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PwC เผยผลส ำรวจซีอีโอเอเชีย-แปซิฟิก มั่นใจธุรกิจ-รำยได้โต, ชี้ลงทุน
เพิ่มใน 3-5 ปี 
 

PwC ประเทศไทย (ไพร้ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส) เผยผลส ารวจซอีีโอในภูมภิาคเอเชีย-แปซฟิิกพบซอีีโอส่วนใหญม่ ัน่ใจว่าธุรกจิใน
ระยะยาวยงัเตบิโต โดยการขยายตวัอย่างรวดเร็วของชมุชนเมอืง จ านวนประชากรชนช ั้นกลางที่เพิ่มขึ้น และดีมานต์ของการปรบัปรุง
โครงสร้างพื้นฐานจะเป็นปัจจยัที่ผลักดันการเจริญเติบโตของรายได ้ แมใ้นระยะสั้นมปัีจจยัเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจสหรัฐ วกิฤติหน้ีใน
ยุโรป และเศรษฐกจิจีนทีช่ะลอตวั 

 
PwC ได้จดัท  า APEC CEO Survey 2013 ‘Towards resilience and growth: Asia-Pacific business in 

transition’ ระหว่างเดือนมิ.ย - ส.ค. 56 โดยเก็บขอ้มูลจากซอีีโอและผูน้ าในอุตสาหกรรมช ั้นน า จ านวน 478 คน ในภูมิภาค 
รวมถึงกลุ่มประเทศสมาชิก Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) ท ั้งหมด 21 ประเทศ โดยผลส ารวจน้ียงัถูกใช ้
เผยแพร่ในการประชุม APEC CEO Summit ประจ าปี 2556 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซยีที่ผา่นมา 
 



นาย ศิระ อินทรก  าธรชยั ประธานกรรมการบริหารและหุน้ส่วน PwC ประเทศไทย กล่าวว่ามีบรรดาซอีีโอทีท่  าการส ารวจถึง 42% 
ที่แสดงความมัน่ใจมากตอ่การเตบิโตรายไดท้างธุรกิจ (Revenue Growth) ของตนในระยะ 12 เดือนขา้งหน้า โดยปรบัตวั
เพิ่มขึ้นจากผลการส ารวจในปีที่ผา่นมา ที่มีซอีีโอที่แสดงความเชื่อม ัน่เพยีง 36% นอกจากน้ียงัมีซอีีโอถึง 68% ทีก่ล่าวว่าตนมีแผน
ที่จะขยายการลงทนุเพิ่มในปี 2557 แมย้งัมคีวามกงัวลของการชะลอตวัทางเศรษฐกิจและเงนิทนุไหลออกนอกภูมภิาคเป็นปัจจยั
เส่ียง ผลส ารวจยงัระบวุ่า มีซอีีโอมากกว่าคร่ึง หรือ 52% ที่ม ัน่ใจในการเตบิโตของรายได้ของธุรกิจในระยะ 3-5 ปีขา้งหน้า 

 
“ตอ้งยอมรบัว่าเศรษฐกจิในกลุ่มประเทศเอเชีย-แปซฟิิกมี Resilience หรือมีความยืดหยุน่สูง พดูง่ายๆคือ มกีารปรบัตวัเมื่อตอ้ง
เผชิญกบัวกิฤตต่าง ไๆดดี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 5-6 ปีที่ผา่นมา” นาย ศิระ กล่าว 

 
“จุดแข็งประการส าคญัที่พบคอื เราเห็นผูบ้ริหารมคีวามเชือ่ม ัน่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ดูได้จากสญัญาณในเชิงบวกตอ่แนวโน้มรายได ้
บวกกบัรายไดป้ระชากร โดยเฉพาะในกลุ่มผูบ้ริโภคชนช ัน้กลางทีม่ีการปรบัตวัเพิ่มขึ้น นอกเหนือไปจาก Supportive factors 
อ่ืนๆ เชน่ การขยายตวัอย่างรวดเร็วของชมุชนเมอืง และดีมานตข์องการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน” 

 
นาย ศิระกล่าวว่า บรรดาซอีีโอในภูมิภาคเอเชยีแปซฟิิกยงัเชื่อว่าประเทศต่างๆภูมิภาคจะสามารถบรรลุเป้าหมายความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ เชน่ การลดอุปสรรคการกดีกนัทางการคา้ในภาคบริการต่างๆ ซึ่งจะเป็นหัวใจส าคญัที่จะน าไปสู่ความร่วมมือกนัมากขึ้น
ในกลุ่มประเทศสมาชกิ APEC 21 ประเทศ 
 
“อย่างไรก็ตาม ปัญหาความไม่แน่นอนด้านการบงัคบัใชก้ฎหมาย หรือขอ้บงัคบัทางด้านการลงทนุแลกเปล่ียนที่ยงัไม่เกิดความเสมอ 
ภาค เท่าเทยีมกนัในแตล่ะประเทศ จะยงัคงเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว” เขากล่าว 
           
ผลส ารวจยงัระบุว่า ซอีีโอส่วนใหญย่งัมองว่าจีน (35%) และสหรัฐอเมริกา (35%) จะยงัเป็นตลาดหลกัของการลงทุนในอีก 3-5 ปี
ขา้งหน้า นอกจากน้ีประเทศต่างๆอย่างออสเตรเลีย (29%) นิวซแีลนด์ (26%) อินโดนีเซยี (15%) และประเทศเศรษฐกจิหลักที่มจีุด
แข็งทางภาคบริการในภูมภิาคได้แก่ ฮ่องกง (15%) และญีปุ่่ น (14%) ก็ยงัเป็นแหล่งดึงดูดเงนิลงทุนที่ส าคญัอีกดว้ย 
           
ด้านนาย เดนนิส แนลล่ี ประธาน บริษทั PricewaterhouseCoopers International Ltd กล่าวถึงแนวโน้มของสภาพ
เศรษฐกิจในระยะขา้งหน้าว่า เศรษฐกิจโลกจะยงัคงเผชญิกบัความไม่แน่นอนและยงัมีความเปราะบาง โดยมีความเส่ียงขาลงจากการ
ชะลอตวัและการเสียสมดุลของโลกมากกว่าที่คาด 

 
“ในส่วนของเศรษฐกิจในภูมภิาค เรามองว่าเอเชยีแปซฟิิกจะยงัตอ้งเผชญิกบัความยากล าบากในการรกัษาเสถียรภาพของ Growth 
เน่ืองจากในภาพรวม ตลาดการเงินโลกยงัมคีวามผนัผวน และทิศทางการฟ้ืนตวัของกลุ่มประเทศพฒันาแล้วกย็งัเป็นไปอย่างชา้ๆ” 
นาย แนลล่ี กล่าว 

 
“ภูมิภาคน้ีกลายเป็นเคร่ืองจักรส าคญัของการขยายตวัของโลกเพิม่มากขึ้น ฉะนั้นทกุภาคส่วนมีหน้าทีท่ี่จะตอ้งมองไปขา้งหน้า รบั
การเปล่ียนแปลงทีจ่ าเป็น และประคบัประคองเสน้ทางทีน่ าไปสู่ความกา้วหน้าของเอเชยี-แปซฟิิก” 
 
 

 
 
 

 



“ม้ำมดื” แห่งเอเชีย-แปซิฟิก 
 

นาย ศิระ ยงักล่าวถึงผลส ารวจว่า ประเทศอย่างอินโดนีเซยี (19%) เมียนมาร์ (11%) และจีน (8%) ยงัถูกจัดอันดับให้เป็น ‘มา้มืด’ ทาง
เศรษฐกิจในภูมภิาค โดยมีศกัยภาพในการเตบิโตในระยะยาว เป็นผลมาจากแรงงานที่มทีกัษะที่เพิม่ขึ้น กจิกรรมทางเศรษฐกิจที่
เติบโต บวกกบัความมีเสถียรภาพของประชาธิปไตย และทรัพยากรธรรมชาติทีอุ่ดมสมบรูณ์ นอกจากน้ียงัมปีระเทศอ่ืนๆทีถู่กจัด
อันดับ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ (7%) เวียดนาม (7%) และอินเดีย (5%) 

 
 บรรดาซอีีโอยงัเชือ่ว่า ความร่วมมอืกนัของภาครัฐฯในอันที่จะเร่งให้เกิดการสนบัสนุนในเร่ืองของกรอบตกลงทางการคา้ การลงทุน
ท ั้งในระดบัทวิภาคี ไตรภาค ี และพหุภาคี รวมท ั้งความร่วมมอืกนัในด้านอ่ืนๆท ัง้ในและนอกภูมภิาค จะส่งผลกระทบในเชิงบวกตอ่
ธุรกจิของตนอย่างมีนยัส าคญั นอกจากน้ียงัจะกระตุน้ให้เกดิกระแสการลงทุนใหม่ๆจากต่างประเทศไหลเขา้สู่ภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น 
 
โดยผลส ารวจ PwC ระบุว่า ประเด็นที่ซอีีโอในเอเชยี-แปซฟิิกมองว่ามีความส าคญัมากที่สุดตอ่ธุรกจิสองอันดับแรกได้แก่ การ
เปล่ียนแปลงของการใชก้ฏหมายขอ้บงัคบั (Change to regulatory) และ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure  

development) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไฟฟ้า ขนส่ง น ้ า และ สาธารณสุข 
           
“ในประเทศที่พฒันาแล้ว อย่าง ออสเตรเลีย อเมริกา และญีปุ่่ น โครงสร้างพื้นฐานของเคา้ที่มอียูใ่นขณะน้ี เร่ิมมคีวามล้าหลัง ตอ้งมี
การอัพเกรด ต่างกบัประเทศทีก่  าลังพฒันาในเอเชยีอย่างบา้นเรา ที่ยงัคงมี Room ในการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานอยูม่าก ล่าสุด
ธนาคารเพือ่การพฒันาเอเชยี หรือ เอดีบี คาดการณ์ว่าภูมภิาคเรายงัตอ้งการการลงทุนมากถึง 8 ล้านล้านดอลลาร์ระหว่างปี 53-63  

หากตอ้งการที่จะรกัษาอัตราการเตบิโตทางเศรษฐกิจในระดับที่เป็นอยู”่ นาย ศิระ กล่าว 
           
“ที่ผา่นมา ผมมองว่าเอเชยีมจีุดแข็ง เพราะมีหน้ีน้อยและระดับเงนิออมที่แข็งแกร่ง มกี  าลังพอที่จะสามารถลงทุนในโครงการใหญ่ๆ
พวกน้ีได้ แต่ส่ิงที่เกดิขึ้นคอื นกัลงทนุบางรายอาจจะมองในเร่ืองความเส่ียงของการเปล่ียนแปลงกฏระเบยีบขอ้บงัคบั ความไม่
แน่นอนของการบงัคบัใชก้ฏหมาย หรือแมก้ระท ัง่เร่ืองของความโปร่งใสในการประมลู ส่ิงหน่ึงทีร่ัฐบาลท  าได้ คือการช่วยกนั
สนับสนุนในการออกผลิตภณัฑท์างการเงินที่เหมาะสมต่อการลงทุนในสินทรพัยท์ี่เป็น Infrastructure ในระยะยาวเพิ่มมากขึ้น”  
เขา กล่าว 
 
ผลกำรส ำรวจอืน่ๆ มดีังน ี ้
 
- ซอีีโอในเอเชยีแปซฟิิกเกอืบถึง 90% กล่าวว่าตลาดผูบ้ริโภคในกลุ่มชนช ั้นกลาง (Middle-income consumer markets) 

มีอิทธิพลตอ่กลยุทธ์การเตบิโตทางธุรกิจ ในขณะที่เกอืบคร่ึงหน่ึงของการลงทนุที่เพิม่ขึ้น มุ่งเน้นไปทีก่ารขยายสินคา้ (Products), 

บริการ (Services) และชอ่งทางในการจัดจ าหน่าย (Distribution channels) ใหม่  ๆ
 
- การพฒันาเครือข่ายบรอดแบนด์และการคมนาคมขนส่งในเขตเมอืงจะชว่ยเสริมสร้างโอกาสในการขยายตวัทางเศรษฐกิจ 
เช่นเดียวกบัการปรับเปล่ียนกฏระเบียบขอ้บงัคบัและกฏหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการคา้ การลงทุน 

 
- ความตอ่เน่ืองของการบงัคบัใชก้ฏระเบยีบขอ้บงัคบัท ัว่ท ั้งภูมิภาคจะช่วยกระตุน้ให้เกดิกระแสการลงทุนใหม่ๆ โดยซอีีโอถึงหน่ึงใน
ห้าที่ท  าการส ารวจกล่าวว่าจะมองหาชอ่งทางในการลงทุนเพิม่ หากกฏระเบยีบขอ้บงัคบัในประเด็นต่างๆ เช่น ทรพัย์สินทางปัญญา 
(Intellectual property), ธรรมาภบิาล (Corporate governance) และธุรกิจภาคบริการมคีวามสอดคลอ้งและเสมอภาค 

 
 
 
 



 
- ซอีีโอในภูมภิาคกว่า 70% ตอ้งการเห็นการมีเวทกีารเจรจาทางการคา้ที่เพิ่มมากขึ้นในหมูป่ระเทศสมาชิก แตใ่นขณะเดียวกนัผูน้ า 
22% มองว่าการเจรจาอาจก็น ามาซึ่งความไม่แน่นอนและค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการที่มากขึ้นได ้
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