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          นายศิระ อินทรก าธรชยั ประธานกรรมการบริหาร PwC ประเทศไทย เปิดเผยผลส ารวจ Global CEO Survey คร้ังท่ี 16 ท่ีใชใ้น
การประชุมสมชัชาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEF) ณ กรุงดาวอส ประเทศสวติเซอร์แลนด ์วา่ มีซีอีโอทัว่โลกท่ี
ท าการส ารวจเพียง 36% จากจ านวนทั้งส้ิน 1,330 รายท่ีแสดงความมัน่ใจมากต่อการเติบโตของรายไดปี้ 2556 โดยความเช่ือมัน่ในปีน้ี
ปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ืองจาก 40% ในปีก่อนและ 48% ในปี 2554 

          “ส่ิงท่ีเราพบโดยภาพรวมก็คือ ความเช่ือมัน่ในหมู่ซีอีโอทัว่โลกยงัไม่กลบัมาในปีน้ี ผูบ้ริหารส่วนใหญ่ยงัห่วงเร่ืองของเศรษฐกิจ
โลกท่ีจะยงัชะลอตวัอยู ่บวกกบัปัจจยัเส่ียงต่างๆ ท่ีท าใหเ้ทรนดใ์นปีน้ี เป็นปีท่ีเราจะตอ้งประคบัประคองการเติบโต ควบคุมตน้ทุน
ค่าใชจ่้าย และบริหารความเส่ียงอยา่งระมดัระวงั” นายศิระกล่าว  

          ผลส ารวจพบวา่ 52% ของซีอีโอทัว่โลกเช่ือวา่ทิศทางเศรษฐกิจโลก (Global Economy) ในปีน้ีจะยงัคงทรงตวั ในขณะท่ี 28% 

มองวา่จะเห็นการปรับตวัลดลงอีก และมีเพียง 18% เท่านั้นท่ีเช่ือวา่จะปรับตวัดีข้ึน 

          “ถึงแมว้า่ภาพรวมในระยะสั้นจะดูไม่สดใส แต่ซีอีโอส่วนใหญ่ยงัมีมุมมองท่ีเป็นบวกต่อแนวโนม้เศรษฐกิจในระยะยาว 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ช่วง 3 ปีขา้งหนา้ โดยซีอีโอในภูมิภาคอาเซียนถึง 57% ท่ีเช่ือมัน่วา่แนวโนม้การเติบโตรายไดข้องตนจะปรับตวั
แขง็แกร่งใน 3 ปีขา้งหนา้ โดยเปรียบเทียบกบัภูมิภาคอ่ืนๆ เช่น ตะวนัออกกลาง 56% อเมริกาเหนือ 51% เอเชีย-แปซิฟิก 52% และทัว่
โลก 46% จะมีก็แต่ซีอีโอในแถบทวปียโุรปเท่านั้น ท่ีแสดงความเช่ือมัน่ต่อแนวโนม้ระยะยาวนอ้ยท่ีสุดโดยอยูท่ี่ราว 34%” นายศิระ
กล่าว 

          นายศิระกล่าววา่ “ตลาดต่างประเทศท่ีซีอีโอทัว่โลกมองวา่ เป็นเป้าหมายหลกัของการลงทุน 5 อนัดบัแรกในปีน้ี อยูใ่นกลุ่มประเทศ
ท่ีเรียกไดว้า่เป็นตลาดท่ีมีการเติบโต (Growth Markets) ไดแ้ก่ ประเทศในกลุ่ม BRIC ประกอบไปดว้ย บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน 
และ อินโดนีเซีย นอกเหนือไปจากตลาดท่ีพฒันาแลว้ อยา่ง สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร แคนาดา เยอรมนี และ ญ่ีปุ่น ผลส ารวจยงั
พบวา่อินโดนีเซียท่ีติดโผรายช่ือ 10 อนัดบัเป็นคร้ังแรกในปีน้ี เป็นตลาดท่ีมีอตัราการเติบโตเร็วท่ีสุดในกลุ่มท่ีมีอตัราการเติบโตอยา่ง
กา้วกระโดด โดยคาดวา่อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Real GDP Forecast) จะเพ่ิมข้ึน 6.2% ต่อปีไปอีก 3 ปีขา้งหนา้ นอกจากน้ี 
ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) อ่ืนๆ เช่น เมก็ซิโก และ ไทย ก็ยงัเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนท่ีส าคญัในสายตาซีอีโอต่างชาติอีก
ดว้ย” 

          ส าหรับกลยทุธ์ในการมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในปีน้ี นายศิระกล่าววา่ เกือบคร่ึงของซีอีโอทัว่โลก มุ่งเป้าไปท่ีการเติบโต
ธุรกิจตามปกติ (Organic Growth) ในตลาดในและต่างประเทศของตนท่ีมีอยูแ่ลว้เป็นอนัดบัแรก รองลงมา 25% เนน้ไปท่ีการพฒันา



สินคา้และบริการใหม่ๆ (Product and service development) และมีซีอีโอเพียง 17% เท่านั้น ท่ีมีแผนท่ีจะขยายกิจการผา่นการควบ
รวม (Merger and acquisition) ในปีน้ี  

          “ตลาดท่ีถือเป็นเป้าหมายของการท า M&A ของซีอีโอทัว่โลกในปี 2556 คือตลาดอเมริกาเหนือและยโุรปตะวนัตก เน่ืองจากนกั
ลงทุนต่างมองหาผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า พดูง่ายๆ ก็คือ คนก าลงัมองหาดีลดีๆ ราคาน่าสนใจ ในยามท่ีวกิฤติหน้ีและความกงัวลทาง
เศรษฐกิจยงัเป็นปัจจยัเส่ียงกดดนัเศรษฐกิจยกัษใ์หญ่ของโลกอยา่ง สหรัฐฯ และ ยโุรป” นายศิระกล่าว 

          ในระดบัอาเซียน ส่ิงท่ีน่าสนใจคือ มีซีอีโอในอาเซียนถึง 56 % ท่ีมองวา่เอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้ะเป็นแหล่งเป้าหมายหลกัของการ
ควบรวมกิจการ ธุรกิจร่วมทุน (Joint Ventures) และการหาพนัธมิตรทางการคา้ (Strategic Alliances) ในปีน้ี น าหนา้ภูมิภาคอ่ืนๆ 
อยา่ง เอเชียใต ้เอเชียตะวนัออก และอเมริกาเหนือ ฉะนั้น ตวัเลขท่ีไดส้ะทอ้นภาพใหเ้ห็นวา่ แนวโนม้การควบรวมในภูมิภาคน้ีน่าจะมี
ความคึกคกั โดยไดรั้บอานิสงส์จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีก าลงัจะมาถึงในอีกไม่ก่ีปีขา้งหนา้ เป็นตวัเร่งใหเ้กิดกิจกรรม
เศรษฐกิจและสร้างโอกาสการคา้การลงทุนใหม่ๆใหแ้ก่ภาคเอกชนในภูมิภาคอีกทางหน่ึง 

          เม่ือถามถึงภยัคุกคามเชิงเศรษฐกิจและนโยบาย (Economic and policy threats) ท่ีซีอีโอในภูมิภาคอาเซียนกงัวลมากท่ีสุด 
ผูบ้ริหารมากถึง 87% กงัวลเร่ืองของความผนัผวนและความไม่แน่นอนของอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Uncertain/ Volatile 

Economic Growth) เป็นหลกั ตามมาดว้ยเร่ืองของการควบคุมและก ากบักิจกรรมทางเศรษฐกิจมากเกินไป (Overregulation) 

นอกเหนือไปจากประเด็นอ่ืนๆ เช่น ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Volatility) และการตอบสนองของภาครัฐ
ต่อวนิยัการคลงัและภาระหน้ี (Fiscal deficit and debt burden) และหากดูในแง่ภยัคุกคามเชิงธุรกิจ (Business Threats) จะ
พบวา่ซีอีโอส่วนใหญ่ หรือมากถึง 85% กงัวลเร่ืองของการขาดแคลนบุคลากรหรือแรงงานท่ีมีทกัษะ (Availability of key skills) 

          การบริหารตน้ทุนค่าใชจ่้าย (Cost Control) ยงักลายเป็นประเด็นส าคญัท่ีบรรดาซีอีโอส่วนใหญ่น ามาพิจารณาในการด าเนิน
ธุรกิจเพ่ิมมากข้ึนในปี 2556 ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกท่ียงัคงชะงกังนั โดยผลส ารวจพบวา่ มีซีอีโอในภูมิภาคอาเซียนถึง 68% ท่ี
คาดวา่จะน ามาตรการลดตน้ทุนคา่ใชจ่้ายทางธุรกิจ (Cost-cutting measures) มาใชก้บัองคก์รของตนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ 
ในขณะท่ี 38% ระบุวา่ ไดมี้การขายหุน้ของบริษทับางส่วนออกไป หรือในบางกรณี ถอนการลงทุนในตลาดส าคญัๆเพ่ือบริหารตน้ทุน
ในปีท่ีผา่นมา 

          ผลส ารวจ PwC’s Annual Global CEO Survey: Dealing with disruption-Adapting to survive and thrive จดัท าข้ึน
ระหวา่งเดือนกนัยายนถึงธนัวาคม 2555 โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริหารระดบัสูง หรือซีอีโอ ทัว่โลกจ านวน 1,330 คนใน 

68 ประเทศทั้งในทวปียโุรป อเมริกาเหนือ เอเชีย-แปซิฟิก แอฟริกา ตะวนัออกกลาง และละตินอเมริกา ครอบคลุม 20 อุตสาหกรรมชั้น
น า ผา่นการท าแบบสอบถามออนไลน์ การสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์และแบบตวัต่อตวั นอกจากน้ี มีบริษทัท่ีร่วมท าการส ารวจในปีน้ีถึง 

40% ท่ีมีรายไดร้วมมากกวา่ 1 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐต่อปี และมีบริษทัชั้นน าจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน จ านวน 6 ประเทศ ไดแ้ก่ 
สิงคโปร์ 21 ราย เวยีดนาม 11 ราย มาเลเซีย 8 ราย อินโดนีเซีย 2 ราย ฟิลิปปินส์ 2 ราย และไทย 9 ราย 

          แมผู้บ้ริหารจะเพ่ิมความระมดัระวงัในการบริหารตน้ทุนค่าใชจ่้าย แนวโนม้การจา้งงานในภูมิภาคอาเซียนจะยงัคงทะยานสูงข้ึนใน
ปีน้ี โดยซีอีโอเกือบคร่ึงหรือ 47% ในภูมิภาคอาเซียนมีแผนท่ีจะขยายการจา้งงาน และมีเพียง 19% ท่ีตอ้งการลดจ านวนพนกังาน 


