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ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เผยผลสํารวจซีอีโอทั่วโลก ชี้
12เดือนขางหนาศก.โลกยังออนแอ 

 

‘ซีอีโอทั่วโลก’ ยังม่ันใจการเติบโตของธุรกิจในชวง 3 ปขางหนา แมมองศก.โลกปน้ียังคงออนแอ พรอมเรียกรองใหผูนํา
ประเทศต่ืนตัวในเรื่องของการสรางงานและสงเสริมแรงงานที่มีทักษะ สรางเสถียรภาพของภาคการเงิน และปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐานทั้งระดับภูมิภาคและโลก นอกจากน้ี ผูบริหารต้ังเปากลุมประเทศ BRIC, อินโดนีเซียปนตลาดนาลงทุนปน้ี ดานซีอีโอ
อาเซียนชู ‘เอเชียตอ.ใต’ แหลงเปาหมายควบรวมฯ รวมทุน หลังได เออีซี หนุน  
 
กรุงเทพฯ, 23 มกราคม 2556 – PwC (ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส) เผยผลสํารวจลาสุด ช้ีซีอีโอทั่วโลกกวาครึ่งคาดทิศทาง
เศรษฐกิจโลกจะยังคงออนแอในระยะ 12 เดือนขางหนา โดยมองเหตุการณความไมสงบ ภาวะเศรษฐกิจถดถอยใน
สหรัฐอเมริกา ภัยคุกคามทางอินเตอรเน็ต ภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบตอแหลงผลิต และ ความกังวลเรื่องการลมสลายของระบบ
ยูโรโซน เปนปจจัยเสี่ยงที่กดดันการเติบโตรายไดทางธุรกิจ (Revenue growth) ของเหลาบรรดาซีอีโอในปน้ี 
 
นาย ศิระ อินทรกําธรชัย ประธานกรรมการบริหาร PwC ประเทศไทย กลาวถึงผลสํารวจ Global CEO Survey ครั้งที่ 16 ที่
ใชในการประชุมสมัชชาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) ณ กรุง ดาวอส ประเทศสวิสเซอรแลนด วา มีซีอีโอ
ทั่วโลกที่ทําการสํารวจเพียงรอยละ 36 จากจํานวนทั้งสิ้น 1,330 รายที่แสดงความม่ันใจมากตอการเติบโตของรายไดป 2556 
โดยความเช่ือม่ันในปน้ีปรับตัวลดลงอยางตอเน่ืองจากรอยละ 40 ในปกอนและรอยละ 48 ในป 2554 
  
“สิ่งที่เราพบโดยภาพรวมก็คือ ความเช่ือม่ันในหมูซีอีโอทั่วโลกยังไมกลับมาในปน้ี ผูบริหารสวนใหญยังหวงเรื่องของเศรษฐกิจ
โลกที่จะยังชลอตัวอยู บวกกับปจจัยเสี่ยงตางๆ ที่ทําใหเทรนดในปน้ี เปนปที่เราจะตองประคับประคองการเติบโต ควบคุมตนทุน
คาใชจาย และบริหารความเสี่ยงอยางระมัดระวัง” นายศิระ กลาว  

http://www.bangkokpost.com/search/news-and-article?xDate=23-01-2013&xAdvanceSearch=true


 
ผลสํารวจพบวารอยละ 52 ของซีอีโอทั่วโลกเช่ือวาทิศทางเศรษฐกิจโลก (Global economy) ในปน้ีจะยังคงทรงตัว ในขณะที่
รอยละ 28 มองวาจะเห็นการปรับตัวลดลงอีก และมีเพียงรอยละ 18 เทาน้ันที่เช่ือวาจะปรับตัวดีขึ้น 
 
“ถึงแมวาภาพรวมในระยะสั้นจะดูไมสดใส แตซีอีโอสวนใหญยังมีมุมมองที่เปนบวกตอแนวโนมเศรษฐกิจในระยะยาว 
โดยเฉพาะอยางยิ่งชวง 3 ปขางหนา ยกตัวอยาง เชน มีซีอีโอในภูมิภาคอาเซียนถึง 57 เปอรเซ็นตที่เช่ือม่ันวาแนวโนมการ
เติบโตรายไดของตนจะปรับตัวแข็งแกรงใน 3 ปขางหนา โดยเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ เชน ตะวันออกกลาง (56 
เปอรเซ็นต), อเมริกาเหนือ (51 เปอรเซ็นต ), เอเชียแปซิฟก (52 เปอรเซ็นต) และทั่วโลก (46 เปอรเซ็นต) จะมีก็แตซีอีโอใน
แถบทวีปยุโรปเทาน้ัน ที่แสดงความเช่ือม่ันตอแนวโนมระยะยาวนอยที่สุดโดยอยูที่ราว 34 เปอรเซ็นต” เขากลาว 
 
  
นาย ศิระ ยังกลาวอีกวา ตลาดตางประเทศที่ซีอีโอทั่วโลกมองวาเปนเปาหมายหลักของการลงทุน 5 อันดับแรกในปน้ี อยูใน
กลุมประเทศที่เรียกไดวาเปนตลาดที่มีการเติบโต (Growth markets) ไดแก ประเทศในกลุม BRIC ประกอบไปดวย บราซิล 
รัสเซีย อินเดีย จีน และ อินโดนีเซีย นอกเหนือไปจากตลาดที่พัฒนาแลว อยาง สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา 
เยอรมนี และ ญ่ีปุน ผลสํารวจยังพบวา นองใหมอยางอินโดนีเซียที่ติดโผรายช่ือ 10 อันดับเปนครั้งแรกในปน้ี เปนตลาดที่มี
อัตราการเติบโตเร็วที่สุดในกลุมที่มีอัตราการเติบโตอยางกาวกระโดด โดยคาดวาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Real GDP 
forecast) จะเพิ่มขึ้นรอยละ 6.2 ตอปไปอีก 3 ปขางหนา นอกจากน้ีตลาดเกิดใหม (Emerging market) อื่นๆเชน  เม็กซิโก 
และ ไทย ก็ยังเปนแหลงดึงดูดการลงทุนที่สําคัญในสายตาซีอีโอตางชาติอีกดวย 
  
ทั้งน้ี ผลสํารวจ PwC’s Annual Global CEO Survey: Dealing with disruption – Adapting to survive and thrive ถูก
จัดทําขึ้นระหวาง เดือน กันยายน ถึง ธันวาคม 2555 โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารระดับสูง หรือ ซีอีโอ ทั่วโลก
จํานวน 1,330 คนใน 68 ประเทศทั้งในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชียแปซิฟก แอฟริกา ตะวันออกกลาง และละตินอเมริกา 
ครอบคลุม 20 อุตสาหกรรมช้ันนํา ผานการทําแบบสอบถามออนไลน การสัมภาษณทางโทรศัพท และแบบตัวตอตัว นอกจากน้ี 
มีบริษัทที่รวมทําการสํารวจในปน้ีถึงรอยละ 40 ที่มีรายไดรวมมากกวา 1 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ตอป และมีบริษัทช้ันนําจาก
กลุมประเทศสมาชิกอาเซียน จํานวน 6 ประเทศ ไดแก สิงคโปร (21 ราย), เวียดนาม (11 ราย), มาเลเซีย (8 ราย), อินโดนีเซีย 
(2 ราย), ฟลิปปนส (2 ราย) และไทย (9 ราย) 
  
สําหรับกลยุทธในการมองหาโอกาสทางธุรกิจใหมๆในปน้ี นายศิระกลาววา เกือบครึ่งของซีอีโอทั่วโลก มุงเปาไปที่การเติบโต
ธุรกิจตามปกติ (Organic growth) ในตลาดในและตางประเทศของตนที่มีอยูแลวเปนอันดับแรก รองลงมาคือรอยละ 25 เนน
ไปที่การพัฒนาสินคาและบริการใหมๆ (Product and service development) และมีซีอีโอเพียงรอยละ 17 เทาน้ัน ที่มีแผนที่
จะขยายกิจการผานการควบรวม (Merger and acquisition) ในปน้ี  
  
“ตลาดที่ถือเปนเปาหมายของการทํา M&A ของซีอีโอทั่วโลกในป 2556 คือตลาดอเมริกาเหนือและยุโรปตะวันตก เน่ืองจากนัก
ลงทุนตางมองหาผลตอบแทนที่คุมคา พูดงายๆ ก็คือ คนกําลังมองหาดีลดีๆ ราคานาสนใจ ในยามที่วิกฤตหน้ีและความกังวล
ทางเศรษฐกิจยังเปนปจจัยเสี่ยงกดดันเศรษฐกิจยักษใหญของโลกอยาง สหรัฐฯ และ ยุโรป” นาย ศิระกลาว 
  
“แตหากมาดูในระดับอาเซียนบานเรา สิ่งที่นาสนใจที่เราพบก็คือ มีซีอีโอในอาเซียนถึง 56 เปอรเซ็นตที่มองวาเอเชียตะวันออก
เฉียงใตจะเปนแหลงเปาหมายหลักของการควบรวมกิจการ ธุรกิจรวมทุน (Joint Ventures) และการหาพันธมิตรทางการคา 
(Strategic alliances) ในปน้ี นําหนาภูมิภาคอื่นๆอยาง เอเชียใต เอเชียตะวันออก และอเมริกาเหนือ เพราะฉะน้ันตัวเลขที่ได 
มันสะทอนภาพใหเห็นวา แนวโนมการควบรวมในภูมิภาคน้ีนาจะมีความคึกคัก โดยไดรับอานิสงสจากการเปดประชาคม



เศรษฐกิจอาเซียนที่กําลังจะมาถึงในอีกไมก่ีปขางหนา เปนตัวเรงใหเกิดกิจกรรมเศรษฐกิจและสรางโอกาสการคาการลงทุน
ใมๆใหแกภาคเอกชนในภูมิภาคอีกทางหน่ึง” เขากลาว   
  
เม่ือถามถึงภัยคุกคามเชิงเศรษฐกิจและนโยบาย (Economic and policy threats) ที่ซีอีโอในภูมิภาคอาเซียนกังวลมากที่สุด 
ผูบริหารมากถึงรอยละ 87 กังวลเรื่องของความผันผวนและความไมแนแนนอนของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Uncertain/ 
volatile economic growth) เปนหลัก ตามมาดวยเรื่องของการควบคุมและกํากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากเกินไป 
(Overregulation) นอกเหนือไปจากประเด็นอื่นๆ เชน ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน (Exchange rate volatility) และ 
การตอบสนองของภาครัฐตอวินัยการคลังและภาระหน้ี (Fiscal deficit and debt burden) และหากดูในแงภัยคุกคามเชิง
ธุรกิจ (Business threats) จะพบวาซีอีโอสวนใหญ หรือ มากถึงรอยละ 85 กังวลเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรหรือแรงงาน
ที่มีทักษะ (Availability of key skills) 
 
นอกจากน้ี การบริหารตนทุนคาใชจาย (Cost control) ยังกลายมาเปนประเด็นสําคัญที่บรรดาซีอีโอสวนใหญนํามาพิจารณา
ในการดําเนินธุรกิจเพิ่มมากขึ้นในป 2556 ทามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะงักงัน โดยผลสํารวจพบวา มีซีอีโอใน
ภูมิภาคอาเซียนถึงรอยละ 68 ที่คาดวาจะนํามาตรการลดตนทุนคาใชจายทางธุรกิจ (Cost-cutting measures) มาใชกับ
องคกรของตนในอีก 12 เดือนขางหนา ในขณะที่รอยละ 38 กลาววา ตนไดมีการขายหุนของบริษัทบางสวนออกไป หรือใน
บางกรณี ถอนการลงทุนในตลาดสําคัญๆเพื่อบริหารตนทุนในปที่ผานมา 
 
แตถึงแมผูบริหารจะเพิ่มความระมัดระวังในการบริหารตนทุนคาใชจาย แนวโนมการจางงานในภูมิภาคอาเซียนจะยังคง
ทะยานสูงขึ้นในปน้ี โดยซีอีโอเกือบครึ่งหรือรอยละ 47 ในภูมิภาคอาเซียนมีแผนที่จะขยายการจางงาน และมีเพียงรอยละ 19 
ที่ตองการลดจํานวนพนักงาน 
  
นาย เดนนิส แนลล่ี ประธาน บริษัท PricewaterhouseCoopers International Ltd กลาวถึงแนวโนมโดยสรุปในระยะ 12 
เดือนขางหนา วา “ป 2013 จะเปนปที่ซีอีโอทั่วโลกหันมาจัดการกับการบริหารความเสี่ยง เราจะเห็นภาคธุรกิจมีการปรับตัวทั้ง
ในแงของเชิงกลยุทธและปฏิบัติการ ผูบริหารจะเขามาดูแลในเรื่องของตนทุนมากขึ้นในยามที่เศรษฐกิจยังไรทิศทาง และนาจะ
เห็นการตอยอดทางธุรกิจตามปกติ หรือในตลาดที่ตนมีอยูแลวมากกวาการขยายตลาดใหมๆอยางรอนแรง แตในขณะเดียวกัน
แนวโนมการจางงานจะเติบโตสวนทางกับการลดตนทุน เพราะผูบริหารตระหนักถึงความสําคัญของคนในองคกรมากขึ้น สิ่งที่
สําคัญที่สุดอีกประการหน่ึง คือ ภาคธุรกิจจะหันมาคํานึงถึงความตองการของลูกคาเปนหลัก โดยมุงเนนการพัฒนาแผนธุรกิจ 
การคา โดยหามาตรการหรือแรงจูงใจ รวมทั้งนวัตกรรมใหมๆมาประยุกตใชในการกระตุน demand และทําใหเกิด loyalty 
ในกลุมลูกคามากขึ้น” 
  
ในทายที่สุด ภาระหนาที่หลัก (Top priorities) ที่เหลาบรรดาซีอีโอในอาเซียนเรียกรองใหภาครัฐฯ และผูนําประเทศตองมีการ
บริหารจัดการสามอันดับแรกในปน้ี ไดแก การสรางงานและสงเสริมพัฒนาบุคลากรหรือแรงงานที่มีทักษะ การสรางเสถียรภาพ
ตอภาคการเงิน และการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับกับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่กําลังจะมาถึงในอีก
ไมก่ีปขางหนา  

 


