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Executive Summary
“ผูบ้ ริ หารบริ ษทั จดทะเบียน (CEO) ส่วนใหญ่คาดว่าเศรษฐกิ จไทยในปี 2560 มีแนวโน้ มดีขนึ้ โดย
คาดว่าเศรษฐกิ จจะเติ บโตประมาณ 3% ถึง 4% ใกล้เคียงกับการคาดการณ์ ของธนาคารโลกและ
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีปัจจัยสนับสนุนสาคัญจากนโยบายการคลังและการใช้จ่ายภาครัฐ
และการท่องเที่ ยว ขณะที่ กาลังซื้อในประเทศ และสถานการณ์ ความไม่แน่ นอนของเศรษฐกิ จโลก
และการเมืองจะเป็ นปัจจัยเสี่ยงที่มีความสาคัญต่อการเติ บโตของเศรษฐกิ จไทย”
แนวโน้ มเศรษฐกิ จ


ผูบ้ ริ หารบริ ษทั จดทะเบียน (CEO) ส่วนใหญ่คาดว่าเศรษฐกิ จไทยในปี 2560 มีแนวโน้ มดีขนึ้
ต่อเนื่ องจากการสารวจครัง้ ก่อน โดย CEO คาดการณ์ ว่าเศรษฐกิ จในปี 2560 จะเติ บโตอยู่
ในช่วง 3% ถึง 4%
o ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 CEO คาดว่า นโยบายการคลังและการใช้จา่ ยภาครัฐ
และการท่องเที่ ยวยังคงเป็ นปัจจัยสาคัญในการสนับสนุนการเติ บโตของเศรษฐกิ จไทย
ขณะทีค่ าดว่าเสถียรภาพการเมืองในประเทศและการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลกจะมีบทบาทต่อ
การเติบโตของเศรษฐกิจไทยเพิม่ มากขึน้

Disclaimers: รายงานนี้เป็ นส่วนหนึ่งของ
การสารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
เกีย่ วกับมุมมองต่อเศรษฐกิจไทยในช่วง 6
เดือนแรกของปี 2560 พบว่า มีบริษทั จด
ทะเบียนตอบแบบสอบถาม 105 บริษทั มี
มูลค่าหลักทรัพย์รวม 36% ของมูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมทัง้ ตลาด ณ
สิน้ เดือนมีนาคม 2560 โดยความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันวิจยั เพื่อตลาดทุน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (CMRI) และ
สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย (TLCA) และ
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จากัด (TSD) ซึง่ ทาการสารวจในช่วง
วันที่ 20 มกราคม - 24 มีนาคม 2560

o ด้านปัจจัยเสี่ยงสาคัญต่อการเติ บโตของเศรษฐกิ จไทย CEO มองว่า ปัจจัยภายนอก
ประเทศ ทัง้ ความไม่แน่ นอนของเศรษฐกิ จโลกและเสถียรภาพการเมืองโลก ตลอดจน
ราคาน้ามันโลกจะมีผลต่อเศรษฐกิ จของไทยเพิ่ มมากขึน้ ขณะเดียวกันปั จจัยภายใน
ประเทศ เช่น กาลังซื้อภายในประเทศทีอ่ าจปรับตัวลดลง หนี้สนิ ภาคครัวเรือนในระดับสูง และ
ส่งประทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560
แนวโน้ มการดาเนิ นธุรกิ จ
 CEO ส่วนใหญ่คาดว่าผลการดาเนิ นธุรกิ จในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 จะดีกว่าที่
คาดการณ์ โดย 50% ของบริษทั จดทะเบียนคาดว่า รายได้ในปี 2560 จะเติบโตมากกว่า 6% ซึง่
มากกว่าการคาดการณ์ครัง้ ก่อนทีม่ เี พียง 28%
 แนวโน้มการดาเนินธุรกิจในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 พบว่า CEO ส่วนใหญ่คาดว่าต้นทุนค่าแรง
เพิม่ ขึน้ อย่างชัดเจนจากผลของประกาศเปลีย่ นแปลงอัตราค่าแรงขัน้ ต่า เช่นเดียวกับต้นทุนพลังงาน
ราคาวัตถุดบิ ทีป่ รับเพิม่ สูงขึน้ ตามราคาในตลาดโลก ส่งผลต่อเนื่องให้ CEO คาดการณ์ว่า ต้องมีการ
ปรับราคาสินค้าและบริการเพิม่ ขึน้ ตามต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ ขณะทีค่ าดว่าด้านสภาพคล่องของกิจการ
CEO ส่วนใหญ่คาดว่าไม่เปลีย่ นแปลง
แนวโน้ มการลงทุน
 CEO ส่วนใหญ่มีแนวโน้ มในการขยายการลงทุนเพิ่ มขึน้ ในปี 2560 แต่ในสัดส่วนลดลงจาก
การสารวจครัง้ ก่อน ซึง่ เป็ นไปในทิศทางเดียวกันทัง้ การลงทุนในต่างจังหวัดและต่างประเทศ
สาหรับการลงทุนในต่างประเทศยังกาหนดประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็ นเป้ าหมายหลักในการลงทุน
โดยบริษทั จดทะเบียนยังคงใช้ 3 แหล่งระดมทุนหลักได้แก่ สินเชือ่ จากธนาคารพาณิชย์ กาไรสะสม
และการออกหุน้ กูภ้ ายในประเทศ
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วัตถุประสงค์ กลุม่ ตัวอย่าง และช่วงเวลาในการสารวจ
 สถาบันวิจยั เพื่อตลาดทุน (CMRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมมือกับสมาคม
บริษทั จดทะเบียนไทย (TLCA) และบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
(TSD) สารวจความคิดเห็นของผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เพื่อทราบมุมมองจาก
ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เกีย่ วกับภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจ แนวโน้มการส่งออก
การลงทุนและการระดมทุน และทราบถึงความคิดเห็นของผูบ้ ริหารต่อประเด็นสาคัญต่างๆ
ในแต่ละช่วงเวลา
 ในการสารวจความคิดเห็นในครัง้ นี้ เป็ นการสารวจครัง้ ที่ 8 (ซึง่ ได้ดาเนินการสารวจความ
คิดเห็นครัง้ แรกเมื่อไตรมาส 3/2557) โดยในครัง้ นี้มบี ริษทั จดทะเบียนร่วมตอบ
แบบสอบถาม 105 บริษทั จาก 26 หมวดธุรกิจ มีมลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม
36% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ณ สิน้ เดือนมีนาคม 2560) ตามภาพที่ 1
ภาพที่ 1 จานวนบริษทั จดทะเบียนที่รว่ มตอบแบบสอบถาม
จาแนกตามหมวดธุรกิ จ
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 การสารวจความคิดเห็นจัดทาขึน้ ในช่วงวันที่ 20 มกราคม - 24 มีนาคม 2560 โดย 47%
เป็ นการตอบแบบสอบถามออนไลน์ ขณะทีอ่ กี 53% เป็ นการตอบแบบสอบถามโดยจัดส่ง
ข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
แนวโน้ มเศรษฐกิ จไทย
“CEO คาดว่าเศรษฐกิ จไทยในปี 2560 จะเติ บโตดีขนึ้ ”
ผูบ้ ริหำรบริษทั จดทะเบียน (CEO) ส่วนใหญ่คำดกำรณ์ว่ำเศรษฐกิ จไทยในปี 2560 มี
แนวโน้ มดีข้ ึนต่อเนื อ่ งเมือ่ เทียบกับผลกำรสำรวจครังก่
้ อน โดยคำดว่ำเศรษฐกิ จจะ
เติ บโตประมำณ 3% ถึง 4% ใกล้เคียงกับกำรคำดกำรณ์ของธนำคำรโลกและธนำคำร
แห่งประเทศไทยทีค่ ำดกำรณ์เศรษฐกิ จไทยจะเติ บโตที ่ 3.2% และ 3.4% ตำมลำดับ
 CEO คาดการณ์ว่าเศรษฐกิ จไทย ในปี 2560 ปรับตัวดีขนึ้ ต่อเนื่ องจากปี 2559 โดย
63% ของ CEO ทีต่ อบแบบสอบถามมองว่าเศรษฐกิจจะดีขน้ึ ซึง่ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
กับการสารวจในครัง้ ก่อน (H1/2559) ที่ 46% ของ CEO มองว่า เศรษฐกิจจะปรับตัวดีขน้ึ
(ภาพที่ 2) สอดคล้องกับการคาดการณ์ของธนาคารโลกทีค่ าดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยมี
แนวโน้มทีด่ ขี น้ึ ขณะทีเ่ ศรษฐกิจโลกเติบโตในระดับต่าเพียง 2.7% และอยู่ในภาวะการ
1
ลงทุนระดับต่าภายใต้สถานการณ์ทไ่ี ม่แน่นอน (Weak investment in uncertain times)
ภาพที่ 2 แนวโน้ มเศรษฐกิ จไทยปี 2560
หน่วย: % ของบริษทั ทีต่ อบแบบสอบถาม
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(N of H2/2559 = 111 บริษทั ; N of H1/2560 = 102 บริษทั )
ทีม่ า: การสารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD

 ในการสารวจครังนี
้ ้ พบว่า 90% ของ CEO ที่ตอบแบบสอบถามคาดการณ์ว่า
เศรษฐกิ จในปี 2560 จะเติ บโตในช่วง 2% ถึง 4% แต่กลุ่มที่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิ จ
จะเติ บโตในช่วง 3% ถึง 4% มีจานวนเพิ่มขึน้ อย่างชัดเจน (ภาพที่ 3) ซึง่ อัตราการ
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World Bank; Global Economic Prospects (Jan 2017)
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คาดการณ์การเติบโตนี้อยูใ่ นระดับใกล้เคียงกับการคาดการณ์การเติบโตของ GDP ของ
ธนาคารโลก (World Bank) ทีเ่ พิง่ ปรับเพิม่ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยจาก 2.6%
มาอยู่ท่ี 3.2% (ตารางที่ 1) ซึง่ ปรับเพิม่ ขึน้ ถึง 0.6% จากการทีเ่ คยคาดการณ์ไว้ในรายงาน
ทีเ่ ผยแพร่ในเดือนมิถุนายน 2559 ซึง่ เป็ นไปในทิศทางเดียวกับการปรับเพิม่ อัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศญีป่ ่ นุ บราซิล ปากีสถาน และบังคลาเทศ
ตารางที่ 1 การคาดการณ์การเติ บโตทางเศรษฐกิ จของธนาคารโลก (World Bank)
การคาดการณ์การเติ บโตทางเศรษฐกิ จ (% การเปลี่ยนแปลงจากปี ก่อนหน้ า)
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ที่มา: World Bank; Global Economic Prospect

นอกจากนี้ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ CEO ส่วนใหญ่คาดการณ์นนั ้ สอดคล้องและ
ใกล้เคียงกับการคาดการณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยทีค่ าดการณ์ไว้ท่ี 3.4% ขณะที่
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดการณ์ไว้ท่ี 3.0% ถึง
4.0% (ภาพที่ 4)

ภาพที่ 3 การคาดการณ์อตั ราการเติ บโตทางเศรษฐกิ จไทย ในปี 2560
หน่วย: % ของบริษทั ทีต่ อบแบบสอบถาม
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3% ถึง 4%
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มากกว่า 4%

(N of H2/2559 = 124 บริษทั ; N of H1/2560 = 105 บริษทั )
ทีม่ า: การสารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD
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ภาพที่ 4 การคาดการณ์อตั ราการเติ บโตของเศรษฐกิ จ (จีดีพี) ปี 2560
(หน่วย: %)
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การคาดการณ์ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การคาดการณ์ของธนาคารโลก (World Bank)
ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

“CEO ส่วนใหญ่คาดว่านโยบายการคลังและการใช้จ่ายของภาครัฐ และการท่องเที่ยว
ยังคงเป็ นปัจจัยสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิ จ ขณะที่คาดการณ์ว่าเสถียรภาพ
การเมืองในประเทศและการฟื้ นตัวของเศรษฐกิ จโลกจะมีบทบาทต่อการเติ บโตของ
เศรษฐกิ จไทยเพิ่มมากขึน้ ”
“ในด้านปัจจัยเสี่ยง CEO มองว่า ปัจจัยภายนอกประเทศ ทัง้ ความไม่แน่ นอนของ
เศรษฐกิ จโลกและเสถียรภาพการเมืองโลก ตลอดจนราคาน้ามันโลกจะมีผลต่อ
เศรษฐกิ จของไทยเพิ่ มมากขึน้ ขณะเดียวกันปัจจัยภายในประเทศ เช่น กาลังซื้อ
ภายในประเทศที่อาจปรับตัวลดลง หนี้ สินภาคครัวเรือน ยังคงส่งผลกระทบมากยิ่ งขึน้
ต่อการเติ บโตทางเศรษฐกิ จของไทยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560”
ปัจจัยสนับสนุน: CEO คาดว่า นโยบายการคลังและการใช้จา่ ยภาครัฐ และการ
ท่องเที่ยวยังคงเป็ นเครือ่ งจักรสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิ จ ขณะทีป่ ั จจัยด้าน
เสถียรภาพการเมืองในประเทศและการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลกจะช่วยสนับสนุนการเติบโต
ของเศรษฐกิจไทยเพิม่ มากขึน้ โดยขยับขึน้ มาอยู่ทอ่ี นั ดับ 3 และ 5 จากอันดับ 4 และ 7 จาก
การสารวจครัง้ ก่อน (ภาพที่ 5)
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ภาพที่ 5 ปัจจัยสนับสนุนต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิ จ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560
หน่วย: ความถีร่ วมในการตอบแบบสอบถาม

(N of H2/2559 = 126 บริษทั ; N of H1/2560 = 103 บริษทั )
ทีม่ า: การสารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD; แสดงเฉพาะสาคัญสูงสุด 7 อันดับแรกจาก 13 อันดับ

 จากนโยบายการคลังและการใช้จา่ ยภาครัฐ พบว่า ในปี 2560 แต่ละนโยบายเริ่มมี
ความชัดเจน ทัง้ ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน การกระจายรายได้สตู่ ่างจังหวัด
การสนับสนุนการลงทุนภาคเอกชน และการปรับอัตราภาษีบุคคลธรรมดา ซึง่ CEO คาด
ว่าจะเป็ นปั จจัยทีส่ าคัญทีส่ ดุ ในการสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทย
o การลงทุนในระบบโครงสร้างพืน้ ฐานของกระทรวงคมนาคม โดยเฉพาะ
โครงการตามแผนการปฏิบตั กิ ารลงทุนด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ.
2559 (Action Plan) ทีม่ มี ลู ค่าเงินลงทุนสูงถึง 1.27 ล้านล้านบาท ใน 20
โครงการ และอีกประมาณ 900,000 ล้านบาท ใน 36 โครงการสาหรับแผนการ
ปฏิบตั กิ ารลงทุนด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2560 (ภาพที่ 6)
เมื่อพิจารณาความคืบหน้าการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานภายใต้แผนปฏิบตั กิ าร
ด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วนปี 2559 พบว่า หลายโครงการสามารถเริม่
ดาเนินงานก่อสร้างได้ในปี 2560 และมีการกระจายการลงทุนสูต่ ่างจังหวัดเพิม่
มากขึน้ โดยเฉพาะโครงการทางหลวงพิเศษ ทัง้ 3 สาย ได้แก่ สายพัทยา - มาบ
ตะพุด สายบางปะอิน - นครราชสีมา และสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี โครงการ
รถไฟรางคูห่ ลายเส้นทาง รวมทัง้ ระบบรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน สายสีสม้ (ศูนย์
วัฒนธรรม - มีนบุร)ี สายชมพู (แคราย - มีนบุร)ี สายสีเหลือง (ลาดพร้าว สาโรง) ทีม่ งี บประมาณกว่า 200,000 ล้านบาท
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ภาพที่ 6 แผนการปฏิ บตั ิ การลงทุนด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560

ทีม่ า: กระทรวงคมนาคม ข้อมูล ณ 12 ธันวาคม 2559
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o มาตรการส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบ
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึง 31
ธันวาคม 2560 โดยกาหนดให้บริษทั หรือ ห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลสามารถหัก
รายจ่ายเพื่อการลงทุนหรือการต่อเติม เปลีย่ นแปลง ขยายออก หรือทาให้ดขี น้ึ
(ไม่รวมการซ่อมแซมให้คงสภาพ) ในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้
นิตบิ ุคคล 1.5 เท่า ประกอบด้วย ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลให้แก่บริษทั หรือ
ห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลดังกล่าว สาหรับเงินได้เท่ากับรายจ่ายทีไ่ ด้จ่ายไป 1 เท่า
ของรายจ่ายตามจานวนทีจ่ ่ายจริง ส่วนอีก 0.5 เท่าให้หกั ค่าสึกหรอและค่าเสือ่ ม
ราคาของทรัพย์สนิ ตามปกติ ซึง่ คาดว่า มาตราการนี้จะช่วยให้การลงทุน
ภาคเอกชนและเศรษฐกิจในประเทศขยายตัวได้ดตี ่อเนื่อง
o นโยบายประชารัฐสร้างไทย มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิ จด้วยวงเงิ น
100,000 ล้านบาท จัดสรรในระดับจังหวัด ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็ง
และยังยื
่ นให้กบั เศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy)โดยจะเริม่ ขับเคลื่อน
ในปี 2560 โดย ณ สิน้ เดือนมกราคม 2560 มี 18 จังหวัด เสนอแผนเพื่อ
พิจารณากว่า 1,000 โครงการ มูลค่าโครงการรวมกว่า 83,000 ล้านบาท ซึง่
นอกจากโครงการนี้จะช่วยเพิม่ กาลังซือ้ ในระดับจังหวัดแล้ว ยังจะช่วยให้ประเทศ
ไทยลดการพึง่ พาการส่งออก
o การปรับปรุงโครงสร้างภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ เริ่มใช้ตงั ้ แต่ปีภาษี
2560 เป็ นต้นไป โดยปรับทัง้ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าลดหย่อนต่างๆ ตลอดจน
ปรับปรุงขัน้ บันไดของเงินได้พงึ ประเมิน และบัญชีอตั ราภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ซึง่ คาดว่าจะช่วยเพิม่ กาลังซือ้ ของประชาชน (ภาพที่ 7)
ภาพที่ 7 ภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดา ปี 2560

ทีม่ า: กรมสรรพากร
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 การท่องเที่ยวยังคงเป็ นปัจจัยสนับสนุนที่สาคัญต่อการเติ บโตทางเศรษฐกิ จไทย ซึง่
ในปี 2559 มีนกั ท่องเทีย่ วต่างประเทศทีเ่ ดินทางมาท่องเทีย่ วในประเทศไทยสูงถึง 32.59
ล้านคน โดยเพิม่ ขึน้ 8.91% จากปี 2558 ทีส่ าคัญจากจีน รัสเซีย เยอรมัน และจาก
ประเทศกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 จานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศในประเทศไทยในปี 2559 และปี 2558 ตามสัญชาติ

เอเชียตะวันออก
ASEAN

ปี 2559
จานวน
(คน)
21,664,430
8,658,051

สัดส่วน
(%)
66.48
26.57

ปี 2558
จานวน
(คน)
19,908,785
7,920,481

สัดส่วน
(%)
66.53
26.47

มาเลเซีย

3,533,826

10.84

3,418,855

11.43

3.36

3,268,173
1,409,456
830,394
686,682
341,641
966,909
535,625
339,486
14,032
8,757,466
749,694
1,439,629
1,464,218
522,231
73,141
6,170,481
1,089,992
1,003,386
835,506
738,763
332,866
265,532
235,708
208,967
1,459,761
1,405,611
1,522,873
905,811
747,135
171,962
32,588,303

10.03
4.33
2.55
2.11
1.05
2.97
1.64
1.04
0.04
26.87
2.30
4.42
4.49
1.60
0.22
18.93
3.34
3.08
2.56
2.27
1.02
0.81
0.72
0.64
4.48
4.31
4.67
2.78
2.29
0.53
100.00

2,769,312
1,220,522
751,162
537,950
259,678
938,385
469,125
310,968
13,836
7,936,795
669,617
1,381,702
1,373,045
552,699
74,446
5,631,438
506,071
543,082
431,018
416,365
321,690
246,094
221,619
206,480
2,739,019
1,235,468
1,404,271
922,977
658,278
161,968
29,923,185

9.25
4.08
2.51
1.80
0.87
3.14
1.57
1.04
0.05
26.52
2.24
4.62
4.59
1.85
0.25
18.82
1.69
1.81
1.44
1.39
1.08
0.82
0.74
0.69
9.15
4.13
4.69
3.08
2.20
0.54
100.00

18.01
15.48
10.55
27.65
31.56
3.04
14.18
9.17
1.42
10.34
11.96
4.19
6.64
- 5.51
- 1.75
9.57
115.38
84.76
93.84
77.43
3.47
7.90
6.36
1.20
- 46.70
13.77
8.45
- 1.86
13.50
6.17
8.91

สัญชาติ

CLMV
ลาว
เวียดนาม
กัมพูชา
เมียนมาร์
สิงคโปร์
อินโดนีเซีย
ฟิ ลปิ ปิ นส์
บรูไน
จีน
ฮ่องกง
ญี่ป่ นุ
เกาหลี
ไต้หวัน
อื่นๆ
ยุโรป
รัสเซีย
อังกฤษ
เยอรมันนี
ฝรังเศส
่
สวีเดน
อิตาลี
เนเธอร์แลนด์
สวิสเซอร์แลนด์
อื่นๆ
อเมริ กา
เอเชียใต้
โอเชียเนี ย
ตะวันออกกลาง
แอฟริกา
รวม

% การเปลี่ยนแปลง
(%yoy)
8.82
9.31

ทีม่ า:กรมการท่องเทีย่ ว; กลุ่มสถิตแิ ละเศรษฐกิจการท่องเทีย่ ว ข้อมูล ณ 9 เมษายน 2560
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 นอกจากนี้ CEO คาดว่า การฟื้ นตัวของเศรษฐกิ จโลกจะมีผลต่อการเติ บโตต่อ
เศรษฐกิ จไทยเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศในภูมภิ าค
อาเซียน การฟื้ นตัวทีช่ ดั เจนของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ทัง้ จากอัตราการว่างงานทีม่ ี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จนเหลือเพียง 4.5% ในเดือนมีนาคม 2560 ซึง่ ถือว่าเป็ น
2
อัตราทีต่ ่าทีส่ ดุ นับตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2550
ปัจจัยเสี่ยงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิ จของไทยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 พบว่า
3 อันดับแรกยังคงเหมือนกับการสารวจครังก่
้ อน แต่มีการสลับอันดับ โดยปัจจัยด้าน
เศรษฐกิ จโลกปรับขึน้ เป็ นอันดับ 1 (ภาพที่ 8) รองลงมาคือ กาลังซือ้ ในประเทศ และหนี้สนิ
ภาคครัวเรือนทีอ่ ยูใ่ นระดับสูง
 CEO ส่วนใหญ่คาดว่า ความไม่แน่ นอนของเศรษฐกิ จโลก จะเป็ นปัจจัยเสี่ยงสาคัญ
ต่อการเติ บโตของเศรษฐกิ จไทย เป็ นไปตามการคาดการณ์ของ World Bank ได้ปรับ
ลดการคาดการณ์อตั ราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกจาก 2.8% ทีค่ าดการณ์ไว้เมื่อเดือน
มิถุนายน 2559 เหลือเพียง 2.7% ในเดือนมกราคม 2560 (ตารางที่ 3) สาเหตุหลักจาก
ความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจของประเทศในกลุม่ ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว การ
เติบโตของประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว (Advanced Economies) ทีเ่ ติบโตในระดับต่าตามที่
ธนาคารโลกคาดการณ์ว่าจะเติบโตเพียง 1.8% ในปี 2560

ภาพที่ 8 ปัจจัยเสี่ยงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิ จของไทย ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560
หน่วย: ความถีร่ วมในการตอบแบบสอบถาม

(N of H2/2559 = 123 บริษทั ; N of H1/2560 = 102 บริษทั )
ทีม่ า: การสารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD; แสดงเฉพาะสาคัญสูงสุด 7 อันดับแรกจาก 13 อันดับ

2

US Bureau of labor statistics
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ตารางที่ 3 การคาดการณ์ การเติ บโตทางเศรษฐกิ จของธนาคารโลก
หน่วย: %
ความแตกต่างจากการพยากรณ์
เมือ่ เดือนมิถุนายน 2559

ทีม่ า: World Bank; Global Economic Perspective (Jan 2017)
* ไม่รวมถึงการเปลีย่ นแปลงจากนโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกา

 ปัจจัยเสี่ยงลาดับรองลงมา ได้แก่ กาลังซื้อในประเทศและภาระหนี้ สินภาคครัวเรือน
ที่ยืดเยือ้ ในระบบเศรษฐกิ จไทยที่ต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ตาม
หนี้สนิ ภาคครัวเรือนได้ปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลังจากทีท่ าสถิตสิ งู สุดที่ 82% ของจีดพี ี ณ
3
สิน้ ปี 2558 และปรับลดมาอยูท่ ร่ี ะดับ 81.0% ต่อจีดพี ี ณ สิน้ ไตรมาส 3/2559
 จากการสารวจครัง้ นี้ CEO คาดการณ์ว่า ปั จจัยภายนอก โดยเฉพาะปัจจัยราคาน้ามัน
และเสถียรภาพการเมืองโลก จะเป็ นปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อเศรษฐกิ จของไทยเพิ่ม
มากขึน้ โดยขยับอันดับขึน้ มาอยู่ทอ่ี นั ดับที่ 6 และ 7 ตามลาดับ

3

ธนาคารแห่งประเทศไทย และศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย

11

แนวโน้ มอุตสาหกรรม
“แนวโน้ มอุตสาหกรรมในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 จะปรับตัวดีขนึ้ สอดคล้องไปใน
ทิ ศทางเดียวกับการคาดการณ์ทิศทางเศรษฐกิ จ”
 CEO คาดการณ์ว่าแนวโน้ มอุตสาหกรรมจะดีขนึ้ โดย 63% ของ CEO ทีต่ อบ
แบบสอบถามทัง้ หมด คาดว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมทีจ่ ะดีขน้ึ บ้างหรือดีขน้ึ มาก ซึง่ สูงกว่า
การสารวจครัง้ ก่อนทีอ่ ยูท่ ่ี 46% ขณะที่ CEO ทีค่ าดการณ์ว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมจะแย่
ลงนัน้ มีสดั ส่วนลดลงเหลือเพียง 12% ของ CEO ทีต่ อบแบบสอบถามทัง้ หมด จาก 21%
จากการสารวจครัง้ ก่อน (ภาพที่ 9)
ภาพที่ 9 แนวโน้ มอุตสาหกรรมในช่วง 6 เดือนหลังปี 2559 และ 6 เดือนแรกของปี 2560
หน่วย: % ของบริษทั ทีต่ อบแบบสอบถาม

58
14
7
3
แย่ลงมาก

9
แย่ลงบ้าง

34
25
เหมือนเดิ ม
H2/2559 H1/2560

40
ดีขนึ้ บ้าง

6
5
ดีขึน้ มาก

N of H2/2559 = 118 บริษทั ; N of H1/2560 = 102 บริษทั )
ทีม่ า: การสารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD

 เมื่อพิจารณารายอุตสาหกรรม พบว่า CEO ส่วนใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร
เทคโนโลยี ธุรกิจการเงิน สินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มบริการ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค คาดว่าภาวะอุตสาหกรรมในช่วง 6 เดือนแรกของปี
2560 จะปรับตัวดีขน้ึ ขณะทีก่ ลุม่ อสังหาริมทรัพย์และสิง่ ก่อสร้าง คาดการณ์ภาวะ
อุตสาหกรรมจะไม่เปลีย่ นแปลงมากนัก (ภาพที่ 10)
 เมื่อพิจารณารายหมวดธุรกิจ พบว่า CEO ส่วนใหญ่หรือเกือบทัง้ หมดในหมวดธุรกิจที่
เกีย่ วข้องกับนโยบายภาครัฐ ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity)
คาดว่า ภาวะอุตสาหกรรมปรับตัวดีขน้ึ อาทิ หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง หมวดพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ หมวดเหล็ก หมวดท่องเทีย่ วและสันทนาการ หมวดพลังงาน หมวดปิ โตร
เคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ หมวดธุรกิจเกษตร หมวดพาณิชย์ และทุกหมวดในกลุม่ ธุรกิจการเงิน
ขณะที่ CEO ทีอ่ ยู่ในหมวดเหมืองแร่ หมวดสือ่ และสิง่ พิมพ์ และบริษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ทีอ่ ยูใ่ นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มทรัพยากร คาด
ว่า ภาวะอุตสาหกรรมจะแย่ลง

12

ภาพที่ 10 การคาดการณ์แนวโน้ มอุตสาหกรรมในช่วง 6 เดือนหลังปี 2559 และ 6 เดือนแรกของปี 2560
จาแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม
หน่วย: % ของบริษทั ทีต่ อบแบบสอบถาม
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

ทรัพยากร

63

60
38

10

30

12

แย่ลงมาก

38

แย่ลงบ้าง

เหมือนเดิ ม

H2/2559

10

20

-

-

แย่ลงมาก
ดีขึ้นบ้าง

-

10

แย่ลงบ้าง

ดีขึ้นมาก

เหมือนเดิ ม

H2/2559

H1/2560

เทคโนโลยี

แย่ลงมาก

แย่ลงบ้าง

เหมือนเดิ ม

H2/2559

40
ดีขึ้นบ้าง

แย่ลงมาก

14

แย่ลงบ้าง

เหมือนเดิ ม

แย่ลงมาก

แย่ลงบ้าง

เหมือนเดิ ม

H2/2559

H2/2559

H1/2560

77

46

12
ดีขึ้นบ้าง

ดีขึ้นมาก

8

5

แย่ลงมาก

5
แย่ลงมาก

แย่ลงบ้าง

32

เหมือนเดิ ม

ดีขึ้นบ้าง

13
9

แย่ลงมาก

9
แย่ลงบ้าง

ดีขึ้นมาก

H1/2560

21
ดีขึ้นมาก

7
แย่ลงมาก

13

18

แย่ลงบ้าง

เหมือนเดิ ม

60

20

H2/2559

ดีขึ้นบ้าง

ดีขึ้นมาก

H1/2560

ทีม่ า: การสารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน
โดย CMRI TLCA และ TSD

61

17

38

เหมือนเดิ ม

ดีขึ้นบ้าง

H2/2559

ดีขึ้นบ้าง

73

H1/2560

44

เหมือนเดิ ม

31

อสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง

บริ ษทั จดทะเบียนใน mai

6

แย่ลงบ้าง

15

60

26
H2/2559

26

16

H2/2559

สิ นค้าอุปโภคบริ โภค

16

ดีขึ้นมาก

ดีขึ้นมาก

H1/2560

20

ดีขึ้นบ้าง

สิ นค้าอุตสาหกรรม

15

8

76

10

47

-

ดีขึ้นมาก

H1/2560

9

H1/2560

18

ดีขึ้นบ้าง

86

50

บริ การ

23

30

ธุรกิ จการเงิ น

50
40

37

30

H1/2560

4

ดีขึ้นมาก

13

แนวโน้ มการดาเนิ นธุรกิ จ
“ผลการดาเนิ นงานในช่วงครึง่ แรกของปี 2560 มีแนวโน้ มดีขนึ้ ซึ่งเป็ นไปในทิ ศทาง
เดียวกับการคาดการณ์แนวโน้ มอุตสาหกรรม โดย CEO มากกว่าครึง่ คาดการณ์ว่า
รายได้ในปี 2560 จะเติ บโตสูงกว่า 6%”
 72% ของ CEO ที่ตอบแบบสอบถามคาดการณ์วา่ ผลการดาเนิ นงานของบริษทั
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 ต่อเนื่ องจากปี 2559 (ภาพที่ 11) โดยเฉพาะในกลุม่
ทรัพยากร กลุม่ สิ นค้าอุตสาหกรรม และกลุ่มธุรกิ จการเงิ น
 เมื่อพิจารณารายหมวดธุรกิจพบว่า CEO ในหมวดธุรกิจทีค่ าดการณ์ว่า ผลประกอบการจะ
ปรับตัวดีขน้ึ อยู่ในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค หมวดปิ โตรเคมี หมวดขนส่งและ
โลจิสติกส์ หมวดเหล็ก หมวดเครื่องใช้สว่ นตัวและเวชภัณฑ์ หมวดประกันภัยและประกัน
ชีวติ หมวดธนาคาร และหมวดเงินทุนและหลักทรัพย์
ขณะทีห่ มวดธุรกิจที่ CEO คาดว่า ผลประกอบการอาจแย่ลง ได้แก่ หมวดสือ่ และสิง่ พิมพ์
หมวดแฟชัน่ หมวดบรรจุภณ
ั ฑ์
ภาพที่ 11 แนวโน้ มธุรกิ จในช่วง 6 เดือนหลังปี 2559 และ 6 เดือนแรกของปี 2560
หน่วย: % ของบริษทั ทีต่ อบแบบสอบถาม

67
13
3

3

แย่ลงมาก

7
แย่ลงบ้าง

19

53

18
เหมือนเดิ ม
H2/2559 H1/2560

12

ดีขนึ้ บ้าง

5

ดีขนึ้ มาก

(N of H2/2559 = 118 บริษทั ; N of H1/2560 = 105 บริษทั )
ทีม่ า: การสารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD

 50% ของ CEO ที่ตอบแบบสอบถาม ทุกบริษทั คาดว่า รายได้จากการประกอบการ
ในปี 2560 จะมีอตั ราการเติ บโตมากกว่า 6% และ CEO กว่า 1 ใน 4 (29%)
คาดการณ์ว่ารายได้ปี 2560 จะเติ บโตมากกว่า 9% จากปี ที่ผา่ นมา (ภาพที่ 12) ซึง่
เมื่อเปรียบเทียบกับการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจไทย พบว่า CEO คาดการณ์
ว่า รายได้ของบริษทั จดทะเบียนในปี 2560 จะเติบโตมากกว่า 2 เท่าของอัตราการ
คาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ ขณะทีผ่ ลประกอบการปี 2559 ชีใ้ ห้เห็นว่า
กาไรสุทธิรวมของบริษทั จดทะเบียนทัง้ หมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาด
เอ็ม เอ ไอ เติบโตถึง 36.52% จากปี 2558 ขณะที่ GDP ของประเทศเติบโตเพียง 3.2%4
4

ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2560 จากฐานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย

14

 CEO ทุกรายในหมวดปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ หมวดเหล็ก
คาดการณ์ว่า รายได้ในปี 2560 จะเติบโตมากกว่า 9% ขณะที่ CEO ส่วนใหญ่ในหมวด
ธุรกิจสือ่ และสิง่ พิมพ์ คาดว่ารายได้ปี 2560 จะหดตัว

ภาพที่ 12 การคาดการณ์การเติ บโตของรายได้ของบริษทั จดทะเบียน ในปี 2560
หน่วย: % ของบริษทั ทีต่ อบแบบสอบถาม

28
6
16
หดตัว

21
25

16
1% ถึง 3%

29
21
7

3% ถึง 6%
6% ถึง 9%
H2/2559
H1/2560

21
มากกว่า 9%

(N of H2/2559 = 111 บริษทั ; N of H1/2560 = 102 บริษทั )
ทีม่ า: การสารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD

 แนวโน้ มการดาเนิ นธุรกิ จในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 พบว่า CEO ส่วนใหญ่
คาดการณ์ต้นทุนค่าแรงเพิ่ มขึน้ อย่างชัดเจนจากผลของประกาศเปลี่ยนแปลงอัตรา
ค่าแรงขัน้ ตา่ เช่นเดียวกับต้นทุนพลังงาน ราคาวัตถุดิบที่ปรับเพิ่มสูงขึน้ ตามราคา
ในตลาดโลก ส่งผลต่อเนื่ องให้ CEO คาดการณ์ว่า ต้องมีการปรับราคาสิ นค้าและ
บริการเพิ่ มขึน้ ตามต้นทุนที่เพิ่มขึน้ ขณะที่คาดว่าด้านสภาพคล่องของกิ จการ CEO
ส่วนใหญ่คาดว่าไม่เปลี่ยนแปลง (ภาพที่ 13)
o ต้นทุนแรงงำนเพิ ม่ ขึ้นอย่ำงชัดเจน สาเหตุหลักจากการประกาศปรับอัตราค่าแรง
ขัน้ ต่าทัวประเทศให้
่
อยูใ่ นช่วง 300 ถึง 310 บาทต่อวัน ทีม่ ผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่ 1
มกราคม 2560 เป็ นต้นมา ส่งผลโดยตรงให้ตน้ ทุนของกิจการเพิม่ ขึน้ โดย CEO ใน
เกือบทุกหมวดธุรกิจคาดการณ์วา่ ต้นทุนแรงงานปรับเพิม่ ขึน้ ขณะที่ CEO ทุกรายใน
หมวดวัสดุก่อสร้างเป็ นหมวดธุรกิจเดียวทีค่ าดการณ์ว่าต้นทุนแรงงานจะคงเดิม
o รำคำวัตถุดิบมีแนวโน้ มเพิม่ ขึ้น โดยส่วนใหญ่ 53% ของ CEO ทีต่ อบแบบ
สอบถามคาดว่า ราคาวัตถุดบิ มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะในหมวดบรรจุภณ
ั ฑ์
หมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครือ่ งจักร หมวดปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ และหมวด
เหมืองแร่ ที่ CEO ทุกรายในหมวดธุรกิจข้างต้นมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันว่า
ต้นทุนราคาวัตถุดบิ จะปรับตัวสูงขึน้ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นไปตามการปรับตัวเพิม่ ขึน้ ของ
ราคา Commodity (ภาพที่ 14)

15

ภาพที่ 13 แนวโน้ มของสถานะต่างๆ ในการดาเนิ นธุรกิ จในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560
หน่วย: % ของบริษทั ทีต่ อบแบบสอบถาม
ราคาวัตถุดิบ

ต้นทุนแรงงาน

ต้นทุนพลังงาน / เชื้อเพลิ ง

ราคาสิ นค้าและบริ การ

ระดับการจ้างงาน

สภาพคล่อง

(N of H2/2559 = 116 บริษทั ; N of H2/2559 = 100 บริษทั )
ทีม่ า: การสารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD

ภาพที่ 14 ราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์ในช่วงไตรมาส 4/2559 ถึงไตรมาส 1/2560
ราคาน้ ามันดิ บ (Crude Oil)

ราคาข้าวขาวไทย (Thai White Rice)

หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล

หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน

60

30 มี.ค. 60

3200

20
29 ม.ค. 60

30 ธ.ค. 59

1 ต.ค. 59

31 ต.ค. 59

30 พ.ย. 59

15

30 มี.ค. 60

28 ก.พ. 60

29 ม.ค. 60

2700

ราคามันสาปะหลัง (Topioca)
หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน
350
330
29 มี.ค. 60

27 ก.พ. 60

28 ม.ค. 60

29 ธ.ค. 59

29 พ.ย. 59

30 ต.ค. 59

310
Date

30 ธ.ค. 59

30 มี.ค. 60

หน่วย: cents/ pound
25

30 พ.ย. 59

28 ก.พ. 60

หน่วย: จุด

31 ต.ค. 59

29 ม.ค. 60

ราคาน้าตาล (Sugar)

3700

1 ต.ค. 59

28 ก.พ. 60

ราคายางพารา (TOCOM Rubber Index)

30 ธ.ค. 59

31 ต.ค. 59

1 ต.ค. 59

30 มี.ค. 60

28 ก.พ. 60

29 ม.ค. 60

30 ธ.ค. 59

350
30 พ.ย. 59

40
31 ต.ค. 59

370
1 ต.ค. 59

50

30 พ.ย. 59

390

ทีม่ า: Bloomberg; ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2560

16

o ต้นทุนพลังงำน / ต้นทุนเชื้อเพลิ งมีแนวโน้ มเพิม่ ขึ้น แม้ว่าส่วนใหญ่จะคาดการณ์
ว่าต้นทุนพลังงาน / ต้นทุนเชือ้ เพลิงจะไม่เปลีย่ นแปลงจากช่วงทีผ่ ่านมา แต่ 41%
ของ CEO คาดว่าต้นทุนเชือ้ เพลิงมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ โดยเฉพาะบริษทั ในหมวด
ธุรกิจเกษตร หมวดวัสดุก่อสร้าง และหมวดวัสดุอุตสาหกรรมที่ CEO ทุกรายใน
หมวดต่างๆ เหล่านี้คาดว่าต้นทุนพลังงานจะเพิม่ ขึน้
o รำคำสิ นค้ำและบริกำรมีแนวโน้ มเพิ ม่ ขึ้น ตามการคาดการณ์แนวโน้มต้นทุนการ
ผลิตโดยตรงทีป่ รับตัวสูงขึน้ ทัง้ วัตถุดบิ แรงงาน พลังงาน โดยเฉพาะบริษทั จด
ทะเบียนในหมวดการแพทย์ หมวดของใช้ในครัวเรือนและสานักงาน หมวดปิ โตรเคมี
และเคมีภณ
ั ฑ์ หมวดเหมืองแร่ หมวดเหล็ก ที่ CEO ทุกรายในหมวดธุรกิจทีก่ ล่าว
ข้างต้นมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันว่า ราคาสินค้าและบริการจะ
ปรับเพิม่ ขึน้
o ระดับกำรจ้ำงงำนและสภำพคล่องกิ จกำร CEO ส่วนใหญ่คำดว่ำจะคงอยูใ่ น
ระดับเดิ ม อย่างไรก็ดี ยังมี CEO ทีค่ าดการณ์ว่าระดับการจ้างงานจะเพิม่ ขึน้ มี
สัดส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยเฉพาะบริษทั จดทะเบียนในหมวดขนส่งและโลจิสติกส์ หมวด
เงินทุนและหลักทรัพย์ หมวดธุรกิจเกษตร หมวดประกันภัยและประกันชีวติ และ
หมวดปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
 เมื่อสอบถามถึงระดับความกังวลในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการทาธุรกิ จ พบว่า CEO
ส่วนใหญ่ยงั คงมีความกังวลใจในสัดส่วนที่สูงเกี่ยวกับปัจจัยพืน้ ฐานทัง้ การขาด
แคลนแรงงานมีฝีมือ ด้านกาลังซื้อในประเทศ และหากเทียบกับการสารวจครัง้ ก่อน
พบว่า CEO มีความกังวลใจเกีย่ วกับต้นทุนการผลิตเพิม่ มากขึน้ ทัง้ ต้นทุนวัตถุดบิ และ
ต้นทุนด้านพลังงาน โดยความกังวลใจเรื่องต้นทุนพลังงานขยับจากอันดับ 7 มาอยู่ทอ่ี นั ดับ
4 และความกังวลใจเรื่องค่าเงินบาทเพิม่ มากขึน้ ขยับจากอันดับ 6 มาอยู่ทอ่ี นั ดับ 5 ขณะที่
มีความกังวลลดลงเกีย่ วกับนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ และเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้
โดยระดับความกังวลใจลดลงไปอยู่อนั ดับที่ 6 และ 7 จากอันดับ 4 และ 5 ตามลาดับ (ภาพ
ที่ 15)
ภาพที่ 15 ระดับความกังวลใจต่อปัจจัยในการดาเนิ นธุรกิ จในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560
หน่วย: % ของบริษทั ทีต่ อบแบบสอบถาม

(N of H2/2559 = 120 บริษทั ; N of H1/2560 = 103 บริษทั )
ทีม่ า: การสารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD
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กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อเตรียมรับมือกับความไม่แน่ นอนของเศรษฐกิ จไทยและ
เศรษฐกิ จโลก
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 บริษทั จดทะเบียนรับมือกับความไม่แน่ นอนทาง
เศรษฐกิ จ โดยยังให้ความสาคัญในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงาน การปรับราคา
สิ นค้าและบริการ การตลาดแบบเจาะจง การวิ จยั และพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ การเตรียม
ความพร้อมในการรองรับเศรฐกิ จดิ จิตลั และให้ความสาคัญเพิ่ มมากขึน้ (ภาพที่ 16.1 16.4)
ภาพที่ 16.1 กลยุทธ์การปรับตัวและแนวทางการรับมือความไม่แน่ นอนของเศรษฐกิ จไทยและเศรษฐกิ จโลก
ในช่วง 6 เดือนหลังปี 2559 และ 6 เดือนแรกของปี 2560
หน่วย: % ของบริษทั ทีต่ อบแบบสอบถาม
ด้านประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต / บริ การ

85

42

46

58

54
H1/2560

88

15

H2/2559

98

12

การเตรียมความพร้อม
รองรับพลังงานทดแทน

H1/2560

98

2

การรองรับ
Digital Economy

H2/2559

98

2

H1/2560

H2/2559

98

2

H1/2560

2

เพิ่ มมูลค่าเพิ่ ม
ให้สินค้าและบริการ

H2/2559

เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ
การผลิ ตและแรงงาน

(N of H2/2559 = 124 บริษทั ; N of H2/2559 = 103 บริษทั )
หมายเหตุ: สีเข้ม มาตรการทีด่ าเนินการแล้วหรืออยู่ระหว่างดาเนินการ (1) สีอ่อน มาตรการทีไ่ ม่อยู่ในแผนการดาเนินการ (2)
% คานวณจาก (1) / (1) + (2)
ทีม่ า: การสารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD

 ด้านการปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานและการผลิ ต:
บริษทั จดทะเบียนมุ่งเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานและการผลิ ตในทุกๆ ด้าน ทัง้
การปรับปรุงกระบวนการทางาน การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ การ
ปรับตัวเพือ่ รองรับเศรษฐกิ จดิจิตลั (ภาพที่ 16.1)
o 98% ของบริษทั จดทะเบียนทีต่ อบแบบสอบถาม ใช้กลยุทธ์การปรับกระบวนการ
ทางานและการผลิตให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ มากขึน้ ซึง่ อยูใ่ นระดับเดียวกับการสารวจ
ครัง้ ก่อน
o 98% สร้างมูลค่าเพิม่ ให้สนิ ค้าและบริการ เพิม่ ขึน้ จาก 93% เท่ากับการสารวจครัง้
ก่อน
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o การปรับตัวเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจติ ลั ลดลงเล็กน้อยมาอยู่ท่ี 85% จาก 88% จาก
การสารวจครัง้ ก่อน เมื่อพิจารณาจากการสารวจครัง้ นี้ พบว่า
o 81% ของบริษทั จดทะเบียนใน SET และบริษทั จดทะเบียนใน mai มีการ
เตรียมความพร้อมแล้วทุกบริษทั เมื่อพิจารณารายหมวดธุรกิจ พบว่า
 บริษทั จดทะเบียนทุกบริษทั ทีต่ อบแบบสอบถามทีอ่ ยู่ในหมวด
ท่องเทีย่ วและสันทนาการ หมวดการแพทย์ หมวดขนส่งและโลจิ
สติกส์ หมวดของใช้สว่ นตัวและเวชภัณฑ์ หมวดเงินทุนและ
หลักทรัพย์ หมวดธนาคาร หมวดประกันภัยและประกันชีวติ หมวด
เทคโนโลยีการสือ่ สารและสารสนเทศ หมวดธุรกิจเกษตร หมวด
พลังงานและสาธารณูปโภค หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หมวด
พาณิชย์ หมวดสือ่ และสิง่ พิมพ์ และบริษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับ
เศรษฐกิจดิจติ ลั เรียบร้อยแล้ว
 บริษทั จดทะเบียนในหมวดเหมืองแร่ และหมวดเหล็กยังไม่มแี ผนใน
การเตรียมความพร้อมในการรองรับเศรษฐกิจดิจติ ลั
o 54% ของบริษทั จดทะเบียนทีต่ อบแบบสอบถาม มีการเตรียมความพร้อมใน
การรองรับพลังงานทดแทน (ลดลงจากการสารวจครัง้ ก่อนทีอ่ ยู่ท่ี 58%) โดย
 หมวดธุรกิจทีม่ กี ารเตรียมความพร้อมแล้วในทุกบริษทั ได้แก่
หมวดปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ทไ่ี ด้รบั ผลกระทบโดยตรงจากการใช้
พลังงานทดแทน หมวดเหมืองแร่ หมวดพาณิชย์ และหมวด
ท่องเทีย่ วและสันทนาการ
 หมวดธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับพลังงานทดแทน ส่วนใหญ่มกี าร
เตรียมความพร้อมในการรองรับพลังงานทดแทนแล้ว ทัง้ หมวดธุรกิจ
พลังงาน (86%) หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (80%) และหมวด
ยานยนต์ (67%)
 บริษทั จดทะเบียนในหมวดธุรกิจต่อไปนี้เตรียมรองรับพลังงาน
ทดแทนแล้วทุกบริษทั ได้แก่ หมวดการท่องเทีย่ วและสันทนาการ
หมวดปิ โตรเคมีฯ หมวดพาณิชย์ และหมวดเหมืองแร่ ขณะทีห่ มวด
เครื่องใช้ในครัวเรือน หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
หมวดประกันภัยและประกันชีวติ และหมวดแฟชัน่ ยังไม่มกี ารเตรียม
ความพร้อมในการรองรับพลังงานทดแทน
 ด้านการตลาด:
จากการสารวจครังนี
้ ้ พบว่า บริษทั จดทะเบียนให้ความสาคัญเพิ่ มมากขึน้ กับการ
ดาเนิ นกลยุทธ์ด้านราคาและการขยายตลาดส่งออก สอดคล้องกับการคาดการณ์
เกีย่ วกับต้นทุนการผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ (ภาพที่ 16.2)
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ภาพที่ 16.2 กลยุทธ์การปรับตัวและแนวทางการรับมือความไม่แน่ นอนของเศรษฐกิ จไทยและเศรษฐกิ จโลก
ในช่วง 6 เดือนหลังปี 2559 และ 6 เดือนแรกของปี 2560
หน่วย: % ของบริษทั ทีต่ อบแบบสอบถาม
ด้านการตลาด

62

67

12

14

88

86

H1/2560

82

ทาการตลาดแบบเจาะจง

H2/2559

81

38

33

H1/2560

18

ขยายตลาดส่งออก

H2/2559

92

19

H1/2560

88

H1/2560

8

H2/2559

12

ทาการวิ จยั
และพัฒนาผลิ ตภัณฑ์

H2/2559

ปรับราคาสิ นค้า

(N of H2/2559 = 124 บริษทั ; N of H1/2560 = 103 บริษทั )
หมายเหตุ: สีเข้ม มาตรการทีด่ าเนินการแล้วหรืออยู่ระหว่างดาเนินการ (1) สีอ่อน มาตรการทีไ่ ม่อยู่ในแผนการดาเนินการ (2)
% คานวณจาก (1) / (1) + (2)
ทีม่ า: การสารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD

o 92% ของบริษทั จดทะเบียนทีต่ อบแบบสอบถามทาการปรับราคาสินค้าและ
บริการ ซึง่ เพิม่ ขึน้ จาก 88% จากการสารวจครัง้ ก่อน โดยคาดว่าบริษทั จะปรับ
เพิม่ ราคาสินค้าและบริการเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตทีม่ แี นวโน้ม
เพิม่ ขึน้ ทัง้ ต้นทุนด้านวัตถุดบิ ค่าจ้างแรงงาน และต้นทุนพลังงาน
o 86% ของบริษทั จดทะเบียนทีต่ อบแบบสอบถามใช้การตลาดแบบเฉพาะ
เจาะจง (Niche Market) ลดลงจากการสารวจครัง้ ก่อนทีอ่ ยูท่ ่ี 88% โดยทุก
บริษทั ในหมวดธุรกิจต่อไปนี้มกี ารใช้กลยุทธ์ Niche Market ได้แก่ หมวด
ท่องเทีย่ วและสันทนาการ หมวดการแพทย์ หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ หมวด
เงินทุนและหลักทรัพย์ หมวดประกันภัยและประกันชีวติ หมวดบรรจุภณ
ั ฑ์
หมวดปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค หมวด
พาณิชย์ หมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร หมวดสือ่ และสิง่ พิมพ์ และ
หมวดเหมืองแร่ ขณะทีบ่ ริษทั จดทะเบียนในหมวดของใช้ในครัวเรือนและ
สานักงาน ไม่มบี ริษทั ใดในหมวดนี้ใช้กลยุทธ์ Niche Market
o 82% ของบริษทั จดทะเบียนทีต่ อบแบบสอบถามมีการทาวิจยั และพัฒนา โดย
ในเกือบทุกหมวดธุรกิจมีการทาวิจยั และพัฒนาเพื่อช่วยสร้างมูลค่าเพิม่ ให้
ผลิตภัณฑ์
o บริษทั จดทะเบียนวางแผนขยายตลาดส่งออกเพิม่ มากขึน้ โดย 67% ของ
CEO วางแผนหรือดาเนินการในการขยายตลาดส่งออก ตอบรับกับเศรษฐกิจ
ของประเทศต่างๆ ทีก่ ารฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจมีทศิ ทางทีช่ ดั เจนขึน้
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ภาพที่ 16.3 กลยุทธ์การปรับตัวและแนวทางการรับมือความไม่แน่ นอนของเศรษฐกิ จไทยและเศรษฐกิ จโลก
ในช่วง 6 เดือนหลังปี 2559 และ 6 เดือนแรกของปี 2560
หน่วย: % ของบริษทั ทีต่ อบแบบสอบถาม
ด้านการลงทุน

H1/2560

57

53

67

60

33

40
H1/2560

43

47

ชะลอการลงทุน

H2/2559

52

43

H/2560

57

ขยายการลงทุน
ในต่างประเทศ

H2/2559

48

H2/2559

ขยายการลงทุน
ในต่างจังหวัด

(N of H2/2559 = 124 บริษทั ; N of H1/2560 = 103 บริษทั )
หมายเหตุ: สีเข้ม มาตรการทีด่ าเนินการแล้วหรืออยู่ระหว่างดาเนินการ (1) สีอ่อน มาตรการทีไ่ ม่อยู่ในแผนการดาเนินการ (2)
% คานวณจาก (1) / (1) + (2)
ทีม่ า: การสารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD

 ด้านการลงทุน:
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 บริษทั จดทะเบียนส่วนใหญ่มีแนวโน้ มปรับลดการ
ลงทุน ทัง้ การลงทุนต่างประเทศ และการลงทุนต่างจังหวัด และมีแผนชะลอการ
ลงทุนเพิ่ มขึน้ (ภาพที่ 16.3)
o 43% ของบริษทั จดทะเบียนทีต่ อบแบบสอบถามมีแนวโน้มขยายการลงทุนใน
ต่างจังหวัดลดลง โดยปรับลดลงจาก 52% จากการสารวจในครัง้ ก่อน เมื่อพิจารณา
รายหมวดธุรกิจ พบว่า หมวดวัสดุเครื่องใช้ในครัวเรือน หมวดยานยนต์ หมวดสือ่ และ
สิง่ พิมพ์ หมวดเหมืองแร่ และหมวดเหล็ก ไม่มแี ผนในการขยายการลงทุนไปยัง
ต่างจังหวัด ขณะทีบ่ ริษทั จดทะเบียนในหมวดท่องเทีย่ วและสันทนาการ หมวดธุรกิจ
เกษตร หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และหมวดพาณิชย์ มีแผนขยายการลงทุนไปยัง
ต่างจังหวัดเพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจต่างจังหวัดตามแผนการขยาย
สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานไปยังต่างจังหวัด
o 53% ของบริษทั จดทะเบียนทีต่ อบแบบสอบถามมีแนวโน้มขยายการลงทุนใน
ต่างประเทศลดลง โดยลดลงจาก 57% จากการสารวจในครัง้ ก่อน เมื่อพิจารณาราย
หมวดธุรกิจ พบว่า ทุกบริษทั ทีต่ อบแบบสอบถามทีอ่ ยูใ่ นหมวดการท่องเทีย่ วและ
สันทนาการ หมวดของใช้ในครัวเรือนและสานักงาน หมวดธุรกิจเกษตร หมวด
ประกันภัยและประกันชีวติ หมวดพาณิชย์ และเหมืองแร่ มีแผนขยายการลงทุนไปยัง
ต่างประเทศทุกบริษทั ขณะทีห่ มวดยานยนต์ และหมวดการแพทย์ ไม่มแี ผนขยาย
การลงทุนไปยังต่างประเทศ
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ภาพที่ 16.4 กลยุทธ์การปรับตัวและแนวทางการรับมือความไม่แน่ นอนของเศรษฐกิ จไทยและเศรษฐกิ จโลก
ในช่วง 6 เดือนหลังปี 2559 และ 6 เดือนแรกของปี 2560
หน่วย: % ของบริษทั ทีต่ อบแบบสอบถาม
ด้านการปรับตัวทางธุรกิ จ

16

43

49

57

51

66

H1/2560

H2/2559

23

34

H2/2559

84

78

H1/2560

77

22

ควบรวมกิ จการ หรือ
ร่วมลงทุน

H1/2560

ปรับโครงสร้างกิ จการ
ด้วยตนเอง

H2/2559

ลดการจ้างงาน

(N of H2/2559 = 124 บริษทั ; N of H1/2560 = 103 บริษทั )
หมายเหตุ: สีเข้ม มาตรการทีด่ าเนินการแล้วหรืออยู่ระหว่างดาเนินการ (1) สีอ่อน มาตรการทีไ่ ม่อยู่ในแผนการดาเนินการ (2)
% คานวณจาก (1) / (1) + (2)
ทีม่ า: การสารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD

 ด้านการปรับตัวทางธุรกิ จ:
บริษทั จดทะเบียนยังคงให้ความสาคัญกับการปรับปรุงโครงสร้างภายในบริษทั และ
การควบรวมกิ จการเพื่อความแข็งแกร่ง มากกว่าการลดการจ้างงาน (ภาพที่ 16.4)
o 78% ของบริษทั จดทะเบียนทีต่ อบแบบสอบถามวางแผนในการปรับโครงสร้างกิจการ
ด้วยตนเอง ซึง่ ลดลงจาก 84% จากการสารวจครัง้ ก่อน
o 51% ของบริษทั จดทะเบียนทีต่ อบแบบสอบถาม มีการวางแผนในการควบรวม
กิจการหรือร่วมลงทุนเพิม่ ขึน้ โดยปรับลดลงจาก 57% จากการสารวจครัง้ ก่อน ซึง่
พบว่า บริษทั จดทะเบียนในหมวดการท่องเทีย่ วและสันทนาการ หมวดบริการ หมวด
รับเหมาก่อสร้าง หมวดพาณิชย์ และหมวดเหมืองแร่ ใช้กลยุทธ์น้สี งู กว่าหมวดธุรกิจ
อื่นๆ
o 34% ของบริษทั จดทะเบียนทีต่ อบแบบสอบถาม มีการวางแผนการลดการจ้างงาน
โดยเฉพาะบริษทั จดทะเบียนในหมวดท่องเทีย่ วและสันทนาการ หมวดพาณิชย์
หมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครือ่ งจักร และหมวดเหมืองแร่
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นอกจากนี้ CEO ได้ให้ความคิ ดเห็นเกี่ยวกับการรับมือความไม่แน่ นอนของ
เศรษฐกิ จไทยและเศรษฐกิ จโลกเพิ่ มเติ ม ดังนี้
o ปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ โดยให้ความสาคัญกับงานด้านคุณภาพ
o ปรับโครงสร้างการลงทุน / ลดขนาดกิจการ
o ติดตามนโยบายเศรษฐกิจอเมริกาอย่างใกล้ชดิ
o ปรับธุรกิจให้อยู่ในรูปแบบ Green Sustainability
o เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต โดยให้ความสาคัญกับการลดต้นทุนการผลิต
o ปรับปรุงกระบวนการทางาน โดยปรับลดขัน้ ตอนการผลิต โดยนา
เทคโนโลยีดจิ ติ ลั มาใช้ โดยมีเป้ าหมายเพื่อลดระยะเวลา และลดข้อผิดพลาด
ในการผลิต
o
o
o
o
o

เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารการเงิน / บริหารความเสีย่ ง
ปรับโครงสร้างทางการเงิน / โครงสร้างการลงทุน
ควบคุมและลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการดาเนินงานทีไ่ ม่จาเป็ น
ระมัดระวังเรื่องสภาพคล่องของกิจการ
ใช้เครื่องมือในการบริหารความเสีย่ งมากขึน้

o อื่นๆ
o พยายามขยายส่วนแบ่งการตลาด โดยการเพิม่ ช่องทางการจัดจาหน่าย
บริษทั จดทะเบียนให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมว่า นอกจากการดาเนินกลยุทธ์ตามทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น
บริษทั จดทะเบียนต้องติดตามและแก้ไขปั ญหา อันเนื่องมาจากอุปสรรคและปั ญหาต่อไปนี้
o การกีดกันทางการค้า (International Trading Barriers) อันเกิดจากการเปลีย่ นแปลง
นโยบายเศรษฐกิจของต่างประเทศ
o ราคาน้ามันโลกทีผ่ นั ผวนส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต
o ความไม่สอดคล้องของนโยบายภาครัฐกับระเบียบวิธปี ฏิบตั ิ อาทิ 1) การสนับสนุน
นโยบายเศรษฐกิจดิจติ ลั แต่กฎระเบียบภาครัฐยังคงต้องใช้เอกสารพร้อมการลง
ลายมือชื่อ ซึง่ ไม่สอดคล้องกับ Digital Trend และ 2) นโยบายการผ่อนปรนเงินกูใ้ ห้
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือผ่อนปรนสินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่ทอ่ี าศัย ส่งผลกระทบ
ต่อการดาเนินงานของหมวดธนาคาร
o ปั ญหาจากการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค และพฤติกรรมของวัยรุ่นใน
ปั จจุบนั ทีใ่ ห้ความสาคัญกับความมีอสิ ระในการทางานและเป็ นเจ้าของกิจการ อาจทา
ให้เกิดปั ญหาขาดแคลนบุคลากรในอนาคต
o ปั ญหาการผิดนัดชาระหนี้ตั ๋วแลกเงิน หรือ Bill of Excange (B/E) ของบริษทั จด
ทะเบียนหลายแห่ง อาจส่งผลให้นกั ลงทุนขาดความเชื่อมันในตลาดเงิ
่
นและตลาดทุน
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การส่งออกและแนวโน้ มการส่งออก
“CEO คาดการณ์ว่าในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 ทิ ศทางการส่งออกปรับตัวใน
ทิ ศทางที่ดีขนึ้ ”
 42% ของบริษทั จดทะเบียนที่ตอบแบบสอบถาม หรือ 43 บริษทั เป็ นบริษทั ที่มี
รายได้จากการส่งออก (ภาพที่ 17) โดยมี 14 บริษทั ทีม่ รี ายได้จากการส่งออกมากกว่า
50% ของรายได้รวม ซึง่ พบว่าบริษทั กลุ่มนี้อยูใ่ นกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
(หมวดอาหารและเครื่องดื่ม) กลุม่ ทรัพยากร (หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค) กลุ่ม
สินค้าอุตสาหกรรม (หมวดยานยนต์ และ หมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร) กลุ่ม
สินค้าอุปโภคบริโภค (หมวดของใช้สว่ นตัวและเวชภัณฑ์) กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้าง (หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง และหมวดวัสดุก่อสร้าง) และบริษทั จดทะเบียนใน
mai กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม

ภาพที่ 17 รายได้จากการส่งออกต่อรายได้รวมของบริษทั จดทะเบียน
หน่วย: % ของบริษทั ทีต่ อบแบบสอบถาม

รายได้ส่งออกน้ อยกว่า 25%

20
ไม่อยูใ่ นธุรกิ จส่งออก

8

58
14

รายได้ส่งออก ในช่วง 25% ถึง 50%
รายได้ส่งออก มากกว่า 50%

(N of H1/2560 = 103 บริษทั )
ทีม่ า: การสารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD

 ตลาดส่งออกที่สาคัญยังคงเป็ นตลาดในประเทศกลุม่ อาเซียน ทัง้ ASEAN-5 และ
CLMV และตลาดนอกกลุ่มอาเซียน ทัง้ ประเทศญีป่ ่ นุ ประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง จีน
สหรัฐอเมริกา ประเทศในกลุม่ ยุโรป ออสเตรเลีย มัลดีฟส์ บราซิล และแอฟริกาใต้ เป็ นต้น
(ภาพที่ 18)
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ภาพที่ 18 ตลาดส่งออก 3 อันดับแรกของบริษทั จดทะเบียนที่ทาธุรกิ จส่งออก
หน่วย: % ความถีข่ องการตอบแบบสอบถามของบริษทั ทีอ่ ยู่ในธุรกิจส่งออก (ครัง้ ก่อน)
ASEAN-5
CLMV
Japan
Middle-East
Others
China
USA
Europe
Australia
Maldives
Brazil
South Africa

10
10
10
9
9

14

23

(13)

(22)

(13)
(10)
(11)
(11)
(7)

(11)
5
4 (1)
3 (0)
2 (0)
1 (1)

(N of H2/2559 = 42 บริษทั ; N of H1/2560 = 43 บริษทั )
ทีม่ า: การสารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD

 CEO ส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนมุมมอง โดยคาดการณ์วา่ ทิ ศทางการส่งอออกในช่วง 6
เดือนแรกของปี 2560 จะมีทิศทางที่ดีขนึ้ 52% คาดการณ์ว่าแนวโน้มการส่งออกใน
รอบ 6 เดือนแรกของปี 2560 จะดีขน้ึ ขณะที่ 38% ของ CEO เท่านัน้ ทีค่ าดการณ์ว่าการ
ส่งออกจะเหมือนเดิม และมีเพียง 10% จะแย่ลง (ภาพที่ 19) และ CEO ส่วนใหญ่ทต่ี อบ
แบบสอบถามของแต่ละหมวดธุรกิจ คาดการณ์ว่าการส่งออกจะปรับตัวดีขน้ึ ยกเว้น
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้างทีส่ ว่ นใหญ่คาดการณ์ว่าการส่งออกจะแย่ลง

ภาพที่ 19 การคาดการณ์แนวโน้ มการส่งออกในช่วง 6 เดือนหลังปี 2559 และ 6 เดือนแรกของปี 2560
หน่วย: % ของบริษทั ทีอ่ ยู่ในธุรกิจส่งออก

48
19

38

52
33

10
ลดลง

เหมือนเดิ ม
H2/2559
H1/2560

เพิ่ มขึน้

( N of H2/2559 = 42 บริษทั ; N of H1/2560 = 43 บริษทั )
ทีม่ า: การสารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD
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การให้บริการลูกค้าต่างประเทศ
 37% ของบริษทั จดทะเบียนที่ตอบแบบสอบถาม หรือจานวน 39 บริษทั มีรายได้
จากการให้บริการลูกค้าต่างประเทศ โดย 8 บริษทั ทีม่ รี ายได้จากการให้บริการลูกค้า
ต่างประเทศมากกว่า 50% ของรายได้รวม (ภาพที่ 20) ซึง่ เป็ นบริษทั จดทะเบียนในกลุ่ม
บริการ (หมวดท่องเทีย่ วและสันทนาการ หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ และหมวดพาณิชย์)
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และหมวดบริการ
รับเหมาก่อสร้าง) และกลุ่มทรัพยากร (หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค)
ภาพที่ 20 รายได้จากการให้บริการลูกค้าต่างประเทศต่อรายได้รวมของบริษทั จดทะเบียน
หน่วย: % ของบริษทั ทีต่ อบแบบสอบถาม

ไม่อยู่ให้บริ การ
ลูกค้าต่างประเทศ

24

63

6
8

รายได้บริ การฯ น้ อยกว่า 25%

รายได้บริ การฯ ในช่วง 25 ถึง 50%
รายได้บริ การฯ มากกว่า 50%

(N of H1/2560 = 103 บริษทั )
ทีม่ า: การสารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD

 กลุ่มลูกค้าต่างประเทศที่สาคัญที่บริษทั จดทะเบียนให้บริการ ได้แก่ ลูกค้าจาก
ประเทศในกลุม่ อาเซียน ทัง้ กลุ่ม ASEAN-5 และ CLMV จีน ญี่ปนุ่ ประเทศในกลุ่ม
ยุโรป กลุม่ ตะวันออกกลาง สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย เป็ นต้น (ภาพที่ 21)
ภาพที่ 21 กลุ่มลูกค้าต่างประเทศที่บริษทั จดทะเบียนให้บริการ
หน่วย: % ความถีข่ องการตอบแบบสอบถามของบริษทั ทีใ่ ห้บริการลูกค้าต่างประเทศ (ครัง้ ก่อน)
ASEAN-5
20 (19)
CLMV
16 (22)
China
15 (13)
Japan
15 (13)
Europe
12 (16)
Other Countries
11 (3)
Middle-East 5 (4)
USA 4 (8)
Australia 2 (2)
( N of H2/2559 = 54 บริษทั ; N of H1/2560 = 39 บริษทั )
ทีม่ า: การสารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD
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แนวโน้ มการลงทุน
“CEO คาดการณ์ว่าในปี 2559 แนวโน้ มการลงทุนยังคงเพิ่ มขึน้ อย่างต่อเนื่ องจากการ
สารวจครังก่
้ อน อย่างไรก็ตาม สัดส่วนมีการปรับลดลงเล็กน้ อยจากการสารวจครังก่
้ อน
โดยปรับลดลงมาอยู่ที่ 70% สาหรับแหล่งระดมทุน 3 แหล่งหลัก ซึ่งยังคงเหมือนการ
สารวจครังที
้ ่ผา่ นมา ได้แก่ สิ นเชื่อจากธนาคารพาณิ ชย์ กาไรสะสม และการออกหุ้นกู้
ภายในประเทศ”
สาหรับแนวโน้ มในการลงทุนในต่างประเทศในปี 2560 นัน้ CEO คาดว่า จะมีการขยาย
การลงทุนในต่างประเทศ โดยประเทศเป้ าหมายยังคงเป็ นประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม
อาเซียน โดยเฉพาะกลุม่ CLMV
 70% ของ CEO ทัง้ หมดที่ตอบแบบสอบถามคาดว่า แนวโน้ มการลงทุนในปี 2560
จะปรับตัวเพิ่ มขึน้ ซึง่ มีสดั ส่วนเพิม่ ขึน้ จากการสารวจครัง้ ก่อนทีอ่ ยู่ท่ี 77% ของ CEO ที่
คาดว่าจะมีการขยายการลงทุนในปี 2559 (ภาพที่ 22)
 CEO ทุกรายทีต่ อบแบบสอบถามทีอ่ ยูใ่ นหมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดเหมืองแร่
หมวดประกันภัยและประกันชีวติ หมวดการท่องเทีย่ วและสันทนาการ หมวดขนส่งและ
โลจิสติกส์ หมวดพาณิชย์ หมวดปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ หมวดวัสดุอุตสาหกรรมและ
เครื่องจักร หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คาดว่าจะมีการขยายการลงทุนในปี 2560
ขณะที่ CEO ทุกรายทีต่ อบแบบสอบถามทีอ่ ยูใ่ นกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภคในทุกหมวด
ธุรกิจ และบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ในกลุ่มบริการ ไม่มแี ผนในการ
ขยายการลงทุนในปี 2560

ภาพที่ 22 การคาดการณ์แนวโน้ มการลงทุน ในปี 2559 และปี 2560
หน่วย: % ของบริษทั ทีต่ อบแบบสอบถาม

61

53
23
1
ลดลงมาก

6

16

ลดลงบ้าง

เหมือนเดิ ม

H2/2559

17
16

เพิ่ มขึน้ บ้าง

เพิ่ มขึน้ มาก

H1/2560

(N of H2/2559 = 120 บริษทั ; N of H1/2560 = 101 บริษทั )
ทีม่ า: การสารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD
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 แหล่งเงิ นทุนที่สาคัญของธุรกิ จ 3 อันดับแรก ในปี 2560 ยังคงเหมือนกับปี 2559
ได้แก่ สิ นเชื่อจากธนาคารพาณิ ชย์ รองลงมา คือ กาไรสะสม และการออกหุ้นกู้
ภายในประเทศ แต่มีการขยับอันดับ โดยสิ นเชื่อจากธนาคาร ขยับขึน้ เป็ นอันดับ 1
(ภาพที่ 23) ซึง่ สะท้อนว่า บริษทั จดทะเบียนสามารถประหยัดต้นทุนทางการเงินได้สงู มาก
ขึน้ เนื่องจากตามทฤษฎีการเงิน ต้นทุนการกูย้ มื มีตน้ ทุนต่ากว่าต้นทุนจากภายในกิจการ
ภาพที่ 23 แผนระดมทุนของบริษทั จดทะเบียน ในปี 2560
หน่วย: % ของความถีร่ วมในการตอบแบบสอบถาม

(N of H2/2559 = 120 บริษทั ; N of H2/2559 = 96 บริษทั )
ทีม่ า: การสารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD

 เมื่อพิจารณาการลงทุนต่างประเทศของบริษทั จดทะเบียน พบว่า
o 47% ของบริษทั จดทะเบียนที่ตอบแบบสอบถาม หรือจานวน 48 บริษทั มีการ
ลงทุนในต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่ลงทุนในต่างประเทศน้ อยกว่า 25% ของ
เงิ นลงทุนรวม
o 60% ของบริษทั จดทะเบียนที่ลงทุนต่างประเทศ คาดว่าการลงทุนในช่วง 6
เดือนแรกของปี 2560 มีแนวโน้ มลงทุนเพิ่ มขึน้ เช่นเดียวกับการสารวจครัง้ ก่อน
โดยเป้ าหมายหลักในการลงทุน คือ ประเทศในกลุ่ม ASEAN ทัง้ กลุ่ม CLMV
และกลุ่ม ASEAN-5 (ภาพที่ 24) นอกจากนี้ยงั พบว่า 1) บริษทั จดทะเบียนจานวน
หนึ่งทีร่ ะบุว่าต้องการลงทุนในต่างประเทศแต่อยู่ระหว่างการศึกษาและคัดเลือก
ประเทศทีจ่ ะเข้าไปลงทุน และ 2) บริษทั จดทะเบียนบางกลุม่ เริม่ มีการเข้าไปลงทุน
ในประเทศใหม่ๆ ในเอเชียใต้ ซึง่ เป็ นกลุ่มที่ World Bank คาดการณ์ว่า ประเทศ
เหล่านัน้ จะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจประมาณ 5% ถึง 7% ในช่วง 2 - 3 ปี
ข้างหน้า (ตารางที่ 3) อาทิ ประเทศบังคลาเทศ เป็ นต้น แสดงถึง บริษทั จด
ทะเบียนไทยมองหาโอกาสสร้างรายได้ผ่านกลุ่มประเทศทีม่ กี ารเติบโตทาง
เศรษฐกิจในระดับสูง และเริม่ มีขยายการลงทุนไปยังประเทศต่างๆ ในทวีปแอฟริกา
เพิม่ เติม อาทิ ประเทศไนจีเรีย มาดากัสการ์ การ์น่า เป็ นต้น
28

ภาพที่ 24 กลุ่มประเทศที่บริษทั จดทะเบียนลงทุนต่างประเทศ
หน่วย: % ของบริษทั ทีล่ งทุนในประเทศนัน้ / บริษทั ทีล่ งทุนในต่างประเทศ (ครัง้ ก่อน)

CLMV
ASEAN-5
Others
Europe
Japan
China
USA
Middle East

67 (64)
42 (45)
23 (29)
19 (24)
19 (10)
17 (19)
15 (12)
8 (5)

(N of H2/2559 = 58 บริษทั ; N of H2/2559 = 48 บริษทั )
ทีม่ า: การสารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD

การบริหารความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิ จที่เกี่ยวเนื่ องจากลูกค้าต่างประเทศหรือ
ลงทุน ในต่างประเทศ
 81% ของบริษทั จดทะเบียนมี exposure กับต่างประเทศ ทัง้ จากการลงทุนใน
ต่างประเทศ การส่งออก และการให้บริการลูกค้าต่างประเทศ (ภาพที่ 25) โดย 79%
ของบริษทั จดทะเบียนทีม่ ี exposure กับต่างประเทศมีการใช้เครื่องมือบริหารความเสีย่ ง
จากอัตราแลกเปลีย่ น ลดลงจาก 84% ในการสารวจครัง้ ก่อน (ภาพที่ 26)
ภาพที่ 25 บริษทั จดทะเบียนที่มีการประกอบธุรกิ จที่เกี่ยวเนื่ องกับต่างประเทศ
หน่วย: บริษทั (ครัง้ ก่อน)

หน่วย: % ของบริษทั ทีต่ อบแบบสอบถาม (% ครัง้ ก่อน)

ทีม่ า: การสารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD; 83 บริษทั จากทัง้ หมด 103 บริษทั
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ภาพที่ 26 การใช้เครือ่ งมือบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
หน่วย: % ของบริษทั ทีม่ ี exposure ต่างประเทศ (% ครัง้ ก่อน)

21

(16)

79
(84)

ใช้เครือ่ งมือบริหารฯ

ไม่ใช้เครือ่ งมือบริหารฯ

(N of H2/2559 = 93 บริษทั ; N of H1/2560 = 83 บริษทั )
ทีม่ า: การสารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD

 เครื่องมือทีบ่ ริษทั จดทะเบียนเลือกใช้มากทีส่ ดุ ได้แก่ Forward & Options Contract
รองลงมา คือ การบริหารรายรับและรายจ่ายทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศให้สอดคล้องกัน
(Natural Hedge) การเปิ ดบัญชีสกุลเงินตราต่างประเทศ และการใช้เงินตราต่างประเทศอื่น
นอกเหนือจากดอลลาร์ สรอ. และ USD Futures ตามลาดับ (ภาพที่ 27)
o CEO ให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับการใช้เงินตราต่างประเทศอื่นๆ นอกเหนือจาก
เงินดอลลาร์ สรอ. นัน้ ส่วนหนึ่งทาสัญญาซือ้ ขายเป็ นเงินบาทแทน
o การบริหารรายรับและรายจ่ายทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศให้สอดคล้องกัน
(Natural Hedge) นัน้ CEO บางส่วนใช้วธิ กี ระจายการลงทุนในต่างประเทศและ
ทยอยการลงทุนในต่างประเทศเพิม่ เติมเพื่อ counter balance กับรายได้ทไ่ี ด้รบั
ภาพที่ 27 เครือ่ งมือบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษทั จดทะเบียนใช้ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560
หน่วย: ความถีใ่ นการตอบของบริษทั ทีม่ ี exposure ต่างประเทศ (ครัง้ ก่อน)
ใช้เงินตราต่างประเทศ
นอกเหนือ ดอลลาร์ สรอ.,
8%
(6%)

USD Futures
4%
(8%)

Forward & Options
contract
39%
(37%)
บริหารรายรับและรายจ่าย
ทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศ
ให้สอดคล้องกัน (Natural
Hedge)
32%
(33%)
ทีม่ า: การสารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD

เปิ ดบัญชีสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ
17%
(16%)

30

 จากการสารวจการใช้เครื่องมือบริหารความเสีย่ งของบริษทั จดทะเบียนทีม่ ี exposure กับ
ต่างประเทศทีพ่ บว่า มีสดั ส่วนการใช้เครื่องมือในการบริหารความเสีย่ งจากอัตราแลก
เปลีย่ นเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนลดน้อยลง จึงมีขอ้ สังเกตว่า ณ ปั จจุบนั บริษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ มีกาไร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นมากน้อยเพียงไร ดังนัน้ ในรายงานฉบับนี้จงึ มีการศึกษา
เพิม่ เติมเกีย่ วกับกาไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น สรุปได้ผลดังนี้
o จากงบการเงิน ในส่วนของงบกาไรขาดทุน สาหรับปี 2557 - 2559 มีบริษทั จด
ทะเบียนทีบ่ นั ทึกรายการกาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น 265 บริษทั ซึง่
พบว่า ในช่วง 3 ปี ดงั กล่าว พบว่า โดยภาพรวม บริษทั จดทะเบียนมีกาไรจาก
อัตราแลกเปลีย่ น 56,000 ล้านบาท ในปี 2557 มีกาไรฯ 28,540 ล้านบาท ในปี
5
2558 และ 44,473 ล้านบาทในปี 2559 ตามลาดับ
o เมื่อพิจารณาข้อมูลปี 2559 พบว่า แม้ว่า โดยภาพรวมบริษทั จดทะเบียนจะมี
กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นรวม 44,473 ล้านบาท แต่มบี ริษทั จดทะเบียนขาดทุน
จากอัตราแลกเปลีย่ นถึง 52 บริษทั รวมมูลค่าขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลีย่ น
1,713 ล้านบาท
o เมื่อพิจารณารายการกาไร / ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น จากงบการเงินปี
2559 ของบริษทั จดทะเบียนทีม่ ี exposure กับต่างประเทศทีไ่ ม่ได้ใช้เครื่องมือ
บริหารความเสีย่ งพบว่า จากจานวนทัง้ หมด 17 บริษทั มีเพียง 2 บริษทั ที่
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น และมี 3 บริษทั ได้กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
ขณะทีบ่ ริษทั ส่วนทีเ่ หลือไม่มกี ารรายงานผลกาไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น

สภาพคล่องในการดาเนิ นธุรกิ จ
“แม้ภาพรวม CEO ส่วนใหญ่มองว่าสภาพคล่องของกิ จการไม่เปลี่ยนแปลงจากที่ผา่ น
มา (ภาพที่ 13) แต่เมื่อพิ จารณาส่วนประกอบต่างๆ พบว่า ปัญหาเรือ่ งสภาพคล่องเริ่มมี
รุนแรงขึน้ จากการที่ยอดขายลดลงจากเศรษฐกิ จประเทศคูค่ ้า ขยับมาสู่ปัญหาเรือ่ งการ
จ่ายชาระค่าและบริการของลูกค้า และจากการสารวจครังล่
้ าสุด พบว่า บริษทั เริ่มมี
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดหาเงิ นเพิ่ มมากขึน้ ทัง้ จากสิ นเชื่อระยะสัน้ ระยะยาว และวงเงิ น
เบิ กเกิ นบัญชีของธนาคาร (ภาพที่ 28)”
 บริษทั จดทะเบียนยังคงมียอดขายที่ลดลงจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิ จของ
ประเทศคู่ค้า และประสบปั ญหาการจ่ายชาระเงินคืนของลูกค้าทัง้ ภายในประเทศและ
ต่างประเทศในสัดส่วนทีส่ งู กว่าปั ญหาด้านอื่น
o ทุกบริษทั ทีต่ อบแบบสอบถามทีอ่ ยู่ในหมวดการแพทย์ หมวดเหล็ก และทุก
หมวดธุรกิจในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคได้รบั ผลกระทบโดยตรงจากเศรษฐกิจ
ประเทศคู่คา้

5

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2560
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ภาพที่ 28 สภาพปัญหาเกี่ยวกับสภาพคล่องในการดาเนิ นธุรกิ จ
หน่วย: % ของบริษทั ทีต่ อบแบบสอบถาม

(N = 100 บริษทั )
ทีม่ า: การสารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD

o ทุกบริษทั ทีต่ อบแบบสอบถามทีอ่ ยู่ในหมวดเหมืองแร่ หมวดธุรกิจการเงิน หมวด
ประกันภัยและประกันชีวติ หมวดปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ และหมวดการ
ท่องเทีย่ วและสันทนาการ ไม่ได้รบั ผลกระทบจากเศรษฐกิจประเทศคู่คา้
o 33% ของ CEO ทัง้ หมดทีต่ อบแบบสอบถาม ประสบปั ญหาเกีย่ วกับการจ่าย
ชาระเงินคืนของลูกหนี้การค้า ใกล้เคียงกับการสารวจครัง้ ก่อน โดยเฉพาะใน
บริษทั จดทะเบียนในหมวดเหล็ก หมวดสือ่ และสิง่ พิมพ์ หมวดบรรจุภณ
ั ฑ์ และ
หมวดการแพทย์ ทีส่ ว่ นใหญ่ประสบปั ญหานี้
o บริษทั จดทะเบียนในหมวดเหล็ก หมวดอาหารและเครื่องดืม่ หมวดสือ่ และ
สิง่ พิมพ์ หมวดการแพทย์ และบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
เริม่ มีปัญหาเกีย่ วกับการจัดหาเงินเพิม่ มากขึน้ ทัง้ จากสินเชื่อระยะสัน้ สินเชื่อ
ระยะยาว และวงเงินเบิกเกินบัญชีของธนาคารทีจ่ ากัดและไม่พอเพียง
ประเด็นคาถามพิ เศษ
 CEO ส่วนใหญ่คาดว่า เศรษฐกิจโลกอาจได้รบั ผลกระทบจากความไม่ชดั เจนของนโยบาย
เศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกาทีม่ ี Mr. Trump เป็ นประธานาธิบดี เช่นเดียวกับการที่
ประเทศต่างๆ ในสหภาพยุโรปมีแนวโน้มทีจ่ ะออกจากสหภาพยุโรป
 สาหรับเศรษฐกิจไทย CEO คาดว่า การปรับเพิม่ ค่าแรงงานขัน้ ต่าทัวประเทศเป็
่
น 300 ถึง
310 บาท และให้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้นมา และการปรับอัตรา
ภาษีทด่ี นิ และสิง่ ปลูกสร้างใหม่ ส่งผลด้านลบต่อเศรษฐกิจไทย แต่ในทางตรงกันข้าม การ
ปรับโครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดาใหม่จะส่งผลด้านบวกต่อเศรษฐกิจ
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 ในด้านการดาเนินงานของบริษทั CEO ส่วนใหญ่คาดการณ์อาจได้รบั ผลกระทบเชิงลบจาก
นโยบายเศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกาทีม่ ี Mr. Trump เป็ นประธานาธิบดี การปรับเพิม่
ค่าแรงงานขัน้ ต่าทัวประเทศเป็
่
น 300 ถึง 310 บาท การปรับอัตราภาษีทด่ี นิ และสิง่ ปลูก
สร้างใหม่ ขณะทีก่ ารปรับโครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดาใหม่จะส่งผลบวกต่อการดาเนินงาน
ของบริษทั
ภาพที่ 29 ผลกระทบจากประเทศต่างๆ ในยุโรป มีแนวโน้ มที่จะออกจากสหภาพยุโรป
ต่อเศรษฐกิ จโลก
หน่วย: % ของบริษทั ทีต่ อบแบบสอบถาม
50
33

9
มีผลลบมาก

มีผลลบ

ไม่กระทบ

8

0

มีผลบวก

มีผลบวกมาก

(N = 102 บริษทั )
ทีม่ า: การสารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD

o 59% ของ CEO ที่ตอบแบบสอบถาม คาดว่าการที่ประเทศต่างๆ ในยุโรป มี
แนวโน้ มที่จะออกจากสหภาพยุโรป จะส่งผลกระทบเชิ งลบต่อเศรษฐกิ จโลก
(ภาพที่ 29) มีเพียง 8% ของ CEO เท่านัน้ ทีค่ าดว่าจะส่งผลด้านบวก
ภาพที่ 30 ผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิ จของสหรัฐอเมริกาที่มี Mr. Trump เป็ น
ประธานาธิ บดีต่อเศรษฐกิ จไทย
หน่วย: % ของบริษทั ทีต่ อบแบบสอบถาม
56
19

9
มีผลลบมาก

มีผลลบ

ไม่กระทบ

16
มีผลบวก

0
มีผลบวกมาก

(N = 102 บริษทั )
ทีม่ า: การสารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD

ภาพที่ 31 ผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิ จของสหรัฐอเมริกาที่มี Mr. Trump เป็ น
ประธานาธิ บดีต่อธุรกิ จของท่าน
หน่วย: % ของบริษทั ทีต่ อบแบบสอบถาม
50
36
11

3
มีผลลบมาก

มีผลลบ

ไม่กระทบ

มีผลบวก

0
มีผลบวกมาก

(N = 102 บริษทั )
ทีม่ า: การสารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD
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 65% ของ CEO ที่ตอบแบบสอบถาม คาดว่า นโยบายเศรษฐกิ จของสหรัฐอเมริกาที่
มี Mr. Trump เป็ นประธานาธิ บดี จะส่งผลกระทบเชิ งลบต่อเศรษฐกิ จไทย (ภาพที่
30) และเมื่อสอบถามถึงผลกระทบต่อธุรกิจ พบว่า CEO ส่วนใหญ่คาดว่า ไม่ได้รบั
ผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจฯ แต่ยงั มีอกี 39% คาดว่าจะได้รบั ผลกระทบด้านลบ
(ภาพที่ 31)
ภาพที่ 32 ผลกระทบจากการปรับค่าแรงงานขัน้ ตา่ เป็ น 300 ถึง 310 บาท
(ที่มีผลตัง้ แต่ 1 มกราคม 2560) ต่อเศรษฐกิ จไทย

8
มีผลลบมาก

หน่วย: % ของบริษทั ทีต่ อบแบบสอบถาม
54
30
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มีผลลบ

ไม่กระทบ

มีผลบวก

0
มีผลบวกมาก

(N = 102 บริษทั )
ทีม่ า: การสารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD

ภาพที่ 33 ผลกระทบจากการปรับค่าแรงงานขัน้ ตา่ เป็ น 300 ถึง 310 บาท
(ที่มีผลตัง้ แต่ 1 มกราคม 2560) ต่อธุรกิ จของท่าน
หน่วย: % ของบริษทั ทีต่ อบแบบสอบถาม
53
39
7
มีผลลบมาก

มีผลลบ

ไม่กระทบ

1

0

มีผลบวก

มีผลบวกมาก

(N = 102 บริษทั )
ทีม่ า: การสารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD

 62% ของ CEO ที่ตอบแบบสอบถาม คาดว่าการปรับค่าแรงงานขัน้ ตา่ เป็ น 300 ถึง
310 บาท จะส่งผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิ จไทย (ภาพที่ 32) เนื่องจากส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อต้นทุนการผลิตทัวประเทศ
่
และ 60% ของ CEO คาดว่าการปรับค่าแรงงาน
ขัน้ ตา่ ฯ จะส่งผลด้านลบต่อธุรกิ จ (ภาพที่ 33) เนื่องจากบริษทั จะได้รบั ผลกระทบใน
ลักษณะของต้นทุนการผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยเฉพาะหมวดธุรกิจทีม่ ลี กั ษณะ Labour
Intensive อาทิ หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ หมวดยานยนต์ หมวดแฟชัน่ หมวดธุรกิจ
เกษตร หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค หมวดสือ่ และสิง่ พิมพ์ และหมวดบริการรับเหมา
ก่อสร้าง เป็ นต้น
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ภาพที่ 34 ผลกระทบจากการปรับอัตราภาษี ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างใหม่
(เริ่มใช้ในปี ภาษี 2560) ต่อเศรษฐกิ จไทย
หน่วย: % ของบริษทั ทีต่ อบแบบสอบถาม
38
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(N = 102 บริษทั )
ทีม่ า: การสารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD

 44% ของ CEO ที่ตอบแบบสอบถาม คาดว่า การปรับอัตราภาษีที่ดินและสิ่ งปลูก
สร้างใหม่จะส่งผลกระทบเชิ งลบต่อเศรษฐกิ จไทย ขณะที่อีก 40% คาดว่า ไม่มีผลลบ
ต่อเศรษฐกิ จไทย (ภาพที่ 34) อย่างไรก็ตามอีก 16% คาดว่าจะได้รบั ผลกระทบเชิงบวก
ต่อเศรษฐกิจไทย เนื่องจาก การปรับโครงสร้างภาษีดงั กล่าวจะส่งผลให้มกี ารใช้ประโยชน์
จากทีด่ นิ เพิม่ ขึน้ โดยหมวดธุรกิจทีค่ าดว่าเศรษฐกิจไทยจะได้รบั ผลกระทบด้านบวก ได้แก่
หมวดเหล็ก และหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค
ภาพที่ 35 ผลกระทบจากการปรับปรุงโครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดาใหม่
(เริ่มใช้ในปี ภาษี 2560) ต่อเศรษฐกิ จไทย
หน่วย: % ของบริษทั ทีต่ อบแบบสอบถาม
63
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(N = 102 บริษทั )
ทีม่ า: การสารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD

ภาพที่ 36 ผลกระทบจากการปรับปรุงโครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดาใหม่
(เริ่มใช้ในปี ภาษี 2560) ต่อธุรกิ จของท่าน
หน่วย: % ของบริษทั ทีต่ อบแบบสอบถาม
58
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มีผลลบมาก

มีผลลบ
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มีผลบวก

มีผลบวกมาก

(N = 102 บริษทั )
ทีม่ า: การสารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA และ TSD
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 64% ของ CEO ที่ตอบแบบสอบถาม คาดว่า การปรับปรุงโครงสร้างภาษี บุคคล
ธรรมดาใหม่ จะส่งผลกระทบด้านบวกต่อเศรษฐกิ จไทย (ภาพที่ 35) ขณะที่อีก 29%
คาดว่า ไม่มีผลด้านลบต่อเศรษฐกิ จไทย ทัง้ นี้เนื่องจากการปรับโครงสร้างภาษีน้ี จะ
ช่วยเพิม่ กาลังซือ้ ทางอ้อมให้ประชาชน และอาจส่งผลให้ประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอย ซึง่
จะช่วยเพิม่ ปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
 ขณะที่ 58% ของ CEO ที่ตอบแบบสอบถาม คาดว่า การปรับปรุงโครงสร้างภาษี
บุคคลธรรมดาใหม่ จะไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิ จ (ภาพที่ 36) ขณะที่อีก 38% คาดว่า
ส่งผลด้านบวกต่อธุรกิ จ
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