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Disclaimers: รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการส ารวจความคดิเหน็ของผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและตลาดหลกัทรพัย์

เอม็ เอ ไอ เกีย่วกบัประเดน็การเปลีย่นแปลงราคาน ้ามนัในตลาดโลก โดยความรว่มมอืระหว่างสถาบนัวจิยัเพื่อตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

(CMRI) และสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย (TLCA) ซึง่ท าการส ารวจในชว่งวนัที ่21 มกราคม  - 6 กุมภาพนัธ ์2558   
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CEO Survey: ราคาน ้ ามนัทีป่รบัลดและผลกระทบต่อ
บริษทัจดทะเบยีนไทย 
 
Executive Summary 

              จากการส ารวจความคิดเหน็ผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยและตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ เก่ียวกบัประเดน็การเปล่ียนแปลงราคา

น ้ามนั สรปุได้ดงัน้ี 

 บริษทัจดทะเบียนร่วมตอบแบบสอบถาม 39 บริษทั คาดการณ์ว่า ราคาน ้ามนั
ในปี 2558 จะปรบัตวัสงูขึน้ โดยเฉลีย่จะอยู่ประมาณ 54 ดอลลาร ์สรอ. / บารเ์รล  

 ส่วนใหญ่คิดว่าการปรบัตวัลดลงของราคาน ้ามนัเป็นผลบวกต่อกิจการ 

 กลยทุธ์การปรบัตวัรบัมือกบัการลดลงของราคาน ้ามนัในตลาดโลก 

o บริษทั ท่ีมีรายได้จากน ้ามนั : ให้ส าคญักบัการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตและแรงงาน มากกว่าการลดการจา้งงานหรอืปรบัลดส่วนต่างราคา   

o บริษทั ท่ีมีต้นทุนจากการใช้น ้ามนัเป็นปัจจยัการผลิต : ให้ส าคญักบั
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและแรงงาน และการปรบัราคาสินค้า  
(ปรบัลดราคาสนิคา้ตามต้ นทุนทีล่ดลง ) มากกว่าการขยายการลงทุนและ
การท าวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์

 ข้อเสนอแนะทางนโยบาย 

o กลุ่มธรุกิจท่ีมี รายได้ จากน ้ามนั และกลุ่มธรุกิจท่ีมี ต้นทุนจากการใช้
น ้ามนัเป็นปัจจยัการผลิตโดยตรง: ใหค้วามส าคญักบัการขบัเคลือ่นดา้น
นโยบาย ตัง้แต่การใหส้มัปทาน การจดัสรรทรพัยากร การแขง่ขนั การ
ส่งเสรมิการลงทุน การเผยแพร่ขอ้มลู การสนบัสนุนการอนุรกัษ์พลงังาน 

o กลุ่มบริษทัท่ีไม่มีรายได้และต้นทุนการผลิตจากน ้ามนั: ใหค้วามส าคญั

กบัผลประโยชน์ของประเทศ การก าหนด ราคาน ้ามนัทีเ่หมาะสมสะทอ้น

ตน้ทุน การส่งเสรมิพลงังานทางเลอืก และกา รวางแผนดา้นพลงังานใน

ระยะยาว  
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 กลุ่มตวัอย่าง 

 บรษิทัจดทะเบยีนร่วมตอบแบบสอบถามจ านวน 39 บรษิทัจาก 22 
หมวดธุรกจิ มมีลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดรวม 19% ของมลูค่า
ตลาดตามราคาตลาด (ณ สิน้เดอืนมกราคม 2558) 

 กลุ่มตวัอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก ่
1) related group คอื บรษิทัทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัน ้ามนั ทัง้ในแง่
รายไดจ้ากน ้ามนั และ / หรอื ตน้ทุนการผลติโดยตรงเป็นน ้ามนั จ านวน 
14 บรษิทั และ 
 2) non-related group คอื บรษิทัทีไ่ม่มรีายไดแ้ละตน้ทุนการผลติ
โดยตรงเกีย่วกบัน ้ามนั จ านวน 25 บรษิทั 

ภาพท่ี 1 จ านวนบริษทัท่ีตอบแบบสอบถาม แบ่งตามลกัษณะของธรุกิจท่ีเก่ียวกบักบัน ้ามนั 

 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิาร (Monthly CEO Survey) โดย CMRI และ TLCA  

 

 

 
 แนวโน้มราคาน ้ามนัในปี 2558 
 ในช่วงเดอืนมกราคม 2558 ราคาน ้ามนัยงัปรบัลดลงอย่างต่อเนื่อง 

โดย ณ สิน้เดอืนมกราคม 2558 ราคาน ้ามนัอยู่ที ่48.64 ดอลลาร ์
สรอ. / บารเ์รล  

 อย่างไรกต็าม ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีนสว่นใหญ่คาดว่า ราคาน ้ามนั
ในปี 2558 จะปรบัตวัเพิม่ขึน้ อยู่ที ่51 - 60 ดอลลาร ์สรอ. / บารเ์รล 
หรอืเฉลีย่ประมาณ 54 ดอลลาร ์สรอ. / บารเ์รล หรอืคาดการณ์ว่า
ราคาน ้ามนัจะปรบัตวัเพิม่ขึน้จากปจัจุบนั (ภาพที ่2) 

 
ความกงัวลใจต่อการลดลงของราคาน ้ามนั 

 ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีนสว่นใหญ่คาดว่าการลดลงของราคาน ้ามนั
สง่ผลบวกต่อกจิการ ทัง้ related group และ non-related group 
(ภาพที ่3) 
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ภาพท่ี 2 สถานการณ์และการคาดการณ์ราคาน ้ามนัในปี 2558     

 

 
 

ทีม่า: Bloomberg และการส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิาร (Monthly CEO Survey) โดย CMRI และ TLCA  
 
 

ภาพท่ี 3 ความกงัวลใจต่อการลดลงของราคาน ้ามนัของกลุ่มตวัอย่าง 

 
 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิาร (Monthly CEO Survey) โดย CMRI และ TLCA  
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 กลยุทธก์ารปรบัตวัของ related group ต่อการปรบัลดลงของราคา
น ้ามนั 

 related group ด้านรายได้: ใหค้วามส าคญักบัการเพิม่ประสทิธภิาพ
การผลติและแรงงาน มากกว่าการลดการจา้งงานหรอืปรบัลดสว่นต่าง
ราคา (ภาพที ่4) 

 related group ด้านต้นทุนการผลิต: ใหค้วามส าคญักบัการเพิม่
ประสทิธภิาพการผลติและแรงงาน และการปรบัราคาสนิคา้ มากกว่า
การขยายการลงทุนและการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์(R & D)  
(ภาพที ่5) 

 
ภาพท่ี 4 กลยุทธก์ารปรบัตวัของบริษทัท่ีมีรายได้เก่ียวข้องกบัน ้ามนัหรอืทรพัยากร  

(related group ด้านรายได)้ 

 
 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิาร (Monthly CEO Survey) โดย CMRI และ TLCA  
 

ภาพท่ี 5 กลยุทธก์ารปรบัตวัของบริษทัท่ีมีต้นทุนการผลิตโดยตรงเป็นน ้ามนั 

(related group ด้านต้นทุนการผลิต) 

 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิาร (Monthly CEO Survey) โดย CMRI และ TLCA 
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 ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย 

 ผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียนส่วนใหญ่ท่ีมีรายได้จากน ้ามนัหรอื
ทรพัยากร รวมทัง้บริษทัจดทะเบียนท่ีมีน ้ามนัเป็นส่วนหน่ึงของ
ต้นทุนการผลิต (related group) ให้ความส าคญักบัแนวทางใน
การพฒันาอตุสาหกรรมในภาพรวมและในระยะยาว รวมถึง
มุมมองต่อโครงสรา้งอตุสาหกรรมในอนาคต 

o การวางแผนนโยบายพลงังานส าหรบัอนาคต อาทิ  
 สง่เสรมิใหม้กีารใชพ้ลงังานทางเลอืก / พลงังานทดแทน

อย่างต่อเนื่องดว้ยวธิทีีเ่หมาะสม  
 ก าหนดโครงสรา้งภาษแีละราคาน ้ามนัใหเ้ป็นธรรม เพื่อให้

สะทอ้นตน้ทุนทีแ่ทจ้รงิ   
 สง่เสรมิการอนุรกัษ์และประหยดัพลงังาน 

o การดแูลและสนับสนุนการเติบโตของอตุสาหกรรมน ้ามนั
และทรพัยากร  
 สง่เสรมิการก ากบั การส ารวจ การพฒันาและผลติ

ปิโตรเลยีมในประเทศใหม้คีวามต่อเนื่องและเกดิประโยชน์
สงูสดุ  

 พฒันาระบบขนสง่มวลชน ระบบราง ระบบท่อ เพื่อลด
ตน้ทุนการขนสง่  

 สง่เสรมิใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเป็นธรรมในการด าเนินธุรกจิ
ปิโตรเลยีมในประเทศ อาท ิลดการผกูขาดของต่างประเทศ 
ลดผลประโยชน์ของบรษิทัในเครอืต่างประเทศ เป็นตน้  

 สนบัสนุนบรษิทัในประเทศใหม้คีวามเขม้แขง็สามารถกา้ว
สูเ่วทรีะดบัโลก  

 สนบัสนุนองคก์รก ากบัใหท้ าหน้าทีโ่ดยอสิระ  
 เผยแพร่ขอ้มลูอย่างโปร่งใสและถูกตอ้งใหก้บัประชาชน 

 ขณะท่ีบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มท่ีไมมี่รายได้จากน ้ามนัหรอื
ทรพัยากร และต้นทุนการผลิตท่ีเก่ียวข้องกบัน ้ามนั (non-
related group) ให้ความส าคญักบัผลประโยชน์ท่ีประเทศชาติจะ
ได้รบัจากอตุสาหกรรมพลงังาน และการบริหารต้นทุนของธรุกิจ
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัน ้ามนั 

 เสนอใหภ้าครฐัทบทวนและประเมนิผลประโยชน์ทีร่ฐัจะได้
จากการใชร้ะบบสมัปทานหรอืระบบแบ่งปนัผลประโยชน์ 

 ก าหนดราคาน ้ามนัใหส้ะทอ้นตน้ทุนทีแ่ทจ้รงิ สอดคลอ้ง
กบัราคาน ้ามนัในตลาดโลก และมคีวามโปร่งใส เป็นไป
ตามกลไกราคาตลาด  
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 สนบัสนุนและใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระกอบกจิการพลงังาน
ทดแทน (Alternative Energy) 

 รณรงคใ์หป้ระชาชนและภาคธุรกจิ ใชพ้ลงังานอย่าง
ประหยดั สง่เสรมิพลงังานทางเลอืก และวางแผนระยะยาว
เพื่อความมัน่คงทางพลงังานของประเทศ 

 
 


