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PwC Á�¥�̧° Ã̧° Á°Á���¤É́�Ä��»¦ �·�-¦ µ¥Å�oÃ��n°Á�ºÉ°���̧ÊÅ�¥ติดทอ็ปเทน็ตลาดน่าลงทุน

PwC �¦ ³ Á�«Å�¥�®�¹É�Ä�Á�¦ º°�nµ¥�¦ ·¬�́�¼oÄ®o�¦ ·�µ¦ �µ��oµ��µ¦ �¦ ª � °��́��̧��¦ ·�µ¦ Ä®o�Îµ�¦ ¹�¬µ�µ��oµ�£µ¬�̧Â̈ ³ �¦ ·�µ¦ Ä®o
คาํปรึกษาทางธุรกิจรายใหญ่ของโลก เผยผลสาํรวจล่าสุด PwC 2014 APEC CEO Survey: New vision for Asia

Pacific Connectivity creating new platforms for growth

ซีอีโอในภูมิภาคเอเชีย-Â��·¢·�¤ É́�Ä�Â�ª Ã�o¤�µ¦ Á�·�Ã��°�¦ µ¥Å�oÂ̈ ³�»¦ �·� �Ä Ä�° �̧12เ�º°��oµ�®�oµ�¤°�®µÂ®¨ n�̈��»�Á¡ ·É¤
Ã�¥Á�¡ µ³ Ä��̧���̧ÊÅ�¥�·�° �́�́��8 ตลาดน่าลงทุนในอีก 3-5 ปีขา้งหนา้ แมเ้ศรษฐกิจชะลอตวั ระบุเอกชนโดยรวมยงัขาดความ
¡ ¦ o° ¤Ä��µ¦ �ÎµÁ�·��»¦ �·�Ä�¥»��·�·�° ¨ �ª °�£µ�¦ �́Á¦ n�®µ¦ º°�o°��̈��µ¦ �oµÁ ¦ �̧Á¡ ºÉ° ®µ¤µ�¦ �µ¦ ¨ ��o°�Îµ�́�Â̈ ³ ° »� ¦ ¦ ��µ¦ �̧��́�
�µ��µ¦ �oµ�Á¡ ·É¤�ª µ¤�̈n°��́ª Ä��µ¦ �Îµ�»¦ �·�Â̈ ³ �¹��¼�Á¤È�Á�·�Á�oµ ¼n£¼¤·£µ��

�́Ê��̧Ê��̈ Îµ¦ ª ��¼��́��Îµ�¹Ê�¦ ³ ®ª nµ��nª �Á�º°��¤·�»�µ¥���¹�� ·�®µ�¤�2557 โดยทาํการเก็บขอ้มูลจากซีอีโอและผูบ้ริหารระดบัสูง
จาํนวน 635 รายในกวา่ 39 ประเทศ รวมถึงประเทศสมาชิกในกลุ่ม APEC �́Ê�21 �¦ ³ Á�«�¦ ª ¤�́Ê��¦ ³ Á�«Å�¥�

�̈�µ��µ¦  Îµ¦ ª ��̧É�nµ �Ä��Å�oÂ�n�

- �̧° 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) ของ
ตนในระยะ 12 เดอืนข้างหน้าÃ�¥�¦ �́�́ª Á¡ ·É¤�¹Ê�° ¥nµ��n° Á�ºÉ°��µ��̧�2556 �̧É�42% และ ปี 2555 �̧É�36%

- ซีอโีอถึง 67% ¤ Â̧���̧É�³�¥µ¥�µ¦ ¨ ��»�Á¡ ·É¤Ä�° �̧�3-5 ปีข้างหน้า  ³ �o°�ª nµÁ° Á��¥�́��Á�È�¢ �́Á¢º°� Îµ�́��̧É�̈�́�́��µ¦ Á�·�Ã�
ของเศรษฐกิจโลก

- ไทยถูกจดัอนัดบัให้อยู่ในตลาดน่าลงทุน 10 อนัดบัแรกของภูมภิาค (43%) Ã�¥° ¥¼nÄ�° �́�́�Á�̧¥ª �́��¦ ³ Á�«Á¡ ºÉ°��oµ�° ¥nµ�
มาเลเซีย (43%) Â̈ ³ �̈µ��̧É¡ �́�µÂ̈ oª ° ¥nµ��̧É�»n� (43%) �̧É° �́�́�8 Ã�¥�¦ ³ Á�«�̧É�́�̈��»� �Ä��¥µ¥�µ¦ ¨ ��»�¤µ��̧É »�
ไดแ้ก่อนัดบั 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%)

- �¼o�¦ ·®µ¦ Ä��̈»n¤Á° Á��Á̈È�Á®È��¹��ª µ¤�ÎµÁ�È��̧É�³�o°�Á¦ n�Â�o�́�®µ�̧ÉÁ�È�° »� ¦ ¦ ��n°�µ¦ Á�·�Ã��µ��»¦ �·� ผูน้าํหลายรายตอ้งการหา
บทสรุปขอ้ตกลงหุน้ส่วนยทุธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership: TPP) รวมถึงความชดัเจน
�¦ ³ Á�È�Á¦ ºÉ°��°��¦ ¡́ ¥r ·��µ��́��µ และส่งเสริมใหเ้กิดความเสมอภาคในการออกกฎระเบียบ-ขอ้บงัคบัทางการคา้ระหวา่งกลุ่ม
ประเทศสมาชิก 



- �ª µ¤�oµ�µ¥ Îµ�́��°�£¼¤·£µ��̧Ê  คือ การขาดความพร้อมของผูป้ระกอบการในการกา้วเขา้สู่การดาํเนินธุรกิจในระบบการ
�́�Á�̈ºÉ°�Á«¦ ¬��·��̧É�ÎµÁ° µÁ��Ã�Ã̈ ¥�̧·�·�° ¨ Á�oµ¤µÄ�oÁ¡ ºÉ° Á¡ ·É¤�¦ ³  ·��·£µ¡ Â̈ ³  ¦ oµ�¤¼̈�nµÁ¡ ·É¤Ä®o�́��̈�̈·�¤ª ¨ ¦ ª ¤�°�
ประเทศ (Digital Economy) แมก้ารทาํธุรกิจออนไลน์จะเขา้มามีบทบาทสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจโดยเฉพาะในแถบ
เอเชียอยา่งมากก็ตาม โดยมีผูบ้ริหารเพียง 12% Á�nµ�́Ê��̧ÉÁ�ºÉ° ¤ É́�ª nµ ธุรกิจของตนสร้างกาํไรหรือไดรั้บผลตอบแทนจากการนาํ
โซเชียลเน็ตเวร์ิกมาใชใ้นการขยายธุรกิจ

- ซีอีโอถึง 57% �o°��µ¦ �̧É�³�¥µ¥�»¦ �·��°���£µ¥Ä�£¼¤·£µ�Ä��nª �3-5 ปีขา้งหนา้ ส่งผลใหแ้ตล่ะประเทศในภูมิภาคเอเชีย-
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 ¥�¦ ³ �»o�Ä®oÁ�·��µ¦
เติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต

- 20% �°��̧° Ã̧° Ä�£¼¤·£µ�¤�̧ª µ¤¤ É́�Ä�̈�̈��µ��̧�n°�ª nµ���³  µ¤µ¦ �Á¡ ·É¤  nª ��nµ��ÎµÅ¦  หรือ ¤µ¦ r�·Ê�จากการดาํเนินธุรกิจ
Ä��¦ ³ Á�«Å�oÁ�¦ ¥̧�Á�̧¥��́��̧�̧É�nµ�¤µ ��³ �̧É15% ของซีอีโอ ¤�̧ª µ¤¤ É́�Ä�̈�̈��n°�µ¦ �µ��µ¦ �rÄ�Á¦ ºÉ°��µ¦ ปฎิบติัตาม
กฎระเบียบและภาระทางภาษีเปรียบเทียบกบัปีก่อน
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