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Disclaimers: รายงานนี้เป็นสว่นหนึ่งของ

การส ารวจความคดิเหน็ของผูบ้รหิารบรษิทั

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ

ไทยและตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ โดย

ความรว่มมอืระหว่างสถาบนัวจิยัเพื่อตลาด

ทนุ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

(CMRI) และสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

(TLCA) และบรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) ซึง่ท าการ

ส ารวจในชว่งวนัที ่12 กรกฎาคม - 25 

สงิหาคม 2559 

ผลส ำรวจควำมคิดเหน็ผูบ้ริหำรบริษทัจดทะเบียน  
(CEO Survey): Economic outlook  

ในช่วง 6 เดือนหลงัของปี 2559 
 

Executive Summary 
              การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาด
หลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ เกีย่วกบัมมุมองต่อเศรษฐกจิไทยในช่วง 6 เดอืนหลงัของปี 2559  พบว่า มบีรษิทั 
จดทะเบยีนตอบแบบสอบถาม 126 บรษิทั มมีลูค่าหลกัทรพัยร์วม 47% ของมลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคา
ตลาดรวมทัง้ตลาด ณ สิน้เดอืนสงิหาคม 2559 ซึง่มสีดัส่วนผูร้่วมตอบแบบสอบถามสงูสุดนบัตัง้แต่จดัท า
การส ารวจนี้ (ไตรมาส 3/2557) สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

 แนวโน้มเศรษฐกิจ 

 ผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียน (CEO) ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2559 มีแนวโน้ม
ดีขึน้ต่อเน่ืองจากการส ารวจครัง้ก่อน โดย CEO คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในปี 2559 จะเติบโต
อยู่ในช่วง 2% ถึง 3%  

o ในช่วง 6 เดือนหลงัของปี 2559  CEO คาดการณ์ว่า นโยบายการคลงัและการใช้จ่าย
ภาครฐั และการท่องเท่ียวยงัคงเป็นปัจจยัส าคญัในการสนับสนุนการเติบโตของ
เศรษฐกิจไทย นอกจากนี้ยงัพบว่า ปัจจยัดา้นก าลงัซื้อในประเทศ และเสถยีรภาพของ
การเมอืงในประเทศจะมบีทบาทในการสนบัสนุนการเตบิโตทางเศรษฐกจิมากขึน้เมือ่เทยีบกบั
การส ารวจครัง้ก่อน   

o ด้านปัจจยัเส่ียงส าคญัต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทย CEO มองว่า ก าลงัซ้ือใน
ประเทศท่ีลดลง และสถานการณ์เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะการชะลอตวัของเศรษฐกิจ
จีน และหนี้ภาคครวัเรอืนทีเ่พิม่สงูขึน้ จะเป็นปัจจยัเสีย่งทีส่ าคญัทีม่ผีลกระทบต่อการเตบิโต
เศรษฐกจิไทย  

แนวโน้มการด าเนินธรุกิจ 

 CEO ส่วนใหญ่คาดผลการด าเนินธรุกิจในช่วง 6 เดือนหลงัของปี 2559 จะดีกว่าท่ีคาดการณ์
โดย 53% ของ CEO ทีต่อบแบบสอบถาม คาดว่ารายไดข้องบรษิทัในปี 2559 จะเตบิโตมากกว่า 3% 
และ 28% คาดว่ารายไดข้องบรษิทัในปี 2559 จะเตบิโตมากกว่า 6%  

 ในการรบัมอืความไมแ่น่นอนทางเศรษฐกจิ บรษิทัจดทะเบยีนใหค้วามส าคญักบัการเพิม่ประสทิธภิาพ
การด าเนินงาน การปรบัตวัรองรบัเศรษฐกจิดจิติลั การปรบัราคาสนิคา้และบรกิาร การตลาดแบบ
เจาะจงมากยิง่ขึน้ และใหค้วามส าคญัเพิม่ขึน้ในการปรบัปรุงกจิการ ทัง้การปรบัโครงสรา้งกจิการ
ภายใน ตลอดจนการควบรวมกจิการและร่วมลงทุน ดา้นการจา้งงาน ยงัไมม่แีนวโน้มว่าบรษิทัจด
ทะเบยีนไทยจะลดการจา้งงานลง 

แนวโน้มการลงทุน 

 CEO คาดการณ์ว่าในปี 2559 แนวโน้มการลงทุนเพ่ิมขึน้ โดย  77% ของ CEO คาดว่าจะลงทุน
เพิม่ขึน้ โดยเฉพาะการลงทุนในต่างจงัหวดัทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้สงูอย่างชดัเจน แหล่งระดมทุนหลกั
ยงัคงเป็นก าไรสะสม สนิเชือ่จากธนาคารพาณชิย ์และการออกหุน้กูภ้ายในประเทศ  

 การลงทุนในต่างประเทศในปี  2559  CEO คาดว่า มีแนวโน้มขยายตวัแต่ลดลงจากการ
ส ารวจครัง้ก่อน โดยประเทศเป้าหมายยงัคงเป็นประเทศเพ่ือนบา้นในกลุ่มอาเซียน และบรษิทั
จดทะเบยีนบางบรษิทัเริม่ใหค้วามสนใจลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศทีค่าดว่าจะมกีาร
เตบิโตทางเศรษฐกจิสงูในอนาคต อาท ิอนิเดยี ปากสีถาน เป็นตน้  
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 วตัถปุระสงค ์กลุม่ตวัอย่าง และช่วงเวลาในการส ารวจ 

 
 สถาบนัวจิยัเพื่อตลาดทุน (CMRI) ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ร่วมมอืกบัสมาคม

บรษิทัจดทะเบยีนไทย (TLCA) และบรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
(TSD) ส ารวจความคดิเหน็ของผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) เพื่อทราบมมุมองจาก
ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และ
ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) เกีย่วกบัภาวะเศรษฐกจิและธุรกจิ แนวโน้มการสง่ออก 
การลงทุนและการระดมทุน และทราบถงึความคดิเหน็ของผูบ้รหิารต่อประเดน็ส าคญัต่างๆ 
ในแต่ละช่วงเวลา  

 ในการส ารวจความคดิเหน็ในครัง้นี้ เป็นการส ารวจครัง้ที ่7 (ซึง่ไดด้ าเนินการส ารวจความ
คดิเหน็ครัง้แรกเมื่อไตรมาส 3/2557) โดยในครัง้นี้มบีรษิทัจดทะเบยีนร่วมตอบ
แบบสอบถาม 126 บรษิทัจาก 24 หมวดธุรกจิ มมีลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดรวม 47% 
ของมลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด (ณ สิน้เดอืนสงิหาคม 2559) ตามภาพที ่1 

ภาพท่ี 1 จ านวนบริษทัจดทะเบียนท่ีรว่มตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามหมวดธรุกิจ 
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 การส ารวจความคดิเหน็จดัท าขึน้ในช่วงวนัที ่12 กรกฎาคม - 25 สงิหาคม 2559 โดย 

59% เป็นการตอบแบบสอบถามออนไลน์ ขณะทีอ่กี 41% เป็นการตอบแบบสอบถามโดย
จดัสง่ขอ้มลูทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์  

 แนวโน้มเศรษฐกิจไทย  

 
“เศรษฐกิจไทยในปี 2559 ยงัเติบโตดีกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ในช่วงครึง่ปีแรก”  

ผูบ้ริหำรบริษทัจดทะเบียน (CEO) ส่วนใหญ่คำดกำรณ์ว่ำเศรษฐกิจไทยในปี 2559 มี
แนวโน้มดีขึ้นต่อเนือ่งเมือ่เทียบกบัผลกำรส ำรวจครัง้ก่อน โดยคำดกำรณ์ว่ำเศรษฐกิจ
จะเติบโตประมำณ 2% ถึง 3% ใกล้เคียงกบักำรคำดกำรณ์ของธนำคำรโลกและ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยทีค่ำดกำรณ์เศรษฐกิจไทยจะเติบโตที ่2.5% และ 3.1% 
ตำมล ำดบั  

  CEO คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทย ในปี 2559 ปรบัตวัดีขึน้ โดย 46% ของ CEO ที่
ตอบแบบสอบถามมองว่าเศรษฐกจิจะดขีึน้ ซึง่เป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัการส ารวจใน
ครัง้ก่อน (H1/2559) ที ่35% ของ CEO มองว่า เศรษฐกจิจะปรบัตวัดขีึน้ (ภาพที ่2)  

 
ภาพท่ี 2 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2559 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
(N of H1/2559 = 111 บรษิทั; N of H2/2559 = 118 บรษิทั)  

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 

 

  ในการส ารวจครัง้น้ี พบว่า 80% ของ CEO ท่ีตอบแบบสอบถามคาดการณ์ว่า
เศรษฐกิจในปี 2559 จะเติบโตในช่วง 2% ถึง 4% แต่กลุ่มท่ีคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ
จะเติบโตในช่วง 2% ถึง 3% มีจ านวนเพ่ิมขึน้อยา่งชดัเจน (ภาพท่ี 3) ซึง่อตัราการ
คาดการณ์การเตบิโตนี้สงูกว่าการคาดการณ์การเตบิโตของ GDP ของธนาคารโลก 
(World Bank) ทีเ่พิง่ปรบัเพิม่อตัราการเตบิโตเศรษฐกจิไทยมาที ่2.5% (ตารางที ่1) และ
ใกลเ้คยีงกบัการคาดการณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยทีค่าดการณ์ไวท้ี ่3.1% ขณะที่
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตคิาดการณ์ไวท้ี ่ 3.0% ถงึ  
3.5% (ภาพที ่4) 

 5  

 25   35   35  
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 36  
 46  

แย่ลงมาก แย่ลงบา้ง เหมือนเดิม ดีขึน้บา้ง ดีขึน้มาก 

H1/2559 H2/2559 
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ภาพท่ี 3 การคาดการณ์อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจไทย ในปี 2559 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

  
(N  of H1/2559 = 102 บรษิทั; N  of H2/2559 = 124 บรษิทั)  

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 
 

ภาพท่ี 4 การคาดการณ์อตัราการเติบโตของเศรษฐกิจ (จีดีพี) ปี 2559 
(หน่วย: %) 

 
        การคาดการณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย             การคาดการณ์ของส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

                 การคาดการณ์ของธนาคารโลก (World Bank)  

                                   ทีม่า: ธนาคารแห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

 
 
 

 
ตารางท่ี 1 การคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของธนาคารโลก (World Bank) 

การคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

รอบประกาศ ม.ค.58 มิ.ย.58 ม.ค. 59 มิ.ย.59 มิ.ย.59 มิ.ย.59 

เศรษฐกิจโลก 3.3 3.3 2.9 2.4 2.8 3.0 
สหรฐัอเมริกา 3.0 2.8 2.4 1.9 2.2 2.1 
จีน 7.0 7.0 6.7 6.7 6.5 6.3 
ไทย 4.0 4.0 2.0 2.5 2.6 3.0 
อินโดนีเซีย 5.5 5.5 5.3 5.1 5.3 5.5 
อินเดีย 7.0 7.9 7.8 7.6 7.7 7.7 
ปากีสถาน 4.8 3.7 5.5 4.5 4.8 5.1 
บงัคลาเทศ 6.5 6.7 6.7 6.3 6.8 6.0 

ท่ีมา: World Bank; Global Economic Prospect 
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หดตวั น้อยกวา่ 2% 2%  ถึง 3% 3% ถึง 4% มากกว่า 4% 
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1
 ขา่วกรมบญัชกีลาง ณ วนัที ่5 สงิหาคม 2559  

 
CEO ส่วนใหญ่คาดวา่นโยบายการคลงัและการใช้จ่ายของภาครฐั การท่องเท่ียว ยงัคง
เป็นปัจจยัส าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ ขณะท่ีคาดการณ์ว่าก าลงัซ้ือในประเทศ
และเสถียรภาพการเมืองในประเทศจะมีบทบาทมากขึน้ ในด้านปัจจยัเส่ียง CEO มอง
ว่า ก าลงัซ้ือภายในประเทศท่ีอาจปรบัตวัลดลง ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะ
การชะลอตวัของเศรษฐกิจประเทศจีน จะส่งผลกระทบมากย่ิงขึน้ต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของไทยในช่วง 6 เดือนหลงัของปี 2559 สอดคลอ้งจากการส ารวจครัง้ก่อน 

 ปัจจยัสนับสนุน: CEO คาดว่า นโยบายการคลงัและการใช้จา่ยภาครฐั และการ
ท่องเท่ียวยงัคงเป็นเครือ่งจกัรส าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ ขณะทีปั่จจยัดา้น
ก าลงัซือ้ภายในประเทศและเสถยีรภาพการเมอืงในประเทศจะชว่ยสนบัสนุนการเตบิโต
ของเศรษฐกจิไทยเพิม่มากขึน้ โดยขยบัมาอยู่อนัดบั 3 และ 4 จากอนัดบั 5 และ 6  จาก
การส ารวจครัง้ก่อน (ภาพที ่5) 

ภาพท่ี 5 ปัจจยัสนับสนุนต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ในช่วง 6 เดือนหลงัของปี 2559   
หน่วย: ความถีร่วมในการตอบแบบสอบถาม 

 
(N of H1/2559 = 111 บรษิทั; N of H2/2559 = 126 บรษิทั)  

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD; แสดงเฉพาะส าคญัสงูสุด 7 อนัดบัแรกจาก 13 อนัดบั 

  

เมื่อพจิารณาขอ้มลูการเบกิจ่ายตามงบประมาณของภาครฐั พบว่า ณ สิน้เดอืนกรกฎาคม 
2559 มกีารเบกิจ่ายงบประมาณประจ าปี 2559 (1 ตุลาคม 2558 ถงึ 29 กรกฎาคม 2559) 
รวม 2,215,766 ลา้นบาท จากวงเงนิงบประมาณ 2,720,000 ลา้นบาท หรอืเบกิจ่ายไป
แลว้กว่า 81.46% ของงบประมาณ ขณะทีร่ายจ่ายลงทุน (ไม่รวมงบกลาง) เบกิจ่ายแลว้ 
285,390 ลา้นบาท ของวงเงนิงบประมาณ 457,096 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 62.441 
ขณะทีก่ารเบกิจ่ายเงนิลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานช่วงครึง่ปีแรกยงัล่าชา้กว่าคาดไว ้
อย่างไรกต็าม ในไตรมาส 3/2559 จะมกีารเบกิจ่ายงบประมาณเพิม่มากขึน้จากการเปิด
ประมลูโครงการต่างๆ  
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2
 กรมการทอ่งเทีย่ว; กลุม่สถติแิละเศรษฐกจิการทอ่งเทีย่ว; ขอ้มลู ณ 16 สงิหาคม 2559   

 
การท่องเทีย่วยงัคงเป็นปัจจยัสนบัสนุนทีส่ าคญัต่อการเตบิโตทางเศรษฐกจิไทย ซึง่ในช่วง 
7 เดอืนแรกของปี 2559 มนีกัทอ่งเทีย่วต่างประเทศทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วในประเทศไทย
สงูถงึ 19.54 ลา้นคน โดยเพิม่ขึน้ 11.87% จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน ทีส่ าคญัจาก
จนี รสัเซยี เยอรมนั และจากประเทศกลุ่ม CLMV (กมัพชูา ลาว เมยีนมาร ์และเวยีดนาม) 
(ตารางที ่2)2  ขณะทีก่ารท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยมุ่งสรา้งตลาดนกัลงทุนต่างประเทศ
กลุ่มทีม่กี าลงัซือ้สงู อาท ินกัท่องเทีย่วจากสวสิเซอรแ์ลนด ์เป็นตน้ ทัง้นี้เพื่อเพิม่จ านวน
นกัท่องเทีย่วและเพิม่รายไดจ้ากการท่องเทีย่ว 

ตารางท่ี 2 จ านวนนักท่องเท่ียวต่างประเทศในประเทศไทยในช่วง 7 เดือนแรกของ ปี 2558 และปี 2559 ตามสญัชาติ 

สญัชาติ 
 

ม.ค. - ก.ค. 59 ม.ค. - ก.ค. 58 % การเปล่ียนแปลง 
จ านวน 
(คน) 

สดัส่วน 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

สดัส่วน 
(%) 

(%yoy) 
 

เอเชียตะวนัออก 13,228,828 67.71 11,684,804 66.90 13.21 
ASEAN 4,988,722 25.53 4,536,640 25.97 9.97 

มาเลเซยี 2,027,057 10.37 1,963,097 11.24 3.26 
CLMV 1,900,209 9.73 1,571,722 9.00 20.90 
ลาว 787,741 4.03 667,727 3.82 17.97 
เวยีดนาม 521,077 2.67 488,819 2.80 6.60 
กมัพชูา 394,112 2.02 277,480 1.59 42.03 
เมยีนมาร ์ 197,279 1.01 137,696 0.79 43.27 
สงิคโปร ์ 545,449 2.79 531,370 3.04 2.65 
อนิโดนีเซยี 315,690 1.62 283,947 1.63 11.18 
ฟิลปิปินส ์ 192,847 0.99 178,663 1.02 7.94 
บรไูน 7,470 0.04 7,841 0.04 -4.73 

จนี 5,764,839 29.51 4,782,413 27.38 20.54 
ฮ่องกง 445,145 2.28 417,224 2.39 6.69 
ญีปุ่่ น 806,886 4.13 787,152 4.51 2.51 
เกาหล ี 859,809 4.40 759,795 4.35 13.16 
ไตห้วนั 320,033 1.64 358,713 2.05 -10.78 
อื่นๆ 43,394 0.22 42,867 0.25 1.23 

ยโุรป 3,584,752 18.35 3,278,104 18.77 9.35 
รสัเซยี 599,141 3.07 506,071 2.90 18.39 
องักฤษ 588,160 3.01 543,082 3.11 8.30 
เยอรมนัน ี 476,210 2.44 431,018 2.47 10.48 
ฝรัง่เศส 450,784 2.31 416,365 2.38 8.27 

สวสิเซอรแ์ลนด ์ 124,006 0.63 123,049 0.70 0.78 
อื่นๆ 1,346,451 6.89  1,258,519 7.21 6.99 

อเมริกา 818,342 4.19 719,265 4.12 13.77 
เอเชียใต้ 883,774 4.52 804,518 4.61 9.85 
โอเชียเนีย 520,963 2.67 529,659 3.03 -1.64 
ตะวนัออกกลาง 410,408 2.10 363,930 2.08 12.77 
แอฟริกา 91,123 0.47 85,581 0.49 6.48 
รวม 19,538,190 100.00 17,465,861 100.00 11.87 

ทีม่า:กรมการท่องเทีย่ว; กลุ่มสถติแิละเศรษฐกจิการท่องเทีย่ว ขอ้มลู ณ 16 สงิหาคม 2559 
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3  World Bank; Global Economic Perspective (June 2016) 
4 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

  
นอกจากนี้ CEO คาดว่า ก าลงัซือ้ภายในประเทศและเสถยีรภาพการเมอืงในประเทศจะมี
บทบาทต่อการเตบิโตของเศรษฐกจิเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่การออกเสยีงประชามตร่ิาง
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. …. ซึง่ชีใ้หเ้หน็ว่าประเทศไทยจะสามารถ
ด าเนินการตาม Roadmap เพื่อพฒันาอย่างมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์
ในการพฒันาประเทศตามยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ตามภาพที ่6 

ภาพท่ี 6 กรอบการพฒันาระยะยาว ปี 2560 - 2579 

 
ทีม่า: ส านกันายกรฐัมนตร;ี ร่างกรอบยุทธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี 
 
 ปัจจยัเส่ียงต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจของไทยในช่วง 6 เดือนหลงัของปี 2559 

พบว่า 3 อนัดบัแรกยงัคงเหมอืนกบัการส ารวจครัง้ก่อน แต่มีการสลบัอนัดบั โดย
ปัจจยัเรือ่งก าลงัซ้ือภายในประเทศปรบัขึน้เป็นอนัดบั 1 (ภาพที ่7) เน่ืองจากก าลงัซือ้
ในประเทศยงัไม่กระเตือ้งขึน้ในระยะเวลานาน สว่นหนึ่งอาจเป็นผลต่อเนื่องจากหนี้สนิ
ภาคครวัเรอืนทีอ่ยูใ่นระดบัสงูท าใหป้ระชาชนระมดัระวงัและมขีอ้จ ากดัในการใชจ้่าย 

รองลงมา คอื สถานการณ์เศรษฐกจิโลกทีย่งัไมฟ้ื่นตวั ซึง่ World Bank ไดป้รบัลดการ
คาดการณ์อตัราการเตบิโตของเศรษฐกจิโลกจาก 2.9% ทีค่าดการณ์ไวเ้มื่อเดอืนมกราคม 
2559 เหลอืเพยีง 2.4% ในเดอืนมถุินายน 2559 (ตารางที ่3) สาเหตุหลกัจากไมแ่น่นอน
จากการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิของประเทศทีพ่ฒันาแลว้ (advanced economies) ที่
ธนาคารโลกคาดการณ์ว่าจะเตบิโตเพยีง 1.7% ในปี 2559  ราคาสนิคา้โภคภณัฑท์ีต่กต ่า
ยาวนาน การคา้ระหว่างประเทศทีอ่่อนตวั กระแสเงนิทุนเคลื่อนยา้ยทีล่ดน้อยลง3 และ
เศรษฐกจิของประเทศจนีทีช่ะลอตวัลง  

 อนัดบัสาม คอื หนี้สนิภาคครวัเรอืน ซึง่ยงัคงเป็นปัญหายดืเยือ้ในระบบ เศรษฐกจิไทยที่
 ตอ้งใชเ้วลาในการแกไ้ขปัญหา โดย ณ สิน้เดอืนมนีาคม 2559 หนี้สนิภาคครวัเรอืนมี
 มลูค่าสงูถงึ 81.1% ของจดีพี ีอย่างไรกต็าม มสีดัสว่นลดลงจาก 81.6% ของจดีพี ีในปี 
 25584 
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ภาพท่ี 7 ปัจจยัเส่ียงต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจของไทย ในช่วง 6 เดือนหลงัของปี 2559   
หน่วย: ความถีร่วมในการตอบแบบสอบถาม                                                                                                                                                                 

 
(N of H1/2559 = 111 บรษิทั; N of H2/2559 = 123 บรษิทั)  

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD; แสดงเฉพาะส าคญัสงูสุด 7 อนัดบัแรกจาก 13 อนัดบั 

ตารางท่ี  3  การคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของธนาคารโลก 
หน่วย: % 

ความแตกต่างจากการพยาการณ์  
เมือ่เดอืนมถุินายน 2559 

 
 

ทีม่า:  World Bank; Global Economic Perspective (June 2016) 



9 
 

 

 แนวโน้มอตุสาหกรรม 

 
“แนวโน้มอตุสาหกรรมในช่วง 6 เดือนหลงัของปี 2559 จะปรบัตวัดีขึน้สอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกบัการคาดการณ์ทิศทางเศรษฐกิจ”  

 CEO คาดการณ์ว่าแนวโน้มอตุสาหกรรมจะดีขึน้ โดย 46% ของ CEO ทีต่อบ
แบบสอบถามทัง้หมด คาดว่าแนวโน้มอตุสาหกรรมทีจ่ะดขีึน้บา้งหรอืดขีึน้มาก ซึง่อยู่ใน
ระดบัเดยีวกบัการส ารวจครัง้ก่อน ขณะที ่CEO ทีค่าดการณ์ว่าแนวโน้มอตุสาหกรรมจะแย่
ลงนัน้มสีดัสว่นลดลงเหลอืเพยีง  21% ของ CEO ทีต่อบแบบสอบถามทัง้หมด จาก 25% 
จากการส ารวจครัง้ก่อน (ภาพที ่8)  

ภาพท่ี 8 แนวโน้มอตุสาหกรรมในช่วง 6 เดือนแรกปี 2559 และ 6 เดือนหลงัของปี 2559 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
N of H1/2559 = 111 บรษิทั; N of H2/2559 = 118 บรษิทั) 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 
 
 เมื่อพจิารณารายอตุสาหกรรม พบว่า โดยรวมทุกกลุ่มอตุสาหกรรมคาดการณ์ว่ามทีศิทาง

ดขีึน้ โดย CEO ของบรษิทัจดทะเบยีนในกลุ่มอสงัหารมิทรพัย ์กลุ่มธุรกจิการเงนิ บรษิทั
จดทะเบยีนใน mai กลุ่มธุรกจิบรกิาร และกลุ่มเทคโนโลย ีคาดการณ์ว่าภาวะอุตสาหกรรม
ในช่วง 6 เดอืนหลงัของปี 2559 มแีนวโน้มดขีึน้อย่างชดัเจนเมื่อเทยีบกบัการส ารวจครัง้ที่
ผ่านมา (ภาพที ่ 9) 

ภาพท่ี 9 การคาดการณ์แนวโน้มอตุสาหกรรมในช่วง 6 เดือนแรกปี 2559 และ 6 เดือนหลงัของปี 2559 
จ าแนกตามกลุ่มอตุสาหกรรม 

หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4  

 21  
 29  

 39  

 7   7   14  

 34  
 40  

 6  

แย่ลงมาก แย่ลงบา้ง เหมือนเดิม ดีขึน้บ้าง ดีขึน้มาก 
H1/2559 H2/2559 

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร

 

 10  
 40  

 50  

 12  

 38  
 38   12  

แย่ลงมาก แย่ลงบ้าง เหมือนเดิม ดีขึ้นบ้าง ดีขึ้นมาก 
H1/2559 H2/2559 

ทรพัยากร

 

 12  
 25   25  

 38  

 -    
 10  

 20  
 10  

 30  
 10  

แย่ลงมาก แย่ลงบ้าง เหมือนเดิม ดีขึ้นบ้าง ดีขึ้นมาก 
H2/2558 H1/2559 
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ภาพท่ี 9 การคาดการณ์แนวโน้มอตุสาหกรรมในช่วง 6 เดือนแรกปี 2559 และ 6 เดือนหลงัของปี 2559 
จ าแนกตามกลุ่มอตุสาหกรรม (ต่อ) 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน   
       โดย CMRI TLCA และ TSD 

 
 
 
 
 
 

  

  

 

เทคโนโลยี

 

 33  
 50  

 17  
 40  

 40  
 20  

แย่ลงมาก แย่ลงบ้าง เหมือนเดิม ดีขึ้นบ้าง ดีขึ้นมาก 
H1/2559 H2/2559 

ธรุกิจการเงิน

 

 29   29  

 35   9   10  

 76  

 5  

แย่ลงมาก แย่ลงบ้าง เหมือนเดิม ดีขึ้นบ้าง ดีขึ้นมาก 
H1/2559 H2/2559 

บริการ

 

 -     25   12  
 50  

 13  

 23   18  
 47  

 12  

แย่ลงมาก แย่ลงบ้าง เหมือนเดิม ดีขึ้นบ้าง ดีขึ้นมาก 
H1/2559 H2/2559 

สินค้าอตุสาหกรรม

 

 8   8  

 58  

 17   5   16   26  

 31  
 21  

แย่ลงมาก แย่ลงบ้าง เหมือนเดิม ดีขึ้นบ้าง ดีขึ้นมาก 
H1/2559 H2/2559 

สินค้าอปุโภคบริโภค

 

 67  

 33  
 5   16  

 26  
 32  

 21  

แย่ลงมาก แย่ลงบ้าง เหมือนเดิม ดีขึ้นบ้าง ดีขึ้นมาก 
H1/2559 H2/2559 

อสงัหาริมทรพัยแ์ละก่อสร้าง

 

 31   31   38  

 -     18  

 73  

 9  

แย่ลงมาก แย่ลงบ้าง เหมือนเดิม ดีขึ้นบ้าง ดีขึ้นมาก 
H1/2559 H2/2559 

บริษทัจดทะเบียนใน mai

 

 8  
 12  

 29   38  
 13  

 9  
 9   17  

 61  

 4  

แย่ลงมาก แย่ลงบ้าง เหมือนเดิม ดีขึ้นบ้าง ดีขึ้นมาก 
H1/2559 H2/2559 
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 เมื่อพจิารณาแนวโน้มการด าเนินธุรกจิในช่วง 6 เดอืนหลงัของปี 2559 พบว่า CEO สว่น

ใหญ่คาดว่าจะมแีนวโน้มดขีึน้ต่อเน่ืองจากครึง่แรกของปี 2559 ซึง่เป็นไปในทศิทาง
เดยีวกบัการคาดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรม โดย CEO สว่นใหญ่คาดว่า สภาพคล่องของ
กจิการ ระดบัการจา้งงานจะปรบัสงูขึน้ ขณะทีร่าคาสนิคา้ ราคาวตัถุดบิ ตน้ทุนแรงงาน 
สว่นใหญ่คาดว่าไม่เปลีย่นแปลง (ภาพที ่10) 

o บริษทัจดทะเบียนทีมี่สภำพคล่องของกิจกำรเพิม่ขึ้นมีจ ำนวนเพิม่ขึ้น 
โดยเฉพาะบรษิทัจดทะเบยีนในกลุ่มสนิคา้อุตสาหกรรม และกลุ่มพฒันา
อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง ทีม่สีภาพคล่องของกจิการเพิม่ขึน้จากปัจจยัสนบัสนุน
ส าคญั 3 ประการ คอื 1) มยีอดขายเพิม่ขึน้  2) การลดตน้ทุนจาก economy of scale
อนัเป็นจากการควบรวมกจิการในต่างประเทศ และ 3) ไดร้บัก าไรจากการลงทุนใน
บรษิทัย่อย  

o ระดบักำรจำ้งงำนมีแนวโน้มเพิม่ขึ้น โดยเฉพาะบรษิทัจดทะเบยีนในกลุ่มบรกิาร 
เทคโนโลย ีกลุ่มทรพัยากร และกลุ่มธุรกจิการเงนิ  

o รำคำสินค้ำและบริกำร และรำคำวตัถดิุบมีแนวโน้มไม่เปลีย่นแปลง อย่างไรก็
ตาม บรษิทัจดทะเบยีนในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มทรพัยากร กลุ่ม
เทคโนโลย ีที ่CEO คาดว่า ตน้ทุนดา้นราคาวตัถุดบิมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ ทัง้นี้คาดว่า
อาจเป็นผลจากการทีส่นิคา้เกษตรและน ้ามนัมแีนวโน้มทีร่าคาจะปรบัสงูขึน้ และ
คาดการณ์ว่าตน้ทุนแรงงานมแีนวโน้มปรบัสงูขึน้ดว้ย 

ภาพท่ี 10 แนวโน้มของสถานะต่างๆ ในการด าเนินธรุกิจในช่วง 6 เดือนของปี 2559  
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 

                                                        สภาพคล่อง                                                  ระดบัการจ้างงาน 

 
                                                ราคาสินค้าและบริการ                                             ราคาวตัถดิุบ 

 
                                                      ต้นทุนแรงงาน*                                          ต้นทุนพลงังาน / เช้ือเพลิง* 
 

 

 
(N of H1/2559 = 114 บรษิทั; N of H2/2559 = 116 บรษิทั)  

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 

* เริม่ท าการส ารวจความคดิเหน็ในการส ารวจครัง้นี้ 
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 แนวโน้มการด าเนินธรุกิจ 

 
“ผลการด าเนินงานในช่วงครึง่แรกของปี 2559 มีแนวโน้มดีขึน้ซ่ึงเป็นไปในทิศทาง
เดียวกบัการคาดการณ์แนวโน้มอตุสาหกรรม (ภาพท่ี 11) แต่ CEO ท่ีคาดการณ์ว่า
รายได้ในปี 2559 จะเติบโตสูงกว่า  6% ลดลงเหลือ 28% จาก 49% จากการส ารวจครัง้
ก่อน (ภาพท่ี 12)”  

 

ภาพท่ี 11 แนวโน้มธรุกิจในช่วง 6 เดือนแรกปี 2559 และ 6 เดือนหลงัของปี 2559 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
(N of H1/2559 = 111 บรษิทั; N of H2/2559 = 118 บรษิทั)  

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 
 
 CEO ทีต่อบแบบสอบถามทุกบรษิทัทีอ่ยูใ่นหมวดธุรกจิเกษตร หมวดชิน้สว่น

อเิลก็ทรอนิกส ์หมวดการท่องเทีย่วและสนัทนาการ หมวดเหลก็ และหมวดของใชส้ว่นตวั
และเวชภณัฑ ์คาดว่าผลประกอบการของบรษิทัมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ ขณะที ่CEO ใน
หมวดการแพทยแ์ละยานยนตค์าดว่าผลประกอบอาจปรบัตวัลดลง  

 CEO ทีต่อบแบบสอบถามทุกบรษิทัทีอ่ยูใ่นหมวดการท่องเทีย่วและสนัทนาการ หมวด
พาณิชย ์และหมวดแฟชัน่ คาดวา่ รายไดใ้นปี 2559 จะเตบิโตมากกว่า 6% 

ภาพท่ี 12 การคาดการณ์การเติบโตของรายได้ของบริษทัจดทะเบียน ในปี 2559 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 

(N of H1/2559 = 111 บรษิทั; N of H2/2559 = 118 บรษิทั) 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 
  

 2  

 19  
 26   46  

 7   3   13  
 19  

 53  

 12  

แย่ลงมาก แย่ลงบา้ง เหมือนเดิม ดีขึน้บ้าง ดีขึน้มาก 
H1/2559 H2/2559 

 6  

 21  
 24   14  

 35  

 16  
 21  

 25  

 7  
 21  

หดตวั 1% ถึง 3% 3% ถึง 6% 6% ถึง  9% มากกว่า 9% 
H1/2559 H2/2559 
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 เมื่อสอบถามถงึระดบัความกงัวลในดา้นต่างๆ เกีย่วกบัการท าธรุกจิ พบวา่ CEO สว่นใหญ่
ยงัคงมคีวามกงัวลใจในสดัสว่นทีส่งูเกีย่วกบัปัจจยัพืน้ฐานทัง้ดา้นก าลงัซือ้ในประเทศ และ
การขาดแคลนแรงงานมฝีีมอื และหากเทยีบกบัการส ารวจครัง้ก่อน พบว่า CEO มคีวาม
กงัวลใจเกีย่วกบัตน้ทุนการผลติเพิม่มากขึน้ (โดยเฉพาะเรื่องตน้ทุนวตัถุดบิ) โดยระดบั
ความกงัวลใจขยบัจากอนัดบัที ่6 มาอยู่ทีอ่นัดบั 3 ในการส ารวจครัง้นี้ ขณะทีค่วามกงัวล
เกีย่วกบัค่าเงนิบาทลดลงจากการส ารวจครัง้ก่อน โดยระดบัความกงัวลใจลดลงไปอยู่
อนัดบัที ่6 จากอนัดบั 3 ในการส ารวจครัง้ก่อน (ภาพที ่13) 
 

ภาพท่ี 13 ระดบัความกงัวลใจต่อปัจจยัในการด าเนินธรุกิจในช่วง 6 เดือนหลงัของปี 2559 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
(N of H1/2559 = 111 บรษิทั; N of H2/2559 = 120 บรษิทั) 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 
หมายเหตุ: ในดา้นตน้ทุนการผลติทีท่ าการส ารวจในครัง้ก่อนๆ นัน้ ในครัง้นี้ไดแ้บ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื ตน้ทุนการผลติดา้นวตัถุดบิและดา้นพลงังาน 

 

 กลยุทธก์ารปรบัตวัเพื่อเตรียมรบัมอืกบัความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจโลก 

 
ในช่วง 6 เดือนหลงัของปี 2559 บริษทัจดทะเบียนรบัมือกบัความไม่แน่นอนทาง
เศรษฐกิจ โดยให้ความส าคญัเพ่ิมขึน้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน การ
ปรบัตวัรองรบัเศรษฐกิจดิจิตลั การปรบัราคาสินค้าและบริการ การตลาดแบบเจาะจง 
และให้ความส าคญัเพ่ิมมากขึน้ในการปรบัปรงุกิจการ ทัง้การปรบัโครงสรา้งกิจการ
ภายใน และการควบรวมกิจการและรว่มลงทุน  ด้านการจ้างงานยงัไมมี่แนวโน้มวา่
บริษทัจดทะเบียนไทยจะลดการจ้างงานลง (ภาพท่ี 14.1 - 14.4) 
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5
  เริม่การส ารวจความคดิเหน็เกีย่วกบัการเตรยีมความพรอ้มในการรองรบัเศรษฐกจิดจิติลัครัง้แรก ในการส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิาร
ผูบ้รษิทัจดทะเบยีน ส าหรบัครึง่ปีหลงัของปี 2559 (H2/2559) 

 
ภาพท่ี 14.1 กลยุทธก์ารปรบัตวัและแนวทางการรบัมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 

ในช่วง 6 เดือนแรกปี 2559 และ 6 เดือนหลงัของปี 2559 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

1. ด้านประสิทธิภาพการผลิต/บริการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพ 

การผลิตและแรงงาน 
เพ่ิมมูลค่าเพ่ิม 

ให้สินค้าและบริการ 
การรองรบั 

Digital Economy 
การเตรียมความพร้อม 

รองรบัพลงังานทดแทน 
5
 

    

(N of H1/2559 = 114 บรษิทั; N of H2/2559 = 124 บรษิทั) 

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

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 

 

 
 ดา้นการปรบัปรุงประสทิธภิาพการด าเนินงานและการผลติ:  

 บรษิทัจดทะเบยีนมุ่งเพิม่ประสทิธภิาพการด าเนินงานและการผลติในทุกๆ ดา้น ทัง้การ
 ปรบัปรุงกระบวนการท างาน การสรา้งมลูค่าเพิม่ใหส้นิคา้และบรกิาร การปรบัตวัเพื่อ
 รองรบัเศรษฐกจิดจิติลั (ภาพที ่14.1) 

o 98% ของบรษิทัจดทะเบยีนทีต่อบแบบสอบถามใชก้ลยุทธก์ารปรบักระบวนการ
ท างานและการผลติใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ ซึง่เพิม่ขึน้จาก 96% จากการ
ส ารวจครัง้ก่อน 

o 98% สรา้งมลูค่าเพิม่ใหส้นิคา้และบรกิาร เพิม่ขึน้จาก 93% จากการส ารวจครัง้ก่อน 

o การปรบัตวัเพื่อรองรบัเศรษฐกจิดจิติลัเพิม่ขึน้อย่างชดัเจน โดยขยบัเพิม่ขึน้เป็น 88% 
จาก 77% จากการส ารวจครัง้ก่อน เมื่อพจิารณาจากการส ารวจครัง้นี้ พบว่า 88% 
ของบรษิทัจดทะเบยีนใน SET และ 88% ของบรษิทัจดทะเบยีนใน mai มกีารเตรยีม
ความพรอ้มแลว้ และเมื่อพจิารณารายกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่า บรษิทัจดทะเบยีน
เกอืบทุกบรษิทัใน SET ทีอ่ยู่ในกลุ่มทรพัยากร กลุ่มเทคโนโลย ีกลุ่มธุรกจิการเงนิ 
และกลุ่มบรกิาร มกีารเตรยีมความพรอ้มแลว้ ขณะทีก่ลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหารมกีารเตรยีมความพรอ้มน้อยทีส่ดุ คอื มเีพยีง 63% ของบรษิทัจดทะเบยีนที่
ตอบแบบสอบถามทีอ่ยู่ในอตุสาหกรรมดงักล่าวทีม่กีารเตรยีมความพรอ้มแลว้ 
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ในการส ารวจครัง้นี้ ไดส้ ารวจเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเตรยีมความพรอ้มรองรบัพลงังาน
ทดแทน พบว่า 58% ของบรษิทัจดทะเบยีนทีต่อบแบบสอบถามมกีารเตรยีมความ
พรอ้มในการรองรบัแลว้ โดยเฉพาะบรษิทัจดทะเบยีนในกลุ่มทรพัยากรมกีารเตรยีม
ความพรอ้มในการรองรบัมากทีส่ดุ รองลงมา คอื บรษิทัจดทะเบยีนในกลุ่ม
เทคโนโลย ีกลุ่มสนิคา้อุตสาหกรรม ขณะทีบ่รษิทัจดทะเบยีนในกลุ่มธุรกจิการเงนิมี
การเตรยีมความพรอ้มน้อยทีส่ดุประมาณ 32% ของบรษิทัจดทะเบยีนทีต่อบ
แบบสอบถามทีอ่ยูใ่นอุตสาหกรรมดงักล่าว 

ภาพท่ี 14.2 กลยุทธก์ารปรบัตวัและแนวทางการรบัมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 
ในช่วง 6 เดือนแรกปี 2559 และ 6 เดือนหลงัของปี 2559 

หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 
   

2. ด้านการตลาด 

ปรบัราคาสินค้า ท าการวิจยั 

และพฒันาผลิตภณัฑ ์

ขยายตลาดส่งออก ท าการตลาดแบบเจาะจง 

    
 

(N of H1/2559 = 114 บรษิทั; N of H2/2559 = 124 บรษิทั) 

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

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 

 
 ดา้นการตลาด:   

จากการส ารวจครัง้นี้ พบว่า บรษิทัจดทะเบยีนยงัคงด าเนินกลยทุธด์า้นราคาและใหค้วามส าคญั
เพิม่มากขึน้ในการท าการตลาดแบบเฉพาะเจาะจง ซึง่สอดคลอ้งกบัความคดิเหน็ของ CEO ทีม่ี
ความวติกกงัวลใจเกีย่วกบัก าลงัซือ้ภายในประเทศทีค่าดว่าจะลดลง จงึปรบัมาเจาะกลุ่มลกูคา้
เฉพาะกลุ่มมากยิง่ขึน้ (ภาพที ่14.2) 

o 88% ของบรษิทัจดทะเบยีนทีต่อบแบบสอบถามท าการปรบัราคาสนิคา้และบรกิาร 
ซึง่อยู่ในระดบัเดยีวกนักบัการส ารวจครัง้ก่อน 

o 88% ของบรษิทัจดทะเบยีนทีต่อบแบบสอบถามท าการตลาดแบบเฉพาะเจาะจง 
(niche market) เพิม่ขึน้จาก 82% จากการส ารวจครัง้ก่อน โดยเฉพาะบรษิทัจด
ทะเบยีนในกลุ่มสนิคา้อุปโภคบรโิภค กลุ่มสนิคา้อุตสาหกรรม และกลุ่มธุรกจิการเงนิ 
มกีารใชก้ลยุทธน์ี้มากกวา่ 85% ของบรษิทัจดทะเบยีนในอุตสาหกรรมดงักล่าว 

o 81% ของบรษิทัจดทะเบยีนทีต่อบแบบสอบถามท าการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์
ลดลงจากการส ารวจครัง้ก่อนเลก็น้อย 
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o 62% ของบรษิทัจดทะเบยีนทีต่อบแบบสอบถามขยายตลาดในการกระจายสนิคา้โดย

การขยายตลาดสง่ออก  ลดลงจาก 65% จากการส ารวจครัง้ก่อน 
 

ภาพท่ี 14.3 กลยุทธก์ารปรบัตวัและแนวทางการรบัมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 
ในช่วง 6 เดือนแรกปี 2559 และ 6 เดือนหลงัของปี 2559 

หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 

3. ด้านการลงทุน 
ขยายการลงทุน 
ในต่างจงัหวดั 

ขยายการลงทุน 
ในต่างประเทศ 

ชะลอการลงทุน 

   
 

(N of H1/2559 = 114 บรษิทั; N of H2/2559 = 124 บรษิทั) 

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

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 
  ดา้นการลงทุน:   

ในช่วง 6 เดอืนหลงัของปี 2559 บรษิทัจดทะเบยีนสว่นใหญ่มแีนวโน้มปรบัลดลงเลก็น้อย
ส าหรบัการขยายการลงทุนต่างประเทศ ขณะทีก่ารขยายการลงทุนไปต่างจงัหวดัมี
แนวโน้มเพิม่ขึน้ (ภาพที ่14.3) 

o 52% ของบรษิทัจดทะเบยีนทีต่อบแบบสอบถามมแีนวโน้มขยายการลงทุนใน
ต่างจงัหวดัเพิม่มากขึน้ โดยเพิม่ขึน้จาก 48% จากการส ารวจในครัง้ก่อน เมื่อ
พจิารณารายอุตสาหกรรม พบวา่ กลุ่มอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง กลุ่มทรพัยากร 
และกลุ่มเทคโนโลย ีมกีารวางแผนการขยายการลงทุนไปยงัต่างจงัหวดัค่อนขา้งสงู 
ทัง้นี้คาดว่าเป็นผลจากความชดัเจนของรฐับาลในการขยายสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน
ไปยงัต่างจงัหวดั 

o 57% ของบรษิทัจดทะเบยีนทีต่อบแบบสอบถามมแีนวโน้มขยายการลงทุนใน
ต่างประเทศลดลง โดยลดลงจาก  60% จากการส ารวจในครัง้กอ่น เมื่อพจิารณาราย
อุตสาหกรรม พบว่า กลุ่มอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง กลุ่มบรกิาร กลุ่มเทคโนโลย ี
และกลุ่มทรพัยากร เป็นกลุ่มทีม่กีารขยายการลงทุนไปยงัต่างประเทศมากทีส่ดุ และ 
เมื่อพจิารณารายหมวดธุรกจิ พบว่า ทุกบรษิทัทีต่อบแบบสอบถามทีอ่ยูใ่นหมวด
ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส ์พาณิชย ์ของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ ์และบรกิารรบัเหมา
ก่อสรา้งมกีารขยายการลงทุนไปต่างประเทศ  
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ภาพท่ี 14.4 กลยุทธก์ารปรบัตวัและแนวทางการรบัมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 

ในช่วง 6 เดือนแรกปี 2559 และ 6 เดือนหลงัของปี 2559 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

4. ด้านการปรบัตวัทางธรุกิจ 
ลดการจ้างงาน ปรบัโครงสร้างกิจการ 

ด้วยตนเอง 
ควบรวมกิจการ หรือ 

ร่วมลงทนุ 

   

(N of H1/2559 = 114 บรษิทั; N of H2/2559 = 124 บรษิทั) 

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

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 
  
 ดา้นการปรบัตวัทางธุรกจิ: 

บรษิทัจดทะเบยีนใหค้วามส าคญักบัการปรบัปรุงโครงสรา้งภายในบรษิทัและการควบรวม
กจิการเพื่อความแขง็แกรง่ มากกว่าการลดการจา้งงาน (ภาพที ่14.4) 

o 84% ของบรษิทัจดทะเบยีนทีต่อบแบบสอบถามวางแผนในการปรบัโครงสรา้งกจิการ
ดว้ยตนเอง ซึง่เพิม่ขึน้จาก 76% จากการส ารวจครัง้ก่อน 

o 57% ของบรษิทัจดทะเบยีนทีต่อบแบบสอบถามมกีารวางแผนในการควบรวมกจิการ
หรอืร่วมลงทุนเพิม่ขึน้ โดยปรบัเพิม่ขึน้จาก 51% จากการส ารวจครัง้ก่อน ซึง่พบว่า 
บรษิทัจดทะเบยีนในกลุ่มอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง กลุ่มบรกิาร และกลุ่มธุรกจิ
การเงนิ ใชก้ลยทุธน์ี้สงูกว่ากลุ่มอุตสาหกรรรมอื่นๆ คอื ประมาณ 60% ของบรษิทัจด
ทะเบยีนในอุตสาหกรรมดงักล่าว 

นอกจากน้ี CEO ได้ให้ความคิดเหน็เก่ียวกบัการรบัมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ
ไทยและเศรษฐกิจโลกเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

o ปรบัเปลีย่นกลยุทธใ์นการด าเนินธุรกจิ - เน้นคุณภาพ 
o ปิดกจิการ / ตดัสว่นงานทีข่าดทนุต่อเนื่อง  
o เพิม่ / ขยายสว่นทีก่ าไร หรอืขยายการด าเนินงานไปยงัธุรกจิใหม่ ทีช่่วย

เสรมิสรา้งรายไดแ้ละกระจายความเสีย่ง 
o จดัเตรยีมผูส้บืทอดกจิการ / มองหาพนัธมติรทางธุรกจิ 

 
 

23 23 

77 77 

H1
/25

59
 

H2
/25

59
 

76 84 

24 16 

H1
/25

59
 

H2
/25

59
 

51 57 

49 43 

H1
/25

59
 

H2
/25

59
 



18 
 

 
o เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ - เน้นลดตน้ทุน 

o ระบบงานปรบัลดขัน้ตอนการผลติ (Streamline) โดยน าเทคโนโลยดีจิติลัมา
ใชท้ัง้ลดระยะเวลา ลดขอ้ผดิพลาดในการผลติ 

o ลดตน้ทุนการผลติ โดยการปรบัเปลีย่นกระบวนการจดัหาวตัถุดบิทดแทน 

o  เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการเงนิ / บรหิารความเสีย่ง  
o ปรบัโครงสรา้งทางการเงนิ 
o ปรบัโครงสรา้งรายไดใ้หส้อดคลอ้งกบัการแขง่ขนั 
o ควบคุมและลดค่าใชจ้่ายหรอืตน้ทุนการด าเนินงานทีไ่มจ่ าเป็นทีไ่ม่มผีลต่อ

ยอดขาย  
o ดแูลการบรหิารความเสีย่งดา้นต่างๆ ทางธุรกจิใหก้ระชบัรดักุมใกลช้ดิ 

o  อื่นๆ 
o พยายามขยายสว่นแบ่งการตลาด การประยุกตใ์ช ้digital tool มาใชใ้นการ

ท าการตลาด 
o ร่วมต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ 

 
การส่งออกและแนวโน้มการส่งออก 

“แนวโน้มของการส่งออกยงัไม่สดใสต่อเน่ืองจากการส ารวจครัง้ก่อน โดย CEO เกือบ
ครึง่คาดการณ์ว่าแนวโน้มส่งออกในช่วง 6 เดือนหลงัของปี 2559 ยงัเหมือนกบัช่วง 6 
เดือนแรกของปี 2559” 

 36% ของบริษทัจดทะเบียนท่ีตอบแบบสอบถาม หรอื 42 บริษทัเป็นบริษทัท่ีมี
รายได้จากการส่งออก (ภาพที ่15) โดยม ี13 บรษิทัทีม่รีายไดจ้ากการสง่ออกมากกว่า 
50% ของรายไดร้วม  ซึง่พบว่าบรษิทักลุ่มนี้อยูใ่นกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
(หมวดอาหารและเครื่องดื่ม) กลุ่มสนิคา้อุตสาหกรรม (หมวดบรรจุภณัฑ ์หมวดปิโตรเคมี
และเคมภีณัฑ ์ และหมวดวสัดุอุตสาหกรรมและเครื่องจกัร) กลุ่มเทคโนโลย ี(หมวด
ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส)์  และบรษิทัจดทะเบยีนใน mai กลุ่มสนิคา้อุตสาหกรรม 
 

ภาพท่ี 15 รายได้จากการส่งออกต่อรายได้รวมของบริษทัจดทะเบียน 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
 

(N = 118 บรษิทั) 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 
 

64 

19 

6 

11 

รายได้ส่งออกน้อยกว่า 25% 

รายได้ส่งออก ในช่วง 25% ถึง  50% 

รายได้ส่งออก มากกวา่ 50% 

ไม่อยูใ่นธรุกิจส่งออก 
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 ตลาดส่งออกท่ีส าคญัยงัคงเป็นตลาดในประเทศกลุม่อาเซียน ทัง้ ASEAN-5 และ 
CLMV  และตลาดนอกกลุ่มอาเซยีน ทัง้ประเทศญีปุ่่ น จนี ประเทศในกลุ่มยุโรป ประเทศ
ในกลุ่มตะวนัออกกลาง สหรฐัอเมรกิา ออสเตรเลยี แอฟรกิาใต ้เป็นตน้ (ภาพที ่16) 

 
 

ภาพท่ี 16 ตลาดส่งออก 3 อนัดบัแรกของบริษทัจดทะเบียนท่ีท าธรุกิจส่งออก  
หน่วย: % ความถีข่องการตอบแบบสอบถามของบรษิทัทีอ่ยู่ในธุรกจิส่งออก (ครัง้ก่อน)  

 
(N of H2/2559 = 42 บรษิทั) 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 
 

 

 CEO ยงัคงมองภาพการส่งออกในช่วง 6 เดือนหลงัของปี 2559 ยงัไมส่ดใสเหมือน
การส ารวจครัง้ก่อน โดย  67% คาดการณ์ว่าแนวโน้มการสง่ออกในรอบ 6 เดอืนหลงั
ของปี 2559 จะเหมอืนเดมิหรอืแย่ลง มเีพยีง 33% ของ CEO เท่านัน้ทีค่าดการณ์ว่าการ
สง่ออกจะปรบัตวัดขีึน้ (ภาพที ่17) ซึง่มแีนวโน้มเดยีวกนักบัการส ารวจครัง้ก่อน 

 

ภาพท่ี 17 การคาดการณ์แนวโน้มการส่งออกในช่วง 6 เดือนแรกปี 2559 และ 6 เดือนหลงัของปี 2559 
หน่วย: % ของบรษิทัทีอ่ยู่ในธุรกจิส่งออก 

 
(N of H2/2559 = 42 บรษิทั) 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 

 

17 

50 

33 

19 

48 

33 

ลดลง เหมือนเดิม เพ่ิมขึน้ 
H1/2559 H2/2559 
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การให้บริการลูกค้าต่างประเทศ 

 46% ของบริษทัจดทะเบียนท่ีตอบแบบสอบถาม หรอื 53 บริษทั มีรายไดจ้ากการ
ให้บริการลูกค้าต่างประเทศ โดย 8 บรษิทัทีม่รีายไดจ้ากการใหบ้รกิารลกูคา้
ต่างประเทศมากกว่า 50% ของรายไดร้วม (ภาพที ่18) ซึง่เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในกลุ่ม
บรกิาร (หมวดท่องเทีย่วและสนัทนาการ และหมวดขนสง่และโลจสิตกิส)์ กลุ่มธุรกจิ
การเงนิ (หมวดเงนิทุนและหลกัทรพัย)์ กลุ่มสนิคา้อุตสาหกรรม (ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ)์ 
กลุ่มเทคโนโลย ี(หมวดชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส)์ กลุ่มอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง (หมวด
พฒันาอสงัหารมิทรพัย)์ และกลุ่มทรพัยากร (หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค)  

ภาพท่ี 18 รายได้จากการให้บริการลูกค้าต่างประเทศต่อรายได้รวมของบริษทัจดทะเบียน 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม  

 
(N = 115 บรษิทั) 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 

 
 กลุ่มลูกค้าต่างประเทศท่ีส าคญัในตลาดบริการลูกค้าต่างประเทศ ได้แก่ ลูกค้าจาก

ประเทศในกลุม่อาเซียน โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV ประเทศในกลุ่มยโุรป  จีน ญ่ีปุ่ น 
สหรฐัอเมริกา กลุม่ตะวนัออกกลาง และออสเตรเลีย เป็นต้น (ภาพที ่19) 

ภาพท่ี 19 กลุ่มลูกค้าต่างประเทศท่ีบริษทัจดทะเบียนให้บริการ 
หน่วย: % ความถีข่องการตอบแบบสอบถามของบรษิทัทีใ่หบ้รกิารลกูคา้ต่างประเทศ (ครัง้ก่อน) 

 
(N = 53 บรษิทั) 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 

54 

31 

8 
7 

รายได้บริการฯ น้อยกวา่ 25% 

รายได้บริการฯ ในช่วง 25 ถึง 50% 

รายได้บริการฯ มากกว่า 50% 

ไม่อยูใ่ห้บริการ 
ลูกค้าต่างประเทศ 
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 แนวโน้มการลงทุน 

 
“CEO คาดการณ์ว่าในปี 2559 แนวโน้มการลงทุนยงัคงเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองจากการ
ส ารวจครัง้ก่อน โดย 77% ของ CEO คาดว่าจะลงทุนเพ่ิมขึน้ โดยใช้แหล่งระดมทุน 3 
แหล่งหลกั ยงัคงเป็นก าไรสะสม สินเช่ือจากธนาคารพาณิชย ์และการออกหุ้นกู้
ภายในประเทศ”  

ส าหรบัแนวโน้มในการลงทุนในต่างประเทศในปี 2559  นัน้ CEO คาดว่า บริษทั         
จดทะเบียนยงัคงมีการขยายการลงทุนในต่างประเทศ โดยประเทศเป้าหมายยงัคงเป็น
ประเทศเพื่อนบา้นในกลุม่อาเซียน โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV 

 77% ของ CEO ทัง้หมดท่ีตอบแบบสอบถามคาดว่า แนวโน้มการลงทนุในปี 2559 
จะปรบัตวัเพ่ิมขึน้ ซึง่มสีดัสว่นเพิม่ขึน้จากการส ารวจครัง้ก่อนทีอ่ยู่ที ่74% ของ CEO 
(ภาพที ่20) 

ภาพท่ี 20 การคาดการณ์แนวโน้มการลงทุน ในปี 2559  
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
(N of H1/2559 = 112 บรษิทั; N of H2/2559 = 120 บรษิทั)  

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 
 
 แหล่งเงินทุนท่ีส าคญัของธรุกิจ 3 อนัดบัแรก ในปี 2559 ได้แก่ ก าไรสะสม รองลง 

มา คือ สินเช่ือจากธนาคารพาณิชย ์และการออกหุ้นกู้ภายในประเทศ (ภาพที ่21) 

ภาพท่ี 21 แผนระดมทุนของบริษทัจดทะเบียน ในปี 2559 
                                                              หน่วย: % ของความถีร่วมในการตอบแบบสอบถาม 

 
(N of H1/2559 = 104 บรษิทั; N of H2/2559 = 120 บรษิทั) 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 

26 53 
21 

1 6 16 

61 

16 
ลดลงมาก ลดลงบ้าง เหมือนเดิม เพ่ิมขึน้บ้าง เพ่ิมขึน้มาก 

H1/2559 H2/2559 

3% 
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 เมื่อพจิารณาการลงทุนต่างประเทศของบรษิทัจดทะเบยีน พบว่า  

o 48% ของบริษทัจดทะเบียนท่ีตอบแบบสอบถาม หรอื 58 บริษทัมีการลงทุน
ในต่างประเทศ  

o ส่วนใหญ่ลงทุนในกลุม่ ASEAN และมกีารกระจายการลงทุนไปยงัจนี ญีปุ่่ น 
ยุโรป สหรฐัอเมรกิา ประเทศกลุม่ตะวนัออกกลาง โดย 66% ของบรษิทัเหล่านี้ มี
สดัสว่นเงนิลงทุนในต่างประเทศน้อยกว่า 25% ของเงนิลงทุนรวมของแต่ละบรษิทั 

o 60% ของบริษทัจดทะเบียนท่ีลงทุนต่างประเทศ คาดว่าการลงทุนในช่วง 6 
เดือนหลงัของปี 2559 มีแนวโน้มลงทุนเพ่ิมขึน้ ซึง่เพิม่ขึน้จาก 51% จากการ 
ส ารวจครัง้ก่อน โดยเป้าหมายหลกัในการลงทุน คือ ประเทศในกลุ่ม ASEAN 
ทัง้กลุ่ม ASEAN-5 และกลุ่ม CLMV (ภาพที ่22) นอกจากนี้ยงัพบว่า 1) บรษิทัจด
ทะเบยีนจ านวนหนึ่งทีร่ะบุว่าตอ้งการลงทุนในต่างประเทศแต่อยูร่ะหว่างการศกึษา
และคดัเลอืกประเทศทีจ่ะเขา้ไปลงทุน และ 2) บรษิทัจดทะเบยีนบางกลุ่มเริม่มกีาร
เขา้ไปลงทุนในประเทศใหม่ๆ ในเอเชยีใต ้ที ่World Bank คาดการณ์ว่า ประเทศ
เหล่านัน้จะมกีารเตบิโตทางเศรษฐกจิประมาณ 5% ถงึ 7% ในชว่ง 2 - 3 ปี
ขา้งหน้า (ตารางที ่3) แสดงถงึ บรษิทัจดทะเบยีนไทยมองหาโอกาสสรา้งรายได้
ผ่านกลุ่มประเทศทีม่กีารเตบิโตทางเศรษฐกจิในระดบัสงู 

ภาพท่ี 22 กลุ่มประเทศท่ีบริษทัจดทะเบียนลงทุนต่างประเทศ 
หน่วย: % ของบรษิทัทีล่งทุนในประเทศนัน้ / บรษิทัทีล่งทุนในต่างประเทศ (ครัง้ก่อน) 

 
(N of H1/2559 = 55 บรษิทั; N of H2/2559 = 58 บรษิทั) 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 
 

 การบริหารความเส่ียงจากการประกอบธรุกิจท่ีเก่ียวเน่ืองจากลูกค้าต่างประเทศหรอื
ลงทุน ในต่างประเทศ 

  79% ของบริษทัจดทะเบียนมี exposure กบัต่างประเทศ ทัง้จากการลงทุนใน
ต่างประเทศ การส่งออก และการให้บริการลูกค้าต่างประเทศ โดย 84% ของบรษิทั
จดทะเบยีนทีม่ ีexposure กบัต่างประเทศมกีารใชเ้ครื่องมอืบรหิารความเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่น (ภาพที ่23) เพิม่ขึน้จาก 67% ในการส ารวจครัง้ก่อน สะทอ้นใหเ้หน็ว่าบรษิทั
มกีารเตรยีมความพรอ้มในการรบัมอืความผนัผวนของค่าเงนิบาทเพิม่ขึน้จากการส ารวจ
ครัง้ก่อน (ภาพที ่24) 
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ภาพท่ี 23 บริษทัจดทะเบียนท่ีมีการประกอบธรุกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัต่างประเทศ 

                                     หน่วย: บรษิทั (ครัง้ก่อน)                                      หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม (% ครัง้ก่อน) 

 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD; 93 บรษิทั จากทัง้หมด 118 บรษิทั 

 

 
ภาพท่ี 24 การใช้เครือ่งมอืบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

หน่วย: % ของบรษิทัทีม่ ีexposure ต่างประเทศ (% ครัง้ก่อน) 

 
(N = 93 บรษิทั) 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 

 

  เครื่องมอืทีบ่รษิทัจดทะเบยีนเลอืกใชม้ากทีส่ดุ  ไดแ้ก่ Forward & Options contract 
รองลงมา คอื การบรหิารรายรบัและรายจ่ายทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศใหส้อดคลอ้งกนั 
(Natural Hedge) การเปิดบญัชสีกุลเงนิตราต่างประเทศ USD Futures และการใชเ้งนิตรา
ต่างประเทศอื่น นอกเหนือดอลลาร ์สรอ. ตามล าดบั (ภาพที ่25)                                

 
 
 

84 

16 

ใช้เครือ่งมอืบริหารฯ ไม่ใช้เครือ่งมือบริหารฯ 

(67) 

(33) 
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ภาพท่ี 25 เครือ่งมือบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีบริษทัจดทะเบียนใช้ในช่วง 6 เดือนหลงัของปี 2559 

หน่วย: ความถีใ่นการตอบของบรษิทัทีม่ ีexposure ต่างประเทศ (ครัง้ก่อน) 

 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD; อตัราอา้งองิเฉลีย่รายวนั จากธนาคารแห่งประเทศไทย 

  

 สภาพคล่องในการด าเนินธรุกิจ 

 
ดา้นสภาพคล่องในการด าเนินธรุกจิของบรษิทัจดทะเบยีน พบวา่ บรษิทัจดทะเบยีนยงัคงมี
ยอดขายทีล่ดลงจากการชะลอตวัทางเศรษฐกจิของประเทศคู่คา้ และประสบปัญหาการจ่าย
ช าระเงนิคนืของลกูคา้ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศในสดัสว่นทีส่งูกว่าปัญหาดา้นอื่น โดย
บรษิทัทีป่ระสบปัญหากระจายตวัอยู่ในเกอืบทุกหมวดธุรกจิ (ภาพที ่26)  

ภาพท่ี 26 สภาพปัญหาเก่ียวกบัสภาพคล่องในการด าเนินธรุกิจ  
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
(N = 116 บรษิทั) 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 

Forward & Options 
contract 

37% 

บรหิารรายรบัและรายจ่าย
ทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ
ใหส้อดคลอ้งกนั (Natural 

Hedge) 
33% 

เปิดบญัชสีกุลเงนิตรา
ต่างประเทศ 

16% 

ใชเ้งนิตราต่างประเทศ 
นอกเหนอื ดอลลาร ์สรอ., 

6% 

USD Futures 
8% 

(44%) 

(31%) 

(6%) 
(5%) 

(14%) 

H1/2559 
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 ประเดน็ค าถามพิเศษ 

 
การเตรียมความพรอ้มในการรองรบัเศรษฐกิจดิจิตลั 

จากผลส ารวจเบือ้งตน้เกีย่วกบัการเตรยีมความในการรองรบัเศรษฐกจิดจิติลั ทีแ่สดงไวใ้นสว่น
ของกลยุทธก์ารปรบัตวัและแนวทางการรบัมอืความไมแ่น่นอนของเศรษฐกจิไทยและเศรษฐกจิ
โลก พบว่า 88% ของบรษิทัจดทะเบยีนทีต่อบแบบสอบถามมกีารเตรยีมความพรอ้มในการ
รองรบัเศรษฐกจิดจิติลัแลว้ และเมื่อน ามาเสนอเป็นประเดน็พเิศษ โดยเพิม่ค านิยามความหมาย
ของการการเตรยีมความในการรองรบัเศรษฐกจิดจิติลั ดว้ยวตัถุประสงคแ์ละเครื่องมอืทีใ่ช้
ตดิต่อสือ่สารกบัผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง (ภาพที ่27) อาจสรุปไดว้่า บริษทัจดทะเบียนทัง้หมดท่ี
ตอบแบบสอบถาม มีการเตรียมความพรอ้มในการรองรบัเศรษฐกิจดิจิตลัเรียบรอ้ย
แล้ว โดยแต่ละบริษทัมีการเตรียมความพรอ้มมากน้อยต่างกนั 

 
ภาพท่ี 27 วตัถปุระสงคห์ลกัในการเลือกใช้ส่ือดิจิตลั 

หน่วย: ความถีข่องการตอบแบบสอบถามทัง้หมด 

 
(N = 126 บรษิทั) 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 
  

วตัถปุระสงคห์ลกัในการใช้ส่ือดิจิตลั 

 วตัถุประสงคห์ลกัในการใชส้ือ่ดจิติลัสว่นใหญ่ยงัคงเหมอืนวตัถุประสงคด์ัง้เดมิของการ
สือ่สารการตลาด คอื การสือ่สารโดยมกีลุ่มลกูคา้เป้าหมายเป็นจดุศนูยก์ลางความสนใจ 
โดย 89% ใชเ้พื่อเครื่องมอืในการประชาสมัพนัธห์รอืชีแ้จงขา่วสารสนิคา้และบรกิารไปยงั
ลกูคา้ รองลงมา คอื ใชใ้นการรบัฟังความคดิเหน็ของผูเ้กีย่วกบัเพื่อปรบัปรุงสนิคา้และ
บรกิารเดมิ  
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 ประมาณ  40% มกีารใชส้ือ่ดจิติลัช่วยใหเ้พิม่ยอดขายใหธุ้รกจิ ทัง้ใชใ้นลกัษณะของการ

เพิม่ช่องทางใหล้กูคา้สามารถสัง่ซือ้สนิคา้และบรกิารของบรษิทัไดร้วดเรว็ยิง่ขึน้ หรอืใช้
เพื่อด าเนินกจิกรรมทางการตลาด ทัง้ ลด แลก แจก แถม และสรา้งเครอืขา่ยผูบ้รโิภคหรอื
ผูใ้ชบ้รกิารของบรษิทั ซึง่จะน ามาซึง่มา brand loyalty ของบรษิทัในระยะยาว 

 ประมาณ 1 ใน 4 ของบรษิทัจดทะเบยีนทีต่อบแบบสอบถามทัง้หมดใชส้ือ่ดจิติลัในการ
ส ารวจพฤตกิรรมผูบ้รโิภค การร่วมออกแบบสนิคา้และบรกิาร เพื่อใหบ้รษิทัสามารถตอบ
โจทยข์องลกูคา้ใหไ้ดม้ากทีส่ดุ  

 นอกจากนี้ บรษิทัจดทะเบยีนมกีารใชส้ือ่ดจิติลัในการสรา้งเครอืขา่ยผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
และประมาณ 4% ใชส้ือ่ดจิติลัเป็นช่องทางระดมทุนของบรษิทั 

  หมายเหตุ: สือ่ดจิติลั ครอบคลุมถงึ 

- เวบไซต ์         -    โซเชีย่ลมเีดยี       -     Email – Newsletter 
- E-Commerce   -    การแลก link       -    การแลก Banner 
- การตลาดผ่าน blog    - สือ่สาธารณะ   -    สือ่ออนไลน์  
- การอบรม / สมัมนา 

ภาพท่ี 28 ความนิยมในการเลือกใช้ส่ือดิจิตลั 
หน่วย: % บรษิทัทีต่อบแบบสอบถามทัง้หมด 

 
 

 (N = 114 บรษิทั) 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 

 
 ช่องทางหรอืส่ือดิจิตลัท่ีบริษทัจดทะเบียนเลือกใช้ 

 บริษทัจดทะเบียนทุกบริษทัมีการใช้ส่ือดิจิตลัหรอืช่องทางอย่างน้อย 1 ช่องทางใน
การติดต่อส่ือสารหรอืท าการตลาดกบัผูมี้ส่วนเก่ียวกบับริษทั โดยช่องทางท่ีได้รบั
ความนิยมมากท่ีสุด คือ เวบไซต ์รองลงมา คอื โซเชยีลมเีดยี อเีมล ์/ จดหมาย
อเิลก็ทรอนิกส ์การจดัสมัมนาและอบรม (ภาพที ่28) สะทอ้นใหเ้หน็ว่า บรษิทัจดทะเบยีน 
นิยมใชใ้ชช้่องทางทีส่ง่ตรงถงึกลุม่ลูกคา้เป้าหมายมากกว่าสือ่ดจิติลัใหม่ๆ อาท ิการแลก 
link หรอื banner เป็นตน้  
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6
  National e-Payment website: http://www.epayment.go.th/home/app/ 

 

 โดยเฉล่ีย บริษทัจดทะเบียนจะใช้ 4 ช่องทางในการติดต่อส่ือสารท าการตลาดกบัผู้
มีส่วนเก่ียวขอ้งกบับริษทั โดยบรษิทัจดทะเบยีนในกลุ่มเทคโนโลย ีกลุ่มธุรกจิการเงนิ 
และกลุ่มบรกิารใชห้ลากหลายชอ่งทาง คอื ประมาณ 6 ช่องทาง โดยเฉลีย่ในการเขา้ถงึ
ลกูคา้ซึง่มากกว่ากลุ่มอตุสาหกรรมอื่น ขณะทีบ่รษิทัจดทะเบยีนใน mai ใชช้่องทางเฉลีย่ 4 
ช่องทาง  

 
การเตรียมความพรอ้มในการรองรบัการช าระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกสแ์ห่งชาติ 
(National e-Payment)  

 จากความกา้วหน้าทางทางเทคโนโลยกีารสือ่สาร กอปรกบัพฤตกิรรมการใชอ้นิเตอรเ์น็ต
และโทรศพัทม์อืถอืของประชาชนมทีีก่ารใชง้านอย่างกวา้งขวาง รฐับาลไทยจงึพยายาม
ผลกัดนัใหเ้กดิ National e-Payment ซึง่เป็นระบบการช าระเงนิแบบอเิลก็ทรอนิกสท์ีไ่ด้
มาตรฐาน สอดคลอ้งกบัการใชง้านทางเทคโนโลย ีโดยกระทรวงการคลงัจงึไดร้เิริม่ 
ผลกัดนัแนวคดิ National e-Payment ขึน้ตัง้แต่ในช่วงปี 2558 ทีผ่่านมา และไดก้ าหนดให้
มโีครงการส าคญัคู่ขนานกนัไปในช่วงเวลาเดยีวกนั6 ซึง่จากการส ารวจความคดิเหน็ในครัง้
นี้ (ภาพที ่29)  พบวา่ 

ภาพท่ี 29 การเตรียมการในการรองรบัการช าระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกสแ์ห่งชาติ (National E-Payment) 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถามทัง้หมด 

 
(N = 116 บรษิทั) 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 
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 o DBDe-Filing: การน าสง่งบการเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสข์องกรมพฒันาธุรกจิการคา้ 
กระทรวงพาณชิย ์

93% ของบริษทัท่ีตอบแบบสอบถาม ด าเนินการหรอือยู่ระหว่างการวาง
แผนการด าเนินการแล้ว มเีพยีง 7% ทีย่งัไมไ่ดด้ าเนินการ  

o e-Custom: กระบวนการทางศุลกากรทีใ่หบ้รกิารผ่านพธิกีารศุลกากรทาง
อเิลก็ทรอนิกสแ์บบไรเ้อกสาร ส าหรบัการน าเขา้ (e-Import) การสง่ออก (e-Export) 
การรบัช าระเงนิผ่านธนาคาร (e-Payment) และการโอนยา้ยภายในประเทศ 

55% ของบริษทัท่ีตอบแบบสอบถาม วางแผนในการเตรียมการรองรบั
เรียบรอ้ยแลว้ ขณะที ่45% ระบุว่าไม่อยู่ในแผนงาน อาจมสีาเหตุจากบรษิทั
เหล่าน้ีไม่มคีวามเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัพธิกีารศุลกากร สว่นใหญ่อยู่ในกลุ่มธุรกจิ
การเงนิ กลุ่มอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง และกลุ่มบรกิาร เป็นตน้ 

o e-Tax Invoice and e-Receipt: การน าสง่ขอ้มลูใบก ากบัภาษอีเิลก็ทรอนิกส ์และ
ใบรบัอเิลก็ทรอนิกส ์เพื่อลดขัน้ตอนในการจดัท าและน าสง่รายงานการท าธุรกรรม
ทางการเงนิและการน าสง่ภาษเีมื่อมกีารช าระเงนิผ่านระบบ e-Payment  

74% ของบริษทัท่ีตอบแบบสอบถาม เตรียมการรองรบัเรียบรอ้ยแล้ว ขณะที ่
26% ระบุว่าไม่อยูใ่นแผนงาน สว่นใหญ่เป็นบรกิารทีเ่กีย่วเนื่องกบัการใหบ้รกิาร 
อาท ิบรษิทัในกลุ่มธุรกจิการเงนิและกลุ่มบรกิาร เป็นตน้ 

o Prompt Pay: การเชื่อมโยงบญัชรีะหว่างเลขทีบ่ญัชธีนาคาร หมายเลข
โทรศพัทม์อืถอื และเลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน ท าใหส้ามารถโอนเงนิโดยใช้
หมายเลขโทรศพัทแ์ทนเลขทีบ่ญัชธีนาคาร  

49% ของบริษทัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีวางแผนในการเตรียมการรองรบัแลว้ 
ขณะทีอ่กี 51% ยงัไม่อยู่ในแผนการด าเนินงาน ทัง้นี้เน่ืองจากในเบือ้งตน้ของการ
ด าเนินงานโครงการน้ีมขีอบเขตเกีย่วกบัการโอนเงนิหรอืช าระราคาของบุคคล
ธรรมดาเท่านัน้ซึง่บรษิทัอาจไม่ไดร้บัผลกระทบโดยตรง ขณะทีบ่รษิทัจดทะเบยีนที่
ไดร้บัผลกระทบโดยตรง อาท ิบรษิทัจดทะเบยีนในกลุ่มธุรกจิการเงนิโดยเฉพาะ
หมวดธนาคารทีม่กีารตอบแบบสอบถามมกีารเตรยีมความพรอ้มในการรองรบั
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
 ผลกระทบจากประเดน็ด้านเศรษฐกิจและการเมือง 

  CEO สว่นใหญ่คาดว่า เศรษฐกจิโลกอาจไดร้บัผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกจิจนี 
เช่นเดยีวกบัการทีส่หราชอาณาจกัรออกจากการเป็นสมาชกิของสหภาพยโุรป (อยี)ู ตาม
ผลการลงประชามต ิ 

 ส าหรบัเศรษฐกจิไทย CEO คาดว่า ผลของการรบัประชามตริบัร่างรฐัธรรมนูญจะสง่ผลให้
บวกต่อการเตบิโตทางเศรษฐกจิของไทย เนื่องจากคาดการณ์เสถยีรภาพการเมอืงจะเพิม่
มากขึน้ อกีทัง้การทีภ่าครฐัเขา้มาผลกัดนัเศรษฐกจิผ่านโมเดล Thailand 4.0 จะสง่ผลต่อ
เศรษฐกจิไทย แต่คาดว่า การชะลอตวัของเศรษฐกจิจนีอาจสง่ผลลบต่อเศรษฐกจิไทย 
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 ในดา้นการด าเนินงานของบรษิทั CEO สว่นใหญ่คาดการณ์อาจไดร้บัผลกระทบเชงิลบจาก

การชะลอตวัของเศรษฐกจิจนีและการออกจากสมาชกิของสหภาพยุโรป (อยี)ู ของสหราช
อาณาจกัร ขณะทีร่าคาสนิคา้เกษตรทีป่รบัสงูขึน้จะสง่ผลกระทบเชงิบวกต่อบรษิทัจด
ทะเบยีนสว่นใหญ่ ในสว่นของการเรยีกรอ้งสทิธปิระโยชน์ของแรงงานพม่าจะสง่ผลกระทบ
ต่อบรษิทัจดทะเบยีนบางสว่นทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง 

o 42% ของ CEO ท่ีตอบแบบสอบถาม คาดวา่ ผลการลงมติรบัรา่งรฐัธรรมนูญ
ไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย (ภาพที ่30) ขณะทีอ่กี 42% คาดว่าจะสง่ผล
กระทบเชงิบวกต่อเศรษฐกจิไทย 

 
 ภาพท่ี  30 ผลกระทบของการลงมติรบัรา่งรฐัธรรมนูญต่อเศรษฐกิจไทย 

 หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
(N = 118 บรษิทั) 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 
  
 64% ของ CEO ท่ีตอบแบบสอบถาม คาดวา่ การผลกัดนัเศรษฐกิจไทยตามนโยบาย 

Thailand 4.0 จะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อธรุกิจ (ภาพที ่31) เน่ืองจาก Thailand 4.0 
เป็นโมเดลใหมใ่นการพฒันาเศรษฐกจิของไทยใหเ้ป็น Value-based economy หรอื 
เศรษฐกจิทีข่บัเคลื่อนดว้ยนวตักรรม มกี าหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายหลกัทีช่ดัเจน 5 
กลุ่มไดแ้ก่ 1) กลุ่มเกษตร อาหาร เทคโนโลยชีวีภาพ 2) กลุ่มสาธารณสขุ และเทคโนโลยี
การแพทย ์3) กลุ่มอุปกรณ์อจัฉรยิะ 4) ดจิติลั และเทคโนโลยอีนิเตอรเ์น็ต และ 5) กลุ่ม
อุตสาหกรรมสรา้งสรรคแ์ละการบรกิารทีม่มีลูค่าสงู  

 
 ภาพท่ี  31 การผลกัดนัเศรษฐกิจไทยตามนโยบาย Thailand 4.0 ต่อธรุกิจของท่าน 

 หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
(N = 118 บรษิทั) 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 
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 40% ของ CEO ท่ีตอบแบบสอบถาม คาดวา่ แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรท่ีปรบัตวั
สูงขึน้จะยงัไม่ส่งผลกระทบต่อธรุกิจของบริษทั ขณะท่ีอีก 39% คาดวา่จะได้รบัผล
เชิงบวก (ภาพท่ี 32) จากก าลงัซ้ือท่ีเพ่ิมขึน้ตามราคาสินค้าเกษตรท่ีปรบัตวัสูงขึน้ 
ส าหรบัอกี 21% ทีค่าดว่าจะไดร้บัผลกระทบเชงิลบนัน้อยูใ่นหลายกลุ่มอุตสาหกรรม สว่น
ใหญ่จะไดร้บัผลกระทบในลกัษณะของตน้ทุนการผลติทีเ่พิม่ขึน้ เช่น การผลติอาหาร
ส าเรจ็รปู การผลติ บรรจุกระป๋อง การผลติพลงังานทดแทน เป็นตน้ 
 

 ภาพท่ี  32 แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรท่ีปรบัตวัสูงขึน้ ต่อธรุกิจของท่าน 
 หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
(N = 115 บรษิทั) 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 

 
  70% ของ CEO ท่ีตอบแบบสอบถาม คาดวา่ การชะลอตวัของเศรษฐกิจจีนจะส่งผล

กระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจไทย ขณะท่ีอีก 27% คาดว่า ไมมี่ผลลบต่อเศรษฐกิจไทย 
(ภาพที ่33)  

 
ภาพท่ี  33 การชะลอตวัของเศรษฐกิจจีนต่อเศรษฐกิจไทย 

 หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
(N = 118 บรษิทั) 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 
 

อย่างไรกต็าม เมื่อสอบถามเพิม่เตมิว่า การชะลอตวัของเศรษฐกจิจนีจะสง่ผลกระทบต่อ
ธุรกจิท่านหรอืไม ่พบว่า 52% ไม่ไดร้บัผลกระทบ ขณะทีอ่กี 43% (ภาพที ่34) ทีค่าดว่าจะ
ไดร้บัผลกระทบเชงิลบต่อการด าเนินงานของบรษิทั โดยบรษิทัเหล่านี้มทีัง้ขนาดใหญ่และ
เลก็ กระจายในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม แต่มขีอ้สงัเกตว่า บรษิทัเหล่านี้ม ีexposure กบั
ประเทศจนีในมมุมองใดมมุหนึ่ง อาท ิสง่ออกไปจนี ใหบ้รกิารลกูคา้จนี ไปลงทุนในจนี และ 
มผีูถ้อืหุน้ใหญ่เป็นนกัลงทุนจนี 
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ภาพท่ี  34 การชะลอตวัของเศรษฐกิจจีน ต่อธรุกิจของท่าน 
 หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
(N = 114 บรษิทั) 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 
 

  80% ของ CEO ท่ีตอบแบบสอบถาม คาดวา่ การเรียกรอ้งสิทธิประโยชน์ของ
แรงงานพม่าไมมี่ผลกระทบต่อธรุกิจ มีเพียง 18% ท่ีคาดว่าได้รบัผลกระทบเชิงลบ 
(ภาพที ่35) ซึง่เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์หมวดอาหารและ
เครื่องดื่ม หมวดขนสง่และโลจสิตกิส ์หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค หมวดสนิคา้
อุตสาหกรรม และกลุ่มธุรกจิการเงนิ  
 

 ภาพท่ี  35 การเรียกรอ้งสิทธิประโยชน์ของแรงงานพมา่ต่อธรุกิจของท่าน 
 หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
(N = 118 บรษิทั) 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 
 

  50% ของ CEO ท่ีตอบแบบสอบถาม คาดวา่ กรณีท่ีสหราชอาณาจกัรออกจากการ
เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (อียู) ตามผลการลงประชามติจะส่งผลกระทบเชิงลบ
ต่อเศรษฐกิจโลก (ภาพท่ี 36)   

 
ภาพท่ี  36 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก กรณีท่ีสหราชอาณาจกัร                                  

ออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยโุรป (อียู) ตามผลการลงประชามติ 
 หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
(N = 115 บรษิทั) 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 
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ภาพท่ี  37 ผลกระทบต่อธรุกิจของท่าน กรณีท่ีสหราชอาณาจกัร                                        

ออกจากการเป็นสมาชิก ของสหภาพยโุรป (อียู) ตามผลการลงประชามติ 
 หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
(N = 117 บรษิทั) 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 
 

   69% ของบริษทัท่ีตอบแบบสอบถาม คาดว่า บริษทัจะไมมี่รบัผลกระทบจากกรณี
ท่ีสหราชอาณาจกัรออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยโุรป (อียู) ตามผลการลง
ประชามติ (ภาพท่ี 37) สว่นอกี 28% ของบรษิทัทีไ่ดร้บัผลกระทบเชงิลบกระจายตวัอยู่ใน
ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยสว่นใหญ่จะเป็นบรษิทัขนาดใหญ่ทีม่ ีExposure กบัประเทศใน
ยุโรปสงู ทัง้จากการสง่ออก การใหบ้รกิารลกูคา้กลุ่มอยี ูการลงทนุในอยี ู
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