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PwC เผยผลส ำรวจซีอีโอช้ีควำมเช่ือมัน่ศก.โลกฟ้ืน-มัน่ใจรำยได้ปี’57 ไทยติด"ท็อปเท็น"ตลำดน่ำ
ลงทุน 

     บริษทัPwC ประเทศไทย(ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส)หน ึง่ในเครือข่ำยบริษทัผู้ ให้บริกำรด้ำนกำรตรวจสอบบญัชีบริกำรให้
ค ำปรึกษำด้ำนภำษีและบริกำรให้ค ำปรึกษำทำงธุรกจิรำยใหญ่ของโลกเผยผลส ำรวจล่ำสุดPwC’s 17th Annual Global 

CEO Survey : Fit for the future– Capitalising on global trends 

 
     ท ั้งน้ี ผลส ารวจ PwC Global CEO Survey ครั้งที่ 17 ถูกจัดท  าขึ้นระหว่างเดือนกนัยายน ถึงธนัวาคม 2556 โดยท  าการ
เก็บรวบรวมขอ้มลูจากผูบ้ริหารระดบัสูง หรือซอีีโอท ัว่โลก จ านวน 1,344  คนใน 68 ประเทศ ผา่นการท  าแบบสอบถามออนไลน์ 
การสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์และแบบตวัต่อตวั (Face-to-face interview) ซึ่งรวมถึงบริษทัช ั้นน าในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซยีน 
ได้แก่ สิงคโปร์ 18 ราย, เวยีดนาม 11 ราย, มาเลเซยี 9 ราย, อินโดนีเซยี 11 ราย, ฟิลิปปินส์ 5 ราย, และไทย 16 ราย 
 
     อน่ึง การประชุมสมชัชาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ประจ าปี 2557 ถูกจัดให้มีขึ้นระหว่างวนัที่ 22 ถึง 
25 มกราคม 2557 ณ กรุง ดาวอส ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยการประชุมดังกล่าว ถือเป็นเวททีี่เปิดโอกาสใหบ้รรดากลุ่มนกัธุรกิจ 
ผูน้ าประเทศ สถาบนัการศึกษาและส่ือมวลชน ได้หารือและแลกเปล่ียนความคดิเห็นร่วมกนัในประเด็นส าคญัต่าง ๆ ที่มีผลต่อการ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจโลก PwC ในฐานะ Strategic partner ของงานดังกล่าว ได้จัดท  าผลส ารวจเพือ่ใชเ้ผยแพร่ในการประชุมครั้ง
น้ี 
 
ผลจำกกำรส ำรวจที่น่ำสนใจได้แก่ 
 
• ซอีีโอท ัว่โลกถึงร้อยละ 39 ม ัน่ใจการเตบิโตรายไดท้างธุรกิจ (Revenue growth) ในระยะ 12 เดือนขา้งหน้า เปรียบเทยีบกบัปี
ก่อนทีร่อ้ยละ 36 หลังไดร้ับปัจจัยบวกจากสญัญาณการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิสหรัฐฯ-ยุโรป แต่มองอัตราการเตบิโตของกลุ่มประเทศ
ตลาดเกิดใหม่ (Emerging markets) ในบางประเทศจะชะลอความรอ้นแรงในปีน้ี 
 
• ผูบ้ริหารฯเรียกรอ้งให้ผูน้ าประเทศตื่นตวัในเร่ืองของการรักษาวนิัยทางการคลัง การผลกัภาระภาษี และการควบคุมและก  าจัด
กิจกรรมทางเศรษฐกจิมากเกินไป และระบุว่า "ไทย" เป็นหน่ึงใน 10 ตลาดนอกกลุ่มประเทศ BRIC ที่น่าลงทุนในอีก 3-5 ปี 
ขา้งหน้าแมม้ปัีจจยัเส่ียงทางการเมอืงกดดันในระยะสั้นตอ่การด าเนินธุรกิจของผูบ้ริหารฯในอีก 5 ปีขา้งหน้า 



 
• ซอีีโอท ัว่โลกมคีวามมัน่ใจต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก (Global economy) เพิ่มขึ้นเป็นกว่าสองเท่าของปีที่ผา่นมา โดยมี
ผูบ้ริหารฯถึงร้อยละ 44 ในปีน้ี เปรียบเทยีบกบัปีกอ่นที่รอ้ยละ 18 ที่เชื่อม ัน่ในการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก 
 
• ประเทศที่ซอีีโอท ัว่โลกมองเป็นเป้าหมายหลักของการลงทุนนอกเหนือไปจากกลุ่มประเทศ BRIC 10 อันดบัแรกในปีน้ี ได้แก่ 
เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศที่พฒันาแล้ว (Advanced economies) อย่างสหรัฐอเมริกา (อันดบั 1), เยอรมนี  
(อันดบั 3), สหราชอาณาจกัร (อันดับ 5), ญ ีปุ่่ น (อนัดบั 7), ออสเตรเลีย (อนัดบั 9) และตลาดที่มกีารเติบโตสูง (Growth 

markets) ได้แก่ อินโดนีเซยี (อนัดบั 2), เม็กซโิก (อันดับ 4), ตุรกี (อนัดบั 6), ไทย (อันดบั 8) และเวยีดนาม (อนัดบั 10) 
 
• ซอีีโอในอาเซยีนถึงรอ้ยละ 85 มองว่าเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตจ้ะเป็นเป้าหมายหลกัของการควบรวมกิจการ (Mergers & 

acquisitions) โดยไดร้ับอานิสงส์จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนที่จะเป็นตวัเร่งให้เกิดความร่วมมอืทางเศรษฐกจิมากขึ้น 
 
• แนวโน้มการจ้างงานของซอีีโอในภูมิภาคอาเซยีนมีการปรบัตวัสูงขึ้น โดยร้อยละ 65 ของซอีีโอในอาเซยีนมีแผนที่จะเพิ่ม 
Headcount ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าซอีีโอในระดบัโลกทีร่อ้ยละ 50 

 
• ปัจจัยความกงัวลของซอีีโอในภูมภิาคอาเซยีนตอ่ภยัคกุคามเชิงเศรษฐกิจและนโยบาย  (Economic and policy threats) 

ผูบ้ริหารส่วนใหญเ่กือบร้อยละ 80 กงัวลเร่ืองของความผนัผวนของอัตราแลกเปล่ียน (Exchange rate volatility) และในส่วน
ของภยัคกุคามทางธุรกิจ (Business threats) ผลส ารวจระบุว่ามีซอีีโอในอาเซยีนถึงรอ้ยละ 90 ทีก่งัวลเร่ืองของการขาดแคลน
บุคลากรหรือแรงงานที่มทีกัษะ (Availability of key skills) ซึ่งถือเป็นอตัราที่สูงที่สุดในโลก 
 
• กระแสเร่ืองของ “เมกะเทรนด์” ที่จะมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงการด าเนินธุรกิจของซอีีโอสามอันดับแรก ได้แก่ ความกา้วหน้าทาง
เทคโนโลย ี(Technological advances), การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร (Demographic shifts) และการขาดแคลน
ทรพัยากรและการเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศ (Resource scarcity and climate change) คาดจะเขา้มามีบทบาทอย่างมี
นัยส าคญั 
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