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7 ตุล าคม 2562
ผลสํารวจความคิ ด เห็น ผูบ้ ริ หารบริ ษทั จดทะเบีย น (CEO Survey): Economic Outlook
ในช่ว ง 6 เดือ นหล งั ของปี 2562
Executive Summary
“ CEO คาดการณ์ ว ่า เศรษฐกิ จไทยในช่วงครึEงหล งั ของปี 2562 จะเติ บโตลดลงจากการสํารวจครังG ก่อ น โดยคาดว่าในปี 2562 เศรษฐกิ จไทยจะเติ บโต
ในช่วง 2% ถึง 3% ทังG นีG เศรษฐกิ จ ไทยในช่วงครึEงหล งั ของปี จะได้ร บั แรงสนับสนุน จากปัจ จัย ภายในประเทศเป็ น สําคัญ ทังG นโยบายการคล งั และการใช้
จ่ายภาครัฐ เสถีย รภาพการเมือ งไทย และการท่อ งเทีEย ว ขณะทีE ปัจจัยเสีEย งสําคัญ ต่อ การเติ บโตทางเศรษฐกิ จ ของไทยเป็ น ปัจ จัย ทีE ม ีค วามเชืEอ มโยงกับ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะสถานการณ์เศรษฐกิ จโลก สงครามการค้า ค่าเงิ น บาทหรือ การส่งออกทีE ได้ร บั ผลกระทบจากทิ ศ ทางการค้า โดย 85% ของ CEO
ทีEต อบแบบสอบถามคาดว่าสงครามการค้า จะส่งผลลบต่อ เศรษฐกิ จ ไทย”


CEO คาดว่าทิ ศ ทางอุต สาหกรรมของบริ ษทั จดทะเบีย นในครึEงหล งั ของปี 2562 มีทิ ศ ทางทีE แ ย่ล งเมืEอ เทีย บกับการสํารวจครังก่
G อ น โดย 42%
ของ CEO คาดว่าอุตสาหกรรมของตนจะแย่ลงตามทิศทางภาวะเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม 31% คาดว่าอุตสาหกรรมจะปรับดีขน.ึ ต่อเนื0องจากครึง0 แรก
ของปี 2562



อย่างไรก็ต าม 52% ของ CEO คาดว่าผลการดําเนิ นงานในช่วง 6 เดือ นหล งั ของปี 2562 จะปรับตัวดีขึGน และรายได้ร วมของปี 2562 จะเติ บโต
มากกว่า 6% โดยเฉพาะบริษทั จดทะเบียนในหมวดพาณิชย์ หมวดการแพทย์ หมวดประกันภัยและประกันชีวติ เป็ นต้น



แนวโน้ ม การลงทุน ในช่วง 12 เดือ นข้างหน้ า CEO คาดว่า จะรัก ษาระดับการลงทุน ในระดับเดิ ม โดยรอดูค วามชัด เจนของสถานการณ์ ท าง
เศรษฐกิ จและเพิE ม ความระม ดั ระวังในการลงทุน อย่างไรก็ตาม พบว่า 50% ของ CEO วางแผนในการขยายการลงทุน ในต่างประเทศ
เป้ าหมายหลักในการลงทุนต่างประเทศยังคงเป็ นประเทศในกลุม่ เพื0อนบ้านในอาเซียน ทัง. ในกลุม่ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม (CLMV)
และอินโดนีเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์



ด้านการส่งออก พบว่า CEO คาดการณ์ ก ารส่งออกในช่วง 6 เดือ นหล งั ของปี 2562 มีก ารเปลีEย นทิ ศ ทางจากการสํารวจครังG ก่อ น โดย 36%
คาดว่า จะอยู่ใ นระดับเดิ ม ขณะที0 33% คาดว่าจะแย่ลง และ 31% คาดว่าจะดีขน.ึ



CEO ส่วนใหญ่ม ีค วามกังวลใจมากขึนG เกีEย วกับกําล งั ซืGอ ภายในประเทศ ซึEงเป็ น แรงขับเคลืEอ นเศรษฐกิ จ หล กั ในปัจ จุบนั และมีค วามวิ ต ก
กังวลเพิE ม ขึนG มากสําหรับ สถานการณ์ เศรษฐกิ จของคู่ค ้าต่างประเทศ โดยขยับมาเป็ น อ นั ดับ 2 จากอัน ดับ 8 ขณะทีE ปัญ หาขาดแคลนแรงงาน
มีฝี มือ ลดลงไปอยู่อ นั ดับ 3
จัดทําโดย สุมติ รา ตัง. สมวรพงษ์
ฝ่ ายวิจยั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Disclaimer: ข้อมูลทีป0 รากฎในเอกสารฉบับนี. จัดทําขึน. บนพื.นฐานของข้อมูลทีม0 คี วามน่าเชือ0 ถือโดยมีวตั ถุประสงค์เพื0อให้ความรูแ้ ละแนวคิดแก่ผอู้ ่าน มิใช่การให้คาํ แนะนํา
ด้านการลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้ให้การรับรองในความถูกต้องของข้อมูล และไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีเ0 กิดขึน. อันเนื0องจากการนําข้อมูลไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ0งหรือทัง. หมดไปใช้อา้ งอิง หรือเผยแพร่ไม่ว่าในลักษณะใด นอกจากนี. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการเปลีย0 นแปลง แก้ไข เพิม0 เติม
ข้อมูลไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ0งหรือทัง. หมดตามหลักเกณฑ์ทเ0ี ห็นสมควร ความเห็นที0ปรากฎในรายงานฉบับนี. เป็ นความคิดเห็นส่วนตัวของผูเ้ ขียน ซึง0 ไม่มสี ่วนเกีย0 วข้องกับ
ความเห็นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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วัต ถุประสงค์ กลุ่ม ตัว อย่า ง และช่ว งเวลาในการสํา รวจ




สถาบันวิจยั เพือ0 ตลาดทุน (CMRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมมือกับสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย (TLCA) และ บริษทั
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (TSD) ได้สาํ รวจความคิดเห็นของผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เพือ0 ทราบมุมมองจากผูบ้ ริหารระดับสูงเกีย0 วกับภาวะ
เศรษฐกิจและธุรกิจ แนวโน้มการส่งออก การลงทุนและการระดมทุน และตลอดจนความคิดเห็นของผูบ้ ริหารต่อประเด็นสําคัญต่างๆ
ในแต่ละช่วงเวลา
ในการสํารวจความคิดเห็นในครัง. นี. เป็ นการสํารวจครัง. ที0 13 (เริม0 สํารวจความคิดเห็นครังแรกเมื
.
อ0 ไตรมาส 3/2557) โดยรวบรวม
ข้อมูลระหว่างวันที0 26 กรกฎาคม - 12 กันยายน 2562 ซึง0 มีบริษทั จดทะเบียนร่วมตอบแบบสอบถาม 118 บริษทั จาก 26 หมวด
ธุรกิจ มีมลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม 46% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ตามตารางที0 1

หมวดธุรกิจ

พลังงานและสาธารณู ปโภค

ตารางทีE 1 จํานวนบริ ษทั จดทะเบีย นทีE ร ว่ มตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามหมวดธุร กิ จ
% ต่อมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ
จํานวนบริษทั
หมวดธุรกิจ
H1/2562
H2/2562
(ณ 31 สิงหาคม 2562)
11
14
57.7%

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

7

11

57.5%

เงินทุนและหลักทรัพย์

9

10

64.5%

อาหารและเครื0องดื0ม

7

8

34.8%

การแพทย์

7

5

59.8%

ธนาคาร

6

5

41.3%

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ0 สาร

5

5

50.6%

บริการรับเหมาก่อสร้าง

4

4

13.6%

ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์

4

4

49.1%

แฟชั 0น

4

4

19.9%

บรรจุภณ
ั ฑ์

4

4

24.3%

ประกันภัยและประกันชีวติ

3

4

32.2%

เหล็ก

4

3

15.1%

ขนส่งและโลจิสติกส์

3

3

70.0%

สือ0 และสิง0 พิมพ์

3

3

0.9%

วัสดุอุตสาหกรรมและเครื0องจักร

3

2

5.9%

การท่องเทีย0 วและสันทนาการ

2

2

47.8%

ยานยนต์

3

2

5.3%

ของใช้สว่ นตัวและเวชภัณฑ์

2

2

15.1%

วัสดุกอ่ สร้าง

2

2

63.2%

พาณิชย์

3

1

0.1%

ชิน. ส่วนอิเล็กทรอนิกส์

2

1

6.1%

ธุรกิจการเกษตร

2

1

3.3%

ทีม0 า: การสํารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD
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หมวดธุร กิ จ

ตารางทีE 1 จํานวนบริ ษทั จดทะเบีย นทีE ร ว่ มตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามหมวดธุร กิ จ (ต่อ )
% ต่อ มูล ค่าหล กั ทรัพย์ต ามราคาตลาด
จํานวนบริ ษทั
ของหมวดธุร กิ จ
H1/2562
H2/2562
(ณ 31 สิ งหาคม 2562)

ของใช้ในครัวเรือนและสํานักงาน
กระดาษและวัสดุการพิมพ์
เหมืองแร่

1

1

2.4%

1

1

100.0%

1

0

0.0%

บริษทั จดทะเบียนใน mai

16

16

13.0%

ทีม0 า: การสํารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD

แนวโน้ ม เศรษฐกิ จไทย ปี 2562
“ CEO คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจ ไทยในช่ว งครึEงหล งั ของปี 2562 จะเติ บ โตลดลงจากการสํารวจครังG ก่อ น โดย 46% ของ CEO คาด
ว่าในปี 2562 เศรษฐกิ จ ไทยจะเติ บ โตในช่ว ง 2% ถึง 3% ขณะทีEใ นการสํา รวจครังG ก่อ น CEO ส่วนใหญ่ หรือ 74% ของ CEO คาดว่า
ในปี 2562 เศรษฐกิจ ไทยจะเติ บ โตในช่ว ง 3% ถึง 4%”
 CEO คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจ ไทย ในช่ว ง 6 เดือ นหล งั ของปี 2562 จะมีแ นวโน้ ม ทีEจ ะเติ บ โตลดลงจากช่ว งครึEงแรกของปี 2562
โดย 43% ของ CEO ทีต0 อบแบบสอบถามคาดการณ์วา่ เศรษฐกิจไทยในช่วงครึง0 หลังของปี 2562 จะเติบโตลดลงหรือแย่กว่าในช่วงครึง0
แรกของปี ซึง0 สอดคล้องกับการคาดการณ์ของธนาคารโลก ธนาคารแห่งประเทศไทย และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ทีค0 าดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตลดลง ขณะที0 30% คาดว่าเศรษฐกิจจะเติบโตในระดับเดิม และ 27% มองว่าเศรษฐกิจจะดี
ขึน. (ภาพที0 1)
ภาพทีE 1 แนวโน้ ม เศรษฐกิ จไทยในช่ว ง 6 เดือ นแรกของปี 2562 และ 6 เดือ นหล งั ของปี 2562
หน่วย: % ของบริษทั ทีต0 อบแบบสอบถาม
37

41

36

21

25

30

6

2

1
แย่ล งมาก

แย่ล งบ้าง

เหมือ นเดิ ม

H1/2562

ดีขึนG บ้าง

1
ดีข ึนG มาก

H2/2562

(N of H1/2562 = 111 บริษทั ; N of H2/2562 = 114 บริษทั )
ทีม0 า: การสํารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD
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 ในการสํารวจครัง. นี. พบว่า CEO คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจในปี 2562 จะเติบโตในอัตราทีล0 ดลงจากทีค0 าดการณ์ไว้ในการสํารวจครัง. ก่อน
โดย 46% ของ CEO ทีต0 อบแบบสอบถามคาดการณ์วา่ เศรษฐกิจไทยในปี 2562 จะเติบโตอยูใ่ นช่วง 2% ถึง 3% (ภาพที0 2) โดย CEO
ทีค0 าดการณ์วา่ เศรษฐกิจจะเติบโตมากกว่า 3% มีจํานวนลดลงจาก 87% ในการสํารวจครัง. ก่อน เหลือเพียง 41% ในการสํารวจครังนี
. .
ซึง0 สอดคล้องกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คาดการณ์วา่ การเติบโตของ GDP ของประเทศไทยจะลดลงไปอยูท่ 0ี 2.8% และ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดการณ์ไว้ท0ี 2.7% ถึง 3.2%
ภาพทีE 2 การคาดการณ์อ ตั ราการเติ บโตทางเศรษฐกิจ ไทยในปี 2562
หน่วย: % ของบริษทั ทีต0 อบแบบสอบถาม
74

46
7

2

หดตัว

น้ อ ยกว่า 2%

40

10
2% ถึง 3%
H1/2562

13

1
3% ถึง 4%
H2/2562

มากกว่า 4%

(N of H1/2562 = 114 บริษทั ; N of H2/2562 = 118 บริษทั )
ทีม0 า: การสํารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD

“ CEO ส่วนใหญ่ค าดว่า เศรษฐกิ จ ไทยในช่วงครึEงหลังของปี 2562 จะได้ร บั แรงสนับ สนุน จากปัจ จัย ภายในประเทศเป็ น สํา คัญ ทังG
นโยบายการคล งั และการใช้จ ่ายภาครัฐ เสถียรภาพการเมือ งไทย และการท่อ งเทีEย ว ขณะทีEปัจ จัยเสีEย งสํา คัญ ต่อ การเติ บ โตทาง
เศรษฐกิ จของไทยเป็ น ปัจจัยทีEม ีค วามเชืEอ มโยงกับ ต่า งประเทศ โดยเฉพาะสถานการณ์ เศรษฐกิ จโลก สงครามการค้า ค่า เงิน บาท
หรือ การส่งออกทีEได้ร บั ผลกระทบจากทิ ศ ทางการค้า ”
ปัจ จัย สนับสนุน :
 จากปั จจัยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทย 6 อันดับแรกในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2562 พบว่า ปั จจัยหลักๆ เป็ นปั จจัย
ภายในประเทศ และปัจจัยภายนอกประเทศ อาทิ เศรษฐกิจโลกและเสถียรภาพทางการเมืองโลก เป็ นต้น
 ปั จจัยสนับสนุน 3 อันดับแรกยังคงเหมือนกับในช่วง 6 เดือนแรกของปี แต่สลับอันดับ โดย อันดับ 1 และ 2 ได้แก่ นโยบายการคลัง
และการใช้จ่ายภาครัฐ เสถียรภาพทางการเมืองไทย ซึง0 ขยับขึน. มาจากอันดับ 2 และ 3 ในการสํารวจครัง. ก่อน ขณะทีอ0 นั ดับ 3 ได้แก่
การท่องเทีย0 ว ทีอ0 นั ดับลดลงมาจากอันดับ 1 (ภาพที0 3)
ปัจ จัย เสีEย ง:
 ในการสํารวจครัง. นี. พบว่า CEO คาดว่า ปั จจัยเสีย0 งสําคัญในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2562 จะมาทัง. จากปั จจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกประเทศ โดยเฉพาะเป็ นปั จจัยทีม0 คี วามเชื0อมโยงกับต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นสถานการณ์เศรษฐกิจโลก สงครามการค้า
ค่าเงินบาทหรือการส่งออกทีไ0 ด้รบั ผลกระทบจากทิศทางการค้า
 ปั จจัยเสีย0 งอันดับ 1 ได้แก่ สถานการณ์เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะสงครามการค้าทีส0 ง่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนและสหรัฐอเมริกา ซึง0
ขยับขึน. มาจากอันดับ 2 จากการสํารวจครัง. ก่อน ขณะทีอ0 นั ดับ 2 ในการสํารวจครัง. นี.ขยับมาจากอันดับ 5 ได้แก่ ค่าเงินบาทและการ
ส่งออก อันดับ 3 ได้แก่ กําลังซือ. ภายในประเทศ ทีข0 ยับขึน. มาจากอันดับ 4 จากการสํารวจครัง. ก่อน สําหรับเสถียรภาพการเมือง
ภายในประเทศทีเ0 ป็ นปั จจัยเสีย0 งอันดับ 1 จากการสํารวจครัง. ก่อน ขยับลดลงเป็ นอันดับ 5 จากการสํารวจครัง. นี. (ภาพที0 4)
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ภาพทีE 3 ปัจ จัย สนับ สนุน ต่อ การขยายต วั ทางเศรษฐกิ จ ในช่ว ง 6 เดือ นหล งั ของปี 2562
หน่ วย: ความถีร0 วมในการตอบแบบสอบถาม
Rank H2/2562

Rank H1/2562

นโยบายการคลังและการใช้จ ่า ยภาครัฐ 1

14

เสถีย รภาพการเมือ งในประเทศ 2

7

12

การท่อ งเทีEย ว 3

9

8

กํา ลังซืGอ ในประเทศ 4

10

6

เศรษฐกิ จ โลก 5
ค่า เงิ น บาท 6

2

เสถีย รภาพการเมือ งโลก 7

2

21%

3
1
4

14%

7
3

2

18%

9

4

21%

6

11%

7

5%

7

4%

2

มากทีEส ุด

รองลงมา

(N of H1/2562 = 114 บริษทั ; N of H2/2562 = 118 บริษทั ) ; แสดงเฉพาะสําคัญสูงสุด 7 อันดับแรกจาก 13 อันดับ
ทีม0 า: การสํารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD

ภาพทีE 4 ปัจ จัยเสีEย งต่อ การขยายตัว ทางเศรษฐกิ จของไทย ในช่ว ง 6 เดือ นหลังของปี 2562
หน่ วย: ความถีร0 วมในการตอบแบบสอบถาม
Rank H2/2562

Rank H1/2562

เศรษฐกิ จ โลกและสงครามการค้า 1

9

ค่าเงิ น บาทและการส่งออก 2

11

กําลังซืGอ ในประเทศ 3
หนีG สิ น ภาคครัว เรือ น 4

5

8

6

4

7

เสถีย รภาพการเมือ งโลก 5

6

เสถียรภาพการเมือ งในประเทศ 6

6

การท่อ งเทีEย ว 7 1

11

5

5

16%

4

14%

3

11%
4

3

2

20%

1

9%

6

9%

8

6%
มากทีEส ุด

รองลงมา

(N of H1/2562 = 114 บริษทั ; N of H2/2562 = 118 บริษทั )
ทีม0 า: การสํารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD; แสดงเฉพาะสําคัญสูงสุด 7 อันดับแรกจาก 13 อันดับ

5|P a g e

แนวโน้ ม อุต สาหกรรม
“ 42% ของ CEO คาดการณ์ว ่าภาวะอุต สาหกรรมของตนในครึEงหล งั ของปี 2562 จะปรับ แย่ก ว่า ครึEงแรกของปี 2562”
 42% ของ CEO ทีต0 อบแบบสอบถามทัง. หมด คาดว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมจะแย่ลงบ้างหรือแย่ลงมาก ขณะที0 31% ของ CEO ทีต0 อบ
แบบสอบถามทัง. หมด คาดว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมจะดีขน.ึ หรือดีขน.ึ มาก และ 27% ทีค0 าดการณ์ว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมจะคงเดิม
(ภาพที0 5) ซึง0 แตกต่างจากการสํารวจครัง. ก่อนที0 CEO คาดว่าเศรษฐกิจในครึง0 แรกของปี 2562 จะดีขน.ึ
ภาพทีE 5 แนวโน้ ม อุต สาหกรรมในช่ว ง 6 เดือ นแรกของปี 2562 และในช่ว ง 6 เดือ นหล งั ของปี 2562
หน่วย: % ของบริษทั ทีต0 อบแบบสอบถาม

8
แย่ล งมาก

29

27

21

4

40

33

34

2

2

แย่ล งบ้า ง

เหมือ นเดิ ม
H1/2562 H2/2562

ดีขึนG บ้า ง

ดีข ึนG มาก

N of H1/2562 = 110 บริษทั ; N of H2/2562 = 112 บริษัท)
ทีม0 า: การสํารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD

 เมื0อพิจารณารายกลุม่ อุตสาหกรรม (ภาพที0 6) พบว่า CEO ส่วนใหญ่ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคคาดว่าภาวะอุตสาหกรรมจะปรับตัว
ดีขน.ึ ขณะทีก0 ลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มทรัพยากร และกลุม่ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง คาดว่าภาวะ
อุตสาหกรรมจะปรับตัวแย่ลง
ภาพทีE 6 การคาดการณ์แ นวโน้ ม อุต สาหกรรมในช่ว ง 6 เดือ นแรกของปี 2562 และในช่ว ง 6 เดือ นหล งั ของปี 2562
จํา แนกตามกลุ่ม อุต สาหกรรม
หน่วย: % ของบริษทั ทีต0 อบแบบสอบถาม
สิ น ค้าอุป โภคบริ โภค

43

33
-

แย่ล งมาก

-

แย่ล งบ้าง

43

57

17

50

เหมือ นเดิ ม

ดีข ึGน บ้าง

H1/2562

เกษตรและอุต สาหกรรมอาหาร

H2/2562

38

37

29

28

เหมือ นเดิ ม

ดีข ึGน บ้าง

25

-

ดีข ึGน มาก

-

แย่ล งมาก

แย่ล งบ้าง

H1/2562

ดีข ึGน มาก

H2/2562
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ภาพทีE 6 การคาดการณ์แ นวโน้ ม อุต สาหกรรมในช่ว ง 6 เดือ นแรกของปี 2562 และในช่ว ง 6 เดือ นหล งั ของปี 2562
จํา แนกตามกลุ่ม อุต สาหกรรม (ต่อ )
หน่ วย: % ของบริษทั ทีต0 อบแบบสอบถาม
ธุร กิ จ การเงิน

44
11

31

33

28
25

22

แย่ล งมาก

เทคโนโลยี

แย่ล งบ้า ง

เหมือ นเดิ ม

H1/2562

ดีข ึGน บ้า ง

6
ดีข ึGน มาก

17
แย่ล งมาก

33

33

17

16

แย่ล งบ้า ง

H2/2562

เหมือ นเดิม

39
31

-

แย่ล งมาก

เหมือ นเดิ ม

H1/2562

31

29
18

ดีข ึGน บ้าง

ดีข ึGน มาก

แย่ล งมาก

เหมือ นเดิ ม

แย่ล งบ้าง

เหมือ นเดิ ม

ดีข ึGน บ้า ง

H1/2562

-

ดีข ึGน มาก

H2/2562

59
31

31

9
H1/2562

24

29

27

29

แย่ล งบ้าง

-

47
31

30

สิ น ค้า อุต สาหกรรม

21
แย่ล งมาก

8

H2/2562

ทรัพยากร
46
14

31

15

แย่ล งบ้าง

ดีข ึGน มาก

H2/2562

บริ ก าร

31

15

ดีข ึGน บ้า ง

H1/2562

อสังหาริ ม ทรัพย์แ ละก่อ สร้า ง
38

50
34

ดีข ึGน บ้าง

H2/2562

7
ดีข ึGน มาก

13

23

12
แย่ล งมาก

25
-

แย่ล งบ้าง

H1/2562

เหมือ นเดิ ม

ดีข ึGน บ้า ง

H2/2562

ดีข ึGน มาก

บริ ษทั จดทะเบีย นใน mai
44

47
13
13
แย่ล งมาก

13
6
แย่ล งบ้า ง

เหมือ นเดิ ม

H1/2562

37
27
ดีข ึGน บ้า ง

ดีข ึGน มาก

H2/2562

ทีม0 า: การสํารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD
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หากพิจารณารายหมวดธุรกิจ พบว่า CEO ทุกบริษทั ทีต0 อบแบบสอบถามทีอ0 ยูใ่ นหมวดธุรกิจการเกษตร หมวดของใช้ในครัวเรือนและ
สํานักงาน หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์ หมวดท่องเทีย0 วและสันทนาการ และหมวดชิ.นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าภาวะ
อุตสาหกรรมจะปรับตัวดีขน.ึ ขณะที0 CEO ส่วนใหญ่ในหมวดวัสดุก่อสร้าง หมวดพาณิชย์ หมวดประกันภัยและประกันชีวติ หมวดวัสดุ
อุตสาหกรรมและเครือ0 งจักร หมวดปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ หมวดของใช้สว่ นตัวและเวชภัณฑ์ หมวดบรรจุภณ
ั ฑ์ คาดว่าภาวะ
อุตสาหกรรมจะไม่เปลีย0 นแปลง แต่ CEO ในหมวดยานยนต์ หมวดวัสดุอตุ สาหกรรมและเครือ0 งจักร หมวดแฟชั 0น หมวดเหล็ก ส่วน
ใหญ่คาดว่าภาวะอุตสาหกรรมจะแย่ลง

แนวโน้ ม การดํา เนิ น ธุร กิ จ
“ 52% ของ CEO คาดว่า ผลประกอบการในช่ว งครึEงหลังของปี 2562 จะอยู่ใ นทิ ศ ทางเดีย วกับ ครึEงแรกของปี 2562 โดย 52% ของ
CEO คาดการณ์ว่า รายได้ใ นปี 2562 จะเติ บ โตมากกว่า 6%”
 52% ของ CEO ทีต0 อบแบบสอบถามคาดว่า ผลการดําเนินงานของบริษทั ในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2562 จะอยูใ่ นระดับเดียวกันกับ
ในช่วงครึง0 แรกของปี 2562 (ภาพที0 7)
 เมื0อพิจารณารายหมวดธุรกิจ พบว่า มากกว่า 75% ของ CEO ในหมวดธุรกิจต่อไปนี.ทค0ี าดว่าผลประกอบการจะดีขน.ึ ได้แก่ หมวด
ชิน. ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หมวดวัสดุก่อสร้าง หมวดของใช้สว่ นตัวและเวชภัณฑ์ และหมวดของใช้ในครัวเรือนและสํานักงาน ขณะที0
หมวดธนาคาร หมวดปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง หมวดพาณิชย์ หมวดเหล็ก หมวดบรรจุภณ
ั ฑ์ หมวด
ธุรกิจการเกษตร หมวดแฟชั 0น และหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ0 สาร คาดว่าผลประกอบการจะอยูใ่ นระดับเดิม และ CEO
ในหมวดกระดาษและวัสดุสงิ0 พิมพ์ คาดว่าผลประกอบการจะแย่ลง

ภาพทีE 7 แนวโน้ ม ธุร กิ จ ในช่วง 6 เดือ นแรกของปี 2562 และในช่ว ง 6 เดือ นหล งั ของปี 2562
หน่วย: % ของบริษทั ทีต0 อบแบบสอบถาม

54

24
4

4

แย่ล งมาก

16
แย่ล งบ้า ง

21

46
6

21
เหมือ นเดิ ม
H1/2562 H2/2562

ดีข ึนG บ้า ง

5
ดีข ึนG มาก

(N of H1/2562 = 108 บริษทั ; N of H2/2562 = 112 บริษทั )
ทีม0 า: การสํารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD

 52% ของ CEO ทีต0 อบแบบสอบถาม คาดว่ารายได้จากการประกอบการในปี 2562 จะมีอตั ราการเติบโตมากกว่า 6% โดย 26% ของ
CEO คาดว่ารายได้ปี 2562 จะเติบโตมากกว่า 9% ซึง0 มีสดั ส่วนลดลงจากครังก่
. อนทีอ0 ยูท่ 0ี 35% (ภาพที0 8) โดยส่วนใหญ่เป็ นบริษทั จด
ทะเบียนในหมวดพาณิชย์ หมวดการแพทย์ หมวดประกันภัยและประกันชีวติ หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ และหมวดของใช้ใน
ครัวเรือนและสํานักงาน
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ภาพทีE 8 การคาดการณ์ก ารเติ บ โตของรายได้ข องบริ ษทั จดทะเบียน ในปี 2562
หน่วย: % ของบริษทั ทีต0 อบแบบสอบถาม
35
19
14

หดตัว

26

26

10

20

26

18
15

1% ถึง 3%

3% ถึง 6%
6% ถึง 9%
H1/2562
H2/2562

มากกว่า 9%

(N of H1/2562 = 110 บริษทั ; N of H2/2562 = 115 บริษทั )
ทีม0 า: การสํารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD

 52% ของ CEO คาดว่าใน 6 เดือ นหล งั ของปี 2562 ต้น ทุน แรงงานมีแ นวโน้ ม จะปรับ ตัว สูงแต่ส ดั ส่วนลดลงจากการสํารวจครังG
ก่อ น ขณะทีส0 ภาพคล่อง ราคาสินค้าและบริการ ต้นทุนวัตถุดบิ ต้นทุนพลังงานและเชือ. เพลิง ที0 CEO ส่วนใหญ่คาดว่าจะไม่
เปลีย0 นแปลง (ภาพที0 9)
 52% ของ CEO ทีEค าดว่า ต้น ทุน แรงงานเพิEม ขึGน โดยเฉพาะบริษทั จดทะเบียนในหมวดชิน. ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หมวดการท่องเทีย0 ว
และสันทนาการ หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง หมวดการแพทย์ หมวดพาณิชย์ หมวดยานยนต์ หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์
หมวดบรรจุภณ
ั ฑ์ และหมวดวัสดุอตุ สาหกรรมและเครือ0 งจักร เป็ นต้น
ภาพทีE 9 แนวโน้ ม ของสถานะต่า งๆ ในการดํา เนิ น ธุร กิ จ ในช่ว ง 6 เดือ นแรกของปี 2562 และในช่ว ง 6 เดือ นหล งั ของปี 2562
หน่ วย: % ของบริษทั ทีต0 อบแบบสอบถาม

(N of H1/2562 = 107 บริษทั ; N of H2/2562 = 111 บริษทั )
ทีม0 า: การสํารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD
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 เมืEอ สอบถามถึงระดับความกัง วลในด้า นต่า งๆ เกีEย วกับ การทํา ธุร กิจ CEO ส่ว นใหญ่ม ีค วามกังวลใจมากทีEส ดุ เกีEยวกับกํา ลัง
ซืGอ ภายในประเทศ เศรษฐกิจ ประเทศคู่ค ้า การขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ ต้น ทุน การผลิต ทีEเพิEม ขึGน และค่า เงิน บาท และ ใน
การสํารวจครัง. นี. อันดับ 1 ยังคงเป็ นความกังวลใจเกีย0 วกับกําลังซือ. ภายในประเทศ ขณะทีอ0 นั ดับ 2 เศรษฐกิจประเทศคูค่ า้ ซึง0 ขยับ
ขึน. มาจากอันดับ 8 จากการสํารวจครัง. ก่อน อันดับ 3 คือ การขาดแคลนแรงงานมีฝีมอื ทีล0 ดลงจากอันดับ 2 จากการสํารวจครัง. ก่อน
ส่วนความกังวลใจเรื0องต้นทุนการผลิตด้านวัตถุดบิ ยังคงอยูใ่ นอันดับ 4 และความกังวลใจเรือ0 งค่าเงินบาทลดลงไปอยู่อนั ดับที0 5 จาก
อันดับ 3 จากการสํารวจครัง. ก่อน (ภาพที0 10)
ภาพทีE 10 ระดับความกังวลใจต่อ ปัจ จัย ในการดําเนิ น ธุร กิ จ ในช่ว ง 6 เดือ นหล งั ของปี 2562
หน่ วย: % ของบริษทั ทีต0 อบแบบสอบถาม
Rank H1/2562

Rank H2/2562

กําลังซืGอ ภายในประเทศ
เศรษฐกิ จ ประเทศคู่ค ้า / การเปิ ดเสรีก ารค้าการลงทุน
การขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ
ต้น ทุน การผลิ ต - วัต ถุดิ บ
ค่าเงิ น บาท
ต้น ทุน การผลิ ต - พลังงาน
นโยบายการปฏิ ร ปู เศรษฐกิ จ / ประเทศ
สิ น เชืEอ ระยะยาว
อัต ราดอกเบียG
สิ น เชืEอ ระยะสันG
กระแสความรับผิ ด ชอบต่อ สังคม
กังวลใจ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

กังวลใจมาก

-27

-48
-8

18

-50
-17

27

15

-38

-10

45

-43
-15

-33

-8

-35
-13

43

4

40

11 1

-24

34

-2 -16

27

2

64

12

61

18

-1 -15

74

-4 -8
น่าจะมีผลบวก

1

56

-2 -21

ไม่กงั วล

1
8
2
4
3
5
7
9
16
10
11

6 1

55

1
3
10

29

4

น่าจะมีผลบวกมาก

(N of H1/2562 = 110 บริษทั ; N of H2/2562 = 116 บริษทั )
ทีม0 า: การสํารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD

นอกจากนี. CEO ได้ให้ความคิดเห็นเพิม0 เติม ดังนี.
 ผลกระทบจากการภาวะเศรษฐกิจโลก
o ภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวมทีใ0 กล้เข้าสูภ่ าวะถดถอย และสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน ทีก0 ระทบเศรษฐกิจโลก
o ความขัดแย้งของประเทศในตะวันออกกลางทีส0 ง่ ผลกระทบต่อราคานํ.ามันดิบและราคานํ.ามันปิ โตรเลียม
 ผลกระทบด้านนโยบายการเงิน
o นโยบายการเงินของประเทศคูแ่ ข่ง อาทิ จีน มาเลเซีย ไต้หวัน ทีก0 ระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน
o นโยบายบริหารค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย
 ผลกระทบด้านนโยบายภาครัฐ
o ความชัดเจนและความแน่นอนของนโยบายภาครัฐ การใช้จ่ายลงทุนของภาครัฐ ควรส่งเสริมการจ้างแรงงานไทย
 ผลกระทบด้านประสิทธิภาพหน่วยงานภาครัฐ
o ประสิทธิภาพของหน่วยราชการทีเ0 กีย0 วข้องในการดําเนินธุรกิจ
o การสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของหน่วยงานกํากับดูแล
 ผลกระทบด้านการแข่งขัน
o การเข้ามาในตลาดของคูแ่ ข่งต่างประเทศทีม0 เี ทคโนโลยีทนั สมัย
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กลยุทธ์การปรับ ตัว เพืEอ เตรียมรับมือ กับ ความไม่แ น่ น อนของเศรษฐกิจ ไทยและเศรษฐกิจ โลก
“ ในช่ว ง 6 เดือ นหล งั ของปี 2562 บริ ษทั จดทะเบีย นให้ค วามสํา คัญกับการปรับประสิ ทธิ ภาพการดํา เนิ นงานอย่า งต่อ เนืE อ ง
ตลอดจนการสร้า งมูล ค่า เพิE ม ให้สิ น ค้าและบริ ก าร การวางแผนรองรับ เศรษฐกิ จดิจิ ทลั การเตรีย มความพร้อ มรองรับ พล งั งาน
ทดแทน นอกจากนีG CEO มีก ารวางแผนในการดําเนิ น กลยุทธ์ด ้า นราคา การขยายการลงทุน ทังG ในต่า งจังหวัด และต่า งประเทศ
การปรับ ปรุงโครงสร้า งภายในบริ ษทั องค์ก ร และการควบรวมกิ จ การและร่ว มลงทุน เพิE ม มากขึนG ในด้า นการบริ หารทรัพยากร
บุค คลเกือ บทุก บริษทั มีการพัฒ นาองค์กรแห่งการเรีย นรู้แ ละการฝึ กทัก ษะพนัก งานให้ส อดคล้อ งกับล กั ษณะงานปัจ จุบ นั และมี
การแนวคิด สมดุล ชีวิ ต การงานมาใช้ม ากยิE งขึGน ” (ภาพทีE 11.1 - 11.5)
ภาพทีE 11.1 กลยุทธ์ก ารปรับตัว และแนวทางการรับมือ ความไม่แ น่ น อนของเศรษฐกิจ ไทยและเศรษฐกิจ โลก
ในช่ว ง 6 เดือ นแรกปี 2562 และ 6 เดือ นหล งั ของปี 2562
หน่วย: % ของบริษทั ทีต0 อบแบบสอบถาม
ด้านประสิ ท ธิ ภาพการผลิ ต / บริ ก าร

4

4

9

10

98

98

96

96

91

90

H2/2562

H1/2562

H2/2562

32

29

68

71
H2/2562

2

การเตรียมความพร้อ ม
รองรับ พลังงานทดแทน

H1/2562

2

H1/2562

การรองรับ
Digital Economy

H2/2562

เพิEม มูล ค่า เพิE ม
ให้สิ น ค้าและบริ ก าร

H1/2562

เพิE ม ประสิ ทธิ ภาพ
การผลิ ต และแรงงาน

(N of H1/2562 = 113 บริษทั ; N of H2/2562 = 117 บริษทั )
หมายเหตุ:

มาตรการทีด0 ําเนินการแล้วหรืออยูร่ ะหว่างดําเนินการ
มาตรการทีไ0 ม่อยูใ่ นแผนการดําเนินการ
ทีม0 า: การสํารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD

 ด้า นการปร บั ปรุงประสิ ทธิ ภาพการดํา เนิ นงานและการผลิต :
บริษทั จดทะเบีย นมุ่งเพิE ม ประสิ ทธิ ภาพการดํา เนิ นงานและการผลิต ในทุก ๆ ด้า น ทังG การปรับ ปรุงกระบวนการทํา งาน การ
สร้า งมูล ค่า เพิE ม ให้สิ น ค้า และบริ ก าร การปรับ ตัวเพืEอ รองรับเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทลั (ภาพที0 11.1)
o
o
o
o

98% ของ CEO ทีต0 อบแบบสอบถาม ใช้กลยุทธ์การปรับกระบวนการทํางานและการผลิตให้มปี ระสิทธิภาพเพิม0 มากขึน.
96% ของ CEO ทีต0 อบแบบสอบถาม สร้างมูลค่าเพิม0 ให้สนิ ค้าและบริการ
90%ของ CEO ทีต0 อบแบบสอบถาม มีการปรับตัวเพือ0 รองรับเศรษฐกิจดิจทิ ลั ลดลงจาก 91% จากการสํารวจครัง. ก่อน
71% ของ CEO ทีต0 อบแบบสอบถาม มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับพลังงานทดแทน เพิม0 ขึน. จาก 68% จากการสํารวจ
ครัง. ก่อน
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 ด้า นการตลาด:
จากการสํา รวจครังG นีG พบว่า บริษ ทั จดทะเบีย นให้ค วามสํา ค ญั กับกลยุทธ์ด ้า นการตลาดทุก ด้า น ทังG การปรับ ราคา การตลาด
แบบเฉพาะเจาะจง การวิจ ยั และพัฒ นา และการขยายการส่งออกสู่ต ลาดใหม่ (ภาพที0 11.2)
o 87% ของ CEO ทีต0 อบแบบสอบถาม มีการปรับราคาสินค้าและบริการ เพิม0 ขึน. จาก 84% จากการสํารวจครัง. ก่อน
o 86% ของ CEO ทีต0 อบแบบสอบถามตอบว่า บริษทั ฯ ทําการตลาดแบบเฉพาะเจาะจง (Niche Market) ลดลงจาก 88% จากการ
สํารวจครัง. ก่อน
o 79% ของ CEO ทีต0 อบแบบสอบถาม ทําการวิจยั และพัฒนา เพิม0 ขึน. เล็กน้อยจากการสํารวจครัง. ก่อน
o 64% ของ CEO ทีต0 อบแบบสอบถาม วางแผนขยายตลาดส่งออก เพิม0 ขึน. จากครัง. ก่อนทีอ0 ยูท่ 0ี 62% ได้แก่ บริษทั จดทะเบียนใน
หมวดชิน. ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หมวดวัสดุก่อสร้าง หมวดพาณิชย์ หมวดแฟชั 0น หมวดบรรจุภณ
ั ฑ์ หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์
เป็ นต้น
ภาพทีE 11.2 กลยุทธ์ก ารปรับตัว และแนวทางการรับมือ ความไม่แ น่ น อนของเศรษฐกิจ ไทยและเศรษฐกิจ โลก
ในช่ว ง 6 เดือ นแรกปี 2562 และ 6 เดือ นหล งั ของปี 2562
หน่วย: % ของบริษทั ทีต0 อบแบบสอบถาม
ด้านการตลาด

78

79

หมายเหตุ:

62

64

12

14

88

86

H2/2562

87

36

ทําการตลาดแบบเจาะจง

H1/2562

84

38

H2/2562

21

ขยายตลาดส่งออก

H1/2562

22

H2/2562

13

H1/2562

16

H2/2562

ทําการวิจ ยั
และพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์

H1/2562

ปรับราคาสิ น ค้า

(N of H1/2562 = 113 บริษทั ; N of H2/2562 = 117 บริษทั )
มาตรการทีด0 ําเนินการแล้วหรืออยูร่ ะหว่างดําเนินการ
มาตรการทีไ0 ม่อยูใ่ นแผนการดําเนินการ
ทีม0 า: การสํารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD

 ด้า นการลงทุน :
ในช่ว ง 6 เดือ นหล งั ของปี 2562 บริษทั จดทะเบีย นส่ว นใหญ่ย งั คงให้ค วามสําค ญ
ั กับการขยายการลงทุน ทังG การลงทุน ใน
ต่า งจังหวัด และในต่า งประเทศ (ภาพที0 11.3) แต่เป็ นทีส0 งั เกตว่า สัดส่วนของบริษทั ทีว0 างแผนขยายการลงทุนในต่างประเทศมี
สัดส่วนเพิม0 ขึน. จากการสํารวจครังก่
. อน
o 50% ของ CEO ทีEต อบแบบสอบถามตอบว่า บริ ษทั ฯ ยังคงให้ค วามสํา คัญกับการขยายการลงทุน ต่า งประเทศ เพิม0 ขึน.
จาก 48% จากการสํารวจครัง. ก่อน เมื0อพิจารณารายหมวดธุรกิจพบว่า บริษทั จดทะเบียนส่วนใหญ่ทอ0ี ยูใ่ นหมวดพาณิชย์ หมวด
บริการรับเหมาก่อสร้าง หมวดชิน. ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และหมวดการท่องเทีย0 วและสันทนาการ มีแผนขยายการลงทุนไปยัง
ต่างประเทศ
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o 45% ของ CEO ทีEต อบแบบสอบถามตอบว่า บริ ษทั ฯ วางแผนการลงทุน ในต่า งจังหวัด ลดลงจาก 58% จากการสํารวจ
ครังG ก่อ น เมื0อพิจารณารายหมวดธุรกิจพบว่า บริษทั จดทะเบียนทีอ0 ยูใ่ นหมวดพาณิชย์ หมวดการท่องเทีย0 วและสันทนาการหมวด
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ0 สาร หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วางแผนขยายการลงทุนใน
ต่างจังหวัด
o 37% ของ CEO ทีEต อบแบบสอบถามตอบว่า บริ ษทั ฯ วางแผนชะลอการลงทุน ในช่ว ง 6 เดือ นหลังของปี 2562 โดยส่วน
ใหญ่เป็ นบริษทั จดทะเบียนในหมวดธุรกิจการเกษตร
ภาพทีE 11.3 กลยุทธ์ก ารปรับตัว และแนวทางการรับมือ ความไม่แ น่ น อนของเศรษฐกิจ ไทยและเศรษฐกิจ โลก
ในช่ว ง 6 เดือ นแรกปี 2562 และ 6 เดือ นหล งั ของปี 2562
หน่วย: % ของบริษทั ทีต0 อบแบบสอบถาม
ด้านการลงทุน

45

48

50

63

63

37

37
H2/2562

50

ชะลอการลงทุน

H1/2562

52

H2/2562

H1/2562

58

55

H1/2562

42

ขยายการลงทุน
ในต่างประเทศ

H2/2562

ขยายการลงทุน
ในต่างจัง หวัด

(N of H1/2562 = 113 บริษทั ; N of H2/2562 = 117 บริษทั )
หมายเหตุ:

มาตรการทีด0 ําเนินการแล้วหรืออยูร่ ะหว่างดําเนินการ

มาตรการทีไ0 ม่อยูใ่ นแผนการดําเนินการ

ทีม0 า: การสํารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD

 ด้า นการปรับ ตัว ทางธุร กิจ:
บริ ษทั จดทะเบีย นให้ค วามสํา คัญกับการปรับโครงสร้า งภายในองค์ก รและมีก ารขยายธุร กิจ โดยการควบรวมกิจ การและการ
ร่ว มลงทุน เพิE ม มากขึนG (ภาพทีE 11.4)
o 81% ของ CEO ทีEต อบแบบสอบถามตอบว่า บริ ษทั ฯ วางแผนในการปรับ โครงสร้า งกิจ การด้วยตนเอง ลดลงจาก 87%
จากการสํารวจครัง. ก่อน
o 56% ของ CEO ทีEต อบแบบสอบถามตอบว่า บริ ษทั ฯ วางแผนในการควบรวมกิจ การหรือ ร่ว มลงทุน ลดลงจาก 63% จาก
การสํารวจครัง. ก่อน
o 32% ของ CEO ทีEต อบแบบสอบถามตอบว่า บริ ษทั ฯ วางแผนการลดการจ้า งงาน เพิม0 ขึน. จากการสํารวจครัง. ก่อนทีอ0 ยูท่ 0ี
29% ซึง0 ส่วนใหญ่เป็ นบริษทั จดทะเบียนในหมวดยานยนต์ หมวดสือ0 และสิง0 พิมพ์ หมวดวัสดุอตุ สาหกรรมและเครือ0 งจักร และ
หมวดการท่องเทีย0 วและสันทนาการ
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ภาพทีE 11.4 กลยุทธ์ก ารปรับตัว และแนวทางการรับมือ ความไม่แ น่ น อนของเศรษฐกิจ ไทยและเศรษฐกิจ โลก
ในช่ว ง 6 เดือ นแรกปี 2562 และ 6 เดือ นหล งั ของปี 2562
หน่วย: % ของบริษทั ทีต0 อบแบบสอบถาม
ด้านการปรับ ตัวทางธุร กิ จ

81

44

63

56
H2/2562

87

37

H1/2562

19

ควบรวมกิจ การ หรือ
ร่วมลงทุน

68

H1/2562

H2/2562

32

29

หมายเหตุ:

13

H2/2562

71

ปรับ โครงสร้างกิ จ การ
ด้วยตนเอง

H1/2562

ลดการจ้างงาน

(N of H1/2562 = 113 บริษทั ; N of H2/2562 = 117 บริษทั )
มาตรการทีด0 ําเนินการแล้วหรืออยูร่ ะหว่างดําเนินการ
มาตรการทีไ0 ม่อยูใ่ นแผนการดําเนินการ
ทีม0 า: การสํารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD

 ด้า นการบริหารทรัพยากรบุค คล
เกือ บทุก บริ ษทั มีก ารพัฒ นาองค์ก รแห่งการเรีย นรู้แ ละการฝึ กทัก ษะพนัก งานให้ส อดคล้อ งกับ ลักษณะงานปัจ จุบนั และมี
การแนวคิ ด สมดุล ชีวิ ต การงานมาใช้ม ากยิE งขึGน (ภาพทีE 11.5)
o ทุก บริ ษทั จดทะเบีย นทีEต อบแบบสอบถาม มีการฝึ กหัด พัฒ นาทัก ษะพนัก งาน ขณะทีE 88% ของบริ ษทั จดทะเบีย นทีEต อบ
แบบสอบถาม ให้ค วามสํา คัญกับการจัด ให้ม ีก ารอบรมหลักสูต รทีEเกีEย วข้อ งกับ ธุร กิ จเพือ0 เตรียมความพร้อมของบุคลากรใน
การรองรับการเปลีย0 นแปลง ซึง0 เป็ นบริษทั จดทะเบียนส่วนใหญ่ในทุกหมวดธุรกิจได้ดาํ เนินการด้านนี.
o 70% ของบริษทั จดทะเบีย นทีEต อบแบบสอบถามวางแผนในการนําเทคโนโลยีต ลอดจนนวัต กรรมต่า งๆ มาใช้ใ น
กระบวนการผลิ ต (automation) ลดลงจาก 88% จากการสํารวจครัง. ก่อน
o 41% ของบริษทั จดทะเบีย นทีEต อบแบบสอบถาม มีก ารจัด หาแรงงานหรือ ผูเ้ ชีEยวชาญจากต่า งประเทศ โดยเฉพาะบริษทั
จดทะเบียนในหมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง หมวดวัสดุก่อสร้าง หมวดธนาคาร หมวดยานยนต์ และหมวดเหมืองแร่ เป็ นต้น
o 91% ของบริษทั จดทะเบีย นทีEต อบแบบสอบถามมีการกํา หนดนโยบายด้า นบุค ลากร เน้ น สมดุล การใช้ชีวิ ต และการ
ทํา งาน (work life balance) เพิม0 ขึน. จาก 69% จากการสํารวจครัง. ก่อน โดย
o จัดโครงการ Happy work place เพือ0 ให้พนักงานทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีสงิ0 อํานวยความสะดวกภายในสถาน
ประกอบการ มีศนู ย์ในการให้คาํ แนะนําด้านสุขภาวะจิต มี Health Center ทีม0 ี Fitness Center และ Medical Center ที0
ส่งเสริมดูแลพนักงาน
o ปลูกฝังให้พนักงานดําเนินชีวติ แบบเศรษฐกิจพอเพียง และการให้เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเพือ0 การศึกษาบุตร สวัสดิการ
สําหรับคูส่ มรส เป็ นต้น
o มีจาํ นวนพนักงานและแบ่งงานให้เหมาะสม กําหนดให้บริหารจัดการงานภายในเวลาทีก0 าํ หนด ไม่อนุญาตให้พนักงาน
เลิกงานดึกเป็ นประจํา
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o ส่งเสริมให้พนักงานจัดสรรเวลาการทํางานให้เหมาะสมกับการดํารงชีวติ กําหนดตารางเวลางานให้มคี วามยืดหยุน่
ส่งเสริมให้พนักงานทํางานอิสระไม่ตอ้ งนั 0งประจําที0 ลักษณะ Mobile Office ส่งเสริมให้พนักงานมีวนั พักร้อนเพิม0 ทดลอง
ปฏิบตั งิ านทีบ0 า้ นในรูปแบบ Work at Home
o จัดอบรมและกิจกรรมให้พนักงานรูจ้ กั ปรับสมดุลระหว่างชีวติ ครอบครัว การทํางาน และความสุข ทัง. จัดให้มกี ารบรรยาย
ให้ความรูแ้ ละงบประมาณสนับสนุนการออกกําลังกาย
o จัดกิจกรรมทีส0 ง่ เสริมให้พนักงานทํากิจกรรมร่วมกับครอบครัว กิจกรรมออกกําลังกาย การให้สวัสดิการประกันสุขภาพ
แก่ครอบครัว มีกจิ กรรมชมรมกีฬา กิจกรรมสันทนาการ เช่น โยคะ วิง0 การลดปั ญหาอาการออฟฟิ ศซินโดรม (Office
Syndrome) กิจกรรมนวดเพือ0 สุขภาพ กิจกรรมท่องเทีย0 วประจําปี
ภาพทีE 11.5 กลยุทธ์ก ารปรับตัว และแนวทางการรับมือ ความไม่แ น่ น อนของเศรษฐกิจ ไทยและเศรษฐกิจ โลก
ในช่ว ง 6 เดือ นแรกปี 2562 และ 6 เดือ นหล งั ของปี 2562
หน่วย: % ของบริษทั ทีต0 อบแบบสอบถาม
ด้านการบริ หารจัด การทรัพยากรบุค คล

H2/2561

H2/2562

88

30

31

70

69

9

91

H2/2562

41

100

H2/2561

41

99

กําหนดนโยบายด้าน
บุค ลากร เน้ น สมดุล
การใช้ชีวิ ต และการ
ทํางาน (work life
balance)

H2/2561

12

59

88
H2/2562

H2/2561

นําเทคโนโลยีต ลอดจน
นวัต กรรมต่างๆ มาใช้ ใน
กระบวนการผลิ ต
(automation)

H2/2562

1

12
59

86

ส่งเสริ ม ให้พนัก งาน
ในองค์ก รเพิE ม พูน ความรู้
และพัฒ นาทักษะ

H2/2562

14

จัด หาแรงงานจาก
ต่างประเทศ
(แรงงานมีฝีมือ หรือ
ผู้เชีE ยวชาญพิเศษ)

H2/2561

การเปิ ดอบรมพิ เศษ
การจัด หลัก สูต รทีEเกีEย วข้อ งกับ
ธุร กิ จ การจัด ตังG โรงเรียนเฉพาะ
กิ จ

(N of H2/2561 = 119 บริษทั ; N of H2/2562 = 117 บริษทั )
หมายเหตุ:
มาตรการทีด0 ําเนินการแล้วหรืออยูร่ ะหว่างดําเนินการ
มาตรการทีไ0 ม่อยูใ่ นแผนการดําเนินการ
ทีม0 า: การสํารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD
หมายเหตุ: เริม0 สํารวจความคิดเห็นครัง. แรกในการสํารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน ในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2561 และสํารวจปี ละครัง.

 นอกจากนีG CEO ได้ใ ห้ค วามคิ ด เห็น เกีEย วกับการรับมือ ความไม่แ น่ น อนของเศรษฐกิจ ไทยและเศรษฐกิ จโลกเพิE ม เติ ม ดังนีG
o รูปแบบการดําเนินธุรกิจ (Business Model)
o รักษาฐานธุรกิจหลัก ไม่กระจายการลงทุนไปยังธุรกิจทีไ0 ม่มคี วามเชีย0 วชาญ
o กระจายการลงทุนในหลายประเภทเพือ0 บริหารความเสีย0 งจากการลงทุนด้านใดด้านหนึ0ง
o เปลีย0 นรูปแบบการดําเนินธุรกิจให้รองรับเศรษฐกิจดิจติ ลั
o พัฒนาเครือ0 งมือในการบริหารบริหารงานให้สอดคล้องกับบริบททีเ0 ปลีย0 นแปลง
o การเงิน
o ควบคุมค่าใช้จ่ายทุกด้าน
o เพิม0 ความระมัดระวังในลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนในโครงการใหม่ และระมัดระวังด้านการขยายการจ้างงานเพิม0
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o แผนการตลาดใหม่ (New marketing plan) จากการศึกษาพฤติกรรมลูกค้าจาก Big Data
o Product: พัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการทีม0 ี High-Valued ควบคูก่ บั การตอบโจทย์แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy) และสร้างการตลาดแบบ Demand Driven by innovation
o Place: เพิม0 ช่องทางการจัดจําหน่ายทาง Digital platform
o Promotion: วางแผนการตลาดทีห0 ลากหลายตามกลุ่มผูบ้ ริโภค
o การพัฒนาเพือ0 การเติบโตอย่างยั 0งยืน
o มีนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชัน
o กําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจอย่างยั 0งยืน
o การผลิต
o ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มปี ระสิทธิภาพ
แนวโน้ ม การลงทุน
“ 47% ของ CEO คาดว่า แนวโน้ ม การลงทุน ในช่ว ง 12 เดือ นข้า งหน้ า จะคงระดับ การลงทุน โดยในช่วง 6 เดือ นหล งั ของปี 2562
50% วางแผนขยายการลงทุน ในต่า งประเทศ ขณะทีE 45% ของบริษทั จดทะเบีย นมีแ นวโน้ ม ขยายการลงทุน ในต่า งจังหวัด ซึEง
แหล่งทุน 3 แหล่งหล กั ยังคงเหมือ นการสํา รวจครังG ก่อ น คือ กําไรสะสม สิ น เชืEอ จากธนาคารพาณิ ช ย์ และการออกหุ้น กู้
ภายในประเทศ”
“ แนวโน้ ม ในการลงทุน ในต่า งประเทศใน 12 เดือ นข้า งหน้ านันG CEO คาดว่า จะมีก ารขยายการลงทุน ในต่า งประเทศแต่ม ีส ดั ส่วน
ลดลงจากการสํา รวจครังG ก่อ น ซึEงประเทศเป้ า หมายหล กั ยังคงเป็ นประเทศเพืEอ นบ้านในกลุ่ม อาเซียน โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV และ
กลุ่ม ASEAN 4* และประเทศจีน ประเทศอิ น เดีย ประเทศอังกฤษ”
ภาพทีE 12 การคาดการณ์แ นวโน้ ม การลงทุน ในช่ว ง 12 เดือ นข้า งหน้ า
หน่วย: % ของบริษทั ทีต0 อบแบบสอบถาม

49

47
11
2
2
ลดลงมาก

30

27

7
ลดลงบ้าง

เหมือ นเดิ ม

H1/2562

H2/2562

เพิE ม ขึGน บ้าง

15
10
เพิE ม ขึนG มาก

(N of H1/2562 = 110 บริษทั ; N of H2/2562 = 110 บริษทั )
ทีม0 า: การสํารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD

 ด้า นการลงทุน ต่า งประเทศของบริษทั จดทะเบีย น พบว่า
o 46% ของ CEO ทังG หมดทีEต อบแบบสอบถาม หรือ จํานวน 53 บริ ษทั มีก ารลงทุน ในต่า งประเทศ โดยส่ว นใหญ่ม ีม ลู ค่า
การลงทุน ในต่า งประเทศน้ อ ยกว่า 25% ของเงิน ลงทุน รวม โดยส่วนใหญ่ล งทุน ในประเทศกลุ่ม CLMV และกลุ่ม
ASEAN 5 (ภาพทีE 13)
o 55% ของ CEO ทังG หมดทีEต อบแบบสอบถามทีEล งทุน ต่า งประเทศ คาดว่า ในช่ว ง 12 เดือ นข้า งหน้ า จะลงทุน ใน
ต่า งประเทศเพิE ม ขึGน โดยเป้ า หมายหล กั ในการลงทุน คือ ประเทศในกลุ่ม อาเซียน ทังG กลุ่ม CLMV และกลุ่ม ASEAN 5
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ภาพทีE 13 กลุ่ม ประเทศทีEบ ริษทั จดทะเบีย นลงทุน ต่า งประเทศ
หน่ วย: % ของบริษทั ทีล0 งทุนในประเทศนัน. / บริษทั ทีล0 งทุนในต่างประเทศ (ครัง. ก่อน)
ประเทศในกลุ่ม CLMV
ประเทศในกลุ่ม ASEAN 5
ประเทศอื0นๆ
ประเทศในกลุ่มยุโรป
จีน
สหรัฐอเมริกา
ญีป0 นุ่
ประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง

74 (69)
47 (53)
18 (18)
25 (18)
15 (18)
15 (18)
11 (16)
8 (12)

(N of H1/2562 = 52 บริษทั ; N of H2/2562 = 53 บริษทั )
ทีม0 า: การสํารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD

 แหล่งเงิ น ทุน ทีEส าํ คัญ ของธุร กิจ 3 อัน ดับ แรก ในปี 2562 ยังเหมือ นกับ การสํารวจคร งั G ก่อ น ได้แ ก่ กํา ไรสะสม สิ น เชืEอ จาก
ธนาคารพาณิ ช ย์ และการออกหุ้น กู้ภายในประเทศ” (ภาพที0 14)
o 58% ของบริษทั จดทะเบียนทัง. หมด ใช้กาํ ไรสะสมในการขยายการลงทุน และจัดหาเงินทุนโดยการขอสินเชื0อจากธนาคาร
พาณิชย์ภายในประเทศ
o รองลงมา คือ 35% ของบริษทั จดทะเบียนทัง. หมด ระดมทุนผ่านการออกหุน้ กู้
o 12% ระดมทุนผ่านการควบรวมกิจการและการร่วมทุน
o 11% ระดมทุนในตลาดรองโดยการออกหุน้ เพิม0 ทุนให้แก่นกั ลงทุนในตลาด และหาเงินทุนจากการขายสินทรัพย์หรือแปลงสภาพ
สินทรัพย์
o 6% ระดมเงินทุนจากการออกหุน้ เพิม0 ทุน
o 3% หาเงินทุนจากการขอสินเชือ0 จากธนาคารต่างประเทศ และระดมทุนในรูปแบบใหม่เพียง 2%
ภาพทีE 14 แผนระดมทุน ของบริ ษทั จดทะเบีย น ในปี 2562
หน่ วย: % ของบริษทั จดทะเบียนทีต0 อบแบบสอบถาม
กําไรสะสม
ขอสิ น เชืEอ จากธนาคารในประเทศ
ออกหุ้น กู้ภายในประเทศ
การเข้าร่ว มทุน
เพิE ม หุ้น จากผูถ้ ือ หุ้น เดิ ม
แปลงสภาพ / ขายสิ น ทรัพย์
เพิE ม ทุน โดยการออกหุ้น ใหม่
ขอสิ น เชืEอ จากธนาคารต่างประเทศ
ระดมทุน รูปแบบใหม่*

58
58
35
12
11
11
6
3
2

(N of H2/2562 = 115 บริษทั )
ทีม0 า: การสํารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD
* SME Finance, Nano finance, Crowdfunding, Peer to Peer
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การส่ง ออกและแนวโน้ ม การส่งออก
“ CEO คาดการณ์ว่า ในช่ว ง 6 เดือ นหล งั ของปี 2562 ทิ ศ ทางการส่งออกจะทรงตัว ต่อ เนืE อ งจากช่ว ง 6 เดือ นแรกของปี 2562”
 36% ของ CEO ทังG หมดทีEต อบแบบสอบถาม หรือ 39 บริ ษทั เป็ นบริ ษทั ทีEม ีร ายได้จ ากการส่งออก (ภาพที0 15) โดยมี 10 บริษทั
หรือ 26% ของบริษทั ทีต0 อบแบบสอบถามทัง. หมด (26% ของบริษทั ทีอ0 ยูใ่ นธุรกิจส่งออก) ทีม0 รี ายได้จากการส่งออกมากกว่า 50%
ของรายได้รวม ซึง0 เป็ นบริษทั จดทะเบียนหมวดแฟชั 0น หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค หมวดปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ หมวดขนส่ง
และโลจิสติกส์ หมวดบรรจุภณ
ั ฑ์ หมวดแฟชั 0น หมวดชิ.นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หมวดของใช้สว่ นตัวและเวชภัณฑ์ และบริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ทีอ0 ยูใ่ นกลุม่ สินค้าอุตสาหกรรม
ภาพทีE 15 รายได้จ ากการส่งออกต่อ รายได้ร วมของบริ ษทั จดทะเบียน
หน่วย: % ของบริษทั ทีต0 อบแบบสอบถาม
รายได้ส่งออกน้ อ ยกว่า 25%
19%

ไม่อ ยู่ใ นธุร กิ จ ส่งออก

รายได้ส่งออก ในช่ว ง 25% ถึง 50%

65%

7%
9%

รายได้ส ่งออก มากกว่า 50%

(N of H2/2562 = 108 บริษทั )
ทีม0 า: การสํารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD

 ตลาดส่งออกทีEส าํ คัญ ยังคงเป็ นประเทศกลุ่ม อาเซีย น และตลาดนอกกลุ่มอาเซียน ทัง. ญีป0 นุ่ จีน ประเทศในกลุม่ ยุโรป
สหรัฐอเมริกา ประเทศในกลุ่มออสเตรเลีย ประเทศในกลุม่ ตะวันออกกลาง ประเทศในกลุ่มแอฟริกาใต้ ประเทศในกลุ่มอเมริกาใต้ และ
อินเดีย เป็ นต้น (ภาพที0 16)
ภาพทีE 16 ตลาดส่งออก 3 อัน ดับ แรกของบริษ ทั จดทะเบีย นทีEทาํ ธุร กิจ ส่งออก
หน่ วย: % ความถีข0 องการตอบแบบสอบถามต่อบริษทั ทีอ0 ยูใ่ นธุรกิจส่งออกทัง. หมด (ครัง. ก่อน)
ประเทศในกลุ่ม CLMV
ประเทศในกลุ่ม ASEAN 5
ญี0ป่ ุน
จีน
ประเทศในกลุ่มยุโรป
สหรัฐอเมริกา
ออสเตรเลีย
ประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง
ประเทศอื0นๆ
ประเทศในกลุ่มแอฟริกาใต้
อินเดีย
ประเทศในกลุ่มอเมริกาใต้

67 (60)
51 (62)
36 (26)
28 (40)
28 (22)
26 (15)
21 (9)
8 (11)
8 (16)
5 (6)
3 (6)
3 (2)

(N of H1/2562 = 47 บริษทั ; N of H2/2562 = 39 บริษทั )
ทีม0 า: การสํารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD
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 CEO คาดการณ์ว ่า ทิ ศ ทางการส่งออกในช่ว ง 6 เดือ นหล งั ของปี 2561 จะทรงตัว ต่อ เนืE อ งจากช่ว ง 6 เดือ นแรกของปี
2562 (ภาพที0 17) โดยบริษทั จดทะเบียนในหมวดชิน. ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หมวดของใช้สว่ นตัวและเวชภัณฑ์ และหมวดของใช้ใน
ครัวเรือนและสํานักงาน ทีค0 าดว่าทิศทางการส่งออกจะปรับตัวดีขน.ึ ขณะทีบ0 ริษทั จดทะเบียนในหมวดกระดาษและวัสดุสงิ0 พิมพ์
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ และหมวดสือ0 และสิง0 พิมพ์ ทีค0 าดว่าการส่งออกจะปรับตัวจะแย่ลง ขณะทีห0 มวดธุรกิจอืน0 ๆ คาดว่าทิศ
ทางการส่งออกจะอยูใ่ นระดับเดิม
ภาพทีE 17 การคาดการณ์แ นวโน้ ม การส่งออกในช่ว ง 6 เดือ นแรกของปี 2562 และในช่ว ง 6 เดือ นหล งั ของปี 2562
หน่ วย: % ของบริษทั ทีอ0 ยูใ่ นธุรกิจส่งออก

49

32

33

36

31

19
ลดลง

เพิE ม ขึนG

เหมือ นเดิ ม
H1/2562

H2/2562

(N of H1/2562 = 47 บริษทั ; N of H2/2562 = 39 บริษทั )
ทีม0 า: การสํารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD

การให้บริ การลูก ค้า ต่า งประเทศ
 42% ของบริษทั จดทะเบียนทีEต อบแบบสอบถาม หรือ จํานวน 48 บริ ษทั มีร ายได้จากการให้บ ริก ารลูก ค้า ต่า งประเทศ โดย 9
บริษทั (8% ของจํานวนบริษทั ทีต0 อบแบบสอบถามทัง. หมด) ทีม0 รี ายได้จากการให้บริการลูกค้าต่างประเทศมากกว่า 50% ของรายได้
รวม (ภาพที0 18) ซึง0 เป็ นบริษทั จดทะเบียนในหมวดขนส่งและโลจิสติกส์ หมวดอาหารและเครือ0 งดืม0 หมวดชิน. ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค หมวดยานยนต์ หมวดท่องเทีย0 วและสันทนาการ และบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ
ไอ (กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม)
ภาพทีE 18 รายได้จ ากการให้บ ริ ก ารลูกค้า ต่า งประเทศต่อ รายได้ร วมของบริษทั จดทะเบีย น
หน่วย: % ของบริษทั ทีต0 อบแบบสอบถาม

รายได้จ ากการบริ ก ารฯ
น้ อ ยกว่า 25%
ไม่ได้ใ ห้บ ริ ก าร
ลูกค้าต่างประเทศ

31%
58%
3%
8%

รายได้จ ากการบริ ก ารฯ
ในช่ว ง 25% ถึง 50%
รายได้จ ากการบริ การฯ
มากกว่า 50%

(N of H2/2562 =113 บริษทั )
ทีม0 า: การสํารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD
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 กลุ่ม ลูก ค้า ต่า งประเทศทีEส าํ คัญ ทีEบริ ษทั จดทะเบีย นให้บริ การ ได้แ ก่ ลูก ค้า จากประเทศในกลุ่ม อาเซีย น จีน ญีEปนุ่ ประเทศใน
กลุ่ม ยุโรป ประเทศในกลุ่ม ตะวัน ออกกลาง สหรัฐ อเมริ กา เกาหลีใ ต้ และประเทศในกลุ่ม เอเชีย ใต้ เป็ น ต้น (ภาพที0 19)
ภาพทีE 19 กลุ่ม ลูก ค้า ต่า งประเทศทีEบ ริ ษทั จดทะเบียนให้บ ริ ก าร
หน่ วย: % ความถีข0 องการตอบแบบสอบถามต่อบริษทั ทีใ0 ห้บริการลูกค้าต่างประเทศ (ครัง. ก่อน)
ประเทศในกลุ่ม CLMV

65 (59)

จีน

44 (48)

ประเทศในกลุ่ม ASEAN 5

42 (56)

ญีป, ่ นุ

33 (30)

ประเทศในกลุ่มยุโรป

31 (24)

ประเทศอืน, ๆ

23 (24)

ประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง
สหรัฐอเมริกา
เกาหลีใต้
อินเดีย และบังคลาเทศ

13 (15)
10 (9)
6 (4)
4 (9)

(N of H1/2562 = 55 บริษทั ; N of H2/2562 = 48 บริษทั )
ทีม0 า: การสํารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD

สภาพคล่อ งในการดําเนิ น ธุร กิ จ
“ CEO ส่วนใหญ่ คาดการณ์ ว่าสภาพคล่อ งโดยรวมของกิจ การไม่เ ปลีEย นแปลงจากทีEผ่า นมา อย่า งไรก็ต าม ปัญ หาทีEบริ ษทั จด
ทะเบีย นประสบปัญ หาสูง สุด 3 อัน ดับ แรก ได้แ ก่ ปัญ หายอดขายลดลงจากเศรษฐกิจ ของประเทศคู่ค ้า ปัญ หาการจ่ายชํา ระหนีG
คืน ของลูก หนีG การค้า และปัญ หาด้านเครดิต การค้า ทีEต ้อ งขยายเวลาให้ล กู ค้า เพิE ม ขึนG (ภาพทีE 20)”
 45% ของบริษทั จดทะเบีย นทังG หมดประสบปัญ หายอดขายลดลงจากการชะลอตัว ทางเศรษฐกิจ ของประเทศคู่ค ้า ตามมา
ด้ว ยปัญ หาด้า นการจ่า ยชํา ระค่า สิ น ค้า และบริ ก ารของลูกค้า (41%) และประสบปั ญหาเครดิตการค้าทีใ0 ห้ลกู ค้าในประเทศ (34%)
o กลุ่มทีป0 ระสบปั ญหาเรือ0 งยอดขายลดลง ได้แก่ บริษทั ทีจ0 ดทะเบียนในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค หมวดพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ และบริษทั จดทะเบียนทีใ0 นตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ทีอ0 ยูใ่ นกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
o กลุ่มทีป0 ระสบปั ญหาการจ่ายเงินล่าช้ากว่ากําหนด ได้แก่ บริษทั ทีจ0 ดทะเบียนในหมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ หมวดพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง และบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ทีอ0 ยูใ่ นกลุ่มธุรกิจการเงิน
เป็ นต้น บางส่วนเป็ นผลจากการไม่ได้รบั ชําระค่าสินค้าและบริการจากลูกค้าต่างประเทศ จึงไม่สามารถนําเงินมาจ่ายได้ตามรอบ
ปกติ
o กลุ่มทีป0 ระสบปั ญหาเครดิตการค้าทีใ0 ห้ลกู ค้าในประเทศ ได้แก่ บริษทั ทีจ0 ดทะเบียนในหมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง และหมวด
บรรจุภณ
ั ฑ์
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ภาพทีE 20 สภาพปัญ หาเกีEยวกับ สภาพคล่อ งในการดํา เนิ น ธุร กิ จ
หน่วย: % ของบริษทั ทีต0 อบแบบสอบถาม
%ประสบปั ญหา
H1/2562
0%

20%

40%

60%

80%

100%

การขอสินเชื0อระยะสัน. จากธนาคาร

5

13

82

16%

การขอสินเชื0อระยะยาวจากธนาคาร

7

11

82

19%

วงเงินสินเชื0อถูกจํากัด / ไม่เพียงพอ

8

9

83

21%

การชําระคืนเงินกู้ของบริษทั ต่อธนาคาร

31

การชําระเงินคืนของลูกค้า 2
สินเชื0อทางการค้าทีใ0 ห้ลกู ค้าภายในประเทศ

39

3

59

31

66

สินเชื0อทางการค้าทีใ0 ห้ลกู ค้าต่างประเทศ 2 13

ประสบปั ญหามาก

5

18%

93
40

ประสบปั ญหาบ้าง

38%
35%

85

ความยืดหยุน่ ของธนาคารในการชําระคืนเงินกู้ 2 5
ยอดขายทีล0 ดลงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคูค่ า้

9%

96

55

11%
36%

ไม่ประสบปั ญหา

(N of H2/2562 = 109 บริษทั )
ทีม0 า: การสํารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD

ประเด็น คํา ถามพิ เ ศษ
 CEO ส่ว นใหญ่ค าดว่า ปัจ จัย ภายนอกประเทศและปัจ จัย ทีEเกีEย วเนืE อ งกับ ต่า งประเทศ จะส่งผลลบต่อ เศรษฐกิจ ไทยและการ
ดํา เนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบีย น ทังG มาตรการกีด กัน ทางการค้า ของสหรัฐ อเมริ ก าต่อ ประเทศคู่ค ้า ทีEก ระทบต่อ ความ
เชืEอ มั Eนทางการค้า และการลงทุน ตลอดจนความผัน ผวนของราคานํGา ม นั ในตลาดโลก นอกจากนีG CEO ยังคาดว่า การแข็ง
ค่า ของเงิน บาทจะส่งกระทบเชิ งลบต่อ เศรษฐกิ จ ไทย
 ขณะทีEปัจ จัย ภายในประเทศ โดยเฉพาะปัจ จัย ด้า นการเมือ งจะส่งผลทังG เชิ งบวกและเชิ งลบต่อ เศรษฐกิจ ไทย โดย CEO ส่วน
ใหญ่ค าดการณ์ว่า เสถีย รภาพของการเมือ งในประเทศจะส่งผลลบต่อ ทังG เศรษฐกิจ ไทย กํา ลังซืGอ ภายในประเทศ และผลการ
ดํา เนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบีย น ขณะทีEน โยบายของรัฐ บาลใหม่จ ะส่งผลบวกต่อ เศรษฐกิ จ ไทย กํา ล งั ซืGอ และผลการ
ดํา เนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบีย น ส่วนการเติ บ โตของธุร กิจ ออนไลน์ (e-commerce) และการชํา ระเงิ น แบบอิ เล็กทรอนิ กส์
(e-payment) จะส่งผลบวกต่อ เศรษฐกิจ ไทย
ทังG นีG CEO ได้แ สดงมุม มองในแต่ล ะประเด็น ทีEม ีผลกระทบ ดังต่อ ไปนีG
 ประเด็น เรืEอ งมาตรการกีด กัน ทางการค้า ของสหรัฐ อเมริ ก าต่อ ประเทศคู่ค ้า
ธนาคารโลกคาดว่ามาตรการกีดกันทางการค้าของประเทศทีม0 ขี นาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่ทม0ี นี โยบายการค้าทีไ0 ม่แน่นอน จะส่งต่อความ
เชื0อมั 0นทางการค้าและการลงทุน ทําให้มกี ารชะลอการลงทุน โดยเฉพาะนโยบายการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ทีอ0 าจส่งผล
กระทบเป็ นวงกว้าง

21 | P a g e

ภาพทีE 21 ผลกระทบจากมาตรการทางการค้า ระหว่า งประเทศทีEม เี ศรษฐกิจ ขนาดใหญ่ อาทิ การกีด กัน ทางการค้า สหรัฐ -จีน
หน่วย: % ของบริษทั ทีต0 อบแบบสอบถาม
ต่อ เศรษฐกิ จ ไทย
ต่อ ผลการดํา เนิ น งาน บจ.

17

68

7

มีผลลบมาก

45
มีผลลบ

6
39

ไม่กระทบ

มีผลบวก

9 8 -

มีผลบวกมาก

(N of H2/2562 = 108 บริษทั )
ทีม0 า: การสํารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD

o CEO ส่วนใหญ่ม ีค วามคิด เห็น ในทิ ศ ทางเดีย วกับ ธนาคารโลก โดยคาดว่า มาตรการทางการค้าระหว่า งประเทศทีEม ี
เศรษฐกิ จขนาดใหญ่ จะส่งผลลบต่อ เศรษฐกิ จ ไทย และการดํา เนิ น งานของบริ ษทั จดทะเบีย น (ภาพที0 21) โดย 85% ของ
CEO ทีต0 อบแบบสอบถาม คาดว่ามาตรการทางการค้าระหว่างประเทศทีม0 เี ศรษฐกิจขนาดใหญ่ จะส่งผลลบต่อเศรษฐกิจไทย และ
52% คาดว่าจะส่งผลลบต่อการดําเนินงานของบริษทั จดทะเบียน อย่างไรก็ตาม 39% ของ CEO ทีต0 อบแบบสอบถาม คาดว่า
ไม่ได้รบั ผลกระทบจากมาตรการดังกล่าว
ภาพทีE 22 ผลกระทบจากความผัน ผวนของราคานํGา ม นั ตามสถานการณ์ข องผูผ้ ลิ ต นํGา ม นั โลก
หน่วย: % ของบริษทั ทีต0 อบแบบสอบถาม
ต่อ เศรษฐกิ จ ไทย

7

ต่อ ผลการดํา เนิ น งาน บจ.

7

มีผลลบมาก

65

18

40
มีผลลบ

ไม่กระทบ

50
มีผลบวก

10 4-

มีผลบวกมาก

(N of H2/2562 = 108 บริษทั )
ทีม0 า: การสํารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD

 ความผัน ผวนของราคานํGา ม นั ตามสถานการณ์ข องผูผ้ ลิ ต นํGา ม นั โลก
ความผันผวนของราคานํ.ามันเป็ นอีกปั จจัยหนึ0งทีส0 ง่ ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษทั จดทะเบียน ซึง0 ในการสํารวจความ
คิดเห็นในครัง. นี.ดาํ เนินการก่อนเหตุการณ์อากาศยานไร้คนขับ (Drone) โจมตีโรงกลั 0นนํ.ามัน 2 แห่งในซาอุดอิ าระเบีย จนทําให้เกิดไฟ
ลุกไหม้ พบว่า
o 72% ของ CEO ทีEต อบแบบสอบถามคาดว่า ความผัน ผวนของราคานํGา มัน จะส่งผลลบต่อ เศรษฐกิจ ไทย อย่า งไรก็ต าม
หากพิ จารณาผลกระทบต่อ การดํา เนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบีย น พบว่า 50% ของ CEO ทีEต อบแบบสอบถามคาดว่าไม่
ส่งผลกระทบต่อ การดําเนิ น งาน ขณะทีE 47% คาดว่า จะความผัน ผวนของราคานํGา มัน จะส่ง ผลลบต่อ การดําเนิ น งานของ
บริษทั (ภาพที0 22) ซึง0 ส่วนใหญ่เป็ นบริษทั จดทะเบียนทีไ0 ด้รบั ผลกระทบโดยตรงจากราคานํ.ามัน อาทิ หมวดพลังงานและ
สาธารณูปโภค หมวดอาหารและเครือ0 งดืม0 และหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็ นต้น
22 | P a g e

ภาพทีE 23 ผลกระทบจากการแข็ง ค่า ของเงิน บาท
หน่วย: % ของบริษทั ทีต0 อบแบบสอบถาม
ต่อ เศรษฐกิ จ ไทย

18

ต่อ ผลการดํา เนิ น งาน บจ.

62

10

มีผลลบมาก

30
มีผลลบ

32
ไม่กระทบ

มีผลบวก

11

8 1

26

2

มีผลบวกมาก

(N of H2/2562 = 108 บริษทั )
ทีม0 า: การสํารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD

 การแข็งค่า ของเงิน บาท
จากรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยเปิ ดเผยว่า ตัง. แต่ตน้ ปี 2562 เงินบาทแข็งค่าอย่างต่อเนื0องเมื0อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ
ทัง. นี.เป็ นผลจากปั จจัยภายนอกประเทศ อาทิ การเปลีย0 นทิศทางการดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ และปั จจัยใน
ประเทศ อาทิ การเกินดุลบัญชีเดินสะพัด เป็ นต้น ส่งผลให้คา่ เงินบาท ณ 27 กันยายน 2562 อยูท่ 0ี 30.626 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ หรือ
แข็งค่าขึน. 5.52% จากสิน. ปี 2561
o 90% ของ CEO ทีEต อบแบบสอบถามคาดว่า การแข็งค่า ของเงิ น บาทจะส่งผลลบต่อ เศรษฐกิ จ ไทย มีเ พีย ง 9% เท่า นันG ทีE
คาดว่าจะส่งผลบวกต่อ เศรษฐกิ จ เมืEอ พิ จ ารณาผลกระทบต่อ การดํา เนิ น งานของบริ ษทั จดทะเบีย น พบว่า 40% ของ
CEO ทีEต อบแบบสอบถามคาดว่า การแข็งค่า ของเงิน บาทจะส่งผลลบต่อ การดําเนิ น งาน ขณะที0 32% คาดว่าไม่สง่ ผล
กระทบต่อการดําเนินงาน และ 28% คาดว่าจะส่งผลบวกต่อการดําเนินงานของบริษทั (ภาพที0 23) โดยบริษทั จดทะเบียนทุก
บริษทั ทีต0 อบแบบสอบถามทีอ0 ยูใ่ นหมวดเหล็ก หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์ หมวดธุรกิจการเกษตร และหมวดพาณิชย์ คาด
ว่าจะได้รบั ผลบวกจากการแข็งค่าของเงินบาท ขณะทีบ0 ริษทั จดทะเบียนทุกบริษทั ทีต0 อบแบบสอบถามทีอ0 ยูใ่ นหมวดของใช้ใน
ครัวเรือนและสํานักงาน และหมวดชิ.นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะได้รบั ผลกระทบเชิงลบต่อการดําเนินงานของบริษทั

ภาพทีE 24 ผลกระทบจากการเติ บ โตของธุร กิจ ออนไลน์ (e-commerce) และการชําระเงิ น แบบอิ เล็กทรอนิ กส์ (e-payment)
หน่วย: % ของบริษทั ทีต0 อบแบบสอบถาม
ต่อ เศรษฐกิ จ ไทย
ต่อ ผลการดํา เนิ น งาน บจ.
มีผลลบมาก

7
4

10
11
มีผลลบ

11

66
41
ไม่กระทบ

6
41

มีผลบวก

3

มีผลบวกมาก

(N of H2/2562 = 108 บริษทั )
ทีม0 า: การสํารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD

 การเติ บโตของธุร กิจ ออนไลน์ (e-commerce) และการชํา ระเงิ น แบบอิ เล็กทรอนิ กส์ (e-payment)
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จากผลการสํารวจมูลค่าพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยในช่วงปี 2555 - 2561 ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) หรือ ETDA กระทรวงดิจทิ ลั เพือ0 เศรษฐกิจและสังคม (ดีอ)ี พบว่า มูลค่าพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย
เติบโตอย่างต่อเนื0องในอัตรา 8% - 10% ต่อปี และจํานวนผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตในช่วง  ปี ทผ0ี า่ นมา เพิม0 ขึน. จาก 9.3 ล้านคน ในปี 2551
จนถึงปั จจุบนั มีคนใช้อนิ เทอร์เน็ตมากถึง 45 ล้านคน สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีเ0 ปลีย0 นไปตามยุคสมัย ส่งผลให้ตลาด
อีคอมเมิรซ์ ของประเทศไทยเติบโตทัง. ด้านจํานวนผูซ้ อ.ื และผูข้ ายทางออนไลน์ ทัง. นี.ประเทศไทยถือว่าเป็ นประเทศทีม0 อี ตั ราการเติบโต
ของ BC (Business to Consumer) สูงเป็ นอันดับที0 1 ของอาเซียน เมือ0 เทียบมูลค่าระหว่างปี 2559 - 2560 มีมลู ค่าเพิม0 กว่า
160,000 ล้านบาท และในปี 2561 มีมลู ค่าธุรกรรมอีคอมเมิรช์ สูงถึง 3.2 ล้านล้านบาท ส่วนหนึ0งมาจากความเชื0อมั 0นในเทคโนโลยี และ
ระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) ทีส0 ะดวกมากขึน.
o 72% ของ CEO ทีEต อบแบบสอบถามคาดว่า การเติบ โตของธุร กิ จ ออนไลน์ (e-commerce) และการชํา ระเงิน แบบ
อิ เ ล็กทรอนิ กส์ (e-payment) จะส่งผลบวกต่อ เศรษฐกิจ ไทย ขณะทีE 17% คาดว่า จะส่งผลลบต่อ เศรษฐกิ จ ไทย เมืEอ
พิ จ ารณาผลกระทบต่อ การดําเนิ นงานของบริษ ทั จดทะเบีย น พบว่า 44% ของ CEO ทีEต อบแบบสอบถามคาดว่า การ
เติ บโตของธุร กิจ ออนไลน์ (e-commerce) และการชํา ระเงิ น แบบอิ เล็กทรอนิ กส์ (e-payment) จะส่งผลบวกต่อ การ
ดํา เนิ นงาน ขณะที0 41% คาดว่าไม่สง่ ผลกระทบต่อการดําเนินงาน และ 15% คาดว่าจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อการดําเนินงาน
ของบริษทั (ภาพที0 24) โดยบริษทั จดทะเบียนทุกบริษทั ทีต0 อบแบบสอบถามทีอ0 ยูใ่ นหมวดขนส่งและโลจิสติกส์ หมวดของใช้ใน
ครัวเรือนและสํานักงาน หมวดของใช้สว่ นตัวและเวชภัณฑ์ หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์หมวดชิน. ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หมวดธุรกิจ
การเกษตร หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค หมวดแฟชั 0น และหมวดวัสดุก่อสร้าง คาดว่าจะได้รบั ผลบวกจากการการเติบโตของ
ธุรกิจออนไลน์ (e-commerce) และการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) ขณะทีบ0 ริษจั ดทะเบียนในหมวดปิ โตรเคมีและ
เคมีภณ
ั ฑ์ และหมวดสือ0 และสิง0 พิมพ์ คาดว่าจะได้รบั ผบเชิงลบจากการเติบโตของธุรกิจออนไลน์
ภาพทีE 25 ผลกระทบจากเสถีย รภาพการเมือ งในประเทศ
หน่วย: % ของบริษทั ทีต0 อบแบบสอบถาม
ต่อ เศรษฐกิ จ ไทย

16

41

ต่อ กํา ลังซืGอ ภายในประเทศ

14

42

ต่อ ผลการดํา เนิ น งาน บจ.

มีผลลบมาก

6

11
16

37
มีผลลบ

ไม่กระทบ

27
24

33
มีผลบวก

5

21

4
3

มีผลบวกมาก

(N of H2/2562 = 108 บริษทั )
ทีม0 า: การสํารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD

 เสถีย รภาพการเมือ งในประเทศ
แม้ว่าประเทศไทยจะมีการเลือกตัง. สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรไทยเป็ นการทั 0วไป พ.ศ. 2562 รวมทัง. ได้จดั ตัง. รัฐบาลและแต่งตัง.
คณะรัฐมนตรีเสร็จ สิน. ในเดือนกรกฎาคม อย่างไรก็ตาม จากองค์ประกอบรัฐบาลทีม0 ลี กั ษณะรัฐบาลผสม 19 พรรคการเมือง และจํานวน
เสียงของฝ่ ายรัฐบาลและฝ่ ายค้านมีคะแนนเสียงใกล้เคียง ทําให้มกี ารกังวลใจเกีย0 วกับเสถียรภาพและความสามารถในการผลักดันนโยบาย
ของรัฐบาลชุดนี.
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o 57% ของ CEO ทีEต อบแบบสอบถามคาดว่า เสถียรภาพการเมือ งในประเทศจะส่งผลลบต่อ เศรษฐกิจ ไทย ขณะทีE 32%
คาดว่าจะส่งผลบวกต่อ เศรษฐกิ จ ไทย เช่น เดียวกับผลกระทบต่อ กํา ลังซืGอ ภายในประเทศ ทีE 56% ของ CEO ทีEต อบ
แบบสอบถามคาดว่า จะได้ร บั ผลลบจากเสถียรภาพการเมือ งในประเทศ
o เมืEอ พิ จารณาผลกระทบต่อ การดํา เนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบีย น พบว่า 43% ของ CEO ทีEต อบแบบสอบถามคาดว่า
เสถีย รภาพการเมือ งในประเทศจะส่งผลลบต่อ การเนิ น งาน ขณะที0 33% คาดว่าไม่สง่ ผลกระทบต่อการดําเนินงาน และ 24%
คาดว่าจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการดําเนินงานของบริษทั (ภาพที0 25) โดยบริษทั จดทะเบียนทุกบริษทั ทีต0 อบแบบสอบถามทีอ0 ยู่
ในหมวดของใช้สว่ นตัวและเวชภัณฑ์ คาดว่าจะได้รบั ผลบวกจากเสถียรภาพการเมืองในประเทศ ขณะที0 บริษจั ดทะเบียนทุก
บริษทั ทีต0 อบแบบสอบถามทีอ0 ยูใ่ นหมวดวัสดุก่อสร้าง หมวดพาณิชย์ ทีค0 าดว่าจะได้รบั ผบเชิงลบจากเสถียรภาพการเมืองใน
ประเทศ
ภาพทีE 26 ผลกระทบจากนโยบายกระตุ้น เศรษฐกิจ ของรัฐ บาลใหม่
หน่วย: % ของบริษทั ทีต0 อบแบบสอบถาม
ต่อ เศรษฐกิ จ ไทย

4

9

ต่อ กํา ลังซืGอ ภายในประเทศ

3 8

ต่อ ผลการดํา เนิ น งาน บจ.

4 6

มีผลลบมาก

12

66

13

63
31

มีผลลบ

9

ไม่กระทบ

13

52
มีผลบวก

7

มีผลบวกมาก

(N of H2/2562 = 108 บริษทั )
ทีม0 า: การสํารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD

 นโยบายกระตุ้น เศรษฐกิ จ ของรัฐ บาลใหม่
หลังจากมีการจัดตัง. รัฐบาลชุดใหม่ในปี 2562 คณะรัฐบาลแถลงนโยบายหลัก 12 ด้านและนโยบายเร่งด่วน 12 ด้าน ซึง0 1 ในนโยบาย
เร่งด่วน คือ มาตรการเศรษฐกิจเพือ0 รองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก นอกจากนี.รฐั บาลประกาศนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจ ซึง0
ประกอบด้วย 4 ด้านหลัก ได้แก่ 1. มาตรการบรรเทาค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกองทุนหมู่บา้ น 2. มาตรการเพือ0
บรรเทาค่าครองชีพสําหรับเกษตรกรผูป้ ระสบภัยแล้ง ปี 2562 และเกษตรกรรายย่อย 3. มาตรการเพือ0 กระตุน้ การบริโภคและการ
ลงทุนภายในประเทศ (รวมมาตรการชิม ช้อป ใช้) และ 4. การแต่งตัง. คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและ
มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ
o CEO ส่ว นใหญ่ทีEต อบแบบสอบถาม คาดว่า นโยบายการกระตุ้น เศรษฐกิจ ของรัฐ บาลจะส่งผลบวกต่อ เศรษฐกิจ ไทย
กํา ลังซืGอ ในประเทศ และผลการดํา เนิ น งานของบริ ษทั จดทะเบีย น โดยส่งผลบวกต่อ เศรษฐกิจ ไทยและกํา ล งั ซืGอ
ภายในประเทศ
o เมืEอ พิ จารณาผลกระทบต่อ การดํา เนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบีย น พบว่า 59% ของ CEO ทีEต อบแบบสอบถามคาดว่า
นโยบายการกระตุ้น เศรษฐกิ จของรัฐ บาลจะส่งผลบวกต่อ การเนิ นงาน ขณะที0 31% คาดว่าไม่สง่ ผลกระทบต่อการ
ดําเนินงาน และ 10% คาดว่าจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการดําเนินงานของบริษทั (ภาพที0 26) โดยบริษทั จดทะเบียนส่วนใหญ่ใน
เกือบทุกหมวดธุรกิจคาดว่าจะได้รบั ผลบวกต่อการดําเนินงาน
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