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วันนี้ สัปดาหน้ี คลิปยอดนิยม 

 
สลด !! เด็กมหาวิทยาลัยไทย โกหกพอ 
อาชีพวินมอเตอรไซต เหตุเพราะอยากได
"ไอโฟน"
23/01/2013 - 14:03 น.

 
ชาวจีนเลิกกินหูฉลาม หลังมีขาวการนําวิ
ตถุดิบท่ีเปนพิษทําหูฉลามปลอม
23/01/2013 - 06:27 น.

 
ไฟไหมสํานักงานขายบานและคอนโดฯ
พัทยา ตร.คาดเหตุไฟฟาลัดวงจร
23/01/2013 - 07:25 น.

 
กกต.เสนอให นร.ทําหนังสือแจงรักษา
สิทธิเหตุติดสอบ GAT-PAT กรณีไมไป
เลือกตั้งผูวาฯกทม.
23/01/2013 - 19:22 น.

 
ญ่ีปุนชี้เหตุโบอิ้ง 787 ลงจอดฉุกเฉิน ไม
ไดเกิดจากชารตแบตเตอรี่เกิน
23/01/2013 - 15:14 น.

ขาวท่ีเกี่ยวของ

สงออกอิเล็กทรอนิกส "สมารทโฟน - แท็บเล็ตไ ยังเปน
แรงหนุน แตตองระวังปจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจโลก 
(21/08/2011 - 13:54 น.)

7 เดือนแรกสงออกขยายตัว 25% 
(30/08/2011 - 12:28 น.)

"กิตติรัตน" เตือนเอกชนระวังเศรษฐกิจโลกปหนา 
(30/08/2011 - 20:16 น.)

เศรษฐกิจโลกถดถอย สงผลกระทบตอการลงทุน 
(02/09/2011 - 13:43 น.)

ประชาชนขาดจิตสํานึกตานคอรรัปชั่น 
(15/09/2011 - 11:54 น.)

ขาวน้ีในส่ืออื่น

เผยผลสํารวจซีอีโอทั่วโลก ชี้ความเสี่ยงศก.โลก สงผลตอแนวโนมการเติบโตราย
ไดป 

Wed, 23/01/2013 - 20:00

‘ซีอีโอทั่วโลก’ ม่ันใจการเติบโตของธุรกิจในชวง 3 ปขางหนา แมมองศก.
โลกปน้ียังคงออนแอ กระตุนใหผูนําประเทศตื่นตัวเร่ืองของการสรางงาน
และเสริมแรงงานที่มีทักษะ สรางเสถียรภาพของภาคการเงิน 

  

** อานรายละเอียดผล
สํารวจในไฟล Word ** 

ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส  (PwC) เปดผลสํารวจลาสุด ช้ีซีอีโอทั่วโลกกวาครึ่งคาดทิศทางเศรษฐกิจโลกจะยังคงออนแอใน

ระยะ 12 เดือนขางหนา โดยมองเหตุการณความไมสงบ ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐอเมริกา ภัยคุกคามทางอินเตอรเน็ต ภัย

ธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอแหลงผลิต และ ความกังวลเรื่องการลมสลายของระบบยูโรโซน เปนปจจัยเสี่ยงที่กดดันการเติบโต

รายไดทางธุรกิจ (Revenue growth) ของเหลาบรรดาซีอีโอในปน้ี
 
นาย ศิระ อินทรกําธรชัย ประธานกรรมการบริหาร PwC ประเทศไทย กลาวถึงผลสํารวจ Global CEO Survey คร้ังท่ี 16 ท่ีใชใน
การประชุมสมัชชาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) ณ กรุง ดาวอส ประเทศสวิสเซอรแลนด วา มีซีอีโอท่ัวโลก
ท่ีทําการสํารวจเพียง 36% จากจํานวนทั้งสิ้น 1,330 รายท่ีแสดงความม่ันใจมากตอการเติบโตของรายไดป 2556 โดยความเช่ือ
ม่ันในปน้ีปรับตัวลดลงอยางตอเน่ืองจาก 40% ในปกอนและ 48% ในป 2554
 
“ส่ิงท่ีเราพบโดยภาพรวมก็คือ ความเชื่อมั่นในหมูซีอีโอทั่วโลกยังไมกลับมาในปน้ี ผูบริหารสวนใหญยังหวงเรื่องของเศรษฐกิจ
โลกท่ีจะยังชลอตัวอยู บวกกับปจจัยเส่ียงตางๆ ท่ีทําใหเทรนดในปนี้ เปนปท่ีเราจะตองประคับประคองการเติบโต ควบคุมตนทุน
คาใชจาย และบริหารความเสี่ยงอยางระมัดระวัง,” นายศิระ กลาว 
 
ผลสํารวจพบวา 52% ของซีอีโอท่ัวโลกเชื่อวาทิศทางเศรษฐกิจโลก (Global economy) ในปน้ีจะยังคงทรงตัว ในขณะท่ี 28% 
มองวาจะเห็นการปรับตัวลดลงอีก และมีเพียง 18% เทานั้นท่ีเช่ือวาจะปรับตัวดีข้ึน
 
“ถึงแมวาภาพรวมในระยะส้ันจะดูไมสดใส แตซีอีโอสวนใหญยังมีมุมมองท่ีเปนบวกตอแนวโนมเศรษฐกิจในระยะยาว โดยเฉพาะ
อยางย่ิงชวง 3 ปขางหนา ยกตัวอยาง เชน มีซีอีโอในภูมิภาคอาเซียนถึง 57% ท่ีเช่ือมั่นวาแนวโนมการเติบโตรายไดของตนจะ
ปรับตัวแข็งแกรงใน 3 ปขางหนา โดยเปรียบเทียบกับภูมิภาคอ่ืนๆ เชน ตะวันออกกลาง (56 เปอรเซ็นต), อเมริกาเหนือ (51%), 
เอเชียแปซิฟก (52%) และท่ัวโลก (46%) จะมก็ีแตซีอีโอในแถบทวีปยุโรปเทาน้ัน ท่ีแสดงความเชื่อมั่นตอแนวโนมระยะยาว
นอยที่สุดโดยอยูที่ราว 34%” 
 
นาย ศิระ กลาวอีกวา ตลาดตางประเทศที่ซีอีโอท่ัวโลกมองวาเปนเปาหมายหลักของการลงทุน 5 อันดับแรกในปน้ี อยูในกลุม
ประเทศท่ีเรียกไดวาเปนตลาดท่ีมีการเติบโต (Growth markets) ไดแก ประเทศในกลุม BRIC ประกอบไปดวย บราซิล รัสเซีย 
อินเดีย จีน และ อินโดนีเซีย นอกเหนือไปจากตลาดท่ีพัฒนาแลว อยาง สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา เยอรมนี และ 
ญ่ีปุน 
 
ผลสํารวจยังพบวา นองใหมอยางอินโดนีเซียที่ติดโผรายชื่อ 10 อันดับเปนครั้งแรกในปน้ี เปนตลาดที่มีอัตราการเติบโตเร็วที่สุด
ในกลุมที่มีอัตราการเติบโตอยางกาวกระโดด โดยคาดวาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Real GDP forecast) จะเพ่ิมขึ้นรอยละ 
6.2 ตอปไปอีก 3 ปขางหนา นอกจากน้ีตลาดเกิดใหม (Emerging market) อ่ืนๆเชน  เม็กซิโก และ ไทย ก็ยังเปนแหลงดึงดูด
การลงทุนท่ีสําคัญในสายตาซีอีโอตางชาติอีกดวย
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