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ผลสำรวจควำมคิ ดเห็นผูบ้ ริ หำรบริ ษทั จดทะเบียน
(CEO Survey): Economic outlook
สุมติ รา ตัง้ สมวรพงษ์ เดือนเมษำยน - กันยำยน 2558
สุวสิ าส์ เผ่าเหลืองทอง
ฝา่ ยวิจยั

Executive Summary

การสารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
15 กรกฎาคม 2558 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เกีย่ วกับมุมมองต่อเศรษฐกิจไทย ตลอดจนปจั จัยสนับสนุ นและปจั จัย
เสี่ยงในการดาเนิน ธุร กิจในช่วงเดือนเมษายน - กัน ยายน 2558 ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนร่ว มตอบ
Researchdepartment@set.or.th แบบสอบถาม 60 บริษทั สรุปได้ดงั นี้


ผูบ้ ริ หารบริ ษทั จดทะเบียน (CEO) ส่วนใหญ่คาดการณ์ ว่าเศรษฐกิ จไทยในช่วง
เดือนเมษายน - กันยายน 2558 มีแนวโน้ มดีขนึ้ แต่ด้วยความเชื่อมันน้
่ อยกว่าการ
สารวจครัง้ ที่ ผ่านมา โดยผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียนส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในปี
2558 จะเติบโตมากกว่า 2%



ผูบ้ ริ หารคาดว่าปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยเสี่ยงยังคงมาจากภายในประเทศจะมีผล
ต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิ จมากกว่าปัจจัยภายนอกประเทศ
o ปัจจัยสนับสนุน: ผูบ้ ริหารคาดว่านอกจากนโยบายการคลังและการใช้จ่าย
ภาครัฐและเสถียรภาพการเมืองแล้ว “การท่องเทีย่ ว” จะเป็นเครือ่ งจักรสาคัญ
ในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ นอกจากนี้ CEO ยังมองว่า กาลังซื้อภายใน
ประเทศ เศรษฐกิจโลก ราคาน้ ามัน และค่าเงินบาท ยังคงเป็ นปจั จัยสาคัญที่
สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจไทย
o ปัจจัยเสี่ยง: ผูบ้ ริหารส่วนใหญ่คาดว่าการดาเนินอย่างเป็นรูปธรรมในด้าน
นโยบายและค่าใช้จ่ายภาครัฐ มีความสาคัญเพิม่ มากขึน้ ขณะทีป่ ญั หาหนี้สนิ
ครัวเรือนและกาลังซือ้ ภายในประเทศ CEO ยังคงให้ความสาคัญต่อเนื่อง
นอกจากนี้ CEO คาดว่า ความผันผวนของราคาน้ ามันเป็ นปจั จัยเสีย่ งทีม่ ี
ั ย
ความสาคัญเพิม่ ขึน้ ขณะทีเ่ สถียรภาพการเมืองและเศรษฐกิจโลกเป็ นปจจั
เสีย่ งความสาคัญลดลง



ผู้บริ หารคาดว่าแนวโน้ มอุตสาหกรรมและธุรกิ จในช่วงเดือนเมษายน - กันยายน
2558 จะดีขึ้น แต่จะดี ขึ้นในสัดส่ วนที่ น้อยกว่าการสารวจครัง้ ที่ ผ่านมา โดยมีความ
วิตกกังวลเรือ่ งต้นทุนการผลิต นโยบายเศรษฐกิจประเทศ เศรษฐกิจของคู่คา้ ค่าเงินบาท
และสินเชื่อระยะสัน้ เพิม่ มากขึน้ ขณะทีป่ ญั หาเรื่องการขาดแคลนแรงงานฝี มอื ยังคงเป็ น
ั ยที่ CEO มีความกังวลอยู่
ปจจั

Disclaimers: รายงานนี้เป็ นส่วนหนึ่งของการสารวจความคิดเห็นของผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจยั เพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (CMRI) และสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย (TLCA) ซึง่ ทา
การสารวจในช่วงวันที่ 15 เมษายน - 12 มิถุนายน 2558
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15 กรกฎาคม 2558
เกี่ยวกับการสารวจความคิ ดเห็นของผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน
(CEO Survey)
วัตถุประสงค์ กลุม่ ตัวอย่าง และช่วงเวลาในการสารวจ
 สถาบันวิจยั เพื่อตลาดทุน (CMRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ร่วมมือสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย (TLCA) ในการสารวจความ
คิดเห็นของผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็ น
รายไตรมาส เพื่อทราบมุมมองจากผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เกีย่ วกับภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจ ในช่วง
เดือนเมษายน - กันยายน 2558
 ในการสารวจความคิดเห็นในครัง้ นี้ มีบริษทั จดทะเบียนร่วมตอบ
แบบสอบถาม 60 บริษทั จาก 23 หมวดธุรกิจ เป็ นบริษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 46 บริษทั และเป็ นบริษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 14 บริษทั
 การสารวจความคิดเห็นจัดทาขึน้ ในช่วงวันที่ 15 เมษายน - 12
มิถุนายน 2558
แนวโน้ มเศรษฐกิ จไทย
ผูบ้ ริหำรบริษทั จดทะเบียน (CEO) คำดว่ำ เศรษฐกิ จในช่วงเมษำยน –
กันยำยน 2558 มีแนวโน้ มดีข้ นึ แต่ควำมเชือ่ มันในเศรษฐกิ
่
จไทยของ
กลุ่มผูบ้ ริหำรปรับลดลงจำกกำรสำรวจครังที
้ ผ่ ำ่ นมำ โดย ส่วนใหญ่
คำดว่ำอัตรำกำรเติ บโตทำงเศรษฐกิ จไทยของปี 2558 จะยังคงเติ บโต
แต่ในอัตรำทีน่ ้ อยกว่ำกำรสำรวจครังก่
้ อน
 61% ของ CEO ทีต่ อบแบบสอบถาม คาดการณ์ว่าทิศทางเศรษฐกิจ
ไทยในช่วงเดือนเมษายน - กันยายน 2558 จะดีขน้ึ ซึง่ เป็ นจานวนที่
ลดลงจาก 70% ของ CEO ทีร่ ่วมตอบแบบสอบถามการสารวจครัง้ ก่อน
(ภาพที่ 1)
 จากการสารวจครัง้ นี้ CEO คาดการณ์ว่า อัตราการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจไทยในปี 2558 จะเติบโตน้อยกว่าการคาดการณ์จากการ
สารวจครัง้ ก่อน โดย 68% คาดการณ์อตั ราการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจไทยในปี 2558 จะสูงกว่า 2% ขณะทีก่ ารสารวจครัง้ ก่อน
75% คาดการณ์อตั ราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2558 จะ
สูงกว่า 2% (ภาพที่ 2)
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ภาพที่ 1 การคาดการณ์ทิศทางเศรษฐกิ จไทยในช่วง 6 เดือน
หน่วย: % ของบริษทั ทีต่ อบแบบสอบถาม
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ภาพที่ 2 การคาดการณ์อตั ราการเติ บโตของเศรษฐกิ จไทยในปี 2558
หน่วย: % ของบริษทั ทีต่ อบแบบสอบถาม
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15 กรกฎาคม 2558
ปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยเสี่ยงต่อการขยายตัวของเศรษฐกิ จไทย
ในช่วงเดือนเมษายน - กันยายน 2558 ยังคงเป็ นปัจจัยภายใน
ประเทศมากกว่าปัจจัยภายนอกประเทศเช่นเดียวกับการสารวจครัง้
ก่อน
 ปัจจัยสนับสนุนต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิ จของไทย พบว่า
CEO คาดว่าการท่องเที่ยวจะเป็ นปัจจัยสาคัญในการขับเคลือ่ น
เศรษฐกิ จไทย ร่วมกับนโยบายการคลังและการใช้จ่ายภาครัฐ
และเสถียรภาพการเมือง นอกจากนี้ CEO ยังมองว่า กาลังซือ้
ภายในประเทศ เศรษฐกิจโลก ราคาน้ามัน และค่าเงินบาท ยังคงเป็ น
ปจั จัยสาคัญทีส่ นับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในช่วงเดือน
เมษายน - กันยายน 2558 (ภาพที่ 3)
 ปัจจัยเสี่ยงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิ จของไทย พบว่า CEO
ส่วนใหญ่คาดว่าการดาเนิ นอย่างเป็ นรูปธรรมในด้านนโยบาย
และค่าใช้จา่ ยภาครัฐมีความสาคัญเพิ่มมากขึน้ ขณะทีป่ ญั หาหนี้สนิ
ครัวเรือนและกาลังซือ้ ภายในประเทศ CEO ยังคงให้ความ สาคัญ
ต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน CEO คาดว่า ความผันผวนของราคาน้ามันเป็ น
ปจั จัยเสีย่ งทีม่ คี วามสาคัญเพิม่ ขึน้ ขณะทีเ่ สถียรภาพการเมืองและ
ั ยเสีย่ งที่ CEO ให้ความสาคัญลดลง (ภาพที่ 4)
เศรษฐกิจโลกเป็ นปจจั

แนวโน้ มอุตสาหกรรมและธุรกิ จของบริษทั จดทะเบียนไทย
CEO ส่วนใหญ่คาดการณ์วา่ แนวโน้ มอุตสาหกรรมและธุรกิ จในช่วง
เดือนเมษายน - กันยายน 2558 ยังดีขนึ้ แต่ในสัดส่วนที่น้อยกว่าการ
สารวจครังที
้ ่ ผา่ นมา
 62% ของ CEO คาดการณ์ว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมจะปรับตัวดีขน้ึ
(ภาพที่ 5) และ 66% ของ CEO คาดการณ์ว่าผลการดาเนินงานของ
บริษทั จะปรับตัวดีขน้ึ (ภาพที่ 6)
o CEO คาดการณ์ว่าราคาวัตถุดบิ จะปรับสูงขึน้ และส่งผล
ต่อเนื่องให้มกี ารปรับราคาสินค้าทาให้ราคาสินค้าปรับตัว
สูงขึน้
o ผลจากการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตน้อยกว่าการ
คาดการณ์ว่า ทาให้ CEO ส่วนใหญ่มคี วามเห็นว่าเนื่องจาก
เศรษฐกิจจะเติบโตน้อยกว่าทีค่ าด ดังนัน้ บริษทั วางแผนทีจ่ ะ
ดูแลสภาพคล่องของกิจการมากยิง่ ขึน้ และอาจพิจารณาเรื่อง
การชะลอการจ้างงาน
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15 กรกฎาคม 2558
 จากการสารวจครัง้ นี้ พบว่า CEO มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
ต้น ทุน การผลิต นโยบายเศรษฐกิจประเทศ เศรษฐกิจ ของคู่ค้า
ค่าเงินบาท และสินเชื่อระยะสัน้ เพิม่ มากขึน้ ขณะทีป่ ญั หาเรื่องการ
ขาดแคลนแรงงานฝี มอื ยังคงเป็ นปจั จัยที่ CEO มีความกังวลอยู่
(ภาพที่ 7)

ภาพที่ 5 แนวโน้ มอุตสาหกรรมในช่วง 6 เดือน
หน่วย: % ของบริษทั ทีต่ อบแบบสอบถาม
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ภาพที่ 6 แนวโน้ มธุรกิ จในช่วง 6 เดือน
หน่วย: % ของบริษทั ทีต่ อบแบบสอบถาม
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ภาพที่ 7 ระดับความกังวลใจต่อปัจจัยในการดาเนิ นธุรกิ จในช่วงเดือนเมษายน - กันยายน 2558
หน่วย: % ของบริษทั ทีต่ อบแบบสอบถาม
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