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Disclaimers: รายงานนี้เป็นสว่นหนึ่งของการส ารวจความคดิเหน็ของผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและตลาดหลกัทรพัย์
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การส ารวจในชว่งวนัที ่15 เมษายน - 12 มถิุนายน 2558 

 

 
 
 

 
 

สมุติรา ตัง้สมวรพงษ์ 

สวุสิาส ์เผ่าเหลอืงทอง 

ฝา่ยวจิยั 

 15 กรกฎาคม 2558 

Researchdepartment@set.or.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลส ำรวจควำมคิดเหน็ผูบ้ริหำรบริษทัจดทะเบียน  
(CEO Survey): Economic outlook  
เดือนเมษำยน - กนัยำยน 2558 
 
Executive Summary 
              การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
ตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ เกีย่วกบัมุมมองต่อเศรษฐกจิไทย ตลอดจนปจัจยัสนับสนุนและปจัจยั
เสี่ยงในการด าเนินธุรกจิในช่วงเดือนเมษายน - กนัยายน 2558 ซึ่งมบีริษัทจดทะเบียนร่วมตอบ
แบบสอบถาม 60 บรษิทั สรุปไดด้งันี้ 

 ผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียน (CEO) ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในช่วง
เดือนเมษายน - กนัยายน 2558 มีแนวโน้มดีขึน้ แต่ด้วยความเช่ือมัน่น้อยกว่าการ
ส ารวจครัง้ท่ีผ่านมา โดยผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีนส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าเศรษฐกจิในปี 
2558 จะเตบิโตมากกว่า 2%  

 ผูบ้ริหารคาดว่าปัจจยัสนับสนุนและปัจจยัเส่ียงยงัคงมาจากภายในประเทศจะมีผล
ต่ออตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจมากกว่าปัจจยัภายนอกประเทศ  

o ปัจจยัสนับสนุน: ผูบ้รหิารคาดว่านอกจากนโยบายการคลงัและการใชจ้่าย
ภาครฐัและเสถยีรภาพการเมอืงแลว้ “การท่องเทีย่ว” จะเป็นเครือ่งจกัรส าคญั
ในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ นอกจากนี้ CEO ยงัมองว่า ก าลงัซื้อภายใน 
ประเทศ เศรษฐกจิโลก ราคาน ้ามนั และค่าเงนิบาท ยงัคงเป็นปจัจยัส าคญัที่
สนบัสนุนการเตบิโตทางเศรษฐกจิไทย 

o ปัจจยัเส่ียง: ผูบ้รหิารส่วนใหญ่คาดวา่การด าเนินอย่างเป็นรปูธรรมในดา้น
นโยบายและค่าใชจ้่ายภาครฐั มคีวามส าคญัเพิม่มากขึน้ ขณะทีป่ญัหาหนี้สนิ
ครวัเรอืนและก าลงัซือ้ภายในประเทศ CEO ยงัคงใหค้วามส าคญัต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ CEO คาดว่า ความผนัผวนของราคาน ้ามนัเป็นปจัจยัเสีย่งทีม่ ี
ความส าคญัเพิม่ขึน้ ขณะทีเ่สถยีรภาพการเมอืงและเศรษฐกจิโลกเป็นปจัจยั
เสีย่งความส าคญัลดลง 

 ผู้บริหารคาดว่าแนวโน้มอตุสาหกรรมและธุรกิจในช่วงเดือนเมษายน - กนัยายน 
2558 จะดีขึ้น แต่จะดีขึ้นในสดัส่วนท่ีน้อยกว่าการส ารวจครัง้ท่ีผ่านมา โดยมคีวาม
วติกกงัวลเรือ่งตน้ทุนการผลติ นโยบายเศรษฐกจิประเทศ เศรษฐกจิของคู่คา้ ค่าเงนิบาท 
และสนิเชื่อระยะสัน้เพิม่มากขึน้ ขณะทีป่ญัหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานฝีมอื ยงัคงเป็น
ปจัจยัที ่CEO มคีวามกงัวลอยู่  
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 เก่ียวกบัการส ารวจความคิดเหน็ของผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียน   
(CEO Survey) 

 
วตัถปุระสงค ์กลุม่ตวัอย่าง และช่วงเวลาในการส ารวจ 

 สถาบนัวจิยัเพื่อตลาดทุน (CMRI) ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ร่วมมอืสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย (TLCA) ในการส ารวจความ
คดิเหน็ของผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) เป็น
รายไตรมาส เพื่อทราบมมุมองจากผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั        
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และตลาด
หลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) เกีย่วกบัภาวะเศรษฐกจิและธุรกจิ ในช่วง
เดอืนเมษายน - กนัยายน 2558 

 ในการส ารวจความคดิเหน็ในครัง้นี้ มบีรษิทัจดทะเบยีนร่วมตอบ
แบบสอบถาม 60 บรษิทัจาก 23 หมวดธุรกจิ เป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 46 บรษิทั และเป็นบรษิทัจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ 14 บรษิทั 

 การส ารวจความคดิเหน็จดัท าขึน้ในช่วงวนัที ่15 เมษายน - 12 
มถุินายน 2558 

 

 แนวโน้มเศรษฐกิจไทย 

 
ผูบ้ริหำรบริษทัจดทะเบียน (CEO) คำดวำ่ เศรษฐกิจในช่วงเมษำยน – 
กนัยำยน 2558 มีแนวโน้มดีขึ้น แต่ควำมเชือ่มัน่ในเศรษฐกิจไทยของ
กลุ่มผูบ้ริหำรปรบัลดลงจำกกำรส ำรวจครัง้ทีผ่ำ่นมำ โดย ส่วนใหญ่ 
คำดวำ่อตัรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจไทยของปี 2558 จะยงัคงเติบโต
แต่ในอตัรำทีน้่อยกว่ำกำรส ำรวจครัง้ก่อน  

 61% ของ CEO ทีต่อบแบบสอบถาม คาดการณ์ว่าทศิทางเศรษฐกจิ
ไทยในช่วงเดอืนเมษายน - กนัยายน 2558 จะดขีึน้ ซึง่เป็นจ านวนที่
ลดลงจาก 70% ของ CEO ทีร่่วมตอบแบบสอบถามการส ารวจครัง้ก่อน 
(ภาพที ่1)  

 จากการส ารวจครัง้นี้ CEO คาดการณ์ว่า อตัราการเจรญิเตบิโตของ
เศรษฐกจิไทยในปี 2558 จะเตบิโตน้อยกว่าการคาดการณ์จากการ
ส ารวจครัง้ก่อน โดย 68% คาดการณ์อตัราการเจรญิเตบิโตของ
เศรษฐกจิไทยในปี 2558 จะสงูกว่า 2% ขณะทีก่ารส ารวจครัง้ก่อน 
75% คาดการณ์อตัราการเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิไทยในปี 2558 จะ
สงูกว่า 2% (ภาพที ่2) 
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ภาพท่ี 1 การคาดการณ์ทิศทางเศรษฐกิจไทยในช่วง 6 เดือน 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI และ TLCA  

 
 

ภาพท่ี 2 การคาดการณ์อตัราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2558 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI และ TLCA  

 

  

 

 
 

1 
12 

22 

66 

4 3 

17 
21 

57 

2 

แย่ลงมาก แย่ลงบา้ง เหมอืนเดมิ ดขีึน้บา้ง ดขีึน้มาก 

ม.ค. - ม.ิย.58 เม.ย. - ก.ย.58 

5 

20 

35 

31 

9 8 

34 33 33 

2 
หดตวั น้อยกว่า 2% 2% ถงึ 3% 3% - 4% มากกว่า 4% 

ครัง้ก่อน ครัง้ล่าสดุ 



 
15 กรกฎาคม 2558 

 

4 
 

ปัจจยัสนับสนุนและปัจจยัเส่ียงต่อการขยายตวัของเศรษฐกิจไทย
ในช่วงเดือนเมษายน - กนัยายน 2558 ยงัคงเป็นปัจจยัภายใน 
ประเทศมากกวา่ปัจจยัภายนอกประเทศเช่นเดียวกบัการส ารวจครัง้
ก่อน 

 ปัจจยัสนับสนุนต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจของไทย พบว่า 
CEO คาดว่าการท่องเท่ียวจะเป็นปัจจยัส าคญัในการขบัเคลือ่น
เศรษฐกิจไทย รว่มกบันโยบายการคลงัและการใช้จ่ายภาครฐั 
และเสถียรภาพการเมือง นอกจากน้ี CEO ยงัมองวา่ ก าลงัซือ้
ภายในประเทศ เศรษฐกจิโลก ราคาน ้ามนั และค่าเงนิบาท ยงัคงเป็น
ปจัจยัส าคญัทีส่นบัสนุนการเตบิโตทางเศรษฐกจิไทยในชว่งเดอืน
เมษายน - กนัยายน 2558 (ภาพที ่3) 

 ปัจจยัเส่ียงต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจของไทย พบวา่ CEO 
ส่วนใหญ่คาดว่าการด าเนินอย่างเป็นรปูธรรมในด้านนโยบาย
และค่าใช้จา่ยภาครฐัมีความส าคญัเพ่ิมมากขึน้ ขณะทีป่ญัหาหน้ีสนิ
ครวัเรอืนและก าลงัซือ้ภายในประเทศ CEO ยงัคงใหค้วาม ส าคญั
ต่อเนื่อง ขณะเดยีวกนั CEO คาดว่า ความผนัผวนของราคาน ้ามนัเป็น
ปจัจยัเสีย่งทีม่คีวามส าคญัเพิม่ขึน้ ขณะทีเ่สถยีรภาพการเมอืงและ
เศรษฐกจิโลกเป็นปจัจยัเสีย่งที ่CEO ใหค้วามส าคญัลดลง (ภาพที ่4) 

 
 

 แนวโน้มอตุสาหกรรมและธรุกิจของบริษทัจดทะเบียนไทย 

 
CEO ส่วนใหญ่คาดการณ์วา่แนวโน้มอตุสาหกรรมและธรุกิจในช่วง
เดือนเมษายน - กนัยายน 2558 ยงัดีขึน้แต่ในสดัส่วนท่ีน้อยกว่าการ
ส ารวจครัง้ท่ีผา่นมา  

  62% ของ CEO คาดการณ์ว่าแนวโน้มอตุสาหกรรมจะปรบัตวัดขีึน้ 
(ภาพที ่5) และ 66% ของ CEO คาดการณ์ว่าผลการด าเนินงานของ
บรษิทัจะปรบัตวัดขีึน้ (ภาพที ่6)   

o CEO คาดการณ์ว่าราคาวตัถุดบิจะปรบัสงูขึน้และสง่ผล
ต่อเนื่องใหม้กีารปรบัราคาสนิคา้ท าใหร้าคาสนิคา้ปรบัตวั
สงูขึน้  

o ผลจากการคาดการณ์ว่าเศรษฐกจิจะเตบิโตน้อยกว่าการ
คาดการณ์ว่า ท าให ้CEO สว่นใหญ่มคีวามเหน็ว่าเน่ืองจาก
เศรษฐกจิจะเตบิโตน้อยกว่าทีค่าด ดงันัน้บรษิทัวางแผนทีจ่ะ
ดแูลสภาพคล่องของกจิการมากยิง่ขึน้ และอาจพจิารณาเรื่อง
การชะลอการจา้งงาน 
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 จากการส ารวจครัง้นี้ พบว่า CEO มีความวิตกกงัวลเกี่ยวกบั
ต้นทุนการผลิต นโยบายเศรษฐกิจประเทศ เศรษฐกิจของคู่ค้า 
ค่าเงนิบาท และสนิเชื่อระยะสัน้เพิม่มากขึน้ ขณะทีป่ญัหาเรื่องการ
ขาดแคลนแรงงานฝีมอื ยงัคงเป็นปจัจยัที่ CEO มคีวามกงัวลอยู่ 
(ภาพที ่7) 

 
 

ภาพท่ี 5 แนวโน้มอตุสาหกรรมในช่วง 6 เดือน 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI และ TLCA 

 

ภาพท่ี 6 แนวโน้มธรุกิจในช่วง 6 เดือน 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI และ TLCA 
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ภาพท่ี 7 ระดบัความกงัวลใจต่อปัจจยัในการด าเนินธรุกิจในช่วงเดือนเมษายน - กนัยายน 2558 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI และ TLCA 
 

 


