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PwC Á�¥�»¦ �·��́Éª Ã̈�Á̈È� n�พนง.Á¦ ¥̧�¦ ¼o�µ��nµ�Â��Á¡ ·É¤�¹Ê��Â�n®nª �Å¤n�»o¤�nµÁ�·�̈��»�

PwC (Consulting) �¦ ³ Á�«Å�¥�®�¹É�Ä�Á�¦ º°�nµ¥�¦ ·¬�́�¼oÄ®o�¦ ·�µ¦ �µ��oµ��µ¦ �¦ ª � °��́��̧��¦ ·�µ¦ Ä®o�Îµ�¦ ¹�¬µ�µ��oµ�
ภาษี และบริการใหค้าํปรึกษาทางธุรกิจรายใหญ่ของโลกเผยผลสาํรวจล่าสุด Modern mobility survey – Moving people

with purpose

°��r�¦ Â̈ ³ £µ��»¦ �·��́Éª Ã̈ �¤Â̧���̧É�³ Ã¥�¥oµ¥¡ �́��µ��°���Å��¦ ³ �Îµ�̧É µ�µ�nµ��¦ ³ Á�«�(Mobility Programme) มาก
�¹Ê��¹��50% ภายในปี 2563 Ã�¥®ª �́Á¡ ·É¤�́�¬³�µ¦ Á¦ ¥̧�¦ ¼o�Â̈ ³ �¦ ³  ��µ¦ �r�Îµ�µ�Ä®¤nÇ�Á¡ ºÉ° Á¡ ·É¤�¦ ³  ·��·£µ¡ �»�̈µ�¦ �Â�n¥�́
®nª ��̈¨ ¡́ �r�̧ÉÅ�oª nµ° µ�Å¤n�»o¤�nµÁ�·�̈��»��®¦ º°  n�¡ �́��µ�Å�Á¦ ¥̧�¦ ¼o�µ��nµ�Â��Â�n�̈�́Å¤n�°�Ã��¥r�µ¤�̧É�µ�®ª �́��̧ÊÂ�ª Ã�o¤
°��r�¦ �³�¦ �́Â�� n��»�̈µ�¦ Å�Á¦ ¥̧�¦ ¼o�µ��nµ��¦ ³ Á�«�nª � Ế�Â���Á¡ ºÉ° ¨ ��o��»��¡ ¦ o° ¤Á�º°��»¦ �·�Å�¥�¦ �́�̈¥»��r�Á�¦ ¥̧¤
รับมือคนเก่งสมองไหลออกนอก แนะหาแนวทางดึงคนเก่งใหอ้ยูก่บัองคก์รในระยะยาว 

�́Ê��̧Ê��̈ Îµ¦ ª ��¼��́��Îµ�¹Ê��nµ��µ¦ Á�È�¦ ª �¦ ª ¤�o° ¤ ¼̈�ª µ¤�·�Á®È��°��¼o�¦ ·®µ¦ �́Ê��Îµ�́Éª Ã̈ ��ª nµ�200 รายระหวา่งเดือนสิงหาคม 
�¹���́�¥µ¥�Ä��̧�̧É�nµ�¤µ�



ผล�µ��µ¦  Îµ¦ ª ��̧É�nµ �Ä��Å�oÂ�n

• องค์กรระดบัโลกเพยีง 8% Á�nµ�́Ê��̧É µ¤µ¦ ��Îµ�ª��o��»�Ä��µ¦ Ã¥�¥oµ¥¡ �́��µ��°���Å�o�Â̈ ³ ¤ Á̧¡ ¥̧�Â�n9% �̧É
สามารถวดัผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) ออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีผูบ้ริหาร
เพียง 6% Á�nµ�́Ê��̧É¤ É́�Ä�ª nµÂ�ª�µ��µ¦ Ã¥�¥oµ¥¡ �́��µ�Å��¦ ³�Îµ¥�́�nµ� µ�µ®¦ º° Ä��nµ��¦ ³ Á�«�°��¦ ·¬�́�ª µ¤
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของธุรกิจ

• �́�®µ�̧É¡ � nª �Ä®�n¥�́¤ �̧́Ê�Â�n�µ¦ �̧É°��r�¦  n��»�̈µ�¦ Å��¦ ³�Îµ µ�µÄ��nµ��¦ ³ Á�«�Ã�¥�̧É�́�¬³�°��»�̈µ�¦ �̈�́Å¤n�¦ �
�́��ª µ¤�o°��µ¦ �̧ÉÂ�o�¦ ·��°� µ¥�»¦ �·�®¦ º° Â¤ o�¦ ³ �́É��µ¦ �¦ �́�́ª �°�¡ �́��µ�Ä®oÁ�oµ�́� �µ��̧É®¦ º°�¦ ³ Á�«�̧É���¼�
โยกยา้ยไป รวมไปถึงการจา้งแรงงานต่างดา้ว (Expatriates) Ã�¥�nµ¥�nµ�°�Â��Ä®o ¼�Á�·�Å��Ä���³ �̧É¡ �́��µ�
�¦ ³ �Îµ�o°��·É��°��¦ ·¬�́�È¤�̧ª µ¤  µ¤µ¦ �®¦ º° �́�¬³ Ä�¦ ³ �́��̧ÉÅ¤nต่างกนั

• �µ¦ �ÎµÁ�·��µ¦ Á¢o�®µ�»��̈µ�¦ �̧É¤�̧ª µ¤  µ¤µ¦ ��°� nµ¥�¦ ¡́ ¥µ�¦ �»��̈ (Human Resources) ของหลาย
�¦ ·¬�́�́Éª Ã̈�¥�́�µ��¦ ³  ·��·£µ¡ Á�ºÉ°��µ��µ��µ¦ ¨ ��»��oµ��o° ¤ ¼̈Â̈ ³ Ã�¦ � ¦ oµ�¡ ºÊ��µ� Á¡ ºÉ°�°� �°��n°�µ¦ ¡ �́�µ
บุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัสภาพธุรกิจโดยรวม �°��µ��̧Ê ความรู้ ความเขา้ใจในการบริหารจดัการดา้นการโยกยา้ยพนกังาน
ไปประจาํสาขาต่างประเทศของแผนกบุคคลของบริษทับางรายก็ยงัอยูใ่นระดบั�ÎÉµ

• ¦ ¼�Â���°��µ¦ Ã¥�¥oµ¥¡ �́��µ�Å��¦ ³�Îµ�̧É µ�µ�nµ��¦ ³ Á�«�³ Á�̈Ȩ́¥�Å�Á�È�̈�́¬�³�°��µ¦ ¤ °�®¤µ¥�µ�Â��โปรเจค็
¦ ³ ¥³  Ế��(Short-Term Assignments) ¤µ��¹Ê��¹� °�Á�nµ�®¦ º° ¦ µª �58% ในช่วงอกี 5 ปีข้างหน้า ��³ �̧Éโปร
เจ็ค�̧É¤�̧µ¦ �Îµ�́��»¦ �·��nµ��µ�·�(International Business Travellers) เขา้มาช่วยการจดัการหรือแชร์ความรู้และ 
�µ¦ Â̈ �Á�̈Ȩ́¥�¡ �́��µ�¦ ³ ®ª nµ��¦ ³ Á�« (Talent Swaps) �³ Á�oµ¤µ¤�̧��µ�¤µ��¹Ê�Á�È�° �́�́�¦ ° �̈�¤µ�Ã�¥¡ �ª nµ�¤¸
ผูบ้ริหารถึง 57% หรือ 1 ใน 5 �̧É¦ ³ �»ª nµ��¤Â̧���̧É�³ Â̈ �Á�̈Ȩ́¥��́ª ¡ �́��µ��́�¤µ��¹Ê�Ä�° �̧�2 ปีขา้งหนา้

• ความทา้ทาย 3 อนัดบัแรกของการส่งพนกังานไปประจาํสาขาต่างประเทศ ไดแ้ก่ การปฏิบติัตามกฏขอ้บงัคบัดา้นภาษีและ
กฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมือง การดูแลสวสัดิภาพและความปลอดภยัของพนกังาน และ ผลประโยชน์จากเงินบาํเหน็จบาํนาญ 
โดย พบวา่ มีองคก์รเพียงแค่ 17% �̧É¤�̧Ã¥�µ¥ �́Ê��°� กฎระเบียบ Â̈ ³ �µ¦ �́��µ¦ �µ��oµ�£µ¬�̧̧É�¦ °��̈»¤ชดัเจน

• �́��́¥ Îµ�́��̧É�³ ¤ ̧ nª ��̈�́�́�Ä®oÁ�·��µ¦ Ã¥�¥oµ¥¡ �́��µ��°�°��r�¦ ¤µ��¹Ê� คอื �µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈��oµ�£¼¤ ·«µ �¦ r®¦ º°
 �µ��̧É�̧É¡ �́��µ��̧É¤ «̧�́¥£µ¡ ®¦ º°�ª µ¤  µ¤µ¦ � ¼� (Talent) เลอืกทาํงานในอนาคต ผลสาํรวจระบุวา่ภายใน
ปี 2563 �³ ¤�̧́��·��̧É¤ °̧ µ¥»¦ ³ ®ª nµ�25-34 ปีอาศยัอยูใ่นตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ถึงมากกวา่ 50% ของ
�́��·��́Éª Ã̈ � โดยส่วนใหญ่ขยายตวัอยูใ่นจีน 29% อินเดีย 12% และ อินโดนีเซีย 6%

• ผูป้ระกอบการไทยตอ้งหนัมาใส่ใจ ทบทวนยทุธศาสตร์การบริหารจดัการคนในองคก์ร (Talent Management) กนัให้
¤µ��¹Ê�Á¡ ¦ µ³ �³ Á�oµ¤µ¤�̧��µ� Îµ�́��n°�µ¦ �Îµ�»¦ �·��ª��¼nÅ��́��µ¦ Á�̈ºÉ°�¥oµ¥Â¦ ��µ��µ¦ ¤ ¡̧ �́��µ��̧É¤�̧ª µ¤  µ¤µ¦ �
 ¼�° ¥¼nÄ�°��r�¦ �³�nª ¥Á�·��¦ ³  ·��·£µ¡ Ä��µ¦ �Îµ�µ�Â̈ ³  ¦ oµ�¤¼̈�nµÁ¡ ·É¤Ä®oÂ�n�¦ ·¬�́Å�oÃ�¥Á�¡ µ³ Ä�¥µ¤�̧ÉÁ«¦ ¬��·�¥�́��
มีความผนัผวน
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