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PwC ปรับโครงสร้างรุกธุรกิจท่ีปรึกษา ร่วมทุนบุกตลาดอาเซียน หลังมอง
แนวโน้มภมูิภาคสดใสในอีก5ปีข้างหน้า 

       บริษทั PwC (ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส) ประกาศจัดต ัง้ธุรกิจร่วมทุนในการให้บริการธุรกิจทีป่รึกษาในภูมิภาคเอเชยี
ตะวนัออกเฉยีงใต ้กบับริษทัในเครือข่ายจากนิวซแีลนด์ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกาและในภูมิภาคเดียวกนั โดยต ั้งเป้ารุกธุรกิจที่
ปรึกษาในตลาดอาเซยีนในอีก 3-5 ปีขา้งหน้า ยกระดบัคุณภาพบริการ บคุลากร และขยายฐานลูกคา้ท ั้งไทยและต่างประเทศ 
หลังคาดการณ์ว่าแนวโน้มดีมานต์ตลาดทีป่รึกษาในอาเซยีนจะขยายตวัอย่างต่อเน่ืองในระยะขา้งหน้า  

         เมื่อวนัที่ 1 สิงหาคม ที่ผา่นมา PwC ได้มกีารเปิดตวัธุรกิจร่วมทุนใหม่ อย่างเป็นทางการภายใตช้ื่อ South East 

Asia Consulting Joint Venture หรือ SEAC โดยมวีตัถุประสงค์ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของงานด้านที่
ปรึกษาของบริษทั ในภูมิภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ที่มีอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยูใ่นระดบัสูง นอกจากน้ี ยงัได้รบัแรง
ขบัเคล่ือนจากการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (AEC) ที่ก  าลังจะมาถึงอย่างเป็นทางการในปี 2559 ซึ่งจะท  าใหภู้มิภาค มี
ประชากรที่เป็นผูบ้ริโภคมากขึ้นกว่า 500 ล้านคน กลายเป็นแหล่งการคา้การลงทุนที่ส าคญั และเป็นที่จบัตามองของนักลงทุน
ต่างชาติเพิ่มมากขึ้น 

        นายศิระ อินทรก  าธรชยั ประธานกรรมการบริหาร และ หุ้นส่วน บริษทั PwC ประเทศไทย กล่าวถึงการปรับโครงสร้าง
ทางธุรกิจ งานด้านทีป่รึกษาผา่นการร่วมทนุในครั้งน้ีว่า บริษทัในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายในภูมิภาค ได้บรรลุขอ้ตกลง
ร่วมกบับริษทัในเครือฯ อ่ืน ใๆนอันที่จะยกระดบัขดีความสามารถและประสิทธิภาพในการท  าธุรกิจให้มากขึ้น ซึ่งพดีับบลิวซี
ประเทศไทย จะไดร้บัประโยชน์ในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการใหบ้ริการลูกคา้ ในระดบัที่เป็นภมูิภาคมากขึ้น มีการแชร์และ
บริหารจดัการทรพัยากรบุคคลของพดีับบลิวซใีนแตล่ะส านกังานท ัว่โลก เพือ่ให้สามารถท  างานให้แก่ลูกคา้ในแตล่ะโปรเจ็คได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ อีกท ั้งยงัชว่ยเพิม่ศกัยภาพในการขยายตลาด ครอบคลุมท ั้งลูกคา้คนไทย ลูกคา้ในภูมิภาค รวมถึงลูกคา้ขา้ม
ชาติขนาดใหญ ่



“เป้าหมายของการปรบัโครงสร้างในครั้งน้ีคอื เราตอ้งการที่จะกระตุน้ Growth และฉวยโอกาสในการปทูางไปสู่การเปิดตลาด 
Cousulting ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตอ้ย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น ซึ่งสอดรบักบัยุทธศาสตร์ของเราในการมุ่งขยายการใหบ้ริการ
แก่ลูกคา้ท ั้งในและนอกภูมิภาค ซึ่งทกุท่านคงทราบกนัดีว่า อาเซยีนถือเป็นภูมิภาคหน่ึงในโลกที่มีการเตบิโตเร็วมากที่สุดไปแล้ว ณ 
เวลาน้ี” นายศิระกล่าว 
        ในส่วนของ PwC ประเทศไทย บริษทัจะเขา้มามบีทบาทส าคญัในโครงการดังกล่าว โดยท  างานร่วมกบัพีดบับลิวซใีน
ประเทศอ่ืนๆ ประกอบด้วย สิงคโปร์ อินโดนีเซยี เมยีนมาร์ มาเลเซยี ฟิลิปปินส์ เวยีดนาม ลาว และ กมัพชูา โดยการร่วมทนุน้ีมี
สดัส่วนการลงทนุมาจากพีดบับลิวซใีนอาเซยีนอยูป่ระมาณ 70% และ 30% จากพดีับบลิวซใีนประเทศพฒันาแล้ว อย่าง
นิวซแีลนด์ ออสเตรเลีย และ สหรัฐอเมริกา 
        ด้าน นางสาววิไลพร ทวีลาภพนัทอง หุ้นส่วนสายงานที่ปรึกษา และหน่ึงในฐานะผูน้ าโครงการจากประเทศไทย กล่าวว่า 
“การปรบัโครงสร้างทางธุรกิจในครั้งน้ีจะชว่ยให้ PwC ประเทศไทย สามารถยกระดบังานด้านทีป่รึกษาไปสู่อีกข ั้น ตอบรับกบัการ
แข่งขนัทีท่า้ทายในยุคปัจจุบนั ท่ามกลางสภาวการณ์ที่เงนิทนุต่างชาติยงัคงไหลเขา้สู่ภูมิภาคในระยะยาว ไมว่่าจากจีน ญีปุ่่ น หรือ 
สหรัฐอเมริกา แมว้่าจะเห็นสญัญาณการชะลอตวัอยูบ่า้งในช่วงที่ผา่นมา” 
        “เรายงัมองว่า เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตจ้ะเป็น next frontier ของการเตบิโตของเศรษฐกิจโลก ด้วยปัจจยัพืน้ฐานทาง
เศรษฐกิจที่ยงัคงแข็งแกร่ง รูปแบบการคา้การลงทุนโลกที่เปล่ียนแปลงไปจากอิทธิพลตะวนัตกมาสู่ตลาดเกิดใหม่มากขึ้น อีกท ั้งภูมิ
ตา้นทานต่อความผนัผวนของเศรษฐกจิโลกทีม่ีมากของบรรดาธุรกิจในภูมภิาค ปัจจยัเหล่าน้ีลว้นเป็นรากฐานทีม่ีนยัส าคญัตอ่การ
เติบโตในอนาคตในระยะต่อไป อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิของภมูิภาคโดยเฉล่ียอยูท่ีป่ระมาณ 6-8% ระหว่างปี 2552-2556  
และยงัมกีารคาดการณ์ว่าอตัราการเติบโตจะยิ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอีก 5 ปีขา้งหน้า” นางสาววิไลพรกล่าว 
       “ในแงข่องตลาดธุรกิจทีป่รึกษาเอง อาเซยีนถือเป็นตลาดหน่ึงที่มกีารเติบโตรวดเร็วและมกีารแข่งขนัมากที่สุดแห่งหน่ึงในโลก 
หากสงัเกต จะเห็นว่า มบีริษทัที่ปรึกษาท ั้งขนาดเล็กและใหญข่องโลกประกอบธุรกจิอยู่ในภูมิภาคกนัเป็นจ านวนมาก ที่ผา่นมา มี
การส ารวจกนัว่าตลาด Consulting ในอาเซยีนมีมลูค่ารวมกนัอยู่ทีป่ระมาณ 5 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2555” เธอกล่าว 
นายเดเร็ก คิดลีย์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารโครงการร่วมทุนธุรกจิทีป่รึกษาของ PwC ยงักล่าวเสริมว่า การปรับโครงสร้างครั้งน้ี จะ
ช่วยสร้างรากฐานงานที่ปรึกษาของบริษทัใหไ้ปสู่การพฒันาธุรกิจอย่างย ัง่ยืนในระยะยาว โดยจะช่วยใหบ้ริษทัสามารถใหบ้ริการ
ลูกคา้ได้อย่างไรร้อยตอ่ ไม่ว่าลูกคา้จะประกอบธุรกิจอยูท่ี่ใดในโลก 
        “ ส่ิงหน่ึงที่เราเห็นจากการท  างานกบัลูกคา้ในช่วงที่ผา่นมา คือ ดีมานต์ของภาคธุรกิจที่ตอ้งการมีผูเ้ชีย่วชาญ หรือ ทีป่รึกษาใน
การให้ค  าแนะน าและความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เวลาขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ (ยกตวัอย่าง กลุ่มประเทศ CLMV เช่น พม่า) 
ยิ่งภูมภิาคยิ่งบมู ธุรกิจยิ่งโต ยิ่งจ าเป็นที่ธุรกิจจะตอ้งมคีวามสามารถในการ Identify โอกาสและความเส่ียงไดอ้ย่างทนัทว่งที ซึ่ง
การปรบัโครงสร้างตรงน้ีจะชว่ยให้เรา Support ลูกคา้และตอบโจทยค์วามตอ้งการไดดี้ขึ้น” นายเดเร็ก กล่าว 
          “การท  างานภายใตก้ารปรบัโครงสร้างใหม่ จะมีจุดโฟกสัไปที่การแชร์ Resource ของเราท ั้งในแง่ของก  าลังพล และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางในธุรกจิในอุตสาหกรรมต่างๆ จะมีการท  างานกนัแบบ Streamline และเป็นภูมิภาคมากขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่า
ลูกคา้เราได้รบัค  าปรึกษาทีดี่ที่สุดที่จะช่วยตอ่ยอดทางธุรกจิหรือสร้างผลตอบแทนที่คุม้ค่าตอ่ไป” เขากล่าว 
        เมื่อมองเทรนด์ของธุรกิจในอนาคต นายเดเร็ก กล่าวว่า บริการธุรกิจที่ปรึกษาหลกัทีน่่าจะเขา้มามบีทบาทและไดร้บัความ
นิยมมากที่สุดในอาเซยีน ได้แก่ การบริหารจดัการบุคลากรในองค์กร (Talent) ดิจิตลัเทคโนโลยี (Digital technology) และ
การพฒันาความย ัง่ยืนองค์กร (Sustainability) 

       นอกจากน้ี นายเดเร็กยงัคาดการณ์ว่า อุตสาหกรรมธุรกิจที่ปรึกษาจะเห็นการควบรวม (Consolidation) กนัมากขึ้นในอีก 
2-3 ปีขา้งหน้า โดยบริษทัทีป่รึกษาขนาดเล็ก (Boutique) จะไดร้ับแรงกดดันให้ตอ้งเพิม่ขดีความสามารถหรือหาพนัธมติรเพื่อ
ความอยูร่อด ในขณะที่ผูเ้ล่นรายใหญก่อ็าจจะตอ้งมกีารปรบัโครงสร้างการท  าธุรกิจโดยจบักลุ่มลูกคา้และบริการให้เป็นระดบั
ภูมิภาคมากขึ้น 
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