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CEO Survey: ราคาน้ ามันทีป่ รับลดและผลกระทบต่อ
บริ ษทั จดทะเบียนไทย
สุวสิ าส์ เผ่าเหลืองทอง
สุมติ รา ตัง้ สมวรพงษ์ Executive Summary
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จากการสารวจความคิ ดเห็นผูบ้ ริ หารบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เกี่ยวกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงราคา
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บริ ษทั จดทะเบียนร่วมตอบแบบสอบถาม 39 บริ ษทั คาดการณ์ ว่า ราคาน้ามัน
ในปี 2558 จะปรับตัวสูงขึน้ โดยเฉลีย่ จะอยู่ประมาณ 54 ดอลลาร์ สรอ. / บาร์เรล



ส่วนใหญ่คิดว่าการปรับตัวลดลงของราคาน้ามันเป็ นผลบวกต่อกิ จการ



กลยุทธ์การปรับตัวรับมือกับการลดลงของราคาน้ามันในตลาดโลก
o บริ ษทั ที่มีรายได้จากน้ามัน : ให้สาคัญกับการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการ
ผลิ ตและแรงงาน มากกว่าการลดการจ้างงานหรือปรับลดส่วนต่างราคา
o บริ ษทั ที่ มีต้นทุนจากการใช้น้ามันเป็ นปัจจัยการผลิ ต : ให้สาคัญกับ
การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตและแรงงาน และการปรับราคาสิ นค้า
(ปรับ ลดราคาสินค้าตามต้ นทุน ทีล่ ดลง) มากกว่าการขยายการลงทุนและ
การทาวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์



ข้อเสนอแนะทางนโยบาย
o กลุม่ ธุรกิ จที่ มี รายได้ จากน้ามัน และกลุ่มธุรกิ จที่ มี ต้นทุน จากการใช้
น้ามันเป็ นปัจจัยการผลิ ตโดยตรง: ให้ความสาคัญกับ การขับเคลือ่ นด้าน
นโยบาย ตัง้ แต่การให้สมั ปทาน การจัดสรรทรัพยากร การแข่งขัน การ
ส่งเสริมการลงทุน การเผยแพร่ขอ้ มูล การสนับสนุนการอนุรกั ษ์พลังงาน
o กลุม่ บริ ษทั ที่ไม่มีรายได้และต้นทุนการผลิ ตจากน้ามัน: ให้ความสาคัญ
กับผลประโยชน์ของประเทศ การกาหนด ราคาน้ามันทีเ่ หมาะสมสะท้อน
ต้นทุน การส่งเสริมพลังงานทางเลือก และกา รวางแผนด้านพลังงานใน
ระยะยาว

Disclaimers: รายงานนี้เป็ นส่วนหนึ่งของการสารวจความคิดเห็นของผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ เกีย่ วกับประเด็นการเปลีย่ นแปลงราคาน้ ามันในตลาดโลก โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจยั เพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(CMRI) และสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย (TLCA) ซึง่ ทาการสารวจในช่วงวันที่ 21 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558
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กลุ่มตัวอย่าง
 บริษทั จดทะเบียนร่วมตอบแบบสอบถามจานวน 39 บริษทั จาก 22
หมวดธุรกิจ มีมลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม 19% ของมูลค่า
ตลาดตามราคาตลาด (ณ สิน้ เดือนมกราคม 2558)
 กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
1) related group คือ บริษทั ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับน้ามัน ทัง้ ในแง่
รายได้จากน้ามัน และ / หรือ ต้นทุนการผลิตโดยตรงเป็ นน้ามัน จานวน
14 บริษทั และ
2) non-related group คือ บริษทั ทีไ่ ม่มรี ายได้และต้นทุนการผลิต
โดยตรงเกีย่ วกับน้ามัน จานวน 25 บริษทั
ภาพที่ 1 จานวนบริษทั ที่ตอบแบบสอบถาม แบ่งตามลักษณะของธุรกิ จที่เกี่ยวกับกับน้ามัน

ทีม่ า: การสารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหาร (Monthly CEO Survey) โดย CMRI และ TLCA

แนวโน้ มราคาน้ามันในปี 2558
 ในช่วงเดือนมกราคม 2558 ราคาน้ามันยังปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง
โดย ณ สิน้ เดือนมกราคม 2558 ราคาน้ามันอยู่ท่ี 48.64 ดอลลาร์
สรอ. / บาร์เรล
 อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียนส่วนใหญ่คาดว่า ราคาน้ามัน
ในปี 2558 จะปรับตัวเพิม่ ขึน้ อยู่ท่ี 51 - 60 ดอลลาร์ สรอ. / บาร์เรล
หรือเฉลีย่ ประมาณ 54 ดอลลาร์ สรอ. / บาร์เรล หรือคาดการณ์ว่า
ราคาน้ามันจะปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากปจั จุบนั (ภาพที่ 2)
ความกังวลใจต่อการลดลงของราคาน้ามัน
 ผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียนส่วนใหญ่คาดว่าการลดลงของราคาน้ามัน
ส่งผลบวกต่อกิจการ ทัง้ related group และ non-related group
(ภาพที่ 3)
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ภาพที่ 2 สถานการณ์และการคาดการณ์ราคาน้ามันในปี 2558

ทีม่ า: Bloomberg และการสารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหาร (Monthly CEO Survey) โดย CMRI และ TLCA

ภาพที่ 3 ความกังวลใจต่อการลดลงของราคาน้ามันของกลุ่มตัวอย่าง

ทีม่ า: การสารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหาร (Monthly CEO Survey) โดย CMRI และ TLCA
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กลยุทธ์การปรับตัวของ related group ต่อการปรับลดลงของราคา
น้ามัน
 related group ด้านรายได้: ให้ความสาคัญกับการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตและแรงงาน มากกว่าการลดการจ้างงานหรือปรับลดส่วนต่าง
ราคา (ภาพที่ 4)
 related group ด้านต้นทุนการผลิ ต: ให้ความสาคัญกับการเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตและแรงงาน และการปรับราคาสินค้า มากกว่า
การขยายการลงทุนและการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R & D)
(ภาพที่ 5)
ภาพที่ 4 กลยุทธ์การปรับตัวของบริษทั ที่มีรายได้เกี่ยวข้องกับน้ามันหรือทรัพยากร
(related group ด้านรายได้)
เพิม่ ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและแรงงาน

25%

75%

ลดการจ้างงาน

100%

ลงทุนวิจยั และพัฒนา( R&D )ในด้านต่างๆ

38%

38%

25%

ชะลอการลงทุนเพิม่

38%

38%

25%

ปรับลดส่วนต่างของราคา (margin)
ปรับลดต้นทุนด้านอื่นๆ
ใช้เครือ่ งมือทางการเงินเพือ่ ป้องกันความเสีย่ ง
ดาเนินการแล้ว

25%

13%

63%

50%

38%

63%
อยู่ระหว่างดาเนินการ

25%

13%
13%

ไม่อยู่ในแผน

ทีม่ า: การสารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหาร (Monthly CEO Survey) โดย CMRI และ TLCA

ภาพที่ 5 กลยุทธ์การปรับตัวของบริษทั ที่มีต้นทุนการผลิ ตโดยตรงเป็ นน้ามัน
(related group ด้านต้นทุนการผลิ ต)
เพิม่ ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและแรงงาน
ลงทุนวิจยั และพัฒนา( R&D )ในด้านต่างๆ
ขยายการลงทุน
ปรับราคาสินค้า
ใช้เครือ่ งมือทางการเงินเพือ่ ป้องกันความเสีย่ ง
ดาเนินการแล้ว

18%
9%
27%
18%
18%
27%
36%
อยู่ระหว่างดาเนินการ

73%

9%
64%
64%

27%
9%

45%
55%

ไม่อยู่ในแผน

ทีม่ า: การสารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหาร (Monthly CEO Survey) โดย CMRI และ TLCA
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ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
 ผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียนส่วนใหญ่ที่มีรายได้จากน้ามันหรือ
ทรัพยากร รวมทัง้ บริษทั จดทะเบียนที่มนี ้ามันเป็ นส่วนหนึ่ งของ
ต้นทุนการผลิ ต (related group) ให้ความสาคัญกับแนวทางใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวมและในระยะยาว รวมถึง
มุมมองต่อโครงสร้างอุตสาหกรรมในอนาคต
o การวางแผนนโยบายพลังงานสาหรับอนาคต อาทิ
 ส่งเสริมให้มกี ารใช้พลังงานทางเลือก / พลังงานทดแทน
อย่างต่อเนื่องด้วยวิธที เ่ี หมาะสม
 กาหนดโครงสร้างภาษีและราคาน้ามันให้เป็ นธรรม เพื่อให้
สะท้อนต้นทุนทีแ่ ท้จริง
 ส่งเสริมการอนุรกั ษ์และประหยัดพลังงาน
o การดูแลและสนับสนุนการเติ บโตของอุตสาหกรรมน้ามัน
และทรัพยากร
 ส่งเสริมการกากับ การสารวจ การพัฒนาและผลิต
ปิ โตรเลียมในประเทศให้มคี วามต่อเนื่องและเกิดประโยชน์
สูงสุด
 พัฒนาระบบขนส่งมวลชน ระบบราง ระบบท่อ เพื่อลด
ต้นทุนการขนส่ง
 ส่งเสริมให้มกี ารแข่งขันอย่างเป็ นธรรมในการดาเนินธุรกิจ
ปิ โตรเลียมในประเทศ อาทิ ลดการผูกขาดของต่างประเทศ
ลดผลประโยชน์ของบริษทั ในเครือต่างประเทศ เป็ นต้น
 สนับสนุนบริษทั ในประเทศให้มคี วามเข้มแข็งสามารถก้าว
สูเ่ วทีระดับโลก
 สนับสนุนองค์กรกากับให้ทาหน้าทีโ่ ดยอิสระ
 เผยแพร่ขอ้ มูลอย่างโปร่งใสและถูกต้องให้กบั ประชาชน
 ขณะที่บริษทั จดทะเบียนในกลุ่มที่ไม่มีรายได้จากน้ามันหรือ
ทรัพยากร และต้นทุนการผลิ ตที่เกี่ยวข้องกับน้ามัน (nonrelated group) ให้ความสาคัญกับผลประโยชน์ที่ประเทศชาติ จะ
ได้รบั จากอุตสาหกรรมพลังงาน และการบริหารต้นทุนของธุรกิ จ
ที่เกี่ยวเนื่ องกับน้ามัน
 เสนอให้ภาครัฐทบทวนและประเมินผลประโยชน์ทร่ี ฐั จะได้
จากการใช้ระบบสัมปทานหรือระบบแบ่งปนั ผลประโยชน์
 กาหนดราคาน้ามันให้สะท้อนต้นทุนทีแ่ ท้จริง สอดคล้อง
กับราคาน้ามันในตลาดโลก และมีความโปร่งใส เป็ นไป
ตามกลไกราคาตลาด
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 สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผูป้ ระกอบกิจการพลังงาน
ทดแทน (Alternative Energy)
 รณรงค์ให้ประชาชนและภาคธุรกิจ ใช้พลังงานอย่าง
ประหยัด ส่งเสริมพลังงานทางเลือก และวางแผนระยะยาว
เพื่อความมันคงทางพลั
่
งงานของประเทศ
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