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CEO Survey
• วัตถุประสงค์ของ CEO Survey
• ช่วงเวลาการสารวจ: 16 มกราคม - 5 มีนาคม 2558
• กลุ่มบริษทั จดทะเบียนที่ตอบแบบสอบถาม
• บริษทั จดทะเบียน 83 แห่ง จาก 23 หมวดธุรกิจ*: 68 บริษทั ใน SET และ 16 บริษทั ใน mai
• มี Market Cap รวม 40% ของตลาด (ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558)
จานวนบริ ษทั ที่ตอบแบบสอบถาม
(บริ ษทั )
83

77

ครัง้ ก่อน

ครัง้ ล่าสุด

Market Cap รวม
ของบริ ษทั ที่ตอบแบบสอบถาม
(% Market Cap ของตลาด)
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40

ครัง้ ก่อน

ครัง้ ล่าสุด
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บริษทั จดทะเบียนที่ร่วมตอบแบบสอบถาม
จานวนหมวดธุรกิจ
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CEO Survey โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิ จยั เพื่อตลาดทุน (CMRI) และสมาคมบริษทั จดทะเบียน (TLCA)
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3. มุมมองต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนา
สังคมของรัฐบาลชุดปัจจุบนั
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1. ภาพรวมเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม
ิจ
• 70% ของ CEO คาดว่าเศรษฐกิจในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 มีแนวโน้ มดีขึ้น แต่ความเชื่อมันในเศรษฐก
่
ไทยปรับลดลงจากการสารวจครัง้ ที่ผ่านมา
• 75% ของ CEO คาดว่าเศรษฐกิจปี 58 จะเติบโตมากกว่า 2%
การคาดการณ์ ทิศทางเศรษฐกิ จไทยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558

การคาดการณ์ อตั ราการเติ บโตของเศรษฐกิ จไทยในปี 2558
หน่วย: % ของบริษทั ทีต่ อบแบบสอบถาม

หน่วย: % ของบริษทั ทีต่ อบแบบสอบถาม; (..) ผลจากการสารวจครัง้ ก่อน

(77%)

(15%)
4%

20%

9%
3% - 4% มากกว่า 4%

การคาดการณ์ อตั ราเงินเฟ้ อในปี 2558

22%

46%

7%
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31%

5%
หดตัว น้ อยกว่า 2% 2% - 3%

66%

1%
(7%)
(1%)
(0%)
แย่ลงมาก แย่ลงบ้าง เหมือนเดิ ม ดีขึน้ บ้าง

35%

ดีขึน้ มาก

12%
น้ อยกว่า 1% 1% - 2%

33%
9%
2% - 3% มากกว่า 3%

1. ภาพรวมเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม
CEO ส่วนใหญ่มองภาพการเติบโตของเศรษฐกิจตามความเป็ นจริงทางธุรกิจมากขึ้นมากกว่าในช่วง 6 เดือนที่
ผ่านมา ที่ให้ความสาคัญกับเสถียรภาพการเมือง โดยคิดว่า นโยบายการคลังและการใช้จา่ ยของภาครัฐและ
ราคาน้ามันที่ปรับตัวลดลงจะเป็ นปัจจัยสนับสนุนที่สาคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วง 6 เดือนแรก
ของปี 2558
ปัจจัยสนับสนุนต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย 7 อันดับแรก
หน่วย: % ของความถีร่ วมในการตอบแบบสอบถาม

นโยบายการคลัง และการใช้ จ่ า ยภาครัฐ

21

ราคาน้า มัน

7
14

กาลัง ซื้ อ ภายในประเทศ

3

เศรษฐกิ จโลก

2

การท่ อ งเที่ ย ว

2
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เสถี ย รภาพทางการเมื อ ง

ค่ า เงิ นบาท

Rank ครัง้ ก่อน
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1. ภาพรวมเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม
CEO ส่วนใหญ่มองว่า 3 ปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจยังคงเหมือนกับการสารวจครังที
้ ่ผ่านมา
คือ กาลังซื้อในประเทศ หนี้ สินภาคครัวเรือน และเสถียรภาพการเมือง
ปัจจัยเสี่ยงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย 7 อันดับแรก
หน่วย: % ของความถีร่ วมในการตอบแบบสอบถาม

กาลัง ซื้ อ ภายในประเทศ

16

หนี้ สิ นภาคครัว เรื อ น
5

นโยบายการคลัง และค่ า ใช้ จ่ า ยภาครัฐ
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10
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เศรษฐกิ จโลก

ต้ น ทุ น ค่ า จ้ า งแรงงาน

8

8

เสถี ย รภาพทางการเมื อ ง
ค่ า เงิ นบาท

Rank ครัง้ ก่อน

รองลงมา
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1. ภาพรวมเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม
65% ของ CEO มองว่าแนวโน้ มอุตสาหกรรมในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 จะดีขนึ้ แต่ไม่ดีเท่ากับผลจากการ
สารวจครัง้ ก่อนที่อยู่ที่ 77%
แนวโน้ มอุตสาหกรรม ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558
หน่วย: % ของบริษทั ทีต่ อบแบบสอบถาม; (..) ผลจากการสารวจครัง้ ทีผ่ ่านมา

(70%)

(7%)
2%

63%
22%

1%
(0%)

12%
(11%)

(12%)

แย่ลงมาก แย่ลงบ้าง เหมือนเดิ ม ดีขึน้ บ้าง

ดีขึน้ มาก
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1. ภาพรวมเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม
สิ่งที่ CEO ให้มุมมองเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจเพิ่มเติม นอกเหนื อจากแบบสอบถาม
• ความไม่ชดั เจนและความไม่แน่ นอนของนโยบายภาครัฐ ที่ไม่ใช่เรื่องการคลัง อาทิ
• อนาคตและนโยบายของ กสทช.
• นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจ
• การเร่งเบิกจ่ายตามงบประมาณ
• การชะลอตัวของโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ
• ความไม่เท่าเทียมกันและความไม่เสมอภาคในด้านการแข่งขัน
• การทุ่มตลาดของจีน
• ประเด็นเรื่องกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแข่งขัน
• โครงสร้างภาษี ของวัตถุดิบนาเข้า สูงกว่าสินค้าสาเร็จรูปที่เข้าประเทศไทย
ทาให้ขาดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากจีน
• ไม่มีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ผลิตในเรื่องความปลอดภัย เช่น สารโลหะหนัก ใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็ นต้น
• การสนับสนุนนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ทีม่ า: CEO Survey โดย CMRI & TLCA
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1. สรุป - ภาพรวมเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม

• CEO มองว่าเศรษฐกิจไทยแม้มีแนวโน้ มที่ดีขึ้น แต่มีความเชื่อมันน้
่ อยกว่าการสารวจครัง้ ก่อน

• ปัจจัยสนับสนุนในการดาเนินธุรกิจที่สาคัญในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 นอกจากนโยบายการคลัง
และการใช้จา่ ยของภาครัฐและเสถียรภาพการเมืองแล้ว ราคาน้ามันที่ปรับตัวลดลงจะเป็ นปัจจัย
สนับสนุนที่สาคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ
• ปัจจัยเสี่ยงยังคงเป็ นกาลังซื้อภายในประเทศ ภาระหนี้ สินครัวเรือน และเสถียรภาพการเมือง
นอกจากนี้ เรื่องความชัดเจนของนโยบายต่างๆ ของภาครัฐ การกระตุ้นเศรษฐกิจ การไม่เท่าเทียมกัน
ของการแข่งขัน ก็เป็ นปัจจัยที่ CEO คาดว่ามีผลต่อการดาเนินธุรกิจในปี 2558

10

หัวข้อนาเสนอ
1. ภาครวมเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม
2. การดาเนินธุรกิจ
3. มุมมองต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนา
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2. การดาเนินธุรกิจ
CEO ส่วนใหญ่มองว่าผลการดาเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 มีแนวโน้ มดีขึ้น โดย 56% ของ CEO คาดว่า
รายได้ของธุรกิจในปี 2558 จะเติบโตมากกว่า 6% และ 36% คาดว่าธุรกิจจะเติบโตมากกว่า 9%
การคาดการณ์ผลการดาเนินงาน
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558

การคาดการณ์การเติบโตของรายได้ของธุรกิจในปี 2558

หน่วย: % ของบริษทั ทีต่ อบแบบสอบถาม;
(..) ผลจากการสารวจครัง้ ทีผ่ ่านมา

หน่วย: % ของบริษทั ทีต่ อบแบบสอบถาม

(79%)

36%

72%

18%
(11%)
แย่ลง

13%

12%

10%

20%

19%

(10%)
เหมือนเดิ ม

ดีขึน้

หดตัว

เติ บโตน้ อยกว่า
3%

3% - 6%

6% - 9%

มากกว่า 9%
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2. การดาเนินธุรกิจ
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 CEO คาดว่า สภาพคล่องและระดับการจ้างงานอยู่ในระดับใกล้เคียงกับการสารวจ
ครัง้ ก่อน ขณะที่คาดการณ์ว่าราคาวัตถุดิบจะปรับตัวลดลง (ส่วนหนึ่ งเป็ นผลจากราคาน้ามันที่ปรับตัวลดลง) ซึ่ง
ส่งผลต่อการปรับลดลงของราคาสินค้าและบริการ
แนวโน้ มธุรกิจในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558
สภาพคล่อง

หน่วย: % ของบริษทั ทีต่ อบแบบสอบถาม

ระดับการจ้างงาน

ครัง้ ล่าสุด

7

71

22

9

63

28

ครัง้ ก่อน

7

70

23

7

64

29

ราคาสินค้าและบริการ
ครัง้ ล่าสุด
ครัง้ ก่อน

19
14

ราคาวัตถุดิบ

64

17

52

34

ลดลง

27

5

ไม่เปลี่ยนแปลง

53

48

20

47

เพิ่มขึ้น
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2. การดาเนินธุรกิจ
ระดับความกังวลใจต่อปัจจัยในการดาเนินธุรกิจในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558
หน่วย: % ของบริษทั ทีต่ อบแบบสอบถาม

Rank ครัง้ ก่อน

ผลจากการสารวจครัง้ ล่าสุด ไตรมาส 1/2558
กาลังซื้อภายในประเทศ

25

การขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ/เฉพาะด้าน
ต้นทุนการผลิ ต
นโยบายการปฏิ รปู เศรษฐกิ จ/ประเทศ
เศรษฐกิ จประเทศคู่ค้า/การเปิ ดเสรีการค้า การลงทุน
ค่าเงิ นบาท
สิ นเชื่อระยะยาว
สิ นเชื่อระยะสัน้
กระแสความรับผิดชอบต่ อสังคม
อัตราดอกเบีย้

กังวลใจ

กังวลใจมาก

ไม่กงั วล

51
13 8 2
20
35
43
1 1
6
46
29
19
13 32
23
28 4
32
23 2
6 36
5 26
53
16
2 14
77
5
81
6
2 11
54
29 5
2 10
68
23
2 7
น่ าจะมีผลบวก

2
1
3
7
5
4
9
1
0
8
6

น่ าจะมีผลบวกมาก

ทีม่ า: CEO Survey โดย CMRI & TLCA

14

2. การดาเนินธุรกิจ - กลยุทธ์การปรับตัว
CEO ยังคงเน้ นการปรับประสิทธิภาพการดาเนินงาน ขณะเดียวกันก็ให้ความสาคัญกับการวิจยั และพัฒนาสินค้า
ให้สอดคล้องกับความต้องการปัจจุบนั เพื่อตอบสนองตลาดเฉพาะกลุ่ม
แนวทางการรับมือความไม่แน่ นอนของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
1. ด้านประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต/บริ การ

เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ
การผลิ ตและแรงงาน

เพิ่ มมูลค่าเพิ่ ม
ให้สินค้าและบริ การ

ทีม่ า: CEO Survey โดย CMRI & TLCA

2. ด้านการตลาด

ปรับราคาสิ นค้า

ทาการวิ จยั
และพัฒนาผลิ ตภัณฑ์

ขยาย
ตลาดส่งออก

สีเข้ม แสดงถึง มาตรการทีด่ าเนินการแล้วหรืออยู่ระหว่างดาเนินการ (1)
สีอ่อน แสดงถึง มาตรการทีไ่ ม่อยู่ในแผนการดาเนินการ (2)
% คานวณจาก (1) / (1) + (2)

ทาการตลาด
แบบเจาะจง
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2. การดาเนินธุรกิจ - กลยุทธ์การปรับตัว
CEO มุ่งบริหารจัดการภายใน อาทิ การปรับโครงสร้างธุรกิจ มากกว่าการขยายด้านการลงทุน
แนวทางการรับมือความไม่แน่ นอนของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
หน่วย: % ของบริษทั ทีต่ อบแบบสอบถาม

3. ด้านการลงทุน

ขยายการลงทุน
ในต่างจังหวัด

ขยายการลงทุน
ในต่างประเทศ

4. ด้านการปรับตัวทางธุรกิ จ

ชะลอการลงทุน

ทีม่ า: CEO Survey โดย CMRI & TLCA

ลดการจ้างงาน ปรับโครงสร้างกิ จการ
ด้วยตนเอง

ควบรวมกิ จการ
หรือร่วมลงทุน

สีเข้ม แสดงถึง มาตรการทีด่ าเนินการแล้วหรืออยู่ระหว่างดาเนินการ (1)
สีอ่อน แสดงถึง มาตรการทีไ่ ม่อยู่ในแผนการดาเนินการ (2)
% คานวณจาก (1) / (1) + (2)
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2. การดาเนินธุรกิจ
แนวทางการรับมือความไม่แน่ นอนของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก (Open-end question)
• ติ ดตามสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างใกล้ชิด และพร้อมปรับกลยุทธ์สอดรับกับสถานการณ์
• ประสานงานในการทางานกับภาครัฐอย่างใกล้ชิด
• บริ หารธุรกิ จเชิ งกลยุทธ์มากยิ่ งขึน้ โดยปรับปรุงกระบวนการผลิ ตและจัดจาหน่ ายให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
สูงสุด
• กาหนดการเติบโตของธุรกิจให้เหมาะสม / เสริมสร้างและเพิม่ พันธมิตรทางธุรกิจ / ปรับเปลีย่ นแผนธุรกิจทุก 3 - 6 เดือน
• ขยายธุรกิจ / กระจายการทาธุรกิจปลายน้ า-ต้นน้า
• ปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารภายใน
• ใช้ประโยชน์จากเงินทุนไหลเข้า
• บริ หารการเงิ นโดยมุ่งการประหยัดต้นทุน
• จัดหาแหล่งเงินทีม่ ตี น้ ทุนทีเ่ หมาะสม / รักษาสภาพคล่อง
• ควบคุมและลดค่าใช้จา่ ย / ต้นทุนการดาเนินงานทีไ่ ม่จาเป็น / ลงทุนในโครงการทีช่ ว่ ยประหยัดค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
พลังงาน เป็ นต้น
• พัฒนาบุคลากร
• สร้างแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน
• พัฒนาบุคลากรเพือ่ ทางานต่างประเทศและขยายงานต่างประเทศ
ทีม่ า: CEO Survey โดย CMRI & TLCA
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2. การดาเนินธุรกิจ - การส่งออก
ตลาดส่งออก 3 อันดับแรก
ของบริษทั จดทะเบียนที่ทาธุรกิจส่งออก

รายได้ส่งออกต่อรายได้รวม
หน่วย: % ของบริษทั ทีต่ อบแบบสอบถาม

16%

รายได้ส่งออกน้ อยกว่า 20%

14%

ไม่ได้ส่งออก

60%

รายได้ส่งออก ในช่วง 20 - 50%

10%

รายได้ส่งออก มากกว่า 50%

หน่วย: % ความถีข่ องการตอบแบบสอบถามของบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นธุรกิจส่งออก

ASEAN-5
CLMV
16%
Other Countries
16%
USA
11%
Europe
10%
Middle-East
8%
China
7%
Japan 5%
Korea 1%

26%

แนวโน้ มการส่งออกในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 (%) หน่วย: % ของบริษทั ทีต่ อบแบบสอบถาม
ครัง้ ล่าสุด

16

42

42
แย่ลง

ทีม่ า: CEO Survey โดย CMRI & TLCA

ครัง้ ก่อน 6
เหมือนเดิ ม

28

66

ดีขึน้
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2. การดาเนินธุรกิจ - การให้บริการลูกค้าต่างประเทศ
ประมาณ 40% ของบริษทั จดทะเบียนมีรายได้จากการให้บริการลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นลูกค้าใน
ASEAN ทัง้ กลุ่ม ASEAN-5 และ CLMV

รายได้จากการให้บริการลูกค้าต่างประเทศต่อรายได้รวม
หน่วย: % ของบริษทั ทีต่ อบแบบสอบถาม

กลุ่มลูกค้าต่างประเทศที่
บริษทั จดทะเบียนให้บริการ

หน่วย: % ความถีข่ องการตอบแบบสอบถามของบริษทั ทีใ่ ห้บริการลูกค้าต่างประเทศ

30%

ASEAN-5
CLMV
ไม่ได้ให้บริ การ
ลูกค้าต่ างประเทศ

31%

รายได้น้อยกว่า 20%

Other Countries
Europe
China

59%
5%

5%

USA
รายได้ ในช่วง 20 - 50%

รายได้ มากกว่า 50%

Middle-East
Japan

19%
12%
10%
8%
7%
7%
7%

ทีม่ า: CEO Survey โดย CMRI & TLCA
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2. การดาเนินธุรกิจ - การลงทุน
65% ของ CEO ทัง้ หมด คาดว่า มีแนวโน้ มลงทุนเพิ่มขึ้น แต่สดั ส่วนลดลงจากการสารวจครัง้ ก่อนที่อยู่ที่ 82%
ผลจากความไม่แน่ นอนของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
แนวโน้ มการลงทุนในปี 2558
หน่วย: % ของบริษทั ทีต่ อบแบบสอบถาม

ครัง้ ล่าสุด

ครัง้ ก่อน

29%

52%

15%
ลดลงมาก

64%
ลดลงบ้าง

เท่าเดิ ม

13%

65%

18%

82%

เพิ่ มขึน้ บ้าง

เพิ่ มขึน้ มาก

ทีม่ า: CEO Survey โดย CMRI & TLCA
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2. การดาเนินธุรกิจ - แหล่งเงินทุน
CEO ส่วนใหญ่ใช้กาไรสะสมในการเป็ นแหล่งเงินลงทุนของกิจการ รองลงมาคือ สินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์
และการออกหุ้นกู้ภายในประเทศ
แผนระดมทุนของบริษทั จดทะเบียน
หน่วย: % ของการตอบแบบสอบถาม

ใช้กาไรสะสม

24

ขอสิ นเชื่อจากธนาคารในประเทศ
2

เพิ่ มทุนโดยระดมทุนจากผูถ้ ือหุ้นใหม่
การเปิ ดให้มีธรุ กิ จเข้าร่วมทุน Joint Venture
แปลงสภาพสิ นทรัพย์หรือขายสิ นทรัพย์
ขอสิ นเชื่อจากธนาคารต่างประเทศ

19

7

7

14

8

6

33

9

11

ออกหุ้นกู้ภายในประเทศ
เพิ่ มทุนจากผูถ้ ือหุ้นเดิ ม (right offering)

Rank ครัง้ ก่อน

30

2
1

3
4

2 6

6

6

2 2

4
8

1 1

7

4
2

4

แผนระดมทุนหลัก

แผนระดมทุนรอง

ทีม่ า: CEO Survey โดย CMRI & TLCA
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2. การดาเนินธุรกิจ - การลงทุนในต่างประเทศ
53% ของบริษทั จดทะเบียนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่ง 70% ของ บจ. ที่ลงทุนต่างประเทศทัง้ หมดมีการลงทุน
น้ อยกว่า 20% ของเงินลงทุนรวม และประมาณ 48% มีแนวโน้ มการลงทุนเพิ่มขึ้นในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558

การลงทุนในต่างประเทศ

สัดส่วนเงินลงทุนในต่างประเทศ

กลยุทธ์การลงทุนต่างประเทศ

หน่วย: % ของบริษทั ทีต่ อบแบบสอบถาม

หน่วย: % ของบริษทั ทีล่ งทุนต่างประเทศ

หน่วย: % ของบริษทั ทีล่ งทุนต่างประเทศ

9%

47%

53%

ลงทุนในต่างประเทศ
ไม่ลงทุนในต่างประเทศ
ทีม่ า: CEO Survey โดย CMRI & TLCA

11%

21%

2%

39%
70%

< 20% ของเงิ นลงทุนรวม
ในช่วง 20% - 50%
> 50% ของเงิ นลงทุนรวม

48%
ไม่ลงทุนเพิ่ ม
ลงทุนเพิ่ ม
ชะลอบางประเทศ & ลงทุนเพิ่ มบางประเทศ
ชะลอการลงทุน
22

2. การดาเนินธุรกิจ - การลงทุนในต่างประเทศ
บริษทั จดทะเบียนส่วนใหญ่ลงทุนในกลุ่ม ASEAN และมีการกระจายการลงทุนไปยังจีน ยุโรป สหรัฐอเมริกา เป็ นต้น
โดยมีเป้ าหมายการลงทุนในช่วง 1 ปี ข้างหน้ าใน ASEAN จีน ญี่ปนุ่ ไต้หวัน ออสเตรเลีย อินเดีย ฯลฯ
ประเทศที่บริษทั จดทะเบียนลงทุน
หน่วย: % ของบริษทั ทีต่ อบแบบสอบถาม

33%
33%

ASEAN-5
CLMV
China
Europe
USA
Middle-East

กลยุทธ์การลงทุนในต่างประเทศและประเทศเป้ าหมาย
กลยุทธ์
ลงทุนเพิ่ ม

12%
8%
6%
3%

Japan 3%
Australia 2%
ทีม่ า: CEO Survey โดย CMRI & TLCA

ชะลอการลงทุน

รายละเอียด
CLMV: เมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนาม ลาว
ASEAN-5 โดยเฉพาะอิ นโดนี เซีย
จีน ญี่ปนุ่ ไต้หวัน
ออสเตรเลีย
อิ นเดีย
แอฟริ กา
ตะวันออกกลาง
ยุโรป
อเมริ กาเหนื อ อเมริ กาใต้
ASEAN-5 ในสิ งคโปร์ ฟิ ลิ ปปิ นส์
CLMV: ลาว กัมพูชา
จีน
สหรัฐอเมริ กา
23

2. การดาเนินธุรกิจ - exposure ต่างประเทศ
76% ของบริษทั จดทะเบียนมี exposure กับต่างประเทศ ทัง้ จากการลงทุนในต่างประเทศ การส่งออก และการ
ให้บริการลูกค้าต่างประเทศ
การลงทุนต่างประเทศ

หน่วย: บริษทั

10
16
10
8
9 6 4
การส่งออก
รวม 63 บริษทั

การให้บริ การลูกค้า
ต่างประเทศ

บริษทั จดทะเบียนที่มี exposure กับต่างประเทศ

24%

76%
มี

ไม่มี

ทีม่ า: CEO Survey โดย CMRI & TLCA

24

2. การดาเนินธุรกิจ - exposure ต่างประเทศ
83% ของบริษทั จดทะเบียนที่มี exposure กับต่างประเทศมีการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน โดยเครื่องมือส่วนใหญ่ที่เลือกใช้ ได้แก่ Forward Contract และ Natural Hedge
การใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษทั จดทะเบียนใช้
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558

หน่วย: % ของบริษทั ทีม่ ี exposure ต่างประเทศ
การใช้เงิ นตรา
ต่างประเทศคู่ค้า
สาคัญนอกจาก
ดอลลาร์ สรอ.
6% (8%)

17%
83%
ใช้เครื่องมือบริ หารฯ
ไม่ใช้เครื่องมือบริ หารฯ
ทีม่ า: CEO Survey โดย CMRI & TLCA

เปิ ดบัญชีเงิ นฝาก
สกุลเงิ นตรา
ต่างประเทศ
13% (17%)

ทาสัญญาซื้อขาย
ดอลลาร์ล่วงหน้ า
(USD Futures)
6% (8%)

บริหารรายได้กบั
รายจ่ายที่เป็ น
เงิ นตราต่างประเทศ
ให้สอดคล้องกัน
(Natural Hedge)
37% (27%)

หน่วย: % ของจานวนการตอบทัง้ หมด
(..) สัดส่วนจากการสารวจครัง้ ก่อน

ทาสัญญาซื้อขาย
เงิ นตราต่างประเทศ
ล่วงหน้ า(Forward
Contract & Options)
38% (40%)
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2. การดาเนินธุรกิจ - สภาพคล่องธุรกิจ
บริษทั จดทะเบียนส่วนใหญ่ไม่ประสบปัญหาเรื่องการจัดหาเงินทุน (financing) และการจ่ายชาระคืนเงินกู้ของ
บริษทั จดทะเบียน (debt repayment) ขณะที่บางบริษทั เริ่มประสบปัญหาด้านความสามารถในการสร้างรายได้
เพิ่มเติม โดยเริ่มมียอดขายจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า
0%

Financing

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

การขอสิ นเชื่อระยะสัน้ จากธนาคาร
การขอสิ นเชื่อระยะยาวจากธนาคาร
วงเงิ นสิ นเชื่อถูกจากัด/ไม่เพียงพอ

การชาระคืนเงิ นกู้ของบริ ษทั ท่านแก่ธนาคาร

Debt
repayment

การชาระเงิ นคืนของลูกหนี้ การค้า
สิ นเชื่อทางการค้าที่ให้กบั ลูกค้าในประเทศ
สิ นเชื่อทางการค้าที่ให้กบั ลูกค้าต่างประเทศ

37%
23%
10%

ความยืดหยุ่นจากธนาคารในการชาระคืนเงิ นกู้
ยอดขายที่ลดลงจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิ จประเทศคู่ค้า
ประสบปัญหามาก

31%
ประสบปัญหาบ้าง

ไม่ประสบปัญหา
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2. สรุป - การดาเนินธุรกิจ
• บริษทั จดทะเบียนกว่าครึ่งที่ตอบแบบสอบถามคาดว่าในปี 2558 จะมีการเติบโตของรายได้มากกว่า 6%

• กลยุทธ์การปรับตัว: CEO เน้ นปรับประสิทธิภาพการดาเนินงาน การวิจยั และพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับ
ความต้องการปัจจุบนั เพื่อเจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม และมุ่งบริหารจัดการภายใน อาทิ การปรับโครงสร้างธุรกิจ
มากกว่าการขยายด้านการลงทุน
• 42% ของ CEO มองว่า แนวโน้ มการส่งออกในปี 2558 จะทรงตัว ขณะที่อีก 42% มองว่ามีแนวโน้ มเพิ่มขึ้น โดย
ตลาดส่งออกที่สาคัญ คือ ASEAN-5 และ CLMV
• ด้านการลงทุน 65% ของ CEO ทัง้ หมด มีแนวโน้ มที่จะลงทุนเพิ่มขึ้น แต่ลดลงจากครัง้ ก่อนที่อยู่ที่ 82% ของ
CEO ทัง้ หมด ทัง้ นี้ จากความไม่แน่ นอนของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก โดยส่วนใหญ่ใช้กาไรสะสม

• สาหรับการลงทุนต่างประเทศ พบว่า 48% ของ CEO คาดว่าแนวโน้ มการลงทุนในปี 2558 จะเพิ่มขึ้น
• เมื่อพิจารณา exposure กับต่างประเทศ ทัง้ จากการลงทุน บริการลูกค้าต่างประเทศ และการส่งออก พบว่า
76% ของบริษทั ทัง้ หมดมี exposure กับต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่ใช้ Forward Contract และ Natural Hedge
ในการบริหารความเสี่ยง
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หัวข้อนาเสนอ
1. ภาครวมเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม
2. การดาเนินธุรกิจ
3. มุมมองต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนา
สังคมของรัฐบาลชุดปัจจุบนั
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3. มุมมองต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมของ
รัฐบาลชุดปัจจุบนั
CEO ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมของรัฐบาลชุดปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเร่งพัฒนาสาธารณูปโภค การปฏิรปู พลังงาน และการปฏิรปู รัฐวิสาหกิจ
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ไม่เห็นด้วย
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88
82
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ไม่มคี วามเห็น

เห็นด้วย
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