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การส ารวจความคดิเหน็ของผูบ้รหิารบรษิทั

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ

ไทยและตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ โดย

ความรว่มมอืระหว่างสถาบนัวจิยัเพื่อตลาด

ทนุ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

(CMRI) และสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

(TLCA) และบรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) ซึง่ท าการ

ส ารวจในชว่งวนัที ่22 กรกฎาคม -  2 

กนัยายน 2558 

ผลส ำรวจควำมคิดเหน็ผูบ้ริหำรบริษทัจดทะเบียน  
(CEO Survey): Economic outlook  

ในช่วง 6 เดือนหลงัของปี 2558 
 

Executive Summary 

              การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาด
หลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ เกีย่วกบัมมุมองต่อเศรษฐกจิไทยในช่วง 6 เดอืนหลงัของปี 2558  พบว่า มบีรษิทั 
จดทะเบยีนตอบแบบสอบถาม 108 บรษิทั มมีลูค่าหลกัทรพัยร์วม 36% ของมลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคา
ตลาดรวมทัง้ตลาด สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

 แนวโน้มเศรษฐกิจ 

 ผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียน (CEO) ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในช่วง 6 เดือนหลงั
ของปี 2558 มีแนวโน้มแย่ลง ซ่ึงตรงกนัข้ามจากการส ารวจในครัง้ก่อนท่ีคาดว่าเศรษฐกิจจะ
ค่อยๆ ฟ้ืนตวั และ CEO คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในปี 2558 จะเติบโตลดลงไปอยู่ในช่วงน้อย
กว่า 2% และคาดว่าแนวโน้มอตุสาหกรรมมีทิศทางท่ีแย่ลงเช่นเดียวกบัการคาดการณ์ภาวะ
เศรษฐกิจ 

o ปจัจยัสนบัสนุนการเตบิโตของเศรษฐกจิไทยในช่วง 6 เดอืนหลงัของปี 2558 ยงัคงเป็น
นโยบายการคลงัและการใชจ้่ายภาครฐั ขณะที ่CEO คาดการณ์ว่า การท่องเทีย่ว จะมบีทบาท
ต่อการเตบิโตทางเศรษฐกจิเพิม่มากขึน้ ขณะทีก่ าลงัซื้อภายในประเทศทีล่ดลง ภาระหนี้
ครวัเรอืนทีเ่พิม่สงูขึน้เป็นปจัจยัเสีย่งทีส่ าคญัทีม่ผีลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย และ CEO เริม่ให้
ความส าคญักบัปจัจยัดา้นเศรษฐกจิโลกทีไ่มเ่ตบิโตตามทีค่าดการณ์และเริม่มผีลกระทบต่อการ
เตบิโตของเศรษฐกจิไทยเพิม่มากขึน้ 

แนวโน้มการด าเนินธรุกิจ 

 CEO ส่วนใหญ่คาดผลการด าเนินธรุกิจของบริษทัในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2558 จะดีขึน้ อย่างไร
กต็าม  58% ของ CEO ทีต่อบแบบสอบถาม คาดว่ารายไดข้องบรษิทัในปี 2558 จะเตบิโตมากกว่า 
3% และ 41% คาดว่ารายไดข้องบรษิทัในปี 2558 จะเตบิโตมากกว่า 6%  

 ในการรบัมอืความไมแ่น่นอนทางเศรษฐกจิ บรษิทัจดทะเบยีนใหค้วามส าคญักบัการเพิม่ประสทิธภิาพ
การด าเนินงาน ขณะทีด่า้นการตลาดใหค้วามส าคญักบัการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑแ์ละการท า
การตลาดแบบเฉพาะเจาะจงเพือ่ตอบสนองความตอ้งการลกูคา้เฉพาะกลุ่ม ดา้นการลงทุนบรษิทัจด
ทะเบยีนใหค้วามส าคญักบัการขยายการลงทุนในต่างประเทศแต่เพิม่ความระมดัระวงัในการลงทุน 
ขณะเดยีวกนับรษิทัฯ ใหค้วามสนใจกบัการบรหิารควบคุมค่าใชจ้่ายเพิม่มากขึน้ และมขีอ้สงัเกตว่า   
1 ใน 4 ของบรษิทัจดทะเบยีนทีว่างแผนลดอตัราการจา้งงานซึง่สงูกว่าการส ารวจครัง้ทีผ่่านมา 

แนวโน้มการลงทุน 

 60% ของบริษทัฯ ท่ีตอบแบบสอบถาม มีแนวโน้มลงทุนเพ่ิมขึน้ ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า 
โดยแหล่งเงนิทุนทีส่ าคญัในการขยายการลงทุนยงัคงเป็นก าไรสะสม การกูย้มืจากธนาคารพาณชิย์ 
และการออกหุน้กูภ้ายในประเทศ 

 เม่ือพิจารณาการลงทุนต่างประเทศ พบว่า 47% ของบริษทัท่ีตอบแบบสอบถามมีการลงทุน
ในต่างประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่ลงทุนน้อยกว่า 25% ของเงินลงทุนทัง้หมดของบริษทั และเน้น
การลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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 วตัถปุระสงค ์กลุม่ตวัอย่าง และช่วงเวลาในการส ารวจ 

 
 สถาบนัวจิยัเพื่อตลาดทุน (CMRI) ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ร่วมมอืสมาคม

บรษิทัจดทะเบยีนไทย (TLCA) และบรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
(TSD) ในการส ารวจความคดิเหน็ของผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) เพื่อทราบ
มุมมองจากผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(SET) และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) เกีย่วกบัภาวะเศรษฐกจิและธุรกจิ แนวโน้ม
การสง่ออก การลงทุนและการระดมทุน อนัจะน ามาซึง่ขอ้มลูทีจ่ะเป็นประโยชน์ในการ
วางแผนกลยทุธส์ าหรบัภาคธุรกจิในอนาคต และทราบถงึความคดิเหน็ของผูบ้รหิารต่อ
ประเดน็ส าคญัต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลา 

 ในการส ารวจความคดิเหน็ในครัง้นี้ มบีรษิทัจดทะเบยีนร่วมตอบแบบสอบถาม 108 บรษิทั
จาก 25 หมวดธุรกจิ มมีลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดรวม 36% ของมลูค่าหลกัทรพัย์
ตามราคาตลาด (ณ สิน้เดอืนสงิหาคม 2558) 

 การส ารวจความคดิเหน็จดัท าขึน้ในช่วงวนัที ่22 กรกฎาคม - 2 กนัยายน 2558    

 แนวโน้มเศรษฐกิจไทย  

 
ผูบ้ริหำรบริษทัจดทะเบียน (CEO) ส่วนใหญ่คำดกำรณ์ว่ำเศรษฐกิจไทยในช่วง 6 เดือน
หลงัของปี 2558 มีแนวโน้มแย่ลง ซึง่ตรงกนัข้ำมจำกกำรส ำรวจในครัง้ก่อนทีค่ำดวำ่
เศรษฐกิจจะค่อยๆ ฟ้ืนตวั และคำดกำรณ์วำ่เศรษฐกิจในปี 2558 จะเติบโตลดลงไปอยู่
ในช่วงน้อยกวำ่ 2% สอดคล้องกบัธนำคำรแห่งประเทศไทย และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ ทีป่รบัลดกำรคำดกำรณ์กำร
เติบโตของ GDP ของประเทศไทยไปอยู่ทีป่ระมำณ 3% 

  CEO เปล่ียนมมุมองในการคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทย โดย CEO 
คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในช่วง 6 เดือนหลงัของปี 2558 มีแนวโน้มแย่ลงอย่าง
ชดัเจน โดย 46% ของ CEO ทีต่อบแบบสอบถามมองว่าเศรษฐกจิจะแย่ลง ซึง่เป็นไปใน
ทศิทางตรงกนัขา้มจากการส ารวจในครัง้ก่อน (H1/2558) ที ่59% ของ CEO มองว่า 
เศรษฐกจิจะปรบัตวัดขีึน้บา้งโดยฟ้ืนตวัแบบค่อยเป็นค่อยไป (ภาพที ่1)  

 อย่างไรกต็าม การเปล่ียนมมุมองเก่ียวกบัทิศทางเศรษฐกิจของ CEO ในการส ารวจ
ครัง้น้ีสอดคล้องกบัการปรบัลดการคาดการณ์การเติบโตของ GDP ของธนาคาร
แห่งประเทศไทยทีป่รบัลดจาก 4% ในช่วงตน้ปี เหลอื 2.7% เช่นเดยีวกบัส านักงาน
คณะ กรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติท่ีปรบัลดอตัราการเติบโตของ
เศรษฐกิจจากในช่วง 3.5% - 4.5% เหลอื 2.7% -  3.2% (ภาพที ่2) ขณะที ่CEO สว่น
ใหญ่มองว่าเศรษฐกจิไทยในปี 2558 จะเตบิโตน้อยกว่า 2% (ภาพที ่3) 
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ภาพท่ี 1 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วง 6 เดือนแรกและ 6 เดือนหลงัของปี 2558 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 

 
ภาพท่ี 2 การคาดการณ์อตัราการเติบโตของเศรษฐกิจ (จีดีพี) ปี 2558 

(หน่วย: %) 

 
        การคาดการณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย           การคาดการณ์ของส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

ทีม่า: ธนาคารแห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
 

ภาพท่ี 3 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วง 6 เดือนแรกและ 6 เดือนหลงัของปี 2558 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

  
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 
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CEO คาดว่านโยบายการคลงัและการใช้จา่ยของภาครฐัยงัคงเป็นเครือ่งจกัรส าคญัใน
การขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ ขณะท่ีปัจจยัด้านการท่องเท่ียวจะมีบทบาทมากขึน้โดยขยบัมา
อยู่อนัดบั 2 จากอนัดบั 6 จากการส ารวจครัง้ก่อน และ CEO เร่ิมให้ความส าคญักบั
ค่าเงินบาทท่ีขยบัจากอนัดบั 7 มาอยูอ่นัดบั 4 ในด้านปัจจยัเส่ียง นอกจากเรือ่งก าลงัซ้ือ
ภายในประเทศท่ีลดลง ภาระหน้ีครวัเรอืนท่ีเพ่ิมสูงขึน้แล้ว CEO ได้ให้ความส าคญักบั
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกท่ีเร่ิมมีผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยเพ่ิมมาก
ขึน้ 

 ปัจจยัสนับสนุน: CEO คาดว่า นโยบายการคลงัและการใช้จา่ยภาครฐัยงัคงเป็น
เครือ่งจกัรส าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และคาดว่าการท่องเทีย่ว ก าลงัซือ้
ภายในประเทศ และค่าเงนิบาททีอ่่อนลง จะสง่ผลดต่ีอการเตบิโตของเศรษฐกจิไทย 
ขณะทีป่จัจยัเรื่องเสถยีรภาพดา้นการเมอืง ราคาน ้ามนั และเศรษฐกจิโลก มสีว่นสนบัสนุน
การเตบิโตของเศรษฐกจิไทยน้อยลง (ภาพที ่4) 

 ปัจจยัเส่ียงต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจของไทยในช่วง 6 เดือนหลงัของปี 2558 
พบว่า 3 อนัดบัแรกมีการเปล่ียนแปลงจากการส ารวจครัง้ท่ีผา่นมา  โดยอนัดบัแรก
ยงัคงเป็นเรือ่งของก าลงัซ้ือภายในประเทศ อนัดบัสอง คือเศรษฐกิจโลก และอนัดบั
สาม คือ เรือ่งของหน้ีสินภาคครวัเรอืน (ภาพที ่5) ทัง้นี้สอดคลอ้งกบัการพยากรณ์ดชันี
ความเชื่อมัน่ของผูบ้รโิภคของศนูยพ์ยากรณ์เศรษฐกจิและธุรกจิ มหาวทิยาลยัหอการคา้
ไทยและหอการคา้ไทย ทีพ่บว่าดชันีความเชื่อมัน่ของผูบ้รโิภคในเดอืนสงิหาคม 2558 
ลดลงต ่าสดุในรอบ 15 เดอืนนบัตัง้แต่เดอืนมถุินายน 2557 และการลดลงในเดอืนสงิหาคม 
2558 นี้เป็นการลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเดอืนที ่8 (ภาพที ่6) ดงันัน้อาจกล่าวไดว้่า ปญัหา
เรื่องก าลงัซือ้ภายในประเทศและปญัหาหน้ีสนิภาคครวัเรอืนทีอ่ยู่ในระดบัสงู เป็นปญัหาที่
มแีนวโน้มทีจ่ะยดืเยือ้ต่อเนื่อง จ าเป็นทีภ่าครฐัตอ้งเร่งด าเนินการแกไ้ข 

ภาพท่ี 4 ปัจจยัสนับสนุนต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ในช่วง 6 เดือนหลงัของปี 2558   
หน่วย: % ของความถีร่วมในการตอบแบบสอบถาม 

                                                                                                                                                              (rank ครัง้ก่อน) 

 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD; แสดงเฉพาะส าคญัสงูสุด 7 อนัดบัแรกจาก 11 อนัดบั 
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ภาพท่ี 5 ปัจจยัเส่ียงต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจของไทย ในช่วง 6 เดือนหลงัของปี 2558   
หน่วย: % ของความถีร่วมในการตอบแบบสอบถาม 

 
 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD; แสดงเฉพาะส าคญัสงูสุด 7 อนัดบัแรกจาก 11 อนัดบั 

ภาพท่ี 6 ดชันีความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค 
หน่วย: %  

 

ทีม่า: ศนูยพ์ยากรณ์เศรษฐกจิและธุรกจิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยและหอการคา้ไทย 
 

 แนวโน้มอตุสาหกรรม 

 CEO คาดว่าแนวโน้มอตุสาหกรรมมีทิศทางท่ีแย่ลง เช่นเดียวกบัการคาดการณ์ภาวะ
เศรษฐกิจ  

 CEO มองว่า แนวโน้มอุตสาหกรรมจะแย่ลงอย่างชดัเจน โดย 62% ของ CEO ทีต่อบ
แบบสอบถามทัง้หมด ตอบว่า แนวโน้มอตุสาหกรรมทีจ่ะเหมอืนเดมิหรอืแย่ลง มสีดัสว่น
เพิม่สงูขึน้ถงึ (ภาพที ่7) ขณะทีใ่นการส ารวจครัง้ก่อน ม ีCEO ทีต่อบว่าเหมอืนเดมิหรอืแย่
ลงเพยีง 35% เท่านัน้ 
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 พจิารณารายอุตสาหกรรม  

o CEO สว่นใหญ่ในเกอืบทุกอตุสาหกรรมคาดว่าแนวโน้มอตุสาหกรรมของตนจะแย่ลง
เมื่อเทยีบกบัการส ารวจครัง้ทีผ่่านมา ยกเวน้กลุ่มทรพัยากรทีค่าดว่าภาวะ
อุตสาหกรรมมแีนวโน้มดขีึน้จากทีส่ว่นใหญ่เคยคาดการณ์ว่าแนวโน้มอุตสาหกรรม
แย่ลงในสดัสว่นค่อนขา้งสงูจากการส ารวจครัง้ทีผ่่านมา  

o CEO ในกลุ่มเทคโนโลย ีกลุ่มธุรกจิการเงนิ และกลุ่มบรกิารคาดว่า แนวโน้ม
อุตสาหกรรมจะแย่ลงในสดัสว่นเพิม่ขึน้อย่างชดัเจน (ตารางที ่1) 

ภาพท่ี 7 แนวโน้มอตุสาหกรรมในช่วง 6 เดือนแรกและ 6 เดือนหลงัของปี 2558 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 

ตารางท่ี 1 สดัส่วนจ านวนบริษทัในอตุสาหกรรม 
ท่ีคาดการณ์วา่แนวโน้มอตุสาหกรรมจะแย่ลง 

อตุสาหกรรม % ต่อจ านวนบริษทัในอตุสาหกรรมเดียวกนั 
ท่ีตอบแบบสอบถาม 

 

H1/2558 H2/2558  

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 0.00% 12.50%  

ทรพัยากร 57.14% 37.50%  

เทคโนโลย ี 20.00% 60.00%  

ธุรกจิการเงนิ 0.00% 50.00%  

บรกิาร 10.00% 43.75%  

สนิคา้อุตสาหกรรม 14.29% 18.18%  

สนิคา้อุปโภคบรโิภค 0.00% 37.50%  

อสงัหารมิทรพัยแ์ละกอ่สรา้ง 7.69% 7.69%  

บรษิทัจดทะเบยีนใน mai 13.33% 50.00%  

                                  ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 
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 CEO สว่นใหญ่คาดว่าในช่วง 6 เดอืนหลงัของปี 2558 มแีนวโน้มไม่เปลีย่นแปลงทัง้ใน

ปจัจยัดา้นสภาพคล่องของกจิการ ระดบัการจา้งงาน ราคาวตัถุดบิและราคาสนิคา้ โดยมี
ขอ้สงัเกตพบว่าสดัสว่นของ CEO ทีค่าดการณ์ว่าจะมรีะดบัการจา้งงานลดลงมสีดัสว่น
เพิม่ขึน้ 
 (ภาพที ่8)  
 

ภาพท่ี 8 แนวโน้มในช่วง 6 เดือนหลงัของปี 2558 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 

                  สภาพคล่อง                                                             ระดบัการจ้างงาน 

 
 

                                            ราคาสินค้าและบริการ                                                           ราคาวตัถดิุบ 

 

 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 

 

 แนวโน้มการด าเนินธรุกิจ 

 
 CEO ส่วนใหญ่คาดการณ์วา่ ผลประกอบการได้รบัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ

และภาวะอตุสาหกรรมในภาพรวม ส่งผลให้ CEO ท่ีคาดการณ์ว่า ผลประกอบการ
ของธรุกิจในช่วง 6 เดือนหลงัของปี 2558 จะมีแนวโน้มแย่ลงมีสดัส่วนท่ีสูงขึน้ (ภาพ
ที ่9) อย่างไรกต็าม ดว้ยความแขง็แกร่งของบรษิทัจดทะเบยีน ท าให ้41% ของ CEO 
คาดการณ์ว่า รายไดใ้นปี 2558  จะเตบิโตถงึ 6% (ภาพที ่10) ซึง่มอีตัราการเตบิโตกว่า
การคาดการณ์การเตบิโตของเศรษฐกจิถงึ 2-3 เท่า  

 CEO ทีต่อบแบบสอบถามทีอ่ยูใ่นหมวดธุรกจิธนาคาร ขนสง่และโลจสิตกิส ์ท่องเทีย่วและ
สนัทนาการ ของใชใ้นครวัเรอืนและส านกังาน วสัดุอุตสาหกรรมและเครื่องจกัร และบรกิาร
เฉพาะกจิทุกรายคาดว่า รายไดใ้นปี 2558 จะเตบิโตมากกว่า 6% 

 เมื่อสอบถามถงึระดบัความกงัวลในดา้นต่างๆ เกีย่วกบัการท าธรุกจิ พบวา่ CEO สว่นใหญ่
มคีวามกงัวลใจเกีย่วกบัปจัจยัพืน้ฐานทัง้ดา้นก าลงัซือ้ในประเทศ การขาดแคลนแรงงานมี
ฝีมอื ตน้ทุนการผลติ ในสดัสว่นทีส่งู (ภาพที ่11) 
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ภาพท่ี 9 แนวโน้มธรุกิจในช่วง 6 เดือนแรกและ 6 เดือนหลงัของปี 2558 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 

 

 

ภาพท่ี 10 การคาดการณ์การเติบโตของรายได้ของบริษทัจดทะเบียน ในปี 2558 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 
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ภาพท่ี 11 ระดบัความกงัวลใจต่อปัจจยัในการด าเนินธรุกิจในช่วงครึง่ปีหลงัของปี 2558 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

(rank H1/2558) 

 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 

 
 

 กลยุทธก์ารปรบัตวัเพื่อเตรียมรบัมอืกบัความไม่แน่นอนของ เศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจโลก 

 
ในช่วง 6 เดือนหลงัของปี 2558 บริษทัจดทะเบียนใช้กลยทุธก์ารปรบัตวัท่ีหลากหลาย 
โดยให้ความส าคญักบัการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ขณะท่ีด้านการตลาดให้
ความส าคญักบัการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการท าการตลาดแบบเฉพาะเจาะจง
เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ด้านการลงทุนบริษทัจดทะเบียนให้
ความส าคญักบัการขยายการลงทุนในต่างประเทศแต่เพ่ิมความระมดัระวงัในการ
ลงทุน ขณะเดียวกนับริษทัฯ ให้ความสนใจกบัการบริหารควบคมุค่าใช้จา่ยเพ่ิมมากขึน้ 
และมีขอ้สงัเกตว่า   1 ใน 4 ของบริษทัจดทะเบียนวางแผนท่ีจะลดอตัราการจ้างงานซ่ึง
สูงกว่าการส ารวจครัง้ท่ีผา่นมา (ภาพท่ี 12 ) 

 ดา้นการปรบัปรุงประสทิธภิาพการด าเนินงานและการผลติ:  

96% ของบรษิทัจดทะเบยีนท าการปรบักระบวนการท างานและการผลติใหม้ปีระสทิธภิาพ
เพิม่มากขึน้ และ 97% สรา้งมลูค่าเพิม่ใหส้นิคา้และบรกิาร  

 ดา้นการตลาด:   

 1) 81% ของบรษิทัจดทะเบยีนท าการปรบัราคาสนิคา้และบรกิาร 

 2) 77% ของบรษิทัจดทะเบยีนท าการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์ 

 3) 56% ของบรษิทัจดทะเบยีนขยายตลาดในการกระจายสนิคา้โดยการขยายตลาด
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    สง่ออก   

 4) 82% ท าการตลาดแบบเฉพาะเจาะจง (niche market)  

  

จากการเปรยีบเทยีบกบัผลจากการส ารวจความคดิเหน็ครัง้ทีผ่่านมาพบว่า บรษิทัจดทะเบยีน
ใชก้ลยทุธก์ารปรบัราคาสนิคา้และการท าการตลาดแบบเฉพาะเจาะจงในสดัสว่นทีเ่พิม่มากขึน้ 
ขณะทีใ่ชก้ลยุทธใ์นการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์และการขยายตลาดสง่ออกในสดัสว่นทีล่ดลง 
  

 ดา้นการลงทุน:   

ในช่วง 6 เดอืนหลงัของปี 2558 บรษิทัจดทะเบยีนสว่นใหญ่มแีนวโน้มลงทุนใน
ต่างประเทศเพิม่ขึน้ ขณะทีใ่หค้วามส าคญัลดลงกบัการขยายการลงทุนในต่างจงัหวดั 

 ดา้นการปรบัตวัทางธุรกจิ: 

แมว้่าบรษิทัจดทะเบยีนใหค้วามส าคญักบัการปรบัปรุงโครงสรา้งภายในบรษิทัและการ
ควบรวมกจิการ แต่จากการส ารวจครัง้นี้พบว่า 25% ของบรษิทัจดทะเบยีนเริม่มแีนวคดิที่
จะลดการจา้งงานซึง่สงูกว่าการส ารวจครัง้ทีผ่่านมา 

นอกจากน้ี CEO ได้ให้ความคิดเหน็เก่ียวกบัการรบัมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ
ไทยและเศรษฐกิจโลกเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

 ตดิตามสถานการณ์การเปลีย่นแปลงต่างๆ อย่างใกลช้ดิ 

 ศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้ได ้ท าการขยายฐานการตลาดโดยเพิม่สนิคา้ใหม ่

 ปรบัปรุงกระบวนการผลติและจดัจ าหน่ายใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุ  

 ขยายธุรกจิไปยงัต่างประเทศในธุรกจิทีบ่รษิทัมศีกัยภาพ ขณะเดยีวกนัใหค้วามส าคญักบั
การเพิม่ความระมดัระวงัในการลงทุน 

 บรหิารการเงนิโดยควบคมุและลดค่าใชจ้่าย / ตน้ทุนการด าเนินงานทีไ่มจ่ าเป็น 

ภาพท่ี 12 กลยุทธก์ารปรบัตวัและแนวทางการรบัมอืความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 
ในช่วง 6 เดือนหลงัของปี 2558 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

1. ด้านประสิทธิภาพการผลิต/บริการ 2. ด้านการตลาด 
เพ่ิมประสิทธิภาพ 

การผลิตและแรงงาน 
เพ่ิมมูลค่าเพ่ิม 

ให้สินค้าและบริการ 
ปรบัราคาสินค้า ท าการวิจยั 

และพฒันาผลิตภณัฑ ์

ขยายตลาดส่งออก ท าการตลาดแบบ
เจาะจง 
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หมายเหตุ: สเีขม้   มาตรการทีด่ าเนินการแลว้หรอือยูร่ะหว่างด าเนินการ (1)    
 สอ่ีอน  มาตรการทีไ่มอ่ยู่ในแผนการด าเนินการ (2) 
           % ค านวณจาก (1) / (1) + (2)  

 

ภาพท่ี 12 กลยุทธก์ารปรบัตวัและแนวทางการรบัมอืความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 
ในช่วง 6 เดือนหลงัของปี 2558 (ต่อ) 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

3. ด้านการลงทุน 4. ด้านการปรบัตวัทางธรุกิจ 
ขยายการลงทุน 
ในต่างจงัหวดั 

ขยายการลงทุน 
ในต่างประเทศ 

ชะลอการลงทุน ลดการจ้างงาน ปรบัโครงสร้างกิจการ 
ด้วยตนเอง 

ควบรวมกิจการ หรือ 
ร่วมลงทนุ 

   
   

หมายเหตุ: สเีขม้   มาตรการทีด่ าเนินการแลว้หรอือยูร่ะหว่างด าเนินการ (1)    
 สอ่ีอน  มาตรการทีไ่มอ่ยู่ในแผนการด าเนินการ (2) 
           % ค านวณจาก (1) / (1) + (2)  

 ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 

 

การส่งออกและแนวโน้มการส่งออก 

 38% ของบริษทัจดทะเบียนท่ีตอบแบบสอบถามเป็นบริษทัท่ีมีรายได้จากการ
ส่งออก โดยม ี7 บรษิทัทีม่รีายไดจ้ากการสง่ออกมากว่า 50% ของรายไดร้วม (ภาพที ่
13) ซึง่พบว่าบรษิทักลุ่มนี้อยใูนหมวดธุรกจิทัง้หมวดอาหารและเครื่องดื่ม เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร สนิคา้อุตสาหกรรม พาณชิย ์และเครื่องใชส้ว่นตวั 

 ตลาดส่งออกท่ีส าคญั ได้แก่ ตลาดในประเทศกลุม่อาเซียน ทัง้ ASEAN-5 และ 
CLMV  และตลาดนอกกลุ่มอาเซยีน ทัง้ ประเทศกลุ่มตะวนัออกกลาง จนี ญีปุ่น่ 
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สหรฐัอเมรกิา และยุโรป (ภาพที ่14) 
 46% ของบริษทัจดทะเบียนท่ีมีรายได้จากการส่งออกคาดการณ์ว่า รายได้จากการ

ส่งออกในช่วง 6 เดือนหลงัของปี 2558 มีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ ขณะที ่43% คาดว่า มี
แนวโน้มลดลง และมเีพยีง 11% ทีค่าดการณ์ว่า รายไดจ้ากการสง่ออกจะปรบัตวัลดลง 
(ภาพที ่15) 

 
การให้บริการลูกค้าต่างประเทศ 

 48% ของบริษทัจดทะเบียนท่ีตอบแบบสอบถามเป็นบริษทัท่ีมีรายได้จากการ
ส่งออก โดยม ี10 บรษิทัทีม่รีายไดจ้ากการใหบ้รกิารลกูคา้ต่างประเทศมากกว่า 50% 
ของรายไดร้วม (ภาพที ่16) ซึง่พบว่า บรษิทักลุ่มนี้อยูใ่นหมวดบรกิาร ท่องเทีย่วและ
สนัทนาการ ขนสง่และโลจสิตกิส ์อาหารและเครื่องดื่ม ยานยนต ์พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
เป็นตน้ 
 
 

 กลุ่มลูกค้าต่างประเทศท่ีส าคญัในตลาดบริการลูกค้าต่างประเทศ ได้แก่ ลูกค้าจาก
ประเทศในกลุม่อาเซียน จีน ยุโรป ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมริกา ตะวนัออกกลาง และ
อินเดีย เป็นต้น (ภาพที ่17) 

 
ภาพท่ี 13 รายได้จากการส่งออกต่อรายได้รวมของบริษทัจดทะเบียน 

หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 

 
ภาพท่ี 14 ตลาดส่งออก 3 อนัดบัแรกของบริษทัจดทะเบียนท่ีท าธรุกิจส่งออก  

หน่วย: % ความถีข่องการตอบแบบสอบถามของบรษิทัทีอ่ยู่ในธุรกจิส่งออก (ครัง้ก่อน)  
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ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 

 
ภาพท่ี 15 แนวโน้มการส่งออกในช่วง 6 เดือนแรกและ 6 เดือนหลงัของปี 2558 

หน่วย: % ความถีข่องการตอบแบบสอบถามของบรษิทัทีอ่ยู่ในธุรกจิส่งออก 

 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 

 

ภาพท่ี 16 รายได้จากการให้บริการลูกค้าต่างประเทศต่อรายได้รวมของบริษทัจดทะเบียน 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม  

 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 

 
ภาพท่ี 17 กลุ่มลูกค้าต่างประเทศท่ีบริษทัจดทะเบียนให้บริการ 

หน่วย: % ความถีข่องการตอบแบบสอบถามของบรษิทัทีใ่หบ้รกิารลกูคา้ต่างประเทศ (ครัง้ก่อน) 
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ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 

 

 แนวโน้มการลงทุน 

  60% ของ CEO ทัง้หมดท่ีตอบแบบสอบถามคาดการณ์ว่า แนวโน้มการลงทุน
ในช่วง 6 เดือนหลงัของปี 2558 จะเพ่ิมขึน้  แต่ลดลงจากการส ารวจครัง้ทีผ่่านมาทีเ่คย
อยู่ที ่65% ของ CEO ทัง้นี้จากความไม่แน่นอนของเศรษฐกจิไทยและเศรษฐกจิโลก (ภาพ
ที ่18) 

 แหล่งเงินทุนท่ีส าคญัของธรุกิจ 3 อนัดบัแรก ในปี 2558 ได้แก่ก าไรสะสม รองลงมา
คือ สินเช่ือจากธนาคารพาณิชย ์และการออกหุ้นกู้ภายในประเทศ (ภาพที ่19) ซึง่
เหมอืนกบัการส ารวจครัง้ทีผ่่านมา 

 

 

 

 เมื่อพจิารณาการลงทุนต่างประเทศของบรษิทัจดทะเบยีน พบว่า  

o 47% ของบริษทัจดทะเบียนท่ีตอบแบบสอบถามมีการลงทนุในต่างประเทศ  
o ส่วนใหญ่ลงทุนในกลุม่ ASEAN และมกีารกระจายการลงทุนไปยงัจนี ยุโรป 

ตะวนัออกกลาง เป็นตน้ โดย 74% ของบรษิทัเหล่านี้ มสีดัสว่นเงนิลงทุนใน
ต่างประเทศน้อยกว่า 25% ของเงนิลงทุนรวมของแต่ละบรษิทั 

o 46% ของบริษทัจดทะเบียนท่ีลงทุนต่างประเทศ มีแนวโน้มการลงทุนเพ่ิมขึน้
ในช่วง 6 เดือนหลงัของปี 2558 มีเป้าหมายหลกัในการลงทนุ คือ ประเทศใน
กลุ่ม ASEAN (ภาพที ่20) 

 

ภาพท่ี 18 แนวโน้มการลงทุน ในช่วง 6 เดือนแรกและ 6 เดือนหลงัของปี 2558 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 
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ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 

ภาพท่ี 19 แผนระดมทุนของบริษทัจดทะเบียน ในปี 2558 
                                                            หน่วย: % ของความถีร่วมในการตอบแบบสอบถาม                        (rank H1/2558) 

 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 
  

 

ภาพท่ี 20 กลุ่มประเทศท่ีบริษทัจดทะเบียนลงทุนต่างประเทศ 
หน่วย: % ของบรษิทัทีล่งทุนในประเทศนัน้ / บรษิทัทีล่งทุนในต่างประเทศ 

 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 
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 การมีความเส่ียงจากการประกอบธรุกิจท่ีเก่ียวเน่ืองจากลูกค้าต่างประเทศหรอืลงทุน 
ในต่างประเทศ 

  71% ของบริษทัจดทะเบียนมี exposure กบัต่างประเทศ ทัง้จากการลงทุนใน
ต่างประเทศ การส่งออก และการให้บริการลูกค้าต่างประเทศ โดย 76% ของบรษิทั
จดทะเบยีนทีม่ ีexposure กบัต่างประเทศมกีารใชเ้ครื่องมอืบรหิารความเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่น (ภาพที ่21 - 22) โดยเครื่องมอืสว่นใหญ่ทีเ่ลอืกใช ้ไดแ้ก่ Forward Contract 
และ Natural Hedge (ภาพที ่23) 

 
ภาพท่ี 21 บริษทัจดทะเบียนท่ีมีความเส่ียงจากการประกอบธรุกิจท่ีเก่ียวเน่ืองจากลูกค้าต่างประเทศ 

หรอืลงทุนในต่างประเทศ 

หน่วย: บรษิทั [ครัง้ก่อน] 

 

หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม [% ครัง้ก่อน] 

 

 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD; มบีรษิทัทีม่ ีexposure กบัต่างประเทศ จ านวน 75 บรษิทั จาก
ทัง้หมด 106 บรษิทั 

 
ภาพท่ี 22 การใช้เครือ่งมอืบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

หน่วย: % ของบรษิทัทีม่ ีexposure ต่างประเทศ (% ครัง้กอ่น) 

(24) 

(76) 

[10] 

[10] 
[8] 

[16] 

[9] [6] [4] 
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ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 

 
ภาพท่ี 23 เครือ่งมือบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีบริษทัจดทะเบียนใช้ในช่วง 6 เดือนหลงัของปี 2558 

หน่วย: % ความถีใ่นการตอบของบรษิทัทีม่ ีexposure ต่างประเทศ (ครง้ก่อน) 

 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 

 

  

  

  

  

  

 ประเดน็ค าถามพิเศษเก่ียวกบัความการคาดการณ์ผลกระทบของปัจจยัต่างๆ 

(38%) 

(37%) 

(6%) (6%) 

(13%) 

(83) 

(17) 



18 
 

  CEO สว่นใหญ่คาดว่า ปญัหาภยัแลง้ในประเทศจะสง่ผลกระทบเชงิลบเป็นอย่างมากต่อ
เศรษฐกจิของประเทศ เนื่องจากมผีลกระทบโดยตรงต่อภาคการเกษตรของไทย ทีจ่ะมี
ผลกระทบต่อเน่ืองไปยงัก าลงัซือ้ภายในประเทศ และมองว่าปจัจยัภายนอกประเทศ เช่น 
การปรบัเปลีย่นโยบายค่าเงนิหยวนของจนี จะสง่ผลกระทบเชงิลบเป็นอย่างมากต่อ
เศรษฐกจิไทยเช่นกนั ขณะที ่CEO มองว่า การไม่ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานการบนิ
ขององคก์รการบนิระหว่างประเทศ (ICAO) และการไม่อนุญาตใหเ้รอืประมงทีผ่ดิกฎหมาย
ท าธุรกจิประมง  จะสง่ผลเชงิลบต่อธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง สว่นปจัจยัดา้นการต่ออายุโครงการ
สทิธพิเิศษทางภาษศีุลกากร (GSP) ของสหรฐัอเมรกิาใหแ้ก่ประเทศไทยถงึเดอืนธนัวาคม 
2560 จะสง่ผลกระทบเชงิบวกต่อเศรษฐกจิของประเทศไทย ส าหรบัประเดน็เรื่องวกิฤตหินี้
ของประเทศกรซี (Greece) และการหมดวาระของสภาปฏริปูแหง่ชาตใินเดอืนสงิหาคม 
2558 ไม่มผีลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย 

o 88% ของ CEO คาดว่า สถานการณ์ภยัแลง้ในประเทศจะสง่ผลกระทบเชงิลบต่อ
เศรษฐกจิไทย โดย 33% ของ CEO คาดว่ามผีลกระทบเชงิลบเป็นอย่างมากต่อ
เศรษฐกจิประเทศ (ภาพที ่24) 

o 63% ของ CEO คาดว่า การปรบัเปลีย่นโยบายค่าเงนิหยวนของจนีจะสง่ผลเชงิลบต่อ
เศรษฐกจิไทย โดย  15% ของ CEO คาดว่ามผีลกระทบเชงิลบเป็นอย่างมากต่อ
เศรษฐกจิประเทศ (ภาพที ่25) 

o 63% ของ CEO คาดว่า การไมผ่่านการตรวจสอบตามมาตรฐานการบนิขององคก์ร
การบนิระหว่างประเทศ (ICAO) สง่ผลกระทบเชงิลบต่อธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง (ภาพที ่26) 

o 53% ของ CEO คาดว่า การไมอ่นุญาตใหเ้รอืประมงทีผ่ดิกฎหมายท าธุรกจิประมง
สง่ผลกระทบเชงิลบต่อต่อธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง (ภาพที ่27) 

o 43% ของ CEO คาดว่า การต่ออายุ (renew) โครงการสทิธพิเิศษทางภาษศีุลกากร 
(GSP) ของสหรฐัอเมรกิาใหแ้กป่ระเทศไทยถงึเดอืนธนัวาคม 2560 จะสง่ผลกระทบ
เชงิบวกต่อเศรษฐกจิไทย (ภาพที ่28) 

o 52% ของ CEO คาดว่า การหมดวาระของสภาปฏริปูแหง่ชาตใินเดอืนสงิหาคม 2558 
และมอบหมายงานต่อใหส้ภาขบัเคลื่อนการปฏริปูประเทศด าเนินงานผลกัดนั
นโยบายเศรษฐกจิของไทยไมม่ผีลต่อเศรษฐกจิไทย (ภาพที ่29) 

o 51% ของ CEO คาดว่า วกิฤตหินี้ของประเทศกรซี (Greece) ไม่มผีลกระทบต่อ
เศรษฐกจิไทย (ภาพที ่30) 

 

 

 

 

http://iiu.oie.go.th/UTCC/Shared%20Documents/paper%20Hot%20Issue/Hot%20Issue%2049/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%20(GSP)%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AF%20%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%2026.09.49.doc
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ภาพท่ี  24 ผลกระทบจากสถานการณ์ภยัแล้งในประเทศต่อเศรษฐกิจไทย 

 หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 

 

ภาพท่ี  25 ผลกระทบจากการปรบัเปล่ียนโยบายค่าเงินหยวนของจีนต่อเศรษฐกิจไทย 
 หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 

 
ภาพท่ี  26 ผลกระทบจากการไม่ผา่นการตรวจสอบตามมาตรฐานการบิน 

ขององคก์รการบินระหวา่งประเทศ (ICAO) ต่อธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 

 
ภาพท่ี  27 ผลกระทบจากการไม่อนุญาตให้เรอืประมงท่ีผิดกฎหมายท าธรุกิจประมงต่อ

ต่อธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง 
 หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 
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ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 28 ผลกระทบจากการการต่ออายุโครงการสิทธิพิเศษทางภาษีศลุกากร (GSP) 
ของสหรฐัอเมริกาให้แก่ประเทศไทยต่อเศรษฐกิจไทย 

 หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 

 

ภาพท่ี  29 ผลกระทบจากการหมดวาระของสภาปฏิรปูแห่งชาติต่อเศรษฐกิจไทย 
 หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 

 
ภาพท่ี  30 ผลกระทบจากวิกฤติหน้ีของประเทศกรีซ (Greece) ต่อเศรษฐกิจไทย 

หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 

 
 

http://iiu.oie.go.th/UTCC/Shared%20Documents/paper%20Hot%20Issue/Hot%20Issue%2049/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%20(GSP)%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AF%20%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%2026.09.49.doc

