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ttb analytics ประเมินปี 2566  ถึงเวลาผู้ประกอบการไทย...ตอ้งลงทุน... 

 

ttb analytics ประเมินปี 2566 ผู้ประกอบการไทยเตรียมขยับการลงทุน โดยพบว่า 25% ของผู้ประกอบการ พร้อม

ลงทุนในสินทรัพย์และเงินทุนหมุนเวียนเพ่ิม ในขณะที่ 31% ของผู้ประกอบการจ าเป็นต้องลงทุนเพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการด าเนินงาน ชี้ผู้ประกอบการในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้้งภาคตะวันออกมีความ

พร้อมลงทุนด้านสินทรัพย์และเงินทุนหมุนเวียน ในขณะที่ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ มีความพร้อมที่จะลงทุนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ิม เพ่ือเสริมสภาพคล่องทางธรุกิจ 
 

ในปี 2566 ธุรกิจไทยกลับมามีความหวังอีกคร้ัง เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศสามารถกลับมา

ด าเนินงานได้เป็นปกติอีกคร้ัง ภายหลังภาครัฐก าหนดให้โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง นับตั้งแต่ 1 

ตุลาคม 2565 เป็นต้นมา ท าให้สัญญาณการทยอยฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจจากภาคการท่องเที่ยว และการบริโภค

เอกชนเร่ิมฟ้ืนตัวกลับมาอีกคร้ัง 
 

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ประเมินว่าปี 2566 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ 3.6% จากปี 2565 

ที่ขยายตัว 3.2% โดยมีภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคเอกชนกลับมาทยอยฟ้ืนตัว โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยว

ต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยประมาณ 28 ล้านคน ในขณะที่นักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในไทย

คาดว่าจะกลับมาเติบโตเช่นกัน ท าให้รายได้จากการท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 2.25 ล้านล้านบาท เติบโต 80% จากปี 2565  

นอกจากนี้ การที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศสามารถกลับมาเป็นปกติได้ในรอบ 3 ปี นับตั้งแต่มีการระบาด

ของโรคโควิด-19 ท าให้สามารถดึงการบริโภคภาคเอกชนให้ฟ้ืนตัวด้วยเช่นกัน 
 

ผู้ประกอบการไทย 25% พร้อมลงทุนด้วยสินทรัพย์และเงินทุนหมุนเวียน ในขณะท่ี 31% จ าเป็นต้องลงทุนเพ่ือลด

ต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 

ttb analytics ศึกษาความต้องการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในปี 2566 โดยวิเคราะห์การฟ้ืนตัวของรายได้

กิจการ (Total Revenue Index ซึ่งค านวณจากรายได้ผู้ประกอบการปี 2564 เทียบกับปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนโค

วิด-19) เทียบกับอัตราก าไรก่อนหักภาษี (EBIT Margin ปี 2564) โดยใช้ข้อมูลงบการเงินของสถานประกอบการที่มี

รายได้มากกว่า 30 ล้านบาทขึ้นไป จ านวน 103,265 กิจการ ที่รายงานต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยแบ่งการ

ประเมินความต้องการลงทุนของกิจการออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2566 
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ก ลุ่ ม ท่ี  1 กิ จการ ท่ี ต้ องลง ทุน ด้วย สินท รัพ ย์ แล ะ เ งิ น ทุนห มุน เ วี ยน เ พ่ิ ม  (Revenue Index > 100 แล ะ  

% EBIT > 3)  คิดเป็นผู้ประกอบการ 25% ของกิจการท้ังหมด เป็นกลุ่ม “รายได้ฟ้ืนตัวและอัตราก าไรดี” 

ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการลงทุนด้านสินทรัพย์ที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับธุรกิจมากขึ้น อาทิ ขยายโรงงาน 

การลงทุนเคร่ืองจักรเพ่ิม นอกจากนี้ การที่แนวโน้มรายได้ธุรกิจฟ้ืนตัว กลุ่มนี้ยังมีความต้องการลงทุนในเงินทุน

หมุนเวียนเพ่ิมเติม เพ่ือน าไปใช้เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจเติบโตต่อไป ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ 

ขนส่งและโลจิสติกส์ รับเหมาก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ยางพารา เหล็กและโลหะ ไอทีและเทเลคอม บรรจุภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ 

บริการธรุกิจ คอมพิวเตอร์และช้ินส่วน  เคร่ืองจักรและช้ินส่วน 
 

กลุ่มท่ี  2 กิจการท่ีต้องลงทุนด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพ่ิม (Revenue Index > 100 และ % EBIT < 3)  คิดเป็น

ผู้ประกอบการ 24% ของกิจการท้ังหมด เป็นกลุ่ม “รายได้ฟ้ืนตัว แต่อัตราก าไรต่า” ผู้ประกอบการกลุ่มนี้มีแนวโน้ม

รายได้เติบโต จึงมีความต้องการลงทุนในเงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมเพ่ือเสริมสภาพคล่องทางการเงินเพ่ือน าไปซื้อ

วัตถุดิบหรือสต็อกสินค้าไว้เพ่ือรอขาย อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ยังมีอัตราการท าก าไรค่อนข้างต่า 

จ าเป็นต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารด้านการจัดการต้นทุนเพ่ือให้มีก าไรเพ่ิมขึ้น ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจ

อาหารสัตว์ สินค้าเกษตรแปรรูป อาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภค 

 

กลุ่มท่ี 3 กิจการท่ีต้องลงทุนด้านการตลาดเพ่ิม (Revenue Index < 100 และ %EBIT > 3) คิดเป็นผู้ประกอบการ 

21% ของกิจการท้ังหมด เป็นกลุ่ม “รายได้ยังไม่ฟ้ืน แต่อัตราก าไรดี” ผู้ประกอบการกลุ่มนี้มีอัตราการท าก าไร

ค่อนข้างดี แต่รายได้ของกิจการเมื่อเทียบรายได้กับปี 2562 ซึ่งเป็นปีก่อนเกิดการระบาดของโรคโควิด-19  พบว่า

ยังไม่ฟ้ืนตัว ดังนั้น ผู้ประกอบการกลุ่มนี้มีความต้องการลงทุนทางด้านการตลาด เช่น การโฆษณา การผสมผสาน

การขายผ่านออนไลน์และออฟไลน์ ฯลฯ เพ่ือสร้างรายได้ให้เพ่ิมขึ้น ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

กระดาษและส่ิงพิมพ์ ประมง และเฟอร์นิเจอร์ 
 

กลุ่มท่ี 4 กิจการท่ีต้องลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพการด าเนินงาน (Revenue Index < 100 และ %EBIT < 3) คิดเป็น

ผู้ประกอบการ 31% ของกิจการท้ังหมด เป็นกลุ่ม “รายได้ยังไม่ฟ้ืน และอัตราก าไรต่า” ผู้ประกอบการกลุ่มนี้

จ าเป็นต้องลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกิจการ โดยการลงทุนที่ต้องใช้เงินทุน ได้แก่ การน า

เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาช่วยในการบริหารจัดการด้านการผลิต การเงิน และการตลาด  ส่วนการลงทุนที่ ไม่ต้องใช้

เงินทุน ได้แก่ การตรวจสอบกระบวนการผลิตและการขนส่ง โดยมีการส ารวจว่ามีส่วนใดบ้างที่กิจการสามารถเข้า

มาจัดการให้เกิดการประหยัดต้นทุนได้ ทั้งนี้ การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ

โครงสร้างกิจการ และความสามารถทางด้านเงินทุนของกิจการนั้น ๆ ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการอยู่ในกลุ่มธุรกิจ

ท่องเที่ยว พลังงาน  ธรุกิจเคร่ืองดื่ม ร้านค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์และช้ินส่วน และสินค้าแฟชั่น  
 

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ี กรุงเทพฯและปริมณฑล และภาคตะวันออก มีความพร้อมลงทุนด้านสินทรัพย์และ

เงินทุนหมุนเวียน ในขณะท่ีผู้ประกอบการในพ้ืนท่ีภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ส่วนมากมีความพร้อมท่ีจะลงทุนด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือเสริมสภาพคล่องของธุรกิจ 
 

นอกจากนี้ ttb analytics ได้ประเมินแนวโน้มความต้องการลงทุนของผู้ประกอบการรายภูมิภาค พบว่า พ้ืนที่ที่มี

ความพร้อมลงทุนด้านสินทรัพย์เพ่ือสร้างรายได้ในระยะยาวและความพร้อมในการลงทุนด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือ

เสริมสภาพคล่องธุรกิจ เนื่องจาก “รายได้ฟ้ืนแล้วและมีอัตราก าไรดี” ได้แก่  กรุงเทพฯและปริมณฑล และภาค

ตะวันออก โดยมีผู้ประกอบการคิดเป็น 27% และ 28% ของผู้ประกอบการในพ้ืนที่นั้น ๆ ในขณะที่ผู้ประกอบในพ้ืนที่

ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แม้ว่าส่วนใหญ่ “รายได้ฟ้ืนตัวแล้ว แต่อัตราก าไรยัง

ค่อนข้างต่า” คิดเป็น 29% 32% 32% และ 38% ของผู้ประกอบการในพ้ืนที่นั้น ๆ ตามล าดับ ดังนั้น ผู้ประกอบการใน

พ้ืนที่ต่างจังหวัดดังกล่าว เป็นกลุ่มที่มีความต้องการลงทุนด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือใช้ในการเสริมสภาพคล่อง

ทางธรุกิจ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวโน้มรายได้ที่เพ่ิมขึ้น  
 

จากผลการประเมินความพร้อมและความต้องการของผู้ประกอบการไทย ท าให้เห็นโอกาสความต้องการลงทุนที่

ต่างกัน ขึ้นอยู่กับความสามารถทางการแข่งขันและอัตราก าไรของผู้ประกอบการแต่ละราย ท าให้ ttb analytics 

แนะผู้ประกอบการที่มีความพร้อมด้านการลงทุนโดยแบ่งเป็นรายกลุ่มอุตสาหกรรม ดังนี้ 
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• ผู้ประกอบการภาคการผลิต ควรพิจารณาการลงทุนในเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือสร้างรายได้ในระยะยาว

ตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจใน 1-3 ปีข้างหน้า โดยลงทุนในเคร่ืองจักรที่ทันสมัย ประหยัดต้นทุน ประหยัด

พลังงาน และมีความแม่นย าในการผลิตสูง 

• ผู้ประกอบการภาคการค้า ควรพิจารณาประยุกต์ใช้ช่องทางการตลาดทั้งออนไลน์กับออฟไลน์อย่างลง

ตัวเพ่ือให้เข้าถึงลูกค้าในทุกกลุ่ม 

• ผู้ประกอบการภาคบริการ ควรเน้นการบริการที่มีมาตรฐานและรวดเร็ว เพ่ือสร้างความประทับใจให้กับ

ลูกค้า ท าให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก และบอกต่อแก่ลูกค้าคนอ่ืน ๆ ให้มาใช้บริการต่อไป 
 

นอกจากนี้ ส่ิงที่ผู้ประกอบการจะต้องหมั่นด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การประเมินดีมานด์ของลูกค้าอย่าง

สม่าเสมอ เพ่ือให้สามารถน าเสนอสินค้าได้ตรงความต้องการของลูกค้า และหมุนเวียนสภาพคล่องของธรุกิจให้เร็ว

ขึ้น เพ่ือไม่ให้เกิดการลงทุนแล้วไม่เกิดรายได้ หรือที่เรียกว่าเงินทุนจม รวมทั้งการด าเนินธุรกิจตาม เทรนด์ BCG 

Economy เพ่ือเตรียมรับมือกับเทรนด์ธุรกิจที่ค านึงถึงส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวโน้มการด าเนินธุรกิจของ “ธุรกิจ

สมัยใหม่” ซึ่งจะท าให้ธรุกิจสามารถเติบโตได้อย่างย่ังยืน 
 

* * * * * * * * * * * * * * 


