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�̈ Îµ¦ ª ��̧° Ã̧° Á°Á��¤ É́�Ä��»¦ �·� �Ä �Å�¥�·�°�́�́��̈µ��nµ̈ ��»�!

ไพร้ซวอเตอร์เฮา้ส์ฯเผยซีอีโอเอเปก ¤ É́�Ä�¦ µ¥Å�oÂ̈ ³ �»¦ �·� �Ä Ä�° �̧12 เดือนขา้งหนา้ �̧ÊÅ�¥�·�° �́�́�8 ตลาดน่าลงทุน ระบุ
เอกชนยงัขาดความพร้อมดาํเนินธุรกิจในยคุดิจิตอล วอนภาครัฐเร่งหารือขอ้ตกลงการคา้เสรี Á¡ ºÉ° ¨ ��o°�Îµ�́�Â̈ ³ ° »� ¦ ¦ ��̧��́�
การคา้ ดูดเงินลงทุนสู่ภูมิภาค

นายศิระ อินทรกาํธรชยั ประธานกรรมการบริหารและหุน้ส่วนไพร้ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส (ประเทศไทย) เปิดเผยวา่ ผลสาํรวจซีอี
โอในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปก) ประจาํปี 57 �¹É�Á�È��o° ¤¼̈�µ��̧° Ã̧° Â̈ ³ �¼o�ÎµÄ�° »� µ®�¦ ¦ ¤�́Ê��Îµ635 ราย ใน 39 ประเทศ 
รวมถึงสมาชิกกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเปก พบวา่ซีอีโอส่วนใหญ่ Â ���ª µ¤¤ É́�Ä�° ¥nµ�¤µ��n°�µ¦ Á�·�Ã��°�¦ µ¥Å�o�µ�
ธุรกิจของตนในระยะ 12 เดือนขา้งหนา้ ¡ ¦ o° ¤�̧Êª nµ�µ¦ �¥µ¥�́ª �°��»¤��Á¤º°�และความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี เป็นปัจจยั
 Îµ�́��̧É®�»�Ä®oÁ�·��µ¦ �¥µ¥�́ª �°�อุปสงคต์่อสินคา้และบริการใหม่ๆในระบบเศรษฐกิจ และก่อใหเ้กิดโอกาสทางการคา้-การ
¨ ��»��̧ÉÁ¡ ·É¤¤µ��¹Ê�Ä�£¼¤·£µ�



“แมเ้อเปกตอ้งเผชิญกบัการชะลอตวัของเศรษฐกิจจีน �¹É�Á�È�¤®µ° Îµ�µ��µ�Á«¦ ¬��·�° �́�́�2 ของโลก Â�n�ª µ¤¤ É́�Ä�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��̧ÉÁ¡ ·É¤�¹Ê� การพฒันา
กาํลงัคน รวมถึงการส่งเสริมนวตักรรมใหม่ๆ  �́�µ��ª��̧ÉÁ®È�Å�o�́��º°  มีซีอีโอถึง 67% �̧É¤Â̧���¥µ¥�µ¦ ¨ ��»�Á¡ ·É¤Ä�3-5 ปี
ขา้งหนา้  ³ �o°�ª nµÁ° Á��¥�́Á�È�¢ �́Á¢º°� Îµ�́��̧É�̈�́�́��µ¦ Á�·�Ã�Á«¦ ¬��·�Ã̈ �”

นายศิระกล่าวต่อวา่ ผลสาํรวจยงัระบุวา่ Å�¥�¼��́�° �́�́�Ä®o° ¥¼nÄ��̈µ��̧É�nµ̈ ��»� 10 อนัดบัแรกของภูมิภาค โดยอยูใ่นอนัดบั
Á�̧¥ª �́�¤µÁ̈Á�̧¥Â̈ ³ �̈µ��̧É¡ �́�µÂ̈ oª ° ¥nµ��̧É�»n��̧É° �́�́�8 Ã�¥�¦ ³ Á�«�̧É�́�̈��»� �Ä��¥µ¥�µ¦ ¨ ��»�¤µ��̧É »�ไดแ้ก่ อนัดบั 
1 จีน ตามดว้ย 2 สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย ฮ่องกง สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และเวยีดนาม

“Â¤ oÅ�¥�³ ¤�̧́�®µ�µ¦ Á¤º°�Á�oµ¤µ�¦ ³ ���Â�n�́��́¥¡ ºÊ��µ�Â̈ ³ �¦ ¦ ¥µ�µ«�µ¦ ¨ ��»�Ä�£µ¡ ¦ ª ¤¥�́�̧° ¥¼n� ·É��̧É�nµ®nª ��º°��µ¦ ¡ �́�µ
«�́¥£µ¡ Ä��µ¦ Â�n��́���¹É��̧�̧Ê�³ Á®È�ª nµ�° ·�Ã�² �¢·̈ ·��·� r�Áª ¥̧��µ¤�¤ °̧ �́�́��Îµ®�oµÁ¦ µ®¤�”

ดา้นนายเดนนิส แนล¨ Ȩ́ ประธาน บริษทั PricewaterhouseCoopers International Ltd. กล่าววา่ ผูบ้ริหารในกลุ่มเอเปก
เลง็เห็นความจาํเป็น ตอ้งเร่งแกอุ้ปสรรคต่อการเติบโตทางธุรกิจ ��³ �̧É�o°��µ¦ ®µ�� ¦ »��o°��̈�®»o� nª �¥»��«µ �¦ rÁ«¦ ¬��·�
เอเชีย-แปซิฟิก Â̈ ³ �ª µ¤�́�Á��Á¦ ºÉ°��¦ ¡́ ¥r ·��µ��́��µ และส่งเสริมใหเ้กิดความเสมอภาคในการออกกฎระเบียบทางการคา้
ระหวา่งกลุ่มประเทศสมาชิกดว้ย

Â�n�¦ ³ Á�È��̧ÉÁ�È��ª µ¤�oµ�µ¥�º° �µ¦ �µ��ª µ¤ ¡ ¦ o° ¤Ä��µ¦ �ÎµÁ° µÁ��Ã�Ã̈ ¥�̧·�·�° ¨ Á�oµ¤µÄ�oÁ¡ ºÉ° Á¡ ·É¤�¦ ³  ·��·£µ¡  และสร้าง
¤ ¼̈�nµÁ¡ ·É¤Ä®o�́��̈�̈·�¤ª ¨ ¦ ª ¤�°��¦ ³ Á�« (Digital Economy) แมก้ารทาํธุรกิจออนไลน์จะเขา้มามีบทบาทสาํคญั โดยการ
Á�oµ�¹�° ·�Á�° ¦ rÁ�È�Â̈ ³ Á�¦ º°�nµ¥ �́�¤° °�Å̈ �r¤ °̧ �́¦ µ ¼��¹Ê�Â�n�»¦ �·� nª �Ä®�n¥�́Á¡ ·É�Á¦ ·É¤�o��°��µ¦ �Îµ�̈¥»��r° °�Å̈ �r¤µÄ�o โดย
มีผูบ้ริหารเพียง 12% �̧ÉÁ�ºÉ° ¤ É́�ª nµ�»¦ �·��°��� ¦ oµ��ÎµÅ¦ ®¦ º° Å�o¦ �́�̈�°�Â���µ��µ¦ �ÎµÃ�เชียลเน็ตเวร์ิกมาใชข้ยายธุรกิจ ซีอีโอ
จาํนวนมากตอ้งการขยายธุรกิจในภูมิภาค  n��̈Ä®oÂ�n̈³�¦ ³ Á�«�o°�Á¦ n�ª µ�¦ ³��Ã�¦ � ¦ oµ�¡ ºÊ��µ�Á¡ ºÉ° Á�ºÉ° ¤�n°�µ¦ �oµ �¹É�Á�È�
รากฐานสาํคญั และผูบ้ริหารส่วนใหญ่มีแผนจะลงทุนในโครงการศูนยข์อ้มูล ศูนยก์ระจายสินคา้และคลงัสินคา้ รวมถึงร้านคา้ปลีก
ในภูมิภาค คาดวา่เมด็เงินลงทุนในเอเชีย-แปซิฟิกจะสูงถึง 1.8 ลา้นลา้นบาท �́Ê��̧Ê�µ¦ ¡ �́�µ¦ ³ ��Ã�¦ � ¦ oµ�¡ ºÊ��µ�Â̈ ³�¦ ·�µ¦
�nµ�Ç�̧ÉÁ�·��¹Ê��³�n° Ä®oÁ�·�Ã°�µ �µ��»¦ �·�Ä®¤nÇÂ�n�»¦ �·���µ��̈µ�Â̈ ³ ��µ�¥n° ¤ �̧É�³�¥µ¥�·��µ¦ ° °�Å�¥�́�̈µ��nµ��¦ ³ Á�«
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