พจิารณาประเภทของสนิเชือ่ของธนาคารพาณชิย์ พบว่า กว่าร้อยละ 50.0 ของสนิเชือ่ทีป่ล่อย

เป็นสนิเชือ่เพือ่ธรุกจิ แต่อย่างไรกต็าม การปล่อยสนิเชือ่ประเภทธรุกจิมแีนวโน้มลดลงจากประมาณร้อยละ 

55.09 ในเดอืน ม.ค. 2551 เหลอืเพยีงร้อยละ 49.71 ในเดอืน ม.ีค. 2552 

 ส�าหรบัไตรมาสที ่1/2552 มาตรฐานการให้สนิเชือ่ทกุประเภทของสถาบนัการเงนิจะเข้มงวดขึน้

มาก จากความกงัวลด้านคณุภาพสนิเชือ่โดยเฉพาะสนิเชือ่ที่ให้แก่ธรุกจิขนาดเลก็และขนาดกลาง (Small and 

Medium Enterprises: SMEs) ขณะทีค่วามต้องการสนิเชือ่ภาคธรุกจิลดลงจากไตรมาสทีผ่่านมา 

ภาพที่ 3.18 เปรียบเทียบแนวโน้มการปล่อยสินเชื่อกับเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ 

  ระหว่าง ม.ค. 2552 - มี.ค. 2553

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ภาพที่ 3.19 แนวโน้มการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ตามประเภทสินเชื่อ

  ระหว่าง ม.ค. 2552 - มี.ค. 2553

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 3.2.2 ดชันชีีว้ดัด้านการลงทนุของ SMEs
 

 ดชันผีลผลติอตุสาหกรรม

 1) อตัราการใช้ก�าลงัการผลติ

 ดชันผีลผลติอตุสาหกรรม สะท้อนถงึระดบัการผลติของภาคอตุสาหกรรม ใช้วดัแนวโน้มของผลผลติ

สินค้าอุตสาหกรรม โดยดัชนีอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้นเมื่อเศรษฐกิจมีการขยายตัว และลดลงเมื่อเศรษฐกิจ 

ชะลอตวั จากภาพที ่3.20 แสดงถงึอตัราการเปลีย่นแปลงดชันผีลผลติอตุสาหกรรม (มลูค่าเพิม่) ในภาพรวม

ของประเทศ และในบรบิทของ SMEs ซึง่เหน็ได้อย่างชดัเจนว่า ดชันผีลผลติอตุสาหกรรมมกีารขยายตวัเพิม่

สงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะในระดบัภาพรวมของประเทศ และตัง้แต่เดอืนธนัวาคม 2552 เป็นต้นมา อตัรา

การเปลีย่นแปลงจะมกีารเตบิโตสงูขึน้เป็นอย่างมาก โดยมอีตัราการเตบิโตอยู่ในระดบัสงูเฉลีย่ระหว่างร้อยละ 

29.00 - 33.00 ส่วนในบรบิทของ SMEs นัน้ ดชันผีลผลติอตุสาหกรรม มอีตัราการเตบิโตสงูขึน้ ตัง้แต่เดอืน

พฤศจกิายน 2552 เป็นต้นมา โดยมทีศิทางด้านบวก อยู่ในระดบัเฉลีย่ระหว่างร้อยละ 2.50 - 8.00 โดยมาจาก

การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิของโลก และความเชือ่มัน่ในศกัยภาพของแรงงานทกัษะของไทย ท�าให้มกี�าลงัการ

สัง่ซือ้จากประเทศคูค้่าเพิม่มากขึน้ รวมทัง้มกีารขยายตวัของตลาดส่งออกในกลุม่อาเซยีนเตบิโตสงูขึน้ ส่งผล

ให้มคี�าสัง่ซือ้สนิค้าส่งออกเข้ามาอย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะในกลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ และชิน้ส่วนยานยนต์ 

กลุม่อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส์ และกลุม่อตุสาหกรรมสิง่ทอ ยิง่ไปกว่านัน้ ปัจจยัหนนุในการเอือ้ประโยชน์
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อย่างเตม็ทีข่องกรอบข้อตกลงทางการค้าเสรรีะหว่างประเทศ ทัง้ในส่วนของ AEC และ AFTA สามารถใช้

ประโยชน์ได้อย่างเตม็ที ่จงึเป็นแรงจงูใจให้เกดิการสัง่ซือ้สนิค้าอตุสาหกรรมเป็นอย่างมากอกีด้วย

ภาพที ่3.20 อตัราการเปลีย่นแปลงดชันผีลผลติอตุสาหกรรมภาพรวม และ SMEs (มลูค่าเพิม่)

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 2) ดชันสีนิค้าส�าเรจ็รปูคงคลงั และดชันกีารส่งสนิค้า

 ดัชนีสินค้าส�าเร็จรูปคงคลัง เป็นดัชนีวัดแนวโน้มของระดับสินค้าส�าเร็จรูปในสต็อกที่ยังไม่ได้ถูก

ขนส่งออกไปจากโรงงาน ซึง่สะท้อนถงึภาวะการการฟ้ืนตวัหรอืชะลอตวัทางระบบเศรษฐกจิภายในประเทศได้

ในระดบัหนึง่ แต่จ�าเป็นต้องพจิารณาดชันอีืน่ๆ ประกอบด้วย เช่น ดชันกีารขนส่งสนิค้า โดยเป็นดชันีใช้วดั

ระดบัความต้องการสนิค้าอตุสาหกรรมในตลาด ถ้าในตลาดมคีวามต้องการสนิค้าอตุสาหกรรมมากขึน้ จะมี

การขนส่งสนิค้าไปยงัตลาดมากขึน้ ซึง่แสดงถงึแนวโน้มการขยายตวัของธรุกจิ ทัง้ 2 ดชันจีะเป็นตวัวดัภาวะ

ทางเศรษฐกจิได้เป็นอย่างด ี โดยทีห่ากดชันขีนส่งสนิค้าเพิม่ขึน้ และดชันสีนิค้าส�าเรจ็รปูคงคลงัเพิม่ขึน้ด้วย 

แสดงว่าผู้ผลิตเพิ่มการผลิตสินค้าเพื่อเตรียมไว้ส�าหรับการจ�าหน่ายในรอบถัดไป ซึ่งเป็นสัญญาณของการ 

ฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิ เป็นต้น จากภาพที ่3.21 และ 3.22 เป็นการแสดงถงึดชันสีนิค้าส�าเรจ็รปูคงคลงัและดชันี

การส่งสนิค้าทัง้ในภาพรวมของประเทศและในบรบิท SMEs จะเหน็ได้ว่า ดชันสีนิค้าส�าเรจ็รปูคงคลงัในระดบั

ภาพรวมของประเทศจะเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2552 เป็นต้นมา และเพิ่มค่อยๆ  

เพิม่ขึน้ตามการคาดการณ์การสัง่ซือ้ล่วงหน้า เนือ่งจากดมีานต์ในตลาดโลกเพิม่สงูขึน้ และมแีนวโน้มเพิม่ขึน้

อย่างต่อเนื่อง โดยมีค�าสั่งซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น ท�าให้ผู้ประกอบการเริ่มระบายสต๊อกสินค้าออกสู่ตลาด 

เพิ่มมากขึ้น และเมื่อพิจารณาร่วมกับดัชนีการส่งสินค้าในระดับภาพรวมของประเทศแล้ว จะเห็นได้ว่า  



การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนของ SMEs
(Private Consumption and Investment by SMEs)

3-25

ดชันกีารส่งมอบสนิค้าเพิม่สงูขึน้ สะท้อนให้เหน็ถงึภาวะการต้องการในตลาดเพิม่สงูมากขึน้ โดยทีด่ชันกีารส่ง

สินค้ามีอัตราการเติบโตสูงกว่าดัชนีสินค้าส�าเร็จรูปคงคลัง จึงเป็นการส่งสัญญาณบ่งบอกถึงการฟื้นตัวทาง

เศรษฐกจิได้เป็นอย่างดี 

 เมือ่พจิารณาถงึดชันสีนิค้าส�าเรจ็รปูคงคลงัของ SMEs จะเหน็ได้ว่าเริม่เพิม่สงูขึน้เรือ่ยๆ และค่อยๆ 

ลดลง ตามค�าสัง่การผลติล่วงหน้าของตลาด ประกอบกบัผูป้ระกอบการ SMEs จะไม่มกีารสต๊อกสนิค้าจ�านวน

มากไว้ในคลังสินค้า จึงท�าให้มีการผลิตสินค้าเพื่อป้อนสินค้าตามดีมานต์ของตลาด และค�าสั่งซื้อสินค้า 

ล่วงหน้าเท่านัน้ โดยเฉพาะในช่วงระหว่างเดอืนสงิหาคม 2552 จนถงึเดอืนตลุาคม 2552 ดชันสีนิค้าส�าเรจ็รปู

คงคลงัของ SMEs เพิม่สงูขึน้กว่า 170  ซึง่เป็นช่วงทีม่คี�าสัง่ซือ้ล่วงหน้าของตลาดสงูสดุ จงึเป็นการสะท้อน

ถึงภาวะการฟื้นตัวเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจน และเมื่อพิจารณาร่วมกับดัชนีการส่งสินค้าของ SMEs จะเห็น 

ได้ว่า ดชันกีารส่งสนิค้าเพิม่สงูขึน้เลก็น้อยอย่างต่อเนือ่ง สอดคล้องไปในทศิทางเดยีวกบัดชันสี�าเรจ็รปูคงคลงั 

ยิง่ตอกย�า้ถงึภาวะการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลกอย่างเหน็ได้ชดั

ภาพที ่3.21 ดชันสีนิค้าส�าเรจ็รปูคงคลงัภาพรวม และ SMEs

ที่มา : ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ภาพที ่3.22 ดชันกีารส่งสนิค้าภาพรวม และ SMEs

ที่มา : ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 3) อตัราการใช้ก�าลงัการผลติ

 อัตราการใช้ก�าลังการผลิตสะท้อนถึงความสามารถในการใช้ทรัพยากรในการผลิตสินค้าของ 

อุตสาหกรรม ดังนั้นหากอุตสาหกรรมมีแนวโน้มการใช้อัตราการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องย่อมส่งผลต่อ 

การขยายการลงทนุในอนาคตด้วยเช่นกนั จากภาพที ่3.23 แสดงถงึอตัราการใช้ก�าลงัการผลติรวมของภาค

อตุสาหกรรมในภาพรวมของประเทศ และในบรบิทของ SMEs ซึง่เหน็ได้ชดัเจนว่า อตัราการใช้ก�าลงัผลติของ

ประเทศมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2552 เป็นต้นมา และอยู่ในระดบัทีส่งูเฉลีย่

ประมาณร้อยละ 55.0 - 65.0 สะท้อนถงึการขยายการลงทนุทีเ่พิม่สงูขึน้ เมือ่พจิารณาอตัราการใช้ก�าลงัการ

ผลติของ SMEs จะอยู่ในระดบัทีต่�า่กว่าภาพรวมของประเทศพอสมควร โดยอตัราการใช้ก�าลงัการผลติอยู่ใน

ช่วงระหว่างร้อยละ 45.0 - 50.0 โดยมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง และมทีศิทางเดยีวกบัภาพรวมของ

ประเทศ โดยเฉพาะอตุสาหกรรมหลกัที่ไทยเป็นฐานการผลติเพือ่การส่งออก เช่น ยานยนต์ Hard disk drive 

สิง่ทอ รวมทัง้เป็นปัจจยัหนนุให้อตัราการใช้ก�าลงัการผลติขยายตวั นอกจากนีย้งัเป็นไปตามทศิทางการขยาย

ตัวของเศรษฐกิจโลก และเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของภาคอุตสาหกรรมไทย เมื่อภาวะ

เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวไทยสามารถรับค�าสั่งซื้อได้จากทั่วโลกและสามารถผลิตและส่งมอบสินค้าได้ทันต่อเวลา 

จงึเป็นทีม่ัน่ใจของประเทศคูค้่า
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ภาพที ่3.23 อตัราการใช้ก�าลงัการผลติภาพรวม และ SMEs

ที่มา : ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 4) ดชันแีรงงานในภาคอตุสาหกรรม

 ดชันีแรงงานในภาคอตุสาหกรรม สะท้อนการใช้แรงงานในกระบวนการผลิต ดงันั้นหากธรุกิจมี

แนวโน้มใช้แรงงานเพิม่ขึน้ อาจสามารถสะท้อนถงึการเพิม่การผลติหรอืการขยายการลงทนุของอตุสาหกรรม

ได้ จากภาพที ่3.24 แสดงถงึดชันแีรงงานในภาคอตุสาหกรรมรวมของประเทศและในบรบิทของ SMEs ซึง่

เหน็ได้ชดัเจนว่า ดชันแีรงงานในภาคอตุสาหกรรมของประเทศอยู่ในระดบัทีส่งูและมแีนวโน้มการใช้เพิม่สงูขึน้

อย่างต่อเนื่อง โดยดัชนีแรงงานอยู่ในช่วงร้อยละ 108.0 - 128.0 ขณะที่เมื่อพิจารณาดัชนีแรงงานในภาค

อตุสาหกรรมของ SMEs อยู่ในระดบัทีต่�า่กว่าภาพรวมของประเทศมากพอสมควร โดยดชันแีรงงานในภาค

อตุสาหกรรมของ SMEs อยู่ในช่วงร้อยละ 55.0 - 60.0 เท่านัน้ โดยมแีนวโน้มการใช้แรงงานเพิม่สงูขึน้อย่าง

ต่อเนื่องในทิศทางเดียวกันกับภาพรวมของประเทศ สาเหตุหลักมาจากความต้องการสินค้าในตลาดโลกที่มี

แนวโน้มความต้องการสนิค้าเพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง ประกอบกบัแรงงานฝีมอืของคนไทยเป็นทีย่อมรบัของ

ตลาดโลกได้เป็นอย่างด ีท�าให้มคี�าสัง่ซือ้สนิค้าในตลาดเพิม่มากขึน้ ดงันัน้ จงึมคีวามจ�าเป็นต้องเพิม่แรงงาน

ทีม่ทีกัษะเพิม่มากขึน้อกีด้วย เพือ่ป้อนสนิค้าเข้าสูต่ลาดตามดมีานต์ของตลาดได้อย่างเตม็ที่
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ภาพที ่3.24 ดชันแีรงงานในภาคอตุสาหกรรมภาพรวม และ SMEs

ที่มา : ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 3.2.3 ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูป้ระกอบการภาคการค้าและบรกิาร
 

 1) องค์ประกอบด้านการลงทนุ

 เมือ่พจิารณาความเชือ่มัน่ของผูป้ระกอบการภาคการค้าและการบรกิารด้านการลงทนุของกจิการ

ระหว่าง ม.ค. 2552 - ม.ีค. 2553 พบว่า ความเชือ่มัน่ด้านการลงทนุของผูป้ระกอบการในช่วงครึง่ปีแรกของ

ปี 2552 มแีนวโน้มผนัผวนและเริม่ปรบัตวัลดลงต่อเนือ่งนบัตัง้แต่ ต.ค. 2552 แม้ว่าจะมคีวามผนัผวนบ้าง 

เป็นบางเดอืน

 ในช่วงเดอืน ก.พ. 2552 - พ.ค. 2552 เป็นช่วงทีค่วามเชือ่มัน่ด้านการลงทนุลดลงต�่าทีส่ดุ โดยใน

เดือน ก.พ. 2552 ซึ่งเป็นเดือนที่ดัชนีความเชื่อมั่นด้านการลงทุนของผู้ประกอบการในภาคการค้าและการ

บรกิารต�า่ทีส่ดุ เนือ่งจากการขาดความเชือ่มัน่เกีย่วกบัความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกจิทัง้ในประเทศและ

เศรษฐกจิโลก สถานการณ์ทางการเมอืง ระดบัราคาน�า้มนัมแีนวโน้มการปรบัตวัเพิม่ขึน้ทัง้จากราคาน�า้มนัใน

ตลาดโลกทีเ่พิม่ขึน้  และจากการทีร่ฐัเริม่เกบ็ภาษสีรรพสามติน�า้มนัภายหลงัหมดอายโุครงการ 6 มาตรการ 

6 เดอืน ส่งผลให้องค์ประกอบด้านการลงทนุกลบัมาเป็นปัจจยัทีผู่ป้ระกอบการมคีวามกงัวลในระดบัสงูอกีครัง้ 

 ความเชื่อมั่นด้านการลงทุนของผู้ประกอบการมีทิศทางการปรับตัวดีขึ้นคือมีค่าดัชนีอยู่ในระดับ

เกนิค่าฐานที ่50 ในช่วงเดอืน ม.ิย. 2552 - ม.ค. 2553 และปรบัตวัลดลงต�า่กว่าค่าฐานที ่50 อกีครัง้ในช่วง

เดอืน ก.พ. 2553 - ม.ีค. 2553 โดยยงัคงมปัีจจยัหลกัทีส่่งผลกระทบด้านลบ อนัเนือ่งมาจากความไม่แน่นอน

ทางการเมอืง ระดบัราคาน�้ามนัยงัสงูอยู ่ และถงึแม้ผูป้ระกอบการจะเริม่ชนิกบัสภาวะดงักล่าว แต่กย็งัคงมี

ความกงัวลด้านการขยายการลงทนุอยู่
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 ดชันคีวามเชือ่มัน่เป็นการสอบถามความคดิเหน็หรอืทศันคตด้ิานการลงทนุของผูป้ระกอบการซึง่

เป็นการแสดงความเหน็ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึง่เท่านัน้ อาจจะไม่ได้สะท้อนภาพโอกาสการลงทนุในระยะยาว 

แต่อย่างไรกต็าม ดชันคีวามเชือ่มัน่เป็นดชันชีีน้�าตวัหนึง่ ซึง่ช่วยให้เหน็ถงึแนวโน้มทีอ่าจจะเกดิขึน้ได้ในอนาคต

ภาพที ่3.25 ดชันคีวามเชือ่มัน่ด้านการลงทนุ ระหว่าง ม.ค. 2552 - ม.ีค. 2553
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ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 2) องค์ประกอบด้านการจ้างงาน

 ความเชือ่มัน่ด้านการจ้างงานเป็นดชันชีีน้�าแนวโน้มการลงทนุอกีตวัหนึง่ ดชันคีวามเชือ่มัน่ด้าน

การจ้างงานของผูป้ระกอบการภาคการค้าและบรกิารไม่ค่อยมกีารเคลือ่นไหวระหว่างเดอืนมากนกั เนือ่งจาก

ผูป้ระกอบการมคีวามคดิเหน็ว่าในสาขาธรุกจิของตน (ภาคการค้าและการบรกิาร) นัน้ โดยลกัษณะของกจิการ

เป็นกจิการที่ไม่ต้องใช้แรงงานสงูมากอยูแ่ล้ว หากผูป้ระกอบการจะมกีารลงทนุจะเป็นการลงทนุด้านเครือ่งมอื

อปุกรณ์ มากกว่าการลงทนุโดยการจ้างแรงงานเพิม่ 

 เมื่อพิจารณาจากระดับความเชื่อมั่นด้านการจ้างงานของผู้ประกอบการในภาคการค้าและบริการ 

พบว่า ระดับความเชื่อมั่นด้านการจ้างงานต�่ากว่าเกณฑ์ปกติ (เท่ากับ 50) แสดงถึงความไม่เชื่อมั่นของ 

ผูป้ระกอบการในด้านนี ้โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงไตรมาสที ่1/2552 ทีม่ค่ีาดชันทีีต่�า่ อนัเนือ่งมาจากผลกระ

ทบจากสถานการณ์ทางการเมอืงทีย่งัคงมคีวามรนุแรงอย่างต่อเนือ่ง อย่างไรกต็ามแนวโน้มความเคลือ่นไหว

ของค่าดัชนีได้ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น โดยค่าดัชนีปรับมาอยู ่ในระดับค่าฐานที่ 50 ในช่วงเดือน  

พ.ย. 2552 - ม.ค. 2553 แต่หลงัจากนัน้ปรบัตวัลดลงเลก็น้อยอกีครัง้

 ส�าหรับแนวโน้มของดัชนีการจ้างงานคงที่โดยตลอดไม่มีความผันผวนมากนัก แสดงให้เห็นได้

ชดัเจนว่าผูป้ระกอบการในภาคการค้าและบรกิารไม่ให้ความสนใจด้านการจ้างงานมากนกั และไม่เชือ่หรอืไม่

แน่ใจหากต้องมกีารจ้างงานในอนาคต

ภาพที ่3.25 (ต่อ) ดชันคีวามเชือ่มัน่ด้านการลงทนุ ระหว่าง ม.ค. 2552 - ม.ีค. 2553
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ภาพที ่3.26 ดชันคีวามเชือ่มัน่ด้านการจ้างงาน ระหว่าง ม.ค. 2552 - ม.ีค. 2553

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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3.3 การลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) 
 

 3.3.1 การลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศของไทย (FDI) 
 

 การเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกจิของประเทศในสภาวะเศรษฐกจิปัจจบุนั โดย

เฉพาะส�าหรบัประเทศทีก่�าลงัพฒันาและประเทศกลุม่ตลาดเกดิใหม่ (Emerging-market economies) จ�าเป็น

ทีจ่ะต้องอาศยัการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment = FDI) ช่วยผลกัดนักจิกรรม

ต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจให้ด�าเนินไปอย่างราบรื่น แม้ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยและก�าลังตกต�่า  

การลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศของไทย (FDI) กลายเป็นเครือ่งมอืส�าคญัทีจ่ะท�าให้เศรษฐกจิฟ้ืนกลบัคนืสู่

การเจรญิเตบิโตอกีครัง้ โดยจะท�าให้มเีงนิทนุไหลเข้าประเทศเพิม่ขึน้ เป็นการเพิม่สภาพคล่องให้แก่ตลาดเงนิ

ภายในประเทศและกจิการทีป่ระสบปัญหาทางด้านการเงนิ การขยายกจิการหรอืการลงทนุใหม่ๆ ท�าให้มกีาร

จ้างงานเพิม่ขึน้ นอกจากนัน้ การลงทนุจากต่างชาตจิะก่อให้เกดิการถ่ายโอนเทคโนโลยคีวามรูท้างด้านการ

บรหิารจดัการและการพฒันาผลติภณัฑ์ให้มมีาตรฐานเป็นสนิค้าคณุภาพทีส่ามารถแข่งขนัในตลาดโลกได้

 การลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศของไทย (FDI) ในภาวะเศรษฐกจิปกต ิปรมิาณกระแสเงนิทนุ

เข้าจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสามารถบ่งบอกถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศได้ในขณะนั้น คือ 

เมื่อเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น มีปัจจัยบวกต่างๆ คอยผลักดันให้การเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกจิเป็นไปด้วยด ีนกัลงทนุต่างชาตมิคีวามมัน่ใจในการลงทนุ ท�าให้มกีระแสเงนิทนุไหลเข้ามาก ในทาง

ตรงกนัข้าม หากภาวะเศรษฐกจิเริม่ชะลอตวั และมแีนวโน้มตกต�า่ในอนาคต การลงทนุจากต่างประเทศกจ็ะ

ลดลง 

 

 มลูค่าเงนิลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศสทุธ ิปี 2550 - ปี 2552

 จากสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสุทธิในไทยใน 

ปี 2552 มมีลูค่ารวม 182,284.61 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 จ�านวน 69,234.73 ล้านบาท หรอืลดลง 

ร้อยละ 27.53 โดยประเทศทีม่มีลูค่าเงนิลงทนุโดยตรงสทุธสิงูสดุอนัดบัที ่1 ได้แก่ ญีปุ่น่ มลูค่า 77,807.56 

ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 42.68 แต่มอีตัราการขยายตวัลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 7.96 รองลงมา 

คอื ฮ่องกง ทีม่เีงนิลงทนุเพิม่ขึน้ 1,750.76 ล้านบาท จงึส่งผลให้ขยบัขึน้มาเป็นอนัดบั 2 คดิเป็นสดัส่วน 

ร้อยละ 9.73 ขณะที่สิงคโปร์มีเงินลงทุนลดลง 24,160.02 ล้านบาท จึงส่งผลให้ขยับลงมาเป็นอันดับที่ 3  

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.22 มีอัตราการขยายตัวลดลงเท่ากับร้อยละ 56.46 ส�าหรับกลุ่มประเทศเอเชีย 

ตะวนัออกมเีพยีงจนีทีม่อีตัราการขยายตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 77.77 ในขณะทีเ่กาหลีใต้ และไต้หวนั ลดลงร้อยละ 

74.64 และ 47.65 ตามล�าดับ เงินลงทุนโดยตรงจากสภาพยุโรปมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.74  

โดยเฉพาะจาก เบลเยียม อิตาลี สวีเดน และสโลวีเนีย ในขณะที่เงินลงทุนสุทธิจากอาเซียน 9 ประเทศ 

ขยายตวัลดลงอยูท่ีร้่อยละ 56.67 ซึง่มเีพยีง บรูไนดารสุซาลาม กมัพชูา และลาวเท่านัน้ทีม่มีลูค่าปรบัตวัใน

ทศิทางบวก 
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ตารางที ่3.2 เปรยีบเทยีบเงนิลงทนุโดยตรงสทุธจิากต่างประเทศในไทย ปี 2550-2552 จ�าแนกตามแหล่งทีม่า

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ 31 มีนาคม 2553 
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 เมือ่พจิารณามลูค่าเงนิลงทนุโดยตรงสทุธเิป็นรายสาขา พบว่า  สาขาทีม่มีลูค่าเงนิลงทนุสงูทีส่ดุ

ยงัคงเป็นภาคอตุสาหกรรม โดยคดิเป็นมลูค่า 128,494.24 ล้านบาท หรอืร้อยละ 70.49 ของมลูค่าเงนิลงทนุ

โดยตรงสุทธิทั้งหมด แต่มีอัตราการขยายตัวลดลงจากปีก่อนร้อยละ 16.51 รองลงมาได้แก่ เงินลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัย์ มลูค่า 25,810.34 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 14.16 แต่มอีตัราการขยายตวัที่ 

ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 37.67 และการลงทนุในกจิการการค้า คดิเป็นมลูค่า 8,128.57 ล้านบาท มอีตัราการ

ขยายตวัลดลงเท่ากบัร้อยละ 89.33 ทัง้นีภ้าคอตุสาหกรรมทีม่มีลูค่าเงนิลงทนุสงูสดุ ได้แก่ สาขาเครือ่งจกัร

และอปุกรณ์ขนส่ง รองลงมา เครือ่งใช้และอปุกรณ์ไฟฟ้า และสาขาโลหะและอโลหะ ตามล�าดบั
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ตารางที ่3.3 เงนิลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศสทุธ ิในปี 2550 - 2552 จ�าแนกตามสาขาการลงทนุ 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ 31 มีนาคม 2553 
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 3.3.2 ภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของไทย ปี 2552 จ�าแนกตามเงินลงทุน 

 ของโครงการ
 

 1) ภาวะการลงทนุโดยตรงจากญีปุ่น่ในไทย ปี 2552

 จากสถติกิารลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศของส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ โครงการ

ลงทนุของญีปุ่น่ทีย่ืน่ขอรบัการส่งเสรมิในปี 2552 มจี�านวนทัง้สิน้ 266 โครงการ มมีลูค่าการลงทนุ 77,380.2 

ล้านบาท โดยโครงการขนาดการลงทุนมูลค่าต�่ากว่า 50 ล้านบาท มีจ�านวนทั้งสิ้น 115 โครงการคิดเป็น 

ร้อยละ 42.3 ของโครงการทีย่ืน่ขอรบัการส่งเสรมิการลงทนุ โครงการขนาดการลงทนุมลูค่า 100 - 499 ล้าน

บาท จ�านวน 68 โครงการ และอกี 53 โครงการเป็นการลงทนุในโครงการขนาดการลงทนุทีม่มีลูค่า 50 - 99 

ล้านบาท 
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 ส�าหรับโครงการลงทุนที่ได้รับการอนุมัติการส่งเสริมในปี 2552 มีทั้งสิ้นจ�านวน 243 โครงการ  

มลูค่าการลงทนุ 58,905.4 ล้านบาท  โดยมโีครงการขนาดการลงทนุมลูค่าต�่ากว่า 50 ล้านบาทได้รบัการอนมุตัิ

ให้การส่งเสรมิจ�านวน 97 โครงการคดิเป็นร้อยละ 39.9  โครงการขนาดการลงทนุมลูค่า 100 - 499 ล้านบาท 

จ�านวน 74 โครงการคิดเป็นร้อยละ 30.5 และโครงการขนาด 50 - 99 ล้านบาท จ�านวน 48 โครงการ 

คดิเป็นร้อยละ 19.8

 แนวโน้มการลงทนุ 

 ญีปุ่น่ยงัให้ความเชือ่มัน่ต่อการลงทนุในประเทศไทย และยงัคงเป็นนกัลงทนุอนัดบัหนึง่ของไทย 

แต่การลงทุนญี่ปุ่นในไทยในปี 2552 ลดลงค่อนข้างมาก ทั้งในแง่จ�านวนโครงการและมูลค่าการลงทุน  

เช่นเดยีวกนักบัการลงทนุของญีปุ่น่ในประเทศอืน่ๆ เช่น ไต้หวนั เวยีดนาม สหรฐัอเมรกิา กล็ดลงเช่นกนั ทัง้นี้

มสีาเหตมุาจากสภาพเศรษฐกจิของญีปุ่น่ทีป่ระสบภาวะวกิฤติในช่วงปี 2551 - 2552 และเพิง่จะเริม่ฟ้ืนตวั 

ท�าให้ญี่ปุ่นยังคงชะลอการลงทุนในต่างประเทศ ขณะเดียวกันบรรยากาศการลงทุนในไทยอยู่ในช่วงการ 

ปรบัเสถยีรภาพในหลายด้าน อย่างไรกต็าม คาดว่าแนวโน้มการลงทนุของญีปุ่น่ในไทยปี 2553 น่าจะดขีึน้ 

เนื่องจากเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวขึ้นอย่างช้าๆ ส่งผลให้ญี่ปุ่นสามารถส่งออกสินค้าได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะท�าให้

เศรษฐกจิญีปุ่น่เริม่ฟ้ืนตวัตามไปด้วย

ภาพที ่3.27 จ�านวนและสดัส่วนโครงการลงทนุจากญีปุ่น่ในไทยปี 2552 จ�าแนกตามขนาดการลงทนุ

ที่มา : สรุปภาวะการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศไทย ณ มกราคม 2553, ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ภาพที ่3.28 จ�านวนและสดัส่วนโครงการลงทนุจากสงิคโปร์ในไทยปี 2552 จ�าแนกตามขนาดการลงทนุ

ที่มา : สรุปภาวะการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศไทย ณ มกราคม 2553, ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 2) ภาวะการลงทนุโดยตรงจากสงิคโปร์ในไทย ปี 2552

 จากสถติกิารลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศของส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ โครงการ

ลงทนุของสงิคโปร์ทีย่ืน่ขอรบัการส่งเสรมิในปี 2552 มจี�านวนทัง้สิน้ 70 โครงการ มมีลูค่าการลงทนุ 34,263.9 

ล้านบาท โดยขนาดการลงทุนมูลค่าต�่ากว่า 50 ล้านบาท มีจ�านวนทั้งสิ้น 31 โครงการ (ร้อยละ 41.9)  

รองลงมา โครงการลงทนุขนาด 100-499 ล้านบาท จ�านวน 21 โครงการ (ร้อยละ 28.4) โครงการลงทนุขนาด

มากกว่า 1,000 ล้านบาท จ�านวน 11 โครงการ (ร้อยละ 14.9) โครงการลงทนุขนาด 50-99 ล้านบาท จ�านวน 

10 โครงการ และโครงการทีม่ขีนาดการลงทนุระหว่าง 500-999 ล้านบาท จ�านวน 1 โครงการ

 ส�าหรบัโครงการลงทนุที่ได้รบัการอนมุตักิารส่งเสรมิในปี 2552 มทีัง้สิน้จ�านวน 49 โครงการ  มลูค่า

การลงทนุ 14,699.3 ล้านบาท  ประกอบด้วยโครงการทีม่ขีนาดการลงทนุน้อยกว่า 50 ล้านบาท จ�านวน 25 

โครงการ  (ร้อยละ 51.0) ขนาดการลงทนุมลูค่า 100-499 ล้านบาท จ�านวน 10 โครงการ (ร้อยละ 20.4)  

ขนาดการลงทนุมลูค่า 50-99 ล้านบาท จ�านวน 9 โครงการ (ร้อยละ 18.4) และโครงการทีม่ขีนาดการลงทนุ

มลูค่า 500 ล้านบาทขึน้ไป จ�านวน 6 โครงการ
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 แนวโน้มการลงทนุ

 การลงทนุโดยตรงจากสงิคโปร์ในปี 2552 ลดลงกว่าปีทีผ่่านมาค่อนข้างมาก ทัง้นีค้าดว่าเศรษฐกจิ

โลกทีช่ะลอตวัส่งผลกระทบต่อสงิคโปร์เนือ่งจากประเทศสงิคโปร์ต้องพึง่พาการค้ากบัต่างประเทศมาก อย่างไร

ก็ตามการลงทุนในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังเป็นการลงทุนขนาดเล็กและขนาดกลาง นักลงทุนให้ความสนใจ

ขอรบัการส่งเสรมิในอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส์เป็นอนัดบัหนึง่ แทนทีอ่ตุสาหกรรมบรกิารซึง่ลงไปอยู่ในอนัดบั

สอง โดยทั้งสองอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมที่สิงคโปร์มีความช�านาญและศักยภาพ ไทยสามารถให้การ

สนับสนุนและดึงดูกนักลงทุนในธุรกิจการบริการรวมถึงการท่องเที่ยวซึ่งมีแนวโน้มว่าสามารถขยายตัวได้อีก

มากในประเทศไทย รวมไปถงึอตุสาหกรรมปิโตรเคม ีอตุสากรรมการผลติยา อตุสาหกรรมเทคโนโลยชีวีภาพ 

และอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ซึง่สงิคโปร์มศีกัยภาพในการลงทนุสงู

 3) การลงทนุโดยตรงจากสหรฐัอเมรกิาในไทย ปี 2552

 จากสถติกิารลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศของส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ โครงการ

ลงทนุของสหรฐัอเมรกิาทีย่ืน่ขอรบัการส่งเสรมิในปี 2552 มจี�านวนทัง้สิน้ 56 โครงการ เพิม่ขึน้จากปีก่อน 

และมลูค่าการลงทนุเพิม่ขึน้สงูถงึ 34,631.1 ล้านบาทจากในปี 2551 เท่ากบั 7,471.4 ล้านบาท โดยจ�านวน

โครงการขนาดการลงทนุทีม่มีลูค่าต�า่กว่า 50 ล้านบาทมจี�านวน 32 โครงการ (ร้อยละ 57.1) โครงการขนาด

การลงทนุมลูค่า 50-499 ล้านบาท จ�านวน 17 โครงการ และโครงการขนาดการลงทนุมลูค่าตัง้แต่ 1,000  

ล้านบาทขึน้ไปจ�านวน 5 โครงการ (ร้อยละ 8.9)

 ส�าหรับโครงการลงทุนที่ได้รับการอนุมัติการส่งเสริมในปี 2552 มีจ�านวนทั้งสิ้น 37 โครงการ  

เพิม่ขึน้จากปีก่อนทีเ่ท่ากบั 32 โครงการ และมมีลูค่าการลงทนุทัง้สิน้ 25,591.0 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2551 

ทีเ่ท่ากบั 8,698.4 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วยโครงการทีม่ขีนาดการลงทนุมลูค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาท จ�านวน 

24 โครงการ (ร้อยละ 64.9) และโครงการทีม่ขีนาดการลงทนุมลูค่ามากกว่า 50 ล้านบาท จ�านวน 13 โครงการ 

(ร้อยละ 35.1) 
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 แนวโน้มการลงทนุ

 สหรฐัอเมรกิาและประเทศไทยมนีโยบายกระตุน้เศรษฐกจิโดยการสร้างความต้องการผูบ้รโิภคให้มี

การขยายตัว สหรัฐอเมริกาเริ่มมีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2552 แม้อัตราการ 

ขยายตวัทางเศรษฐกจิในปี 2552 ยงัเป็นลบอยูแ่ต่อตัราลดลงน้อยกว่าทีค่าด และในปี 2553 กองทนุการเงนิ

ระหว่างประเทศ (IMF) คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวร้อยละ 3.9 และสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะขยายตัว 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 จึงคาดได้ว่า การลงทุนจากประเทศสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 

ในปี 2553

 อตุสาหกรรมเป้าหมายในสหรฐัอเมรกิาให้ความส�าคญั ได้แก่ อตุสาหกรรมยานยนต์ อตุสาหกรรม

ผลติเครือ่งมอื เครือ่งจกัร อตุสาหกรรมอากาศยาน อตุสาหกรรมปิโตรเคม ีอตุสาหกรรมเทคโนโลยชีวีภาพ 

อตุสาหกรรมมลูค่าเพิม่สงู เช่น ซอฟต์แวร์ พลงังานทดแทน เป็นต้น 

 4) ภาวะการลงทนุโดยตรงจากสภาพยโุรปในไทย ปี 2552

 จากสถติกิารลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศของส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ โครงการ

ลงทนุของสหภาพยโุรปทีย่ืน่ขอรบัการส่งเสรมิในปี 2552 มจี�านวนทัง้สิน้ 153 โครงการ ลดลงจากปี 2551 ที่

มจี�านวน 157 โครงการ แต่มมีลูค่าการลงทนุทัง้สิน้ 80,305 ล้านบาท ซึง่เพิม่ขึน้จากปีก่อนทีม่มีลูค่า 65,344 

ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการขนาดการลงทนุมลูค่าต�า่กว่า 50 ล้านบาท มจี�านวน 90 โครงการ (ร้อยละ 

58.8) โครงการขนาดการลงทนุมลูค่า 100-499 ล้านบาท จ�านวน 31 โครงการ (ร้อยละ 20.3) โครงการ 

ภาพที ่3.29 จ�านวนและสดัส่วนโครงการลงทนุจากสหรฐัอเมรกิาในไทยปี 2552 จ�าแนกตามขนาดการลงทนุ

ที่มา : สรุปภาวะการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศไทย ณ มกราคม 2553, ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ขนาดการลงทนุมลูค่า 50-99 ล้านบาท จ�านวน 14 โครงการ (ร้อยละ 9.2) โครงการขนาดการลงทนุมลูค่า

มากกว่า 1,000 ล้านบาท มจี�านวน 14 โครงการ (ร้อยละ 9.2) และโครงการขนาดการลงทนุมลูค่า 500-999 

ล้านบาท จ�านวน 4 โครงการ (ร้อยละ 2.6) 

 ส�าหรับโครงการลงทุนที่ได้รับการอนุมัติการส่งเสริมในปี 2552 มีจ�านวนทั้งสิ้น 121 โครงการ  

ลดลงจากปีก่อนทีเ่ท่ากบั 143 โครงการ มมีลูค่าการลงทนุทัง้สิน้ 13,433 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 ทีเ่ท่ากบั 

48,502 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วยโครงการทีม่ขีนาดการลงทนุมลูค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาท จ�านวน 84 โครงการ 

(ร้อยละ 69.4) โครงการขนาดการลงทนุมลูค่า 100-499 ล้านบาท จ�านวน 17 โครงการ (ร้อยละ 14.0) โครงการ

ขนาดการลงทนุมลูค่า 50-99 ล้านบาท จ�านวน 14 โครงการ (ร้อยละ 11.6) และโครงการทีม่ขีนาดการลงทนุ

มลูค่ามากกว่า 500 ล้านบาท จ�านวน 6 โครงการ 

 แนวโน้มการลงทนุ

 ภาพรวมการลงทนุจากสหภาพยโุรปปี 2552 พบว่า ภาวะการลงทนุจากสหภาพยโุรปลดลงจากปี

ทีผ่่านมาในขัน้อนมุตัส่ิงเสรมิ เนือ่งจากเศรษฐกจิโดยรวมของสหภาพยโุรปก�าลงัเริม่ฟ้ืนตวั จงึให้ความส�าคญั

กบัการลงทนุในภมูภิาคมากกว่าการออกไปลงทนุต่างประเทศ  แต่เมือ่พจิารณาในขัน้ค�าขอแล้ว พบว่าการ

ขอส่งเสรมิการลงทนุลดลงจากปีทีผ่่านมาเลก็น้อย แสดงให้เหน็ว่า สหภาพยโุรปยงัคงเชือ่มัน่ในสถานการณ์

การเมอืงประเทศไทย และเชือ่มัน่ในศกัยภาพพืน้ฐานของเศรษฐกจิไทยทีม่โีครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ 

ทีเ่ข้มแขง็

ภาพที ่3.30 จ�านวนและสดัส่วนโครงการลงทนุจากสหภาพยโุรปในไทยปี 2552 จ�าแนกตามขนาดการลงทนุ

ที่มา : สรุปภาวะการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศไทย ณ มกราคม 2553, ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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 แนวโน้มการลงทุนจากสหภาพยุโรปในปี 2553 คาดว่าการลงทุนจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจาก

สภาพเศรษฐกจิของสหภาพยโุรปทีม่แีนวโน้มจะเริม่ฟ้ืนตวัขึน้ในปี 2553 เริม่มคี�าสัง่ซือ้จากประเทศจนีเข้ามา

มากขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีส่งผลให้การส่งออกมีมูลค่าสูงขึ้น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและก่อให้

เกดิการออกไปลงทนุมากขึน้ นอกจากนี ้คาดว่าผลจากการเจรจา Thai-EU FTA จะสามารถดงึดดูเมด็เงนิ

ลงทนุจากสหภาพยโุรปได้มากขึน้

 จากสถิติของนักลงทุนจากสหภาพยุโรปที่มาขอรับการส่งเสริม ส่วนใหญ่อยู่ในธุรกิจบริการและ

สาธารณปูโภคเช่นเดยีวกบัปีก่อน ซึง่เป็นธรุกจิที่ไทยมศีกัยภาพและควรสนบัสนนุและชกัจงูให้เกดิการลงทนุ 

ในปี 2553 กจิการทีส่หภาพยโุรปให้ความสนใจมาลงทนุได้แก่ กจิการสนบัสนนุการค้าและการลงทนุ กจิการ

ผลิตซอฟต์แวร์ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ และกิจการส�านักงานปฏิบัติการภูมิภาค 

(ROH)

 5) ภาวะการลงทนุโดยตรงจากฮ่องกงในไทย ปี 2552

 จากสถติกิารลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศของส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ โครงการ

ลงทนุของฮ่องกงทีย่ืน่ขอรบัการส่งเสรมิในปี 2552 มจี�านวนทัง้สิน้ 20 โครงการ มมีลูค่าการลงทนุ 13,816.9 

ล้านบาท โดยโครงการทีม่ขีนาดการลงทนุน้อยกว่า 50 ล้านบาท มจี�านวน 9 โครงการ (ร้อยละ 45.0) ขนาด

การลงทนุระหว่าง 100-499 ล้านบาท จ�านวน 6 โครงการ (ร้อยละ 30.0) ขนาดการลงทนุระหว่าง 50-99  

ล้านบาท จ�านวน 2 โครงการ (ร้อยละ 10.0) ขนาดการลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท 2 โครงการ  

(ร้อยละ 10.0) และขนาดการลงทนุ 500-999 ล้านบาท จ�านวน 1 โครงการ (ร้อยละ 5.0)

 ส�าหรบัโครงการลงทนุที่ได้รบัการอนมุตักิารส่งเสรมิในปี 2552 มทีัง้สิน้จ�านวน 14 โครงการ  มลูค่า

การลงทนุ 1,001.4 ล้านบาท  ประกอบด้วยโครงการทีม่ขีนาดการลงทนุน้อยกว่า 50 ล้านบาท จ�านวน 9 

โครงการ (ร้อยละ 64.3) ขนาดการลงทนุ 100-499 ล้านบาท จ�านวน 4 โครงการ (ร้อยละ 28.6) และขนาด

การลงทนุ 50-99 ล้านบาท จ�านวน 1 โครงการ (ร้อยละ 7.1)
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ภาพที ่3.31 จ�านวนและสดัส่วนโครงการลงทนุจากฮ่องกงในไทยปี 2552 จ�าแนกตามขนาดการลงทนุ

ที่มา : สรุปภาวะการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศไทย ณ มกราคม 2553, ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 แนวโน้มการลงทนุ

 ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางทางการเงินและการค้าขายที่ส�าคัญของภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะการ 

น�าเข้า-ส่งออก โดยนโยบายหลกัด้านเศรษฐกจิของฮ่องกง คอื การพฒันาฮ่องกงจากการเป็นเพยีงตวักลาง

ให้เป็นศูนย์กลางเพื่อเชื่อมโยงจีนกับตลาดต่างประเทศ และรักษาสถานะการเป็นศูนย์กลางด้านการเงิน  

การธนาคาร ปัจจบุนัฮ่องกงก�าลงัมกีารเปลีย่นแปลงโครงสร้างเศรษฐกจิจากเดมิทีเ่น้นการ re-export มาเป็น 

supply chain management และส่งเสรมิ value-add logistics services โดยอตุสากรรมเด่นทีส่�าคญัของ

ฮ่องกง คอื อตุสาหกรรมก่อสร้าง ต่อเรอื ซ่อมเรอื และอตุสากรรมขนาดเลก็ เช่น เครือ่งประดบั สิง่ทอ  

ของเล่น นาฬิกา ฮ่องกงถอืเป็นออกรายใหญ่ของโลก

 ฮ่องกงและจนี ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมอืเศรษฐกจิอย่างใกล้ชดิระหว่างจนีและ

ฮ่องกง หรอื CEPA: Mainland and Hong Kong Closer Economic Partnership Arrangement ซึง่ส่งผลให้

สนิค้าและบรกิารทีเ่ข้าหลกัเกณฑ์ตามข้อตกลง CEPA กล่าวคอื สนิค้าหรอืบรกิารทีม่แีหล่ง่ก�าเนดิสนิค้า (Rule 

of Origin) ในฮ่องกงและส่งจากฮ่องกงไปจนี ไม่ต้องเสยีภาษ ี ดงันัน้จงึเป็นโอกาสอนัดทีี่ไทยสามารถเชือ่ม

ความสมัพนัธ์ผูน้�าเข้าฮ่องกงเดมิในการขยายตลาดไปยงัจนีได้

 6) ภาวะการลงทนุโดยตรงจากเกาหลใีนไทย ปี 2552

 จากสถติกิารลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศของส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ โครงการ

ลงทนุของเกาหลทีีย่ืน่ขอรบัการส่งเสรมิในปี 2552 มจี�านวนทัง้สิน้ 36 โครงการ มมีลูค่าการลงทนุ 8,257.5 

ล้านบาท โดยขนาดการลงทนุทีม่มีลูค่าต�า่กว่า 50 ล้านบาท มจี�านวน 24 โครงการ (ร้อยละ 66.7) และอกี 10 
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โครงการเป็นการลงทนุทีม่มีลูค่าระหว่าง 50-999 ล้านบาท และขนาดการลงทนุมากกว่า 1,000 ล้านบาท 

ม ี2 โครงการ

 ส�าหรบัโครงการลงทนุที่ได้รบัการอนมุตักิารส่งเสรมิในปี 2552 มทีัง้สิน้จ�านวน 31 โครงการ  มลูค่า

การลงทนุ 6,278.2 ล้านบาท  ประกอบด้วยโครงการทีม่ขีนาดการลงทนุมลูค่าต�า่กว่า 50 ล้านบาท จ�านวน 

22 โครงการ (ร้อยละ 71.0) ขนาดการลงทนุมลูค่า 100-499 ล้านบาท จ�านวน 4 โครงการ ขนาดการลงทนุ

มลูค่า 50-99 ล้านบาท จ�านวน 2 โครงการ (ร้อยละ 6.5) และโครงการทีม่ขีนาดการลงทนุมลูค่าตัง้แต่ 500 

ล้านบาทขึน้ไป จ�านวน 3 โครงการ

ภาพที ่3.32 จ�านวนและสดัส่วนโครงการลงทนุจากเกาหลใีนไทยปี 2552 จ�าแนกตามขนาดการลงทนุ

ที่มา : สรุปภาวะการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศไทย ณ มกราคม 2553, ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 แนวโน้มการลงทนุ

 จากสถติขิองส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ พบว่า ในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา การลงทนุ

จากเกาหลีใต้ในไทยเป็นไปในทศิทางทีด่ขีึน้ โดยในปี 2552 นกัลงทนุเกาหลีใต้ยงัคงมุง่เน้นการลงทนุในกจิการ

ผลติอเิลก็ทรอนกิส์และเครือ่งใช้ไฟฟ้าเป็นอนัดบัแรก รองลงมาเป็นภาคบรกิารและเกษตรกรรมและผลติผล

จากการเกษตร ตามล�าดบั

 ส�าหรบัการลงทนุในปี 2553 ทัง้ปี คาดว่าจ�านวนโครงการลงทนุจากเกาหลีใต้ในไทยจะเพิม่ขึน้จาก

ปี 2552 เลก็น้อย อนัเป็นผลมาจากภาวะฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิของโลกประกอบกบักจิกรรมเชงิรกุของส�านกังาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รวมถึงนโยบายที่อ�านวยความสะดวกแก่นักลงทุน จะเป็นตัวกระตุ้นให้ 

นักลงทุนเกาหลีใต้ยังคงเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นต่อไป ขณะที่ในปี 2553 นักลงทุนไทยก็มีโอกาสที่จะ 
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ขยายการลงทนุไปยงัเกาหลีใต้เพิม่ขึน้เช่นกนัทัง้การเข้าไปลงทนุโดยตรงและการร่วมทนุ โดยเฉพาะในธรุกจิ

อุตสาหกรรมบันเทิง ภาพยนตร์ และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะหลังจากความตกลงว่าด้วยการลงทุน 

อาเซยีน-เกาหลีใต้มผีลบงัคบัใช้ เนือ่งจากความตกลงได้ระบถุงึการส่งเสรมิและการคุม้ครองการลงทนุ โดยมี

พนัธกรณีให้รฐับาลทีร่บัการลงทนุให้การคุม้ครองนกัลงทนุทีเ่ป็นภาคภีายใต้ความตกลงนีม้าลงทนุในประเทศ

ที่รับการลงทุนโดยต้องปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อนักลงทุน ให้มีการโอนเงินลงทุนอย่างเสรี ให้การชดเชยความ 

เสยีหายแก่นกัลงทนุในกรณเีกดิเหตกุารณ์ไม่สงบ ให้การชดเชยในกรณทีีก่ารลงทนุของนกัลงทนุเวรคนื และ

เปิดให้มีการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลและนักลงทุน โดยหากไม่ได้รับความเป็นธรรมนักลงทุนไทยก็

สามารถฟ้องร้องได้

 7) ภาวะการลงทนุโดยตรงจากมาเลเซยีในไทย ปี 2552

 จากสถติกิารลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศของส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ โครงการ

ลงทนุของมาเลเซยีทีย่ืน่ขอรบัการส่งเสรมิในปี 2552 มจี�านวนทัง้สิน้ 37 โครงการ มมีลูค่าการลงทนุ 10,342.7 

ล้านบาท โดยโครงการขนาดการลงทนุทีม่มีลูค่าต�า่กว่า 50 ล้านบาท จ�านวน 15 โครงการ (ร้อยละ 4.05) 

ขนาดการลงทุน 50-99 ล้านบาท จ�านวน 9 โครงการ (ร้อยละ 24.3) ขนาดการลงทุนมูลค่า 100-499  

ล้านบาท มจี�านวน 7 โครงการ (ร้อยละ 18.9) และโครงการขนาดการลงทนุทีม่มีลูค่ามากกว่า 500 ล้านบาท 

จ�านวน 6 โครงการ 

 ส�าหรบัโครงการลงทนุที่ได้รบัการอนมุตักิารส่งเสรมิในปี 2552 มทีัง้สิน้จ�านวน 25 โครงการ  มลูค่า

การลงทนุ 6,388.9 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการทีม่ขีนาดการลงทนุน้อยกว่า 50 ล้านบาท จ�านวน 9 

โครงการ (ร้อยละ 36.0) โครงการขนาดการลงทนุทีม่มีลูค่า 50-99 ล้านบาท จ�านวน 9 โครงการ (ร้อยละ 36.0) 

และโครงการขนาดการลงทนุทีม่มีลูค่ามากกว่า 100 ล้านบาทขึน้ไป จ�านวน 13 โครงการ 
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ภาพที ่3.33 จ�านวนและสดัส่วนโครงการลงทนุจากมาเลเซยีในไทยปี 2552 จ�าแนกตามขนาดการลงทนุ

ที่มา : สรุปภาวะการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศไทย ณ มกราคม 2553, ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 แนวโน้มการลงทนุ

 นักลงทุนมาเลเซียยังคงเข้ามาลงทุนในไทยต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสาขาการเกษตร จากตัวเลข 

การลงทนุของมาเลเซยีในไทยที่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทนุในปี 2552 ลดลงจากปี 2551 อย่างไรกต็าม จาก

ผลความพยายามของรฐับาลไทยและมาเลเซยีทีส่นบัสนนุและส่งเสรมิการลงทนุระหว่างกนัให้มากขึน้ ท�าให้

ประเมินได้ว่า มาเลเซียน่าจะเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นในอนาคตเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้น โดยเฉพาะในกิจการ

อาหารฮาลาล การบรกิาร เช่น โรงแรม ศนูย์จดัหาซือ้ชิน้ส่วนและผลติภณัฑ์ระหว่างประเทศ (International 

Procurement Office: IPO) รวมทัง้การผลติพลงังานทดแทน เป็นต้น

 8) ภาวะการลงทนุโดยตรงจากไต้หวนัในไทย ปี 2552

 จากสถติกิารลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศของส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ โครงการ

ลงทนุของไต้หวนัทีย่ืน่ขอรบัการส่งเสรมิในปี 2552 มจี�านวนทัง้สิน้ 73 โครงการ มมีลูค่าการลงทนุ 20,266.9 

ล้านบาท โครงการขนาดการลงทนุมลูค่า 100-499 ล้านบาท มจี�านวน 41 โครงการ (ร้อยละ 56.2) โครงการ

ขนาดการลงทนุมลูค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาท จ�านวน 20 โครงการ (ร้อยละ 27.4) โครงการขนาดการลงทนุ

มลูค่า 50-99 ล้านบาท จ�านวน 6 โครงการ (ร้อยละ 8.2) โครงการขนาดการลงทนุมลูค่า 500-999 ล้านบาท 

จ�านวน 4 โครงการ (ร้อยละ 4.1) และโครงการขนาดการลงทนุมลูค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาท มจี�านวน 4 

โครงการ (ร้อยละ 4.1) 
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 ส�าหรบัโครงการลงทนุที่ได้รบัการอนมุตักิารส่งเสรมิในปี 2552 มทีัง้สิน้จ�านวน 32 โครงการ  มลูค่า

การลงทนุ 5,341.4 ล้านบาท  ประกอบด้วยโครงการทีม่ขีนาดการลงทนุมลูค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาท จ�านวน 

15 โครงการ (ร้อยละ 46.9) โครงการขนาดการลงทนุมลูค่า 100-499 ล้านบาท จ�านวน 9 โครงการ (ร้อยละ 

28.1) โครงการขนาดการลงทนุมลูค่า 50-99 ล้านบาท จ�านวน 6 โครงการ (ร้อยละ 18.8) และขนาดการลงทนุ

มลูค่าสงูกว่า 1,000 ล้านบาท จ�านวน 2 โครงการ (ร้อยละ 6.3)

ภาพที ่3.34 จ�านวนและสดัส่วนโครงการลงทนุจากไต้หวนัในไทยปี 2552 จ�าแนกตามขนาดการลงทนุ

ที่มา : สรุปภาวะการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศไทย ณ มกราคม 2553, ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 แนวโน้มการลงทนุ

 ด้วยวกิฤตเศรษฐกจิโลกตัง้แต่ปี 2551 ทีเ่ริม่ต้นจากสหรฐัอเมรกิาแล้วส่งผลต่อการน�าเข้า-ส่งออก

สนิค้า และการลงทนุภายใน-ระหว่างประเทศของไต้หวนั ซึง่เป็นคูค้่าส�าคญัของสหรฐัอเมรกิากป็ระสบภาวะ

ถดถอยจากผลกระทบทีเ่กดิขึน้อย่างต่อเนือ่ง แต่ด้วยมาตรการฟ้ืนฟ ูและกระตุน้เศรษฐกจิของรฐับาลไต้หวนั

ช่วยให้การแก้ไขปัญหาเศรษฐกจิภายในไต้หวนับรรเทาลง ประกอบกบัภาวะเศรษฐกจิโลกโดยรวมทีม่แีนวโน้ม

ปรบัตวัดขีึน้เรือ่ยๆ ท�าให้การค้า-การลงทนุระหว่างประเทศพฒันาขึน้ เมือ่มคี�าสัง่ซือ้ การผลติกข็ยายเป็น

โอกาสอันดีในการขยายการลงทุนของไต้หวันไปยังต่างประเทศ รวมถึงขยายการลงทุนที่มีอยู ่เดิมใน

ประเทศไทย โดยมคีวามมัน่ใจในการขยายการผลติเพิม่มากขึน้ รองรบัภาวะตลาดการค้าระหว่างประเทศที่

เริม่กระเตือ้งขึน้
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ภาพที ่3.35 จ�านวนและสดัส่วนโครงการลงทนุจากจนีในไทยปี 2552 จ�าแนกตามขนาดการลงทนุ

ที่มา : สรุปภาวะการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศไทย ณ มกราคม 2553, ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 9) ภาวะการลงทนุโดยตรงจากจนีในไทย ปี 2552

 จากสถติกิารลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศของส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ โครงการ

ลงทนุของจนีทีย่ืน่ขอรบัการส่งเสรมิในปี 2552 มจี�านวนทัง้สิน้ 25 โครงการ มมีลูค่าการลงทนุ 43,189.2  

ล้านบาท โดยโครงการขนาดการลงทนุทีม่มีลูค่าต�า่กว่า 50 ล้านบาท มจี�านวน 11 โครงการ (ร้อยละ 44.0) 

โครงการขนาดการลงทุนที่มีมูลค่า 50-99 ล้านบาท จ�านวน 5 โครงการ (ร้อยละ 20.0) โครงการขนาด 

การลงทนุทีม่มีลูค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาท จ�านวน 5 โครงการ (ร้อยละ 20.0) และโครงการขนาดการลงทนุ

ทีม่มีลูค่าระหว่าง 100-999 ล้านบาท จ�านวน 4 โครงการ

 ส�าหรบัโครงการลงทนุที่ได้รบัการอนมุตักิารส่งเสรมิในปี 2552 มทีัง้สิน้จ�านวน 15 โครงการ  มลูค่า

การลงทนุ 7,008.7 ล้านบาท  ประกอบด้วยโครงการทีม่ขีนาดการลงทนุน้อยกว่า 50 ล้านบาท จ�านวน 9 

โครงการ (ร้อยละ 60.0) โครงการขนาดการลงทนุมลูค่า 50-99 ล้านบาท จ�านวน 3 โครงการ (ร้อยละ 20.0) 

และโครงการขนาดการลงทนุมลูค่ามากกว่า 100 ล้านบาท จ�านวน 3 โครงการ 



การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนของ SMEs
(Private Consumption and Investment by SMEs)
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 แนวโน้มการลงทนุ

 แน้วโน้มการลงทนุของจนีในไทยปี 2553 คาดว่าน่าจะดขีึน้ตามภาวะเศรษฐกจิจนีทีป่รบัตวัดขีึน้ 

เนื่องมาจากมาตรการต่างๆ ของภาครัฐที่กระตุ้นการบริโภคและการลงทุนในประเทศส่งผลให้การผลิตภาค

อตุสาหกรรมและการลงทนุขยายตวัต่อเนือ่ง

 นอกจากนีร้ฐับาลจนีได้ใช้กลยทุธ์ “Going Global Policy” หรอื นโยบาย “ก้าวออกไป” เป็น 

เครือ่งมอืในการขยายการลงทนุในต่างประเทศภาคธรุกจิจนี การไหลออกของเงนิทนุจากจนีไปต่างประเทศ 

ช่วยลดมูลค่าเกินดุลช�าระเงินระหว่างประเทศของจีน และช่วยบรรเทาการแข็งค่าของเงินหยวนได้  

ขณะเดยีวกนัทีจ่นีไปลงทนุในต่างประเทศยงัเป็นการขยายตลาดและหาแหล่งวตัถดุบิอกีด้วย

 สาขาทีน่กัลงทนุจนีสนใจเข้ามาลงทนุในไทยเพิม่ขึน้ ได้แก่ การผลติภณัฑ์ยางพารา ผลติภณัฑ์

มนัส�าปะหลงั อาหารแปรรปู ชิน้ส่วนรถยนต์ เครือ่งใช้ไฟฟ้า และอตุสาหกรรมเบา ธรุกจิบรกิาร ได้แก่ โรงแรม 

ศนูย์บรกิารสขุภาพ และธรุกจิสปา เป็นต้น

 10) ภาวะการลงทนุโดยตรงจากอนิเดยีในไทย ปี 2552

 จากสถติกิารลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศของส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ โครงการ

ลงทนุของอนิเดยีทีย่ืน่ขอรบัการส่งเสรมิในปี 2552 มจี�านวนทัง้สิน้ 15 โครงการ มมีลูค่าการลงทนุ 4,659.7 

ล้านบาท โดยโครงการขนาดการลงทนุทีม่มีลูค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาท มจี�านวน 9 โครงการ (ร้อยละ 60.0) 

โครงการขนาดการลงทนุมลูค่า 100-499 ล้านบาท จ�านวน 3 โครงการ (ร้อยละ 20.0) โครงการขนาดการ

ลงทนุมลูค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาท จ�านวน 2 โครงการ (ร้อยละ 13.3) และโครงการขนาดการลงทนุมลูค่า 

50-99 ล้านบาท จ�านวน 1 โครงการ (ร้อยละ 6.7) 

 ส�าหรบัโครงการลงทนุที่ได้รบัการอนมุตักิารส่งเสรมิในปี 2552 มทีัง้สิน้จ�านวน 17 โครงการ  มลูค่า

การลงทนุ 3,680.2 ล้านบาท  ประกอบด้วยโครงการทีม่ขีนาดการลงทนุน้อยกว่า 50 ล้านบาท จ�านวน 8 

โครงการ (ร้อยละ 47.1) โครงการขนาดการลงทนุมลูค่า 100-499 ล้านบาท จ�านวน 6 โครงการ (ร้อยละ 35.3) 

โครงการขนาดการลงทนุมลูค่า 50-99 ล้านบาท จ�านวน 1 โครงการ (ร้อยละ 5.9) โครงการขนาดการลงทนุ

มลูค่า 500-999 ล้านบาท มจี�านวน 1 โครงการ (ร้อยละ 5.9) และโครงการขนาดการลงทนุมลูค่ามากกว่า 

1,000 ล้านบาท จ�านวน 1 โครงการ (ร้อยละ 5.9)
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 แนวโน้มการลงทนุ

 การถดถอยของเศรษฐกิจโลกส่งผลให้อินเดียชะลอการลงทุนในต่างประเทศรวมทั้งประเทศไทย 

อย่างไรกต็ามการทีเ่ศรษฐกจิโลกเริม่ส่งสญัญาณการฟ้ืนตวัประกอบกบัการทีเ่ศรษฐกจิอนิเดยีปรบัตวัดขีึน้อย่าง

ต่อเนือ่ง แสดงให้เหน็ถงึความเป็นไปได้สงูทีก่ารลงทนุจากอนิเดยีในไทยจะปรบัตวัเพิม่ขึน้ในปี 2553

 จากการเปิดเผยของนายสาธติ เซกาล ประธานสมาคมนกัธรุกจิอนิเดยี-ไทย ถงึแนวโน้มการลงทนุ

ของอินเดียในไทย นายสาธิตเห็นว่าในเวลานี้นักลงทุนอินเดียให้ความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น 

เนือ่งจากเลง็เหน็ถงึศกัยภาพของไทยทีจ่ะเป็นฐานการผลติเพือ่ส่งออกไปยงัอาเซยีน และจนี นอกจากนีย้งั

เหน็ว่าความตกลงการค้าเสรทีัง้ในกรอบทวภิาคแีละพหภุาค ี ได้แก่ ความตกลงการค้าเสรไีทย-อนิเดยี และ

อาเซียน-อินเดียเป็นกลไกส�าคัญที่จะช่วยดึงดูดการลงทุนจากอินเดียให้เข้ามาในไทยเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี  

สิง่ทีน่กัลงทนุอนิเดยีห่วงกงัวลในขณะนี ้คอื ความชดัเจนในการแก้ไขปัญหากรณกีารลงทนุในนคิมอตุสาหกรรม

มาบตาพดุ

 ส�าหรบัอตุสาหกรรมที่ไทยจะชกัจงูให้นกัลงทนุอนิเดยีมาลงทนุไทย ได้แก่ อตุสาหกรรมยานยนต์

และชิน้ส่วน อตุสาหกรรมการเกษตรและอาหารแปรรปู ไอทแีละซอฟต์แวร์ สิง่ทอ ยาและเวชภณัฑ์ ปิโตรเคมี 

และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในขณะที่อุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพที่จะออกไปลงทุนในอินเดีย ได้แก่ 

การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (อาทิ ทางหลวง สนามบิน อุโมงค์ รถไฟฟ้าใต้ดิน และการวางท่อประปา 

เป็นต้น) การพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ บรกิารสนบัสนนุการท่องเทีย่ว (อาท ิสปา โรงแรม และร้านอาหารไทย 

เป็นต้น) การผลติอญัมณแีละเครือ่งประดบั และอตุสาหกรรมเกษตรและการแปรรปูอาหาร 

ภาพที ่3.36 จ�านวนและสดัส่วนโครงการลงทนุจากอนิเดยีในไทยปี 2552 จ�าแนกตามขนาดการลงทนุ

ที่มา : สรุปภาวะการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศไทย ณ มกราคม 2553, ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม


