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PwC เผยผลส ำรวจซีอีโอ ชี้ควำมเช่ือมั่นศก.โลกฟ้ืน-มั่นใจรำยได้ปี’57 ไทย ติด ‘ท็อป
เท็น’ ตลำดน่ำลงทุน 
 

http://www.thaipr.net/finance/525340 

‘ซีอีโอทัว่โลก’ มั่นใจการเติบโตรายได้ในระยะ 12 เดือนข้างหน้า หลังผลส ารวจเผยเห็นสัญญาณการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ-
ยุโรป อย่างไรก็ดี ผู้บริหารฯเรียกร้องให้ผู้น  าประเทศต่ืนตัวในเร่ืองของการรักษาวินยัทางการคลงั การผลกัภาระภาษี และการควบคุม
และก  ากบักิจกรรมทางเศรษฐกิจมากเกินไป นอกจากนี ้ยังระบ ุ‘ไทย’ ติดหน่ึงใน 10 ตลาดนอกกลุ่มประเทศ BRIC ท่ีน่าลงทุนใน 3-

5 ปีข้างหน้า  
 
     บริษทั PwC ประเทศไทย (ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส) เผยผลส ารวจล่าสุด ชี้ซอีีโอท ัว่โลกมัน่ใจการเติบโตรายไดท้างธุรกิจ 
(Revenue growth) ในระยะ 12 เดือนขา้งหน้า หลังได้รบัปัจจยับวกจากสญัญาณการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจสหรัฐฯ-ยุโรป แตม่อง
การเตบิโตของตลาดกลุ่มประเทศเกิดใหม ่ (Emerging economies) ในบางประเทศจะชะลอความรอ้นแรงในปีน้ี นอกจากน้ี 
ผูบ้ริหารฯยงัเรียกร้องให้ผูน้ าประเทศตื่นตวัในเร่ืองของการรกัษาวินยัทางการคลงั การผลกัภาระภาษี และการควบคุมและก  ากบั
กิจกรรมทางเศรษฐกจิมากเกินไป และระบุว่า ‘ไทย’ เป็นหน่ึงใน 10 ตลาดนอกกลุ่มประเทศ BRIC ที่น่าลงทุนในอีก 3-5 ปีขา้งหน้า 
 
 
 



     นาย ศิระ อินทรก  าธรชยั ประธานกรรมการบริหาร บริษทั PwC ประเทศไทย กล่าวถึงผลส ารวจ Global CEO Survey ครั้ง
ที่ 17 ที่ใชใ้นการประชุม World Economic Forum (WEF) ณ กรุง ดาวอส ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ในปีน้ีว่า มีซอีีโอท ัว่โลก
ที่ท  าการส ารวจถึงรอ้ยละ 39 จากจ านวนท ั้งส้ิน 1,344 คนใน 68 ประเทศที่แสดงความมัน่ใจมากต่อการเติบโตของรายไดปี้ 2557 
โดยความเชือ่ม ัน่ในปีน้ีปรบัตวัเพิ่มขึ้นจากปีก่อนทีร่อ้ยละ 36 และระดบัต  ่าสุดทีร่อ้ยละ 21 ในปี 2552 

 
     “ความเชื่อม ัน่ในหมู่ซอีีโอท ัว่โลกเร่ิมฟ้ืนคืนกลบัมาในปีน้ี เราเร่ิมเห็นสญัญาณที่ดีจากแรงผลกัดนัเศรษฐกจิโลกฝ่ังตะวนัตก
อย่าง อเมริกาและยุโรป หลายๆคนเร่ิมมีมุมมองที่เป็นบวกตอ่ทิศทางเศรษฐกจิโลกและคาดว่าแนวโน้มการเตบิโตรายไดข้องตนจะ
เป็นไปในทิศทางทีดี่ขึ้น เปรียบเทียบกบัปีก่อนทีภ่าพรวมคอ่นขา้งอ่อนแอ” นายศิระ กล่าว 
 
     ผลส ารวจล่าสุดยงัระบุว่า ซอีีโอมีความมัน่ใจตอ่การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก (Global economy) เพิ่มขึ้นเป็นกว่าสองเท่า
ของปีที่ผา่นมา โดยมีผูบ้ริหารฯถึงรอ้ยละ 44 ในปีน้ี เปรียบเทยีบกบัปีกอ่นทีร่้อยละ 18 ที่เชือ่ม ัน่ในการฟ้ืนตวัของสถานะทาง
เศรษฐกิจ และมีซอีีโอเพยีงร้อยละ 7 เท่านั้น ที่เชื่อว่าเศรษฐกิจโลกจะมกีารปรบัตวัลดลง เปรียบเทยีบกบัปีกอ่นที่รอ้ยละ 28 

 
     “แตถึ่งแมว้่าภาพรวมจะดูสดใสขึ้น เทรนด์ในปีน้ีจะยงัคงมปัีจจัยเส่ียงจากท ั้งภายในและภายนอกที่ตอ้งจบัตามอง ไม่ว่าจะเป็น
ปัจจยัเร่ืองของ QE Tapering, การชะลอตวัของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ Emerging markets รวมท ั้งความกงัวลในเร่ืองของ
การควบคุมและก  ากบักิจกรรมทางเศรษฐกจิมากเกินไปในบางประเทศ” นายศิระ กล่าว 
 
     แมท้ิศทางการเติบโตของตลาดกลุ่มประเทศเกิดใหม ่ (Emerging economies) จะชะลอความร้อนแรงลงในปีน้ี หลังนกั
ลงทุนบางส่วนหนักลบัไปเพิ่มสินทรัพย์ และขยายการลงทุนในตลาดตะวนัตกทีก่  าลังฟ้ืนตวั ผลส ารวจระบุว่า ประเทศที่ซอีีโอท ัว่โลก
มองเป็นเป้าหมายหลกัของการลงทนุนอกเหนือไปจากกลุ่มประเทศ BRIC (บราซลิ รัสเซยี อินเดีย และจีน) 10 อันดบัแรกในปีน้ี 
ได้แก่ เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศที่พฒันาแล้ว (Advanced economies) เช่น สหรัฐอเมริกา (อนัดบั 1), เยอรมนี (อันดบั 3), 
สหราชอาณาจักร (อันดบั 5), ญ ีปุ่่ น (อนัดบั 7), ออสเตรเลีย (อันดับ 9) และตลาดที่มกีารเตบิโตสูง (Growth markets) ได้แก ่
อินโดนีเซยี (อนัดบั 2), เม็กซโิก (อันดับ 4), ตุรกี (อนัดบั 6), ไทย (อันดบั 8) และเวยีดนาม (อนัดบั 10) 
 
     “ในส่วนของประเทศไทย แมบ้รรยากาศทางการเมอืงจะเขา้มาสร้างความกงัวลให้แก่นกัลงทุนส่วนใหญใ่นรอบ 2-3 เดือนที่
ผา่นมา แต่เราเชือ่ว่าปัจจยัพื้นฐานของไทยยงัคงแขง็แกร่ง ผลการด าเนินงานของบริษทัในหลายๆ Sector ที่ออกมาก็ยงัคงสะทอ้น
ถึงการเตบิโตในระยะยาว แมก้ารลงทนุจากต่างชาตทิีย่งัไม่ได้เขา้มาอาจจะยงั Hold ไวก้่อน แต่ผมเชื่อว่าในส่วนที่เขา้มาแล้ว กย็งั
เดินหน้าต่อไป” นายศิระกล่าว 
 
     “ผมยงัมองว่าต่างชาติมองบา้นเรามีศกัยภาพดีอยู่ เมือ่มองภาพใหญแ่ล้วยงัถือว่าน่าลงทุน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคงไมท่  าใหค้วาม
เชื่อม ัน่ในระยะยาวลดนอ้ยถอยลงไป แต่เป็นเร่ืองของ Timing มากกว่า ผลส ารวจในปีน้ียงัเป็นเคร่ืองชี้วดัได้เป็นอย่างดีว่ามุมมองซี
อีโอท ัว่โลกต่อแนวโน้มการเตบิโตบา้นเราใน 3-5 ปีขา้งหน้ายงัคงเป็นบวก” 
 
     ท ั้งน้ี ผลส ารวจ PwC’s Annual Global CEO Survey: Fit for the future – Capitalising on global trends 

ถูกจัดท  าขึ้นระหว่าง เดือน กนัยายน ถึง ธนัวาคม 2556 โดยท  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริหารระดบัสูง หรือ ซอีีโอ ท ัว่โลก
จ านวน 1,344 คนใน 68 ประเทศท ั้งในทวีปยโุรป อเมริกาเหนือ เอเชยีแปซฟิิก แอฟริกา ตะวนัออกกลาง และละตินอเมริกา 
ครอบคลุม 21 อุตสาหกรรมช ั้นน า ผา่นการท  าแบบสอบถามออนไลน์ การสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์และแบบตวัตอ่ 



ตวั นอกจากน้ี มีบริษทัทีร่่วมท  าการส ารวจในปีน้ีถึงร้อยละ 44 มีรายได้รวมมากกว่า 1 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐฯต่อปี และมบีริษทัช ั้น
น าจากกลุ่มประเทศสมาชกิอาเซยีน จ านวน 6 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ (18 ราย), ไทย (16 ราย), อินโดนีเซยี (11 ราย), เวียดนาม (11 
ราย), มาเลเซยี (9 ราย) และฟิลิปปินส์ (5 ราย) 
 
     ส าหรับกลยทุธ์ในการมองหาโอกาสและขยายธุรกิจใหม่ๆในปี 2557 นายศิระกล่าวว่า ซอีีโอท ัว่โลกส่วนใหญ ่(รอ้ยละ 35) มุ่ง
เป้าไปทีก่ารพฒันาสินคา้และบริการใหม่ๆ (Product and service development) ในปีน้ี รองลงมาคอื การเพิ่มส่วนแบ่ง
การตลาดทีต่นก  าลังด าเนินธุรกิจอยู่ (Increased share in existing markets) ทีร่้อยละ 30, ร้อยละ 14 มองการขยายธุรกจิ
ไปยงัตลาดใหม่ๆ (New geographic markets), ร้อยละ 11 มีแผนทีจ่ะขยายกิจการผา่นการควบรวมฯ  (Mergers & 

acquisitions) และมีซอีีโอเพยีงร้อยละ 9 ที่มองหาธุรกิจร่วมทุนและพนัธมิตรทางการคา้ (New joint ventures and/or 

strategic alliances) ในปีน้ี 
 
     “หากดูเฉพาะในส่วนของเทรนด์การท  า M&A ในบรรดาเหล่าซอีีโอในอาเซยีนด้วยกนั เป็นที่น่าสนใจว่า มีซอีีโอในอาเซยีนถึง 
85% ที่มองว่า เอเชียตะวนัออกเฉยีงใตเ้ป็นแหล่งเป้าหมายหลกัของการควบรวมฯในปีน้ี  (จากปีก่อนเพยีง 56%) น าหน้าทวปีอ่ืน  ๆ
อย่างออสตราเลเซยีที่ 24% และเอเชียใตท้ี่ 22% ตวัเลขที่ไดย้งัสะทอ้นให้เห็นว่า แนวโนม้การควบรวมในภูมภิาคน้ีจะยงัคงความ
คึกคกั โดยไดร้บัอานิสงส์จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนทีก่  าลังจะมาถึงในอีกไมก่ี่ปีขา้งหน้า เป็นแรงกระตุน้ให้เกดิกิจกรรม
หรือความร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นอีกทางหน่ึง” นายศิระ กล่าว 
 
 ‘ปัจจัยเสี่ยงซีอโีออำเซียน’ 

 
     เมื่อถามถึงปัจจัยความกงัวลตอ่ภยัคกุคามเชิงเศรษฐกิจและนโยบาย  (Economic and policy threats) สามอันดับแรกของ
ซอีีโอในภูมิภาคอาเซยีนในปีน้ี นายศิระกล่าวว่า ผูบ้ริหารส่วนใหญเ่กือบร้อยละ 80 กงัวลเร่ืองของความผนัผวนของอตัรา
แลกเปล่ียน (Exchange rate volatility) ตามด้วย อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจที่เป็นลบหรือการฟ้ืนตวัอย่างชา้ๆของกลุ่ม
ประเทศพฒันาแลว้ และการควบคุมและก  ากบักิจกรรมทางเศรษฐกิจมากเกินไป (Over-regulation) ในส่วนของภยัคุกคามทาง
ธุรกจิ (Business threats) ผลส ารวจระบุว่า ซอีีโออาเซยีนมากถึงรอ้ยละ 90 กงัวลเร่ืองของการขาดแคลนบคุลากรหรือแรงงาน
ที่มทีกัษะ (Availability of key skills) เป็นอนัดบัหน่ึงและถือเป็นอัตราที่สูงที่สุดในโลก 
 
     “ปัจจยัความกงัวลในเร่ืองของการขาดแคลนบคุลากรหรือ Talent ในองคก์รยงัส่งผลให้แนวโน้มการจ้างงานของซอีีโอใน
ภูมิภาคอาเซยีนปรบัตวัสูงขึ้นในปีน้ี โดยซอีีโอถึง 65% ในภูมิภาคมีแผนที่จะเพิ่ม Headcount ซึ่งถือเป็นอตัราที่สูงกว่าซอีีโอใน
ระดับโลกที่ 50% นอกจากน้ี ยงัมีซอีีโอเพียง 11% เท่านั้น (เทียบกบัโกลบอลที่ 20%) ที่บอกว่าตอ้งการลดจ านวนพนกังาน” นาย
ศิระ กล่าว 
 
     เมื่อมองแนวโน้ม หรือ เทรนด์ของโลกที่จะมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงการด าเนินธุรกิจของซอีีโอสามอนัดบัแรก  นายศิระกล่าวว่า 
กระแสเร่ืองของ ‘เมกะเทรนด์’ ได้แก่ ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี (Technological advances), การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ประชากร (Demographic shifts) และ การเปล่ียนถ่ายข ั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ (Shift in global economic power) จะ
เขา้มามีบทบาทอย่างมีนยัส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของผูบ้ริหารฯในอีก 5 ปีขา้งหน้า ท  าใหต้อ้งมีการปรบัเปล่ียนกลยุทธ์ท ั้งในเร่ือง
ของการหาบคุลากร, การลงทุนในเทคโนโลยี และการขยายฐานลูกคา้ 
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