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สำขำสงัคมและ
เทคโนโลย ี

 

กำรทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย (ททท.)  
ไตรมำส 1 ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58) 

SOD : สง่เสรมิและสนับสนุนอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วของประเทศใหส้ามารถแขง่ขนัไดใ้นตลาดโลก ดว้ยการบรหิารจัดการและระบบขอ้มลูทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 
 ความลา่ชา้ของขอ้มลูรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว 
ซึง่ตอ้งรอผลจากกระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 

รำยไดร้วม คำ่ใชจ้ำ่ยรวม 

ROA และ Net Profit Margin 

ก ำไร(ขำดทนุ)เบ็ดเสร็จอืน่รวมส ำหรบัเดอืน 14.57 ลบ. 

 สรปุสถตินัิกทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตทิีเ่ดนิทางเขา้ประเทศไทย จนถงึเดอืนกมุภาพนัธ ์2559 

พบวา่มจี านวนทัง้หมด 3,088,876 คน เมือ่จ าแนกตามภมูภิาคพบวา่นักทอ่งเทีย่วจาก

ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเดนิทางทอ่งเทีย่วประเทศไทยมากทีส่ดุ เป็นจ านวน 2,030,624 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 65.74 ล าดบัทีส่องและสามคอืภมูภิาคยโุรปและอเมรกิา จ านวน 714,962 

คน และ 127,242 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.15 และ 4.12 ตามล าดบั โดยนักทอ่งเทีย่วที่

เดนิทางมาประเทศไทยมากทีส่ดุคอื นักทอ่งเทีย่วจากประเทศจนี จ านวน 958,204 คน  

คดิเป็นรอ้ยละ 31 ของจ านวนนักทอ่งเทีย่วทัง้หมด ล าดบัถดัมาคอืนักทอ่งเทีย่วจากประเทศ

มาเลเซยี มจี านวน 307,121 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.94 ล าดบัทีส่ามคอืนักทอ่งเทีย่วจาก

ประเทศเกาหลใีต ้มจี านวน 147,688 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.78 ล าดบัทีส่ ีค่อืนักทอ่งเทีย่วจาก

ประเทศญีปุ่่ น มจี านวน 133,581 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.32 และล าดบัทีห่า้คอืนักทอ่งเทีย่ว

จากประเทศรัสเซยี มจี านวน 110,132 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.57 

 จังหวดัทีม่รีายไดจ้ากผูเ้ยีย่มเยอืนสงูสดุ 5 อนัดบั ไดแ้ก ่1. กรงุเทพฯ จ านวน 58,110.77 

ลา้นบาท 2. ภเูก็ต จ านวน 41,122.60 ลา้นบาท 3. ชลบรุ ีจ านวน 15,906.99 ลา้นบาท  

4. กระบี ่จ านวน 12,162.06 ลา้นบาท และ 5. เชยีงใหม ่จ านวน 8,849.91 ลา้นบาท 

  จังหวดัทีม่จี านวนผูเ้ยีย่มเยอืนสงูสดุ 5 อนัดบั ไดแ้ก ่1. กรงุเทพฯ จ านวน 4,854,944 คน 

2. ภเูก็ต จ านวน 1,464,900 คน 3. ชลบรุ ีจ านวน 984,089 คน 4. เชยีงใหม ่จ านวน 

929,566 คน 5. นครราชสมีา จ านวน 692,444 คน  

 

 

หน่วย : ลบ. 

 จังหวดัทีม่คีา่ใชจ้า่ยตอ่คนสงูทีส่ดุ 5 อนัดบั 
ไดแ้ก ่1. ภเูก็ต จ านวน 28,071.95 บาท  
2. กระบี ่จ านวน 17,729.44 บาท 3. ชลบรุ ี
จ านวน 16,164.18 บาท 4. สรุาษฎรธ์าน ี
จ านวน 15,254.69 บาท และ 5. กรงุเทพฯ 
จ านวน 11,969.40 บาท 

ขอ้มลู กลุม่สถติแิละเศรษฐกจิการทอ่งเทีย่ว 
กรมการทอ่งเทีย่ว 
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สถตินัิกทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตทิีเ่ดนิทางเขา้ประเทศไทย  
จนถงึเดอืนกมุภาพันธ ์2559 

หน่วย : ลา้นบาท 2556 2557 2558 %Chg Q1 2558 Q1 2559 %Chg

ฐานะการเงนิ

เงนิสด 2,394 2,155 3,389 (9.99%) 4,030 4,969 23.31%

สนิทรัพย์รวม 4,923 5,651 6,698 14.79% 7,265 8,241 13.44%

หนีส้นิรวม 4,150 4,743 5,659 14.29% 6,331 7,187 13.52%

ทนุรวม 773 908 1,040 17.45% 934 1,054 12.85%

ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม 714 863 981 20.88% 875 995 13.71%

ผลการด าเนนิงาน

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 120 112 123 (6.43%) 29 31 5.58%

รำยไดร้วม 5,876 5,443 5,961 (7.36%) 1,489 1,494 0.33%

คำ่ใชจ้ำ่ยจำกกำรด ำเนนิงำน 5,323 5,266 5,239 (1.08%) 1,337 1,354 1.28%

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม 5,836 5,364 5,829 (8.09%) 1,463 1,480 1.13%

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน (5,203) (5,153) (5,116) (0.95%) (1,308) (1,324) 1.19%

ดอกเบีย้จำ่ย 0 0 0 0 0

ภำษีเงนิไดน้ติบิคุคล 0 0 0 0 0

EBITDA (5,118) (5,042) (5,044) (1.48%) (1,323) (1,343) 1.46%

ก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสร็จ 41 79 132 93.90% 26 15 (44.30%)

อืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำน 897 969 880 7.99% 197 218 10.35%

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอัตรำแลกเปลีย่น 16 31 67 (16) (11) (30.12%)

คำ่เสือ่มรำคำ/คำ่ตัดจ ำหน่ำย 85 111 72 30.59% 15 19 24.24%

เงนิน ำสง่/เงนิปันผล 0 0 0 0 0

เงนิอุดหนุนจำกงบประมำณ 5,650 5,212 5,645 (7.76%) 1,431 1,451 1.39%

งบลงทนุ (เป้ำหมำย) 181 136 138 (24.98%) 51 8 (84.98%)

งบลงทนุเบกิจำ่ย 169 101 128 (40.38%) 48 7 (84.77%)

อัตรำกำรเบกิจำ่ย (%) 93.35% 74.19% 92.50% (20.53%) 94.08% 95.39%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 0.83% 1.41% 1.96% 1.44% 0.71%

ROE 5.30% 8.76% 12.66% 11.20% 5.53%

D/E (เทำ่) 5.37 5.22 5.44 6.78 6.82

Net Profit Margin 0.70% 1.46% 2.21% 1.76% 0.98%



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 
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สรปุกำรด ำเนนิงำน  
•  ททท. ไตรมาสที ่1 ปี 59 มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ และมคีวามสามารถในการท าก าไรลดลงจาก
ชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น แตส่ามารถเบกิจา่ยงบลงทนุไดด้ขี ึน้โดยอยูท่ีร่อ้ยละ 95.39 

  
ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 

• ททท. ควรประสานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการพฒันาใหม้ผีลติภัณฑท์างการทอ่งเทีย่ว
ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ในระดบัทอ้งถิน่ สรา้งเรือ่งราวทีเ่ป็นจดุขาย และจัดกจิกรรมกระตุน้ใหเ้กดิ
การเดนิทางและการใชจ้า่ยในแหลง่ทอ่งเทีย่ว เพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิรายไดค้รอบคลมุในทกุ
กลุม่จังหวดั 

• ททท. ควรทบทวนและปรับปรงุแผนงานใหเ้ป็นปัจจบุนัและสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม
และสภาวะแขง่ขนัดา้นการทอ่งเทีย่วอยา่งสม า่เสมอ 

• ททท. ควรประสานงานกบักระทรวงทอ่งเทีย่วและกฬีา เพือ่แกปั้ญหาความลา่ชา้ของขอ้มลู
สถติดิา้นการทอ่งเทีย่ว เชน่ รายได ้จ านวนนักทอ่งเทีย่ว และคา่ใชจ่า่ยตอ่การเดนิทางให ้
รวดเร็วยิง่ขึน้  

• สรา้งโอกาสจากการเปิด AEC โดยสรา้งพนัธมติรดา้นการทอ่งเทีย่วกบัประเทศเพือ่นบา้น 
เปลีย่นคูแ่ขง่ขนัเป็นคูค่า้เพือ่ขยายโอกาสในการเป็นตลาดรว่ม รวมถงึสง่เสรมิ ใหป้ระเทศ
ไทยเป็นทัง้จดุเริม่ตน้ (Entry) และจดุสง่ทา้ย (Exit) ในการเดนิทางมาทอ่งเทีย่วในภมูภิาค
อาเซยีน 

 
 

ผูจ้ดัท ำ : นางสาวปณุณญิาณ์  งามปลั่ง 
ส ำนกั :  กองพัฒนารัฐวสิาหกจิ 2 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั :  นางสาวรสา  กาญจนสาย 
โทรศพัท ์: 02-298-5880-7 ตอ่ 2155 
วนัทีจ่ดัท ำ :  วนัที ่18 เมษายน 2559 

- ก าหนดเป้าหมายสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว 2.4 ลา้นบาท แบง่เป็นรายไดจ้ากตลาดตา่งประเทศ 1.56 ลา้นลา้นบาท และรายไดจ้ากตลาดในประเทศ 8.5 
แสนลา้นบาท  
- รัฐบาลเนน้การเตบิโตจากภายในและก าหนดใหก้ารทอ่งเทีย่วมบีทบาทส าคญัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ โดยเฉพาะการพฒันาการทอ่งเทีย่วระดบัทอ้งถิน่ 
- นโยบายเรง่ดว่น ไดแ้ก ่มาตรการสง่เสรมิใหช้าวไทยเดนิทางทอ่งเทีย่วในประเทศ โดยสรา้งรายการน าเทีย่วของแตล่ะเดอืนใหค้รอบคลมุทกุกลุม่จังหวดั ให ้
ททท. รว่มมอืกบัสมาคมโรงแรม สมาคมดา้นการขนสง่ เพือ่อ านวยความสะดวกใหช้าวไทยเดนิทางทอ่งเทีย่วในราคาถกู และจัดกรรมกระตุน้ใหช้าวไทยเดนิทาง
ทอ่งเทีย่วในประเทศมากขึน้ ผา่นการสง่เสรมิการขายตา่งๆ อาท ิการขอรับการสนับสนุนรางวลัจากภาคเอกชน ในสว่นของมาตรการสง่เสรมินักทอ่งเทีย่ว
ตา่งประเทศ ไดแ้ก ่มาตรการเนน้กลุม่ Hign End กลุม่ CLMV และอาเซยีน และสง่เสรมินักทอ่งเทีย่วกลุม่ MICE 
- นโยบายระยะยาว สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วในระดบักลุม่จังหวดั ระดบัจังหวดัเพือ่การสรา้งแหล่งทอ่งเทีย่วใหม ่โดยก าหนดเป็น 1 ต าบล 1 แหลง่ทอ่งเทีย่ว  
ซึง่แตล่ะแหลง่ทอ่งเทีย่วจะตอ้งมผีลติภณัฑท์ีเ่ป็นเอกลกัษณ์ สรา้ง content เพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วใหเ้ดนิทางและจับจา่ยใชส้อย 

สำขำสงัคมและ
เทคโนโลย ี

 

กำรทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย (ททท.) 

ไตรมำส 1 ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 30 ธ.ค. 58) 

ตวัชีว้ดั เป้ำหมำย คำ่จรงิ 

ผลลพัธด์ำ้นกำรน ำองคก์ร 

รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว (ลบ.) 

1.  นักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิ

2.  ผูเ้ยีย่มเยอืนชาวไทย 

 

 
1,500,000 

800,000 

 

 
N/A 

N/A 

ผลลพัธด์ำ้นผลติภณัฑแ์ละบรกิำร 

1.  จ านวนการเรยีกใชง้าน mobile  
 applications (ครัง้) 

2.  Unique IP ของ website ทีด่ าเนนิการ   
 โดย ททท. 

ผลลพัธด์ำ้นกำรเงนิและกำรตลำด 

1. รอ้ยละความสามารถในการเบกิจา่ยตามแผน 

2.  คา่ใชจ้า่ยบรหิารเทยีบคา่ใชจ้า่ยรวม (รอ้ยละ) 

 

 

15,209,290 

 

34,220,965 

 
90 

23.0 

 

 

N/A 

 

N/A 

 
N/A 

N/A 

 โครงสรา้งรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยหลักเป็นการใชเ้งนิอดุหนุนจากรัฐบาล เนือ่งจาก ททท. เป็น

รัฐวสิาหกจิประเภทสง่เสรมิทีไ่มแ่สวงหาก าไร 
  

 รำยไดร้วมไตรมำส 1 ปี 59 จ านวน 1,494.28 ลบ. เพิม่ขึน้จากไตรมาส 1 ปี 58 จ านวน 4.94 ลบ. 

คดิเป็นรอ้ยละ 0.33 แบง่เป็นรายไดเ้งนิอดุหนุนจากรัฐบาล จ านวน 1,451.05 ลบ. รายไดจ้ากการ

ขายและบรกิาร จ านวน 30.58 ลบ. และรายไดอ้ืน่ๆ จ านวน 12.66 ลบ. 
 

 คำ่ใชจ้ำ่ยรวม ไตรมำส 1 ปี 59 จ านวน 1,479.71 ลบ. เพิม่ขึน้จากไตรมาส 1 ปี 58 จ านวน 

16.53 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.13 คา่ใชจ้า่ยสว่นใหญป่ระกอบดว้ย คา่ใชจ้า่ยสง่เสรมิการตลาด 

จ านวน 1,099.44 ลบ. คา่ใชจ้า่ยผลประโยชนพ์นักงาน จ านวน 217.52 ลบ. คา่เสือ่มราคาและคา่ตัด

จ าหน่าย จ านวน 19.18 ลบ. ตน้ทนุสนิคา้และบรกิารใชไ้ป จ านวน 13.12 ลบ. และเป็นคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

จ านวน 125.58 ลบ. 
 

 

 สนิทรพัยร์วม ไตรมำส 1 ปี 59 จ านวน 8,241.28 ลบ. เพิม่ขึน้จากไตรมาส 1 ปี 58 จ านวน 

976.20  ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 13.44 โดยสนิทรัพยห์มนุเวยีน ประกอบดว้ย เงนิสดและรายการ

เทยีบเทา่เงนิสด จ านวน 4,969.09 ลบ. เงนิลงทนุชัว่คราว จ านวน 1,708.35 ลบ. และสนิทรัพยไ์ม่

หมนุเวยีน สว่นทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ จ านวน 1,057.01 ลบ. เงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม จ านวน 

70.30 ลบ. และเงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย จ านวน 200 .00 ลบ. 
 

 หนีส้นิรวม ไตรมำส 1 ปี 59 มจี านวน 7,187.20 ลบ. เพิม่ขึน้จากไตรมาส 1 ปี 58 จ านวน 856.20 

ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 13.52 โดยมหีนีส้นิหมนุเวยีน เงนิอดุหนุนรอการรับรู ้จ านวน 5,129.26 ลบ. และ

เป็นหนีส้นิไมห่มนุเวยีน เงนิอดุหนุนรอการรับรูร้ะยะยาว จ านวน 825.94 ลบ. และประมาณการหนีส้นิ

ผลประโยชนพ์นักงาน จ านวน  620.20 ลบ.  
 

 ควำมสำมำรถในกำรเบกิจำ่ยงบลงทนุ ไตรมำส 1 ปี 59 โดยงบลงทนุเป้าหมายจ านวน 7.70 

ลบ. เบกิจา่ยไดจ้รงิ 7.35 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 95.39 
 

 ROA ROE และ Net Profit Margin ไตรมำส 1 ปี 59 มคีา่รอ้ยละ 0.71 รอ้ยละ 5.53 และรอ้ย

ละ 0.98 ตามล าดับ เมือ่เปรยีบเทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น พบวา่ ททท. มคีวามสามารถในการ

ท าก าไรลดลง 
 

 ควำมคบืหนำ้กำรด ำเนนิงำนของกจิกำรลงทุนและรว่มทนุของ ททท.  แผนบรหิารธรุกจิของ

บรษัิท ไทยแลนด ์พรวิเิลจ คารด์ จ ากัด ไดแ้ก ่เพิม่ชอ่งทางการจ าหน่ายบัตรสมาชกิ 

ในตา่งประเทศ เปลีย่นแปลงหรอืเพิม่สทิธปิระโยชนโ์ดยการควบคมุคา่ใชจ่ายไมใ้หส้งูกวา่รายรับใน

แตล่ะปี บรกิารกลุม่สมาชกิเดมิใหเ้กดิแรงจงูใจโอนยา้ยเปลีย่นสถานภาพของสมาชกิ สรรหาตัวแทน

จ าหน่ายในตา่งประเทศ และประชาสมัพันธผ์า่นสือ่ตา่งๆ  
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