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Disclaimers: รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการส ารวจความคดิเหน็ของผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและตลาดหลกัทรพัย์

เอม็ เอ ไอ โดยความรว่มมอืระหว่างสถาบนัวจิยัเพื่อตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (CMRI) และสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย (TLCA) ซึง่ท า

การส ารวจในชว่งวนัที ่16 มกราคม - 15 มนีาคม 2558    
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CEO Survey มมุมองเศรษฐกิจในช่วง 6 เดือนแรกของปี 
2558 
 
Executive Summary 

              การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ เกีย่วกบัมมุมองต่อเศรษฐกจิไทย  ตลอดจนปจัจยัสนบัสนุนและ
ปจัจยัเสีย่งในการด าเนินธุรกจิในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2558 ซึง่มบีรษิทัจดทะเบยีนร่วมตอบ
แบบสอบถาม 83 บรษิทั และมมีลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดรวม 40% ของทัง้ตลาด สรุปไดด้งันี้ 

 ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 มีแนวโน้ม  
ดีขึน้ แต่ด้วยความเช่ือมัน่น้อยกว่าการส ารวจครัง้ท่ีผา่นมา โดย ผูบ้รหิารบรษิทั   
จดทะเบยีนส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าเศรษฐกจิในปี 2558 จะเตบิโตในช่วง 2% - 3% 

 บริษทัจดทะเบียนมากกว่าคร่ึงท่ีตอบแบบสอบถาม คาดว่าในปี 2558 จะมีการ
เติบโตของรายได้มากกว่า  6% และมถีงึ 36% ทีค่าดว่าจะมกีารเตบิโตของรายได้
มากกว่า 9% 

 ผูบ้ริหารคาดว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 ปัจจยัสนับสนุนและปัจจยัเส่ียง
จากภายในประเทศจะมีผลต่ออตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจมากกว่าปัจจยั
ภายนอกประเทศ  

o ปัจจยัสนับสนุน: ผูบ้รหิารคาดว่า นโยบายการคลงัและการใชจ้่ายภาครฐัจะ
เป็นเครือ่งจกัรส าคญัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ ขณะทีม่องว่าราคาน ้ามนัที่
ปรบัลดลงช่วยลดตน้ทุนการผลติ และส าหรบัปจัจยัดา้นเสถยีรภาพทาง
การเมอืง ผูบ้รหิารใหค้วามส าคญัลดลงเมือ่เทยีบกบัการส ารวจครัง้ทีผ่่านมา 

o ปัจจยัเส่ียง: ผูบ้รหิารคาดว่า ปจัจยัเสีย่ง 3 อนัดบัแรกยงัคงเหมอืนกบัการ
ส ารวจครัง้ทีผ่่านมา คอื ก าลงัซื้อในประเทศ หนี้สนิภาคครวัเรอืน และ
เสถยีรภาพการเมอืง  

 นอกจากนัน้ ในการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั บรษิทัจดทะเบยีนส่วนใหญ่ยงัคง
ใหค้วามส าคญักบัการปรบัปรุงประสทิธภิาพการด าเนินงานและการผลติ ตลอดจนการ
ปรบัภายในองคก์ร การท ากจิกรรมทางการตลาดทีเ่น้นการท าวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์
และการท าการตลาดแบบเจาะจง (niche market) เพือ่ปรบักลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์เศรษฐกจิและธุรกจิในปจัจุบนั  
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 เก่ียวกบัการส ารวจความคิดเหน็ของผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียน   
(CEO Survey) 

 
วตัถปุระสงค ์กลุ่มตวัอย่าง และช่วงเวลาในการส ารวจ 

 สถาบนัวจิยัเพื่อตลาดทุน (CMRI) ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ร่วมมอืสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย (TLCA) ในการส ารวจความ
คดิเหน็ของผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) เป็น
รายไตรมาส เพื่อทราบมุมมองจากผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั        
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และตลาด
หลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) เกีย่วกบัภาวะเศรษฐกจิและธุรกจิ 
แนวโน้มการสง่ออก การลงทุนและการระดมทุน อนัจะน ามาซึง่ขอ้มลูที่
จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธส์ าหรบัภาคธุรกจิในอนาคต 
และทราบถงึความคดิเหน็ของผูบ้รหิารต่อประเดน็ส าคญัต่างๆ ในแต่ละ
ช่วงเวลา 

 ในการส ารวจความคดิเหน็ในครัง้นี้ มบีรษิทัจดทะเบยีนร่วมตอบ
แบบสอบถาม 83 บรษิทัจาก 23 หมวดธุรกจิ มมีลูค่าหลกัทรพัยต์าม
ราคาตลาดรวม 40% ของมลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด (ณ สิน้
เดอืนกุมภาพนัธ ์2558) 

 การส ารวจความคดิเหน็จดัท าขึน้ในช่วงวนัที ่16 มกราคม - 15 มนีาคม 
2558    

 

 แนวโน้มเศรษฐกิจไทย 

 
ผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียน (CEO) คาดว่า เศรษฐกิจในช่วง 6 เดือน
แรกของปี 2558 มีแนวโน้มดีขึ้น แต่พบว่าความเชือ่มัน่ในเศรษฐกิจ
ไทยของกลุ่มผูบ้ริหารปรบัลดลงจากการส ารวจครัง้ทีผ่า่นมา อย่างไร
กต็าม CEO    ส่วนใหญ่ คาดวา่อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจไทย
ของปี 2558 ทัง้ปีจะเติบโตในช่วง 2% - 3% 

 70% ของ CEO ทีร่่วมตอบแบบสอบถาม คาดว่าเศรษฐกจิไทยในช่วง 
6 เดอืนแรกของปี 2558 มทีศิทางทีด่ขี ึน้ ซึง่ลดลงจาก 92% การส ารวจ
ครัง้ทีผ่่านมา โดย 66% คาดว่าเศรษฐกจิในช่วง 6 เดอืนขา้งหน้าจะดี
ขึน้บา้ง ขณะที ่4% คาดว่าดขีึน้มาก สะทอ้นว่าเศรษฐกจิไทยในช่วง 6 
เดอืนแรกของปี 2558 จะฟ้ืนตวัแบบค่อยเป็นค่อยไป (ภาพที ่1)  
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 CEO สว่นใหญ่คาดการณ์ว่า อตัราการเจรญิเตบิโตของ เศรษฐกจิไทย
ในปี 2558 ทัง้ปีจะเตบิโต ในช่วง 2% -  3% และมถีงึ 40% ของ CEO 
ทีค่าดว่าเศรษฐกจิจะเตบิโตมากกว่า 3% (ภาพที ่2) ส าหรบัอตัราเงนิ
เฟ้อ CEO สว่นใหญ่คาดการณ์ว่าอตัราเงนิเฟ้อ ปี 2558 อยู่ที ่  1% - 
2% (ภาพที ่3) 

 

ภาพท่ี 1 การคาดการณ์ทิศทางเศรษฐกิจไทย ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม; (ครัง้ทีผ่่านมา) 

 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI และ TLCA  

 

ภาพท่ี 2 การคาดการณ์อตัราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2558 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI และ TLCA  

 
ภาพท่ี 3 การคาดการณ์อตัราเงินเฟ้อในปี 2558 (Head line) 

หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI และ TLCA 
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แย่ลงมาก แย่ลงบา้ง เหมือนเดิม ดีขึน้บา้ง ดีขึน้มาก

5 20 35 31

หดตวั น้อยกวา่ 2% 2% - 3% 3% - 4% มากกว่า 4%
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CEO คาดว่า ปัจจยัสนับสนุนและปัจจยัเส่ียงต่อการขยายตวัของ
เศรษฐกิจไทยในช่วง 6 เดือน แรกของปี 2558 เป็นปัจจยั
ภายในประเทศมากกว่าปัจจยัภายนอกประเทศ  

 ปัจจยัสนับสนุน : CEO คาดว่า นโยบายการคลงัและการ ใช้จ่าย
ภาครฐัยงัคงเป็นเครือ่งจกัรส าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 
และคาดว่าราคาน ้ามนัทีป่รบัลดลง จะช่วยลดตน้ทุนการผลติ  ส าหรบั
ปจัจยัดา้นเสถยีรภาพทางการเมอืงที ่CEO ใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบั 1 
จากการส ารวจ ครัง้ทีผ่่านมา นัน้ปรบัลดลงมาอยู่ในอนัดบั 3  ในการ
ส ารวจครัง้นี้ นอกจากนี้ CEO ยงัมองว่า ก าลงัซือ้ภายในประเทศ 
เศรษฐกจิโลก การท่องเทีย่ว และค่าเงนิบาท ยงัคงเป็นปจัจยัส าคญั ที่
สนบัสนุนการเตบิโตทางเศรษฐกจิไทยในช่วง  6 เดอืนแรกของปี 2558 
(ภาพที ่4) 

 ปัจจยัเส่ียงต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจของไทยในช่วง 6 เดือน
แรกของปี 2558 พบว่า 3 อนัดบัแรกยงัคงเหมือนกบัการส ารวจ
ครัง้ท่ีผา่นมา ได้แก่ ก าลงัซ้ือภายในประเทศ หน้ีสินภาคครวัเรอืน 
และเสถียรภาพการเมือง  (ภาพที ่ 5) ผลจากความล่าชา้ในการ
เบกิจ่ายงบประมาณภาครฐัทีจ่ะช่วย เพิม่เมด็เงนิเขา้สูร่ะบบเศรษฐกจิ 
อกีทัง้ราคาผลผลติเกษตรตกต ่า ท าใหก้ าลงัซือ้ภายในประเทศลดลง 
กอปรกบัหนี้สนิภาคครวัเรอืนทีป่รบัตวั เพิม่ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ซึง่จาก
ขอ้มลูของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า ในปี 2557 หนี้สนิภาค
ครวัเรอืนคดิเป็นประมาณ  84% ต่อผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 
(GDP) เพิม่ขึน้จาก 56% ในปี 2551  

ภาพท่ี 4 ปัจจยัสนับสนุนต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558   
หน่วย: % ของความถีร่วมในการตอบแบบสอบถาม 

 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI และ TLCA; ส าคญัสงูสดุ 7 อนัดบัแรกจาก 11 อนัดบั 
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นโยบายการคลงัและการใช้จ่ายภาครฐั

ราคาน ้ามนั
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รองลงมา
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ภาพท่ี 5 ปัจจยัเส่ียงต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจของไทย ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558   
หน่วย: % ของความถีร่วมในการตอบแบบสอบถาม 

 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI และ TLCA; ส าคญัสงูสดุ 7 อนัดบัแรกจาก 11 อนัดบั 

 
 

 แนวโน้มธรุกิจของบริษทัจดทะเบียนไทย 

 
CEO กว่าครึง่คาดการณ์ว่า อตัราการเติบโตของธรุกิจในปี 2558  จะ
อยู่ในระดบัสูงกว่า 6% (ภาพท่ี 6) แม้ว่า CEO คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ
ของประเทศในปี 2558 จะฟ้ืนตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป  

 
ภาพท่ี 6 การคาดการณ์การเติบโตของรายได้ของบริษทัจดทะเบียน ในปี 2558 

หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI และ TLCA 
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มากท่ีสุด

รองลงมา
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หดตวั เติบโตน้อยกว่า 3% 3% - 6% 6% - 9% มากกว่า 9%
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CEO ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่า แนวโน้มของอตุสาหกรรมและผลการ
ด าเนินการของธรุกิจในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 จะปรบัตวัใน
ทิศทางท่ีดีขึน้  (ภาพท่ี 7) 

 65% ของ CEO คาดการณ์ว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมในช่วง 6 เดอืนแรก
ของปี 2558 จะปรบัตวัดขีึน้ และ 72% ของ CEO คาดการณ์ว่า ผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2558 จะปรบัตวัดขีึน้ 
ซึง่มสีดัสว่นสงูกว่าความคดิเหน็ต่อภาวะอุตสาหกรรม  

o ดา้นค าสัง่ซือ้: 54% ของ CEO คาดว่าบรษิทัจะไดร้บัค าสัง่ซือ้
เพิม่ขึน้ แมว้่าจะไดร้บัผลกระทบจากก าลงัซือ้ภายในประเทศ
ทีล่ดลง 

o ดา้นสภาพคล่องและระดบัการจา้งงาน: CEO สว่นใหญ่คาด
ว่ายงัอยู่ในระดบัเดมิ ไม่เปลีย่นแปลงจากการส ารวจครัง้ที่
ผ่านมา 

o ดา้นราคาวตัถุดบิ: CEO สว่นใหญ่คาดการณ์ว่าราคาวตัถุดบิ
จะปรบัตวัลดลง สว่นหนึ่งเป็นผลจากราคาน ้ามนัทีป่รบัตวั
ลดลง (ภาพที ่8)  

ภาพท่ี 7 แนวโน้มอตุสาหกรรมและธรุกิจในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI และ TLCA 

 
ภาพท่ี 8 แนวโน้มแต่ละปัจจยัในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 

หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI และ TLCA 
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อตุสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน

ค าสัง่ซ้ือ

สินค้าคงคลงั
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อย่างไรกต็าม  CEO ไดส้ะทอ้นถงึปจัจยัทีม่คีวามกงัวลใจในการด าเนิน
ธุรกจิในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2558 ดงันี้ 

 ปจัจยัที ่CEO มคีวามกงัวลใจมากทีส่ดุอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ก าลงัซือ้
ภายในประเทศทีล่ดลง อนัดบั 2 คอื การขาดแคลนแรงงานมฝีีมอื ซึง่
เป็นปญัหาต่อเน่ืองของภาคธุรกจิไทย อนัดบั 3 คอื ตน้ทุนการผลติทีม่ี
แนวโน้มเพิม่ขึน้ ซึง่อาจเป็นผลจากการขาดแคลนแรงงานมฝีีมอื อนัดบั
ที ่4 คอื ผลกระทบจากนโยบายการปฏริปูเศรษฐกจิหรอืปฏริปูประเทศ 
และอนัดบัที ่5 คอื ภาวะเศรษฐกจิของประเทศคู่คา้ทีย่งัมคีวามไม่
แน่นอน 

 ขณะทีป่จัจยัที ่CEO คาดว่าเป็นปจัจยับวกต่อกจิการ ไดแ้ก่ อตัรา
ดอกเบีย้ ความเพยีงพอของสนิเชื่อระยะสัน้และระยะยาว ค่าเงนิบาท 
และกระแสความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

 นอกจากนี้ CEO ยงัใหมุ้มมองเพิม่เตมิเกีย่วกบัปจัจยัอื่นๆ ทีอ่าจมี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2558 ไดแ้ก ่

o การขาดความชดัเจนและความไมแ่น่นอนของนโยบายภาครฐั 
ทีไ่ม่ใช่เรื่องการคลงั อาท ิทศิทางและนโยบายในอนาคตของ
หน่วยงานก ากบัดแูล เช่น กสทช. นโยบายการกระตุน้
เศรษฐกจิ การเร่งเบกิจ่ายตามงบประมาณ การชะลอตวัของ
โครงการขนาดใหญ่ของภาครฐั เป็นตน้ 

o ความไม่เท่าเทยีมกนัและความไม่เสมอภาคในดา้นการ
แขง่ขนั อาท ิการทุ่มตลาดของจนี กฎหมายและกฎเกณฑท์ี่
ยงัไม่เอือ้ต่อความสามารถในการแขง่ขนั ตลอดจนโครงสรา้ง
ภาษขีองวตัถุดบิน าเขา้สงูกว่าสนิคา้ส าเรจ็รปูทีเ่ขา้ประเทศ
ไทย การไม่มกีฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภคและผูผ้ลติในเรื่อง
ความ ท าใหบ้รษิทัไทยความไดเ้ปรยีบในเชงิแขง่ขนัของไทย
ลดลงเมื่อเทยีบกบัคู่แขง่ทางธรุกจิ 

o การขาดการสง่เสรมิการพฒันาเทคโนโลยใีนการออก
ผลติภณัฑใ์หม ่
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 กลยุทธก์ารปรบัตวัเพื่อเตรียมรบัมือกบัความไม่แน่นอนของ 
เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 

 
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษทัจดทะเบียนใช้กลยุทธก์าร
ปรบัตวัท่ีหลากหลาย โดยมุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานและการ
ผลิต สรา้งมูลค่าการเพ่ิมให้สินค้าและบริการ วิจยัและพฒันา
ผลิตภณัฑ ์และท าการตลาดแบบเฉพาะเจาะจงเพ่ิมมากขึน้ (ภาพท่ี 9) 

 ดา้นการปรบัปรุงประสทิธภิาพการด าเนินงานและการผลติ: บรษิทั   
จดทะเบยีนสว่นใหญ่มกีารปรบักระบวนการท างานและการผลติ และให้
ความส าคญักบัสรา้งมลูค่าเพิม่ใหส้นิคา้และบรกิาร  

 ดา้นการตลาด:   
 1) 78% ของบรษิทัจดทะเบยีนท าการปรบัราคาสนิคา้และบรกิาร 
 2) 86% ของบรษิทัจดทะเบยีนท าการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์ 
 3) 63% ของบรษิทัจดทะเบยีนขยายตลาดในการกระจายสนิคา้
    โดยการขยายตลาดสง่ออก และ  
 4) 79% ท าการตลาดแบบเฉพาะเจาะจง (niche market)  

 จากการเปรยีบเทยีบกบัผลจากการส ารวจความคดิเหน็ครัง้ทีผ่่านมา 
 กล่าวไดว้่า บรษิทัจดทะเบยีนยงัคงใหค้วามส าคญักบัการเพิม่
 ประสทิธภิาพการด าเนินงาน และเน้นการท าการวจิยัและพฒันาเพื่อ
 สรา้งมลูค่าเพิม่ใหผ้ลติภณัฑ ์ท าใหผ้ลติภณัฑม์คีวามความโดดเด่น
 เพิม่มากขึน้ บรษิทัสามารถใชก้ลยุทธก์ารตลาดแบบเจาะตลาดเฉพาะ
 กลุ่มไดด้ขีึน้  

 ดา้นการลงทุน: ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2558 บรษิทัจดทะเบยีนสว่น
ใหญ่มแีนวโน้มลงทุนเพิม่ขึน้ แต่บรษิทัจ านวนมากขึน้ทีร่อดคูวาม
ชดัเจนการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิตลอดจนก าลงัซือ้ทัง้ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ และมบีรษิทัจ านวนมากขึน้ทีเ่ริม่ชะลอการขยายการลงทุน
ในต่างประเทศ 

 ดา้นการปรบัตวัทางธุรกจิ: บรษิทัจดทะเบยีนใหค้วามส าคญักบัการ
ปรบัปรุงโครสรา้งภายในบรษิทัและการควบรวมกจิการมากกว่าการ
ปรบัลดอตัราการจา้งงาน 
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ภาพท่ี 9 กลยุทธก์ารปรบัตวัและแนวทางการรบัมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพ 

กระบวนการผลิตและแรงงาน 

2. การตลาด 
 

เพิม่ประสทิธภิาพ
การผลติ 

และแรงงาน 

เพิม่มลูค่าเพิม่ 

ใหส้นิคา้และ
บรกิาร 

ปรบัราคาสนิคา้ ท าการวจิยั 

และพฒันา
ผลติภณัฑ ์

ขยายตลาด
สง่ออก 

ท าการตลาดแบบ
เจาะจง 

      
3. การลงทุน 4. การปรบัตวัของธรุกิจ 

ขยายการลงทุน
ในต่างจงัหวดั 

ขยายการลงทุน
ในต่างประเทศ 

ชะลอการลงทุน ลดการจา้งงาน ปรบัโครง 

สรา้งกจิการ  
ดว้ยตนเอง 

ควบรวมกจิการ 
หรอื 

ร่วมลงทุน 

  

      หมายเหตุ:  สเีขม้ แสดงถงึ มาตรการทีด่ าเนินการแลว้หรอือยู่ระหว่างด าเนินการ (1)    
  สอ่ีอน แสดงถงึ มาตรการทีไ่มอ่ยู่ในแผนการด าเนินการ (2) 
  % ค านวณจาก (1) / (1) + (2)  
  ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย CMRI และ TLCA 

 
 
 

 

 

นอกจากนี้ CEO ยงัมกีารเตรยีมความพรอ้มและปรบักลยุทธใ์นการรบัมอื
กบัความไม่แน่นอนทางเศรษฐกจิในหลายๆ ดา้น อาท ิ

 ตดิตามสถานการณ์การเปลีย่นแปลงต่างๆ อย่างใกลช้ดิ และพรอ้ม
ปรบักลยุทธใ์หส้อดรบักบัสถานการณ์ 
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 ประสานงานการท างานกบัภาครฐัอย่างใกลช้ดิ 

 ใหค้วามส าคญักบัการบรหิารเชงิกลยุทธเ์พิม่มากขึน้ โดยปรบัปรุง
กระบวนการผลติและจดัจ าหน่ายใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล
สงูสดุ 

o ก าหนดการเตบิโตของธุรกจิใหเ้หมาะสม เสรมิสรา้งและเพิม่
พนัธมติรทางธุรกจิ และปรบัเปลีย่นแผนธุรกจิทุก 3 - 6 เดอืน 

o  ขยายธุรกจิ โดยกระจายการท าธุรกจิปลายน ้า-ตน้น ้า  
o ใชป้ระโยชน์จากเงนิทุนไหลเขา้ 

 ใหค้วามส าคญักบัการบรหิารการเงนิมากยิง่ขึน้ 
o จดัหาแหล่งเงนิทีม่ตีน้ทุนทีเ่หมาะสมและรกัษาระดบัสภาพ

คล่องของธุรกจิ 
o ควบคุมและลดค่าใชจ้่าย โดยลดตน้ทุนการด าเนินงานทีไ่ม่

จ าเป็น และลงทุนในโครงการทีช่่วยประหยดัค่าใชจ้่ายในระยะ
ยาว อาท ิการลงทุนในระบบพลงังาน เป็นตน้  

 พฒันาบุคลากร 
o สรา้งแรงจงูใจในการท างานของพนกังาน 
o พฒันาบุคลากรเพื่อท างานต่างประเทศและขยายงาน

ต่างประเทศ 

 
 แนวโน้มการส่งออกของบริษทัจดทะเบียน ในช่วง 6 เดือนแรก 

ของปี 2558 

 

 
 42% ของ CEO คาดการณ์ว่าแนวโน้มการสง่ออกในช่วง 6 เดอืนแรก

ของปี 2558 จะทรงตวัในระดบัเดมิ ขณะทีอ่กี 42% คาดว่าการสง่ออก
จะปรบัตวัดขีึน้ และมเีพยีง 16% เท่านัน้ทีค่าดว่าการสง่ออกจะแย่ลง 
โดยตลาดสง่ออกทีส่ าคญั คอื ASEAN ทัง้กลุ่ม ASEAN-5 และกลุ่ม 
CLMV (ภาพที ่10 - 11) 
 

ภาพท่ี 10 แนวโน้มการส่งออก ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย CMRI และ TLCA 

 

 

16 42 42

แย่ลง เหมือนเดิม ดีขึน้
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ภาพท่ี 11 ตลาดส่งออก 3 อนัดบัแรกของบริษทัจดทะเบียนท่ีอยู่ในธรุกิจส่งออก 
หน่วย: % ของความถีร่วมในการตอบแบบสอบถาม 

 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย CMRI และ TLCA 

 

 

 

แนวโน้มการลงทุนของบริษทัจดทะเบียน ในช่วง 6 เดือนแรกของ      
ปี 2558 

  65% ของ CEO ทัง้หมดคาดการณ์ว่า แนวโน้มการลงทุนในช่วง 6 
เดือนแรกของปี 2558 จะเพ่ิมขึน้  แต่น้อยกว่าการส ารวจครัง้ทีผ่่าน
มาทีเ่คยอยู่ที ่82% ของ CEO ทัง้นี้จากความไมแ่น่นอนของเศรษฐกจิ
ไทยและเศรษฐกจิโลก (ภาพที ่12) 

 แหล่งเงินทุนท่ีส าคญัของธรุกิจ 3 อนัดบัแรก ในปี 2558 ได้แก่
ก าไรสะสม รองลงมาคอื สนิเชื่อจากธนาคารพาณิชย ์และการออกหุน้
กูภ้ายในประเทศ (ภาพที ่13) ซึง่ผลเหมอืนกนักบัการส ารวจครัง้ทีผ่่าน
มา 

 เมื่อพจิารณาการลงทุนต่างประเทศของบรษิทัจดทะเบยีน พบว่า  
o 53% ของบรษิทัจดทะเบยีนทีต่อบแบบสอบถามมกีารลงทุน

ในต่างประเทศ โดยสว่นใหญ่ลงทุนในกลุ่ม ASEAN และมี
การกระจายการลงทุนไปยงัจนี ยุโรป สหรฐัอเมรกิา และ 
แอฟรกิา เป็นตน้  

o 48% ของบรษิทัจดทะเบยีนทีล่งทุนต่างประเทศ มแีนวโน้ม
การลงทุนเพิม่ขึน้ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2558 มเีป้าหมาย
การลงทุนใน ASEAN จนี ญีปุ่น่ ไตห้วนั ออสเตรเลยี อนิเดยี 
ฯลฯ ซึง่จากการส ารวจในครัง้นี้ พบว่า บรษิทัจดทะเบยีน
ปรบัเปลีย่นแผนกลยุทธก์ารลงทุน โดยเพิม่การลงทุนในบาง
ประเทศและชะลอการลงทุนในบางประเทศ (ภาพที ่14) 
 

26%
16%
16%

11%
10%

8%
7%

5%
1%

ASEAN-5
CLMV

Other Countries
USA

Europe
Middle-East

China
Japan
Korea
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ภาพท่ี 12 แนวโน้มการลงทุน ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย CMRI และ TLCA 
 

ภาพท่ี 13 แผนระดมทุนของบริษทัจดทะเบียน ในปี 2558 
หน่วย: % ของความถีร่วมในการตอบแบบสอบถาม 

 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย CMRI และ TLCA 

 
 

ภาพท่ี 14 กลยุทธก์ารลงทุนในต่างประเทศของบริษทัจดทะเบียนไทย ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 
หน่วย: % ของความถีร่วมในการตอบแบบสอบถาม 

 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย CMRI และ TLCA 

 

 

4% 29% 52% 13%
ลดลงมาก ลดลงบ้าง เท่าเดิม เพ่ิมขึน้บ้าง เพ่ิมขึน้มาก

24 
11 

7 
2 
4 

2 

9 
19 

7 
6 
2 

4 
2 

1 

ใชก้ าไรสะสม
ขอสนิเชือ่จากธนาคารในประเทศ

ออกหุน้กูภ้ายในประเทศ
เพิม่ทุนจากผูถ้อืหุน้เดมิ (right offering)
เพิม่ทุนโดยระดมทุนจากผูถ้อืหุน้ใหม่

การเปิดใหม้ธีุรกจิเขา้ร่วมทุน Joint Venture
แปลงสภาพสนิทรพัยห์รอืขายสนิทรพัย์

ขอสนิเชือ่จากธนาคารต่างประเทศ

แผนระดมทุนหลกั

แผนระดมทุนรอง

ไมล่งทุนเพิม่
39%

ลงทุนเพิม่
48%

ชะลอบางประเทศ 
& ลงทุนเพิม่
บางประเทศ

11%

ชะลอการลงทุน
2%
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ความเส่ียงของบริษทัจดทะเบียนจากการเปล่ียนแปลงอตัรา
แลกเปล่ียน 

  เมื่อพจิารณาความเสีย่งของบรษิทัจดทะเบยีนจากการเปลีย่นแปลง
อตัราแลกเปลีย่นจากการลงทุนในต่างประเทศ  การสง่ออก และการ
ใหบ้รกิารลกูคา้ต่างประเทศ พบว่า 76% ของบรษิทัจดทะเบยีนทัง้หมด
ทีต่อบแบบสอบถาม ม ีexposure กบัต่างประเทศ  และเพื่อใหก้าร
บรหิารจดัการธุรกจิมปีระสทิธภิาพ บรษิทัจดทะเบยีนเหล่าน้ีสว่นใหญ่
เลอืกใช ้Forward Contract และ Natural Hedge ในการบรหิารความ
เสีย่ง (ภาพที ่15) 
 

ภาพท่ี 15 เครือ่งมือบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
ท่ีบริษทัจดทะเบียนใช้ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 

หน่วย: % ของความถีร่วมในการตอบแบบสอบถาม 

 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย CMRI และ TLCA 

 

 

 มุมมองของบริษทัจดทะเบียนไทยต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ   
และพฒันาสงัคมของรฐับาลชุดปัจจบุนั 

 
 CEO สว่นใหญ่เหน็ดว้ยกบัมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิและพฒันาสงัคม

ของรฐับาลชุดปจัจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิง่การเร่งพฒันาสาธารณูปโภค 
การปฏริปูพลงังาน และการปฏริปูรฐัวสิาหกจิ (ภาพที ่16) 
 
 
 

ท าสญัญาซือ้ขายเงนิตรา
ตา่งประเทศลว่งหน้า
(Forward Contract 

& Options)
38%

บรหิารรายไดก้บัรายจา่ย
ทีเ่ป็นเงนิตราตา่งประเทศ

ใหส้อดคลอ้งกนั
 (Natural Hedge)

37%

เปิดบญัชเีงนิฝากสกุลเงนิตรา
ตา่งประเทศ

13%

การใชเ้งนิตราตา่งประเทศ
คูค่า้ส าคญันอกจากดอลลาร์

สหรฐัอเมรกิา
6%

ท าสญัญาซือ้ขายดอลลาร์
ลว่งหน้า 

(USD Futures)
6%
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ภาพท่ี 16 ความคิดเหน็ของบริษทัจดทะเบียน 
ต่อนโยบายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและพฒันาสงัคมของรฐับาลชุดปัจจบุนั 

หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย CMRI และ TLCA 
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สินเช่ือรายย่อย

ลดภาษีธรุกิจ SME

ลดอากรขาเข้าส าหรบัวตัถดิุบ

ลดอากรขาเข้าส าหรบัเครื่องจกัรอปุกรณ์

ปฎิรปูรฐัวิสาหกิจ

ปฏิรปูโครงสร้างราคาน ้ามนั

พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

Digital Economy

ไม่เหน็ด้วย ไม่มีความเหน็ เหน็ด้วย


