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PwC เผยผลสํารวจซีอีโอทั่วโลก ชี้ความเสี่ยงศก.โลก
สงผลตอแนวโนมการเติบโตรายไดป ’56 เชื่อม่ันฟนตัว
ในอีก 3 ป 

 

 
 

PwC เผยผลสํารวจซีอีโอท่ัวโลก ชี้ความเส่ียงศก.โลกสงผลตอแนวโนมการเติบโตรายไดป’56 
 
          ‘ซีอีโอท่ัวโลก’ ยังมั่นใจการเติบโตของธุรกิจในชวง 3 ปขางหนา แมมองศก.โลกปนี้ยังคงออนแอ พรอมเรียกรองให
ผูนําประเทศต่ืนตัวในเรื่องของการสรางงานและสงเสริมแรงงานท่ีมีทักษะ สรางเสถียรภาพของภาคการเงิน และปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐานท้ังระดับภูมิภาคและโลก นอกจากนี้ ผูบริหารต้ังเปากลุมประเทศ BRIC, อินโดนีเซียปนตลาดนาลงทุนปนี้ 
ดานซีอีโออาเซียนชู ‘เอเชียตอ.ใต’ แหลงเปาหมายควบรวมฯ รวมทุน หลังได เออีซี หนุน  
 
          PwC (ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส) เผยผลสํารวจลาสุด ชี้ซีอีโอท่ัวโลกกวาครึ่งคาดทิศทางเศรษฐกิจโลกจะยังคง
ออนแอในระยะ 12 เดือนขางหนา โดยมองเหตุการณความไมสงบ ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐอเมริกา ภัยคุกคามทาง
อินเตอรเน็ต ภัยธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอแหลงผลิต และ ความกังวลเรื่องการลมสลายของระบบยูโรโซน เปนปจจัยเส่ียงท่ี
กดดันการเติบโตรายไดทางธุรกิจ (Revenue growth) ของเหลาบรรดาซีอีโอในปนี้ 
 
          นาย ศิระ อินทรกําธรชัย ประธานกรรมการบริหาร PwC ประเทศไทย กลาวถึงผลสํารวจ Global CEO Survey ครั้งท่ี 
16 ท่ีใชในการประชุมสมัชชาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) ณ กรุง ดาวอส ประเทศสวิสเซอรแลนด วา มี
ซีอีโอท่ัวโลกท่ีทําการสํารวจเพียงรอยละ 36 จากจํานวนท้ังส้ิน 1,330 รายท่ีแสดงความมั่นใจมากตอการเติบโตของรายไดป 
2556 โดยความเช่ือมั่นในปนี้ปรับตัวลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ 40 ในปกอนและรอยละ 48 ในป 2554 
 
          “ส่ิงท่ีเราพบโดยภาพรวมก็คือ ความเช่ือมั่นในหมูซีอีโอท่ัวโลกยังไมกลับมาในปนี้ ผูบริหารสวนใหญยังหวงเรื่องของ

http://www.thaipr.net/


เศรษฐกิจโลกท่ีจะยังชลอตัวอยู บวกกับปจจัยเส่ียงตางๆ ท่ีทําใหเทรนดในปนี้ เปนปท่ีเราจะตองประคับประคองการเติบโต 
ควบคุมตนทุนคาใชจาย และบริหารความเส่ียงอยางระมัดระวัง,” นายศิระ กลาว  
 
          ผลสํารวจพบวารอยละ 52 ของซีอีโอท่ัวโลกเช่ือวาทิศทางเศรษฐกิจโลก (Global economy) ในปนี้จะยังคงทรงตัว 
ในขณะท่ีรอยละ 28 มองวาจะเห็นการปรับตัวลดลงอีก และมีเพียงรอยละ 18 เทานั้นท่ีเช่ือวาจะปรับตัวดีขึ้น 
 
          “ถึงแมวาภาพรวมในระยะส้ันจะดูไมสดใส แตซีอีโอสวนใหญยังมีมุมมองท่ีเปนบวกตอแนวโนมเศรษฐกิจในระยะยาว 
โดยเฉพาะอยางย่ิงชวง 3 ปขางหนา ยกตัวอยาง เชน มีซีอีโอในภูมิภาคอาเซียนถึง 57 เปอรเซ็นตท่ีเช่ือมั่นวาแนวโนมการ
เติบโตรายไดของตนจะปรับตัวแข็งแกรงใน 3 ปขางหนา โดยเปรียบเทียบกับภูมิภาคอ่ืนๆ เชน ตะวันออกกลาง (56 
เปอรเซ็นต), อเมริกาเหนือ (51 เปอรเซ็นต ), เอเชียแปซิฟก (52 เปอรเซ็นต) และท่ัวโลก (46 เปอรเซ็นต) จะมีก็แตซีอีโอใน
แถบทวีปยุโรปเทานั้น ท่ีแสดงความเช่ือมั่นตอแนวโนมระยะยาวนอยท่ีสุดโดยอยูท่ีราว 34 เปอรเซ็นต,” เขากลาว 
 
          นาย ศิระ ยังกลาวอีกวา “ตลาดตางประเทศท่ีซีอีโอท่ัวโลกมองวาเปนเปาหมายหลักของการลงทุน 5 อันดับแรกในปนี้ 
อยูในกลุมประเทศท่ีเรียกไดวาเปนตลาดท่ีมีการเติบโต (Growth markets) ไดแก ประเทศในกลุม BRIC ประกอบไปดวย 
บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และ อินโดนีเซีย นอกเหนือไปจากตลาดท่ีพัฒนาแลว อยาง สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร 
แคนาดา เยอรมนี และ ญ่ีปุน ผลสํารวจยังพบวา นองใหมอยางอินโดนีเซียท่ีติดโผรายช่ือ 10 อันดับเปนครั้งแรกในปนี้ เปน
ตลาดท่ีมีอัตราการเติบโตเร็วท่ีสุดในกลุมท่ีมีอัตราการเติบโตอยางกาวกระโดด โดยคาดวาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
(Real GDP forecast) จะเพิ่มขึ้นรอยละ 6.2 ตอปไปอีก 3 ปขางหนา นอกจากนี้ตลาดเกิดใหม (Emerging market) อ่ืนๆเชน 
เม็กซิโก และ ไทย ก็ยังเปนแหลงดึงดูดการลงทุนท่ีสําคัญในสายตาซีอีโอตางชาติอีกดวย” 
 
          ท้ังนี้ ผลสํารวจ PwC’s Annual Global CEO Survey: Dealing with disruption – Adapting to survive and thrive 
ถูกจัดทําขึ้นระหวาง เดือน กันยายน ถึง ธันวาคม 2555 โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารระดับสูง หรือ ซีอีโอ ท่ัว
โลกจํานวน 1,330 คนใน 68 ประเทศท้ังในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชียแปซิฟก แอฟริกา ตะวันออกกลาง และละติน
อเมริกา ครอบคลุม 20 อุตสาหกรรมช้ันนํา ผานการทําแบบสอบถามออนไลน การสัมภาษณทางโทรศัพท และแบบตัวตอตัว 
นอกจากนี้ มีบริษัทท่ีรวมทําการสํารวจในปนี้ถึงรอยละ 40 ท่ีมีรายไดรวมมากกวา 1 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ตอป และมีบริษัท
ช้ันนําจากกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน จํานวน 6 ประเทศ ไดแก สิงคโปร (21 ราย), เวียดนาม (11 ราย), มาเลเซีย (8 ราย), 
อินโดนีเซีย (2 ราย), ฟลิปปนส (2 ราย) และไทย (9 ราย) 
 
สําหรับกลยุทธในการมองหาโอกาสทางธุรกิจใหมๆในปนี้ นายศิระกลาววา เกือบครึ่งของซีอีโอท่ัวโลก มุงเปาไปท่ีการเติบโต
ธุรกิจตามปกติ (Organic growth) ในตลาดในและตางประเทศของตนท่ีมีอยูแลวเปนอันดับแรก รองลงมาคือรอยละ 25 เนน
ไปท่ีการพัฒนาสินคาและบริการใหมๆ (Product and service development) และมีซีอีโอเพียงรอยละ 17 เทานั้น ท่ีมีแผนท่ี
จะขยายกิจการผานการควบรวม (Merger and acquisition) ในปนี้  
 
          “ตลาดท่ีถือเปนเปาหมายของการทํา M&A ของซีอีโอท่ัวโลกในป 2556 คือตลาดอเมริกาเหนือและยุโรปตะวันตก 
เนื่องจากนักลงทุนตางมองหาผลตอบแทนท่ีคุมคา พูดงายๆ ก็คือ คนกําลังมองหาดีลดีๆ ราคานาสนใจ ในยามท่ีวิกฤตหนี้และ
ความกังวลทางเศรษฐกิจยังเปนปจจัยเส่ียงกดดันเศรษฐกิจยักษใหญของโลกอยาง สหรัฐฯ และ ยุโรป,” นาย ศิระกลาว 
 
          “แตหากมาดูในระดับอาเซียนบานเรา ส่ิงท่ีนาสนใจท่ีเราพบก็คือ มีซีอีโอในอาเซียนถึง 56 เปอรเซ็นตท่ีมองวาเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตจะเปนแหลงเปาหมายหลักของการควบรวมกิจการ ธุรกิจรวมทุน (Joint Ventures) และการหาพันธมิตรทาง
การคา (Strategic alliances) ในปนี้ นําหนาภูมิภาคอ่ืนๆอยาง เอเชียใต เอเชียตะวันออก และอเมริกาเหนือ เพราะฉะนั้น
ตัวเลขท่ีได มันสะทอนภาพใหเห็นวา แนวโนมการควบรวมในภูมิภาคนี้นาจะมีความคึกคัก โดยไดรับอานิสงสจากการเปด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีกําลังจะมาถึงในอีกไมก่ีปขางหนา เปนตัวเรงใหเกิดกิจกรรมเศรษฐกิจและสรางโอกาสการคา
การลงทุนใมๆใหแกภาคเอกชนในภูมิภาคอีกทางหนึ่ง,” เขากลาว  
 
เมื่อถามถึงภัยคุกคามเชิงเศรษฐกิจและนโยบาย (Economic and policy threats) ท่ีซีอีโอในภูมิภาคอาเซียนกังวลมากท่ีสุด 
ผูบริหารมากถึงรอยละ 87 กังวลเรื่องของความผันผวนและความไมแนแนนอนของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Uncertain/ 
volatile economic growth) เปนหลัก ตามมาดวยเรื่องของการควบคุมและกํากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากเกินไป 
(Overregulation) นอกเหนือไปจากประเด็นอ่ืนๆ เชน ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน (Exchange rate volatility) และ 
การตอบสนองของภาครัฐตอวินัยการคลังและภาระหนี้ (Fiscal deficit and debt burden) และหากดูในแงภัยคุกคามเชิง
ธุรกิจ (Business threats) จะพบวาซีอีโอสวนใหญ หรือ มากถึงรอยละ 85 กังวลเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรหรือแรงงาน
ท่ีมีทักษะ (Availability of key skills) 
 
นอกจากนี้ การบริหารตนทุนคาใชจาย (Cost control) ยังกลายมาเปนประเด็นสําคัญท่ีบรรดาซีอีโอสวนใหญนํามาพิจารณาใน
การดําเนินธุรกิจเพิ่มมากขึ้นในป 2556 ทามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกท่ียังคงชะงักงัน โดยผลสํารวจพบวา มีซีอีโอในภูมิภาค
อาเซียนถึงรอยละ 68 ท่ีคาดวาจะนํามาตรการลดตนทุนคาใชจายทางธุรกิจ (Cost-cutting measures) มาใชกับองคกรของ
ตนในอีก 12 เดือนขางหนา ในขณะท่ีรอยละ 38 กลาววา ตนไดมีการขายหุนของบริษัทบางสวนออกไป หรือในบางกรณี ถอน
การลงทุนในตลาดสําคัญๆเพื่อบริหารตนทุนในปท่ีผานมา 



          แตถึงแมผูบริหารจะเพิ่มความระมัดระวังในการบริหารตนทุนคาใชจาย แนวโนมการจางงานในภูมิภาคอาเซียนจะยังคง
ทะยานสูงขึ้นในปนี้ โดยซีอีโอเกือบครึ่งหรือรอยละ 47 ในภูมิภาคอาเซียนมีแผนท่ีจะขยายการจางงาน และมีเพียงรอยละ 19 
ท่ีตองการลดจํานวนพนักงาน 
          นาย เดนนิส แนลล่ี ประธาน บริษัท PricewaterhouseCoopers International Ltd กลาวถึงแนวโนมโดยสรุปในระยะ 
12 เดือนขางหนา วา “ป 2013 จะเปนปท่ีซีอีโอท่ัวโลกหันมาจัดการกับการบริหารความเส่ียง เราจะเห็นภาคธุรกิจมีการปรับตัว
ท้ังในแงของเชิงกลยุทธและปฏิบัติการ ผูบริหารจะเขามาดูแลในเรื่องของตนทุนมากขึ้นในยามท่ีเศรษฐกิจยังไรทิศทาง และ
นาจะเห็นการตอยอดทางธุรกิจตามปกติ หรือในตลาดท่ีตนมีอยูแลวมากกวาการขยายตลาดใหมๆอยางรอนแรง แตใน
ขณะเดียวกันแนวโนมการจางงานจะเติบโตสวนทางกับการลดตนทุน เพราะผูบริหารตระหนักถึงความสําคัญของคนในองคกร
มากขึ้น ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดอีกประการหนึ่ง คือ ภาคธุรกิจจะหันมาคํานึงถึงความตองการของลูกคาเปนหลัก โดยมุงเนนการ
พัฒนาแผนธุรกิจ การคา โดยหามาตรการหรือแรงจูงใจ รวมท้ังนวัตกรรมใหมๆมาประยุกตใชในการกระตุน demand และทํา
ใหเกิด loyalty ในกลุมลูกคามากขึ้น” 
          ในทายท่ีสุด ภาระหนาท่ีหลัก (Top priorities) ท่ีเหลาบรรดาซีอีโอในอาเซียนเรียกรองใหภาครัฐฯ และผูนําประเทศ
ตองมีการบริหารจัดการสามอันดับแรกในปนี้ ไดแก การสรางงานและสงเสริมพัฒนาบุคลากรหรือแรงงานท่ีมีทักษะ การสราง
เสถียรภาพตอภาคการเงิน และการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับกับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท่ีกําลังจะ
มาถึงในอีกไมก่ีปขางหนา  
 
          ทานสามารถ download รายงานผลสํารวจฉบับเต็มไดทาง www.pwc.com/th 
 

เก่ียวกับ PwC 

PwC (ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส) หนึ่งในเครือขายบริษัทผูใหบริการทางดานตรวจสอบบัญชี บริการใหคําปรึกษาทางดาน
ภาษี และบริการใหคําปรึกษาทางธุรกิจรายใหญของโลก มีเครือขายไปใน 158 ประเทศท่ัวโลก และมีพนักงานมากกวา 
180,000 คน 
สําหรับ ประเทศไทย บริษัทถูกกอต้ังขึ้นในป พ.ศ. 2502 โดยมีบทบาทในการชวยเหลือและใหคําปรึกษาแกธุรกิจไทยมานาน
กวา 50 ป PwC ผสมผสานประสบการณ ความรู ความสามารถในการทํางานกับลูกคาขามชาติ ผนวกกับความเขาใจตลาด
ภายในประเทศเปนอยางดี ส่ิงเหลานี้ลวนทําใหช่ือเสียงของ PwC เปนท่ียอมรับและไดรับความไววางใจจากภาคธุรกิจตางๆ 
โดยปจจุบันมีพนักงานกวา 1,350 คนในประเทศไทย 
 
เก่ียวกับ World Economic Forum  
การประชุมสมัชชาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) เปนองคกรอิสระระดับนานาชาติ ท่ีมุงมั่นพัฒนาสังคม
โลกดวยการสงเสริมความรวมมือระหวางผูนําโลก เพื่อกําหนดแนวทางดานการพัฒนาต้ังแตระดับโลก ระดับภูมิภาค ลงมา
จนถึงระดับกลุมอุตสาหกรรม โดย World Economic Forum กอต้ังขึ้นในปพ.ศ. 2514 มีสํานักงานใหญอยูท่ีนครเจนีวา 
ประเทศสวิตเซอรแลนด นอกจากนี้ World Economic Forum ยังเปนองคกรท่ีไมแสวงหากําไร เปนอิสระจากการเมือง กลุม
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง และไมมีสวนเก่ียงของกับผลประโยชนของประเทศ  
 
วิธีการสํารวจ  
ผลสํารวจ Global CEO Survey ครั้งท่ี 16 ดําเนินการโดย PwC’s International Survey Unit ถูกจัดทําขึ้นระหวาง เดือน 
กันยายน ถึง ธันวาคม 2555 ผานการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารระดับสูง หรือ ซีอีโอ ท่ัวโลกจํานวน 1,330 คนใน 68 
ประเทศท่ัวโลกใน 20 อุตสาหกรรมชั้นนํา ผานการทําแบบสอบถามออนไลน การสัมภาษณทางโทรศัพทและแบบตัวตอตัว 
(Face-to-face interview)  
          
ท้ังนี้ มีบริษัทท่ีรวมทําการสํารวจถึงรอยละ 40 ท่ีมีรายไดรวม (Revenues) มากกวา 1 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ตอปขึ้นไป 
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