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บทสรุป  

การสํารวจแนวโน้มทางเศรษฐกจิของบริษทัร่วมทุนญี่ปุ่ นในประเทศไทย ประจําคร่ึงปีแรก พ.ศ.2558 

(แนะนําการสํารวจ )  

(เจซีซีบี), การสาํรวจแนวโนม้ทางเศรษฐกิจของบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่นในประเทศไทย จดัทาํข้ึนปีละสองคร้ัง โดยเร่ิมจดัทาํคร้ังแรกในปี 

พ.ศ.2514 (ค.ศ.1971) โดยคณะสาํรวจเศรษฐกิจ หอการคา้ญ่ีปุ่นประจาํประเทศไทย ซ่ึงการสาํรวจน้ีถือไดว้า่เป็นการสาํรวจเดียวท่ี

แสดงถึงสภาพธุรกิจของบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่นในประเทศไทย 

 การสาํรวจ  ครอบคลุมระยะเวลา ตั้งแต่ วนัท่ี  25 พฤษภาคม ถึงวนัท่ี  15 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

 แบบสาํรวจดงักล่าวไดจ้ดัส่งไปยงับริษทัซ่ึงเป็นสมาชิกของหอการคา้ญ่ีปุ่นในประเทศไทย จาํนวน 1,620 บริษทั (ไม่รวม

องค์กรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับรัฐบาล จาํนวน 11 องค์กร) โดยมีจาํนวนบริษทัตอบกลบัทั้งส้ิน 415 บริษทั  คิดเป็นอตัราการตอบ

กลบั  25.6 %. 

 แถลงข่าว  :  วนัองัคารท่ี  28  กรกฎาคม พ.ศ.2558 

1．แม้ดัชนีแนวโน้มเศรษฐกิจ（Di ff usi o n I ndex :  DI）ปรับตัวในทิศทางที่ แ ย่ลง   แต่คาดการณ์ว่าจะมีการ

ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นในระยะต่อไป  

 

  สภาพธุรกิจในช่วงคร่ึงหลงัของปี  พ .ศ . 2557       ปรับตวัในทิศทางท่ีดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงคร่ึงแรกของปี พ .ศ . 2557  

(－20)→(－1)  ในขณะท่ีพบการปรับตวัในทิศทางท่ีแยล่งเลก็นอ้ยในช่วงคร่ึงแรกของปี พ .ศ. 2558  (－1)→(－4)    อยา่งไร     

ก็ตาม  คาดวา่ สภาพธุรกิจโดยรวมจะปรับตวัในทิศทางท่ีดีข้ึนอยา่งชดัเจนในช่วงคร่ึงหลงัของปี พ .ศ. 2558    จากมาตรการ

กระตุน้เศรษฐกิจ   (－4)→(20) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       01: ช่วงคร่ึงแรกของปี    , 02 : ช่วงคร่ึงหลงัของปี 

◆ ดชันีแนวโนม้เศรษฐกิจ DI (Diffusion Index) คือ :  

สัดส่วนของคาํตอบท่ีตอบวา่  "สภาพธุรกิจดีข้ึน "－ "สภาพธุรกิจแยล่ง"  ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบกบัระยะก่อนหนา้ ดงันั้น ในกรณีท่ีความแตกต่างระหวา่งค่า  DI ใน

สองช่วงเวลา มีค่าเป็นบวก  แสดงวา่ สภาพธุรกิจปรับตวัดีข้ึน  แมว้า่เม่ือเปรียบเทียบกบัระยะก่อนหนา้  ค่าท่ีปรากฏจะลดลงก็ตาม 
 

(ตวัอยา่ง)  ในอุตสาหกรรม  X    มีจาํนวนบริษทัท่ีตอบกลบัแบบสาํรวจทั้งส้ิน 50  บริษทั , จาํนวนบริษทัท่ีตอบวา่ “สภาพธุรกิจดีข้ึน”  มีทั้งส้ิน  35 บริษทั  คิดเป็นสัดส่วน  

35/50X100= 70%, , จาํนวนบริษทัท่ีตอบวา่  “ สภาพธุรกิจคงท่ี “  มีทั้งส้ิน  5 บริษทั  คิดเป็นสัดส่วน 5/50X100 = 10 %  และจาํนวนบริษทัท่ีตอบวา่ “ สภาพธุรกิจแยล่ง “  มี

ทั้งส้ิน  10  บริษทั  คิดเป็น   10/50X100 = 20%      ฉะนั้น  ค่า  DI : 70 – 20 = +50 

 

 
ช่วงคร่ึงปีหลงั 2558 

 “ปรับตวัดีข้ึน” ( 41%), “ ไม่เปล่ียนแปลง” (38%), “ปรับตวัแยล่ง” (21%) 

DI = 41% － 21%  =  20 

 

 

 

 

 

ค่าประมาณการ 

ปี 

01 : ช่วงคร่ึงแรกของปี , 02 : ช่วงคร่ึงหลงัของปี 
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2.  การลงทุนด้านโรงงาน และเค ร่ืองจักร  (อตุสาหกรรมการผลิต) 
 

 สดัส่วนของบริษทัท่ีตอบวา่ “ลงทุนเพ่ิม” ดา้นโรงงาน และเคร่ืองจกัร  ในรอบปี  พ.ศ.2558 คิดเป็น 35%  ในขณะท่ีบริษทั    

ท่ีตอบวา่ “ลงทุนคงท่ี” คิดเป็น  24%  และ บริษทัท่ีตอบวา่  “ลงทุนลดลง”   คิดเป็น  37 %      
 

                                           หน่วย: หน่ึงลา้นบาท, %, ( ) คือสัดส่วนของบริษทัท่ีตอบแบบสาํรวจ (%) 

 

 

 

3 .  การส่งออก   (ตอบได้หลายข้อ )   
 

 3.1 แนวโน้มการส่งออก     
 

 สัดส่วนของบริษัท ท่ีตอบว่าแนวโนม้การส่งออกจะ  “เพ่ิมข้ึน” ในช่วงคร่ึงหลงัของปี พ.ศ. 2558 คิดเป็น  38%  และ

บริษทัท่ีตอบวา่แนวโนม้การส่งออกจะ “คงท่ี “  คิดเป็น  44%    ในขณะท่ี  17%  ตอบวา่  แนวโนม้การส่งออกจะ “ลดลง”    

 
 

                                                      หน่วย : จาํนวนบริษทั, ( ) สัดส่วนของบริษทัท่ีตอบแบบสาํรวจ (%) 

 
 
 
 
 
 
 

อาหาร 2 (50) 0 (0) 0 (0) 2 (50) 1 (25) 1 (25) 1 (25) 0 (0) 0 (0) 4

สิ่งทอ 6 (55) 0 (0) 1 (9) 5 (45) 4 (36) 1 (9) 1 (9) 0 (0) 0 (0) 11

เคมี 16 (44) 4 (11) 6 (17) 6 (17) 12 (33) 8 (22) 3 (8) 3 (8) 2 (6) 36

เหล็กและอโลหะ 5 (26) 1 (5) 2 (11) 2 (11) 13 (68) 1 (5) 0 (0) 1 (5) 0 (0) 19

เครื่องจักรทั่วไป 4 (33) 1 (8) 1 (8) 2 (17) 5 (42) 3 (25) 2 (17) 0 (0) 1 (8) 12

เครื่องจักรไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ 20 (50) 4 (10) 7 (18) 9 (23) 14 (35) 6 (15) 2 (5) 2 (5) 2 (5) 40

เครื่องจักรที่ใช้ในการขนส่ง 17 (37) 4 (9) 4 (9) 9 (20) 20 (43) 9 (20) 5 (11) 2 (4) 2 (4) 46

อื่นๆ 14 (36) 2 (5) 4 (10) 8 (21) 18 (46) 7 (18) 2 (5) 2 (5) 3 (8) 39

รวมอุตสาหกรรมการผลิต 84 (41) 16 (8) 25 (12) 43 (21) 87 (42) 36 (17) 16 (8) 10 (5) 10 (5) 207

บริษัทการค้า 19 (31) 3 (5) 7 (11) 9 (15) 34 (55) 9 (15) 3 (5) 2 (3) 4 (6) 62

อื่นๆ 5 (38) 0 (0) 2 (15) 3 (23) 4 (31) 4 (31) 1 (8) 0 (0) 3 (23) 13

รวมอุตสาหกรรมอื่นๆ 24 (32) 3 (4) 9 (12) 12 (16) 38 (51) 13 (17) 4 (5) 2 (3) 7 (9) 75

รวมทั้งสิ้น 108 (38) 19 (7) 34 (12) 55 (20) 125 (44) 49 (17) 20 (7) 12 (4) 17 (6) 282

คงที่
10 ~ 20 %

ลดลงเพิ่มขึ้น
ประเภทอุตสาหกรรม

10 ~ 20 % <10 % >20 %
รวม

>20 % <10 %
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    3.2  ตลาดส่งออกที่มี ลู่ทางสดใสในอนาคต   
 

 บริษทัส่วนใหญ่ตอบวา่  “ อินโดนีเซีย”  คิดเป็น 49%  รองลงมา คือ “ เวยีดนาม ”  คิดเป็น 38%  ,  “ อินเดีย ” คิดเป็น 34% , 

“ พม่า ”  คิดเป็น  30%   และ “กมัพชูา“  คิดเป็น  22%. 

 
                                                                                                                                  หน่วย : จาํนวนบริษทั, ( ) สัดส่วนของบริษทัท่ีตอบแบบสาํรวจ (%)     

  

 
      

 

4． ปัญหา/ความท้าทายด้านการบริหาร  (ตอบได้หลายข้อ) 

 บริษทัส่วนใหญ่ตอบวา่  “ การแข่งขนักบับริษทัอ่ืนรุนแรงข้ึน”  คิดเป็น 73%  รองลงมา คือ “ ขาดแคลนบุคลากรระดบั

ผูจ้ดัการ”  คิดเป็น  52%  และ “ค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากรเพ่ิมสูงข้ึน” คิดเป็น  47%   

 

 หากพิจารณาอุตสาหกรรมแต่ละประเภท  ในอุตสาหกรรมการผลิตนั้น  บริษทัท่ีตอบวา่ “ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน” 

เป็นประเด็นปัญหาและความทา้ทายดา้นการบริหาร คิดเป็น 35%   ในขณะท่ีอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีมิใช่อุตสาหกรรมการผลิต

นั้นตอบวา่  “การเปล่ียนงานของพนกังาน”  คิดเป็น  34%    
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99 (48) 73 (35) 75 (36) 52 (25) 37 (18) 29 (14) 32 (15) 33 (16) 30 (14) 27 (13) 25 (12) 22 (11) 21 (10) 20 (10) 9 (4) 624 207

38 (51) 33 (45) 20 (27) 32 (43) 25 (34) 18 (24) 12 (16) 8 (11) 6 (8) 5 (7) 6 (8) 4 (5) 2 (3) 0 (0) 5 (7) 226 74

137 (49) 106 (38) 95 (34) 84 (30) 62 (22) 47 (17) 44 (16) 41 (15) 36 (13) 32 (11) 31 (11) 26 (9) 23 (8) 20 (7) 14 (5) 850 281

รวมอุตสาหกรรมการผลิต

รวมอุตสาหกรรมอื่นๆ

ประเทศ

ลําดับในครั้งนี้

ลําดับในครั้งก่อน

1 2 3 4

ลําดับในสองครั้งก่อน

4 11

รวมทั้งสิ้น

21 3

5 6 137 8

7685 13

1411 12

1214

9

อินโดนีเซีย อินเดีย พม่า กัมพูชา มาเลเซีย ลาว
ตะวันออก

กลาง
สิงคโปร์เวียดนาม ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป

อเมริกากลาง

และอเมริกาใต้

10

จีน ฟิลิปปินส์

10

9

141 2 3 4 6 9

15

15

5 7 10 8 11 13 12 16
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5 .  ข้อเ รียกร้องที่มี ต่อรัฐบาลไทย   (ตอบได้หลายข้อ)  
 

 บริษทัส่วนใหญ่ตอบวา่  “ รักษาความมัน่คง , เสถียรภาพทางการเมือง และความปลอดภยัของสถานการณ์บา้นเมือง”  คิดเป็น  

67%  รองลงมา คือ  ส่งเสริม และผลกัดนัมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ” คิดเป็น  66%  ,  “พฒันา และปรับเปล่ียนการใชง้านท่ี

เก่ียวขอ้งกบัระบบภาษีศุลกากร”   คิดเป็น 42%    และ  “พฒันาระบบสาธารณูปโภคในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ  และปริมณฑล”  

คิดเป็น  39%.   
 

 หากพิจารณาอุตสาหกรรมแต่ละประเภท    ในอุตสาหกรรมการผลิตนั้น     พบวา่ “ เสถียรภาพของอตัราแลกเปล่ียน”   เป็น

ประเด็นขอ้เรียกร้องท่ีมีต่อรัฐบาลไทย   คิดเป็น  30%   ส่วนในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีมิใช่อุตสาหกรรมการผลิต  พบวา่ “ ผอ่น

ปรนกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว”     คิดเป็น 33%     และ “ แกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการขอใบอนุญาตทาํงานและ

วซ่ีา ” คิดเป็น  25%    

 
                                                                หน่วย : จาํนวนบริษทั, ( ) สดัส่วนของบริษทัท่ีตอบแบบสาํรวจ (%) 

 
 

                       *(หมายเหตุ)  " ส่งเสริม และผลกัดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ "  เป็นตัวเลือกท่ีเพ่ิมเข้ามาในการสาํรวจคร้ังนี ้     

1 1
รักษาความมั่นคง , เสถียรภาพทางการเมืองและความปลอดภัยของสถานการณ์

บ้านเมือง
144 (64) 132 (70) 276 (67)

 - 2 ส่งเสริม และผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 143 (64) 128 (68) 271 (66)

2 3 พัฒนา และปรับเปลี่ยนการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับระบบภาษีศุลกากร 102 (46) 73 (39) 175 (42)

3 4 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 79 (35) 83 (44) 162 (39)

4 5 ผ่อนปรนกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 39 (17) 63 (33) 102 (25)

9 6 เสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน 67 (30) 27 (14) 94 (23)

6 7 พัฒนา และปรับเปลี่ยนการใช้งานระบบภาษี อาทิ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ฯลฯ 56 (25) 37 (20) 93 (23)

7 8 ปรับปรุง และพัฒนาด้านการศึกษา / ทรัพยากรมนุษย์ 57 (25) 34 (18) 91 (22)

5 9 แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตทํางานและวีซ่า 33 (15) 47 (25) 80 (19)

8 10 ดําเนินมาตรการป้องกันเหตุอุทกภัยอย่างจริงจัง 44 (20) 29 (15) 73 (18)

11 10
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 

(เช่น CLMV และอินเดีย)
33 (15) 40 (21) 73 (18)

13 12 เตรียมความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคด้านโทรคมนาคม 36 (16) 36 (19) 72 (17)

9 13 ส่งเสริมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ  อาทิ FTA ,  EPA 43 (19) 21 (11) 64 (15)

12 13 ป้องกันข้อพิพาทด้านแรงงาน 55 (25) 9 (5) 64 (15)

14 15 ส่งเสริมการจ้างงานแรงงานต่างชาติ 19 (8) 14 (7) 33 (8)

15 16 ส่งเสริมการตั้งสํานักงานในภูมิภาค (IHQ, ITC ฯลฯ) 6 (3) 14 (7) 20 (5)

16 17 การคุ้มครองสิทธิ�ในทรัพย์สินทางปัญญา 2 (1) 4 (2) 6 (1)

- - อื่นๆ 8 (4) 4 (2) 12 (3)

966 795 1,761

224 189 413 (100)จํานวนบริษัทที่ตอบแบบสํารวจ

ลําดับในครั้งก่อน ลําดับในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น

รวม

รวมอุตสาหกรรมการผลิต รวมอุตสาหกรรมอื่นๆ
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6. ผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท (เทยีบกบัเงินเยน และเงินสกลุอ่ืนของประเทศเพือ่นบ้าน) 

    

    6.1 ผลกระทบจากการแข็งค่าของเงนิบาท  (เทยีบกบัเงนิเยน  และเงนิสกลุอืน่ของประเทศเพือ่นบ้าน) 

 

 จากการสาํรวจเร่ืองผลกระทบจากการแขง็ค่าของเงินบาท (เทียบกบัเงินเยน และเงินสกลุอ่ืนของประเทศเพ่ือนบา้น)   พบวา่ 

บริษทัตอบวา่ “ผลกระทบเชิงลบ” คิดเป็น 35%    รองลงมา  คือ  “ผลกระทบเชิงบวก”  คิดเป็น  27% และ   “ไม่มีผลกระทบ        

อะไรเป็นพิเศษ”   คิดเป็น  38%      

                                                             หน่วย: จาํนวนบริษทั, ( ) คือสดัส่วนของบริษทัท่ีตอบแบบสาํรวจ (%)   
                  

 

 
 

 
 

  

 

 

    6.2  ผลกระทบจากการแข็งค่าของเงนิบาท (เทยีบกบัเงนิเยน  และเงนิสกลุอืน่ของประเทศเพือ่นบ้าน) ทีม่ต่ีอการดาํเนินธุรกจิ 

 

 จากการสาํรวจเร่ืองผลกระทบจากการแขง็ค่าของเงินบาท (เทียบกบัเงินเยน  และเงินสกลุอ่ืนของประเทศเพ่ือนบา้น) ท่ีมีต่อ

การดาํเนินธุรกิจ  ในแง่ผลกระทบเชิงลบนั้น   พบวา่บริษทัส่วนใหญ่ตอบวา่ “แรงกดดนัในการขอลดราคาจากลูกคา้เพ่ิมข้ึน ”

 คิดเป็น  24%    ส่วนในแง่ของผลกระทบเชิงบวกนั้น   บริษทัส่วนใหญ่ตอบวา่  “ตน้ทุนในการจดัซ้ือลดลง ” คิดเป็น  41% 

 

                                                                                                หน่วย: จาํนวนบริษทั, ( ) คือสดัส่วนของบริษทัท่ีตอบแบบสาํรวจ (%) 

 
 
 
 

 

 

ประเภทอุตสาหกรรม ผลกระทบเชิงลบ ผลกระทบเชิงบวก 
ไม่มีผลกระทบ

อะไรเป็นพิเศษ 

จาํนวน

บริษทัท่ีตอบ

แบบสาํรวจ 

รวมอุตสาหกรรมการผลติ 92 (40) 66 (29) 71 (31) 229 

รวมอุตสาหกรรมอืน่ๆ 54 (28) 49 (26) 87 (46) 190 

รวมทั้งส้ิน 146 (35) 115 (27) 158 (38) 419 
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6.3 มาตรการรองรับต่อกรณีเงนิบาทแข็งค่าในระยะกลาง  และระยะยาว    

 จากการสาํรวจเร่ืองมาตรการรองรับต่อกรณีเงินบาทแขง็ค่าในระยะกลาง และระยะยาว  พบวา่บริษทัส่วนใหญ่ตอบวา่  

“ไม่มีมาตรการรองรับเป็นพิเศษ”  คิดเป็น  49%   รองลงมา  คือ  “ ขยายกรอบอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้หรือระยะเวลา” 

 คิดเป็น 16%   และ “ลดขนาดธุรกิจในประเทศไทย (ลงทุนเคร่ืองจกัร, บุคลากร)   คิดเป็น  14% 

                                                     หน่วย: จาํนวนบริษทั, ( ) คือสัดส่วนของบริษทัท่ีตอบแบบสาํรวจ (%) 

 

                 

          

  

              

 

 

7.  อุตสาหกรรมทีค่าดว่าจะมีอนาคตสดใดในระยะกลาง   (ตอบได้หลายข้อ) 
 จากการสาํรวจเร่ืองอุตสาหกรรมท่ีคาดวา่จะมีอนาคตสดใสในระยะกลาง (ตอบไดห้ลายขอ้)  พบวา่บริษทัส่วนใหญ่ ตอบวา่  

“ อุตสาหกรรมยานยนต ์ ”  คิดเป็น  37%  รองลงมา คือ  “อุตสาหกรรมดา้นการท่องเท่ียวและการเดินทาง”  คิดเป็น 24% , 

“อุตสาหกรรมการแพทยแ์ละสวสัดิการ”  คิดเป็น  24%   และ “ อุตสาหกรรมอาหาร”  คิดเป็น 23% 

 หากพิจารณาอุตสาหกรรมแต่ละประเภท  ในอุตสาหกรรมการผลิตนั้น  บริษทัท่ีตอบวา่  “ อุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรไฟฟ้า

และอิเลก็ทรอนิกส์  ”  คิดเป็น 21%   ส่วนในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีมิใช่อุตสาหกรรมการผลิต     พบวา่บริษทัท่ีตอบวา่   

“อุตสาหกรรมขนส่ง”  คิดเป็น 21% 

 
                       หน่วย: จาํนวนบริษทั, ( ) คือสัดส่วนของบริษทัท่ีตอบแบบสาํรวจ (%) 

 

อุตสาหกรรมที่คาดว่าจะมีอนาคตสดใดในระยะกลาง

1 ยานยนต์ 89 (44) 49 (30) 138 (37)

2 การท่องเที่ยวและการเดินทาง 45 (22) 45 (27) 90 (24)

3 การแพทย์และสวัสดิการ 33 (16) 55 (33) 88 (24)

4 อาหาร 44 (22) 40 (24) 84 (23)

5  เครื่องจักรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 43 (21) 22 (13) 65 (18)

6 การสื่อสาร 27 (13) 31 (19) 58 (16)

7 การขนส่ง 21 (10) 35 (21) 56 (15)

8 บริการด้านงานวิจัย , เทคโนโลยีและเฉพาะทาง 26 (13) 19 (11) 45 (12)

9 การโรงแรมและภัตตาคาร 18 (9) 25 (15) 43 (12)

10 การเงิน, ประกันภัยและหลักทรัพย์ 17 (8) 25 (15) 42 (11)

10 การก่อสร้างและงานวิศวกรรม 26 (13) 16 (10) 42 (11)

รวม 517 481 998

จํานวนบริษัทที่ตอบแบบสํารวจ 203 166 369 (100)

ลําดับ รวมอุตสาหกรรมการผลิต รวมอุตสาหกรรมอื่นๆ   รวมทั้งสิ้น

1 ไม่มีมาตรการรองรับเป็นพิเศษ 87 (40) 107 (60) 194 (49)

2 ขยายกรอบอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าหรือระยะเวลา 36 (16) 26 (15) 62 (16)

3 ลดขนาดธุรกิจในประเทศไทย (ลงทุนเครื่องจักร, บุคคลากร ฯลฯ) 34 (16) 21 (12) 55 (14)

4
ปรับเปลี่ยน /เพิ่มความหลากหลายของประเทศแหล่งนําเข้า (กระจายความ

เสี่ยง)
41 (19) 13 (7) 54 (14)

5
ปรับเปลี่ยน/เพิ่มความหลากหลายของประเทศเป้าหมายการส่งออก 

(กระจายความเสี่ยง)
33 (15) 10 (6) 43 (11)

6  เพิ่มขนาดธุรกิจในประเทศไทย (ลงทุนเครื่องจักร, บุคคลากร ฯลฯ) 18 (8) 11 (6) 29 (7)

7 ลดอัตราการใช้กําลังการผลิตในประเทศไทย 13 (6) 6 (3) 19 (5)

8 เพิ่มอัตราการใช้กําลังการผลิตในประเทศไทย 13 (6) 3 (2) 16 (4)

9 อื่นๆ 10 (5) 9 (5) 19 (5)

285 206 491

219 179 398 (100)จํานวนบริษัทที่ตอบแบบสํารวจ

   รวมทั้งสิ้นรวมอุตสาหกรรมการผลิต รวมอุตสาหกรรมอื่นๆลําดับ มาตรการรองรับต่อกรณีเงินบาทแข็งค่าในระยะกลาง  และระยะยาว

รวม
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8. เขตเศรษฐกจิพเิศษ  และเขตเศรษฐกจิเฉพาะ (SEZ)   
  

    8.1 ความสนใจในเขตเศรษฐกจิพเิศษ   และเขตเศรษฐกจิเฉพาะ  (SEZ)  (ตอบได้หลายข้อ) 

 จากการสาํรวจเร่ืองความสนใจในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ(SEZ)   พบวา่บริษทัท่ีตอบวา่ “ สนใจในแง่

ของทาํเลท่ีตั้งสาํหรับโรงงาน  ”คิดเป็น   4%  ,  “สนใจในแง่ของธุรกิจท่ีต่อเน่ืองจากการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และเขต

เศรษฐกิจเฉพาะ (SEZ) เช่น การกระจายสินคา้, สาธารณูปโภค ฯลฯ  ”คิดเป็น  14%     ในขณะท่ีบริษทัท่ีตอบวา่   “ไม่สนใจ ”      

คิดเป็น  56%   และ “ ยงัไม่ทราบรายละเอียดท่ีชดัเจน”  คิดเป็น  29% 

      

                                                                          หน่วย: จาํนวนบริษทั, ( ) คือสดัส่วนของบริษทัท่ีตอบแบบสาํรวจ (%)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8.2  เขตเศรษฐกจิพเิศษ  และเขตเศรษฐกจิเฉพาะ (SEZ) ทีส่นใจ  (ตอบได้หลายข้อ) 

 จากการสาํรวจเร่ืองเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ (SEZ) ท่ีสนใจ       พบวา่บริษทัส่วนใหญ่ตอบวา่  

“กาญจนบุรี” คิดเป็น  59%   รองลงมา  คือ  “สระแกว้”   คิดเป็น 42%  ,“มุกดาหาร”  คิดเป็น  25% , “ตาก”  คิดเป็น 24%  

และ “ หนองคาย” คิดเป็น 24%                                 

                                                                                                                                                

                     * หมายเหตุ :  คาํถามนี ้   เฉพาะบริษัทท่ีตอบว่า  “สนใจในแง่ของทาํเลท่ีต้ังสาํหรับโรงงาน” หรือ “สนใจในแง่ของธุรกิจท่ีต่อเน่ืองจาก     

การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ(SEZ)   เช่น การกระจายสินค้า, สาธารณูปโภค ฯลฯ” ในคาํถามข้อ   8-1   เท่าน้ัน 

 
                                       หน่วย: จาํนวนบริษทั, ( ) คือสดัส่วนของบริษทัท่ีตอบแบบสาํรวจ (%) 
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    8.3  เหตุผลทีใ่ห้ความสนใจในเขตเศรษฐกจิพเิศษ   และเขตเศรษฐกจิเฉพาะ (SEZ)   (ตอบได้หลายข้อ) 

 จากการสาํรวจเร่ืองเหตผุลท่ีใหค้วามสนใจในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ (SEZ) พบวา่บริษทัส่วนใหญ่

ตอบวา่ “ สิทธิประโยชน์ท่ีจูงใจ อาทิ  การลดอตัราภาษีนิติบุคคล”  คิดเป็น 44%   รองลงมา  คือ  “ตั้งอยูใ่กลก้บัตลาดใน

ประเทศเพ่ือนบา้น“   คิดเป็น  31%  ,  “ จดัหาแรงงานไดส้ะดวก  ”คิดเป็น  25%   และ “อาจจะสามารถลดตน้ทุนดา้น

แรงงานได ้“  คิดเป็น 25% 

 

    * หมายเหตุ :  คาํถามนี ้  เฉพาะบริษัทท่ีตอบว่า  “สนใจในแง่ของทาํเลท่ีต้ังสาํหรับโรงงาน”  ในคาํถามข้อ   8-1   เท่าน้ัน 

            หน่วย: จาํนวนบริษทั, ( ) คือสดัส่วนของบริษทัท่ีตอบแบบสาํรวจ (%) 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    8.4  เงือ่นไขทีเ่ป็นแรงจูงใจความสนใจในเขตเศรษฐกจิพเิศษ  และเขตเศรษฐกจิเฉพาะ (SEZ)   (ตอบได้หลายข้อ) 

 จากการสาํรวจเร่ืองเง่ือนไขท่ีเป็นแรงจูงใจความสนใจในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ (SEZ)  พบวา่ บริษทั

ส่วนใหญ่ตอบวา่ “ขยายประเภทธุรกิจท่ีจะไดรั้บสิทธิพิเศษภายใตก้ารส่งเสริมการลงทุนของ BOI” คิดเป็น  32% รองลงมา   

คือ “พฒันา/ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการขนส่งระหวา่งเขตเศรษฐกิจ  และพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ/ท่าเรือแหลมฉบงั”  คิด

เป็น  29% , “ ความพร้อม และเพียงพอของกาํลงัแรงงาน“  คิดเป็น  28%  และ “สิทธิพิเศษท่ีจูงใจมากข้ึนในการลงทุน อาทิ 

ลดอตัราภาษีนิติบุคคล” คิดเป็น  27% 

 

 หากพิจารณาอุตสาหกรรมแต่ละประเภท    ในอุตสาหกรรมการผลิตนั้น  บริษทัท่ีตอบวา่  “ การพฒันาความพร้อมของนิคม

อุตสาหกรรม ”  คิดเป็น  30%      ในขณะท่ีอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีมิใช่อุตสาหกรรมการผลิตนั้น    บริษทัท่ีตอบวา่  “ การเขา้

ไปลงทุนของบริษทัลูกคา้ในเขตเศรษฐกิจ ฯ ”    คิดเป็น  29%        
 

    * หมายเหตุ :  คาํถามนี ้  เฉพาะบริษัทท่ีตอบว่า  “ไม่สนใจ”  ในคาํถามข้อ   8-1   เท่าน้ัน 

                                                                              หน่วย: จาํนวนบริษทั, ( ) คือสดัส่วนของบริษทัท่ีตอบแบบสาํรวจ (%) 

 

  รวมทั้งสิ้น

1 ขยายประเภทธุรกิจที่จะได้รับสิทธิพิเศษภายใต้การส่งเสริมการลงทุนของ  BOI 34 (37) 9 (22) 43 (32)

2
พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งระหว่างเขตเศรษฐกิจ  และพื้นที่

กรุงเทพฯ/ท่าเรือแหลมฉบัง
27 (29) 12 (29) 39 (29)

3 ความพร้อม และเพียงพอของกําลังแรงงาน 30 (32) 7 (17) 37 (28)

4 สิทธิพิเศษที่จูงใจมากขึ้นในการลงทุน อาทิ ลดอัตราภาษีนิติบุคคล 28 (30) 8 (20) 36 (27)

5 การพัฒนา /ความพร้อมของนิคมอุตสาหกรรม 28 (30) 4 (10) 32 (24)

6 การเข้าไปลงทุนของบริษัทลูกค้าในเขตเศรษฐกิจ ฯ 19 (20) 12 (29) 31 (23)

7 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการอยู่อาศัยของชาวต่างชาติ 22 (24) 5 (12) 27 (20)

8 ความพร้อมของกําลังแรงงานราคาถูก 22 (24) 4 (10) 26 (19)

9 การปรับปรุงการเชื่อมต่อระบบฮาร์ดแวร์และระบบซอฟท์แวร์กับประเทศเพื่อนบ้าน 5 (5) 12 (29) 17 (13)

10 ที่ดิน  และค่าเช่าราคาถูก 12 (13) 4 (10) 16 (12)

  - อื่นๆ 20 (22) 6 (15) 26 (19)

รวม 247 83 330

จํานวนบริษัทที่ตอบแบบสํารวจ 93 41 134 (100)

รวมอุตสาหกรรมการผลิต รวมอุตสาหกรรมอื่นๆ

เงื่อนไขที่เป็นแรงจูงใจความสนใจในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ

(SEZ)ลําดับ
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9. ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 
 

   9 .1 ผลกระทบจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน(AEC) 

 จากการสาํรวจเร่ืองผลกระทบจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   พบวา่บริษทัท่ีตอบวา่    

“ไดรั้บผลกระทบแลว้”  คิดเป็น  3% ,  “ ขณะน้ียงัมิไดรั้บผลกระทบ  แต่คาดวา่จะไดรั้บผลกระทบในอนาคต”  คิดเป็น 

66% นอกจากน้ีบริษทัท่ีตอบวา่  “ ขณะน้ียงัมิไดรั้บผลกระทบ  รวมถึงคงมิไดรั้บผลกระทบในอนาคตดว้ยเช่นกนั ”  คิดเป็น 

13%   ในขณะท่ีบริษทัท่ีตอบวา่  “ยงัไม่ทราบ”   คิดเป็น   17%       

                      
                                                                                                                                                       หน่วย: จาํนวนบริษทั, ( ) คือสดัส่วนของบริษทัท่ีตอบแบบสาํรวจ (%)                         

 
 
     9.2 ผลกระทบทีจ่ะมต่ีอธุรกจิ  จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน(AEC) 

 จากการสาํรวจเร่ืองผลกระทบท่ีจะมีต่อธุรกิจ จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   ในแง่

ผลกระทบเชิงบวกนั้น  บริษทัส่วนใหญ่ตอบวา่ “ขยายตลาดส่งออก )จากการลดอตัราภาษี ฯลฯ( ” คิดเป็น 50%   รองลงมา  

คือ “ปรับปรุงการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพจากกระบวนการท่ีง่ายข้ึน (เช่น พิธีการศุลกากร  เป็นตน้)” คิดเป็น 47%   

ส่วนผลกระทบในเชิงลบนั้น  บริษทัส่วนใหญ่ตอบวา่ “การแข่งขนัของตลาดภายในประเทศสูงข้ึน (จากการลดอตัราภาษี 

ฯลฯ)  คิดเป็น 38% รองลงมา  คือ “ความสบัสนจากการเปล่ียนแปลงของระบบการปฏิบติังาน และกฏระเบียบ ฯลฯ”       

คิดเป็น  32%     
 

                          หน่วย: จาํนวนบริษทั, ( ) คือสดัส่วนของบริษทัท่ีตอบแบบสาํรวจ (%)                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขยายตลาดส่งออก (จากการลดอัตราภาษี ฯลฯ) 91 (55) 49 (42) 140 (50)

ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพจากกระบวนการที่ง่ายขึ้น (เช่น พิธีการ

ศุลกากร  เป็นต้น)
77 (47) 55 (47) 132 (47)

ความหลากหลายของบริษัทคู่ค้า  และต้นทุนที่ลดลง (จากการลดอัตราภาษี ฯลฯ)
83 (51) 38 (32) 121 (43)

พัฒนา และการปรับยุทธศาสตร์ทางด้านการขายใน ASEAN หรืออนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง

รวมเป็นตลาดเดียวด้านสินค้า และบริการ
37 (23) 58 (49) 95 (34)

การกําจัดอุปสรรคทางธุรกิจผ่านการผ่อนปรน /แก้ไขกฎระเบียบ และการปฎิรูปทาง

กฎหมาย
41 (25) 49 (42) 90 (32)

พัฒนา และปรับกลยุทธ์ทางการผลิต/การจัดซื้อใน ASEAN หรืออนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง

เป็นฐานการผลิตเดียว
34 (21) 32 (27) 66 (23)

เสริมสร้าง/ปรับปรุงการเชื่อมโยงผ่านการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (เส้นทาง

ระเบียงเศรษฐกิจ : Economic Corridor ฯลฯ)
30 (18) 29 (25) 59 (21)

ปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลาย (ข้อมูลว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ, กฏ

ระเบียบ ฯลฯ)
12 (7) 19 (16) 31 (11)

อื่นๆ 1 (1) 2 (2) 3 (1)

การแข่งขันของตลาดภายในประเทศสูงขึ้น (จากการลดอัตราภาษี ฯลฯ) 68 (41) 39 (33) 107 (38)

ความสับสนจากการเปลี่ยนแปลงของระบบการปฏิบัติงาน และกฏระเบียบ ฯลฯ 48 (29) 41 (35) 89 (32)

การแข่งขันในตลาดส่งออกสูงขึ้น (จากการลดอัตราภาษี ฯลฯ) 46 (28) 22 (19) 68 (24)

 ขั้นตอนกระบวนการทํางานที่เพิ่มขึ้น 27 (16) 21 (18) 48 (17)

อื่นๆ 2 (1) 0 (0) 2 (1)

597 454 1051

164 118 282 (100)

   รวมทั้งสิ้น

ผล
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ผลกระทบที่จะมีต่อธุรกิจ  จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) รวมอุตสาหกรรมอื่นๆ

ผล
กร

ะท
บเ

ชิง
ลบ

รวม

รวมอุตสาหกรรมการผลิต

จํานวนบริษัทที่ตอบแบบสํารวจ
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  9.3 ประเดน็ความท้าทายต่อธุรกจิ  ในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน )AEC)  สําหรับระยะเวลา 10 ปี

ข้างหน้า 

 

 เร่ืองประเดน็ความทา้ทายต่อธุรกิจ  ในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  สาํหรับระยะเวลา 

10 ปีขา้งหนา้    พบวา่ บริษทัส่วนใหญ่ตอบวา่ “  การอาํนวยความสะดวกทางการคา้ (รวมถึงพิธีการทางศุลกากรท่ีง่ายข้ึน , 

การบูรณาการกฏวา่ดว้ยแหล่งกาํเนิด ฯลฯ)”   คิดเป็น  62%  รองลงมา คือ  “การยกเลิกอุปสรรคทางการคา้ท่ีมิใช่มาตรการ

ทางดา้นภาษี  (การยกเลิกมาตรการขอ้จาํกดัดา้นการคา้ อาทิ การออกใบอนุญาต, กฎเกณฑม์าตรฐาน ฯลฯ)”  คิดเป็น 45%  ,  

“ เสริมสร้างการเช่ือมโยงผา่นการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นสาธารณูปโภค อาทิ ทางด่วน, ท่าเรือ ฯลฯ” คิดเป็น 38%   

และ “การปรับประสานระบบทางภาษีใหเ้ป็นระบบเดียวกนั (ป้องกนัภาษีซํ้ าซอ้น ฯลฯ)  คิดเป็น  33% 

 หากพิจารณาอุตสาหกรรมแต่ละประเภท  ในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่อุตสาหกรรมการผลิตนั้น  บริษทัตอบวา่ “การ    

ผอ่นปรน หรือยกเลิกขอ้บงัคบัการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสาํหรับอุตสาหกรรมบริการ ”  คิดเป็น  38%     

 
       หน่วย: จาํนวนบริษทั, ( ) คือสดัส่วนของบริษทัท่ีตอบแบบสาํรวจ(%)    

                    
  

1
การอํานวยความสะดวกทางการค้า (รวมถึงพิธีการทางศุลกากรที่ง่ายขึ้น , การบูรณาการกฏว่าด้วย

แหล่งกําเนิด ฯลฯ)
154 (70) 93 (51) 247 (62)

2
การยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่มาตรการทางด้านภาษี  (การยกเลิกมาตรการข้อจํากัดด้าน

การค้า อาทิ การออกใบอนุญาต , กฎเกณฑ์มาตรฐาน ฯลฯ)
99 (45) 81 (45) 180 (45)

3
เสริมสร้างการเชื่อมโยงผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค อาทิ ทางด่วน , ท่าเรือ

 ฯลฯ
85 (39) 67 (37) 152 (38)

4 การปรับประสานระบบทางภาษีให้เป็นระบบเดียวกัน (ป้องกันภาษีซํ้าซ้อน ฯลฯ) 75 (34) 57 (31) 132 (33)

5  การเคลื่อนย้ายบุคคลโดยเสรี (ผู้ชํานาญการ , แรงงานที่มีฝีมือ) 58 (26) 56 (31) 114 (29)

6 การเคลื่อนย้ายบุคคลโดยเสรี  (แรงงานไร้ฝีมือ) 62 (28) 35 (19) 97 (24)

7 การอบรม พัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล 45 (21) 41 (23) 86 (22)

7 การผ่อนปรน หรือยกเลิกข้อบังคับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสําหรับอุตสาหกรรมบริการ 18 (8) 68 (38) 86 (22)

9
 การปรับประสานมาตรฐาน /ระบบการออกใบอนุญาต (การนําระบบที่ใช้ร่วมกันใน ASEAN เข้ามา

ใช้ ฯลฯ)
42 (19) 22 (12) 64 (16)

10
การส่งเสริมเรื่องความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในในวงกว้าง รวมถึงประเทศที่อยู่นอกเขต/

ภูมิภาค ASEAN   (เช่น RCEP เป็นต้น)
36 (16) 24 (13) 60 (15)

11
การเปิดเสรี/รวมกลุ่มทางการเงิน/ตลาดทุนในภูมิภาค (การระดมทุนระหว่างประเทศ, การจําหน่าย

ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ฯลฯ)
13 (6) 36 (20) 49 (12)

12 การพัฒนา  และปรับประสานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา 12 (5) 9 (5) 21 (5)

13
การจัดซื้อ/จัดหาแหล่งพลังงานร่วมกัน  (รวมถึงความพัฒนาโรงไฟฟ้า , แหล่งพลังงานในภูมิภาค 

ASEAN)
15 (7) 2 (1) 17 (4)

14
การพัฒนา /การปรับประสานโยบายภายในภูมิภาค อาทิ มาตรการด้านการแข่งขัน , มาตรการด้าน

การคุ้มครองผู้บริโภค ฯลฯ
8 (4) 8 (4) 16 (4)

14
การลดความเหลื่ยมลํ้า (การให้ความช่วยเหลือสนับสนุนประเทศที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่พัฒนาน้อย

ภายในภูมิภาค )
10 (5) 6 (3) 16 (4)

รวม 732 605 1,337

จํานวนบริษัทที่ตอบแบบสํารวจ 219 181 400 (100)

ลําดับ   รวมทั้งสิ้นรวมอุตสากรรมผลิต รวมอุตสาหกรรมอื่น

ประเด็นความท้าทายต่อธุรกิจ  ในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

 สําหรับระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า


