
ª �́�̧É: 10 พฤศจิกายน 2557

Â®¨ n��̧É¤µ: เวบ็ไซต์ Thaipublica

http://thaipublica.org/2014/11/pwc-new-vision-for-asia-
pacific/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=pwc-new-vision-for-asia-pacific

�̈ Îµ¦ ª ��̧° Ã̧° Á° Á���¤É́�Ä��»¦ �·�-¦ µ¥Å�oÃ��n°Á�ºÉ°���̧ÊÅ�¥ตดิท็อปเท็นแต่โดยรวมยงัขาดความพร้อมรับมอืยุคดจิติอล

Á¤ºÉ° 10 พฤศจิกายน 2557 PwC ประเทศไทย (ไพร้ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส) เผยผลสาํรวจซีอีโอในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
ประจาํปี 2557 ¡ ��̧° Ã̧°  nª �Ä®�n¤ É́�Ä��»¦ �·�Â̈ ³ ¦ µ¥Å�oÄ�° �̧12 Á�º°��oµ�®�oµÁ�·�Ã�Á¡ ·É¤�¹Ê��̧Ê�µ¦ �¥µ¥�́ª �°��»¤��Á¤º°�
และความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี Á�È��́��́¥ Îµ�́��̧É®�»�Ä®oÁ�·��µ¦ �¥µ¥�́ª �°�อุปสงคต์่อสินคา้และบริการใหม่ๆในระบบ
เศรษฐกิจ และก่อใหเ้กิดโอกาสทางการคา้-�µ¦ ¨ ��»��̧ÉÁ¡ ·É¤¤µ��¹Ê�Ä�ภูมิภาค

PwC ไดจ้ดัทาํ APEC CEO Survey 2014 ‘New Vision for Asia Pacific: Connectivity creating new

platforms for growth’ ระหวา่งเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม 2557 Ã�¥Á�È��o° ¤¼̈�µ��̧° Ã̧° Â̈ ³ �¼o�ÎµÄ�° »� µ®�¦ ¦ ¤�́Ê��Îµ
จาํนวน 635 ราย ใน 39 ประเทศ รวมถึงสมาชิกกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปก) จาํนวน 21 ระบบ
เศรษฐกิจ Ã�¥�̈ Îµ¦ ª ��̧Ê�¼�Ä�oÁ�¥Â¡ ¦ nÄ��µ¦ �¦ ³ �»¤ »�¥°��¼o�Îµ APEC CEO Summit ประจาํปี 2557 ณ �¦ »��́��·É�
สาธารณรัฐประชาชนจีน Á¤ºÉ° ª �́�̧É8 พ.ย.2557Ã�¥Á° Á���¼��n° �́Ê��¹Ê�¤µ�¦ �¦ °�Á�È��̧�̧É25 ในปี�̧Ê

นายศิระ อินทรกาํธรชยั ประธานกรรมการบริหารและหุน้ส่วน PwC ประเทศไทย กล่าววา่ ¤�̧¦ ¦ �µ�̧° Ã̧° �̧É�Îµ�µ¦  Îµ¦ ª �Á�º°�
�¦ ¹É�®¦ º° 46% �̧ÉÂ ���ª µ¤¤ É́�Ä�¤µ��n°�µ¦ Á�·�Ã�¦ µ¥Å�o�µ��»¦ �·�(Revenue Growth) ของตนในระยะ 12 เดือนขา้งหนา้ 
Ã�¥�¦ �́�́ª Á¡ ·É¤�¹Ê�° ¥nµ��n° Á�ºÉ°��µ��̧2556 �̧É42% และ ปี 2555 �̧É36%

“แมเ้อเปกจะตอ้งเผชิญกบัการชะลอตวัทางเศรษฐกิจของจีน �¹É�Á�È�¤®µ° Îµ�µ��µ�Á«¦ ¬��·�° �́�́� °��°�Ã̈ �Ä��nª ��̧É�nµ�¤µ
Â�n�ª µ¤¤ É́�Ä��°��¼o�¦ ·®µ¦ Ä��µ¦ �Îµ�»¦ �·�Ä�£¼¤·£µ��̧Ê¥�́��Â�È�Â�¦ n�Á®È�Å�o�µ� �́�µ��µ¦ ¨ ��»�Á¡ ºÉ° ¡ �́�µÃ�¦ � ¦ oµ�¡ ºÊ��µ�
Á�ºÉ° ¤�n° Ä�£¼¤·£µ��̧Éเพิม�¹Ê�การพฒันากาํลงัคน ¦ ª ¤�¹��µ¦  n�Á ¦ ·¤�ª �́�¦ ¦ ¤Ä®¤nÇÄ®oÁ�·��¹Ê�Ä�ภูมิภาค” นายศิระ กล่าว

 nª ��¦ ³ Á�È�®µ¦ º° Ä��̧�̧Ê¥�́Á�o�Å��̧É�o°��̈��µ¦ �oµÁ ¦ Á̧° Á�̧¥-แปซิฟิก ตลอดจนความร่วมมือดา้นต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการคุม้ครอง
 ·É�Âª �̈o° ¤  การวางผงัเมือง Â̈ ³ �o°��̈��oµ�° ºÉ�Ç�̧É¥�́Å¤n�º�®�oµÂ�n �́�µ��ª��̧ÉÁ®È�Å�o° ¥nµ��́�Á���º°  มีซีอีโอถึง 67% จาก 
600 �ª nµ¦ µ¥�̧É¤ Â̧���̧É�³�¥µ¥�µ¦ ¨ ��»�Á¡ ·É¤Ä�° �̧3-5 ปีขา้งหนา้  ³ �o°�ª nµÁ° Á��¥�́��Á�È�¢ �́Á¢º°� Îµ�́��̧É�̈�́�́��µ¦ Á�·�Ã�
ของเศรษฐกิจโลก



�̈ Îµ¦ ª �Ä��̧�̧Ê¥�́¦ ³ �»ª nµ ไทยถูกจดัอนัดบัใหอ้ยูใ่นตลาดน่าลงทุน 10 อนัดบัแรกของภูมิภาค (43%) โดยอยูใ่นอนัดบัเดียวกบั
�¦ ³ Á�«Á¡ ºÉ°��oµ�° ¥nµ�¤µÁ̈Á�̧¥ (43%) Â̈ ³ �̈µ��̧É¡ �́�µÂ̈ oª ° ¥nµ��̧É�»n�(43%) �̧É° �́�́�8 Ã�¥�¦ ³ Á�«�̧É�́�̈��»� �Ä�
�¥µ¥�µ¦ ¨ ��»�¤µ��̧É »�ไดแ้ก่ อนัดบั 1 จีน (72%) อนัดบั 2 สหรัฐอเมริกา (61%) อนัดบั 3 อินโดนีเซีย (57%) อนัดบั 4
ฮ่องกง (51%) อนัดบั 5 สิงคโปร์ (50%) อนัดบั 6 ฟิลิปปินส์ (47%) และอนัดบั 7 เวยีดนาม (45%)

“แมÅ้�¥�³ ¤�̧́��́¥�µ¦ Á¤º°�Á�oµ¤µ�¦ ³��Ä��nª ��̧É�nµ�¤µ Â�n�́��́¥¡ ºÊ��µ�Â̈ ³�¦ ¦ ¥µ�µ«�µ¦ ¨ ��»��°��oµ�Á¦ µÄ�£µ¡ ¦ ª ¤¥�́�̧
° ¥¼n ·É��̧É�nµÁ�È�®nª � คือ การพฒันาศกัยภาพในการแขง่ขนั �¹É�Ä��̧�̧Ê�³ Á®È�ª nµ อินโดฯ ฟิลิปปินส์ เวยีดนาม มีอนัดบันาํหนา้เรา
หมด” นาย ศิระ กล่าว

�́Ê��̧Ê ผลการศึกษาจดัทาํโดย Oxford Economics �µ��µ¦ �rª nµ° �́¦ µ�µ¦ Á�·�Ã�Á�̈Ȩ́¥�n° �̧�°��̧��³ ¨ ��ª µ¤ ¦ o°�Â¦ �̈��µ�
10% (ในช่วงปี 2546-2556) ¤µ�̧É6.5% (ในช่วงปี 2556-2556) Ä���³ �̧ÉÁ° Á���³ ¤ °̧ �́¦ µ�µ¦ Á�·�Ã�Á�̈Ȩ́¥�n° �̧Á¡ ·É¤�¹Ê�
จาก 3.2% (ในช่วงปี 2546-2556) เป็น 3.5% (ในช่วงปี 2556-2556)

อุปสรรค-ความทา้ทายขา้งหนา้

นาย เดนนิส แนล¨ Ȩ́ ประธาน บริษทั PricewaterhouseCoopers International Ltd. กล่าววา่ ผูบ้ริหารในกลุ่มเอเปก
Á̈È�Á®È��¹��ª µ¤�ÎµÁ�È��̧É�³�o°�Á¦ n�Â�o�́�®µ�̧ÉÁ�È�° »� ¦ ¦ ��n°�µ¦ Á�·�Ã��µ��»¦ �·� ผูน้าํหลายรายตอ้งการหาบทสรุปขอ้ตกลง
หุน้ส่วนยทุธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership: TPP) ° �̧�́Ê��ª µ¤�́�Á���¦ ³ Á�È�Á¦ ºÉ°��°�
ทรัพยสิ์นทางปัญญา และส่งเสริมใหเ้กิดความเสมอภาคในการออกกฎระเบียบ-ขอ้บงัคบัทางการคา้ระหวา่งกลุ่มประเทศสมาชิก

�̈ Îµ¦ ª �Ä��̧�̧Ê¦ ³ �»ª nµการคา้ในกลุ่มประเทศสมาชิกเอเปก ¤�̧µ¦ �¦ �́�́ª Á¡ ·É¤�¹Ê��¹�Á�È�Á�nµ�́��́Ê�Â�n�̧2553 เป็นตน้มา เป็นผล
�µ��µ¦  n�Á ¦ ·¤¤µ�¦ �µ¦  �́� �»�Á¡ ºÉ° ¨ �° »� ¦ ¦ ��µ��µ¦ �oµÄ��oµ��nµ�Ç ��³ �̧É�¦ ³ Á�« ¤µ�·�®¨ µ¥¦ µ¥Å�o¤�̧µ¦ Á�¦ �µÁ¡ ºÉ°
นาํไปสู่ความสาํเร็จขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีในภูมิภาค Á¡ ºÉ° ¨ ��o°�Îµ�́�Â̈ ³ ��́��ÎµÂ¡ �£µ¬�̧°� ·��oµÂ̈ ³ �¦ ·�µ¦ ¦ ³ ®ª nµ�กนั



“ถึงแมว้า่�̧É�nµ�¤µ £µ��»¦ �·�Â̈ ³ Á°����³ Á®È��¹��ª µ¤ ¡ ¥µ¥µ¤° ¥nµ��n° Á�ºÉ°��°�£µ�¦ �́ Ä��µ¦ Á�¦ �µÁ¦ ºÉ°�Á���µ¦ �oµÁ ¦ Ä̧�
ภูมิภาค Â�n�µ��̈ Îµ¦ ª �Ä��¦ Ế��̧Ê ¡ �ª nµ¤�̧̧° Ã̧° ¤µ��ª nµ�¦ ¹É�®¦ º° 55% �̧É¤°�ª nµ�µ¦ Á�¦ �µ�́��̈nµª ไม่คืบหนา้ หรือมีการ
ดาํเนินการอยา่งล่าชา้ในระยะเวลา 12 Á�º°��̧É�nµ�มา” นาย แนล¨ Ȩ́กล่าว

¥·É�Å��ª nµ�́Ê��¦ ³ Á�È��̧É�º° Á�È��ª µ¤�oµ�µ¥ Îµ�́�° �̧�¦ ³ �µ¦ ®�¹É� คือ การขาดความพร้อมของผูป้ระกอบการในการกา้วเขา้สู่
�µ¦ �ÎµÁ�·��»¦ �·�Ä�¦ ³���µ¦ �́�Á�̈ºÉ°�Á«¦ ¬��·��̧É�ÎµÁ° µÁ��Ã�Ã̈ ¥�̧·�·�° ¨ Á�oµ¤µÄ�oÁ¡ ºÉ° Á¡ ·É¤�¦ ³  ·��·£µ¡ Â̈ ³  ¦ oµ�¤¼̈�nµÁ¡ ·É¤
ใหก้บัผลผลิตมวลรวมของประเทศ (Digital Economy) แมก้ารทาํธุรกิจออนไลน์จะเขา้มามีบทบาทสาํคญัในการดาํเนิน
ธุรกิจโดยเฉพาะในแถบเอเชียอยา่งมากก็ตาม

ผลสาํรวจพบวา่ Ä���³ �̧É�µ¦ Á�oµ�¹��µ¦ Ä�o�µ��µ�° ·�Á�° ¦ rÁ�È�Â̈ ³ Á�¦ º°�nµ¥ �́�¤° °�Å̈ �r�nµ��n°��µ�Á�¦ ·É°�¤º°  ºÉ°  µ¦
Á�̈ºÉ°��̧É�nµ�Ç¤ °̧ �́¦ µ�̧É ¼��¹Ê� และเป็นช่องทางสาํคญัในการสร้างยอดขายใหแ้ก่หลายองคก์ร แต่ธุรกิจส่วนใหญ่ยงัอยูใ่นช่วง
Á¦ ·É¤�o��°��µ¦ �ÎµÂ�ª��·�́�·�̈¥»��r° °�Å̈ �r¤µÄ�o โดยมีผูบ้ริหารเพียง 12% Á�nµ�́Ê��̧ÉÁ�ºÉ° ¤ É́�ª nµ ธุรกิจของตนสร้างกาํไรหรือ
ไดรั้บผลตอบแทนจากการนาํโซเชียลเน็ตเวร์ิกมาใชใ้นการขยายธุรกิจ

‘Ã�¦ � ¦ oµ�¡ ºÊ��µ�’ รากฐานสําคญัของความเจริญก้าวหน้าของภูมภิาค

ผลสาํรวจระบุวา่มีซีอีโอถึง 57% �̧É�o°��µ¦ �̧É�³�¥µ¥�»¦ �·��°���£µ¥Ä�£¼¤·£µ�Ä��nª �3-5 ปีขา้งหนา้ ส่งผลใหแ้ต่ละประเทศ
ในภูมิภาคเอเชีย-Â��·¢·��o°�Á¦ n�¡ �́�µ�µ¦ ª µ�¦ ³ ��Ã�¦ � ¦ oµ�¡ ºÊ��µ�Á¡ ºÉ° Á�ºÉ° ¤�n°�µ¦ �oµ�µ¥ Â̈ ³ Á�È�¦ µ��µ� Îµ�́��̧É�nª ¥
กระตุน้ใหเ้กิดการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต

ผูบ้ริหารส่วนใหญ่ หรือ 6 ใน 10 ¦ µ¥�̧É�Îµ�µ¦  Îµ¦ ª �กล่าววา่ ��¤Â̧���̧É�³ ¨ ��»�Ä�Ã�¦ ��µ¦ «¼�¥r�o° ¤ ¼̈ (Data Centre)

ศูนยก์ระจายสินคา้ และ คลงัสินคา้ โรงงาน รวมไปถึง ร้านคา้ปลีกต่างๆในภูมิภาค �°��µ��̧Êผลสาํรวจยงัคาดวา่ เมด็เงินลงทุน
ในเอเชีย-แปซิฟิกจะมีมูลค่าสูงถึง 1.8 ลา้นลา้นบาทในช่วง 3-5 ปีขา้งหนา้ Ã�¥Á�¡ µ³ ° ¥nµ�¥·É��µ¦ ¨ ��»�Á¡ ºÉ°�¥µ¥Ã�¦ ��µ¦ Ä�
กิจการขนาดใหญ่ในจีน ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา 

“การ¡ �́�µ¦ ³ ��Ã�¦ � ¦ oµ�¡ ºÊ��µ�Â��บูรณาการ Â̈ ³ �¦ ·�µ¦ �nµ�Ç�̧É�³ Á�·��¹Ê��µ¤¤µ จะก่อใหเ้กิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ
Ä®oÂ�n�»¦ �·���µ��̈µ��̈µ�Â̈ ³��µ�¥n° ¤Ä�° �́�̧É�³�¥µ¥�·��µ¦ �°���° °�Å�¥�́�̈µ�ต่างประเทศ” นายศิระกล่าว

“ ·É� Îµ�́�Å��ª nµ�́Ê��º°�µ¦ �̧É£µ�¦ �́�°�Â�n̈³ �¦ ³ Á�«�o°�Â ���ª µ¤�¦ ·�Ä�Ä��µ¦  n�Á ¦ ·¤ Â̈ ³ �̈�́�́�Ä®oÁ�·��µ¦ ¨ �° »� ¦ ¦ �
กฎเกณฑ ์หรือขอ้บงัคบัทางการคา้ต่างๆอยา่งจริงจงั Á¡ ºÉ°  ¦ oµ��ª µ¤Å�oÁ�¦ ¥̧�และศกัยภาพในการแข่งขนัใหท้ดัเทียมกบัประเทศ
° ºÉ�Ç�ÎµÅ� ¼n�µ¦ ¨ ��o��»�Ä��µ¦ �̈·�Â̈ ³ �n° Ä®oÁ�·��ª µ¤�̈n°��́ª Ä��µ¦ �ÎµÁ�·��»¦ �·�Ä�¦ ³ ¥³ ยาว” นายศิระกล่าว
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