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บทสรปุผู้บริหำร (Executive Summary) 

ฝ่ำยวิจยั ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งเทศไทย ร่วมมือกบัสมำคมบริษทัจดทะเบียนไทย

และบริษทัศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ส ำรวจควำมคิดเหน็ของ

ผู้บริหำรบริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai (CEO Survey: Economic Outlook 2022) ซ่ึงรวบรวมข้อมูล

ในช่วงวนัท่ี 25 สิงหำคม - 19 กนัยำยน 2565 

• CEO ส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถำมคำดว่ำเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นในปี 2565 และเติบโตต่อเน่ืองจำกใน
ปี 2566 โดยคำดกำรณ์ว่ำ เศรษฐกิจไทยจะเติบโตท่ีระดบั 2% ถึง 3% ในปี 2565 และเติบโตท่ีระดบั 3% 
ถึง 4% ในปี 2566 โดยกำรท่องเท่ียว กำรส่งออก กำรฟ้ืนตัวจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 เป็นปัจจยั
สนับสนุนท่ีส ำคัญ ขณะท่ีอัตรำเงินเฟ้อท่ีอยู่ในระดับสูง รำคำน ้ำมัน และควำมไม่แน่นอนของ
เสถียรภำพกำรเมืองโลก เป็นปัจจยัเส่ียงส ำคญัต่อเศรษฐกิจไทย 

• ทิศทำงอุตสำหกรรมและผลประกอบกำรของบริษทัจดทะเบียน (บจ.) ในปี 2565 จะดีขึ้น โดย 66% ของ 
CEO คำดว่ำผลประกอบกำร มีแนวโน้มดีขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นบริษทัจดทะเบียนท่ีได้รบัอำนิสงส์จำก
กำรเปิดประเทศ และกำรกลับมำใช้รูปแบบกำรด ำเนินชีวิตปกติ อำทิ ธุรกิจกำรแพทย์ ธุรกิจกำร
ท่องเท่ียว ธุรกิจพลงังำน ธุรกิจเทคโนโลยีกำรสื่อสำร เป็นต้น   

• 91% ของ CEO ท่ีตอบแบบสอบถำม คำดว่ำรำยได้ของปี 2565 จะเติบโต โดย 50% คำดว่ำรำยได้ในปี 
2565 จะเติบโตมำกกว่ำ 10% ซ่ึงเกือบครึ่งของจ ำนวนน้ีคำดว่ำรำยได้จะเติบโตสูงกว่ำ 30% ซ่ึงส่วน
ใหญ่อยู่ในหมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ หมวดพฒันำอสงัหำริมทรพัย ์  

• ด้ำนกำรลงทุน 66% ของ CEO คำดว่ำจะลงทุนเพ่ิมในปี 2565 ซ่ึงเม่ือพิจำรณำร่วมกบักลยุทธ์ในกำรท ำ
ธุรกิจ พบว่ำ เป็นกำรวำงแผนกำรลงทุนในกำรวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑ์ และเป็นกำรลงทุนใน
ประเทศ ขณะท่ี 44% วำงแผนลงทุนในต่ำงประเทศ โดยแหล่งเงินทุนส ำคญั คือ ก ำไรสะสมของกิจกำร 
กำรขอสินเช่ือธนำคำร และกำรออกหุ้นกู้ 

• เม่ือสอบถำมถึงควำมวิตกกงัวลในกำรประกอบธุรกิจ พบว่ำ CEO มีควำมวิตกกงัวลเก่ียวกบัต้นทุน
กำรผลิตเป็นส ำคญัทัง้รำคำวตัถดิุบ และรำคำน ้ำมนัเชื้อเพลิง รวมทัง้ก ำลงัซ้ือของประชำชนท่ีลดลง
จำกอตัรำเงินเฟ้อ ขณะท่ีกำรเปิดประเทศ CEO มองว่ำเป็นปัจจยับวกต่อกำรประกอบธุรกิจ 
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แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2565 

CEO ส่วนใหญ่คำดว่ำเศรษฐกิจไทยในปี 2565 จะปรบัตวัดีขึ้น และจะเติบโตท่ีระดบั 2% ถึง 3% โดยกำร

ท่องเท่ียว กำรส่งออก และกำรฟ้ืนตวัจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 จะเป็นปัจจยัสนับสนุนส ำคญั ขณะท่ี

อตัรำเงินเฟ้อ รำคำน ้ำมนั เสถียรภำพกำรเมืองโลก จะเป็นปัจจยัเส่ียงส ำคญัต่อเติบโตทำงเศรษฐกิจของ

ไทย 

 

ฝ่ายวจิยั ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และพนัธมติร ส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีนในปี 2565  (CEO Survey: 

Economic Outlook 2022) เกี่ยวกับเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การประกอบธุรกิจ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมข้อมูลช่วงวนัที ่

25 สงิหาคม - 19 กนัยายน 2565 มบีริษทัจดทะเบียนร่วมตอบแบบสอบถำม 69 บริษทั จำก 22 หมวดธุรกิจ1 รวม 27% ของ

มูลค่ำหลกัทรพัยต์ำมรำคำตลำด จากขอ้มูล ณ 30 กนัยายน 2565 

 
“CEO สว่นใหญค่ำดกำรณ์ว่ำเศรษฐกิจไทยปี 2565 จะดีกว่ำปี 2564 อย่ำงชดัเจน โดยคำดว่ำเศรษฐกิจไทย 
ปี 2565 จะเติบโตท่ีระดบั 2% ถึง 3% และเติบโตต่อเน่ืองในปี 2566” 

• 80% ของ CEO ท่ีตอบแบบสอบถำมคำดกำรณ์ว่ำ เศรษฐกิจปี 2565  จะปรบัตวัดีขึ้นจำกปี 2564 ขณะท่ีมีเพียง 14% 

คำดว่ำเศรษฐกิจจะแย่ลง (ภาพที ่1)  

 

1 นับบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์เอม็ เอ ไอ เป็นหน่ึงหมวดธุรกจิ 
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ภำพท่ี 1 กำรคำดกำรณ์กำรเติบโตเศรษฐกิจไทย ในปี 2565 

หน่วย: % ของบรษิทัที่ตอบแบบสอบถาม

 
N of 2565 = 69 บริษทั 

ที่มา: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย SET TLCA และ TSD 
 

 

• CEO ส่วนใหญ่คำดว่ำ เศรษฐกิจไทยในปี 2565 จะค่อยๆ ฟ้ืนตวัขึ้นและดีขึ้นในปี 2566  (ภำพท่ี 2) โดยในปี 2565 มี 

23% ของ CEO ท่ีตอบแบบสอบถำม คำดว่ำเศรษฐกิจไทยปี 2565 จะเติบโตมำกกว่ำ 3%  ขณะท่ี 52% คำดกำรณ์ว่ำจะ

เติบโตอยู่ในช่วง 2% ไม่เกิน 3% สอดคล้องกับการคาดการณ์การเตบิโตของเศรษฐกจิไทยโดยกองทุนการเงนิระหว่าง

ประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ทีค่าดการณ์ว่าเศรษฐกจิไทยในปี 2565 จะเตบิโตทีร่ะดบั 2.8%  

• 82% ของ CEO ท่ีตอบแบบสอบถำมคำดว่ำเศรษฐกิจของไทยในปี 2566 จะเติบโตมำกกว่ำ 3% โดยส่วนใหญ่ (62%) 

คำดกำรณ์ว่ำ เศรษฐกิจไทยในปี 2566 จะเติบโตในช่วง 3% ถึง 4%  

 

ภำพท่ี 2 กำรคำดกำรณ์อตัรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจไทยในปี 2565 และปี 2566 

หน่วย: % ของบรษิทัที่ตอบแบบสอบถาม 

 
N of 2565 = 69 บริษทั 

ที่มา: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย SET TLCA และ TSD 
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ทัง้นี้ การคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกจิไทยในปี 2565 และปี 2566 ของผูบ้รหิารระดบัสูงของบริษทัจดทะเบียน

ไทยที่ตอบแบบสอบถาม (SET CEO Survey: Economic Outlook) สอดคล้องกับการคาดการณ์การเติบโตของ

เศรษฐกิจไทยโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( International Monetary Fund: IMF) ที่เปิดเผยในรายงาน World Economic 

Outlook, October 2022: Countering the Cost-of-Living Crisis ที่เผยแพร่เมื่อวนัที่ 11 ตุลาคม 2565 ว่า เศรษฐกิจไทยจะเตบิโต 

2.8% ในปี 2565 และ 3.7% ในปี 2566  

ขณะที่การคาดการณ์ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยในการประชุม

คณะกรรมการนโยบายการเงิน ครัง้ที่ 5/2565 เมื่อวนัที่ 28 กันยายน 2565 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโต 

3.3% ในปี 2565 และ 3.8% ในปี 2566 จากปัจจยัสนับสนุนส าคญัจากการฟ้ืนตัวของการท่องเทีย่วและการบรโิภคภาคเอกชน2  ซึ่ง

พบว่า CEO คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2565 เติบโตต ่ากว่าการคาดการณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย แต่คาดการณ์

ใกล้เคยีงกนัในปี 2566 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย  

 

ปัจจยัสนับสนุนและปัจจยัเส่ียงต่อกำรเติบโตของเศรษฐกิจไทย 

 CEO คำดว่ำ เครื่องยนต์ในกำรขบัเคลื่อนประเทศท่ีส ำคญั ทัง้กำรท่องเท่ียวและกำรส่งออก ตลอดจนกำร

ฟ้ืนตวัจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 เป็นแรงสนับสนุนส ำคญัต่อกำรเติบโตของเศรษฐกิจไทย ขณะท่ีอตัรำ

เงินเฟ้อ รำคำน ้ำมนั เสถียรภำพกำรเมืองโลก จะเป็นปัจจยัเส่ียงต่อเติบโตทำงเศรษฐกิจของไทย 
 

• ปัจจยัสนับสนุนกำรเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2565 พบว่ำ มีควำมแตกต่ำงจำกปี 2564 อย่ำงชดัเจน โดยปัจจยั

สนับสนุนกำรเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2565 ปัจจยัอนัดบัแรก คือ กำรท่องเท่ียว (ขยบัมาจากอนัดบั 4) ตามมาด้วย

อนัดบัท่ี 2 คือ กำรส่งออก (ขยบัมาจากอนัดบั 6) ซ่ึงทัง้ 2 ปัจจยัเป็นเครื่องยนต์ส ำคญัในกำรขบัเคลื่อนประเทศไทย 

และอนัดบัท่ี 3 ยงัคงเป็นปัจจยัเดิมคือ กำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก (ภาพที ่3) ต่างจากปี 2564 ที ่CEO มองว่า นโยบาย

การคลงัและการใชจ้่ายภาครฐั ทีช่่วยกระตุ้นก าลงัซื้อ เป็นปัจจยัส าคญัในการกระตุ้นเศรษฐกจิ 

• ด้ำนปัจจยัเสี่ยง “อตัรำเงินเฟ้อ” กลำยเป็นปัจจยัเสี่ยงส ำคญัท่ีสุดท่ีจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในปี 2565 ขณะท่ีในปี 

2564 ไม่มี CEO ท่ีคำดกำรณ์ว่ำอตัรำเงินเฟ้อเป็นปัจจยัเสี่ยง ตำมมำด้วยอนัดบัท่ี 2 คือ รำคำน ้ำมนั / รำคำเชื้อเพลิง 

(ขยบัมำจำกอนัดบั 8) และอนัดบั 3 คือ เสถียรภำพกำรเมืองโลก (ขยบัมำจำกอนัดบั 9) ซึ่งเปลี่ยนไปจากปี 2564 ที ่

CEO มองว่าปัจจยัเสีย่ง 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การจดัการการแพร่ระบาดของ COVID-19  การท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก

การปิดประเทศ และก าลงัซื้อภายในประเทศ  

 

 

 

2 https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/Documents/PressMPC_52565_si92xb.pdf 
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ภำพท่ี 3 ปัจจยัสนับสนุนและปัจจยัเสี่ยงต่อกำรเติบโตของเศรษฐกิจไทย ในปี 2565 
หน่วย: % ของบรษิทัที่ตอบแบบสอบถาม 

 

N of 2565 = 69 บริษทั 
ที่มา: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย SET TLCA และ TSD 

 

 

ในการส ารวจครัง้นี้ CEO เกือบทัง้หมดท่ีตอบแบบสอบถำม (96%) คำดกำรณ์ว่ำ “อตัรำเงินเฟ้อ” ในปี 2565 จะอยู่ใน

ระดบัสูงกว่ำ 5% โดย 79% คำดว่ำอตัรำเงินเฟ้อสูงกว่ำ 6% สอดคล้องกบัธนำคำรแห่งประเทศไทยท่ีคำดกำรณ์ว่ำ อตัรำ

เงินเฟ้อ ปี 2565 จะอยู่ 6.3% 

 

แนวโน้มอตุสำหกรรม 

 CEO คำดว่ำภำวะอุตสำหกรรมปี 2565  มีทิศทำงดีขึน้ต่อเน่ืองจำกปี 2564 

• CEO ส่วนใหญ่ (66%) คำดกำรณ์ว่ำ ภำวะอุตสำหกรรมในปี 2565 จะปรบัตวัดีขึ้นจำกปี 2564 ขณะท่ี 13% คำดกำรณ์

ว่ำภำวะอุตสำหกรรมจะไม่เปลี่ยนแปลงจำกปีท่ีผ่ำนมำ และมี 21% ของ CEO มองว่ำภำวะอุตสำหกรรมจะแย่ลง 

(ภาพที ่4) ซึ่งพบว่า ธุรกจิทีค่าดว่าจะแย่ลงนัน้เป็นธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการก่อสร้าง (วสัดุก่อสรา้งต่างๆ / การก่อสรา้ง) ธุรกจิที่

ไดร้บัผลกระทบโดยตรงต่อความผนัผวนราคาน ้ามนั / ราคาเชื้อเพลงิ (ปิโตรเคม ี/ พลงังาน) ธุรกจิบรกิารทีไ่ด้รบัผลกระทบจาก

ราคาน ้ามนั (ขนส่งและโลจสิตกิส)์ และธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ 
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ภำพท่ี 4 กำรคำดกำรณ์ภำวะอุตสำหกรรม ในปี 2565 
หน่วย: % ของบรษิทัที่ตอบแบบสอบถาม

 
N of 2565 = 69 บริษทั 

ที่มา: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย SET TLCA และ TSD 
 

• เมื่อพิจารณา “สดัส่วนจ านวนบริษัทในแต่ละอุตสาหกรรมที่คาดว่าภาวะอุตสาหกรรมจะปรบัตัวดีขึ้น ในปี 2565” ตามกลุ่ม

อุตสาหกรรม (SET Industry group) พบว่า  

o บรษิทัจดทะเบยีนกว่าครึง่ในกลุ่มเทคโนโลย ีกลุ่มสนิคา้อุปโภคบรโิภค กลุ่มบรกิาร กลุ่มอสงัหารมิทรพัย์และก่อสร้าง 

กลุ่มทรพัยากร กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร คาดว่าอุตสาหกรรมขงตนจะปรบัตวัดขีึ้น (ภาพที ่5) โดยเฉพาะ

กลุ่มเทคโนโลย ีกลุ่มสนิคา้อุปโภคบรโิภค ทีทุ่กบรษิทัทีต่อบแบบสอบถามคาดว่าภาวะอุตสาหกรรมจะปรบัตวัดขีึน้  

o บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ มีสดัส่วนบริษัทที่คาดว่าภาวะอุตสาหกรรมจะดีขึน้ มีสดัส่วนน้อย

กว่า 50% 

 
 

ภำพท่ี 5 สดัส่วนจ ำนวนบริษทัในแต่ละอุตสำหกรรมท่ีคำดว่ำภำวะอุตสำหกรรมจะปรบัตวัดีขึ้น 

หน่วย: % ของบรษิทัที่คาดว่าภาวะอุตสาหกรรมจะปรบัตวัดขีึน้ต่อจ านวนบรษิทัทัง้หมดในกลุ่มอุตสาหกรรมนัน้ 

 
N of 2565 = 68 บริษทั 

ที่มา: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย SET TLCA และ TSD 
 

21 13 

51 
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แย่ลงมำก แย่ลงบ้ำง ไม่เปล่ียนแปลง ดีขึน้บ้ำง ดีขึน้มำก
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แนวโน้มผลประกอบกำร 

CEO ส่วนใหญ่ (66%) คำดว่ำผลประกอบกำรในปี 2565 จะดีขึ้นเช่นเดียวกบักำร

คำดกำรณ์ภำวะเศรษฐกิจและภำวะอุตสำหกรรม  โดย  50% ของ CEO 

คำดกำรณ์ว่ำ   ผลประกอบกำรปี 2565 จะเติบโตมำกกว่ำ 10%  

• 66% ของ CEO ท่ีตอบแบบสอบถำมคำดว่ำ ผลประกอบกำรในปี 2565 จะ “ดีขึ้นบ้ำงถึงดีขึ้นมำก” ขณะที่ 22% ผล

ประกอบการจะแย่ลงและอกี 12% คาดว่าผลประกอบการจะไม่เปลี่ยนแปลง (ภาพที ่6)  

• เม่ือพิจำรณำรำยบริษทั พบว่ำ บริษทัจดทะเบียนท่ีคำดว่ำผลประกอบกำรในปี 2565 มีทิศทำงดีขึ้น เป็นบริษทัท่ีได้รบั

ประโยชน์จำก  

o สถำนกำรณ์กำรเปิดประเทศส่งผลบวกต่อธุรกิจบริกำร โดยเฉพาะธุรกจิท่องเทีย่ว  ธุรกจิการแพทย์ ธุรกจิพฒันา

อสงัหารมิทรพัย์ เป็นต้น  

o ธุรกิจท่ีเป็นแหล่งเงินทุนของกิจกำรต่ำงๆ เช่น ธุรกจิธนาคาร เป็นต้น 

o ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบักำรกลบัมำใช้ชีวิตรปูแบบปกติ อาทิ ธุรกิจเทคโนโลยีการสื่อสาร ธุรกิจแฟชัน่ ธุรกิจของใช้

ในครวัเรอืนและส านักงาน เป็นต้น ส่วนหนึ่งจากโครงการภาครฐัทีช่่วยเพิม่อ านาจซื้อใหป้ระชาชน 

 
 

ภำพท่ี 6 กำรคำดกำรณ์ผลประกอบกำร ในปี 2565 

หน่วย: % ของบรษิทัที่ตอบแบบสอบถาม

 
N of 2565 = 68 บริษทั 

ที่มา: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย SET TLCA และ TSD 
 

• 94% ของ CEO ท่ีตอบแบบสอบถำม คำดว่ำรำยได้ในปี 2565 จะเติบโตจำกปีท่ีผ่ำนมำ (positive growth rate) ขณะทีม่ี

เพยีง 6% ทีค่าดว่ารายได้ในปี 2565 จะหดตวั (negative growth rate) (ภาพที ่7) 
 

1 

21 

12 

47 

19 

แย่ลงมำก แย่ลงบ้ำง ไม่เปล่ียนแปลง ดีขึน้บ้ำง ดีขึน้มำก



 

 

P a g e  | 10 SET CEO Survey: Economic Outlook 2022 

Research Department, The Stock Exchange of Thailand 

 

ภำพท่ี 7 กำรคำดกำรณ์ทิศทำงรำยได้ของบริษทัจดทะเบียน ในปี 2565 

หน่วย: % ของบรษิทัที่ตอบแบบสอบถาม 

 

N of 2565 = 68 บริษทั 
ที่มา: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย SET TLCA และ TSD 

 

• เมื่อพิจารณาเปรยีบเทยีบก าไรสุทธิของบรษิัท ในช่วงครึ่งหลงัของปี 2565 เทียบครึ่งแรกของปี 2565 (ภาพที่ 8) พบว่า 49% 

ของ CEO ทีต่อบแบบสอบถามคาดการณ์ว่าก าไรในช่วงครึง่หลงัของปี 2565 จะดขีึน้เมื่อเทยีบกบัในช่วงครึง่แรกของปี 2565  

 

ภำพท่ี 8 กำรคำดกำรณ์ก ำไรสุทธิในครึ่งปีหลงัเทียบกบัครึ่งปีแรกของปี 2565 

หน่วย: % ของบรษิทัที่ตอบแบบสอบถาม 

 
N of 2565 = 68 บริษทั 

ที่มา: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย SET TLCA และ TSD 
 

• CEO คำดกำรณ์กำรเติบโตของรำยได้โดยรวมในปี 2565 เมื่อเทียบกบัปี 2564 (ภำพท่ี 9) พบว่ำ ค ำตอบของ CEO อยู่

ในช่วงกว้ำงมำก ตัง้แต่ในกลุ่มหดตวั กลุ่มท่ีไม่เติบโต กลุ่มท่ีเติบโตแบบมีนัยส ำคญั โดย  

 

รายไดห้ด
ตวั
6

รายได้
เตบิโต
94

3 

22 
26 

35 

14 

แย่ลงมำก แย่ลงบ้ำง ไม่เปล่ียนแปลง ดีขึน้บ้ำง ดีขึน้มำก
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ภำพท่ี 9 กำรคำดกำรณ์รำยได้ของบริษทัจดทะเบียน ในปี 2565 

หน่วย: % ของบรษิทัที่ตอบแบบสอบถาม 

 

N of 2565 = 68 บริษทั 
ที่มา: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย SET TLCA และ TSD 

 

 

o 50% ของ CEO ท่ีตอบแบบสอบถำม คำดว่ำรำยได้โดยรวมปี 2565 จะเติบโตอย่ำงมีนัยส ำคัญ คือ เติบโต 

10%  ขึ้นไป  โดย 21% ของ CEO ท่ีตอบแบบสอบถำม คำดว่ำรำยได้จะเติบโต 30% ขึ้นไป ส่วนใหญ่เป็น

บริษัทจดทะเบียนในหมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ หมวดพลังงำนและสำธำรณูปโภค หมวดพัฒนำ

อสงัหำริมทรพัย์ เป็นต้น ขณะที่อีก 29% ของ CEO ที่ตอบแบบสอบถาม คาดว่ารายได้จะเติบโตในช่วง 10% ถึง 

30% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในหมวดบริการรบัเหมาก่อสร้าง หมวดพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ หมวด

พาณิชย์หมวดการแพทย์ เป็นต้น  

o 33% ของ CEO ท่ีตอบแบบสอบถำม คำดว่ำรำยได้โดยรวมปี 2565 จะเติบโตสูงกว่ำ GDP หรือสูงกว่ำ 2.8% 

แต่น้อยกว่ำ 10%  ไดแ้ก่บรษิทัจดทะเบยีนในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดเงนิทุนและหลกัทรพัย์ เป็นต้น 

o 4% ของ CEO ท่ีตอบแบบสอบถำม คำดว่ำรำยได้โดยรวมปี 2565 เติบโตน้อยกว่ำ GDP และ 6% คำดว่ำ

รำยได้หดตวั โดย 7% คำดว่ำรำยได้เติบโตเท่ำกบัปีท่ีผ่ำนมำ 
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รำยได้หดตวั ไม่เปล่ียนแปลง เติบโตน้อยกว่ำ 
2.8%

เติบโนในช่วง  
2.8%   ถึง 9.9%

เติบโนในช่วง 
10.00%   ถึง 29.9%

เติบโต 
30% ข้ึนไป

ผลกำรส ำรวจอำจดีกว่ำข้อเท็จจริง เนื่องจากช่วงเวลาในการส ารวจแบบสอบถาม CEO ส่วนใหญ่ตอบกลบัมา

ก่อนทีธ่นาคารโลก หรอื กองทุนการเงนิระหว่างประเทศ ปรบัลดการคาดการณ์การเตบิโตของเศรษฐกจิโลก และ

ก่อนเกิดความกงัวลใจจากผลกระทบจากอตัราเงนิเฟ้อทีม่ผีลต่อการเตบิโตของเศรษฐกจิทัว่โลก 
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ปัจจยักำรผลิตและแนวโน้ม  
ในปี 2565 CEO ส่วนใหญ่ยงัคงคำดว่ำปัจจยักำรผลิต ทัง้ต้นทุนพลงังำน รำคำ

วตัถดิุบ และต้นทุนแรงงำน มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่ำงชดัเจน เช่นเดียวกบัแนวโน้ม

ของรำคำสินค้ำและบริกำร ขณะท่ีด้ำนภำพคล่องและอตัรำกำรจ้ำงงำนมีแนวโน้มดีขึ้นเลก็น้อย 

• ผลจำกกำรส ำรวจครัง้น้ีพบว่ำ CEO ส่วนใหญ่คำดว่ำ ปัจจัยกำรผลิตทุกปัจจัย ทัง้รำคำพลังงำน ต้นทุนวัตถุดิบ 

ตลอดจนต้นทุน / ค่ำจ้ำงแรงงำนจะปรบัตวัเพ่ิมขึ้นอย่ำงชัดเจน ตำมทิศทำงของอตัรำเงินเฟ้อ และสถำนกำรณ์รำคำ

น ้ำมนัโลก โดยเฉพำะด้ำนรำคำพลงังำน และต้นทุนวตัถดิุบ คำดว่ำจะปรบัตัวเพ่ิมขึ้น (ภำพท่ี 10) เช่นเดียวกับราคา

สนิคา้และบรกิารทีม่แีนวโน้มปรบัเพิม่ขึน้ 

• ด้ำนสภำพคล่อง และกำรจ้ำงงำน (ภำพท่ี 10) มีแนวโน้มอยู่ในระดบัเดิม 

 
 

ภำพท่ี 10 ปัจจยักำรผลิตและแนวโน้ม ในปี 2565 

หน่วย: % ของบรษิทัที่ตอบแบบสอบถาม 
 

 

N of 2565 = 65 บริษทั 
ที่มา: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย SET TLCA และ TSD 
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30 28
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รำคำพลงังำน ต้นทนุวตัถดิุบ ค่ำจ้ำงแรงงงำน รำคำสินค้ำและบริกำร สภำพคล่อง ระดบักำรจ้ำงงำน

เพิม่ขึน้ เท่าเดมิ ลดลง
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ภำพท่ี 11 กำรประเมินปัญหำสภำพคล่องธุรกิจ ในปี 2565 
หน่วย: % บรษิทัที่ประสบปัญหาต่อบรษิทัทัง้หมดที่ตอบแบบสอบถาม 

 

N of 2565 = 67 บริษทั 

ที่มา: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย SET TLCA และ TSD 
 

• เมื่อพจิารณาเปรยีบเทยีบสภาพคล่องดา้นต่างๆ (ภาพที ่11) พบว่า มทีศิทางดขีึน้ทัง้ 3 ดา้น (ดา้นการจดัหาเงนิทุน การ

จ่ายช าระหนี้คนื และดา้นความยดืหยุ่นและผลกระทบจากภายนอก) จ านวนบรษิทัทีป่ระสบปัญหามสีดัส่วนลดลง อย่างไร

กต็าม ปัญหาเรื่อง “ยอดขายทีล่ดลงของคู่คา้ต่างประเทศทีเ่ศรษฐกจิชะลอตวั” ยงัคงเป็นปัจจยัภายนอกทีส่ าคญัทีม่ี

ผลกระทบต่อสภาพคล่องกจิการ เช่นเดยีวกบั “ความสามารถในการจ่ายช าระค่าสนิค้าและบรกิารของลูกคา้ทัง้ในและ

ต่างประเทศ”  
 

กลยุทธ์ในกำรด ำเนินธรุกิจ 
 บริษทัจดทะเบียนไทยได้วำงแผนปรบัเปลี่ยนแนวทำงและกลยุทธ์ในด้ำนต่ำงๆ อย่ำง

ต่อเน่ือง ทัง้ด้ำนเพ่ิมประสิทธิภำพกระบวนกำรท ำงำน ด้ำนกำรตลำด ด้ำนกำรลงทุน และด้ำน

กำรปรบัตวัขององค์กร โดยมุ่งปรบักระบวนหลกัรองรบัการท างานแบบดจิทิลั  

11
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กำรขอสินเช่ือระยะสัน้จำกธนำคำร

กำรขอสินเช่ือระยะยำวจำกธนำคำร

วงเงินสินเช่ือถกูจ ำกดั

กำรช ำระคืนเงินกู้แก่ธนำคำร

กำรช ำระเงินคืนของลูกหน้ีกำรค้ำ

สินเช่ือทำงกำรค้ำท่ีให้กบัลูกค้ำในประเทศ 

สินเช่ือทำงกำรค้ำท่ีให้กบัลูกค้ำต่ำงประเทศ 

ควำมยืดหยุ่นจำกธนำคำรในกำรช ำระคืนเงินกู้

ยอดขำยท่ีลดลงจำกกำรชะลอตวัทำงเศรษฐกิจประเทศคู่ค้ำ

มีปัญหำ ไม่มีปัญหำ

กำรจดัหำเงินทุน 

กำรจ่ำยคืนหน้ี / 
กำรรบัช ำระหน้ี 

ควำมยืดหยุ่น 
และผลกระทบ

ภำยนอก 
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยงัคงเป็นปัญหายืดเยื้อส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการด าเนินงาน

ของบริษัท ซึ่งยงัผลกระทบต่อเนื่องถึงนโยบายการเงนิการคลงัของภาครฐัทัว่โลก เป็นส่วนหนึ่งทีท่ าใหอ้ตัราเงินเฟ้อทัว่โลกอยู่ใน

ระดับสูง อีกทัง้สถานการณ์ความแปรปรวนของภูมิอากาศ รวมถึงความไม่แน่นอนของการเมืองไทยและต่างประเทศ บริษัท        

จดทะเบยีนไดป้รบักลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิ โดยในการส ารวจครัง้นี้ ไดเ้พิม่แบบสอบถามเกี่ยวกบัการแนวทางในการปรบักลยุทธ์

ธุรกิจ  ให้ครอบคลุมการด าเนินงานในด้านต่างๆ ประกอบด้วยกลยุทธ์  4 ด้าน ได้แก่  1) ด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานและการผลติ 2) ดา้นการตลาด 3) กลยุทธ์การดา้นการลงทุน และ 4) กลยุทธ์การดา้นการปรบัตวัขององค์กร สรุปไดด้งันี้ 

• กลยุทธ์ด้ำนกำรปรบัปรงุประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนและกำรผลิต 

บริษทัจดทะเบียนให้ควำมส ำคญักบักำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้สินค้ำและบริกำร กำร ปรบั

กำรท ำงำนตำมรูปแบบ remote station กำรปรบักระบวนกำรท ำงำนให้เป็นอตัโนมติั 

ขณะท่ีกำรเตรียมควำมพร้อมรองรบักำรใช้พลงังำนทดแทน มีกำรด ำเนินงำนเพ่ิมขึ้น

อย่ำงชดัเจน (ภำพท่ี 12) 
 

 

ภำพท่ี 12 กลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน ในปี 2565 

ด้ำนกำรปรบัปรงุประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนและกำรผลิต 

หน่วย: % ของบรษิทัที่ตอบแบบสอบถามว่าอยู่ระหว่างด าเนินการหรอืด าเนินการแล้ว 

 
N of 2565 = 69 บริษทั 

ที่มา: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย SET TLCA และ TSD 
 

 

o 93% ของบริษทัจดทะเบียนท่ีตอบแบบสอบถำม “สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้สินค้ำและบริกำร” โดยถอืว่าเป็นกลยุทธ์

ส าคญัอนัดบัต้นๆ ของบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

o 90% ของบริษทัจดทะเบียนท่ีตอบแบบสอบถำม “ปรบัรปูแบบกำรท ำงำนให้รองรบักำรท ำงำนแบบ remote 

station รองรบักบักำรท ำงำนจำกท่ีบ้ำน (work from home)” เพื่อลดความเสีย่งจากแพร่ระบาดของ COVID-19 

และพบว่าในปี 2565 บรษิทัจดทะเบยีนบางส่วนเริม่ทยอยเรยีกพนักงานกลบัเข้าท างานทีส่ านักงานตามนโยบายการ

เปิดประเทศของภาครฐั  

93 90 83 77

เพ่ิม value added 
ของสินค้ำและบริกำร

ปรบักำรท ำงำน
รองรบั Remote 

Workstation 

เตรียมพร้อมรองรบั
กำรใช้พลงังำนทดแทน 

ใช้ระบบ
อตัโนมติั
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o 83% ของบริษทัจดทะเบียนท่ีตอบแบบสอบถำม “เตรียมควำมพร้อมในกำรรองรบัพลงังำนทดแทน” เพิ่มขึน้

อย่างชดัเจนจากการการส ารวจครัง้ก่อนๆ ทัง้นี้เพื่อช่วยกนัลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 

o 77% ของบริษทัจดทะเบียนท่ีตอบแบบสอบถำม “ปรบัประสิทธิภำพกระบวนกำรผลิตและแรงงำนโดยใช้

ระบบอตัโนมติั (อำทิ กำรใช้หุ่นยนต์ / กำรใช้ AI)”  

• กลยุทธ์ด้ำนกำรตลำด  

บริษัทจดทะเบียนยังคงให้ควำมส ำคัญกับกลยุทธ์ด้ำนรำคำและกำรตลำดแบบ

เฉพำะเจำะจงต่อเน่ืองจำกปีท่ีผ่ำนมำ ขณะท่ีปรับรูปแบบกำรด ำเนินงำน กำรผลิต 

กำรตลำด เพื่อให้เข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำออนไลน์ ทัง้กำรปรบัเปลี่ยนหรือเพ่ิมช่องทำงกำรจัด

จ ำหน่ำยทำงระบบออนไลน์ กำรเพ่ิมสดัส่วนกำรโฆษณำผ่ำนทำงสื่อดิจิทลัเพ่ิมมำกขึ้น 

(ภำพท่ี 13) 

o 88% ของบริษทัจดทะเบียนท่ีตอบแบบสอบถำม “ใช้กลยุทธ์กำรปรบัรำคำสินค้ำและบริกำร” ทัง้นี้เป็นไปตาม

ปัจจยัการผลติทีป่รบัตวัสูงขึน้ 

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

o 78% ของบริษทัจดทะเบียนท่ีตอบแบบสอบถำม ปรบัเปลี่ยนช่องทำงโฆษณำในอยู่ในช่องทำงดิจิทลัตำมกำร

บริโภคสื่อของลูกค้ำเป้ำหมำย  

o 78% ของบริษทัจดทะเบียนท่ีตอบแบบสอบถำม ปรบัสำยกำรผลิตเพ่ือผลิตภณัฑ์อ่ืนตำมควำมต้องกำรของ

ตลำด  
 

 

ภำพท่ี 13 กลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน ในปี 2565 
ด้ำนกำรตลำด 

หน่วย: % ของบรษิทัที่ตอบแบบสอบถามว่าอยู่ระหว่างด าเนินการหรอืด าเนินการแล้ว 

 
N of 2565 = 69 บริษทั 

ที่มา: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย SET TLCA และ TSD 
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51

ปรบัรำคำ
สินค้ำ

กำรตลำด
แบบเจำะจง 

ปรบั
สำยกำรผลิต

เปล่ียนสดัส่วน
โฆษณำ

ตำมช่องทำงดิจิทลั

เปล่ียน
ช่องทำง

กำรจดัจ ำหน่ำย

ขยำยตลำด
ส่งออกใหม่
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o 72% ของบรษิทัจดทะเบยีนทีต่อบแบบสอบถาม เปลี่ยนช่องทางการจดัจ าหน่าย  

o 51% ของบรษิทัจดทะเบยีนทีต่อบแบบสอบถาม “วางแผนขยายตลาดส่งออก” ซึ่งพบว่า บรษิทัจดทะเบยีนส่วนใหญ่ที่

วางแผนขยายตลาดส่งออก เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค หมวดอาหารและเครื่องดื่ม 

หมวดพาณิชย์ หมวดธุรกจิการเกษตร เป็นต้น  

 

• กลยุทธ์ด้ำนกำรลงทุน 

บริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ยงัคงให้ควำมส ำคัญกบักำรลงทุนในกำรวิจยัและพัฒนำ 

(R&D) ขณะท่ีกำรขยำยกำรลงทุนทัง้ในและต่ำงประเทศอยู่ระดับใกล้เคียงกับกำร

ส ำรวจครัง้ก่อน และมีข้อสงัเกตว่ำ บริษทัท่ีชะลอกำรลงทุนมีสดัส่วนลดลง (ภำพท่ี 14) 

o 84% ของบริษัทจดทะเบียนท่ีตอบแบบสอบถำม “วำงแผนในกำรลงทุนเพื่อวิจยัและพัฒนำ (R&D)” ในปี 

2565  

o 47% ของบริษทัจดทะเบียนท่ีตอบแบบสอบถำมวำงแผน “ขยำยกำรลงทุนในประเทศ” เพื่อสร้ำงหำพนัธมิตร

หรือสร้ำง supply chain ภำยในประเทศในปี 2565 และพบว่า บริษัทที่วางแผนขยายการลงทุนในประเทศเป็น

บรษิทัจดทะเบยีนในหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดพาณิชย์ เป็นต้น 

 
 

ภำพท่ี 14 กลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน ในปี 2565 

ด้ำนกำรลงทุน 

หน่วย: % ของบรษิทัที่ตอบแบบสอบถามว่าอยู่ระหว่างด าเนินการหรอืด าเนินการแล้ว 

 
N of 2565 = 69 บริษทั 

ที่มา: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย SET TLCA และ TSD 
 

 

o 44% ของบริษทัจดทะเบียนท่ีตอบแบบสอบถำมวำงแผน “ขยำยกำรลงทุนต่ำงประเทศ” เท่ากบัการส ารวจครัง้

ก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นบริษทัจดทะเบยีนในหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค หมวดอาหารและเครื่องดื่มหมวด

ประกนัภยัและประกนัชวีติ หมวดขนส่งและโลจสิตกิส ์หมวดปิโตรเคมแีละเคมภีัณฑ์ เป็นต้น 

84

47 44
26

ลงทุนวิจยัและพฒันำ 
(R&D) ในด้ำนต่ำงๆ

ขยำยกำรลงทุน 
/ หำ Supply chain 

ในประเทศ 

ขยำยกำรลงทุน
ต่ำงประเทศ

ชะลอ
กำรลงทุน
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o 26% ของบริษทัจดทะเบียนท่ีตอบแบบสอบถำม “ชะลอกำรลงทุน” ในปี 2565 โดยบรษิทัจดทะเบยีนทีช่ะลอ

การลงทุนไปแล้วหรอืมสี่งการชะลอการลงทุนอยู่ในหมวดธุรกจิทีต่้องลงทุนก่อนและรอเวลานานในการมรีายรบั อาท ิ

หมวดรบัเหมาก่อสร้าง เป็นต้น 

 

• กลยุทธ์ด้ำนกำรปรบัตวัขององค์กร 

บริษทัจดทะเบียนยงัคงให้ควำมส ำคญักบักำรปรบัโครงสร้ำงองค์กรด้วยตนเอง ขณะท่ีให้

ควำมสนใจกบักำรควบรวมกิจกำร / กำรเข้ำร่วมลงทุน และบริษทัจดทะเบียนมีแนวโน้ม

ลดลงในกำรลดจ้ำงงำน  (ภำพท่ี 15) 

o 70% ของบริษทัจดทะเบียนท่ีตอบแบบสอบถำม “ด ำเนินกำรปรบัโครงสร้ำงของบริษทัด้วยตนเอง”  

o 43% ของบริษทัจดทะเบียนท่ีตอบแบบสอบถำม “วำงแผนในกำรควบรวมกิจกำรหรือเปิดให้มีธุรกิจเข้ำร่วม

ลงทุน” โดยบริษัทที่ใช้กลยุทธ์นี้ ได้แก่ บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค หมวดพาณิชย์ 

หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดการแพทย์ หมวดบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง และหมวดปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์  

o 23% ของบริษทัจดทะเบียนท่ีตอบแบบสอบถำม “ลดกำรจ้ำงงำน”  

 
 

ภำพท่ี 15 กลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน ในปี 2565 

ด้ำนกำรปรบัตวัขององค์กร 

หน่วย: % ของบรษิทัที่ตอบแบบสอบถามว่าอยู่ระหว่างด าเนินการหรอืด าเนินการแล้ว 

 
N of 2565 = 69 บริษทั 

ที่มา: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย SET TLCA และ TSD 
 

 
นอกจำกน้ี CEO ได้ให้ควำมคิดเห็นเพ่ิมเติม เก่ียวกบัแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในปี 2565  สรปุได้ 2 ประเดน็หลกั คือ 

• เพิม่ขดีความสามารถการแข่งขนั พฒันาด้านดจิทิลัต่อเนื่อง ตลอดจนการน าทรพัยากรทีม่อียู่มาใช้ใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด 

โดยการหาฐานลูกค้าใหม่ เป็นต้น  

• บรหิารจดัการต้นทุนใหม้ปีระสทิธภิาพ อาท ิการตดัค่าใชจ้่ายทีไ่ม่จ าเป็น การประสานประโยชน์ (Synergy) เพื่อลด

ค่าใชจ้่าย เป็นต้น 

70
43

23

ปรบัโครงสร้ำง
ด้วยตนเอง

ควบรวมกิจกำร 
/ธุรกิจเข้ำร่วมลงทุน 

ลดกำรจ้ำงงำน
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แนวโน้มกำรลงทุน 

กำรลงทุนในปี 2565 มีแนวโน้มเดียวกนักบัปี 2565 โดยดีขึ้นกว่ำปี 2564 เลก็น้อย โดย 56% ของ 

CEO ท่ีตอบแบบสอบถำมคำดว่ำจะมีกำรลงทุนเพ่ิม  

 

• CEO วำงแผนลงทุนเพ่ิมขึ้นในปี 2565 โดย 56% วำงแผนลงทุนเพ่ิมขึ้นบ้ำงและเพ่ิมขึ้นมำก และอีก 11% คำดว่ำ

ลงทุนตำมแผนเดิม ขณะท่ี 30% คำดว่ำไมล่งทุนเพ่ิมเติม และ 9% คำดว่ำลงทุนลดลง  
 

ภำพท่ี 16 แนวโน้มกำรลงทุนของบริษทัจดทะเบียน ในปี 2565 

หน่วย: % ของบรษิทัที่ตอบแบบสอบถาม 
 

 
N of 2565 = 57 บริษทั 

ที่มา: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย SET TLCA และ TSD 
 

• บริษทัจดทะเบียนท่ีคำดว่ำจะลงทุนเพ่ิมเติมในปี 2565 พบว่ำเป็นบริษทัจดทะเบียนในหมวดพลงังำนและ

สำธำรณูปโภค หมวดพำณิชย ์หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ หมวดอำหำรและเครื่องด่ืม  หมวดพฒันำอสงัหำริมทรพัย ์

หมวดธนำคำร หมวดเงินทุนและหลกัทรพัย ์หมวดประกนัภยัและประกนัชีวิต เป็นต้น 

 

แนวโน้มกำรลงทุนต่ำงประเทศ 
 ในปี 2565 มีบริษทัจดทะเบียนท่ีวำงแผนกำรลงทุนวำงประเทศในสดัส่วนเพ่ิมขึ้นจำกปีก่อน 

• จากบรษิทัจดทะเบยีนทีต่อบแบบสอบถามทัง้หมด พบว่า 26 บรษิทั จากทัง้หมด 69 บรษิทั หรอื 38% ของบริษทัทัง้หมดท่ี

ตอบแบบสอบถำมมีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่หรอื 66% ของบรษิทัจดทะเบยีนทีล่งทุนในต่างประเทศมีเงิน

ลงทุนในต่างประเทศน้อยกว่า 25% ของเงนิลงทุนรวมของบรษิทั (ภาพที ่17) 

-

9 

30 

5 

40 

16 

ลดลงมำก ลดลงบ้ำง ไม่ลงทุนเพ่ิม ลงทุนตำมแผน เพ่ิมข้ึนบ้ำง เพ่ิมข้ึนมำก
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ภำพท่ี 17 สดัส่วนกำรลงทุนในต่ำงประเทศต่อเงินลงทุนทัง้หมด 

หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 
 

 

N of 2565 = 26 บริษทั จาก 69 บรษิทั 
ที่มา: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย SET TLCA และ TSD 

 

• แนวโน้มในกำรลงทุนในต่ำงประเทศในปี 2565 ส ำหรบับริษัทจดทะเบียนท่ีลงทุนในต่ำงประเทศ  (ภาพที ่18) พบว่ำ มี

ทิศทำงเดียวกนักบัปี 2564 และดีขึ้น สงัเกตไดจ้ากจ านวนบริษทัทีต่อบว่าลงทุนเพิม่เตมิมสีดัส่วนอยู่ที ่42% ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค ขณะทีบ่รษิทัทีช่ะลอการลงทุนในต่างประเทศในปี 2565 มสีดัส่วน

เพยีง 4%   

• วตัถปุระสงค์ของกำรลงทุนในต่ำงประเทศเพ่ิมเติม มีทัง้เพ่ือปรบัโครงสร้ำงธุรกิจ หรือขยำยธุรกิจผ่ำนรปูแบบของ

กำรซ้ือกิจกำร กำรควบกิจกำร กำรร่วมลงทุน เป็นต้น  

• ประเทศเป้ำหมำยในกำรลงทุน ได้แก่ ประเทศในกลุ่มอำเซียน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศกมัพูชา ลาว เมยีนมา และ

เวยีดนาม (CLMV) และประเทศนอกกลุ่มอาเซยีน ไดแ้ก่ สหรฐัอเมรกิา ออสเตรเลยี และไต้หวนั  
 

ภำพท่ี 18 แนวโน้มกำรลงทุนในต่ำงประเทศของบริษทัจดทะเบียน ในปี 2565 

หน่วย: % ของบรษิทัที่ตอบแบบสอบถาม  

 
N of 2565 = 24 บริษทั จาก 69 บรษิทั 

ที่มา: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย SET TLCA และ TSD 
 

6615

19

< 25% 25% to 50% > 50% 

4 

54 

42 

ชะลอกำรลงทนุ ไม่ลงทนุเพ่ิมเติม ลงทนุเพ่ิมเติม
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แนวโน้มกำรส่งออก 
  CEO กว่ำครึ่ง คำดว่ำกำรส่งออกปี 2565 ปรบัตวัดีขึ้น 

• จากบรษิทัจดทะเบยีนทีต่อบแบบสอบถาม ทัง้หมด พบว่า 29 จากทัง้หมด 68 บรษิทั หรอื 43% ของบริษทัทัง้หมดอยู่ใน

ธุรกิจส่งออก โดยส่วนใหญ่มีรำยได้จำกกำรส่งออกน้อยกว่ำ 25% ของรำยได้รวม (ภาพที ่19) และเป็นบรษิทัจด

ทะเบยีนในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค หมวดแฟชัน่ หมวดธุรกจิการเกษตร หมวดปิโตรเคมี

และเคมภีณัฑ์ หมวดยานยนต์ 

 

ภำพท่ี 19 สดัส่วนรำยได้จำกกำรส่งออกต่อเงินรำยได้รวม 

หน่วย: % ของบรษิทัที่ตอบแบบสอบถาม 
 

 

N of 2565 = 29 บริษทั จาก 68 บรษิทั 
ที่มา: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย SET TLCA และ TSD 

 

• ส ำหรบัแนวโน้มกำรส่งออกในปี 2565  มีทิศทำงดีขึ้นจำกปีท่ีผ่ำนมำอย่ำงชดัเจน โดย 54% คำดว่ำ กำรส่งออกปี 

2565 จะปรบัตวัดีขึ้นจำกปี 2564 ขณะที ่39% คาดว่าอยู่ในระดบัเดมิ ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2564 และมเีพยีง 7% ทีค่าดว่า

จะแย่ลง (ภาพที ่20)  

 

ภำพท่ี 20 แนวโน้มกำรส่งออกของบริษัทจดทะเบียน ในปี 2565 
หน่วย: % ของบรษิทัที่ตอบแบบสอบถาม 

 

 
N of 2565 = 28 บริษทั จาก 68 บรษิทั 

ที่มา: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย SET TLCA และ TSD 
 

48
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31

< 25% 25% to 50% > 50% 

7 

39 
54 

แย่ลง ไม่เปล่ียนแปลง ดีขึน้
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• บริษทัจดทะเบียนท่ีคำดว่ำกำรส่งออกในปี 2565 จะปรบัตวั “ดีขึ้น” กระจำยตวัอยู่ในหมวดต่ำงๆ โดยเฉพำะบริษทั

จดทะเบียนในหมวดพลงังำนและสำธำรณูปโภค และหมวดอำหำรและเครื่องด่ืม  

• บริษทัจดทะเบียนท่ีคำดว่ำกำรส่งออกในปี 2565 จะปรบัตวั “แย่ลง” อยู่ในหมวดพำณิชย ์และหมวดวสัดุก่อสร้ำง 

กำรให้บริกำรลูกค้ำต่ำงประเทศ 
44% ของบริษทัทัง้หมด มีกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำต่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่มีรำยได้จำกกำรส่งออกน้อยกว่ำ 25% ของ

รำยได้รวม 

• จากบรษิทัจดทะเบยีนทีต่อบแบบสอบถาม พบว่า 30 จากทัง้หมด 68 บรษิทั หรอื 44% ของบริษทัทัง้หมด มีกำรให้บริกำร

แก่ลูกค้ำต่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรลูกค้ำต่ำงประเทศ น้อยกว่ำ 25% ของรำยได้รวม (ภาพ

ที ่21) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค หมวดธนาคาร 

หมวดเงนิทุนและหลกัทรพัย์ หมวดพาณิชย์ หมวดปิโตรเคมแีละเคมภีัณฑ์ และหมวดการแพทย์ 

 

ภำพท่ี 21 สดัส่วนรำยได้จำกกำรให้บริกำรลูกค้ำต่ำงประเทศต่อเงินรำยได้รวม 

หน่วย: % ของบรษิทัที่ตอบแบบสอบถาม 
 

 

N of 2565 = 30 บริษทั จาก 68 บรษิทั 
ที่มา: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย SET TLCA และ TSD 

 

 

ข้อวิตกกงัวลในกำรประกอบธรุกิจ 
CEO มีควำมวิตกกงัวลสูงสุด 3 อนัดบัแรกในปี 2565 เปลี่ยนแปลงอย่ำงชดัเจนจำกทุกครัง้ท่ีผ่ำนมำ โดยกำรส ำรวจรอบน้ี

สะท้อนให้เห็นว่ำ CEO มีควำมวิตกกงัวลเพ่ิมขึ้นในเรื่องต้นทุนกำรผลิต ท่ี “ต้นทุนวตัถดิุบ” ขยบัขึ้นมำอยู่ท่ีอนัดบั 1 และ   

“ต้นทุนรำคำเชื้อเพลิง” อนัดบั 2 จำกอนัดบั 4 และ 5 จำกกำรส ำรวจครัง้ก่อน ขณะท่ีอนัดบั 3 ได้แก่ ก ำลงัซ้ือในประเทศ 

ท่ีลดลงจำกอนัดบั 1 จำกกำรส ำรวจครัง้ก่อน 

57

16

27

< 25% 25% to 50% > 50% 
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• 79% ของ CEO ท่ีตอบแบบสอบถำมมีควำมวิตกกังวลมำกท่ีสุดเก่ียวกับต้นทุนวัตถุดิบในกำรผลิต ในส่วนท่ี

นอกเหนือจำกน ้ำมนั ซ่ึงขึ้นขยบัมำเป็นอนัดบั 1 จำกอนัดบัท่ี 4 จำกกำรส ำรวจครัง้ก่อน (ภาพที ่22) 

• อนัดบั 2 ได้แก่ ต้นทุนกำรผลิต ด้ำนรำคำเชื้อเพลิง (78%) ซ่ึงขยบัขึ้นมำจำกอนัดบั 5 จำกกำรส ำรวจครัง้ก่อน เท่ำกนั

กบัก ำลงัซ้ือภำยในประเทศ ซ่ึงลดลงจำกอนัดบั 1 จำกกำรส ำรวจครัง้ก่อน แต่ในส่วนของต้นทุนการผลิต ด้านราคา

เชื้อเพลงิ มสีดัส่วนบรษิทัจดทะเบยีนทีต่อบว่า กงัวลใจมาก ในสดัส่วนสูงกว่า  

• ขณะท่ี “ควำมล่ำช้ำในกำรเบิกใช้งบประมำณและกำรกระตุ้นกำรใช้จ่ำยภำครฐั” และ  “กำรขำดแคลนแรงงำนมี

ฝีมือ” ท่ีอยู่ในอนัดบั 2 และอนัดบั 3 ในกำรส ำรวจครัง้ก่อน ลดลงไปอยู่ท่ีอนัดบั 8 และอนัดบั 4 ในกำรส ำรวจครัง้น้ี 

ตำมล ำดบั 

• ในการส ารวจครัง้นี้ มกีารสอบถามเพิม่เตมิ เรื่อง กำรเปิดประเทศเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ พบว่า ส่วนใหญ่ 66% ของทัง้หมด

ท่ีตอบแบบสอบถำม คำดว่ำจะน่ำจะมีผลบวกต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ขณะที่ 21% ไม่มีความกังวล และที่เหลอื

เพยีง 17% ทีม่คีวามวติกกงัวลว่าจะมผีลกระทบต่อบรษิทั 

 

ภำพท่ี 22 ระดบัควำมกงัวลใจต่อปัจจยัในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัของท่ำนในปี 2565 

หน่วย: % ของบรษิทัทีต่อบแบบสอบถาม 

 

 

N of 2565 = 69 บริษทั 
ที่มา: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย SET TLCA และ TSD 
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กงัวลใจมาก กงัวลใจ ไม่กงัวล น่าจะมผีลบวก น่าจะมผีลบวกมาก

อนัดบัจำกกำรส ำรวจครัง้ก่อน 
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แหล่งเงินทุนของกิจกำร 
แหล่งเงินทุนหลกัของกิจกำร คือ ก ำไรสะสม กำรขอสินเชื่อธนำคำรในประเทศ และกำร

ออกหุ้นกู้ในประเทศ ซ่ึงเหมือนกบักำรส ำรวจครัง้ก่อน 

• จากการสอบถามเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนของกิจการ 2 แหล่งส าคญั พบว่า 44 บริษัทจาก 68 บริษัท มีแผนระดมทุน และระบุ

แหล่งเงนิทุนของกจิการ 

• แหล่งระดมทุนหลกัของกิจการ ยงัคงเป็นแหล่งเงินทุนภายในของกิจการ คือ ก าไรสะสม ตามมาด้วย  การขอสินเชื่อจาก

ธนาคารในประเทศ และการออกหุน้กู้ภายในประเทศ เหมอืนกบัการส ารวจครัง้ก่อน 

กำรเตรียมกำรรบัมือของควำมผนัผวนของค่ำเงินบำทในปี 2565 
บริษทัจดทะเบียนส่วนใหญ่เลือกใช้ กำรท ำสญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ และ

วิธีกำรบริกำรควำมเสี่ยงอ่ืนๆ ท่ีไม่มีค่ำท ำธุรกรรมเพ่ิมเติม  

• จากการสอบถามเกี่ยวกบัการเตรยีมการรบัมอืของความผนัผวนของค่าเงนิบาทในปี 2565 พบว่า 15 บริษทัจาก 69 บรษิทั มี

ไม่ไดร้บัผลกระทบจากการความผนัผวนของค่าเงนิบาท จงึไม่ได้ด าเนินการป้องกนัความเสีย่งจากการผนัผวนของค่าเงนิบาท 

 

ภำพท่ี 23 วิธีกำร / เครืองมือบริหำรควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของค่ำเงินบำท 

หน่วย: % ของบรษิทัที่ตอบแบบสอบถาม 

 

N of 2565 = 54 บริษทั 
ที่มา: การส ารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน โดย SET TLCA และ TSD 
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ท ำสญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward Contracts & Options)

บริหำรรำยได้กบัรำยจ่ำยท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ให้สอดคล้องกนั (Natural 
Hedge)

เปิดบญัชีเงินฝำกสกลุเงินตรำต่ำงประเทศ

น ำเสนอสินค้ำและบริกำรในสกลุเงินบำท 
/ ก ำหนดอตัรำแลกเปล่ียนท่ีแน่นอนตัง้แต่วนัตกลงซ้ือขำยสินค้ำ

สวอปเพ่ือกำรบริหำรสภำพคล่องเงินตรำต่ำงประเทศ (FX Swap)

กำรใช้เงินตรำต่ำงประเทศคู่ค้ำส ำคญั นอกจำกดอลลำร ์สรอ.

ท ำสญัญำซ้ือขำยดอลลำรล่์วงหน้ำ (USD Futures)
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• 54 บริษัทจาก 69 บริษัท ได้มีการป้องกันความเสี่ยงจากการผนัผวนของค่าเงนิบาท โดยครึ่งหนึ่งของจ านวนบรษิัทเหล่านี้มี

การใช้เครื่องมือกำรบริหำรควำมเสี่ยงมำกกว่ำ 1 เครื่องมือ โดยวิธีกำร / เครื่องมือท่ีบริษทัจดทะเบียนเลือกใช้ (ภำพท่ี 

23) มำกท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) กำรท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward Contracts & 

Options) 2) กำรบริหำรรำยได้กบัรำยจ่ำยท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศให้สอดคล้องกนั (Natural Hedge) และ 3) กำร

เปิดบญัชีเงินฝำกสกลุเงินตรำต่ำงประเทศ 
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เอกสำรแนบ 1 เก่ียวกบักำรส ำรวจ CEO Survey  

 

 

 

 


