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PwC โชวรายไดป 2555 ทะลุ 3.15 หมื่นลานเหรียญสหรัฐฯ ตอกยํ้าความเปนเบอรหนึ่งในอุตสาหกรรม ท้ังสามธุรกิจ คาด

สัดสวนรายไดจาก developing market เพิ่มเปน 40% ในป 2560  

 

PwC เผยรายไดงวดป 2555 ทําสถิติใหม โต 8% จากปกอน ช้ีอเมริกา ตอ.กลาง แอฟริกา เติบโตแข็งแกรง สวนยุโรปยังโต

ตอแมมีวิกฤตหนี้ พรอมเผยจางพนักงานใหมกวา 2 หมื่นคนทําใหยอดพนักงานท่ัวโลกพุงกวา 180,000 คน 

 

PwC (ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส) บริษัทผูใหบริการทางดานการตรวจสอบบัญชี บริการใหคําปรึกษาทางดานภาษี และ

บริการใหคําปรึกษาทางธุรกิจรายใหญของโลก เปดเผยถึงผลการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทท่ัวโลกในรอบป 2555 (ส้ินสุด 

ณ 30 มิถุนายน 2555) วา ภาพรวมผลการดําเนินงานในปท่ีผานมาอยูในระดับท่ีแข็งแกรง โดยมีรายไดรวม 3.15 หมื่นลาน

เหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเปนอัตราเติบโตรอยละ 8 ถือเปนรายไดรวมสูงสุดเทาท่ีเคยมีมา และเปนครั้งแรกท่ีรายไดรวมของ

บริษัททะลุสามหมื่นลานเหรียญสหรัฐฯ 

 

ท้ังนี้ ผลประกอบการของบริษัทในภูมิภาคหลักมีการเติบโตท้ังหมด ไดแก ตะวันออกกลางและแอฟริกา (รอยละ 14.6) 

อเมริกาเหนือและแคริบเบียน (รอยละ 13.4) อเมริกากลางและอเมริกาใต (รอยละ 12.9) ยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก (รอย

ละ 8.3) และ เอเชีย (รอยละ 7.9) อีกท้ังมียังการเติบโตในทุกสายธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมตางๆ 

 

นาย เดนนิส แนลล่ี ประธาน บริษัท PricewaterhouseCoopers International Ltd กลาวถึงความสําเร็จของการดําเนินงานใน

ปท่ีผานมาวา “ความสามารถของเราในการเพิ่มรายไดในทุกๆตลาดหลัก ทามกลางสภาวะแวดลอมท่ีทาทายของเศรษฐกิจ

โลก ถือเปนบทพิสูจนความไววางใจของลูกคา ท่ีมีตอคุณภาพและบริการของ PwC รวมถึง ความรูความสามารถของบุคลากร 

และความเขมแข็งของเครือขาย PwC ท้ังหมด” 

 

ในสวนของรายไดจากตลาดท่ีกําลังพัฒนา (Developing markets) อยาง ตะวันออกกลางและแอฟริกา ท่ีมีอัตราการเติบโต

เพิ่มขึ้นถึงประมาณรอยละ 15 นาย แนลล่ีกลาววา ถือเปนส่ิงท่ีสะทอนใหเห็นถึงความมุงมั่น และการเพิ่มการลงทุนในภูมิภาค

อยางตอเนื่อง ของเครือขาย PwC ขณะเดียวกัน PwC ในเอเชีย ก็ยังรักษาการเติบโตของรายไดรวมท่ีแข็งแกรงไวท่ีประมาณ

รอยละ 8 

 



ในปจจุบัน รายไดจากตลาดท่ีกําลังพัฒนาคิดเปนรอยละ 20 ของรายไดรวมท่ัวโลกของPwC และภายในป 2560 บริษัทคาด

วาจะสามารถเพิ่มสัดสวนรายไดจากตลาดนี้เปนรอยละ 40 ได 

 

นาย ศิระ อินทรกําธรชัย ประธานกรรมการบริหารและหุนสวน PwC ประเทศไทย กลาววา ไทยถือเปนสวนหนึ่งของเครือขาย 

PwC ท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีทําใหรายไดรวมของบริษัทในเอเชียเติบโตกวา 3.7 พันลานเหรียญฯ 

 

“เราจะขับเคล่ือนองคกรใหไปในทิศทางเดียวกันกับเครือขายของ PwC ระดับโลกตอไป โดยจะรักษาความผูนําใน

อุตสาหกรรม และในขณะเดียวกันจะมองหาโอกาสใหมๆในการขยายฐานลูกคาภายในประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงในกลุม

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก แมปจจุบันสัดสวนลูกคาสวนใหญของ PwC ในไทยจะยังอยูในกลุมบริษัทขามชาติ องคกร

ขนาดใหญ และ รัฐวิสาหกิจ,” นาย ศิระกลาว  

 

นอกเหนือไปจากความมุงมั่นในการเพิ่มรายไดของบริษัท PwC ยังใหความสําคัญกับการเปนองคกรท่ีลงทุนในเรื่องการพัฒนา

ผูนํา โดยจะเห็นไดจากปงบประมาณท่ีผานมา เครือขาย PwC ท่ัวโลกไดมีการวาจางบัณฑิตใหมรวมกันจํานวนถึง 20,500 คน 

สูงสุดเปนประวัติการณ และสงผลให PwC เปนหนึ่งในบริษัทท่ีมีการวาจางบัณฑิตเปนบุคลากรท่ีใหญท่ีสุดจากท่ัวโลก และใน

อนาคต PwC ยังมีแผนท่ีจะเพิ่มจํานวนพนักงานท่ีใหบริการดานวิชาชีพใหมากขึ้นเปนลําดับ 

 

ในปงบประมาณ 2555 ท่ีผานมา เครือขายบริษัทของ PwC ไดวาจางบุคลากรเพิ่มขึ้นรอยละ 7 เปนมากกวา 180,000 คนเปน

ครั้งแรก จากปกอนท่ีประมาณ 168,000 คน  

 

 

นาย แนลล่ี กลาวเสริม วา “เรากําลังอยูทามกลางภาวะท่ีเศรษฐกิจโลกกําลังปรับฐานและหาจุดสมดุล โดยการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจในตลาดท่ีกําลังพัฒนาจะยังคงขยายตัวนําหนาตลาดเศรษฐกิจท่ีพัฒนาแลว ฉะนั้น การเปล่ียนแปลงนี้ย่ิงทําให

เราตองมีบุคลากรท่ีมีทักษะ ความสามารถ และมั่นใจไดวาจะตอบสนองความตองการของลูกคาไดทุกเมื่อท่ีตองการ”  

 

สําหรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมและสายธุรกิจ แบงเปน ธุรกิจตรวจสอบบัญชี มีอัตราการเติบโตของรายไดเพิ่มขึ้น

รอยละ 3 เปน 1.49 หมื่นลานเหรียญฯ โดยการเติบโตท่ีแข็งแกรงของสายธุรกิจตรวจสอบบัญชีซ่ึงถือวาใหญท่ีสุดในโลก มี

ความสําคัญย่ิง ทามกลางสภาวะการแขงขันท่ีรุนแรงของตลาดธุรกิจตรวจสอบบัญชี 

 

ในปงบประมาณท่ีผานมา บรษิัทไดมีการเพิ่มการลงทุนอยางตอเนื่องในการสนับสนุนและพัฒนาบริการการตรวจสอบบัญชีเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพ และความทันสมัย รวมท้ังตอบสนองความตองการของนักลงทุน และตลาดทุนไดดีย่ิงขึ้น 

 

ในสวนของ ธุรกิจท่ีปรึกษา ยังมีการขยายตัวท่ีแข็งแกรงโดยมีรายไดรวมสูงขึ้นถึงรอยละ 17 เปน 8.7 พันลานเหรียญฯ อัน

เนื่องมาจากยอดขายท่ีเพิ่มขึ้นในบริการใหคําปรึกษา (Consulting services) โดยลูกคาเล็งเห็นถึงความสามารถของบริษัทท่ี

สามารถตอบโจทยความตองการท่ีนับวันย่ิงทวีความซับซอนมากขึ้น ทามกลางความเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของธุรกิจ 

Consulting เริ่มต้ังแตเรื่องของกลยุทธไปจนถึงการปฏิบัติการ 

 

นอกจากนี้ รายไดรวมของสายงานธุรกิจท่ีปรึกษาทางดานภาษี ก็ยังคงเติบโตตอเนื่องจากงวดปกอน โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 8 

เปน 7.9 พันลานเหรียญฯ จากความตองการท่ีเพิ่มขึ้นในบริการใหคําปรึกษาดานการจัดการความเส่ียง ความทาทายตางๆใน



ประเด็นเรื่องของการปฏิบัติตามหลักภาษี (Tax compliance) การสอบรายไดจากภาษีอากร และบัญชีภาษี (Tax 

accounting) นอกจากนี้ บุคลากรทางดานภาษีของ PwC ยังต่ืนตัวในการใหคําปรึกษาแกลูกคาในเรื่องผลและความเส่ียงของ

ภาษ ีในชวงท่ีธุรกิจและองคกรตางๆกําลังมีการปรับตัวในการดําเนินธุรกิจของตน ใหเขากับยุคโลกาภิวัตนและหวงโซอุปทาน

ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 

 “เปาหมายของเรายังคงไมเปล่ียนแปลง,” นาย แนลล่ีกลาว “นั่นคือ เรามุงมั่นท่ีจะเปนเครือขายผูใหบริการคุณภาพระดับโลก 

ความต้ังใจของเราไมไดอยูท่ีการเปนท่ีรูจักในฐานะบริษัทขนาดใหญเพียงอยางเดียว แตนั่นรวมถึงคุณภาพของงานท่ีเรามอบ

ให ความสามารถของบุคลากร และความเขมแข็งในช่ือเสียงระดับสากลของเรา,” เขากลาว 

 

เก่ียวกับ PwC 

PwC (ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส) เครือขายบริษัทผูใหบริการทางดานตรวจสอบบัญชี บริการใหคําปรึกษาทางดานภาษี และ

บริการใหคําปรึกษาทางธุรกิจรายใหญของโลก มีเครือขายไปใน 158 ประเทศท่ัวโลก และมีพนักงานมากกวา 180,000 คน 

สําหรับ PwC ประเทศไทย บริษัทถูกกอต้ังขึ้นในป 2502 โดยมีบทบาทในการชวยเหลือและใหคําปรึกษาแกธุรกิจไทยมานาน

กวา 50 ป บริษัทผสมผสานประสบการณ ความรู ความสามารถในการทํางานกับลูกคาขามชาติ ผนวกกับความเขาใจตลาด

ภายในประเทศเปนอยางดี ส่ิงเหลานี้ลวนทําใหช่ือเสียงของ PwC เปนท่ียอมรับและไดรับความไววางใจจากภาคธุรกิจตางๆ 

โดยปจจุบัน มีพนักงานกวา 1,350 คนในประเทศไทย  

 

ขาวช้ินนี้เผยแพรโดย Thai PR 

คําคน: PwC 

 

http://www.thaipr.net/tag/pwc
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