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รายงาน ถึงเวลาของเอเชียแปซิฟิก 
การรับมือต่อโลกแห่งความเป็นจริงใหม่
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บทน า
เรย์มันด์ ชาว
ประธาน PwC ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อกว่าสองปีก่อน ข้อความในรายงาน Asia Pacific’s Time ได้ระบุ
ชัดเจนว่า ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ส าคัญ และ
ถึงเวลาที่ทุกฝ่ายจะต้องลงมือปฏิบัติ เพราะไม่สามารถพึ่งพาปัจจัย
พื้นฐานที่เอ้ือต่อการเจริญเติบโตในอดีตได้อีกต่อไป และจ าเป็นต้อง
มีแนวทางเชิงรุกมากขึ้น เพื่อรักษาการเติบโตของภูมิภาคนี้ในอนาคต 
นับตั้งแต่นั้นมา ข้อความนี้ ก็ยังคงยืนหยัดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ของโลก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนีเ้อง ที่กระตุ้นให้ทุกฝ่ายที่
เก่ียวข้องต้องลงมือปฏิบัติ และปรับปรุงแนวทางการแก้ไขปญัหาให้มี
ความทันสมัยและเหมาะสมกับภูมิภาคที่ก าลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว 
โดยต้องค านึงถึงความสมดุลและความมั่นคง รวมทั้งแนวทางชี้น า
การเติบโตที่ไม่ชัดเจนอีกต่อไป ภาคธุรกิจจึงต้องเร่งด าเนินการ 
เพื่อสร้างความไว้วางใจ สร้างมูลค่า และส่งมอบผลลัพธ์ที่ยั่งยืน

โลกใบใหม่ของเรานั้นไม่เรียบง่ายเลย แม้ว่าเศรษฐกิจโลกได้ฟื้นตัว
จากระดับต่ าสุดในปี 2563 แต่แรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อม การเงิน 
และสังคม ยังคงสร้างความท้าทายใหม่ที่ทวีความซับซอ้นทั่วทั้งเอเชีย
แปซิฟิก ผู้น าธุรกิจต่างก าลังเผชญิกับความเปลี่ยนแปลงและความ
ไม่แน่นอนของตลาดที่เพิ่มข้ึน สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เปน็เพียงเหตุการณ์
ชั่วครั้งชั่วคราว แต่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างซึ่งส่งผล
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม ความเสี่ยง และความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างความไว้วางใจและการเจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืนในสภาพแวดล้อมเช่นนี ้ธุรกิจจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างในเชิงกลยุทธ์และจดัล าดับความส าคัญของขั้นตอนการ
ด าเนินการ – การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบทุนนยิมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และการจัดล าดับความส าคัญใหม่ที่จะน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ยั่งยนืในระยะ
ยาว อย่างไรก็ดี ความไม่แน่นอนที่กล่าวมานี ้ได้แฝงโอกาสที่ดีส าหรับ
ธุรกิจในการสร้างความแตกต่างและความเจริญก้าวหนา้ในเอเชีย
แปซิฟิก

โลกได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วและยังด าเนนิต่อไป รายงาน ถึงเวลา
ของเอเชียแปซิฟิก: การรับมือต่อโลกแห่งความเปน็จริงใหม่ จึงได้
ก าหนดแนวทางที่ธุรกิจจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงได้อยา่งดีที่สุด โดยเราท าการศึกษาถึงห้าเสาหลัก
ส าคัญที่เคยได้ระบุไว้ในรายงาน ถึงเวลาของเอเชียแปซิฟิก ปี 2563 
ซึ่งจะเป็นปจัจัยที่ขับเคลื่อนความส าเร็จให้กับภูมิภาคนี ้อันจะช่วย
สร้างมูลค่า เพิ่มความแตกต่าง และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่าน
ที่สอดรับและสนับสนนุการเจริญเติบโตในอนาคต

พวกเราทุกคนต่างตระหนักดีถึงความท้าทาย ดังนั้น เราจ าเป็นต้อง
ร่วมมือกันในรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงเพื่อส่งมอบผลลัพธ์ที่ยั่งยืน
ส าหรับโลกแห่งความเป็นจรงิใหม่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
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กุญแจแห่งความส าเร็จของธุรกิจ

ห่วงโซ่อุปทาน
การเติบโตขององค์กรระดับภูมิภาค
เศรษฐกิจดิจิทัล
แรงงาน
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
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บทสรุปผู้บริหาร
ได้เวลาลงมือปฏิบัติ

ในเวลาเพียงไม่กี่เดือน โควิด-19 ได้เปลี่ยนแปลงโลกไปโดยปริยาย สถานการณ์การแพร่ระบาดเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้าน
ก าลังคนและการประยุกต์ใช้ดิจิทัล กลายมาเป็นสิ่งจ าเปน็ในชีวิตของพวกเรา สิ่งเหล่านี้ยังน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ผู้บริโภคและธุรกิจที่เปลี่ยนวถิีเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีนยัส าคัญ ผลกระทบที่ยืดเยื้อของการระบาดใหญ่ที่ไม่คาดฝันนี ้ยังส่ง
ผลกระทบไปทั่วโลกและทั่วทุกภูมิภาค ก่อให้เกิด สภาวะความไม่สมดุล ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ความผันผวนของราคา 
อุปสงค์ และอุปทานท าให้การเจริญเติบโตมีความเปราะบาง ความไม่สมดุลเหล่านี้ ยังเพิ่มความตึงเครียดและแรงกดดันของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในการด าเนินธรุกิจ ส่งผลให้บริษัทต่างหันมาให้ความส าคัญกับการสร้าง
ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน

ปัจจัยภายนอกท่ีท าให้ภูมิทัศน์ทางธุรกิจเกิดความไม่ม่ันคง

ความท้าทายใหม่ด้านแรงงาน: ลูกจ้างทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิก 
มีความคาดหวังจากนายจ้างมากข้ึน และการเคลื่อนย้ายของ
แรงงานที่มากความสามารถ ปรับตัวเพิ่มข้ึนอย่างที่ไม่เคยมี
มาก่อน

แรงกดดันในการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรร
มาภิบาล (Environmental, Social and Governance: 
ESG) เร่งตัวขึ้น: ตลาดก าลังเปลี่ยนจากการยอมรับในเร่ือง 
ESG ไปสู่การปฏิบตัิที่ขับเคลือ่นด้วยเปา้หมาย

สภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป: ภาวะเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น
และแนวโนม้เศรษฐกิจที่อ่อนแอลง ส่งผลให้ความไม่แน่นอน
เพิ่มสูง และตอกย้ าความเหลื่อมล้ าในสงัคม

ฉากหลังภูมิศาสตร์ทางการเมืองทั่วโลกเกิดรอยร้าว: 
ผลกระทบจากสงครามในยูเครนและความตึงเครียดทาง
การเมืองระหว่างประเทศและภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความไม่แน่นอนและความเสี่ยงให้
เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ความซับซ้อนในการปฏิบตัิงานและการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบงัคับส าหรับภาคธุรกิจก็เพิ่มขึ้น
เช่นกัน

ความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทาน: ภาวะการชะงักงันของ
ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกอันเปน็ผลจากการระบาดใหญ่นัน้ ได้
เพิ่มความรุนแรงขึ้นจากเหตุสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
สุดขั้วและการขาดแคลนแรงงาน เครือข่ายการจัดหาสินค้าที่
ผลิตแบบทันเวลาพอดี (just-in-time) ได้รับผลกระทบและ
ถูกยกระดับความส าคัญ

ESG

สาธารณรัฐประชาชนจีน
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ทั้งนี้ ปัจจัยแห่งความส าเร็จทั้งห้าประการนี้ เชื่อมโยงและพึ่งพาอาศัยกัน โดยแต่ละข้อส่งเสริมกัน และการปฏิบัติในแต่ละข้อ
จะส่งผลกระทบต่อข้ออ่ืน ๆ เช่น การน า ESG มาพิจารณาใช้กับระบบห่วงโซ่อุปทาน หรือการเปลี่ยนสู่ดิจิทัล ที่จะเป็นกุญแจ
ในการสร้างความไว้วางใจในประสิทธิภาพของเครือข่ายการจัดหา สิ่งส าคัญ คือ ต้องพิจารณาปัจจัยความส าเร็จแบบองค์รวม 
ในขณะเดียวกัน ก็ต้องพิจารณาถึงความพร้อมในระดับท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม เมื่อต้องมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ

5

ความเป็นจริงของโอกาส

เอเชียแปซิฟิก ไม่สามารถพึ่งพาการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปด้วยหวังว่าจะช่วยให้ภูมิภาคนีผ้่านช่วงเวลาแห่งความไม่แนน่อน
ได้อีกต่อไป ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องตื่นตัวและกล้าตดัสินใจมากข้ึน 

พวกเขาต้องประยุกต์ใช้กลยุทธ์ใหม่อย่างเหมาะสม เพื่อเดินหน้าไปสู่ความส าเร็จของการด าเนินธรุกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มี
การเปลี่ยนแปลงและเชื่อมโยงถึงกันมากข้ึนกว่าเดิม ซึ่งจากการสนทนาของเรากับผู้น าธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในภูมิภาค เราเชื่อว่า 
มีห้าปัจจัยความส าเร็จที่สอดคล้องและส่งเสริมกัน ที่จะขับเคลื่อนความแตกต่างและความสามารถในการแข่งขนัของภาคธุรกิจ
และภาครัฐบาลให้มีความเจริญก้าวหนา้

การพิจารณาปัจจัยความส าเร็จที่ยั่งยืนและสอดประสานกนันี ้จะสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้ธุรกิจสามารถฟันฝ่าความท้าทายที่
ยากล าบาก ได้รับผลกระทบอย่างมากในวงกวา้ง และขับเคลื่อนการเติบโตที่คงทนและขีดความสามารถในการแข่งขัน จุดเปลี่ยน
ของหน้าประวัติศาสตร์ครั้งนี ้ถือเป็นโอกาสในการสร้างจุดยืนที่แข็งแกร่งให้กับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในเวทีโลก ในฐานะศูนย์กลาง
ของการเติบโตที่ยืดหยุ่นและเปน็ประโยชนก์ับผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทุกฝ่าย รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมดิจิทัล และ
ความก้าวหน้าด้าน ESG ที่ส่งผลให้เกิดการเชื่อมต่อกันมากข้ึน
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ห่วงโซ่อุปทาน
ปฏิรูปห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาค เพื่อสร้างความไว้วางใจและความยืดหยุ่น ในการด าเนิน
ธุรกิจอีกคร้ัง

การเติบโตขององค์กรระดับภูมภิาค
ใช้มุมมองที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยศักยภาพด้านการควบรวมกิจการเพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่ม

เศรษฐกิจดิจิทัล
เปิดรับการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสูด่ิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูลเชิงลึก ลดความเสี่ยง 
และ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

ก าลังแรงงาน
ทบทวนการยกระดับทักษะแรงงาน ยอมรับความยืดหยุ่น และส่งมอบงานที่ขับเคลื่อนด้วย
เป้าหมายเพื่อ สร้างความไว้วางใจ

สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)
เร่งสร้างความก้าวหน้าในการจัดล าดับประเด็นความส าคัญด้าน ESG เพื่อ สร้างความ
แตกต่างในตลาด ส าหรับเงินทุนและบคุลากรที่มีความสามารถ
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ห่วงโซ่อุปทานของโลกได้รับบททดสอบในช่วงที่ผ่านมา 
ชี้ให้เห็นถึงความไว้วางใจในสมาชิกห่วงโซ่อุปทานที่ลดน้อยลง 
และความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทาน อย่างไรก็ตาม ในช่วง
หลายปีที่ผ่านมานี ้ก็ได้มีหลากหลายประเด็นใหม่ที่เกิดขึ้น 
การขับเคลื่อนสู่การลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพในช่วง
หลายทศวรรษได้ขยายห่วงโซ่อุปทานไปทั่วโลก การได้มาซึ่ง
ความมีประสิทธิภาพดังกล่าว มีราคาที่ต้องจ่ายที่น าไปสู่ความ
เปราะบาง ประเด็นความโปร่งใสที่มีข้อจ ากัด และระบบการ
ผลิตแบบทันเวลาพอดี (just-in-time) ที่ไม่สามารถรับมือกับ
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ทันท่วงที การปรับสมดุลของห่วงโซ่
อุปทานเมื่อเร็ว ๆ นี้ให้เป็นแบบผสมผสานระหว่างแบบ 
‘just-in-time’ และ ‘just-in-case’ (โดยเจตนาให้มีความ
ทับซ้อนระหว่างกัน) พบว่า มีปัญหาใสภาพแวดล้อมของตลาด
ในปัจจุบันที่เกิดสภาวะเส้นอุปทานคลายตัว (slack)

ภาวะหยุดชะงัก (disruption) ท าให้เห็นถึงความจ าเป็นในการ
ปรับสมดุลห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกไปสู่เครือข่ายระดับภูมิภาคที่มี
ความหลากหลายมากข้ึน นอกจากนี้ ต้นทุนที่สูงขึ้นและกรอบ
การก ากับดูแลที่เปลี่ยนแปลงไปในตลาดต่าง ๆ ส่งผลให้บริษัท
ต่าง ๆ ส ารวจลู่ทางเพื่อกระจายห่วงโซ่อุปทานและฐานการ
ผลิตของตนด้วยการพัฒนากลยุทธ์ China plus ในขณะที่
การปรับฐานการจัดหาระดับภูมิภาคโดยการสร้างกลยุทธ์ 
China plus เป็นแนวทางที่นา่ดึงดูดยิ่งขึ้น แต่ก็เพิ่มความ
ท้าทายอันเนื่องมาจากความแปรปรวนในการเติบโตของห่วง
โซ่อุปทานทั่วทั้งภูมิภาค การกระจายตัวของห่วงโซ่อุปทานโดย
เจตนาในเอเชียแปซิฟิก ท าให้เกิดกรอบการด าเนินงานและ
ความซับซ้อนใหม่ ๆ เก่ียวกับการจัดการปัญหาในประเทศ 
ตั้งแต่การส ารวจโครงสร้างพื้นฐานดา้นลอจิสติกส์ไปจนถึงการ
ปกป้องทรัพย์สินทางปญัญา (IP) และความน่าเชื่อถือของ
ซัพพลายเออร์ในประเทศ ในขณะที่บริษัทต่าง ๆ มองหา
การเติบโตเพิ่มเติมนอกเหนือจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

* ในปัจจุบัน เวียดนามเป็นจุดหมายปลายทางที่โดดเด่น
ในการย้ายห่วงโซ่อุปทาน แต่ก าลังการผลิตก าลัง
ไม่เพียงพอที่จะรองรับการย้ายห่วงโซ่อุปทานได้ 
(เวียดนามมีอัตราการว่างงานอยู่ที่ 2.6% ในปี 2565 
ซึ่งต่ ากว่าอัตราการว่างงานของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ 
5.7%) จึงเป็นการสร้างโอกาสส าหรับพื้นที่อื่น ๆ ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นฐานการลงทุนผ่าน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการก าหนดนโยบาย
ที่ช่วยให้ด าเนินธุรกิจข้ามพรมแดนได้ง่ายขึ้น

บริษัทเหล่านั้นต้องพิจารณาวธิีเลือกซัพพลายเออร์ สถานที่ผลิต 
กลุ่มบุคลากรที่มีความสามารถสูง และเครือข่ายการจัดจ าหน่าย 
ที่เหมาะสมในภูมิภาคที่ค่อนข้างหลากหลาย เนื่องจากห่วงโซ่
อุปทานมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นในเชิงภูมิศาสตร์ ฮับระดับ
ภูมิภาคของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงถึงกันจึงเกิดขึ้น
ในภาคส่วนต่าง ๆ ที่รัฐบาลได้ระบุปัจจยัการผลิตเฉพาะที่ช่วย
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันร่วมกัน ฮับที่มีการ
ประสานงาน และส่งเสริมกันในภูมิภาค สามารถสร้างความ 
ส าเร็จร่วมกันโดยการเพิ่มผลิตภาพและความสามารถในการ
แข่งขันด้านการส่งออก พร้อมทั้งลดแรงกดดันด้านการแข่งขัน
ที่เป็นอุปสรรคในการเติบโต ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์
ของไทย และการดูแลสุขภาพของมาเลเซีย อย่างไรก็ตาม ฮับ
ระดับภูมิภาคเหล่านี้ โดยทั่วไปไม่ได้เกิดขึน้เองและต้องอาศัย
การประสานงานของหนว่ยงานรัฐบาลระดับจังหวัดหรือ
ระดับประเทศเป็นส าคัญในการสร้างระบบนเิวศนี้* เมื่อธุรกิจ
ต่าง ๆ ส ารวจความเสี่ยงจากสถานการณ์การแยกเศรษฐกิจและ
ห่วงโซ่อุปทานในบางอุตสาหกรรมระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน 
(decoupling) ธุรกิจเหล่านั้น ต้องพิจารณาว่าจะขยายขอบเขต
ของห่วงโซ่อุปทานที่มีอยู่อย่างไรและที่ไหนเพื่อสร้างสมดุลใน
การท าก าไร การเติบโต และความเสี่ยง

1
ห่วงโซ่อุปทาน
ปฏิรูปห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาคเพื่อสร้างความไว้วางใจและ
ความยืดหยุ่นในการด าเนินธุรกิจอีกครั้ง

ไทย
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การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นเพียง
ภาวะหยุดชะงักครั้งล่าสุดที่เผยความ
เปราะบางของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ซึ่ง
ตอกย้ าความจ าเป็นในการสร้างห่วงโซ่
อุปทานขึ้นใหม่ในอนาคต โดยเอเชีย
แปซิฟิกพร้อมที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อน
การเติบโตของโลก ทั้งนี้ ธุรกิจต้อง
จัดล าดับความส าคัญของการ
เปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานให้เติบโตด้วย
ความยืดหยุ่น

เดวิด เวจราจน์
หัวหน้าส่วนงานการปฏิบัติเพื่อการเติบโตระหว่างประเทศ

PwC ประเทศสิงคโปร์

การเพิ่มข้อกังวลด้านห่วงโซ่อุปทานในภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาเป็นความจ าเปน็เร่งด่วนในการจัดการปัญหาดา้น 
ESG และการลดความเสี่ยง การวิจัยล่าสุดโดย PwC เผยให้
เห็นการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบยีบและ
การระบุความเสี่ยงของซัพพลายเออร์เป็นข้อกังวลด้าน ESG 
อันดับต้น ๆ ของผู้น า อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยยังเผยให้เห็น
ว่า มีบริษัทเพียงไม่กี่แห่งที่ให้ความส าคัญกับการรายงานและ
ตัวชี้วัดด้าน ESG นอกจากนี้ หากไม่มีการลงทุนที่ส าคัญใน
ด้านความสามารถในการบริหารจัดการและโครงสร้างพื้นฐาน
ของโรงงาน ธุรกิจที่มีขนาดเล็กในประเทศก็เสี่ยงที่จะถูกตัด
ออกจากห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศหากไม่สามารถ
ตอบสนองความคาดหวังด้าน ESG และกฎเกณฑ์ที่เข้มงวด
ของผู้ซื้อทั่วโลก (เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น
ศูนย์ (net zero) ผลการด าเนินงานทางสังคม ฯลฯ) ซึ่งอาจ
เพิ่มความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานโดยไม่ได้ตั้งใจเนือ่งจากการ
กระจุกตัวของการผลิตในระดับที่ลึกข้ึนของห่วงโซ่อุปทาน ซึ่ง
อาจลดความไว้วางใจของลูกค้าหากเกิดภาวะหยุดชะงกัใน
การจัดหา

7

เวียดนาม

https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/business-transformation/digital-supply-chain-survey.html?WT.mc_id=CT3-PL300-DM1-TR1-LS4-ND30-PR1-CN_DigitalTrends-Google&gclid=Cj0KCQjw-JyUBhCuARIsANUqQ_K2_8ctkqzRPISJyzZMGbMytVNVEXsztFkW33S0syo3h_-D5-MA4iMaAh1IEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
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การด าเนินการร่วมกัน

จากการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและเห็นถึงความเปราะบาง 
บริษัทต่าง ๆ จ าเป็นต้องปฏิรูปห่วงโซ่อุปทานของตน ธุรกิจ
ต่าง ๆ ต้องจัดการความท้าทายของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกและ
ใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มีอยูไ่ปพร้อมกัน โดยต้องเปลี่ยนจาก
พื้นฐานของห่วงโซ่อุปทานในการเพิ่มประสิทธิภาพและการ
จัดการต้นทุนไปสูก่ารพัฒนา ห่วงโซ่อุปทานให้มีความ
ยืดหยุ่นมากขึ้น และการสร้างความไว้วางใจผ่านความ
ยืดหยุ่นและความสามารถในการปรบัตัวที่มากขึ้น การให้
ความส าคัญกับความยืดหยุ่นและความไว้วางใจท าให้เห็น
โอกาสในการสร้างมูลค่าที่กว้างขึ้นทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่ดิจทิัล 
(digitisation) ความยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลง 
(transformation)

การจัดการความซับซ้อนของการเปลี่ยนแปลงนีแ้ละการ
กระจายความเสี่ยงนั้น ไม่ง่ายเหมือนการจัดสรรการผลิต
ให้กับซัพพลายเออร์รายใหม่ที่ด าเนินการในหลายประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานจ านวนมากที่
พึ่งพาประเทศจีนส าหรับปัจจัยน าเข้าที่ส าคัญ การสร้างความ
ไว้วางใจจ าเปน็ต้องสร้างเครือข่ายซัพพลายเออร์ มีความ
ยืดหยุ่น และปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ เช่น 
การก่อความไม่สงบ สภาพภูมิอากาศสุดขั้ว และความล าบาก
ในการปฏิบัติงานของซัพพลายเออร์ ซึ่งต้องอาศัยการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรไปสูด่ิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความ
โปร่งใส และตรวจสอบย้อนกลับได้ พร้อมทั้งมีวิสัยทัศน์ใน
การจัดหาให้สอดคล้องกับรูปแบบความต้องการของลูกค้า
และผู้บริโภค

ความซับซ้อนของคู่คา้ในห่วงโซ่
อุปทานที่เพิ่มขึ้นจะมีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการจัดการด้านช่ือเสียง 
ความเสี่ยงทางกฎหมาย และความ
เสี่ยงในการลดการปล่อยคาร์บอน
ในระยะยาว

เจเรมี เพรพส์เคียส 
ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนของ ESG ในภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิก
PwC เขตปกครองพิเศษฮ่องกง

ประการสุดท้าย การบูรณาการ ESG เข้ากับกลยุทธ์ห่วง
โซ่อุปทานควรลดการจัดการความเสี่ยงจากเหตุการณ์สภาพ
ภูมิอากาศสุดขั้ว (เช่น การปิดโรงงานเนือ่งจากภัยแล้ง และ
ความล่าช้าในการขนสง่ในประเทศจีน) หรือการเพิ่มการจัดหา
ในแหล่งใกล้เคียงเพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (carbon 
footprint) แต่ควรจัดหาจากซัพพลายเออร์ที่ด าเนินงานอย่าง
ยั่งยืนมากข้ึน และช่วยผู้ผลิตลดเป้าหมายการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกภายใต้ Scope 3* ของตนและปฏิบตัิตามพันธกิจ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ พร้อมทั้งจัดการการ
ด าเนินงานด้านสังคมและรับรองสิทธิในการประกอบกิจการใน
ประเทศ ธุรกิจที่สามารถตอบสนองต่อเปา้หมายทั้งด้านสภาพ
ภูมิอากาศและสังคมอย่างรวดเร็ว (เช่น ความปลอดภัยของ
คนงาน แรงงานทาสยุคใหม่ (modern slavery)) ย่อมมีความ
โดดเด่นกว่าคู่แข่ง

การสร้างความยืดหยุ่นและความไว้วางใจในห่วงโซ่อุปทานเปน็
การสร้างโอกาสใหม่ ๆ แต่ต้องไม่สร้างก าแพง เพื่อเสริมความ
แข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทานที่มีอยู่และปอ้งกันความเสี่ยงใน
ระยะสั้น การจัดการความซับซ้อนของการเปลี่ยนแปลงออก
จากการใช้ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพนัน้ จ าเป็นต้องอาศัย
มุมมองระยะยาว และใช้แผนเชิงรุกเพื่อสร้างฐานอุปทานที่
ปรับให้เหมาะสมและกระจายตัวในเอเชียแปซิฟิก

* การปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้ Scope 3 คือการปล่อย   
ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมทั้งหมด (ไม่รวมอยู่ใน Scope 2) 
ที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่คุณคา่ของบริษัทที่รายงาน ซึ่งรวมถึงการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งต้นน้ าและปลายน้ า

https://www.unglobalcompact.org.uk/scope-3-emissions/
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หลังจากผ่านทศวรรษของการเติบโตและผลตอบแทนของ
ตลาดที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย ตอนนี้เอเชียแปซิฟิกอยู่ท่ามกลางจุด
เปลี่ยนที่ส าคัญ บริษัทต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้ รวมถึง Private 
Equity (PE) ก าลังปรับเปลี่ยนธรุกิจและความสามารถใหม่ 
โดยอาศัยกิจกรรมการควบรวมกิจการ (M&A) มากกว่าการ
เติบโตด้วยทรัพยากรหรือสินทรัพย์ที่มีของกิจการ เพื่อสร้าง
ความแตกต่างในการแข่งขนัอย่างรวดเร็วหรือลดความซับซ้อน
ของพอร์ตการลงทุน

กิจกรรม M&A โดยรวมในเอเชียแปซิฟิก เพิ่มข้ึนมากกว่า
สามจุดห้าเท่าในช่วง 16 ปีที่ผ่านมา ส่วนแบ่งของดีลระดับโลก
ของภูมิภาคนั้นเติบโตขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากเงนิ
รอลงทุน (dry powder) ของ PE ที่มีมูลค่ามากกว่า 600+ 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความนา่ดึงดูดใจ
ของตลาด ซึ่งเอเชียแปซิฟิกยังคงเปน็ ‘sweet spot’ หรือ 
‘จุดที่น่าสนใจ’ ส าหรับการเติบโตระดับโลก: การถ่ายโอนความ
มั่งคั่งข้ามรุ่น การปรับภาคส่วนให้ทันสมัยขึ้น การเติบโตของ
กระแสการค้าในเอเชีย การลงทุนและธุรกิจระหว่างประเทศ 
รวมถึงการให้ความส าคัญด้าน ESG ซึ่งล้วนแต่เป็นการสร้าง
โอกาสที่น่าสนใจ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากิจกรรม M&A จะเพิ่มขึ้น แต่ การวิจัย
การสร้างมูลค่าของ PwC แสดงให้เห็นว่า เกือบคร่ึงหนึ่งของ
ดีลที่วิเคราะห์ในเอเชียแปซิฟิกได้ท าลายมูลค่าและ/หรือ
โอกาสสร้างผลตอบแทนต่ ากว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมของ
ตน: 41% ของผู้ซื้อและ 63% ของผู้ขาย มีโอกาสสร้าง
ผลตอบแทนต่ ากว่าคู่แข่งในระยะเวลากว่า 10 ปี โดยใน
สภาพแวดล้อมนี้ ดีลมีความซับซ้อนมากข้ึนในการระบุ 
จัดโครงสร้าง และด าเนินการ

การจัดให้การสร้างมูลค่าอยู่ในล าดับความส าคัญต้น ๆ เป็นสิ่ง
ที่พึงกระท าอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อไม่สามารถยึดถือ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขทั่วไปเพื่อขับเคลื่อนมูลค่าได้อีกต่อไป ซึ่ง
จ าเป็นต้องสร้างความยืดหยุ่นและพิจารณาตัวขับเคลื่อนมูลค่า
ทั้งหมด ไม่ใช่แค่องค์ประกอบเดิมของวิศวกรรมการเงิน 
(financial engineering) และการท างานร่วมกัน (รวมถึงการ
วิเคราะห์สิทธิประโยชน์ทางภาษี) การวิจัยเผยให้เห็น
ความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างการสร้างมูลค่าและการใช้แนว 
ทางเชิงกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยความสามารถ (capability-
driven) (ความสามารถจากกระบวนการ เครื่องมือ เทคโนโลยี 
ทักษะ และวัตถุประสงค์ที่ช่วยให้บริษัทสามารถสร้างมูลค่าได้)

2
การเติบโตขององค์กรระดบัภูมิภาค
ใช้มุมมองท่ีขับเคล่ือนธุรกิจด้วยศักยภาพด้านการควบรวมกิจการ
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม

https://www.pwc.com/gx/en/asia-pacific/value-creation/delivering-deals-in-disruption-value-creation-in-asia-pacific.pdf
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การใช้มุมมองที่ขับเคลื่อนด้วย
ความสามารถจากการควบรวมกิจการ 
มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าดีลที่ท า
ขึ้นด้วยเหตุผลอื่น (เช่น การประหยัดต่อ
ขนาด (economies of scale) สินทรัพย์
ที่ท าก าไร การปกป้องต าแหน่งทางการ
ตลาดที่มีอยู่ หรือการกระจายความเสี่ยง) 
ประมาณ 14% ของผลตอบแทนประจ าปี
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

เดวิด บราวน์
หัวหน้าสายงานดีลส์ PwC เอเชียแปซิฟิก

ผลลัพธ์นี้ไม่ใช่เร่ืองบังเอิญ การให้ความส าคัญกับคุณภาพ
หรือความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยให้ dealmaker 
สามารถใช้เวลาและเงินลงทุนอันมีค่าในองค์ประกอบที่จะ
สร้างความแตกต่างที่สุดของดีล: การท าธุรกรรมเพื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลง นั่นคือองค์ประกอบที่เสริมสร้างซึ่งกันและกัน
เพื่อขับเคลื่อนมูลค่า ตัวอย่างเช่น การใช้ดีลเป็นตัวเร่งใน
การสร้างโมเดลธุรกิจสู่ดิจิทัลด้วยการซื้อเทคโนโลยเีพื่อ
เปลี่ยนวิธีการส่งมอบคุณคา่ผ่านการสร้างความสามารถ เช่น 
ปัญญาประดิษฐ์ การออกแบบประสบการณ์ของลูกค้า และ
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT)

ในท านองเดียวกัน ESG ได้ก าหนดความสามารถแบบกว้าง ๆ 
ที่บริษัทจะสร้างจากปัจจัยภายนอกผ่านกระบวนการ M&A 
และเพิ่มมูลค่าในเวลาต่อมา การระบุช่องว่างที่ชัดเจนและ
ก าหนดความสามารถ (เช่น การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน 
(decarbonisation) ทรัพย์สินทางปัญญา และโครงสร้าง
พื้นฐานการรายงาน) และการปรับใช้สิ่งเหล่านี้ในกระบวน
การด้าน ESG ของบริษัท มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่กว้างขึ้น และเพื่อลดความเสี่ยงจากการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่า 35% ของธุรกรรมสร้างมูลค่า
เพียงเล็กน้อยหรือท าลายมูลค่า เมื่อกิจการให้ความส าคัญกับ
การขยายธุรกิจ (scaling) ผ่านการขยายพื้นที่เป็นตัวขับ
เคลื่อนหลักเชิงกลยุทธ์ของดีล แทนการใช้วิธีขับเคลื่อนด้วย
ความสามารถ

ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ซื้อมักประเมินค่าความส าเร็จนอกตลาดตาม
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ในประเทศของตนต่ าเกินไป และ
ประเมินค่าขีดความสามารถที่มีอยู่สูงเกินไป

ถึงเวลาที่ธุรกิจที่งบดุลมีเสถียรภาพลงทุนเพื่อรีเซ็ตมูลค่าและ
ควบรวมกิจการเพื่อใช้ความสามารถที่จ าเป็นในการสร้าง
ผลตอบแทนระยะยาว ทั้งนี้ dealmaker ควรให้ความส าคัญ
กับการด าเนินการ ดังต่อไปนี้

1 เชื่อมโยงการสร้างมูลค่ากับกลยุทธ์และกฎระเบยีบ
อย่างชัดเจน และปฏิบัติตามวิธี/พิมพ์เขียวที่
สอดคล้องกันเพื่อเลือก ด าเนินการ และบูรณาการ
เข้ากับการควบรวมกิจการ

2
เมื่อใช้มุมมองด้านความสามารถ ให้ตรวจสอบให้
แน่ใจว่าได้น าไปใช้ตั้งแต่ต้นจนจบ รวมถึงสมมติฐาน
ของดีล ล าดับความส าคัญในการด าเนนิการ การ
ระดมทุน และการริเริ่มการเปลี่ยนแปลง

3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า dealmaker ทุ่มเทเวลาและ
ความพยายามในการท าความเข้าใจว่า องค์ประกอบ
ใดของวัฒนธรรม บรรทัดฐานทางธุรกิจ และ
แนวทางปฏิบตัิของตลาดที่จ าเป็นในการขับเคลื่อน
กลยุทธ์ด้านบุคลากร

4 เปิดเผยมูลค่าจากข้อมูลอย่างต่อเนือ่ง ซึ่งรวมถึงจาก
บุคคลที่สาม ตลอดวงจรอายุของดีล

5
พิจารณาว่า ESG สามารถยกระดับคุณค่าทั้งในตลาด
ทุนและการก าหนดราคาและต าแหน่งของสินค้าและ
บริการได้อย่างไร

6 ลงทุนอย่างเหมาะสมในการบรูณาการ ซึ่งการ
วิเคราะห์ของเราระบุว่า การใช้จ่าย 6% หรือ
มากกว่าของมูลค่าดีลในการบูรณาการถือว่า เป็น 
‘sweet spot’ ในการสร้างผลตอบแทน
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เศรษฐกิจดจิิทัล
เปิดรับการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่ดิจิทัลเพ่ือขับเคล่ือนธุรกิจ
ด้วยข้อมูลเชิงลึก ลดความเส่ียง และเท่าทันการเปลี่ยนแปลง

11

กรณีศึกษา
Human-led and tech-powered PwC เปลี่ยนรูปแบบบริการที่ใช้ร่วมกันของ BHP ให้เป็นธุรกิจ
เดียว จากการท างานทั่วโลกกับบคุลากร วัฒนธรรม และเทคโนโลยีของ BHP PwC ได้ใช้และวิเคราะห์
กระบวนการแบบ end-to-end ของ BHP เพื่อระบุโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพและการท างาน
อัตโนมัติทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ด้วยการวิเคราะห์กระบวนการของ BHP ท าให้ PwC ค้นพบ
ความผันแปรและโอกาสในการลดของเสีย ส่งผลให้มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพการท างานใน
แนวหน้าดีขึ้น

การลงทุนเพื่อปฏิวัติดิจิทัล เป็นเร่ืองเร่งด่วนในปจัจุบนั 
เนื่องจากวิธีการ สถานที่ และเหตุผลการท างานได้
เปลี่ยนแปลงไปแลว้ การเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่ดิจิทัล
เป็นปัจจัยส าคัญในการฟื้นตัว (resilience) ความยืดหยุ่น 
(flexibility) และประสิทธิภาพ (efficiency) ทางเศรษฐกิจ
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่
ดิจิทัลจึงจ าเป็นเพื่อเปลี่ยนการด าเนินงานให้มีความได้เปรียบ
ในการแข่งขันและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง

ระยะเวลาของการปรับใช้ การเปลี่ยนผ่าน และการส่งมอบ
ดิจิทัลในช่วงไม่กี่ปทีี่ผ่านมา มีความเร่งด่วนและก้าวหนา้อย่าง
ทวีคูณ แม้ว่าบางบริษัทสามารถเผชิญกับความท้าทายได้
ดีกว่าบริษัทอื่น แต่ก็ยังมีพื้นที่ส าหรับการพัฒนาเสมอ ใน
เอเชียแปซิฟิก 79% ของ CEO หันมาให้ความส าคัญด้าน
การลงทุนในช่วงสามปขี้างหนา้กับการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล 
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจต้องด าเนินการทันทีเพื่อคว้าโอกาสโดยใช้
แนวปฏิบัติและเทคโนโลยีดิจิทัลในส่วนที่ส าคัญที่สุดของ
ห่วงโซ่คุณค่า ณ จุดและเวลาที่เหมาะสม การเปลี่ยนผ่าน
ทางดิจิทัลและเทคโนโลยีไม่ควรเป็นความพยายามแบบ 
one-size-fits-all และให้ขึ้นอยู่กับความต้องการในการลงทนุ 
ทักษะด้านดิจิทัล และข้อจ ากัดในการด าเนนิงานของธุรกิจ
เป็นส าคัญ

การเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่ดิจทิัล ช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ 
สามารถน าเสนอคุณค่าที่แตกต่างให้กับลูกค้า ซัพพลายเออร์ 
และพนักงาน หนึ่งในสามของบริษัททั่วเอเชียแปซิฟิก 
คาดการณ์ ที่จะสร้างรายได้กว่า 30% จากผลิตภัณฑ์และ
บริการด้านดิจิทัลภายในป ี2566 โดยรัฐบาลได้ตระหนกัถึง
ความส าคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลมากข้ึนเร่ือย ๆ ในฐานะตัว
ขับเคลื่อนหลักในการแข่งขันระดับองค์กรและระดับประเทศ 
หลายพื้นที่ในเอเชียแปซิฟิกได้ออกกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง
ไปสู่ระบบดิจิทัลระดับประเทศ เพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถ
และการลงทุน เช่น Smart Nation 2025 Blueprint ของ
สิงคโปร์ digital economy blueprint ของมาเลเซีย 
roadmap ของอินโดนเีซีย และ Smart City Blueprint ของ
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง กลยุทธ์เหล่านี้ เป็นพื้นฐานและ
สัญญาณการยอมรับอย่างกวา้งขวางในระดับรัฐบาลว่า 
เศรษฐกิจดิจิทัลที่เฟื่องฟูช่วยสร้างความเท่าเทียมทางสังคม 
สร้างอนาคตที่มีความยืดหยุ่น และท าให้เกิดการผสาน
ความสามารถระหว่างองค์กรส าหรับความร่วมมือและการ
ลงทุนข้ามพรมแดน
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https://www.pwc.com.au/consulting/digital-transformation/digital-global-business-services/delivering-the-new-equation-in-bhp-transformation.html
https://www.pwc.com/gx/en/ceo-survey/2021/reports/pwc-24th-global-ceo-survey.pdf
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prAP48347921
https://www.smartnation.gov.sg/
https://www.epu.gov.my/sites/default/files/2021-02/malaysia-digital-economy-blueprint.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/event/772211/files/session-1-nyoman-adhiarna-rev.pdf
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การน าดิจิทัลมาใช้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

การเปิดรับโอกาสทางดิจทิัลตั้งแต่ระบบอัตโนมัติ 
(automation) ไปจนถึงเทคโนโลยอุีบตัิใหม่ (emerging 
technology) มีความจ าเป็นเพื่อตอบสนองต่อความซับซ้อน
และการแข่งขันที่สูงขึ้น ดิจิทัลสามารถช่วยให้ธุรกิจและ
รัฐบาลสามารถรับมือกับการขาดดุลยภาพทางตลาด 
(disequilibrium) เนื่องจากคุณภาพของข้อมูลที่ดีขึ้น ข้อมูล
เชิงลึกที่มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น และกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งช่วยส่งเสริมสมรรถนะของโมเดล
ธุรกิจใหม่ ๆ และสร้างกระแสรายได้ใหม่

การเปลี่ยนผ่านธรุกิจไปสู่ดิจิทัล (digital transformation) 
ที่ประสบความส าเร็จ เป็นส่วนส าคัญของกลยุทธ์ขององค์กร 
และต้องเป็นไปตามความคาดหวังของตลาด ลูกค้า และ
พนักงาน แม้จะมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ดจิิทัลเกือบ
ทุกด้านขององค์กร (ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์และกระบวนการไป
จนถึงวัฒนธรรมและรูปแบบการด าเนนิงาน) สิ่งส าคัญ คือ 
ต้องเข้าใจและจัดล าดับความส าคัญของพื้นที่ภายในธรุกิจที่
จะเพิ่มการน าเสนอคุณค่าสูงสุดและเพิ่มความเก่ียวขอ้งของ
ตลาด แผนงาน และการรายงาน ESG สามารถสร้างความ
น่าสนใจได้ด้วยข้อมูลและการวิเคราะห์คุณภาพสูงเพื่อใช้ใน
การเปรียบเทียบ (benchmarking) ท าให้สามารถตัดสินใจ
ได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น และลดภาระในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายของห่วงโซ่
อุปทานสามารถจัดการได้โดยการใช้เทคโนโลยีอย่าง
รอบคอบ

บุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยี เป็นสิ่งจ าเปน็ในการ
ขับเคลื่อนและสนบัสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจทิัล ปัญหา
การขาดแคลนผู้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีในปจัจุบนั
สามารถแก้ไขได้ด้วยการยกระดับทักษะ (upskilling) และ
การเพิ่มทักษะ (reskilling) ทางดิจิทัล

กรณีศึกษา
การขนส่งสินค้าทางเรือ เป็นส่วนส าคัญของการค้าระหว่างประเทศ แต่ประสบปัญหาความแออัด
ของท่าเรือและการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ การประสานงานด้านการจัดส่ง ซึ่งคิดเป็น 90% ของ
สินค้าที่ซื้อขายกันทั่วโลก จึงเป็นงานที่ต้องอาศัยการร่วมมือกันจากหลายส่วน จากความท้าทายนี้ 
ทีมข้ามสายงานและเครือข่ายทั่วโลกจาก PwC ได้แนะน าแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนนุการสร้าง 
Global Shipping Business Network ซึ่งขับเคลื่อนโดยบล็อกเชน แพลตฟอร์มนี้ ช่วยลดเวลาใน
การด าเนินการขนส่งสินค้า โครงการนี้แสดงให้เห็นว่า ปัญหาที่ยากล าบากนัน้ ต้องการความ 
สามารถที่หลากหลายและความมุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งในการท างานร่วมกัน
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ซึ่งอาจเป็นปจัจัยที่สร้างความแตกต่างให้กับองค์กร และ
สามารถปลดล็อกประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการ
ด าเนินงานได้ นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสส าหรับรัฐบาลที่จะ
มีบทบาทในการขับเคลือ่นวาระการพัฒนาทักษะผ่าน
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

สุดท้ายนี้ การจัดการวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงเปน็
รากฐานของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลให้ประสบ
ความส าเร็จ ตัวอย่างเช่น พนักงานจะต้องน าวธิีการ
ท างานแบบใหม่ที่ผสมผสานทักษะทางเทคโนโลยมีาใช้ 
และผู้น าธุรกิจต้องเปิดรับแนวคิดดิจิทัลอย่างเต็มที่โดย
ยอมรับการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (data-driven 
decision making) และเพิ่มการรับรู้ในโลกไซเบอร์ 
(cyber awareness) การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงต้องอาศัย
การจัดล าดับความส าคัญขององค์กรและโปรแกรมการ
จัดการการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน

ต่อไปนี้ การตั้งค าถามเก่ียวกับดิจิทัลจะไม่ใช่ค าถามว่า
ดิจิทัลสามารถสร้างคุณค่าได้หรือไม่ แต่จะเป็นค าถามที่ว่า 
‘ดิจิทัลจะเพิ่มความยืดหยุ่นและความคล่องตัวได้
อย่างไร และลดความเสี่ยงในการรักษาความปลอดภัย
ทางไซเบอร์และความเปน็ส่วนตัวของข้อมูลใน
สภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนมากขึ้นได้อย่างไร’

ส าหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การเปิดรับการปฏิวัติทาง
ดิจิทัล (digital revolution) ถือเป็นโอกาสในการเติบโต
ด้านดิจิทัลในอนาคต การก้าวสู่โอกาสนี้ ท าให้ธุรกิจและ
รัฐบาลต้องรับมือกับความท้าทายในปจัจุบนั และสร้าง
ความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการมีส่วนร่วมในเชิงรุก
กับความท้าทายในอนาคต

https://www.pwc.com/gx/en/services/legal/case-study-digital-transformation-global-shipping.html
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ความท้าทายของก าลังแรงงานในวันนี ้มีความสลับซับซ้อน 
และต้องอาศัยความร่วมมือจากนายจา้งมากกว่าที่คาดไว้ ซึ่ง
ลูกจ้างทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก าลังทบทวนชีวติของ
ตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชีวิตการท างาน รวมถึงการย้าย
งานใหม่ของบุคลากรมากความสามารถก็อยู่ในระดับสูงเปน็
ประวัติการณ์ นอกจากนี้ ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศ
อ่ืนที่ไม่ใช่ประเทศต้นก าเนดิของตนกว่าหลายพันคน ยังคง
ย้ายที่ปักหลักไปในประเทศอ่ืน ๆ อย่างต่อเนื่อง — โดยใน
บางพื้นที่พบเห็นจ านวนชาวต่างชาติเหล่านีน้อ้ยลง ในขณะที่
พื้นที่อื่น ๆ มีจ านวนสูงขึ้น นอกจากนี้ ประชากรในประเทศ
จ านวนมากต่างพากนักลับบา้น และแรงงานกว่าหลายล้านคน 
ก็ตัดสินใจลาออกหรือเปลี่ยนงาน ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการความ
ยืดหยุ่นในการท างาน ในลักษณะที่ไม่เคยเรียกร้องหรือได้
รับมาก่อน   

ข้อมูลจากรายงานผลส ารวจ Asia Pacific Workforce 
Hopes and Fears Survey ของ PwC ระบุว่า ดุลอ านาจ
ระหว่างลูกจ้างและนายจ้างก าลังเปลี่ยนไป โดยลูกจ้าง
ต้องการท างานที่มีความหมาย เพื่อแสดงออกถึงความเป็น
ตัวตนที่แท้จริงในที่ท างาน และต้องการได้รับความไวว้างใจ
จากนายจ้าง รวมไปถึงได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมแต่การ
เพิ่มผลตอบแทนเพื่อรักษาและดึงดูดบุคลากรมากความ 
สามารถเพียงอย่างเดียวนั้น ถือเป็นแนวทางที่ไม่ยั่งยืนในระยะ
ยาว โดยลูกจ้างต่างคาดหวังให้องค์กรมีความโปร่งใส ความ
เท่าเทียม และความยืดหยุ่นในที่ท างานมากขึ้น 

และในปัจจุบันที่องค์กรต้องบริหารกลุ่มคนถึงสีรุ่่นในสถานที่
ท างาน นายจ้างต้องเผชิญกับความท้าทายในการท าความ
เข้าใจและตอบสนองต่อความคาดหวังที่หลากหลายของ
พนักงาน โดยพบว่า หนึ่งในสามของแรงงาน มีแผนที่จะขอขึ้น

ก าลังแรงงาน
ทบทวนการยกระดับทักษะแรงงาน ยอมรับความยืดหยุ่น และส่งมอบงานท่ี
ขับเคล่ือนด้วยเป้าหมายเพ่ือสร้างความไว้วางใจ
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เงินเดือนในอีก 12 เดือนข้างหน้า และหนึ่งในห้า ตั้งใจจะเปลี่ยน
นายจ้างใหม่ ซึ่งผลลัพธ์เหล่านี้ ประกอบกับความท้าทายอื่น ๆ ที่
เกิดขึ้นทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จะเปรียบเสมือนสัญญาณ
เตือนที่ท าให้บริษัทต้องตื่นตัวเพื่อแก้ปญัหาก่อนที่จะสายเกินไป 
ซึ่งส่วนใหญ่ก าลังเผชิญกับการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะและ
ความสามารถมาเป็นเวลาหลายปแีล้ว    

ทั้งนี้ การเป็นผู้น าองค์กรที่ขับเคลื่อนแรงงานในวันนี ้จ าเป็นต้อง
อาศัยแนวทางยึดคนเปน็ศูนย์กลางมากข้ึน โดยต้องท าหน้าที่เป็น
ตัวแทนของคนภายในองค์กรที่เปิดกว้าง ยอมรับความแตกต่าง 
รวมถึงเชื่อมั่น และให้อ านาจแก่ลูกจ้าง รวมไปถึงเปิดรับความ
ร่วมมือและมีความเข้าอกเข้าใจผู้อ่ืน ดังนั้น การมีโครงสร้าง
องค์กรแบบล าดับชัน้ จึงเป็นสิ่งที่ล้าสมัยและไม่มีประสิทธิภาพ
อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม การศึกษาได้ระบุถึง ความไม่สมดุล
ระหว่างประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร (ซีอีโอ) และบุคลากรภายใน
องค์กรเก่ียวกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงของแรงงาน โดยรายงาน
ผลส ารวจ Asia Pacific CEO Survey ของ PwC ได้ส ารวจความ
คิดเห็นของซีอีโอเกี่ยวกับภัยคุกคามอันดับต้น ๆ (ความเสี่ยงด้าน
สุขภาพ ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ ความผันผวนของระบบ
เศรษฐกิจมหภาค การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความ
ขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ และความเหลื่อมล้ าทางสังคม) ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของบริษัท โดยพบว่า ยกเว้นความ
เสี่ยงด้านความเหลื่อมล้ าทางสังคม พวกเขาส่วนใหญ่แสดงความ
กังวลเก่ียวกับผลกระทบในระยะเวลาอันใกล้ต่อรายได้ของบริษัท 
ส าหรับการดึงดูดและรักษาบุคลากรมากความสามารถ พบว่ามี
ความกังวลน้อยกว่า ในบริบทของการส่งมอบการเติบโตของ
รายได้ในระยะสั้น
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เสียงของลูกจ้างมีความหมายมากขึ้น และนายจ้าง
จ าเป็นที่จะต้องรับฟัง วัฒนธรรมและค่านิยมของ
องค์กร ต้องสอดคล้องกับก าลังแรงงาน มิฉะนั้น 
คนจะออกเสียงด้วยเหตุผล ความรู้สึก และในที่สุด
คือการก้าวออกมา

นอราห์ เซดดอน
หัวหน้ากลุ่มธุรกิจคนและองค์กร

PwC ประจ าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และประเทศออสเตรเลีย

https://www.pwc.com/gx/en/about/pwc-asia-pacific/hopes-and-fears-2022.html
https://www.pwc.com/gx/en/about/pwc-asia-pacific/ceo-survey-2022.html
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ส่งมอบวัตถุประสงค์ทางสังคม (ESG) 

เงิน มีความส าคัญ แต่ความหมายของการใช้ชีวิตก็เช่นกนั แม้
ลูกจ้างจะต้องการได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม แต่พวกเขาก็
ให้คุณค่ากับปัจจัยอ่ืนด้วย ซึ่ง 64% ต้องการท างานที่ให้
ความรู้สึกเติมเต็ม และมีความหมาย และ 62% ต้องการ
เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงในที่ท างาน ในขณะที่บริษัท
ต่าง ๆ เปิดรับการเปลี่ยนแปลงด้าน ESG พวกเขาสามารถใช้
ประโยชน์จากแนวคดินี้มากข้ึน เพื่อเสริมสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดึงดูดแรงงานทักษะ
เฉพาะทาง ซึ่งหนึ่งในวิธทีี่จะสร้างความหมายและเติมเต็มชีวิต
พนักงานได้อย่างทรงพลังที่สุด คือ ต้องสร้างการเชื่อมต่อ
ระหว่างสิ่งที่ผู้คนท าทุกวัน และวัตถุประสงค์ทางสังคมที่ชัดเจน 
ธุรกิจที่ประสบความส าเร็จ จะมีความชัดเจนในสิ่งที่ลูกจ้าง
ต้องการ ด้วยการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึกของลูกจ้าง 
การแบ่งกลุ่มคน และจัดล าดับความส าคัญของแผนปฏิบตัิการ
ส าหรับคนกลุ่มหลัก นอกจากนี้ พวกเขาจะขับเคลื่อนแนวคิด
ESG ให้เกิดขึ้นจริง โดยสื่อสารความส าคัญของแนวคิดให้แก่คน
ของพวกเขา ตลอดจนเชื่อมโยงเข้ากับเปา้หมาย และวางแผน
บทบาทของพนักงานที่มีต่อการด าเนินตามแนวคิด ESG เหล่านี้ 
หากบริษัทมีการส่งเสริมสิ่งที่ได้ท าส าเร็จไปแล้ว ลูกจ้างจะ
สามารถมองเห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นว่า วัตถุประสงค์ของ
องค์กรนั้นสอดคล้องกับค่านยิมของตนเองอย่างไร

เปิดรับความยืดหยุ่นและความไว้วางใจ

การท างานแบบยืดหยุ่น กลายเป็นเทรนด์การท างานรูปแบบ
ใหม่ขององค์กร โดย 90% ของแรงงานในภูมิภาคเอเชยี
แปซิฟิก สนับสนุนการท างานแบบทางไกล หรือแบบ
ผสมผสาน ซึ่งในอนาคตที่การท างานแบบผสมผสาน
กลายเป็นบรรทัดฐาน การปรับสมดุลความเสี่ยงด้านการ
รักษาลูกจ้างจะเป็นสิ่งส าคัญ และการแก้ปัญหาแบบเผด็จการ 
— เช่น การก าหนดวันเข้าที่ท างานแบบเฉพาะเจาะจง — มี
แนวโน้มที่จะล้มเหลว ในทางกลับกัน การให้อ านาจลูกจ้างได้
มีส่วนในการตัดสินใจถึงรูปแบบของการท างานและเมื่อไหร่ 
จะตอบโจทย์ความต้องการของลูกจ้างมากกวา่ — โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ลูกจ้างที่มีทักษะที่เป็นที่ต้องการ และมีอ านาจ
ต่อรองกับนายจ้าง บริษัทต้องไม่ มองข้าม 38% ของลูกจ้างที่
ไม่สามารถท างานแบบผสมผสาน ซึ่งมีส่วนร่วมกับองค์กรใน
ระดับที่น้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด และยังมีความรู้สึกพอใจน้อย
กว่าลูกจ้างที่สามารถท างานจากที่บา้นได้ หัวใจส าคัญ คือ 
ผู้น าองค์กรต้องเข้าใจถึงความต้องการของพนกังานของตน 
และเปิดโอกาสให้พวกเขาได้มีส่วนในการก าหนดวธิีการ
ท างานของตนเอง ท้ายที่สุดแล้ว ผู้น าองค์กรจะต้องไว้วางใจ
และมอบอ านาจให้คนของตนได้ตัดสินใจในสิ่งที่ดีที่สุดส าหรับ
พวกเขาและบริษัท ซึ่งจะน าไปสู่การเปน็หุ้นสว่นกันที่ลงตัว

การวางแผนก าลังแรงงาน

พนักงานจ านวนมากก าลังมองหาแผนอาชีพในระยะสั้นถึง
ระยะกลาง (หนึ่งถึงสองป ีหรือ สามถึงห้าปี) ในขณะเดียวกัน 
ยังคาดหวังว่านายจ้างจะช่วยอบรมทักษะด้านดิจิทัลและ
ทักษะทางเทคนิคที่จ าเป็น เพื่อประสบความส าเร็จในระยะ
ยาว เมื่อลูกจ้างและนายจ้างบรรลุข้อตกลงร่วมกัน การเสริม
ทักษะถือเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถเห็นผลตอบแทนที่แท้จริงใน
ระยะสั้นถึงระยะกลาง แต่บ่อยครั้งที่บริษัทมองการยกระดับ
ทักษะเป็นเร่ืองของการแก้ปัญหาช่องว่างทางทักษะในระยะ
สั้น แทนที่จะเป็นวิธีพัฒนาความสามารถในการแข่งขนั
เชิงกลยุทธ์ของก าลังแรงงาน ส าหรับการเตรียมพร้อมก าลัง
แรงงานในโลกอนาคต นายจ้างควรต้องพิจารณาทักษะที่
จ าเป็นแบบองค์รวม (จากลูกจ้างและบริษัท) ในระยะยาว 
จากนั้นออกแบบโปรแกรมการเพิ่มพูนทักษะที่จะเปน็
ประโยชน์ร่วมกันแก่ทั้งสองฝา่ย 

มุมมองท่ีไม่เชื่อมต่อกันนี้ชี้ให้เห็นถึงโอกาสที่
ส าคัญ โดยวิธีที่ผู้น าตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของก าลังแรงงานที่เปลี่ยนไป จะมี
บทบาทส าคัญในการก าหนดความส าเร็จ
เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว ซึ่งการตอบสนองท่ี
เชื่อมโยงกันเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ทักษะ การประยุกต์ใช้การท างานแบบ
ผสมผสาน และส่งมอบวัตถุประสงค์ทางสังคม 
(ESG) จะเป็นหัวใจที่ส าคัญ

https://www.strategy-business.com/article/In-the-shift-to-hybrid-work-dont-overlook-your-in-person-workforce?utm_source=social&utm_medium=li&utm_campaign=inhouse-workforce&utm_id=workforce
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ความก้าวหน้าในระดับภูมิภาคต่อเปา้หมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ยังคงเป็นความท้าทาย
ส าหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก วิกฤตการณ์ ผลกระทบของ
การพัฒนาเศรษฐกิจที่พึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบเดิม และ
ความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีอย่างต่อเนือ่ง ท าให้เอเชีย
แปซิฟิกยังห่างไกลจากการบรรลุเป้าหมาย SDG ดังนั้น ESG 
จึงไม่เพียงแค่มีความส าคัญ แต่ยังเป็นตัวสร้างความแตกต่าง
ในเป้าหมายร่วมกันของสังคมเพื่อเร่งความก้าวหนา้ใน
ประเด็นที่ซับซ้อนและมีความเก่ียวข้องกัน การด าเนินธุรกิจ
ตามหลัก ESG อย่างชาญฉลาด จะช่วยสร้างโลกให้ดีขึ้น
กว่าเดิม ซึ่งเป็นข้อพิจารณาหลักที่ขับเคลื่อนการตัดสินใจ
ในห่วงโซ่อุปทาน การเติบโตขององค์กร การน าดิจิทัลไปใช้ 
กับแรงงาน ผลกระทบทางสังคมโดยรวม และการลงทุนที่
เก่ียวข้อง การเปลี่ยนมุมมองว่า ESG เป็นการฝึกการรายงาน
ที่เน้นเร่ืองการลดความเสี่ยง เป็นการมองว่า เป็นโอกาสใน
การสร้างมูลค่าที่ส าคัญตลอดวงจรธุรกิจ

ธุรกิจที่แสดงให้เห็นความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วต่อเป้าหมาย
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งได้รับการสนับสนนุจากข้อมูล
และการก ากับดูแลที่โปร่งใส จะมีความแตกต่างกัน ความ
แตกต่างนี้ สามารถเห็นได้ไม่เฉพาะในการประเมินมูลค่าของ
บริษัทมหาชนและบริษัทเอกชนเท่านัน้ แต่ยังเห็นในการ
แข่งขันส าหรับผู้มีความสามารถที่มี ‘ความหมาย’ 
(วัตถุประสงค์ ความถูกต้อง และความเป็นอยู่ที่ดี) มีความ
ส าคัญในการเลือกนายจ้าง

นิวซีแลนด์

สิ่งแวดล้อม

แนวโน้มของผู้น าธรุกิจในเอเชียแปซิฟิกที่ให้ความส าคัญต่อ
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ยังไม่ลด
น้อยลง 60-69% ของ CEO ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มุ่งมั่นที่
จะตั้งเป้าหมายการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเปน็
ศูนย์ หรือความเป็นกลางทางคาร์บอน ซึ่งสูงกว่าคู่แข่งทั่วโลก 
9-13% ตามล าดับ ในขณะที่ความมุ่งมั่นในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของภาคธุรกิจและภาครัฐ
เพิ่มข้ึน ธุรกิจในเอเชียแปซิฟิกจ าเป็นต้องเร่งอัตราการลดการ
ปล่อยคาร์บอนต่อปลีง 13 เท่า เพื่อให้บรรลุ 15.2% ของ
อัตราทั่วโลก ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน
ในปี 2564 ได้ดีกว่าภูมิภาคอื่นทั่วโลก น าโดยออสเตรเลีย จีน 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ ไทย และ
เวียดนาม การด าเนินการร่วมกันระหว่างรัฐบาล ธุรกิจ และ
นักลงทุน รวมถึงการร่วมมือข้ามพรมแดนเพื่อให้การลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกด าเนินต่อไป ยิ่งไปกว่านัน้ หัวใจส าคัญ
ของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ต้องอาศัยนวัตกรรมของ
ธุรกิจในการขับเคลื่อนการเปลีย่นผ่านทางเศรษฐกิจที่ยุติธรรม
และหมุนเวียนด้วยวงจรชีวิตผลิตภัณฑท์ี่ยาวนานขึ้น (เช่น 
การลดการใช้วัตถุดิบ) นวัตกรรมที่ก าหนดเป้าหมาย และ
โมเดลธุรกิจที่อิงกับบริการ มีศักยภาพที่จะสร้างมูลค่า 
มากกว่า 324 พันล้านดอลลาร์สหรัฐของผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกและสร้างงานจ านวน 1.5 ล้านงาน
ในสองทศวรรษข้างหน้า

ในขณะเดียวกัน มีแรงกดดันเพิ่มข้ึนจากหน่วยงานก ากับดูแล 
นักลงทุน และ ผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน ซึ่งเรียกร้องให้ธุรกิจต่าง ๆ แสดงความ
คืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกสุทธิเป็นศูนย์อย่างชัดเจน พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพและประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
อ่ืน ๆ การเคลื่อนไหวของผู้ถือหุ้น (stakeholder 
capitalism) ก าลังเพิ่มข้ึนอย่างมากในเอเชียแปซิฟิก เพื่อเพิ่ม
แรงกดดันในการด าเนินการที่น าไปสู่การปฏิรูปกฎระเบียบ
และธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เมื่อมีการออกกฎระเบียบเก่ียวกับ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประเด็นที่มีแนวโนม้ที่จะได้รับ
ผลกระทบ คือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้ Scope 3 
การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาด ห่วงโซ่
อุปทาน และการเปลี่ยนแปลงสู่ความเปน็ดิจิทัล 
(digitalisation) ‘มูลค่า’ ก าลังค่อย ๆ พัฒนา สอดคล้องกับ
ความสมบูรณ์ของทุนนยิมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ธุรกิจที่ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบและสอดคล้องกับกฎหมายจัดหมวดหมู่ธุรกิจ
สีเขียวของสหภาพยุโรป (EU taxonomies) ก าลังสร้างความ
แตกต่างจากคู่แข่ง และดึงดูดมูลค่าตลาดมากข้ึนที่ 20-30%

สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
เร่งสร้างความก้าวหน้าในการจัดล าดับประเด็นความส าคัญด้าน ESG 
เพ่ือสร้างความแตกต่างในตลาดส าหรับเงินทุนและบุคลากรท่ีมีความสามารถ
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สังคม

ปูมหลังทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจโลกที่ปัน่ปว่นในเอเชีย
แปซิฟิก ก าลังสร้างความไม่แนน่อนและตอกย้ าความเหลื่อมล้ า
ในประเทศต่าง ๆ ประกอบกับพลวัตในกลุ่มผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 
รวมถึงลูกจ้าง นายจ้าง และแรงงานในห่วงโซ่อุปทาน ธุรกิจ
ต่าง ๆ ต้องเผชิญกับทั้งความท้าทายและโอกาสอย่างมี
นัยส าคัญ: การสร้างโมเดลธุรกิจแบบมีส่วนร่วม (inclusive 
business model) โดยที่ยังคงจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์และบริการ
ของตน ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่า หากผู้บริโภคมีข้อมูลที่
ถูกต้อง พวกเขายินดีที่จะจ่าย premium ส าหรับผลิตภัณฑ์
และบริการที่ยั่งยืน ดังนั้น จึงไม่ควรค านึงถงึผลกระทบทาง
สังคมแยกต่างหาก การพิจารณาถึงวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
กลุ่มเปราะบาง และสวัสดิการของชุมชนท้องถิ่น จะต้องเป็น
ศูนย์กลางของวงจรชีวิตการพัฒนาผลิตภัณฑ ์โดยมีล าดับ
ความส าคัญสองประการ ประการแรก ธุรกิจที่ด าเนินการใน
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ยังต้อง
พิจารณาถึงวิธีการส่งมอบการเปลี่ยนผ่านที่เปน็ธรรม (Just 
Transition) ซึ่งสร้างความมั่นใจในโอกาสที่ครอบคลมุส าหรับ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการ
เปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมที่ปล่อยก๊าซคาร์บอน ประการที่สอง 
ธุรกิจที่ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ทางสังคมของพวกเขา
สามารถใช้สิ่งนี้เป็น ‘คุณค่า’ ส าหรับส่งมอบให้แก่ลูกจ้าง ซึ่ง
เป็นสิ่งส าคัญในการดึงดูดและรักษาผู้มีความสามารถซึ่งก าลัง
เลือกนายจ้างที่มีกิจกรรมสอดคล้องกับจิตส านกึสาธารณะของ
พวกเขา ไม่ใช่แค่ค่าตอบแทนเท่านัน้

ธรรมาภิบาล

ในเอเชียแปซิฟิก ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ล าดับ
ขั้นของความไวว้างใจกลับพลิกผัน รัฐบาลได้รับความเชื่อถือ
มากกว่าธุรกิจ เมื่อต้องเผชิญกับความนา่เชื่อถือที่ลดนอ้ยลง 
ธุรกิจต่าง ๆ ต้องการข้อมูลคุณภาพสูง ที่มีความโปร่งใส 
สมรรถนะ และมาตรฐานในระดับที่เหมาะสมเพื่อเรียกความ
มั่นใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีกลับมา รวมถึงพนักงานและ
นักลงทุน อย่างไรก็ตาม การด าเนินการด้านความไว้วางใจ
และความโปร่งใส ยังขาดความชัดเจน ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบทางสังคมยงัคงกระจัดกระจาย 
ไม่สมบูรณ์ และยากที่จะระบุแหล่งที่มาและวเิคราะห์ ซึ่งท าให้
เกิดค่าฐาน (baseline) ส าหรับการปรับปรุงและการรายงาน
เป้าหมาย และความท้าทาย รัฐบาลและหน่วยงานก ากบัดูแล
ทั่วโลก ยังคงขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบยีบที่เน้น
การด าเนินการและห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค โดยเฉพาะในด้าน
แรงงาน ผลกระทบทางสังคม และสิทธิมนุษยชน ธุรกิจที่มี
ความโปร่งใสและข้อมูลในส่วนนี ้รวมถึงผู้ที่เข้าใจและ
ด าเนินการตามสภาพแวดล้อมการก ากับดูแลระดับโลกที่มี
การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง ก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งนี ้
เพื่อเข้าถึงเงินทุนภายใต้เงื่อนไขที่เปน็ประโยชนแ์ละสร้างความ
ไว้วางใจกับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย

อินโดนีเซีย

https://www.edelman.com/research/record-trust-gains-in-asia-are-undermined-by-japan
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จาก ‘เจตนาท่ีดี’ สู่ ‘การสร้างคุณค่า’

ความสนใจต่อประเด็น ESG ที่เพิ่มขึ้นเป็นวงกว้างทั่วทั้งภูมิภาค สร้างโอกาสที่ส าคัญในการใช้ ESG เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความ
ยืดหยุ่นทางธุรกิจ แผนงานรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และวิสัยทัศน์เพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่ดิจิทัล ธุรกิจที่เร่ง
จัดการเรื่องความโปร่งใสจะสร้างความโดดเด่นและความแตกต่างทางการตลาดได้ดีกวา่ และมีความสามารถในการจัดการ
ผลกระทบด้านสภาพภูมิอากาศและประเด็นทางสังคมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ผู้น าควรมีความมุ่งมั่นและด าเนนิกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ
และปฏิบัติได้จริง:

ตระหนักถึงความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าและดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถ

การเปลี่ยนผ่านไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเปน็ศูนย์ที่เร็วขึ้นได้อย่างมีนยัส าคัญ ท าได้ด้วย
การลงทุนจากภาคเอกชน ธุรกิจที่มีความมุ่งมั่นด้าน ESG และจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม มี
ต้นทุนที่ต่ ากว่าและโอกาสที่ดีกว่าจากนกัลงทุน และอาจได้รับสิทธิ์ในการตั้งราคาผลิตภัณฑ์และบริการของ
ตนในระดับที่ดีกว่า และดึงดูดและรักษาผู้มีความสามารถไว้ ผ่านการน าเสนอคุณค่าของพนักงาน

ใช้เครื่องมือด้านสภาพภูมิอากาศเพื่อท าความเข้าใจความเสี่ยง ลงทุนในระบบนิเวศข้อมูล 
(data ecosystem) และปรับเปลี่ยนพอร์ตลงทุน

80% ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทหนึ่ง ๆ มาจากกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างเพียง 20% ธุรกิจต้องมุ่งมั่นที่จะท าความเข้าใจและลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกผ่านการปรับพอร์ต
ลงทุนและการท างานในเชิงรุกตลอดห่วงโซ่อุปทาน บริษัทที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านดา้นพลังงานไปสู่
พลังงานสะอาด หรือกลุ่มธุรกิจที่อยู่บนเส้นทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเปน็ศูนย์อยู่แลว้ 
สามารถใช้ข้อมูลเพื่อค้นหาตัวท าปฏิกิริยาและตัวเร่งปฏิกิริยาได้ สิ่งส าคัญอีกอย่าง คือ การประเมินความ
เสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเสี่ยงทางกายภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เครื่องมือประเมินผลกระทบ จะรวบรวมข้อมูลทางเศรษฐกิจและการปฏิบัติงาน โดยก าหนดผลกระทบของ
การตัดสินใจ เช่น การเปลี่ยนแปลงพอร์ตลงทุนตามเกณฑ์ ESG รวมถึงการปล่อยมลพิษ การปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) แนวปฏิบัติด้านแรงงาน และสวัสดิการสังคม ล้วนช่วยให้ผู้น าตัดสินใจเชิง
กลยุทธ์ ท าความเข้าใจการแลกเปลี่ยน (trade-offs) และระบุโอกาส ระบบนิเวศข้อมูลที่เป็นระเบยีบและ
มีคุณภาพสูง ท าให้เกิดความมั่นใจและการรายงานที่ชัดเจน ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถปฏิบัติตามข้อก าหนด
ด้านกฎระเบียบได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มความตระหนักในความเสี่ยง และสร้างความไว้วางใจและความโปร่งใสให้กับ
ชุมชนและตลาด

ก าหนดวิสัยทัศน์ด้าน ESG เชื่อมโยงกับข้อเสนอด้านคุณค่าของพนักงาน และแสดงจุดยืนเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ

ESG คือตัวสร้างความแตกต่าง และยังเป็นวิธทีี่ธุรกิจสามารถรับรองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า ความต้องการของ
เขาได้รับการตอบสนอง จากการยอมรับและวิสัยทัศน์ไปสูก่ารน าไปปฏิบตัิและการด าเนนิการ ต้องอาศัย
ความเข้าใจสถานะ เป้าหมาย และวิธีการ การท าความเข้าใจในเร่ืองนี้และการสื่อสารกับลูกจ้างถึงสิ่งที่ก าลัง
ด าเนินการอยู่ จะช่วยให้ธุรกิจยอมรับตลาดแรงงานมากความสามารถที่มีการแข่งขันสูงและท าหนา้ที่เป็น
ตัวเร่งในการปรับวิสัยทัศน์ ทั้งนี้ วิสัยทัศน์จะช่วยในการพัฒนาคุณค่าของพนกังาน สนับสนุนรูปแบบการ
ด าเนินงานและโครงสร้างองค์กรที่จะน าไปสู่วตัถุประสงค์ จุดยืนสาธารณะเก่ียวกับค่านยิมทางสังคมที่
เก่ียวข้องมากที่สุดซึ่งเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ ์บริการ และคุณค่าของพนักงาน มีความส าคัญต่อการจัดการ
และรักษาความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี

การเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่ไปสู่ ESG ได้มาถึงแล้ว ความต้องการทางสังคมและโอกาสทางธรุกิจก าลังมาบรรจบกันเพื่อเปลี่ยนแปลง
วิธีที่บริษัทต่าง ๆ ออกแบบกลยุทธ์ ขับเคลื่อนประสิทธิภาพ สร้างความแตกต่างในตลาดการลงทุน และรักษาบุคลากรที่มี
ความสามารถไว้กับองค์กร ESG สามารถช่วยเปลี่ยนความไม่แนน่อนให้เปน็โอกาส ความซับซ้อนให้กลายเปน็ความชัดเจน และ
ปัญหาให้เป็นศักยภาพได้ ด้วยสิ่งนี้ เราสามารถก้าวไปข้างหนา้ด้วยความส าเร็จที่วัดผลได้ และสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนซึ่งกระตุ้นการ
เติบโตควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม

https://www.pwc.com/gx/en/services/sustainability/climate/accelerating-the-net-zero-transition-four-priorities-for-business.html
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ธุรกิจในเอเชียแปซิฟิกยังคงอยู่ในจุดเปลี่ยน
ที่ส าคัญ: ต้องเปลี่ยนจากการรายงาน
เพื่อท าให้ตน ‘ดูดี’ ไปสู่ความเชื่อที่มุ่งเน้น
การปฏิรูปไปสู่การสร้างมูลค่า ซึ่งรวมถึง
แนวคิดด้าน ESG และการสร้างสรรค์กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์และบริการ ‘เพื่อท าดี’ และ
ส่งมอบผลลัพธ์ที่ยั่งยนื

ออสเตรเลีย

ไอว่ี คัว
หัวหน้าส่วนงาน ESG ของ PwC ประจ าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก



PwC | Asia Pacific Time

ในช่วงระยะเวลาหลายปทีี่ผ่านมา เอเชียแปซิฟิกได้รับประโยชนจ์าก
ปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง อีกทั้งยังมีศักยภาพในการปรับตวัเพื่อเผชิญกับความ
ท้าทายต่าง ๆ ในอดีต นอกจากนี้ เศรษฐกิจที่ก าลังขยายตัวได้ช่วยยกระดับ
ความมั่งคั่งให้เกิดขึ้นทั่วทั้งภูมิภาค แต่อย่างไรก็ดี เมื่อเผชิญกับภัยคุกคามที่
ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและความไม่แนน่อนของโลกในปจัจบุัน ธุรกิจ
ในเอเชียแปซิฟิก จะต้องมีการตัดสินใจเชิงรุกที่มีความรอบคอบ รวมทั้งต้อง
วางแผนในเชิงกลยุทธ์มากข้ึน เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างเท่าเทียมและ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันและความยืดหยุ่นของภูมิภาค

ทั้งนี้ ความท้าทายของผู้น าธุรกิจ ถือได้ว่ามีความน่ากลัวไม่นอ้ย เพราะพวกเขา
จะต้องสร้างคุณค่าและผลลัพธ์ที่ยั่งยนืให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายซึ่ง
มีผลประโยชน์ที่ไม่สอดคลอ้งกันเสมอไป นอกจากนี้ พวกเขาจะต้องตัดสินใจ
อย่างรวดเร็ว เพื่อใช้เวลาและทรัพยากรอย่างเหมาะสม ซึ่งในการปฏิบัติเช่นนัน้
ได้ จ าเป็นที่จะต้องท าความเข้าใจถึงผลกระทบของสิง่ที่ก าลงัตัดสินใจตลอด
ห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด ความส าเร็จในโลกปัจจุบนั ต้องอาศัยผู้น าที่มีความกล้า 
ปรับตัว และพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็ว รวมถึงร่วมมือร่วมแรง และสร้างความ
ไว้วางใจและความยืดหยุ่น ตลอดจนให้ความส าคัญกับห่วงโซ่อุปทาน การ
เติบโตขององค์กรระดับภูมิภาค เศรษฐกิจดิจิทัล ก าลังแรงงาน และภูมิทัศน์
ของแนวคิด ESG โดยห้าเสาหลักทั้งหมดนี้ คือ ความท้าทายหลักส าหรับผู้น า 
แต่ในขณะเดียวกันก็เปน็โอกาสที่ยิ่งใหญ่ เพราะเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่จะ
สามารถสร้างความแตกต่างและผลกระทบที่ยั่งยืนได้

ในประวัติศาสตร์ แทบจะไม่เคยมีผู้น าธุรกิจใดที่ต้องรับมือกับความท้าทาย
จ านวนมากมายมหาศาลซึ่งเกิดขึ้นพร้อม ๆ กันและมีความซับซ้อนมากขนาดนี ้
เราก าลังเผชิญกับโลกแห่งความเปน็จริงใหม่ และหนทางข้างหนา้ที่เต็มไปด้วย
เส้นทางที่คดเคี้ยว ซึ่งตอกย้ าถึงความจ าเป็นในการร่วมมือกัน ดังนั้น ธุรกิจ
จะต้องพลิกโฉมเพื่อขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขนัและความเจริญ
รุ่งเรือง เพื่อน าพาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไปสู่อนาคต ในฐานะขุมพลังทาง
เศรษฐกิจที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนที่สุดในโลก

ถึงเวลาของเอเชียแปซิฟิกในการรับมือต่อโลกแห่งความเปน็จริงใหม่

เราต้องลงมือปฏิบัติเดี๋ยวนี!้
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