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SET CEO Survey (Special Issues): บริษทัจดทะเบยีนเตรียมพร้อมรบัการเปล่ียนแปลง  

Executive Summary 

ในปี 2563 บริษทัจดทะเบียนไทยต้องเผชิญกบัความท้าท้ายจากการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเรว็ของบริบทในการด าเนินงาน

ธรุกิจ ท่ีเสมอืนบงัคบัให้บริษทัจดทะเบียนต้องมีการปรบัตวัด้วยอตัราเรง่ ทัง้ปัญหาหมอกควนัและ PM2.5 ทีต่อ้งเร่งเปลีย่นแปลง

สภาพแวดลอ้มการท างาน ปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทีต่อ้งเร่งพฒันาธุรกจิออนไลน์ ตลอดจนใชเ้ทคโนโลยีเ่ขา้มาเพิม่

ประสทิธภิาพในกระบวนการท างาน และใชแ้ผนส ารองธุรกจิ (BCP) อย่างไรกต็าม ในช่วงครึง่ปีหลงั ยงัมีปัญหาใหญ่ปัญหาหน่ึงท่ีก าลงั

รนุแรงขึน้เรือ่ยๆ นัน่กค็ือปัญหาภยัแล้งและการขาดแคลนน ้า ซึง่กรมชลประทานคาดว่าปัญหาภยัแลง้และการขาดแคลนน ้าจะเป็น

ปัญหาใหญ่ในช่วงครึง่หลงัของปี 2563 ดงันัน้ สถาบนัวจิยัเพื่อตลาดทุนและสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไดร้่วมมอืกนัจดัท าแบบส ารวจ

ความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีนในช่วงวนัที ่20 มกราคม - 24 มนีาคม 2563 เพื่อประเมินผลกระทบจากส่ิงแวดลอ้มทางธรุกิจ

ท่ีเปล่ียนแปลงไป และรวบรวมข้อมูลเก่ียวกบัการเตรียมแผนส ารองทางธรุกิจของบริษทัจดทะเบียนกรณีเหตกุารณ์ต่างๆ ซึง่มี

บรษิทัจดทะเบยีนร่วมตอบแบบสอบถาม 110  บรษิทั จาก 26 หมวดธุรกจิ  มมีลูค่าหลกัทรพัยร์วมคดิเป็น 41% ของมลูค่าหลกัทรพัยต์าม

ราคาตลาด สรุปไดด้งันี้ 

o ปัญหาหมอกควนัและ PM2.5 ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน จ านวนลูกค้า และสุขภาพพนักงาน และบริษทัจด
ทะเบียนเกือบครึง่หน่ึงได้เตรียมแผนส ารองทางธรุกิจไว้รองรบักรณีน้ีแล้ว 

 38% ของบริษทัท่ีตอบแบบสอบถาม ได้รบัผลกระทบจากปัญหาหมอกควนัและ PM 2.5 ในช่วงครึง่แรก
ของปี 2563 โดยบริษทัจดทะเบียนท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจก่อสรา้ง ธรุกิจขนส่ง ธรุกิจวสัดกุ่อสรา้ง ธรุกิจ
เหมืองแร ่ได้รบัผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินงาน อาท ิการจ ากดัเวลาในการท างานตามนโยบายภาครฐั 
การปรบัสภาพแวดลอ้มการท างานเพื่อลดปรมิาณฝุ่ นละอองในอากาศ  เป็นตน้ ขณะท่ีบางบริษทัได้รบั
ผลกระทบในด้านยอดขายท่ีลดลงจากจ านวนลูกค้าท่ีลดลงเน่ืองจากการหล่ีกเล่ียงมลพิษ และบริษทัจด
ทะเบียนบางส่วนประสบปัญหาการลาป่วยของพนักงานเพ่ิมมากขึน้จากปัญหาทางเดินหายใจ 

 บริษทัจดทะเบียนจดัการผลกระทบของปัญหาหมอกควนัและ PM2.5 หลายแนวทาง อาท ิการพฒันา
ผลติภณัฑใ์นกลุ่มน ้ามนัเพื่อลดตะกัว่และฝุ่ นละอองในอากาศ การปรบัคุณภาพเครื่องจกัรหรอืการบ ารุงรกัษา
เครื่องจกัรไมใ่หก้่อมลพษิ การปรบัสภาพแวดลอ้มในการท างาน อาท ิการพ่นละอองน ้า การจดัตัง้เครื่องฟอก
อากาศ การใหค้วามรูพ้นกังานและสง่เสรมิใหพ้นกังานใสห่น้ากากอนามยั เป็นตน้ 

 45% ของบริษทัท่ีตอบแบบสอบถามคาดวา่ปัญหาฯ น้ีมีผลกระทบและมีการเตรียมแผน BCP ไว้รองรบั
เรียบรอ้ยแลว้ และ 14% คาดว่ามีผลกระทบต่อบริษทัแต่ยงัไม่มีแผน BCP ขณะท่ี  41% คาดว่าบริษทัไม่ได้
รบัผลกระทบ 

o ปัญหาการแพรร่ะบาดของ COVID-19 บริษทัจดทะเบียนได้มีการปรบัตวั และใช้แผนส ารองธรุกิจตามท่ีได้น าเสนอ
แล้วใน SET Note 2/2563 เรือ่ง SET CEO Survey (Special Issue) การรบัมือของบริษทัจดทะเบียนต่อสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของ COVID-19 ท่ีเผยแพรไ่ปแล้วในเดือนมีนาคม 2563 
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 ปัญหาภยัแล้งและการขาดแคลนน ้าในปีน้ีนับว่ารนุแรงท่ีสุด เมื่อพิจารณาจากข้อมูลปริมาณน ้าในเขื่อนของกรม
ชลประทาน 15 ปีย้อนหลงัพบว่า ณ 13 เมษายน 2563 มีปริมาณน ้าในเขื่อนน้อยทีสุดในรอบ 15 ปี โดย 22 จาก 33 
เขื่อน ท่ีระดบัน ้าอยู่ใน  “ระดบัน้อย” ถึง “ระดบัน้อยวิกฤติ”  

 38% ของบริษทัจดทะเบียนท่ีตอบแบบสอบถาม คาดวา่จะได้รบัผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมจาก
ปัญหาภยัแล้งและการขาดแคลนน ้า เน่ืองจากบรษิทัจดทะเบยีนบางบรษิทัใชน้ ้าเป็นปัจจยัการผลติ ใชน้ ้าใน
ขัน้ตอนการผลติ ขณะทีบ่รษิทัจดทะเบยีนบางสว่นคาดว่า ปัญหาภยัแล้งฯ จะส่งผลต่อก าลงัซ้ือในอนาคต 
ส่งผลให้ยอดขาย และความสามารถในการจา่ยช าระหน้ีลดลง 

 บริษทัจดทะเบียนรบัมอืกบัปัญหาภยัแล้งและการขาดแคลนน ้า ทัง้การใช้น ้าอย่างมีประสิทธิภาพ การหา
แหล่งน ้าใหม่ เป็นต้น และส าหรบับรษิทัทีไ่ดร้บัผลกระทบทางออ้ม วางแผนธุรกจิใหม่ อาท ิการหาลกูคา้กลุ่มใหม่ 
การเขม้งวดในการปล่อยสนิเชื่อ เป็นตน้ 

 47% ของบริษทัท่ีตอบแบบสอบถามคาดวา่บริษทัไม่ได้รบัผลกระทบจากปัญหาภยัแล้งและการขาดแคลน
น ้า ขณะท่ี 40% คาดว่าปัญหาภยัแล้งและการขาดแคลนน ้ามีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัและมี
แผน BCP รองรบัเรียบรอ้ย  ขณะท่ี 13% คาดวา่มีผลกระทบต่อบริษทัแต่ยงัไม่มีแผน BCP  

 นอกจากน้ี ผูวิ้จยัได้ท าการส ารวจความคิดเหน็ของบริษทัจดทะเบียนต่อ 10 เหตกุารณ์ท่ีบริษทัจดทะเบียนคาดการณ์จะ
ได้รบัผลกระทบและการจดัเตรียมแผนส ารองธรุกิจ (BCP) ไว้รองรบั ไดแ้ก่ 1) น ้าท่วม 2) ภยัแลง้และการขาดแคลนน ้า  3) 
แผ่นดนิไหว / แผ่นดนิถล่ม 4) ภยัจากพายุ 5) ไฟไหม ้6) หมอกควนั / PM2.5 7) ภยัสงคราม หรอืจราจล  8) ระบบกกัเกบ็น ้า
สาธารณะเสยีหาย อาท ิเขือ่นแตก  9) การโจรกรรมขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกส ์ขอ้มลูรัว่ไหล และ 10) ระบบสาธารณูปโภคในบรษิทั
เสยีหาย (อาท ิระบบไฟฟ้า น ้า โทรศพัทล่์ม) พบว่า  

 ประมาณ 80% ของบริษทัจดทะเบียนท่ีตอบแบบสอบถาม มีแผนส ารองทางธรุกิจส าหรบัเหตกุารณ์ท่ีอาจเกิด
ขึน้กบัการด าเนินงานปกติ (Business as usual) ของบริษทั อาท ิแผนส ารองส าหรบักรณีสาธารณูปโภคมปัีญหา การ
โจรกรรมขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกส ์เหตุการณ์ไฟไหม ้เป็นตน้ 

 67% มีแผนส ารองกรณีภยัธรรมชาติท่ีเคยเกิดขึน้ อาทิ กรณีน ้าท่วม เป็นต้น 

 ขณะท่ีเหตกุารณ์ระบบกกัเกบ็น ้าสาธารณะเสียหาย (อาทิ เขื่อนแตก) ภยัจากสงครามหรอืภยัจากการจลาจล  และ
ภยัจากพายุ เป็นเหตกุารณ์ท่ีบริษทัจดทะเบียนคาดวา่เมื่อมีเหตเุกิดขึน้บริษทัจะได้รบัผลกระทบ แต่ยงัไม่มีแผน 
BCP ครอบคลุมเหตกุารณ์ดงักล่าว (ประมาณ 20% ของบริษทัจดทะเบียนท่ีตอบแบบสอบถาม) 

 เหตกุารณ์ท่ีบริษทัจดทะเบียนส่วนใหญ่คาดว่าจะไมมี่ผลกระทบต่อการด าเนินการ คือ ระบบกกัเกบ็น ้าสาธารณะ
เสียหาย (อาทิ เขื่อนแตก)  
 
 
 

จดัท าโดย  
สุมติรา ตัง้สมวรพงษ์ ฝ่ายวจิยั ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

Disclaimer: ขอ้มลูทีป่รากฎในเอกสารฉบบันี้ จดัท าขึน้บนพืน้ฐานของขอ้มลูทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืโดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหค้วามรูแ้ละแนวคดิแก่ผูอ้่าน มใิชก่ารใหค้ าแนะน าดา้นการลงทุน ตลาดหลกัทรพัย์แหง่
ประเทศไทยมไิดใ้หก้ารรบัรองในความถูกตอ้งของขอ้มลู และไมร่บัผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้ อนัเนื่องจากการน าขอ้มลูไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่หรอืทัง้หมดไปใชอ้า้งองิ หรอืเผยแพรไ่มว่า่ในลกัษณะใด 
นอกจากนี้ ตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทยขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง แกไ้ข เพิม่เตมิขอ้มลูไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่หรอืทัง้หมดตามหลกัเกณฑ์ทีเ่หน็สมควร ความเหน็ทีป่รากฎในรายงานฉบบันี้ เป็นความ
คดิเหน็สว่นตวัของผูเ้ขยีน ซึง่ไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัความเหน็ของตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย 
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การส ารวจความคิดเหน็ของผูบ้ริหาร  

 สถาบนัวิจยัเพื่อตลาดทุน (CMRI) ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รว่มมือกบัสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย (TLCA) 

และ บริษทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) ได้ส ารวจความคิดเหน็ของผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) เพื่อทราบมมุมองจากผูบ้ริหารระดบัสูงเก่ียวกบั

ภาวะเศรษฐกิจและธรุกิจ แนวโน้มการส่งออก การลงทุนและการระดมทุน และตลอดจนความคิดเหน็ของผูบ้ริหารต่อประเดน็

ส าคญัต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลา ระหว่างวนัท่ี 20 มกราคม - 24 มีนาคม 2563 ได้มีการสอบถามประเดน็ค าถามพิเศษเก่ียวกบั

ผลกระทบจากส่ิงแวดล้อมทางธรุกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป และการเตรียมแผนส ารองทางธรุกิจของบริษทัจดทะเบียนกรณีเหตกุารณ์

ต่างๆ ซ่ึงมีบริษทัจดทะเบียนรว่มตอบแบบสอบถาม 110  บริษทั จาก 24 หมวดธรุกิจ  มีมูลค่าหลกัทรพัยร์วมคิดเป็น 41% ของ

มูลค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด 

 

ในช่วงครึง่แรกของปี 2563 ปัญหาหมอกควนัและ PM2.5  ส่งผลกระทบต่อบริษทัจดทะเบียนต่อการด าเนินงาน จ านวนลูกค้า และ

สุขภาพพนักงาน และบริษทัจดทะเบียน โดยเกือบครึง่หน่ึงได้เตรียมแผนส ารองทางธรุกิจรองรบั 

 38% ของบริษทัท่ีตอบแบบสอบถาม ได้รบัผลกระทบจากปัญหาหมอกควนัและ PM 2.5 ในช่วงครึง่แรกของปี 2563  (ภาพท่ี 1) 
โดยเฉพาะบริษทัจดทะเบียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรุกิจก่อสรา้ง ธรุกิจขนส่ง ธรุกิจวสัดกุ่อสรา้ง ธรุกิจเหมืองแร ่ได้รบัผลกระทบ
โดยตรงต่อการด าเนินงาน อาทิ การจ ากดัเวลาในการท างานตามนโยบายภาครฐั การปรบัสภาพแวดล้อมการท างานเพื่อลด
ปริมาณฝุ่ นละอองในอากาศ  เป็นต้น  (ภาพท่ี 1) 

 บางบริษทัได้รบัผลกระทบในด้านยอดขายท่ีลดลงจากจ านวนลูกค้าท่ีลดลงเน่ืองจากการหล่ีกเล่ียงมลพิษ และบริษทัจด
ทะเบียนบางส่วนประสบปัญหาการลาป่วยของพนักงานเพ่ิมมากขึน้จากปัญหาทางเดินหายใจ 

 

ภาพท่ี   1 ผลกระทบของปัญหาหมอกควนัและ PM2.5  ต่อบริษทัจดทะเบียนในช่วงครึง่แรกของปี 2563 

(หน่วย: % ของจ านวนบรษิทัจดทะเบยีนทีต่อบแบบสอบถาม) 
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 บริษทัจดทะเบียนมีการปรบัตวัเพื่อจดัการปัญหาหมอกควนัและ PM2.5 หลายแนวทาง สรปุภาพรวมได้ 8 วิธี (ภาพท่ี 2)ได้แก่ 

o ปรบัปรงุสินค้าและบริการ  / ผลิตสินค้าใหม ่
บรษิทัจดทะเบยีนในหมวดธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์ให้ความส าคญัในการผลติน ้ามนัดเีซลหมุนเรว็คุณภาพสงูสดุพเิศษทีม่ี
ก ามะถนัต ่าโดยผลติภณัฑข์องบรษิทัมคี่าก ามะถนัต ่ากว่าค่ามาตรฐานทีก่ฎหมายก าหนดประมาณ 5 เท่าโดยสามารถช่วยลด
ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ได้ประมาณรอ้ยละ 24 และรถควนัด าได้รอ้ยละ 50 เมื่อเทียบกบัน ้ามนัดีเซลเหมือนเดิมปกติ อีก
ทัง้ยงัมีราคาถูกกว่าน ้ามนัดเีซลธรรมดาถงึ 2 บาทต่อลติรท าใหผู้บ้รโิภคสามารถเลอืกผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพสงูเป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้มในราคาทีถู่กดว้ยยิง่ ขณะบรษิทัจดทะเบยีนในกลุ่มสนิคา้อุตสาหกรรมในตลาดเอม็ เอ ไอ ใชโ้อกาสในการผลติและ
จ าหน่ายเครื่องฟอกอากาศ 

o ปรบัปรงุประสิทธิภาพเครือ่งจกัรหรอือปุกรณ์ในการผลิต  
บรษิทัจดทะเบยีนมกีารลงทุนในการปรบัเปลีย่นอุปกรณ์เครื่องจกัรใหส้ามารถท างานในลกัษณะเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ไม่
สรา้งมลพษิ ขณะเดยีวกนับรษิทัจดทะเบยีนดแูลการเดนิเครื่องผลติและการจดัการสิง่แวดลอ้มใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครดั พยายามลดขัน้ตอนการท างานทีก่่อใหเ้กดิฝุ่ นละออง 

o การปรบัสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสมกบัการท างานบรเวณไซตท์ างาน 
บรษิทัจดทะเบยีนในหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ควบคุมขัน้ตอนการท างานทีท่ าใหเ้กดิฝุ่ นละออง และพยายามลดประมาณ
ฝุ่ นละอองในอากาศ อาท ิการฉดีพ่นน ้าเพื่อฝุ่ นละอองในการท างาน การตดิตัง้ผา้ใบหรอืผา้บลชูทีป้องกนัการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่ นละออง การฉีดพ่นน ้าบรเิวณเสน้ทางเดนิรถในบรเิวณทีท่ างาน เป็นตน้ 

o การหยุด / การปรบัระยะเวลาท างานบางช่วงเวลา 
บรษิทัจดทะเบยีนในหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัยห์รอืหมวดเหมอืงแร่หยุด / การปรบัระยะเวลาท างานบางช่วงเวลา ตามที่
ภาครฐัก าหนด อาท ิหยุดการท างานในวนัทีฝุ่่ น PM2.5 อยู่ในระดบัสงู 

ภาพท่ี 2 แนวทางบริหารจดัการกรณีผลกระทบจากปัญหาหมอกควนัและ PM2.5 

 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 

 



 

5 
 

o การปรบัสภาพแวดล้อมทางการท างานให้เหมาะสมและถกูต้องตามสขุลกัษณะ 

บรษิทัจดทะเบยีนในเกอืบทุกหมวดธุรกจิมกีารปรบัสภาพแวดลอ้มการท างานเพื่อใหเ้หมาะสมและไม่กระทบต่อสขุภาพ

ของพนกังาน อาท ิการตดิตัง้เครื่องวดัปรมิาณฝุ่ น PM2.5 การตดิตัง้เครื่องฟอกอากาศ หรอืใชร้ถดดูฝุ่ นของบรษิทัจด

ทะเบยีนในหมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง 

o การรณรงคใ์ห้ความรูเ้ก่ียวกบัสุขอนามยัแก่พนักงาน 

บรษิทัจดทะเบยีนสว่นใหญ่ใหค้วามรูพ้นกังานเกีย่วกบัผลกระทบของฝุ่ น PM2.5 ต่อระบบทางเดนิหายใจ แจกหน้ากาก

อนามยั รณรงคใ์หพ้นกังานใชห้น้ากากอนามยัเมื่ออยู่นอกอาคาร รณรงคใ์หพ้นกังานงดออกก าลงักายนอกอาคารในวนัที่

ฝุ่ น PM2.5 อยู่ในระดบัสงู 

o การรณรงคใ์ห้พนักงานมีส่วนรว่มในการลดฝุ่ น PM2..5 

สง่เสรมิพนกังานในการรถสาธารณะ การใชน้โยบายใชน้โยบายเดนิทางเสน้ทางเดยีวกนัใชร้ถคนัเดยีว (Car Pool) การจดั

รถไวร้บัสง่พนกังาน  

o การมีส่วนรว่มในการแก้ไขปัญหาองคร์วมของประเทศ 

บรษิทัจดทะเบยีนบางบรษิทัร่วมมอืกบัหน่วยงานวจิยัต่างๆ ในการพฒันาต่อยอดเครื่องบ าบดัอากาศทีม่มีลพษิและฝุ่ น

ขนาดเลก็ PM2.5 จดัสรา้งเครื่องบ าบดัอากาศตน้แบบ 

 

 เมื่อให้ผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียนพิจารณาผลกระทบและการก าหนดแผนส ารองทางธรุกิจ เพื่อตอบสนองต่อปัญหาหมอก
ควนัและ PM 2.5 พบวา่ 45% ของบริษทัท่ีตอบแบบสอบถามคาดวา่ปัญหาฯ น้ีมีผลกระทบและมีการเตรียมแผน BCP ไว้
รองรบัเรียบรอ้ยแล้ว ขณะท่ีอีก 14% คาดวา่มีผลกระทบต่อบริษทัแต่ยงัไม่มีแผน BCP ขณะท่ี  41% คาดวา่บริษทัไม่ได้รบั
ผลกระทบ 
 

หมายเหต:ุ ปัญหาการแพรร่ะบาดของ COVID-19 บริษทัจดทะเบียนได้มีการปรบัตวั และใช้แผนส ารองธรุกิจตามท่ีได้น าเสนอแล้ว
ใน SET Note 2/2563 เรือ่ง SET CEO Survey (Special Issue) การรบัมอืของบริษทัจดทะเบียนต่อสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ 
COVID-19 ท่ีเผยแพรไ่ปแล้วในเดือนมีนาคม 2563 ซ่ึงสามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ใน  https://bit.ly/2XvFmvD 
 

บริษทัจดทะเบียนเตรียมรบัมอืปัญหาภยัแล้งและการขาดแคลนน ้า ทัง้การใช้น ้าอย่างมีประสิทธิภาพ การหาแหล่งน ้าใหม่ โดย 

53% คาดวา่จะได้รบัผลกระทบ โดย 38% ได้รบัผลกระทบแล้วในช่วงครึง่แรกของปี 2563 

 ปัญหาการขาดแคลนน ้าและปัญหาภยัแล้งในปีน้ี นับวา่รนุแรงท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีมา ซ่ึงจากรายงานสถานภาพน ้าเขือ่นต่างๆ 
กรมชลประทานท่ีเปิดเผยในช่วง 15 ปีย้อนหลงั พบวา่ ณ 13 เมษายน 2563 ปริมาณน ้าใน 33 เขื่อนทัว่ประเทศ มีเพียง 38,381  
ล้านลูกบาศกเ์มตร หรอืประมาณ  55% ของระดบัน ้าเกบ็กกัของอ่างฯ แต่สามารถน ามาใช้ได้เพียง 14,853 ล้านลูกบาศกเ์มตร 
เท่านัน้ และปีน้ีเป็นครัง้แรกท่ีมีถึง 22 เขื่อนจาก 33 เขือ่นท่ีภาวะน ้าในเขื่อนอยูใ่นระดบั “น ้าน้อย” - “น ้าน้อยวิกฤติ” โดย 8 
เขื่อนท่ีมีระดบัน ้าอยู่ในระดบั “น ้าน้อยวิกฤติ” หรอืมีน้อยกว่า 30% ของระดบัน ้าเกบ็กกั และ 14 เขื่อนอยู่ในระดบั “น ้าน้อย” 
(ภาพท่ี 3) 

 

 

https://bit.ly/2XvFmvD
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ภาพท่ี 3 สถานภาพน ้าเขื่อนต่างๆ ณ 13 เมษายน 2563

 

 

ทีม่า: กรมชลประทาน ขอ้มลู ณ 13 เมษายน 2563 

 

 62% ของบริษทัท่ีตอบแบบสอบถามคาดวา่ไมไ่ด้รบัผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนน ้าและภยัแล้ง ขณะท่ีอีก 38% คาดว่า

ได้รบัผลกระทบ โดยบรษิทัจดทะเบยีนสว่นใหญ่ทีค่าดว่าจะไดร้บัผลกระทบอยู่ในหมวดธุรกจิเกษตร หมวดอาหารและ เครื่องดื่ม หมวด

ท่องเทีย่วและสนัทนาการ หมวดเหลก็ หมวดปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์หมวดการแพทย ์หมวดวสัดุก่อสรา้ง เป็นตน้  

 

ตารางท่ี  1 สดัส่วนของบริษทัจดทะเบียนท่ีตอบแบบสอบถามท่ีได้รบัผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนน ้าและภยัแล้ง 
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 

หมวดธรุกิจ 
 

% บริษทัท่ี 
ได้รบัผลกระทบ 

% บริษทั 
ท่ีไม่ได้รบัผลกระทบ 

บรษิทัจดทะเบยีนใน SET 39% 61% 
เหลก็ 100% 0% 
ธรุกจิการเกษตร 100% 0% 
สื่อและสิง่พมิพ ์ 100% 0% 
การทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ 100% 0% 
ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์ 83% 17% 
เงนิทนุและหลกัทรพัย ์ 75% 25% 
อาหารและเครื่องดื่ม 67% 33% 
วสัดุก่อสรา้ง 67% 33% 
ธนาคาร 50% 50% 
แฟชัน่ 50% 50% 
พลงังานและสาธารณูปโภค 45% 55% 
ประกนัภยัและประกนัชวีติ 33% 67% 
การแพทย ์ 25% 75% 
วสัดุอตุสาหกรรมและเครื่องจกัร 0% 100% 
ยานยนต ์ 0% 100% 

หมวดธรุกิจ % บริษทัท่ี % บริษทั 
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 ได้รบัผลกระทบ ท่ีไม่ได้รบัผลกระทบ 
บรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง 0% 100% 
ของใชส้่วนตวัและเวชภณัฑ ์ 0% 100% 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 0% 100% 
ขนส่งและโลจสิตกิส ์ 0% 100% 
ของใชใ้นครวัเรอืนและส านกังาน 0% 100% 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 0% 100% 
ชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส ์ 0% 100% 
กระดาษและวสัดกุารพมิพ ์ 0% 100% 
บรรจภุณัฑ ์ 0% 100% 

บรษิทัจดทะเบยีนใน mai 33% 67% 
รวม 38% 62% 

 38% ของบริษทัจดทะเบียนท่ีตอบแบบสอบถาม คาดวา่จะได้รบัผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมจากปัญหาภยัแล้งและการ

ขาดแคลนน ้า เน่ืองจากบรษิทัจดทะเบยีนบางบรษิทัใชน้ ้าเป็นปัจจยัการผลติ ใชน้ ้าในขัน้ตอนการผลติ ขณะทีบ่รษิทัจดทะเบยีน

บางสว่นคาดว่า ปัญหาภยัแล้งฯ จะส่งผลต่อก าลงัซ้ือในอนาคต ส่งผลให้ยอดขาย และความสามารถในการจ่ายช าระหน้ีลดลง 

 บริษทัจดทะเบียนบางบริษทัได้รบัผลกระทบทางตรง เน่ืองจากใชน้ ้าเป็นปัจจยัการผลติ ใชน้ ้าในขัน้ตอนการผลติ หรอื น ้าเป็น

สนิคา้และบรกิาร และไดร้บัผลกระทบทางออ้มทางปัญหาการขาดแคลนน ้าทีม่ผีลต่อก าลงัซือ้ ยอดขาย และความสามารถในการ

จ่ายช าระหนี้ 

 ธรุกิจท่ีผลิตภณัฑมี์น ้าเป็นส่วนประกอบไดแ้ก่ บรษิทัจดทะเบยีนในหมวดพลงังานและสาธารณูปโภคทีผ่ลติน ้าดืม่เพื่อใช้

ในอุปโภคบรโิภค 

 ธรุกิจท่ีใช้น ้าเป็นปัจจยัการผลิต ไดแ้ก่ บรษิทัจดทะเบยีนในหมวดอาหารและเครื่องดืม่  หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค 

และหมวดธุรกจิการเกษตร 

 ธรุกิจท่ีใช้น ้าในขัน้ตอนการผลิตหรอืการให้บริการ ไดแ้ก่ บรษิทัจดทะเบยีนในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวด

พลงังานและสาธารณูปโภค หมวดธุรกจิการเกษตร หมวดปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์หมวดเหลก็ หมวดสนิคา้อุตสาหกรรม 

หมวดการแพทย ์หมวดการท่องเทีย่วและสนัทนาการ หมวดวสัดุก่อสรา้ง 

หมวดธรุกจิ 
น ้าทีเ่ป็นปัจจยั 
การผลติ / น ้าที่
เป็นสนิคา้ 

น ้าในขัน้ตอน 
การผลติหรอื

บรกิาร 

ผลกระทบทางออ้ม 
จาก 

ปัญหาการขาดแคลนน ้า 
อาหารและเครื่องดื่ม X X   
พลงังานและสาธารณูปโภค X X X 
ธรุกจิการเกษตร X X   
ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์   X X 
เหลก็   X X 
สนิคา้อตุสาหกรรม    X X 
การแพทย ์   X X 
การทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ   X   
วสัดุก่อสรา้ง   X X 
สื่อและสิง่พมิพ ์     X 
แฟชัน่     X 
เงนิทนุและหลกัทรพัย ์     X 
ธนาคาร     X 
ประกนัภยัและประกนัชวีติ     X 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 



 

8 
 

 

o บางธรุกิจคาดวา่ บริษทัจะได้รบัผลกระทบทางอ้อมจากกลุ่มลกูคา้ ทีม่อีาชพีเกีย่วเนื่องจากการเกษตรหรอืธุรกจิทีต่อ้งใชน้ ้า 

ไม่สามารถประกอบอาชพีได ้ท าใหส้ง่ผลกระทบต่อก าลงัซือ้ และกระทบต่อเนื่องถงึยอดขาย หรอืความสามารถในการช าระหนี้ 

และอาจเกดิปัญหาหนี้เสยีทีเ่พิม่ขึน้ และบรษิทัจดทะเบยีนบางสว่นคาดว่าจะมกีารผลต่อจ านวนและราคาของปัจจยัการเกษตรทีใ่ช้

ในขัน้ตอนการผลติ  

 บริษทัจดทะเบียนรบัมอืกบัปัญหาภยัแล้งและการขาดแคลนน ้า ทัง้การใช้น ้าอย่างมีประสิทธิภาพ การหาแหล่งน ้าใหม ่เป็น
ต้น และส าหรบับรษิทัทีไ่ดร้บัผลกระทบทางออ้ม วางแผนธุรกจิใหม่ อาท ิการหาลกูคา้กลุ่มใหม่ การเขม้งวดในการปล่อยสนิเชื่อ เป็น
ตน้ (ภาพที ่4) 

ภาพท่ี 4 แนวทางในการบริหารจดัการผลกระทบจากปัญหาภยัแล้งและการขาดแคลนน ้า 

 

 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน  โดย CMRI TLCA และ TSD 

 
 47% ของบริษทัท่ีตอบแบบสอบถามคาดวา่บริษทัไม่ได้รบัผลกระทบจากปัญหาภยัแล้งและการขาดแคลนน ้า ขณะท่ี 40% 

คาดว่าปัญหาภยัแล้งและการขาดแคลนน ้ามีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัและมีแผน BCP รองรบัเรียบรอ้ย  ขณะท่ี 
13% คาดวา่มีผลกระทบต่อบริษทัแต่ยงัไมมี่แผน BCP  
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บริษทัจดทะเบียนศึกษาการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเรว็ของสภาพแวดลอ้มทางธรุกิจ มีการประเมินผล และจดัท าแผน BCP ไว้
รองรบั โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานปกติ (Business as usual) 

 การส ารวจความคิดเหน็ของบริษทัจดทะเบียนต่อ 10 เหตุการณ์ท่ีบริษทัจดทะเบียนคาดการณ์จะได้รบัผลกระทบและการ
จดัเตรียมแผนส ารองธรุกิจ (BCP) ไว้รองรบั ไดแ้ก่ 1) น ้าท่วม 2) ภยัแลง้และการขาดแคลนน ้า 3) แผ่นดนิไหว / แผ่นดนิถล่ม 4) 
ภยัจากพายุ 5) ไฟไหม ้6) หมอกควนั / PM2.5 7) ภยัสงคราม หรอืจราจล  8) ระบบกกัเกบ็น ้าสาธารณะเสยีหาย อาท ิเขือ่นแตก  9) 
การโจรกรรมขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกส ์ขอ้มลูรัว่ไหล และ 10) ระบบสาธารณูปโภคในบรษิทัเสยีหาย (อาท ิระบบไฟฟ้า น ้า โทรศพัทล่์ม) 
ตามภาพที ่5 พบว่า  

ภาพท่ี 5 การประเมินผลกระทบจาก 10 เหตกุารณ์ส าคญัและการเตรียมแผนส ารองทางธรุกิจของบริษทัจดทะเบียนไทย
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 ประมาณ 80% ของบริษทัจดทะเบียนท่ีตอบแบบสอบถาม มีแผนส ารองทางธรุกิจส าหรบัเหตกุารณ์ท่ีอาจเกิดขึน้กบั
การด าเนินงานปกติ (Business as usual) ของบริษทั อาท ิแผนส ารองส าหรบักรณีสาธารณูปโภคมปัีญหา การโจรกรรม
ขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกส ์เหตุการณ์ไฟไหม ้เป็นตน้ 

 67% มีแผนส ารองกรณีภยัธรรมชาติท่ีเคยเกิดขึน้ อาทิ กรณีน ้าท่วม เป็นต้น 

 ขณะท่ีเหตกุารณ์ระบบกกัเกบ็น ้าสาธารณะเสียหาย (อาทิ เขื่อนแตก) ภยัจากสงครามหรอืภยัจากการจลาจล  และภยั
จากพายุ เป็นเหตกุารณ์ท่ีบริษทัจดทะเบียนคาดว่าเมื่อมีเหตเุกิดขึน้บริษทัจะได้รบัผลกระทบ แต่ยงัไมมี่แผน BCP 
ครอบคลุมเหตกุารณ์ดงักล่าว (ประมาณ 20% ของบริษทัจดทะเบียนท่ีตอบแบบสอบถาม) 

 เหตกุารณ์ท่ีบริษทัจดทะเบียนส่วนใหญ่คาดว่าจะไมมี่ผลกระทบต่อการด าเนินการ คือ ระบบกกัเกบ็น ้าสาธารณะ
เสียหาย (อาทิ เขื่อนแตก) 

 


