
12,059 
21,026 

25,160 

32,199 

42,334 

2555 2556 2557 2558 2559 

 137  

 207  

 254  

 77  

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

254 
จัดตั้งณั้งปี 60 เปรียถเณียถปี 59 

+22.71%    1,368 
ราย 

3,580 
ล้าตถาณ 

ถจ. หจ./หสต. 

   

 

ไม่เกิต 5 ลถ. 
มากกว่า 5 ลถ. และไม่

เกิต 100 ลถ. 
มากกว่า 100 ลถ. 

แถ่งตามช่วงณุต 

แถ่งตามประเภณ 
ติติถุคคล 

(ราย) 

(ราย) 

42,334 
รายได้รวมปี 2559 

72 
ก าไรสุณดิปี 2559 

1 

59 

31 

58 
72 

2555 2556 2557 2558 2559 

• อัตราก าไรสณุดิ (%) 0.17 

• อัตราส่วตสภาพคล่อง (เณ่า) 4.99 

• อัตราส่วตทลตอถแณตจาก 
  สิตณรัพย์ (%) (ROA) 

3.56 

• อัตราทลตอถแณต 
  ทู้ถือหุ้ต (%) (ROE) 

3.08 

งถการเงิตรอถปี 2559 

การลงณุตของต่างชาติใตติติถุคคลไณย 5.15% ของมูลค่า
ลงณุตณั้งส้ิต 

21.56% 

2.41% 
16.89% 

2.41% 

50.44% 
5.70% 0.58% 

กณม 

กลาง 

ตะวัตออกเฉียงเหตือ 

เหตือ 

ใต้ 

ตะวัตออก 

ตะวัตตก 

0.39% 
2.79% 

21.05% 

1.23% 
1042% 

2.10% 

62.02% 

☑ จ าตวตการจดณะเถียตมีแตวโต้มสูงขึ้ต ใตปี 2559 - 2560 

☑ รายได้ของดุรกิจมีแตวโต้มเติถโต ตามแตวโต้มภาคการณ่องเณี่ยว  
    และจ าตวตตักณ่องเณี่ยวณี่เพ่ิมขึ้ต 

☑ ตโยถายโครงการพัถตาระเถียตเศษฐกิจพิเศษภาคตะวัตออก (EEC) ซึ่งเป็ต 
     ปัจจัยสตัถสตุตให้มีการขยายตัวของดุรกิจการณ่องเณี่ยว ดุรกิจอุตสาหกรรม  
     เป้าหมาย จึงส่งทลให้ดุรกิจตี้มีแตวโต้มเติถโตได้ใตปี 2561 

ราย 

ล้าตถาณ ล้าตถาณ 

จ านวนราย มูลค่าทุน 

ประเด็นส าคัฌ 

ธุรกิจที่ด าเนินกิจการอยู่ ณ 30 เม.ย. 61  ธุรกิจจัดต้ังใหม่ 

สัดส่วนธุรกิจที่ด าเนินกิจการอยู่แบ่งตามพื้นท่ี มูลค่าการลงทุนแบ่งตามสัฌชาติ 

ปลประกอบการ อัตราส่วนทางการเงิน 

631  
46.13% 

737  
53.87% 

1,323  
96.71% 

40 
2.92% 

5 
0.37% 

(ม.ค.-เม.ย.) 

70 ล้านบาท (1.96%) 1. อังกฤษ 

2. จีต 23 ล้านบาท (0.64%) 

3. มาเลเซีย 11 ล้านบาท (0.31%) 

โดยมีสัฌชาติณี่ลงณุตสูงสุด 3 ล าดัถแรก คือ 

+31.47 

+29.31 

มีณุตเกิต 100 ล้าตถาณ 5 ราย โดยณุตสูงสุด 300 ล้าตถาณ 
มูลค่าณุตรวม 811 ล้าตถาณ คิดเป็ตร้อยละ 22.65 ของณุตณั้งหมด   

  รายได้สูงสุด 10 รายแรก มีมูลค่า 34,067.29 ล้าตถาณ คิดเป็ตร้อยละ 80.47 ของรายได้ณั้งหมด  



631 
46.13% 

2,722 
76.02% 

ราย 

ลบ. 

หส. 
หสน. 

บจ. 

737 
53.87% 

858 
23.98% 

ราย 

ลบ. 

      จากข้อมูลการจดณะเถียตดุรกิจต้ังใหม่ พถว่าดุรกิจ
แลกเปลี่ยตเงิตตราต่างประเณศ ใตปี 2561 (ม.ค.-เม.ย.) 
มีการจดณะเถียต 77 ราย ซ่ึงสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกัตใต
ปีก่อต (ปี 2560)  ซ่ึงมีการจดณะเถียตอยู่ณี่ 68 ราย 
โดยเพิ่มขึ้ตจ าตวต 9 ราย คิดเป็ตร้อยละ 13.23 
     หากพิจารฒาจากข้อมูลจากจดณะเถียตณี่ท่าตมา 
เริ่มมีการขยายตัวอย่างต่อเตื่องตั้งแต่ปี 2559 เป็ตต้ต
มาโดยใตปี 2560 มีทลการจดณะเถียตเพิ่มขึ้ตจากปี 
2559 จ าตวต 47 ราย คิดเป็ตร้อยละ 22.71 โดยคาดว่า
ใตปี 2561 ดุรกิจตี้จะมีแตวโต้มจดณะเถียตเพิ่มสูงขึ้ต
สอดคล้องกัถภาคการณ่องเณี่ยวและจ าตวตตักณ่องเณี่ยว 
ณี่เดิตณางเข้าออกประเณศไณยณี่เพิ่มขึ้ต 

        ธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ คือ ถริการแลกเปลี่ยตเงิตตราต่างประเณศณี่ด าเติตงาตโดย
กิจการรัถแลกเปลี่ยตเงิตตราต่างประเณศ รวมถึงการซื้อขายเงิตตราต่างประเณศ 

ธุรกิจแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 

      ฒ 30 เมษายต 2561 มีดุรกิจแลกเปลี่ยตเงิตตรา
ต่างประเณศณี่ด าเติตกิจการอยู่ณั่วประเณศ 1,368 ราย 
โดยแถ่งเป็ต ถริษัณจ ากัด 631 ราย คิดเป็ตร้อยละ 46.13 
ห้างหุ้ตส่วตจ ากัด/ห้างหุ้ตส่วตสามัฌติติถุคคล 737 
ราย  คิดป็ตร้อยละ 53.87  
      มีมูลค่าณุตจดณะเถียตณั้งสิ้ต 3,580 ล้าตถาณ 
แถ่งเป็ตถริษัณจ ากัด มูลค่า 2,722 ล้าตถาณ คิดเป็ต
ร้อยละ 76.02 ห้างหุ้ตส่วตจ ากัด/ ห้างหุ้ตส่วตสามัฌ
ติติถุคคล มูลค่า  858 ล้าตถาณ  คิดเป็ตร้อยละ 23.98  
      เม่ือพิจารฒาช่วงณุตการจดณะเถียตพถว่ามีณุต    
ไม่เกิต 5 ล้าตถาณ 1,323 ราย คิดเป็ตร้อยละ 96.71     
ณุตจดณะเถียตมากกว่า 5 ล้าตถาณแต่ไม่เกิต 100     
ล้าตถาณ จ าตวต 40 ราย คิดเป็ตร้อยละ 2.92 และ    
ณุตจดณะเถียตมากกว่า 100 ล้าตถาณ จ าตวต  5 ราย   
คิดเป็ตร้อยละ 0.37 
      จากข้อมูลข้างต้ตจะเห็ตได้ว่าดุรกิจตี้ส่วตใหฌ่
ด าเติตดุรกิจใตรูปแถถห้างหุ้ตส่วตจ ากัด/ห้างหุ้ตส่วต
ส า มัฌติ ติ ถุ ค คล  แ ล ะ เ ป็ ต ดุ ร กิ จ ข ต า ด เ ล็ ก ณี่ มี            
ณุตจดณะเถียตไม่เกิต 5 ล้าตถาณ 

จ านวนธุรกิจ มูลค่าทุนธุรกิจ    1,368  3,580 
ราย ล้านบาท 

ภาพรวมธุรกิจ 

ปี 2557 

195 

สถิติการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล (ราย) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

137 

207 

254 

77 

(ม.ค.-เม.ย.) 

-4 -58 -70 +47 

เปรียบเทียบปี (ราย) 

เปรียบเทียบเดือน (ราย) (เม.ค.-เม.ย.) 

77 

+1 -30 +34 -2 +9 (66) (36) (70) (68) (77) 

(195) (137) (207) (254) 
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         จากข้ อมู ลพถว่ าดุ รกิ จแลกเปลี่ ยตเงิ ตตรา
ต่างประเณศมีการลงณุตของสัฌชาติไณยสูงสุด  3,396  
ล้าตถาณ  คิดเป็ตร้อยละ  94.85 และต่างชาติลงณุตใต    
ติติถุคคลไณย 184 ล้าตถาณ คิดเป็ตร้อยละ 5.15 โดยชาติณี่
ลงณุตสูงสุด ได้แก่ อังกฤษ 70 ล้าตถาณ  คิดเป็ตร้อยละ 
1.96 รองลงมา ได้แก่ จีต 23 ล้าตถาณ  คิดเป็ตร้อยละ 0.64  
และมาเลเชีย 11 ล้าตถาณ  คิดเป็ตร้อยละ 0.31 ตามล าดัถ 

นิติบุคคลคงอยู่แบ่งตามพื้นที่ 

สัดส่วนมูลค่าเงินลงทุนแบ่งตามสัฌชาติ 

         โดยการลงณุตจากต่างชาติส่วตใหฌ่กระจุกตัวอยู่
ใตพื้ตณี่กรุง เณพมหาตคร คิดเป็ตร้อยละ  90.22 
รองลงมาได้แก่  ภาคตะวัตออก คิดเป็ตร้อยละ 3.80 และ
ภาคใต้ ร้อยละ 3.26 ซ่ึงจะเห็ตได้ว่าต่างชาติเลือกลงณุต
ดุรกิจตี้ใตพื้ตณี่ณี่เป็ตศูตย์กลางณางการค้า การลงณุต 
และเป็ตแหล่งณ่องเณี่ยวณี่ส าคัฌ  

        พิจารฒาพื้ตณี่ ต้ังของดุรกิจแลกเปลี่ยต
เงิตตราต่างประเณศพถว่าส่วตใหฌ่ต้ังอยู่ใตภาคใต้ 
จ าตวต 690 ราย คิดเป็ตร้อยละ 50.44 รองลงมา
ได้แก่ กรุงเณพมหาตคร จ าตวต 295 ราย คิดเป็ต  
ร้อยละ 21.56 และภาคตะวัตออก จ าตวต 231 ราย    
คิดเป็ตร้อยละ 16.89 ตามล าดัถ 

          โดยจังหวัดณี่ เป็ตณี่ ต้ังของดุรกิจประเภณตี้
สูงสุด 5 อัตดัถแรก ได้แก่   

1.ภูเก็ต                405 ราย   4.สุราษญร์ดาตี  125 ราย 

2.กรุงเณพมหาตคร 295 ราย   5.กระถี่            66 ราย 

3.ชลถุรี                219 ราย 

 

ใต้ 
กทม. 

295 ราย 

2,220 ลบ. 

21.56% 

62.02% 

กลาง 33 ราย 
75 ลบ. 

2.41% 

2.10% 

ตะวันออก 
231 ราย 

373 ลบ. 

16.89% 

10.42% 

เหนือ 

33 ราย 
44 ลบ. 

2.41% 

1.23% 

8 ราย 

14 ลบ. 

0.58% 

0.39% 

ตะวันตก 

78 ราย 

100. ลบ. 

5.70% 

2.79% 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

690 ราย 

754 ลบ. 

50.44% 

21.05% 

1,368 ราย 
3,580 ลบ. 

0.64% 

มูลค่าการลงทุนต่างชาติ 
ทั้งสิ้น 184 ล้านบาท 

1.อังกฤษ 

70 ลบ. 
1.96% 

ประเทศอ่ืนๆ 80 ลบ. 

2.24% 

2.จีน 

3.มาเลเซีย 0.31% 

23 ลบ. 

11 ลบ. 

5.15% 

  
         เม่ือพิจารฒามูลค่าณุตจดณะเถียตสูงสุดรายภาค ได้แก่ กรุงเณพมหาตคร จ าตวต 2,220 ล้าตถาณ คิดเป็ตร้อยละ 
62.02 รองลงมาได้แก่ ภาคใต้ จ าตวต 754 ล้าตถาณ คิดเป็ตร้อยละ 21.05 และภาคตะวัตออก จ าตวต 373 ล้าตถาณ คิดเป็ต
ร้อยละ 10.42 ตามล าดัถ จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็ตว่า ดุรกิจตี้ส่วตใหฌ่ต้ังอยู่ใตจังหวัดณี่เป็ตแหล่งณ่องเณี่ยวณี่ส าคัฌ
ได้แก่ ภูเก็ต 405 ราย  กณม. 295 ราย  ชลถุรี 219 ราย และสุราษญร์ดาตี 125 ราย เพื่อรองรัถความต้องการใตการ
แลกเปลี่ยตเงิตตราต่างประเณศจากตักณ่องเณี่ยวเพื่อใช้ใตการซ้ือสิตค้าและถริการ 
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อัตราส่วนทางการเงิน 

ปลประกอบการ 

รายไดร้วม  12,059        21,026        25,160       32,199        42,334        100 

แบ่งตามมูลค่าทุนจดทะเบยีน ณ 31 ธันวาคม 2560 

ไม่เกิน 5 ล้านบาท 

มากกว่า 5 ล้านบาทและ ไม่เกิน 100 ล้านบาท 

มากกว่า 100 ล้านบาท 

    125             173             222            273            381           0.90  

   1,970          2,382           2,121      2,341          3,421          8.08 

   9,965          18,471          22,817     29,585        38,532        91.02  

ก าไรขาดทุนสทุธ ิ        1                59              31          58             72 

อัตราเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของรายได้รวม 

อัตราการเติบโต (GDP) 

อัตราเงินเฟ้อ 

อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้รวมปรับปรุงอัตราเงินเฟ้อ 

    -28.4            74.4             19.7        28.0            31.5  

   2.1              2.2               1.9     (0.9)             0.2  

 7.2             2.7               0.9    2.9              3.2  

  -29.9            70.6             17.4      29.1             31.2 

หน่วย : ล้านบาท 

หมายเหตุ 1. อัตราการเติบโต GDP อ้างอิงจาก อัตราการเติบโตของปลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศแบบปริมาณลูกโซ่ เปยแพร่โดย สศช. 
            2. อัตราเงินเฟ้อ อ้างอิงจากดัชนีราคาปู้บริโภค เปยแพร่โดยกระทรวงพาณิชย์ 
            3. อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้รวมปรับปรุงอัตราเงินเฟอ้ คิดจาก การเปลี่ยนแปลงของรายได้รวมท่ีปรับปรุงอัตราเงินเฟ้อแล้ว 

หน่วย : ล้านบาท 

หน่วย : % 

         จากข้อมูลงถการเงิตพถว่าใต ปี 2559 รายได้
รวมของดุรกิจแลกเปลี่ยตเงิตตราต่างประเณศมีรายได้
เพิ่มขึ้ตจาก ปี  2558 คิดเป็ตร้อยละ 31.48 หาก
พิจารฒาตามช่วงณุตจดณะเถียตจะพถว่าณุกช่วงณุตมี
รายได้เพิ่มสูงขึ้ตจากปี 2558 ซ่ึงสัดส่วตรายได้ช่วงณุต
มากกว่า 100 ล้าตถาณ มีสัดส่วตรายได้สูงถึง ร้อยละ 
91.02 (38,532 ล้าตถาณ) ใตส่วตของก าไร(ขาดณุต)
สุณดิ ตั้ตมีอัตราสูงขึ้ตอย่างต่อเตื่อง แสดงให้เห็ตถึง 

ความสามารถ ใตการถริ หาร ค่ า ใช้ จ่ าย ได้ อย่ าง มี
ประสิณดิภาพ รวมณั้งอัตราการเติถโตของรายได้ดุรกิจ   
มีการเพิ่มขึ้ตสอดคล้องไปใตณิศณางเดียวกัถอัตราการ
เติถโตของ GDP ของประเณศ  
         เม่ือพิจารฒาทู้ประกอถการดุรกิจตี้ณี่ มีรายได้
สูงสุด 10 อัตดัถแรก มีมูลค่า 34,067.29 ล้าตถาณ    
คิดเป็ตร้อยละ 80.47 ของดุรกิจแลกเปลี่ยตเงิตตรา
ณั้งหมด  โดยมีอัตราก าไรสุณดิเฉลี่ยคิดเป็ตร้อยละ 0.01 

เม่ือพิจารฒาถึงอัตราส่วตณางการเงิตของดุรกิจแลกเปลี่ยตเงิตตราต่างประเณศ พถว่า มีอัตราการเพิ่มของรายได้รวม
ใตช่ วงปี  2555 –2559 เป็ตถวกต่อเตื่ องจากปี  2556-2559 โดยมีอัตราการเพิ่ มขึ้ ตเฉลี่ ยร้ อยละ 25.01                                                                                                                          
แสดงให้เห็ตถึงการเติถโตของดุรกิจตี้ได้อย่างชัดเจต  แต่อัตราก าไรสุณดิ เฉลี่ยอยู่ณี่ร้อยละ 0.15 สะณ้อตให้เห็ตถึงความสามารถ
ใตการณ าก าไรได้ไม่สูงตัก เตื่องจากเป็ตดุรกิจณี่ต้องมีเงิตณุตหมุตเวียตสูง อีกณั้งเป็ตดุรกิจณี่มีการแข่งขัตณี่สูงดังจะเห็ตได้จาก
มีการปรัถราคาและถริการเพื่อตอถสตองความต้องการทู้ถริโภคให้ได้รัถ ”อัตราแลกเปลี่ยตณี่ดีณี่สุด” และการเพิ่มส่วตแถ่ง
การตลาดด้วยการขยายสาขาเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของทู้ถริโภคให้ได้มากณี่สุด   

แต่อย่างไรก็ตามดุรกิจตี้ยังได้รัถทลตอถแณตจากสิตณรัพย์และทลตอถแณตต่อทู้ถือหุ้ตเพิ่มขึ้ต โดยดูจาก             
อัตราทลตอถแณตจากสิตณรัพย์ (ROE) เฉลี่ยอยู่ณี่ร้อยละ 2.43 โดยใตปี 2559 มีค่าสูงสุดอยู่ณี่ร้อยละ 3.56 และมีอัตรา
ทลตอถแณตทู้ถือหุ้ต (ROA)  เฉลี่ยอยู่ณี่ร้อยละ 2.50  โดยใตปี 2559 มีค่าอยู่ณี่ร้อยละ 3.08  ซ่ึงสูงกว่าอัตราเฉลี่ยต่อปี จึงตัถ
ได้ว่าเป็ตดุรกิจณี่มีอัตราการเติถโตค่อตข้างสูงสอดคล้องกัถการเติถโตณางด้าตอุตสาหกรรมณ่องเณี่ยว 

 2555      2556      2557      2558      2559     ร้อยละ 

2555 2556 2557 2558 2559 

อัตราก าไรสณุดิ (%) -0.01 0.28 0.12 0.18 0.17 

อัตราส่วตสภาพคล่อง(เณ่า) 5.53 7.62 11.00 10.87 4.99 

อัตราการเพิ่มของรายได้รวม(%) -28.42 74.35 19.66 27.98 31.48 

อัตราทลตอถแณตจากสติณรพัย์ (%)(ROA) -0.07 2.79 1.80 4.07 3.56 

อัตราทลตอถแณตทูถ้ือหุ้ต(%)(ROE) -0.08         4.16       1.88      3.50      3.08  

อัตราส่วนทางการเงิน 
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บทสรุป 

แนวโน้มธุรกิจ 

ดุรกิจแลกเปลี่ยตเงิตตราต่างประเณศ(Money Exchange) 
เป็ตดุรกิจณี่มีอัตราการเติถโตอย่างต่อเตื่อง สอดคล้องกัถการ
เติถโตดุรกิจการณ่องเณี่ยวของประเณศไณย จึงตัถได้ว่าเป็ตดุรกิจ
ณี่มีกิจการสตัถสตุตดุรกิจการณ่องเณี่ยว การค้าการพาฒิชย์ 
เห็ตได้จากใตช่วงระยะเวลา 5 ปีณี่ท่าตมาดุรกิจการณ่องเณี่ยวใต
ประเณศไณยมีการเติถโตอย่างชัดเจต โดยเห็ตได้จะตัวเลขจ าตวต
ตักณ่องเณี่ยวต่างชาติณี่เดิตณางมาประเณศไณยณี่เพิ่มขึ้ต เฉลี่ย
ร้อยละ 10.06 ต่อปี    

โดยเฉพาะใตปี 2558  มีจ าตวตตักณ่องเณี่ยวชาวต่างขาติ 
เพิ่มขึ้ตร้อยละ 20 เม่ือเณียถกัถปี 2557 ณี่ท่าตมา และเมื่อ
พิจารฒาใตปี 2561 (ม.ค.- เม.ย.) เณียถกัถใตช่วงเดียวกัตใตปีณี่
ท่าตมา มีจ าตวตเพิ่มขึ้ตร้อยละ 14 จึงณ าให้ดุรกิจแลกเปลี่ยต
เงิตตราต่างประเณศเติถโตเพิ่มขึ้ตเพื่อรองรัถการให้ถริการและ
การใช้จ่ายของชาวต่างชาติและตักณ่องเณี่ยวใตประเณศไณย  
รวมณั้งคตไณยณี่ติยมไปณ่องเณี่ยวต่างประเณศ 

 ดังตั้ตจะเห็ตได้จากแตวโต้มการพัถตาและปรัถปรุงการ
ให้ถริการของดุรกิจแลกเปลี่ยตเงิตตราต่างประเณศให้มีความ
สะดวก รวดเร็วและสอดคล้องกัถ Lifestyle ของลูกค้าณี่เป็ต
ตักณ่องเณี่ยวชาวต่างชาติ รวมณั้งคตไณยณี่ติยมไปณ่องเณี่ยว
ต่างประเณศ โดยต าระถถเณคโตโลยีณางการเงิตเข้ามาช่วย
พัถตาการให้ถริการณี่ดีมากยิ่งขึ้ต เพื่อเป็ตการตอถสตอง 

ตโยถาย National e-Payment ของรัฐถาลใตการส่งเสริมให้เกิด
สังคมไร้เงิตสด (Cashless Society) ณี่ไม่จ ากัดณั้งใตประเณศ และ
ต่างประเณศ  
       จากสถาตการฒ์การเงิตปัจจุถัตณี่เริ่มมีการระดมณุต
ใตรูปแถถสกุลเงิตดิจิณัลจากตักลงณุตรายย่อยและสถาถัต
การเงิตแพร่หลายมากขึ้ต รัฐถาลจึงได้ออกพระราช
ก าหตดการประกอถดุรกิจสิตณรัพย์ดิจิณัล พ.ศ. 2561   
เพื่อไม่ให้มีปัฌหาการฉ้อโกงประชาชต ปัฌหาการฟอกเงิต 
ณี่อาจส่งทลต่อเสถียรภาพณางการเงิต ระถถเศรษฐกิจ
ของประ เณศ และไ ม่ให้ เกิดการเสียโอกาสณางดุรกิจ        
ซ่ึงขฒะตี้มีติติถุคคลจดณะเถียตด าเติตกิจการอยู่ ณี่ มี
วัตถุประสงค์ประกอถดุรกิจเกี่ยวกัถเงิตตราดิจิณัล  และ       
ถิณคอยต์ จ าตวต 13 ราย  คิดเป็ตร้อยละ 0.95  
          อย่างไรก็ตามจากตโยถายณี่ดตาคารแห่งประเณศไณยได้
ท่อตคลายหลักเกฒฑ์แลกเปลี่ยตเงิตตราต่างประเณศ  ซ่ึง
ครอถคลุมถึงการลดขั้ตตอตการยื่ตเอกสารณี่ไม่จ าเป็ต การ
ท่อตคลายให้เอกชตณ าดุรกรรมเงิตตราต่างประเณศโดยไม่ต้อง
ยื่ตขออตุฌาตต่อดปณ. เป็ตการเพิ่มทู้เล่ตใตตลาดเงิตตรา
ต่างประเณศ  และเป็ตการสตัถสตุตการใช้เงิตสกุลณ้องถิ่ตเพื่อ
การค้าการลงณุตกัถประเณศเพื่อตถ้าต จะช่วยลดต้ตณุตให้
ทู้ประกอถการดุรกิจตี้ ได้ยิ่ งขึ้ ต คาดได้ว่ าจะส่งทลให้           
ทลประกอถการดุรกิจตี้มีแตวโต้มดีมากยิ่งขึ้ต 

    กองข้อมูลดุรกิจ 
     พฤษภาคม 2561 

การจัดต้ังใหม่ของดุรกิจแลกเปลี่ยตเงิตตราต่างประเณศใตปี 2561 (ม.ค.-เม.ย.) มีจ าตวต 77 ราย มีมูลค่าณุตจดณะเถียต 
จ าตวต 121.91 ล้าตถาณ เม่ือเปรียถเณียถกัถช่วงเดือตเดียวกัตของปีณี่ท่าตมา (ม.ค.-เม.ย.60) เพิ่มขึ้ตจ าตวต 9  ราย คิดเป็ต
ร้อยละ 13.23  และมีเงิตณุตจดณะเถียตเพิ่มขึ้ต 39.91 ล้าตถาณ คิดเป็ตร้อยละ 49 โดยติติถุคคลคงอยู่ของดุรกิจกลุ่มตี้      
ส่วตใหฌ่มีการจัดต้ังอยู่ใตพื้ตณี่ภาคใต้ จ าตวต 690 ราย คิดเป็ตร้อยละ 50.44 รองลงมาเป็ตกรุงเณพมหาตคร จ าตวต 295 
ราย คิดเป็ตร้อยละ 21.56  ส าหรัถจังหวัดณี่มีดุรกิจตี้ ต้ังอยู่สูงสุดได้แก่ ภูเก็ต รองลงมาคือ กรุงเณพมหาตคร ชลถุรี           
สุราษญร์ดาตี และกระถี่ ตามล าดัถ  ซ่ึงจะเห็ตได้ว่าเป็ตจังหวัดณี่เกี่ยวกัถการณ่องเณี่ยวณี่ต่างชาติติยมมาณ่องเณี่ยวใตประเณศไณย  
และเป็ตจังหวัดณี่มีการค้าขายและการลงณุตณี่ส าคัฌณางเศรษฐกิจของประเณศ 

ดุรกิจตี้ส่วตใหฌ่เป็ตการลงณุตโดยสัฌชาติไณยสูงถึง 3,396 ล้าตถาณ คิดเป็ตร้อยละ 94.85  และมีต่างชาติมาลงณุต 
จ าตวต 184 ล้าตถาณ  คิดเป็ตร้อยละ 5.15 โดยมีสัฌชาติอังกฤษ ลงณุตสูงสุด รองลงมาคือ จีต และมาเลเซีย ตามล าดัถ 

เม่ือพิจารฒาทลประกอถการของดุรกิจตี้ พถว่าเป็ตดุรกิจณี่ยังมีแตวโต้มเติถโตได้อย่างต่อเตื่อง  และเป็ตดุรกิจณี่มีการ
แข่งขัตสูง ดังจะเห็ตได้จากการต าระถถเณคโตโลยีณางการเงิตมาพัถตาและปรัถปรุงการให้ถริการให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ
สอดคล้องกัถ Lifestyle ของลูกค้า และการขยายสาขาใตพื้ตณี่ดุรกิจเพื่ออ าตวยความสะดวกแก่ลูกค้า ตอกจากตี้ยังต้องเป็ต
ดุรกิจตี้มีความต่าเชื่อถือ และมีดรรมมาภิถาลอีกด้วย  

อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยณี่ส าคัฌณี่จะส่งทลต่อดุรกิจตี้อยู่หลายปัจจัย ณี่ส่งทลให้เกิดความทัตทวตของค่าเงิต เช่ต
เสถียรภาพการเมืองใตประเณศและต่างประเณศ ข่าวลือต่างๆ ซ่ึงทู้ประกอถการดุรกิจต้องให้ความส าคัฌใตการติดตามข้อมูล
ข่าวสารอย่างใกล้ชิด และพัถตาการให้ถริการอย่างต่อเตื่องโดยเณคโตโลยีณี่มีการเปลี่ยตแปลงตลอดเวลา เพื่อสามารถเตรียมตัว
รองรัถการเปลี่ยตแปลงณี่พัถตาใตยุคดิจิณัลมากขึ้ต ซ่ึงจะส่งทลดีแก่ทู้ถริโภคณี่จะได้ประโยชต์สูงสุด ตั่ตคือ ”อัตราแลกเปลี่ยต
ณี่ดีณี่สุด”  


