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สถาบนัวจิยัเพื่อตลาดทุน (CMRI) ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ร่วมมอืกบัสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย (TLCA) และ บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) ได้ส ารวจความคิดเหน็ของผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาด
หลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ (mai) เพื่อทราบมุมมองจากผูบ้รหิารระดบัสูงเกี่ยวกบัภาวะเศรษฐกจิและธุรกจิ แนวโน้มการส่งออก การลงทุนและการระดมทุน 
ตลอดจนความคดิเหน็ของผูบ้รหิารต่อประเดน็ส าคญัต่างๆ ระหว่างวนัที ่20 มนีาคม - 15 มถิุนายน 2563 ได้มกีารสอบถามประเดน็ค าถามพเิศษเกี่ยวกบั
ผลกระทบจากสิง่แวดลอ้มทางธรุกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป และการเตรยีมแผนส ารองทางธรุกจิของบรษิทัจดทะเบยีนกรณีเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งมบีรษิทัจดทะเบยีน
รว่มตอบแบบสอบถาม 101  บรษิทั จาก 23 หมวดธรุกจิ  มมีลูค่าหลกัทรพัยร์วมคดิเป็น 43% ของมลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคา ณ 31 กรกฎาคม 2563 
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Executive Summary 

สถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของไวรสัโคโรนำ (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อทุกภำคส่วน ท ำให้ต้องมีกำรปรบัรปูแบบกำร

ท ำงำนและกำรใช้ชีวิตประจ ำวนั (New Normal) และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม โดยทัง้ธนำคำรโลกและกองทุน

กำรเงินระหว่ำงประเทศต่ำงทยอยปรับลดอัตรำกำร

เติบโตทำงเศรษฐกิจปี 2563 

 ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้บริหำรบริษัทจด

ทะเบียน (CEO) พบว่ำ CEO ปรบัเปล่ียนมุมมองอย่ำง

ชดัเจน โดยจำกผลส ำรวจล่ำสุด CEO คำดกำรณ์ว่ำ 

เศรษฐกิจไทยในปี 2563 จะหดตวั 5% ถึง 10% จำก

คำดกำรณ์เมื่อต้นปีท่ีคำดว่ำเศรษฐกิจไทยจะเติบโต 

2% ถึง 3% และ CEO ส่วนใหญ่คำดว่ำ 9 เดือนหลงั

ของปี 2563 เศรษฐกิจจะแย่ลง  

 CEO คำดว่ำ ปัจจยับวกท่ีส ำคญัต่อเศรษฐกิจไทยในช่วง 9 เดือนหลงัของปี 2563 คือ นโยบำยกำรคลงัและกำรใช้จ่ำย

ภำครฐั รำคำน ้ำมนั และกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพำะสหรฐัอเมริกำ และจีน ขณะทีผ่ลกระทบจำกกำรแพร่

ระบำดของ COVID-19 กำรท่องเท่ียวท่ีหดตวัและก ำลงัซ้ือท่ีลดลง จะเป็นปัจจยัเส่ียงส ำคญัของเศรษฐกิจไทย 

 แนวโน้มอตุสำหกรรมและผลประกอบกำรคำดว่ำจะแย่ลง โดย 65% ของ CEO ทีต่อบแบบสอบถามคาดว่าผล

ประกอบการปี 2563 จะหดตวั  

 กำรลงทุนในช่วง 9 เดือนหลงัมีแนวโน้มลดลงอย่ำงชดัเจนเมื่อเทียบกบักำรส ำรวจครัง้ก่อน โดยวางแผนชะลอการ

ลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรกต็าม สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน (supply 

chain) ส่งผลให ้55% ของ CEO ท่ีตอบแบบสอบถำม วำงแผนขยำยกำรลงทุนในประเทศเพื่อบริหำรจดักำร supply 

chain ให้มีควำมต่อเน่ืองและมีประสิทธิภำพ 

 CEO มีควำมวิตกกงัวลสูงสุด 3 อนัดบัแรกเก่ียวกบัก ำลงัซ้ือภำยในประเทศ เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้ำ และนโยบำย

กำรคลงัและกำรใช้จ่ำยภำครฐั และยงักงัวลถึงกำรแพรร่ะบำดของ COVID-19 ท่ีส่งผลกระทบต่อเน่ืองถึงกำรเปิด-ปิด

สถำนท่ี กำรท่องเท่ียว  

  อย่างไรกต็าม บริษทัจดทะเบียนได้วำงกลยุทธ์ปรบัตวัไว้ในหลำยด้ำน อำทิ กำรทบทวนกลยุทธ์กำรท ำธุรกิจ กำร

วำงแผนควบคมุค่ำใช้จ่ำยและกำรลงทุน กำรเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั เป็นต้น  
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แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2563 

“จำกผลกำรส ำรวจควำมคิดเหน็ของผู้บริหำรบริษทัจดทะเบียน 

(CEO Survey: Economic Outlook) ในช่วง 9 เดือนหลงัของปี 

2563 พบว่ำ CEO เปล่ียนมุมมองต่อกำรเติบโตของเศรษฐกิจไทย 

โดยคำดว่ำเศรษฐกิจไทยในช่วง 9 เดือนหลงัของปี 2563 จะแย่ลง 

และปรบัลดประมำณกำรกำรเติบโตเศรษฐกิจไทยปี 2563 จำก 

“เติบโต 2% ถึง 3%” (ส ำรวจในไตรมำส 1/63) เป็น “หดตวั 5% ถึง 

10%”  

 

สถาบนัวจิยัเพื่อตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ท าการส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน (CEO Survey: 

Economic Outlook) ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2563 โดยรวบรวมขอ้มูลระหว่างเดอืนมกราคม - มนีาคม 63 ซึง่พบว่า CEO ส่วน

ใหญ่ทีต่อบแบบสอบถาม คาดว่าเศรษฐกิจไทยในช่วง 6 เดือนจะเติบโตลดลงจำกช่วงท่ีผ่ำนมำ แต่ยงัมีมุมมองเป็นบวกต่อ

เศรษฐกิจไทยโดย คำดว่ำเศรษฐกิจไทยในปี 2563 จะเติบโตระหว่ำง 2% ถึง 3% อย่างไรกต็าม การแพร่ระบาดของ COVID-

19 รุนแรงและขยายเป็นวงกว้างไปทัว่โลกและองคก์ารอนามยัโลก หรอื World Health Organization (WHO) ไดป้ระกาศให ้

COVID-19 เป็นโรคระบาดใหญ่ทัว่โลก (Pandemic) ในวนัที ่12 มนีาคม 2563 และกำรแพรร่ะบำดน้ีผลส่งกระทบถึงห่วงโซ่

อุปทำนโลก (global supply chain system) และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ส่งผลให้หน่วยงำนต่ำงๆ ปรบัลด

ประมำณกำรกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจรำยประเทศ  

ดงันัน้ สถำบนัวิจยัเพื่อตลำดทุนฯ จึงท ำกำรส ำรวจควำมคิดเห็นท่ำนผู้บริหำรอีกครัง้ตำมสถำนกำรณ์เศรษฐกิจท่ี

เปล่ียนแปลง โดยการส ารวจความคดิเหน็ของผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน (CEO Survey: Economic Outlook) ในช่วง 9 เดอืนแรก

ของปี 2563 โดยรวบรวมขอ้มลูช่วงเดอืนมนีาคม - 15 มถุินายน 2563 มบีริษทัจดทะเบียนร่วมตอบแบบสอบถำม 101 บริษทั 

จำก 23 หมวดธรุกิจ รวม 43% ของมูลค่ำหลกัทรพัยต์ำมรำคำตลำด จากขอ้มลู ณ 31 กรกฎาคม 2563 (เอกสารแนบ 1) 

 
“CEO ส่วนใหญ่คำดกำรณ์ว่ำเศรษฐกิจไทยในช่วง 9 เดือนหลงัของปี 2563 จะแย่ลง โดยคำดว่ำเศรษฐกิจ
ไทย ปี 2563 จะหดตวั 5% ถึง 10%” 

 92% ของ CEO ท่ีตอบแบบสอบถำมคำดกำรณ์วำ่ เศรษฐกิจในช่วง 9 เดือนหลงัของปี 2563 จะแย่ลงบำ้งถึงแย่ลงมำก 

ขณะที ่8% คาดว่าเศรษฐกจิจะดขีึน้ เมื่อเปรยีบเทยีบผลการส ารวจครัง้นี้กบัผลการส ารวจครัง้ทีผ่า่นมา พบว่า CEO ปรบั 

เปลีย่นมุมมองในการคาดการณ์การเตบิโตทางเศรษฐกจิไทย ซึง่สอดคลอ้งกบัการคาดการณ์ของธนาคารโลก ธนาคารแหง่

ประเทศไทย และส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(ภาพที ่1) 
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ภำพท่ี 1 กำรคำดกำรณ์กำรเติบโตเศรษฐกิจไทยในช่วงครึง่แรกของปี 2563 และในช่วง 9 เดือนหลงัของปี 2563 

หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม

 
N of H1/2563 = 106 บรษิทั; N of 9M/2563 = 95 บรษิทั 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย CMRI TLCA และ TSD 
 

 

 82% CEO ท่ีตอบแบบสอบถำม คำดวำ่เศรษฐกิจไทยปี 2563 จะหดตวั  ขณะท่ี 5% ท่ีคำดว่ำเศรษฐกิจไทยไม่เติบโต 

และ 13% คำดว่ำเศรษฐกิจไทยจะมีกำรเติบโต  โดยส่วนใหญ่หรอื 58% ของ CEO ท่ีตอบแบบสอบถำม คำดว่ำ

เศรษฐกิจไทยปี 2563 หดตวัในช่วง 5% ถึง 10%  และมี 4% ท่ีคำดวำ่เศรษฐกิจไทยจะหดตวัมำกกว่ำ 10% ซึง่แย่กว่าผล

การส ารวจครัง้ก่อนที ่CEO สว่นใหญ่คาดการณ์ว่าเศรษฐกจิไทย ปี 2563 จะเตบิโต 2% ถงึ 3% (ภาพที ่2) และการปรบัลด

อตัราการเตบิโตการเตบิโตของเศรษฐกจิไทยของ CEO ในครัง้นี้ สอดคลอ้งกบัการคาดการณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่

คาดการณ์ว่าเศรษฐกจิไทย ปี 2563 จะหดตวั 8.1% 

 
 

ภำพท่ี 2 กำรคำดกำรณ์อตัรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจไทยในปี 2563 

หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
N of H1/2563 = 106 บรษิทั; N of 9M/2563 = 96 บรษิทั 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย CMRI TLCA และ TSD 
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ปัจจยัสนับสนุนและปัจจยัเส่ียงต่อกำรเติบโตของเศรษฐกิจไทย 

 “ในช่วง 9 เดือนหลงัของปี 2563 CEO คำดว่ำ นโยบำยกำรคลงัและกำรใช้จ่ำยภำครฐั 

รำคำน ้ำมนั และกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก จะเป็นปัจจยัสนับสนุนท่ีส ำคญัต่อกำร

เติบโตทำงเศรษฐกิจไทย ขณะท่ีปัจจยัเส่ียงส ำคญั ได้แก่ กำรแพรร่ะบำดของ COVID-19 

กำรท่องเท่ียว และก ำลงัซ้ือภำยในประเทศ” 

 

 ปัจจยัสนับสนุนกำรเติบโตของเศรษฐกิจไทยในช่วง 9 เดือนหลงัของปี 2563 พบว่ำ ปัจจยัอนัดบัแรกยงัคงเป็นปัจจยั

เดิมกบักำรส ำรวจครัง้ท่ีผำ่นมำ ไดแ้ก่ นโยบำยกำรคลงัและกำรใช้จ่ำยภำครฐั ขณะทีอ่นัดบั 2 และอนัดบั 3 ไดแ้ก่ ราคา

น ้ามนั และ การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลกโดยเฉพาะเศรษฐกจิสหรฐัและเศรษฐกจิจนี ซึง่ปรบัขึน้มาจากอนัดบั 8 และอนัดบั 6 

จากผลการส ารวจครัง้ก่อน ตามล าดบั (ภาพที ่3) 

 ด้ำนปัจจยัเส่ียง พบว่ำ CEO คำดว่ำ กำรแพรร่ะบำดของ COVID-19 เป็นปัจจยัเส่ียงส ำคญัท่ีสุดท่ีจะส่งผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจในช่วง 9 เดือนหลงัของปี 2563 ซ่ึงขยบัมำจำกอนัดบั 5 จำกกำรส ำรวจครัง้ก่อน ขณะทีอ่นัดบั 2 คอื การ

ท่องเทีย่ว และอนัดบั 3 คอื ก าลงัซือ้ภายในประเทศ ซึง่ลดลงจากอนัดบั 1 และอนัดบั 2 จากการส ารวจครัง้ก่อน ตามล าดบั 

 
 

ภำพท่ี 3 ปัจจยัสนับสนุนและปัจจยัเส่ียงต่อกำรเติบโตของเศรษฐกิจไทย ในช่วง 9 เดือนหลงัของปี 2563 
หน่วย: ความถีร่วมในการตอบแบบสอบถาม

 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย CMRI TLCA และ TSD 
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แนวโน้มอตุสำหกรรม 

“CEO ส่วนใหญ่คำดวำ่ภำวะอตุสำหกรรมในช่วง 9 เดือนของปี 2563 มีแนวโน้มแย่ลง สอดคล้องกบัทิศทำงเศรษฐกิจของ

ประเทศ อยำ่งไรกต็ำม 14% ท่ีคำดวำ่จะดีขึน้”  

 82% ของ CEO ท่ีตอบแบบสอบถำมคำดกำรณ์ว่ำ ภำวะอุตสำหกรรมในช่วง 9 เดือนหลงัของปี 2563 จะแย่ลงบ้ำงถึง

แย่ลงมำก ขณะที ่4% คาดว่าภาวะอุตสาหกรรมจะไม่เปลีย่นแปลง และ 14% คาดว่าภาวะอุตสาหกรรมจะดขีึน้ ซึง่สอดคลอ้ง

กบัผลการส ารวจครัง้ก่อน และสอดคลอ้งกบัการคาดการณ์การเตบิโตของเศรษฐกจิไทย (ภาพที ่4) 
 

 

ภำพท่ี 4 กำรคำดกำรณ์ภำวะอตุสำหกรรมในช่วงครึง่แรกของปี 2563 และในช่วง 9 เดือนหลงัของปี 2563 

หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม

 
N of H1/2563 = 104 บรษิทั; N of 9M/2563 = 95 บรษิทั 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย CMRI TLCA และ TSD 
 

 เมื่อพจิารณารายกลุ่มอุตสาหกรรมจาก “สดัสว่นจ านวนบรษิทัในแต่ละอุตสาหกรรมทีค่าดว่าภาวะอุตสาหกรรมจะปรบัตวัดขีึน้

ในช่วง 9 เดอืนหลงัของปี 2563” (ภาพที ่5) พบว่า กลุ่มสนิคา้อุปโภคบรโิภค กลุ่มอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิง่ก่อสรา้ง กลุ่มธุรกจิ

การเงนิ และบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์เอ็ม เอ ไอ มีสดัส่วนเพิ่มขึน้ ซึ่งมขี้อสงัเกตเบื้องต้นเกี่ยวกบับริษัทจด

ทะเบยีนกลุ่มเหล่าน้ี คอื 

o บรษิทัจดทะเบยีนทีใ่นกลุ่มสนิคา้อุปโภคบรโิภค หมวดแฟชัน่ เป็นบรษิทัทีม่กีารปรบัการด าเนินงานหรอืสายการผลติ

ตามความตอ้งการของตลาดในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 (changing in production line) 

o บรษิทัจดทะเบยีนในกลุ่มอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิง่ก่อสรา้ง ทัง้ในหมวดวสัดุก่อสรา้งและหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

เป็นบรษิทัทีไ่ดร้บัประโยชน์จากการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานตามยุทธศาสตรแ์ละแผนพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น

คมนาคมขนสง่ของไทย (Thailand’s Transport Infrastructure Development Strategy) 

o บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ ทีไ่ดร้บัประโยชน์จากความตอ้งการผลติภณัฑข์องบรษิทั (อาท ิ

หน้ากากอนามยั แอลกอฮอลล ์เป็นตน้) ทีเ่พิม่มากขึน้ในชว่ง COVID-19 (high demand for hygiene products) 
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ภำพท่ี 5 สดัส่วนจ ำนวนบริษทัในแต่ละอตุสำหกรรมท่ีคำดว่ำภำวะอตุสำหกรรมจะปรบัตวัดีขึน้ 

หน่วย: % ของบรษิทัทีค่าดว่าภาวะอุตสาหกรรมจะปรบัตวัดขีึน้ต่อจ านวนบรษิทัทัง้หมดในกลุ่มอุตสาหกรรมนัน้ 

 
N of H1/2563 = 104 บรษิทั; N of 9M/2563 = 95 บรษิทั 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย CMRI TLCA และ TSD 
 

 

แนวโน้มผลประกอบกำร 

 “CEO ส่วนใหญ่คำดวำ่ผลประกอบกำรในช่วง 9 เดือนหลงัของปี 2563 จะแยล่งใน

ทิศทำงเดียวกนักบักำรคำดกำรณ์ภำวะเศรษฐกิจและอตุสำหกรรม อยำ่งไรกต็ำม  

35% ของ CEO ท่ีตอบแบบสอบถำมคำดวำ่ ผลประกอบกำรของบริษทัยงัจะดีขึน้” 

 

 77% ของ CEO ท่ีตอบแบบสอบถำมคำดว่ำ ผลประกอบกำรในช่วง 9 เดือนหลงัของปี 2563 จะ “แย่ลงบ้ำงถึงแย่ลง

มำก” ขณะที ่14% ผลประกอบการจะดขีึน้ และอกี 9% คาดว่าผลประกอบการจะไม่เปลีย่นแปลง ซึง่ผลต่างจากการส ารวจครัง้

ก่อนที ่59% ของ CEO ทีต่อบแบบสอบถามคาดว่าผลประกอบการจะไม่เปลีย่นแปลงหรอืดขีึน้ (ภาพที ่6) อย่างไรกต็าม จาก

ผลการส ารวจครัง้นี้ พบว่า สดัส่วนของ CEO ทีค่าดว่า “จะแย่ลงมาก” มสีดัส่วนลดลงมาอยู่ที ่14% จาก 35% ในการส ารวจ

ครัง้ก่อน  

 เมื่อพิจำรณำบริษทัจดทะเบียนท่ีคำดว่ำผลประกอบกำรในช่วง 9 เดือนของปี 2563 มีทิศทำงดีขึ้น พบว่ำเป็นบริษทัท่ี

ได้รบัประโยชน์จำก  1) สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 2) นโยบำยของภำครฐั และ 3) กำรเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมของผู้บริโภค ทีส่่งผลใหป้รมิาณความต้องการสนิค้าและบรกิารของบรษิทัเพิม่ขึน้ อาท ิ  บรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิ

ผลติหน้ากากอนามยั/จดัจ าหน่ายอุปกรณ์เครื่องมอืการแพทย์ ธุรกจิโรงพยาบาล ธุรกจิจดัจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างในการสรา้ง

ถนน/สรา้งเขื่อนกกัเกบ็น ้า ธุรกจิผลติและจดัจ าหน่ายถุงพลาสติก-ถุงถนอมอาหาร ธุรกจิที่เกีย่วเนื่องกบัการซื้อขายของบน

แพลทฟอรม์อเิลก็ทรอนิกส ์(online trading platform) ธุรกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิสร์ะหว่างประเทศทัง้ทางทะเลและทางอากาศ

แบบครบวงจร เป็นตน้ และธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัประโยชน์จากปรมิาณการซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีเ่พิม่สงูขึน้ 
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ภำพท่ี 6 กำรคำดกำรณ์ผลประกอบกำรในช่วงครึง่แรกของปี 2563 และในช่วง 9 เดือนหลงัของปี 2563 

หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม

 
N of H1/2563 = 104 บรษิทั; N of 9M/2563 = 100 บรษิทั 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย CMRI TLCA และ TSD 
 

 เมื่อสอบถำมถึงอตัรำกำรเติบโตของรำยได้ในปี 2563 พบวำ่ 65% ของ CEO คำดว่ำรำยได้ในปี 2563 จะลดลงจำกปีท่ี

ผำ่นมำ และรำยไดใ้นปี 2563 จะหดตวั (negative growth rate) และอกี 35% คาดการณ์ว่ารายไดใ้นปี 2563 จะมกีาร

เตบิโต (Positive growth rate) ซึง่ตรงขา้มกบัผลการส ารวจครัง้ก่อนที ่18% ของ CEO ทีค่าดว่าอตัราการเตบิโตของรายไดจ้ะ

หดตวัและ 82% คาดว่าอตัราการเตบิโตของรายไดจ้ะเตบิโต (ภาพที ่7) 
 

 

ภำพท่ี 7 กำรคำดกำรณ์ทิศทำงรำยได้ของบริษทัฯ ในช่วงครึง่แรกของปี 2563 และในช่วง 9 เดือนหลงัของปี 2563 

หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 

N of H1/2563 = 104 บรษิทั; N of 9M/2563 = 96 บรษิทั 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย CMRI TLCA และ TSD 

 

 ในกลุ่มบริษทัจดทะเบียนท่ีคำดว่ำรำยได้ในปี 2563 จะเพ่ิมขึน้จำกปีท่ีผ่ำนมำ พบว่ำ 16% ของ CEO คำดว่ำรำยได้ใน

ปี 2563 จะเติบโตมำกกว่ำ 6% ซึง่พบว่าเป็นบรษิทัทีไ่ดร้บัประโยชน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (ธุรกจิที่

เกีย่วขอ้งกบัการผลติและจดัจ าหน่ายเครื่องมอือุปกรณ์การแพทย ์ธุรกจิเทคโนโลยหีรอือนิเตอรเ์น็ต ธุรกจิเกีย่วกบัถุงพลาสตกิ 

ถุงถนอมอาหาร) และนโยบายของภาครฐัในการลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐาน (ธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานของ

 35  

 6  
 26  

 30  

 3  

 14  

 63  

 9  
 11   3  

แย่ลงมำก แย่ลงบำ้ง ไม่เปล่ียนแปลง ดีขึน้บำ้ง ดีขึน้มำก 

H1/2563 9M2563

18 
65 

82 
35 

H1/2563 9M/2563

รายไดห้ดตวั รายไดเ้ตบิโต 
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ประเทศ อาท ิถนน เขือ่น รถไฟฟ้าใตด้นิ นิคมอุตสาหกรรม เป็นตน้) รวมทัง้การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค (ธุรกจิที่

เกีย่วเน่ืองกบัการซือ้ขายของบนแพลทฟอรม์อเิลก็ทรอนิกส ์อาท ิการจดัจ าหน่ายออนไลน์ การขนสง่ถงึบา้น การขนสง่ระหว่าง

ประเทศ) และและธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย ์ทีไ่ดร้บัประโยชน์จากปรมิาณการซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีเ่พิม่สงูขึน้  ขณะท่ี 14% 

ของ CEO คำดกำรณ์ว่ำรำยได้จะเติบโตในอตัรำ 3% ถึง 6% และท่ีเหลือ 5% คำดกำรณ์ว่ำรำยได้ในปี 2563 จะเติบโต

ไม่เกิน 3% (ภาพที ่8) 

 

 

ภำพท่ี 8 กำรคำดกำรณ์รำยได้ของบริษทัจดทะเบียนในช่วงครึง่แรกของปี 2563 และในช่วง 9 เดือนหลงัของปี 2563 

หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 

N of H1/2563 = 104 บรษิทั; N of 9M/2563 = 96 บรษิทั 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย CMRI TLCA และ TSD 

 

 ส ำหรบักลุ่มบริษทัจดทะเบียนท่ีคำดว่ำรำยได้ในปี 2563 จะลดลง  พบว่ำ 22% ของ CEO ท่ีตอบแบบสอบถำมคำดว่ำ

รำยได้ในปี 2563 จะหดตวัระหว่ำง 0.1% - 3% (ภาพที ่8) ขณะที ่15% CEO ทีต่อบแบบสอบถามคาดว่ารายไดใ้นปี 2563 

จะหดตวัมากกว่า 20% ได้แก่ ธุรกจิทีไ่ดร้บัผลกระทบทัง้ทางตรงทางออ้มจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 อาท ิธุรกจิ

บรกิารต่างๆ ธุรกจิศนูยก์ารคา้ ธุรกจิใหบ้รกิารจดังานจดัคอนเสริต์ ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยู่อาศยั ธุรกจิผลติ

และจดัจ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรบัการสร้างที่อยู่อาศยั ธุรกจิที่ยงัไม่มผีลติภณัฑ์ออนไลน์ และหมวดธนาคารพาณิชย์ที่ได้รบั

ผลกระทบจากการปฏบิตัติามมาตรการของภาครฐั เป็นตน้ 

ปัจจยักำรผลิตและแนวโน้ม 

“ในช่วง 9 เดือนหลงัของปี 2563 CEO คำดว่ำ ทัง้รำคำวตัถดิุบ ต้นทุนพลงังำน รำคำสินค้ำ

และบริกำร สภำพคล่อง ตลอดจนกำรจ้ำงงำนมีแนวโน้มลดลง ขณะท่ีค่ำจำ้งแรงงำนคำดว่ำไม่เปล่ียนแปลง” 

 ผลจำกกำรส ำรวจครัง้น้ีพบว่ำ ทิศทำงและแนวโน้มของปัจจยักำรประกอบธรุกิจมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงชดัเจนจำก

กำรส ำรวจครัง้ก่อน โดย CEO ส่วนใหญ่คำดวำ่ทุกปัจจยัมีแนวโน้มลดลง ยกเว้น ค่ำจำ้งแรงงำนท่ีมีแนวโน้มอยูใ่น
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ระดบัเดิม (ภำพท่ี 9) แตกต่างจากผลการส ารวจครัง้ก่อนที ่CEO สว่นใหญ่คาดว่าทุกปัจจยัมแีนวโน้มอยู่ในระดบัเดมิหรอืไม่

เปลีย่นแปลง  

 ปัจจยักำรผลิตทำงตรงทัง้วตัถดิุบ เช้ือเพลิงหรอืน ้ำมนั มีแนวโน้มลดลง ส ำหรบัต้นทุนแรงงำน CEO ส่วนใหญ่คำดวำ่

จะอยใูนระดบัเดิม ขณะท่ีรำคำสินค้ำและบริกำรมีแนวโน้มลดลง เช่นเดยีวกบัสภำพคลอ่งของกิจกำรท่ีมีแนวโน้ม

ลดลงตามทศิทางของก าลงัซือ้ สง่ผลใหบ้รษิทัจดทะเบยีนฯ ตอ้งมกีารปรบัตวัและมีแนวโน้มลดระดบักำรจำ้งงำนลง 

 

 

 

ภำพท่ี 9 ปัจจยัและแนวโน้มในช่วงครึง่แรกของปี 2563 และในช่วง 9 เดือนหลงัของปี 2563 

หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
 

 
 

 
 

N of H1/2563 = 103 บรษิทั; N of 9M/2563 = 93 บรษิทั 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย CMRI TLCA และ TSD 
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 ด้ำนสภำพคลอ่ง ประเดน็ท่ีบริษทัจดทะเบียนประสบปัญหำมำกท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ได้แก่ 1) ยอดขำยลดลงจำก

เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้ำ 2) กำรจ่ำยช ำระหน้ีคืนของลูกหน้ีกำรค้ำ และ 3) สินเช่ือกำรค้ำท่ีให้กบัลูกค้ำใน

ประเทศ (ภำพท่ี 10) 
 

 

ภำพท่ี 10 กำรประเมินปัญหำสภำพคล่องธรุกิจในช่วง 9 เดือนหลงัของปี 2563 

หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม (% จากการส ารวจครัง้ก่อน) 
 
 

 
 

    
 
 

 

N of H1/2563 = 104 บรษิทั; N of 9M/2563 = 87 บรษิทั 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย CMRI TLCA และ TSD 
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กลยทุธใ์นกำรด ำเนินธรุกิจ 

“ในช่วง 9 เดือนหลงัของปี 2563 บริษทั

จดทะเบียนให้ควำมส ำคญักับกำรเพ่ิม

ประสิทธิภำพในผลิตและให้บริกำรเพื่อ

รอ งรับกำ รด ำ เ นิน ชี วิตแบบ  New 

Normal โ ดยกำรปรับกระบวนกำร

ท ำงำนออนไลน์ กำรน ำระบบอตัโนมติัมำใช้ในกระบวนกำรผลิตและให้บริกำร ขณะท่ีกลยุทธ์ด้ำนกำรตลำด CEO ให้

ควำมส ำคญักบักำรปรบัรำคำสินค้ำให้เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ กำรท ำกำรตลำดแบบเฉพำะเจำะจง และเปล่ียนช่องทำง

ในกำรจดัจ ำหน่ำยและประชำสมัพนัธ์ให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีใช้ช่องทำงออนไลน์เพ่ิมมำกขึ้น นอกจำกน้ี

บริษทัฯ มีกำรปรบัโครงสรำ้งองคก์รเพื่อรองรบักำรเปล่ียนแปลง โดยประมำณ 3 ใน 4 ของ CEO ท่ีตอบแบบสอบถำมได้

ด ำเนินกำรปรบัโครงสรำ้งองคก์ร และชะลอกำรลงทุน อย่ำงไรกต็ำม บริษทัจดทะเบียนยงัคงมีแผนลงทุนในกำรวิจยัและ

พฒันำ และมีแผนขยำยกำรลงทุนเพื่อหำ supply chain ในประเทศ 

จากสถานการณ์ในการด าเนินธุรกจิทีก่ าลงัเปลีย่นแปลงและสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นตวัเร่ง (catalyst) 

สง่ผลใหบ้รษิทัจดทะเบยีนตอ้งด าเนินการปรบัตวัอย่างรวดเรว็ สถาบนัวจิยัฯ ไดม้กีารปรบั / เพิม่แบบสอบถามเกีย่วกบัการแนวทาง

ในการปรบักลยุทธธ์ุรกจิ  อาท ิการปรบักระบวนงานรองรบัการท างานนอกสถานทีห่รอืการท างานผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์การ

ปรบัแผนการตลาดรองรบัการตลาดดจิติลั เป็นตน้ อย่างไรกต็ามยงัคงการส ารวจกลยทุธ ์4 ดา้น ไดแ้ก่  1) ดา้นการปรบัปรุง

ประสทิธภิาพการด าเนินงานและการผลติ 2) ดา้นการตลาด 3) กลยุทธก์ารดา้นการลงทุน และ 4) กลยุทธก์ารดา้นการปรบัตวัของ

องคก์ร สรุปไดด้งันี้ 

 กลยุทธด์ำ้นกำรปรบัปรงุประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนและกำรผลิต 

บริษทัจดทะเบียนให้ควำมส ำคญักบักำรสรำ้งมูลค่ำเพ่ิมให้ผลิตภณัฑ ์

ขณะเดียวกนัได้มีกำรปรบักระบวนกำรท ำงำนให้เป็นอตัโนมติัเพ่ิมมำกขึน้ และ

ปรบัรปูแบบกำรท ำงำนให้รองรบักำรท ำงำนแบบ remote station (ภำพท่ี 11) 
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ภำพท่ี 11 กลยุทธก์ำรด ำเนินธรุกิจของบริษทัจดทะเบียนในช่วง 9 เดือนหลงัของปี 2563  

กำรปรบัปรงุประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนและกำรผลิต 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถามว่าอยู่ระหว่างด าเนินการหรอืด าเนินการแลว้ 

 
N of H1/2563 = 104 บรษิทั; N of 9M/2563 = 98 บรษิทั 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย CMRI TLCA และ TSD 
 

 

o 97% ของบริษทัจดทะเบียนท่ีตอบแบบสอบถำม “ปรบัรปูแบบกำรท ำงำนให้รองรบักำรท ำงำนแบบ remote 

station รองรบักบักำรท ำงำนจำกท่ีบ้ำน (work from home)” ส าหรบัช่วงเวลาทีม่กีารจ ากดัการเดนิทางหรอื

จ ากดัการเขา้-ออกในสถานทีต่่างๆ เพื่อลดความเสีย่งจากแพร่ระบาดของ COVID-19 และพบวา่ธุรกจิทีย่งัไม่ได้

ด าเนินการรองรบัการท างานแบบ remote station จะเป็นบรษิทัทีใ่ชแ้รงงานในการผลติสนิคา้หรอืบรกิารซึง่พนกังาน

ของบรษิทัจ าเป็นตอ้งอยู่ในบรเิวณโรงงานหรอืสายพานการผลติ 

o 95% ของบริษทัจดทะเบียนท่ีตอบแบบสอบถำม “ปรบัประสิทธิภำพกระบวนกำรผลิตและแรงงำนโดยใช้

ระบบอตัโนมติั (อำทิ กำรใช้หุ่นยนต ์/ กำรใช้ AI)” เพิม่ขึน้จาก 70% จากการส ารวจครัง้ก่อน 

o 82% ของบรษิทัจดทะเบยีนทีต่อบแบบสอบถาม “สรา้งมลูค่าเพิม่ใหส้นิคา้และบรกิาร” ลดลงจาก 97% จากการ

ส ารวจครัง้ก่อน 

o 61% ของบรษิทัจดทะเบยีนทีต่อบแบบสอบถาม “เตรยีมความพรอ้มในการรองรบัพลงังานทดแทน” ลดลงจาก 67% 

จากการส ารวจครัง้ก่อน 

 

 กลยุทธด์ำ้นกำรกำรตลำด  

บริษทัจดทะเบียนให้ควำมส ำคญักบักำรตลำดดิจิตลัเพ่ิมมำกขึ้น ทัง้กำร

ปรบัเปล่ียนหรอืเพ่ิมช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยทำงระบบออนไลน์ กำรเพ่ิม

สดัส่วนกำรโฆษณำผำ่นทำงส่ือดิจิตลัเพ่ิมมำกขึน้เพื่อให้เข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำ

ใชร้ะบบ 
อตัโนมตั ิ

ปรบักระบวน 
การท างาน 

รองรบั Remote  
Workstation  

เพิม่ value added  
ของสนิคา้และบรกิาร 

เตรยีมพรอ้มรองรบั 
การใชพ้ลงังานทดแทน  

70 

97 

67 
95 97 

82 
61 

H1/2563 9M2563

n.a. 
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ออนไลน์ และบริษทัจดทะเบียนยงัคงใช้กลยุทธด์้ำนรำคำและกำรท ำกำรตลำดแบบเฉพำะเจำะจง (ภำพท่ี 12) 

o 88% ของบริษทัจดทะเบียนท่ีตอบแบบสอบถำม “ใช้กลยุทธก์ำรปรบัรำคำสินค้ำและบริกำร” ซึง่เพิม่ขึน้จาก 

80% จากการส ารวจครัง้ก่อน  

o 82% ของบริษทัจดทะเบียนท่ีตอบแบบสอบถำม “ท ำกำรตลำดแบบเฉพำะเจำะจง” (Niche Market) ซึง่ลดลง

จาก 88% จากการส ารวจครัง้ก่อน 
 

 

ภำพท่ี 12 กลยุทธก์ำรด ำเนินธรุกิจของบริษทัจดทะเบียนในช่วง 9 เดือนหลงัของปี 2563  

ด้ำนกำรตลำด 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถามว่าอยู่ระหว่างด าเนินการหรอืด าเนินการแลว้ 

 
N of H1/2563 = 104 บรษิทั; N of 9M/2563 = 98 บรษิทั 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย CMRI TLCA และ TSD 
 

 

o 80% ของบรษิทัจดทะเบยีนทีต่อบแบบสอบถาม “เปลีย่นสดัสว่นค่าใชจ้่ายในการโฆษณาประชาสมัพนัธต์ามช่องทาง

ต่างๆ” (อาท ิสือ่ใน Digital Platform) ตามพฤตกิรรมการซือ้ขายของออนไลน์ของผูบ้รโิภค 

o 79% ของบรษิทัจดทะเบยีนทีต่อบแบบสอบถาม ปรบัสายการผลติเพื่อผลติภณัฑอ์ื่นตามความตอ้งการของตลาด 

และเปลีย่นช่องทางการจดัจ าหน่าย  

o 53% ของบรษิทัจดทะเบยีนทีต่อบแบบสอบถาม “วางแผนขยายตลาดสง่ออก” ซึง่ลดลงจาก 55% จากการส ารวจครัง้

ก่อน ซึง่บรษิทัทีว่างแผนในการขยายตลาดสง่ออกเหล่าน้ีอยู่ในหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค หมวดสนิคา้

อุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดวสัดุก่อสรา้ง หมวดเงนิทุนและ

หลกัทรพัย ์หมวดขนสง่และโลจสิตกิส ์หมวดปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์เป็นตน้ 

 

 

 

ปรบั 
สายการผลติ 

ปรบัราคา 
สนิคา้ 

เปลีย่น 
ชอ่งทาง 

การจดัจ าหน่าย 

ขยายตลาด 
ส่งออกใหม ่

การตลาด 
แบบเจาะจง  

เปลีย่นสดัสว่น 
โฆษณา 

ตามชอ่งทางดจิติลั 

80 
55 

88 79 88 79 

53 

82 80 

H1/2563 9M2563

n.a. n.a. 
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 กลยุทธด์ำ้นกำรลงทุน 

บริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ชะลอกำรลงทุน โดยเฉพำะกำรลงทุน

ต่ำงประเทศ อย่ำงไรกต็ำม บริษทัยงัคงให้ควำมส ำคญักบักำรลงทุนใน

กำรวิจยัและพฒันำ (R&D) เพื่อสร้ำง / หำควำมต้องกำรใหม่ในตลำด 

และกำรขยำยกำรลงทุนในประเทศเพื่อสร้ำงหำพนัธมิตรหรือสร้ำง 

supply chain ภำยในประเทศ (ภำพท่ี 13) 

o 71% ของบริษทัจดทะเบียนท่ีตอบแบบสอบถำม “ชะลอกำรลงทุน” ในช่วง 9 เดือนหลงัของปี 2563 เพ่ิมขึ้น

จำก 50% จำกกำรส ำรวจครัง้ก่อน ขณะที ่“การขยายการลงทุนต่างประเทศ” มสีดัส่วนลดลงจาก 44% จากการ

ส ารวจครัง้ก่อน มาอยู่ที ่41% และเมื่อพจิารณาบรษิทัทีย่งัคงวางแผนลงทุนในต่างประเทศในช่วง 9 เดอืนหลงัของปี 

2563 พบว่า เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค หมวดปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ หมวดขนส่ง

และโลจสิตกิส ์หมวดบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง หมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์หมวดวสัดุก่อสรา้ง และ หมวดเงนิทุนและ

หลกัทรพัย ์
 

 

ภำพท่ี 13 กลยุทธก์ำรด ำเนินธรุกิจของบริษทัจดทะเบียนในช่วง 9 เดือนหลงัของปี 2563  

กลยุทธก์ำรด้ำนกำรลงทุน 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถามว่าอยู่ระหว่างด าเนินการหรอืด าเนินการแลว้ 

 
N of H1/2563 = 104 บรษิทั; N of 9M/2563 = 98 บรษิทั 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย CMRI TLCA และ TSD 
 

o 71% ของบริษทัจดทะเบียนท่ีตอบแบบสอบถำม “วำงแผนในกำรลงทุนเพื่อวิจยัและพฒันำ (R&D)” ในช่วง 9 

เดือนหลงัของปี 2563 ซึง่ลดลงจาก 78% จากการส ารวจครัง้ก่อน  

o 55% ของบรษิัทจดทะเบยีนทีต่อบแบบสอบถามวางแผน “ขยายการลงทุนในประเทศ” เพื่อสรา้งหาพนัธมติรหรอื

สรา้ง supply chain ภายในประเทศในช่วง 9 เดอืนหลงัของปี 2563 ซึง่เพิม่ขึน้จาก 48% จากการส ารวจครัง้ก่อนและ

พบว่า บรษิทัทีว่างแผนขยายการลงทุนในประเทศเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค หมวด

อาหารและเครื่องดื่ม หมวดวสัดุก่อสรา้ง หมวดขนสง่และโลจสิตกิส ์และหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์เป็นตน้ 

ชะลอ 
การลงทนุ 

ขยายการลงทนุ  
/ หา Supply chain  

ในประเทศ  

ขยายการลงทนุ 
ต่างประเทศ 

ลงทนุวจิยัและพฒันา  
(R&D) ในดา้นต่างๆ 

50 48 44 
78 71 55 41 

71 

H1/2563 9M2563
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 กลยุทธด์้ำนกำรปรบัตวัขององคก์ร 

บริษัทจดทะเบียนให้ควำมส ำคญักับกำรปรบัโครงสร้ำงองค์กรด้วยตนเองก่อน 

ขณะท่ีชะลอกำรควบรวมกิจกำรหรือเปิดให้มีธุรกิจเข้ำร่วมลงทุน และบริษัทจด

ทะเบียนมีแนวโน้มลดกำรจ้ำงงำนเพ่ิมขึน้ (ภำพท่ี 14) 

o 76% ของบริษทัจดทะเบียนท่ีตอบแบบสอบถำม “ด ำเนินกำรปรบัโครงสรำ้งของบริษทัด้วยตนเอง” ลดลงจาก 

86% จากการส ารวจครัง้ก่อน  

o 42% ของบริษทัจดทะเบียนท่ีตอบแบบสอบถำม “วำงแผนในกำรควบรวมกิจกำรหรอืเปิดให้มีธุรกิจเข้ำร่วม

ลงทุน” ลดลงจาก 55% จากการส ารวจครัง้ก่อน โดยบรษิัทที่ใช้กลยุทธ์นี้ได้แก่ บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในหมวด

พลงังานและสาธารณูปโภค หมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์หมวดปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์หมวดเงนิทุนและหลกัทรพัย ์

หมวดขนสง่และโลจสิตกิส ์และหมวดอาหารและเครื่องดื่ม เป็นตน้ 

o 37% ของบรษิทัจดทะเบยีนทีต่อบแบบสอบถาม “วางแผนลดการจา้งงาน” ซึง่เพิม่ขึน้จาก 27% จากการส ารวจครัง้

ก่อน โดยบริษัทที่ใช้กลยุทธ์นี้ ได้แก่ บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มบริการ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม และกลุ่ม

ทรพัยากรในตลาดหลกัทรพัย์เอม็ เอ ไอ หมวดวสัดุก่อสร้าง หมวดพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ หมวดเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร และหมวดบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง เป็นตน้ 

 

 

ภำพท่ี 14 กลยุทธก์ำรด ำเนินธรุกิจของบริษทัจดทะเบียนในช่วง 9 เดือนหลงัของปี 2563  

กลยุทธด์ำ้นกำรปรบัตวัขององคก์ร 
หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถามว่าอยู่ระหว่างด าเนินการหรอืด าเนินการแลว้ 

 
N of H1/2563 = 104 บรษิทั; N of 9M/2563 = 98 บรษิทั 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย CMRI TLCA และ TSD 
 

 

 

ลดการจา้งงาน ปรบัโครงสรา้ง 
ดว้ยตนเอง 

ควบรวมกจิการ  
/ธุรกจิเขา้ร่วมลงทุน  

27 

86 
55 

37 

76 
42 

H1/2563 9M2563

n.a. 
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นอกจำกน้ี CEO ไดใ้ห้ควำมคิดเหน็เพ่ิมเติม เก่ียวกบัแนวทำงในกำรด ำเนินงำนเพ่ิมเติมในช่วง 9 เดือนหลงัของปี 2563 

สรปุได้ 6 ประเดน็หลกั ได้แก่ 1) กำรทบทวนกลยทุธอ์งคก์รใหม่เพื่อรองรบั New Normal 2) กำรเพ่ิมควำมเขม้งวดในกำร

วำงแผนกำรเงิน 3) กำรหำแนวทำงสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั 4) กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรลงทุนให้สอดคล้อง

สถำนกำรณ์ 5) กำรบริหำรบุคลำกรในองคก์ร กำรลดค่ำใช้จ่ำย กำรชะลอกำรรบัพนักงำนใหม่ และกำรฝึกทกัษะเพ่ิมเติม

ให้พนักงำน และ 6) กำรแสดงควำมชดัเจนในกำรต่อต้ำนคอรร์ปัชัน่ รำยละเอียดตำมภำพท่ี 15 

 
 

ภำพท่ี 15 กลยุทธก์ำรด ำเนินธรุกิจของบริษทัจดทะเบียนในช่วง 9 เดือนหลงัของปี 2563  

กลยุทธอ์ื่นๆ ทีบ่รษิทัจดทะเบยีนใหค้วามคดิเหน็เพิม่เตมิในค าถามปลายเปิด 
 
 
 
 

 
 

 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย CMRI TLCA และ TSD 
 

แนวโน้มกำรลงทุน 

“กำรลงทุนในช่วง 9 เดือนหลงัมีแนวโน้มลดลงอย่ำงชัดเจนเมื่อเทียบกบักำร

ส ำรวจครัง้ก่อน โดยชะลอกำรลงทุนต่ำงประเทศ อย่ำงไรกต็ำม สถำนกำรณ์กำร

แพรร่ะบำดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทำน (supply chain) ส่งผล

ให้ 55% ของ CEO ท่ีตอบแบบสอบถำม วำงแผนขยำยกำรลงทุนในประเทศเพื่อ

บริหำรจดักำร supply chain ให้มีควำมต่อเน่ืองและมีประสิทธิภำพ” 

increasing competitive advantage 
 เพิม่ประสทิธภิาพการท างานและกระบวนต่างๆ 

และควบคุมคุณภาพของสนิคา้ 
 เพิม่ขดีความสามารถการแขง่ขนัโดยผสาน 
 ความร่วมมอืในกลุ่มบรษิทั (Synergy) 

cost control  
and financial management 

 ควบคุมค่าใชจ้่ายในระดบัเขม้งวด 
 ปรบัลดค่าใชจ้่ายทีไ่มจ่ าเป็น 
 ใหค้วามส าคญักบัการบรหิารตน้ทุน 
 เพิม่เงนิสดในการถอืครอง 
 ตดิตามลกูหนี้อย่างใกลช้ดิ 

strategic planning  
 เตรยีมความพรอ้มส าหรบั New Normal / Second Wave 
 วางแผนบรหิารความเสีย่งใหม ่

investment policy changing 
 ชะลอการลงทุนบางโครงการ 
 ขยายการลงทุนในธุรกจิทีย่ ัง่ยนืไมไ่ดร้บัผลกระทบจาก

โรค ระบาดหรอืการเมอืง อาท ิธุรกจิทีจ่ าเป็นต่อการ 
  ด ารงชวีติ 

human management 
 พฒันาองคค์วามรูใ้หม่ๆ ใหก้บั 

พนกังาน รองรบัธุรกจิรปูแบบใหม่ๆ   
หลงัวกิฤตโควดิ 

 ลดค่าใชจ้่ายดา้นบุคลากร 
 ชะลอการรบัพนกังานใหม ่ 

anti-corruption policy 
 นโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
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 CEO เปล่ียนแผนกำรลงทุนอย่ำงชดัเจนโดยลดกำรลงทุนในช่วง 9 เดือนหลงัของปี 2563 ภำยใต้สถำนกำรณ์ควำมไม่

แน่นอนของกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจทัว่โลกท่ีได้รบัผลกระทบจำกปัจจยัต่ำงๆ อาท ิผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 สงครามการคา้ สงครามราคาน ้ามนั เป็นตน้ ซึง่ส ารวจครัง้นี้ทีส่อบถามถงึแนวโน้มกำรลงทุนในช่วง 9 เดือนท่ี

เหลือของปี 2563 พบว่ำ 66% จะลดกำรลงทุน ขณะท่ี 16% คงระดบักำรลงทุน และมีเพียง 18% ท่ียงัคงลงทุนเพ่ิมเติม 

(ภาพที ่16) ซึง่ต่างจากผลการส ารวจครัง้ก่อนที ่51% ของ CEO คาดว่าการลงทุนในปี 2563 มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ ขณะที ่29% 

คงระดบัการลงทุน และมเีพยีง 20% ทีค่าดว่าจะลดทุนลดลง  

 

 

ภำพท่ี 16 แนวโน้มกำรลงทุนของบริษทัจดทะเบียนในช่วง 9 เดือนหลงัของปี 2563  

หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 
 
 

 
N of H1/2563 = 106 บรษิทั; N of 9M/2563 = 95 บรษิทั 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย CMRI TLCA และ TSD 
 

 บริษทัจดทะเบียนท่ีคำดวำ่จะลงทุนเพ่ิมเติมในช่วง 9 เดือนหลงัของปี 2563 ได้แก่ บริษทัจดทะเบียนในหมวด

พลงังำนและสำธำรณูปโภค หมวดอำหำรและเครือ่งดื่ม หมวดพฒันำอสงัหำริมทรพัย ์ท่ีวำงแผนลงทุนเพ่ิมเติมทัง้ใน

ประเทศและต่ำงประเทศ และบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มบริกำร และกลุ่มอสงัหำริมทรพัยแ์ละก่อสรำ้ง ในตลำด

หลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ ท่ีวำงแผนขยำยกำรลงทุนในประเทศ 

 

แนวโน้มกำรลงทุนต่ำงประเทศ 

 “52% ของ CEO คำดวำ่ในช่วง 9 เดือนหลงัของปี 2563 จะไมข่ยำยกำรลงทุน

ต่ำงประเทศ ขณะท่ีสดัส่วนบริษทัท่ีคำดวำ่ “ชะลอกำรลงทนุ” เพ่ิมขึน้อยำ่งชดัเจน”  

 จากบรษิทัจดทะเบยีนทีต่อบแบบสอบถามทัง้หมด พบว่า 40 จากทัง้หมด 95 บรษิทั หรอื 

42% ของบรษิทัทัง้หมดทีต่อบแบบสอบถามมกีารลงทุนในต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่หรอื 

 5  
 15  

 29  
 39  

 12  

 26  

 40  

 16  
 15  

 3  
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64% ของบรษิทัจดทะเบยีนทีล่งทุนในต่างประเทศมเีงนิลงทุนในต่างประเทศน้อย

กว่า 25% ของเงนิลงทุนรวมของบรษิทั 

 ส าหรบัแนวโน้มในการลงทุนในต่างประเทศ พบว่า ยงัอยูใ่นทศิทางเดมิ กล่าวถอื 

บรษิทัจดทะเบยีนสว่นใหญ่วางแผนทีจ่ะไม่ลงทุนในต่างประเทศ และพบว่าบรษิทัที่

ชะลอการลงทุนในต่างประเทศในช่วง 9 เดอืนหลงัของปี 2563 มสีดัสว่นสงูขึน้เป็น 

26% จาก 1% ในการส ารวจครัง้ก่อน (ภาพที ่17) 

 

 
 

ภำพท่ี 17 แนวโน้มกำรลงทุนในต่ำงประเทศของบริษทัจดทะเบียนในช่วง 9 เดือนหลงัของปี 2563  

หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 
 

 
N of H1/2563 = 106 บรษิทั; N of 9M/2563 = 95 บรษิทั 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย CMRI TLCA และ TSD 
 

แนวโน้มกำรส่งออก 

 “CEO คำดว่ำกำรส่งออกในช่วง 9 เดือนหลงัของปี 2563 ยงัไม่ฟ้ืนตวั โดย 68% คำดวำ่กำรส่งออกจะแย่ลง” 

 จากบรษิทัจดทะเบยีนทีต่อบแบบสอบถาม ทัง้หมด พบว่า 37 จากทัง้หมด 95 

บรษิทั หรอื 39% ของบรษิทัทัง้หมดทีต่อบแบบสอบถามอยู่ในธรุกจิสง่ออก โดย

สว่นใหญ่มรีายไดจ้ากการสง่ออกน้อยกว่า 50% ของรายไดร้วม ซึง่สว่นใหญ่เป็น

บรษิทัจดทะเบยีนในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดวสัดุก่อสรา้ง หมวดพลงังาน

และสาธารณูปโภค หมวดปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์และบรษิทัจดทะเบยีนในกลุ่ม

สนิคา้อุตสาหกรรม กลุ่มทรพัยากรในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ 

 1  

 68  

 31   26   52  

 26  
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 ส าหรบัแนวโน้มในการสง่ออกในช่วง 9 เดอืนหลงัของปี 2563 มทีศิทางเปลีย่นแปลงอย่างชดัเจนจากการส ารวจครัง้ก่อนและ 

บรษิทัจดทะเบยีนมคีวามคดิเหน็ค่อนขา้งแตกต่างกนั กล่าวคอื  โดยจากผลการส ารวจครัง้นี้ พบว่า CEO มมีมุมองในทศิทาง

เดยีวกนั โดย 68% คาดว่าการสง่ออกในชว่ง 9 เดอืนหลงัของปี 2563 จะแย่ลง ขณะที ่18% คาดว่าการสง่ออกจะปรบัตวัดขีึน้

บา้ง และ 14% คาดว่าไม่เปลีย่นแปลง (ภาพที ่18) ต่างจากการส ารวจครัง้ก่อนที ่36% ของ CEO ทีต่อบแบบสอบถามคาดว่า

การสง่ออกจะอยู่ในระดบัเดมิ ขณะทีก่ลุ่มทีค่าดว่าการสง่ออกจะดขีึน้และกลุ่มทีค่าดว่าการสง่ออกจะแย่ลงมสีดัสว่นเท่ากนั คอื 

32%  

 
 

ภำพท่ี 18 แนวโน้มกำรส่งออกของบริษทัจดทะเบียนในช่วง 9 เดือนหลงัของปี 2563  

หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 
 

 
N of H1/2563 = 106 บรษิทั; N of 9M/2563 = 95 บรษิทั 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย CMRI TLCA และ TSD 
 

 บรษิทัจดทะเบยีนทีค่าดว่าการสง่ออกในชว่ง 9 เดอืนหลงัของปี 2563 จะปรบัตวั “ดขีึน้บา้ง” กระจายตวัอยูใ่นหมวดต่างๆ โดย

มขีอ้สงเกตว่า เป็นบรษิทัขนาดใหญ่ หรอืเป็นบรษิทัทีจ่ าหน่ายผลติภณัฑท์ีม่ยีอดขายสงูในช่วงเศรษฐกจิไม่ด ี

 บรษิทัจดทะเบยีนทีค่าดว่าการสง่ออกในชว่ง 9 เดอืนหลงัของปี 2563 จะมแีนวโน้ม “แย่ลงบา้งถงึแย่ลงมาก” กระจายตวัใน

หมวดต่างๆ แต่สว่นใหญ่อยู่ในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค และบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ ทัง้ในกลุ่มสนิคา้อุตสาหกรรม กลุ่มบรกิาร และกลุ่มทรพัยากร 
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ข้อวิตกกงัวลในกำรประกอบธรุกิจ 

CEO มีควำมวิตกกงัวลสูงสุด 3 อนัดบัแรกเก่ียวกบัก ำลงัซ้ือภำยในประเทศ เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้ำ และนโยบำยกำร

คลงัและกำรใช้จำ่ยภำครฐั (ภำพท่ี 19) และยงักงัวลถึงกำรแพรร่ะบำดของ COVID-19 ท่ีส่งผลกระทบต่อเน่ืองถึงกำรเปิด-

ปิดสถำนท่ีกำรท่องเท่ียว  

 87% ของ CEO ท่ีตอบแบบสอบถำมมีควำมวิตกกงัวลสูงสุดเก่ียวกบัก ำลงัซ้ือในประเทศท่ีคำดว่ำจะลดลงจาก

ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิ ซึง่ยงัคงเป็นอนัดบั 1 เช่นเดยีวกบัการส ารวจครัง้ก่อน รองลงมา ไดแ้ก่ ความวติกกงัวลเกีย่วกบั

การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิของประเทศคู่คา้ที่ โดย 67% ของ CEO ทีต่อบแบบสอบถามมคีวามกงัวลใจหรอืมคีวามกงัวลใจใน

ระดบัสงูเกีย่วกบัการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ และอนัดบั 3 ไดแ้ก่ ความวติกกงัวลเกีย่วกบัการเบกิจ่ายงบประมาณเพื่อกระตุ้น

เศรษฐกจิ โดย 62% ของ CEO ทีต่อบแบบสอบถามมคีวามกงัวลใจในประเดน็น้ี 

 สว่นประเดน็เรื่องการขาดแคลนแรงงานมฝีีมอื ปรบัลดอนัดบัมาอยู่ทีอ่นัดบั 4 จากอนัดบั 2 จากการส ารวจครัง้ก่อน  

 ในทำงกลบักนั CEO คำดว่ำประเดน็เก่ียวกบัต้นทุนกำรผลิตในส่วนของต้นทุนเช้ือเพลิงท่ีมแีนวโน้มลดลงและอยู่ใน

ระดบัต ่า กระแสกำรให้ควำมส ำคญัเรื่องควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม และอตัรำดอกเบี้ยทีอ่ยู่ในระดบัต ่า จะส่งผลบวกต่อ

การด าเนินธุรกจิมากกว่าปัจจยัอื่นๆ 

 
 

ภำพท่ี 19 ระดบัควำมกงัวลใจต่อปัจจยัในกำรด ำเนินธรุกิจของบริษทัของท่ำนในช่วง 9 เดือนหลงัของปี 2563  

หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 

 

N of H1/2563 = 104 บรษิทั; N of 9M/2563 = 98 บรษิทั 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย CMRI TLCA และ TSD 

 

 43  
 25   20   6   7   6   8   7   5   5   5  

 44  
 42   42  

 38   28   33   26   27   29   20   15  

 11  
 27   22   52   55   50   56   54   44   47   55  

 1   5  
 8  

 4   9   11   9   11   18   24   16  

 1   8   -     1   -     1   1   4   4   9  

ก า
ลงั
ซือ้

 
ใน
ปร

ะเท
ศ 

เศ
รษ

ฐก
จิ 

ปร
ะเท

ศค
ู่คา้

 

กา
รเบ

กิจ
า่ย

 
งบ

ปร
ะม
าณ

 
กร
ะต
ุน้เ
ศร
ษฐ

กจิ
 

กา
รข
าด
แค

ลน
 

แร
งง
าน

มฝีี
มอื

 

สนิ
เช
ื่อ 

ระ
ยะ
ยา
ว 

 

ตน้
ทนุ

วตั
ถุด

บิ 
ใน
กา
รผ
ลติ

  
(ไม

ร่ว
มน

 ้าม
นั)

 

สนิ
เช
ื่อ 

ระ
ยะ
สัน้

  

ค่า
เงนิ

บา
ท 

อตั
รา

 
ดอ

กเ
บีย้

 

ตน้
ทนุ

กา
รผ
ลติ

  
ดา้
นร

าค
าเช

ือ้เ
พล

งิ 

กร
ะแ
ส 

กา
รใ
หค้

วา
มส

 าค
ญั 

เร
ื่อง
คว

าม
รบั

ผดิ
ชอ

บต
่อส

งัค
ม 

กงัวลใจมาก  กงัวลใจ ไมก่งัวล น่าจะมผีลบวก น่าจะมผีลบวกมาก 

อนัดบัจำกกำรส ำรวจครัง้ก่อน 



 

 

23 SET CEO Survey: Economic Outlook (April - December 2020) 

Research Department, The Stock Exchange of Thailand 

 นอกจากนี้ CEO ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิในค าถามปลายเปิดเกีย่วกบัความวติกกงัวลอื่นๆ สรุปโดยรวมได ้3 ประเดน็หลกั (ภาพที ่

20) ไดแ้ก่ 1) ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และแนวทางปฏบิตัใินชว่งฟ้ืนตวั 2) การด าเนินนโยบายภาครฐั

ในการสนบัสนุนการด าเนินธุรกจิ และ 3) แนวทางในการเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารความเสีย่งในบรบิทใหม่ (New 

Normal) ทีส่ง่ผลกระทบอย่างชดัเจนต่อการด าเนินงานธุรกจิ โดยเฉพาะในดา้น supply chain 

 

ภำพท่ี 20 ข้อวิตกกงัวลอ่ืนๆ ในช่วง 9 เดือนหลงัของปี 2563  

 
 

หมายเหตุ: บรษิทัจดทะเบยีนใหค้วามคดิเหน็เพิม่เตมิในค าถามปลายเปิด 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย CMRI TLCA และ TSD 

 

 

ประเดน็พิเศษ 

ประเดน็พิเศษในครัง้น้ีเป็นกำรประเมินผลถึงกระทบของมำตรกำรต่ำงๆ ท่ีออกโดยภำครฐัและหน่วยงำนก ำกบัดแูล เพื่อ

รองรบัผลกระทบท่ีอำจเกิดขึ้นโดยแบ่งเป็น 4 ด้ำน (มำตรกำรตลำดทุน มำตรกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย มำตรกำร

เย่ียวยำของภำครฐั และมำตรกำรอ่ืนๆ) ต่อเศรษฐกิจไทย ก ำลงัซ้ือภำยในประเทศ ตลำดทุนไทย ตลำดกองทุน ตรำสำร

หน้ี และบริษทัจดทะเบียน (ภำพท่ี 21) ซ่ึงพบว่ำ CEO ส่วนใหญ่คิดว่ำมำตรกำรต่ำงๆ จะส่งผลบวกต่อภำพรวมเศรษฐกิจ 

ตลำดกำรเงิน และก ำลงัซ้ือภำยในประเทศ แต่ส่งผลบวกต่อเน่ืองถึงต่อบริษทัจดทะเบียนในสดัส่วนท่ีน้อยกว่ำภำพรวม 

โดยมำตรกำรกำรลดค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหลกัทรพัย ์และกำรเลื่อนเวลำยื่นแบบภำษีส ำหรบันิติบุคคลทุกประเภท 

จะส่งผลบวกต่อบริษทัจดทะเบียนมำกกว่ำมำตรำกำรอ่ืนๆ 



 

 

24 SET CEO Survey: Economic Outlook (April - December 2020) 

Research Department, The Stock Exchange of Thailand 

  ภำพท่ี 21 ประเดน็ค ำถำมพิเศษ 4 ด้ำน 

 

 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย CMRI TLCA และ TSD 

 

 

ด้ำนท่ี 1 มำตรกำรด้ำนตลำดทุน: CEO ส่วนใหญ่มองวำ่มำตรกำรด้ำนตลำดทุนโดยเฉพำะเรือ่งลดค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ 

จะส่งผลบวกต่อตลำดหุ้นและบริษทัจดทะเบียน ขณะท่ีมองว่ำ กำรเปิดขำยกองทุนรวมเพื่อกำรออม (SSF) มีผลบวกกบั

ตลำดหุ้นไทยแต่ไมมี่ผลกระทบต่อบริษทัจดทะเบียน (ภำพท่ี 22) 

 มำตรกำรตลำดหลกัทรพัยฯ์ ในกำรช่วยเหลือผูป้ระกอบกำรในตลำดทุนฝ่ำวิกฤต COVID-19 พบว่า  

o CEO  ส่วนใหญ่มองว่ำ “กำรลดค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนรำยปีให้บริษทัจดทะเบียนท่ีมอบหมำยให้ TSD 

เป็นนำยทะเบียนในอตัรำ 20%” จะส่งผลบวกต่อทัง้เศรษฐกิจไทย ตลำดหุ้นไทย และบริษทัจดทะเบียน 

o 68% ของ CEO ทีต่อบแบบสอบถามมองว่าการที ่“คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ สามารถก าหนดมาตรการที่

จ าเป็นเร่งด่วน ที่มผีลบงัคบัใช้เป็นการชัว่คราว เพื่อใหม้คีวามคล่องตวั ” เช่นเดยีวกบัมาตรการ “การปรบัเกณฑ ์

Ceiling & Floor และ ปรบั Circuit Breaker เป็น 3 ระดบั เป็นการชัว่คราว” ที ่68% ของ CEO ทีต่อบแบบสอบถาม

มองว่ามาตรการนี้จะส่งผลบวกต่อตลาดหุน้ไทย แต่ประเมนิผลกระทบในระดบับรษิทัจดทะเบยีนว่า ส่วนใหญ่ หรอื 

74% ไม่ไดร้บัผลกระทบจากมาตรการนี้ 

o มาตรการ “ลดค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการท าธุรกรรมเกีย่วกบั DW และ TFEX และลดค่าธรรมเนียมในการเกบ็รกัษา

หลกัทรพัย ์20% ใหส้มาชกิ” พบว่า CEO สว่นใหญ่มองว่ามาตรการนี้ส่งผลบวกต่อตลาดหุน้ไทยจะเศรษฐกจิ แต่ใน

ระดบับรษิทัจดทะเบยีนพบว่ามเีพยีง 30% ทีไ่ดร้บัผลบวก (ทัง้นี้ คาดว่าเป็นผลจากมาตรการนี้ทีต่้องการช่วยเหลอื

บรษิทัหลกัทรพัย ์ซึง่มจี านวนค่อนขา้งน้อยในกลุ่ม CEO ทีต่อบแบบสอบถามในครัง้นี้ 
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 ส าหรบั “กำรเปิดขำยกองทุนรวมเพื่อกำรออม (SSF) เพื่อลดหย่อนภำษี ท่ีเร่ิมขำยตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2563 เป็น

ต้นไป” พบว่า 65% ของ CEO ท่ีตอบแบบสอบถำมมองว่ำส่งผลบวกต่อตลำดหุ้นไทย ขณะที่ผลกระทบระดบับรษิัท 

พบว่า CEO สว่นใหญ่คาดว่าไม่มผีลกระทบ มเีพยีง 21% ทีค่าดว่าการเปิดขาย SSF จะมผีลบวกต่อบรษิทั 

 

ภำพท่ี 22 ผลกระทบจำกมำตรกำรตลำดทุน / ตลำดหลกัทรพัย ์

หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย CMRI TLCA และ TSD; N of 9M/2563 = 90 บรษิทั 
 

คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยฯ์ สำมำรถก ำหนด
มำตรกำรท่ีจ ำเป็นเรง่ด่วน ท่ีมีผลบงัคบัใช้เป็นกำร

ชัว่ครำว เพื่อให้มีควำมคลอ่งตวั 

 

ปรบัเกณฑ ์Ceiling & Floor และ ปรบั Circuit 
Breaker เป็น 3 ระดบั เป็นกำรชัว่ครำว 

 

 
 

ลดค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนรำยปี 20% ส ำหรบัให้
บริษทัจดทะเบียนท่ีมอบหมำยให้ TSD เป็นนำยทะเบียน 

 

 

 

ลดค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ในกำรท ำธรุกรรมเก่ียวกบั 
DW และ TFEX และลดค่ำธรรมเนียมในกำรเกบ็

รกัษำหลกัทรพัย ์20% ให้สมำชิก 

 

 
กำรเปิดขำยกองทุนรวมเพื่อกำรออม (SSF) เพือ่ลดหยอ่นภำษี เร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2563 เป็นต้นไป 
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ด้ำนท่ี 2 มำตรกำรของธนำคำรแห่งประเทศไทย: CEO ส่วนใหญ่มองวำ่มำตรกำรในกำรเสริมสภำพคล่องให้ตลำดตรำ

สำรหน้ีภำครฐั ตลำดตรำสำรหน้ี และตลำดกองทุน (ภำพท่ี 23) จะส่งผลบวกต่อภำพรวมของเศรษฐกิจไทย และตรำสำร

กำรเงินท่ีเก่ียวข้อง”  

 CEO  ส่วนใหญ่ หรือมำกกว่ำ 80% ของ CEO ท่ีตอบแบบสอบถำมมองว่ำทุกมำตรกำรย่อย ไดแ้ก่ 1) การซือ้พนัธบตัร

รฐับาลในช่วงทีต่ลาดสารหนี้ขาดสภาพคล่อง 2) มาตรการช่วยเหลอืกองทุนรวมทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการขาดสภาพคล่องใน

ตลาดการเงนิ (Mutual Fund Liquidity Facility: MFLF) 3) การดูแลสภาพคล่องตราสารหนี้ภาคเอกชน ผ่านกองทุนเสรมิ

สภาพคล่องตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน (Corporate Bond Stabilization Fund: BSF) 4) การช่วยเหลอื SMEs โดยการพกั

ช าระเงนิตน้และดอกเบีย้เป็นการทัว่ไป และ Soft Loan ดอกเบีย้ 2% เป็นระยะเวลา 2 ปี ยกเวน้ดอกเบีย้ 6 เดอืนแรก และ 5) 

มาตรการลดการช าระหนี้ใหแ้ก่ลกูหนี้ของสถาบนัการเงนิ จะส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจไทย  
 

 

ภำพท่ี 23 ผลกระทบจำกมำตรกำรของธนำคำรแห่งประเทศไทย 

หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กำรซ้ือพนัธบตัรรฐับำลในช่วงท่ีตลำดสำรหน้ี 
ขำดสภำพคล่อง (รกัษำเสถียรภำพสถำบนักำรเงิน) 

 

 

มำตรกำรช่วยเหลือกองทุนรวมท่ีได้รบัผลกระทบ
จำกกำรขำดสภำพคล่องในตลำดกำรเงิน (Mutual 

Fund Liquidity Facility: MFLF) 

 
 

กำรดแูลสภำพคลอ่งตรำสำรหน้ีภำคเอกชน  
ผำ่นกองทุนเสริมสภำพคล่องตลำดตรำสำรหน้ี

ภำคเอกชน (Corporate Bond Stabilization Fund: BSF) 

 

 

กำรช่วยเหลือ SMEs โดยกำรพกัช ำระเงินต้นและ
ดอกเบี้ยเป็นกำรทัว่ไป และ Soft Loan ดอกเบีย้ 2% 
เป็นระยะเวลำ 2 ปี ยกเว้นดอกเบี้ยุ 6 เดือนแรก
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ภำพท่ี 23 ผลกระทบจำกมำตรกำรของธนำคำรแห่งประเทศไทย (ต่อ) 

หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 

มำตรกำรลดกำรช ำระหน้ีให้แก่ลูกหน้ีของสถำบนักำรเงิน 

 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย CMRI TLCA และ TSD; N of 9M/2563 = 90 บรษิทั 

 

 

 CEO  สว่นใหญ่ หรอืมากกว่า 80% ของ CEO ทีต่อบแบบสอบถามมองว่า “มาตรการชว่ยเหลอืกองทุนรวมทีไ่ดร้บัผลกระทบ

จากการขาดสภาพคล่องในตลาดการเงนิ (Mutual Fund Liquidity Facility: MFLF)” จะสง่ผลบวกต่อตลาดกองทุน และ “การ

ดแูลสภาพคล่องตราสารหนี้ภาคเอกชน ผ่านกองทุนเสรมิสภาพคล่องตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน (Corporate Bond 

Stabilization Fund: BSF)” จะสง่ผลบวกต่อตลาดตราสารหนี ้

 มากกว่า 80% ของ CEO ทีต่อบแบบสอบถามมองว่า “การช่วยเหลอื SMEs โดยการพกัช าระเงนิต้นและดอกเบีย้เป็นการ

ทัว่ไป และ Soft Loan ดอกเบีย้ 2% เป็นระยะเวลา 2 ปี ยกเวน้ดอกเบีย้ 6 เดอืนแรก” จะสง่ผลบวกต่อก าลงัซือ้ภายในประเทศ 

 เมื่อพจิารณาทัง้  5 มาตรการขา้งต้นที่มผีลกระทบต่อบรษิทัจดทะเบียน พบว่า “มาตรการลดการช าระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ของ

สถาบนัการเงนิ” และ “การช่วยเหลอื SMEs โดยการพกัช าระเงนิต้นและดอกเบีย้เป็นการทัว่ไป และ Soft Loan ดอกเบีย้ 2% 

เป็นระยะเวลา 2 ปี ยกเวน้ดอกเบีย้ 6 เดอืนแรก” เป็นมาตรการ 2 อนักบัแรกทีม่สีดัส่วนของจ านวน CEO ทีค่าดว่าจะส่งผล

กระทบทางบวกมากทีส่ดุ ที ่52%  ของ CEO ทีต่อบแบบสอบถาม และ 48% ตามล าดบั 

 

ด้ำนท่ี 3 มำตรกำรเย่ียวยำของภำครฐั: CEO ส่วนใหญ่มองว่ำมำตรกำรเย่ียวยำของภำครฐัทุกมำตรกำร ส่งผลบวกต่อ

เศรษฐกิจไทย ก ำลงัซ้ือในประเทศ และบริษทัจดทะเบียน ขณะท่ีประมำณ 43% - 47% ของ CEO ท่ีคำดวำ่มำตรกำร

เยียวยำของภำครฐัส่งผลบวกต่อบริษทัจดทะเบียน 

 CEO ส่วนใหญ่คำดว่ำ “มาตรการเยยีวยาภาครฐัทัง้การมอบเงนิเยยีวยาใหผู้ไ้ดร้บัผลกระทบจาก COVID-19 คนละ 5,000 

บาท และมาตรการอื่นๆ ทัง้การรับผลประโยชน์ว่างงานของส านักงานประกนัสงัคม การลด / ค่ายกเวน้ / การคนืประกนั

ส าหรบัการการใช้น ้าใช้ไฟ” จะส่งผลบวกอย่ำงชัดเจนต่อเศรษฐกิจและก ำลงัซ้ือของประเทศ และเมื่อพิจำรณำ

ผลกระทบจำกมำตรกำรต่ำงๆ เหล่ำน้ีต่อบริษัทจดทะเบียน พบว่ำ มีควำมเหน็ค่อนข้ำงแตกต่ำงกนั โดยประมำณ
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ครึง่หน่ึงของ CEO ท่ีตอบแบบสอบถำมคำดว่ำบริษทัไม่ได้รบัผลกระทบจำกมำตรกำร อย่ำงไรกต็ำมอีก 43% - 47% 

คำดว่ำบริษทัได้รบัผลบวก 

 
 

ภำพท่ี 24 ผลกระทบจำกมำตรกำรเย่ียวยำของภำครฐั 

หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นโยบำยคืนค่ำเงินประกนักำรใช้ไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำนครหลวงและกำรไฟฟ้ำส่วนภมิูภำค

 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย CMRI TLCA และ TSD; N of 9M/2563 = 90 บรษิทั 
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โครงกำรเรำไม่ท้ิงกนั: เยียวยำผูไ้ด้รบัผลกระทบโดยตรง
จำก COVID-19 ตำมคนละ 5,000 บำท 

 

 

กำรขอรบัผลประโยชน์ทดแทน กรณีว่ำงงำนจำก
เหตสุุดวิสยั ของผูป้ระกนัตนตำมมำตรำ 33 (ท่ีน ำส่ง

ส ำนักงำนประกนัสงัคม)  

 
 

ลดค่ำใช้น ้ำ / ขยำยเวลำช ำระค่ำน ้ำ 
และคืนเงินประกนักำรใช้น ้ำให้แก่ผูใ้ช้น ้ำแบบท่ีพกัอำศยั 

 

 

ค่ำไฟฟ้ำฟรีส ำหรบัผูใ้ช้ไฟฟ้ำ/ ขยำยระยะเวลำกำร
ช ำระค่ำและลดค่ำไฟฟ้ำ 3% 
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 เมื่อพิจำรณำหมวดธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนคำดว่ำจะได้รบัผลบวกจำกมำตรกำร “กำรได้รบัเงินเยียวยำตำม

โครงกำรเรำไม่ท้ิงกนั” และ “กำรขอรบัสิทธิประโยชน์จำกกำรว่ำงงำน” ซึง่เปรยีบเสมอืนผูไ้ดร้บัผลกระทบไดร้บัเงนิสด

เป็นกรณีพเิศษ พบว่ำ  เป็นบริษทัจดทะเบียนในหมวดอำหำรและเครื่องด่ืม หมวดพลงังำนและสำธำรณูปโภค หมวด

พฒันำอสงัหำริมทรพัย ์หมวดขนส่งและโลจิสติกส ์หมวดเงินทุนและหลกัทรพัย ์ หมวดพลงังำนและสำธำรณูปโภค 

และหมวดธนำคำร เป็นต้น 

 เมื่อเปรยีบเทยีบทุกมาตรการเยยีวยาจากสดัสว่นของ CEO ทีค่าดว่าจะไดร้บัผลบวก พบว่ำ “นโยบำยคืนค่ำเงินประกนักำร

ใช้ไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำนครหลวงและกำรไฟฟ้ำส่วนภมิูภำค” ท่ี CEO ตอบว่ำจะได้รบัผลบวก ในสดัส่วนสูงสุดเมื่อ

เทียบกับมำตรกำรอ่ืน ซ่ึงพบว่ำเป็นบริษัทจดทะเบียนในหมวดอำหำรและเครื่องด่ืม หมวดพลังงำนและ

สำธำรณูปโภค หมวดเงินทุนและหลกัทรพัย ์บริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ ท่ีอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยี  
และกลุ่มบริกำร 

 

ด้ำนท่ี 4 มำตรกำรอ่ืนๆ ได้แก่ มำตรกำรท่ีเก่ียวข้องกบัภำษี: ส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจไทย ก ำลงัซ้ือในประเทศ และบริษทั

จดทะเบียน ขณะท่ี 45% - 69% ของ CEO คำดวำ่มำตรกำรกลุ่มน้ีส่งผลบวกต่อบริษทัจดทะเบียน 

 มำกกว่ำ 80% ของ CEO ท่ีตอบแบบสอบถำมคำดวำ่ นโยบำยหรอืมำตรกำรด้ำนภำษีทัง้ “การเลื่อนเวลายื่นแบบภาษี

ส าหรบันิตบิุคคลทุกประเภท” “การเลื่อนช าระภาษบีุคคลธรรมดาจาก 31 มนีาคม 63 เป็น 31 สงิหาคม 63” และ “การเพิม่

วงเงนิค่าลดหย่อนภาษบีุคคลธรรมดาจากค่าเบีย้ประกนัสขุภาพจาก 15,000 บาทเพิม่เป็น 25,000 บาท ส าหรบัปีภาษ ี2563” 

จะส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจไทยและก ำลงัซ้ือภำยในประเทศ (ภำพท่ี 25)   

 

ภำพท่ี 25 ผลกระทบจำกมำตรกำรอ่ืนๆ 

หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย CMRI TLCA และ TSD; N of 9M/2563 = 90 บรษิทั 

 

กำรเลื่อนเวลำยื่นแบบภำษีส ำหรบันิติบุคคลทุกประเภท 
 

 

กำรเลื่อนช ำระภำษีบุคคลธรรมดำ 
จำก 31 มีนำคม 63 เป็น 31 สิงหำคม 63
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ภำพท่ี 25 ผลกระทบจำกมำตรกำรอ่ืนๆ (ต่อ) 

กำรเพ่ิมวงเงินค่ำลดหย่อนภำษีบุคคลธรรมดำจำกค่ำเบีย้ประกนัสุขภำพ

 
ทีม่า: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย CMRI TLCA และ TSD; N of 9M/2563 = 90 บรษิทั 

 

 เมื่อพจิารณาผลกระทบของมาตรการอื่นๆ ต่อบรษิัทจดทะเบยีน ซึ่งมาตรการ   “กำรเลื่อนเวลำยื่นแบบภำษีส ำหรบันิติ

บุคคลทุกประเภท” มีสดัส่วนของ CEO ท่ีคำดว่ำจะได้รบัผลบวกสูงสุดเมื่อเทียบกบัมำตรกำรอ่ืนๆ ท่ี 69%  โดย

กระจำยในในเกือบทุกหมวดธุรกิจ โดยส่วนใหญ่เป็นบริษทัจดทะเบียนในหมวดพลงังำนและสำธำรณูปโภค หมวด 
อำหำรและเครื่องดื่ม หมวดพฒันำอสงัหำริมทรพัย ์หมวดเงินทุนและหลกัทรพัย ์หมวดประกนัภยัและประกนัชีวิต 

และบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ  

สรุปประเดน็พิเศษ: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างออกมาตรการเพื่อบรรเทา

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่ง  CEO ส่วนใหญ่คาดว่า

มาตรการต่างๆ จะส่งผลบวกต่อภาพรวมเศรษฐกจิ ตลาดการเงนิ และก าลงัซื้อ

ภายในประเทศ แต่ส่งผลบวกต่อกับบริษัทจดทะเบียนในสัดส่วนที่ต ่ ากว่า 

เนื่องจากขนาดหรือแรงของผลกระทบแต่ละมาตรการยังลงไม่ถึงบริษัทจด

ทะเบยีน อย่างไรกต็าม พบว่า 1) มาตรการทีบ่รษิทัจดทะเบยีนไดร้บัผลบวกจะ

เป็นมาตรการที่มีผลต่อเงินสด (การลดค่าใช้จ่ายหรือชะลอการจ่าย) อาท ิ

มาตรการลดค่าธรรมเนียมนายทะเบียน มาตรการลดการช าระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ของสถาบนัการเงนิ การเลื่อนเวลายื่นแบบภาษี

การเลื่อนช าระภาษบีุคคลธรรมดา ตามมาดว้ยมาตรการทีช่่วยลดค่าใชจ้่ายด าเนินงาน อาท ิการลดค่าส าหรบันิตบิุคคลทุกประเภท 

น ้าค่าไฟฟ้า เป็นตน้ และ 2) บรษิทัจดทะเบยีนทีไ่ดร้บัผลบวกทางออ้มจากมาตรการ กล่าวคอื CEO คาดว่าบางมาตรการทีส่ง่ผลให้

เมด็เงนิในมอืประชาชนเพิม่ขึน้และอ านาจซื้อที่เพิม่ขึน้จะส่งผลต่อรายได้ของบรษิัท โดยเฉพาะบรษิัทจดทะเบยีนที่มสีนิค้าหรอื

บริการเกี่ยวข้องกับด าเนินชีวิตชีวิตประจ าวัน อาทิ บริษัทจดทะเบียนในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดพลังงานและ

สาธารณูปโภค หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ หมวดพลังงานและ

สาธารณูปโภค เป็นตน้ 
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เอกสำรแนบ 1 เก่ียวกบักำรส ำรวจ CEO Survey  

 

 

 

 

 


