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ไพร้ซวอเตอร์ฯ เล็งตลาด “อาเซียน” รุกงานท่ีป รึกษาปี 56 ชี้แนวโน้ มธุรกิจสดใ ส-งานพุ่ง 

พีดบับลิวซ ีคาดโครงสร้างทางธุรกิจใหม่จะช่วยเปิดตลาด Consulting ในอาเซยีนอย่างเต็มรูปแบบ รวมท ั้งขยายฐานลูกคา้
ไทย-เทศและการให้บริการอย่างครบวงจร 
 
บริษทั PwC ประเทศไทย (ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส) ประกาศจัดต ั้งธุรกิจร่วมทุนในการใหบ้ริการธุรกิจทีป่รึกษาในภมูิภาค
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้กบับริษทัในเครือข่ายจากนิวซแีลนด์ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกาและในภมูิภาคเดียวกนั โดยต ั้งเป้ารุก
ธุรกจิทีป่รึกษาในตลาดอาเซยีนในอีก 3-5 ปีขา้งหน้า ยกระดับคุณภาพบริการ บคุลากร และขยายฐานลูกคา้ท ั้งไทยและ
ต่างประเทศ หลังคาดการณ์ว่าแนวโน้มดีมานตต์ลาดทีป่รึกษาในอาเซยีนจะขยายตวัอย่างตอ่เน่ืองในระยะขา้งหน้า 
 
เมื่อวนัที่ 1 สิงหาคม ที่ผา่นมา พีดบับลิวซ ีได้มีการเปิดตวัธุรกิจร่วมทุนใหม่ อย่างเป็นทางการภายใตช้ื่อ South East Asia 

Consulting Joint Venture หรือ SEAC โดยมีวตัถุประสงค์ในการเสริมสร้างความแขง็แกร่งของงานด้านที่ปรึกษาของ
บริษทั ในภูมิภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ที่มอีัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยูใ่นระดับสูง นอกจากน้ี ยงัได้รบัแรงขบัเคล่ือน
จากการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (เออีซ)ี ทีก่  าลงัจะมาถึงอย่างเป็นทางการในปี 2559 ซึ่งจะท  าใหภู้มิภาค มีประชากรที่
เป็นผูบ้ริโภคมากขึ้นกว่า 500 ล้านคน กลายเป็นแหล่งการคา้การลงทุนที่ส าคญั และเป็นทีจ่ับตามองของนกัลงทนุต่างชาติเพิ่ม
มากขึ้น 
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นายศิระ อินทรก  าธรชยั ประธานกรรมการบริหาร และ หุ้นส่วน บริษทั พีดบับลิวซ ีประเทศไทย กล่าวถึงการปรับโครงสร้างทาง
ธุรกจิ งานด้านทีป่รึกษาผา่นการร่วมทุนในครั้งน้ีว่า บริษทัในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายในภมูิภาค ไดบ้รรลุขอ้ตกลงร่วมกบั
บริษทัในเครือฯ อ่ืนๆในอันที่จะยกระดับขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการท  าธุรกิจให้มากขึ้น ซึ่งพีดบับลิวซปีระเทศไทย 
จะได้รบัประโยชน์ในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการใหบ้ริการลูกคา้ ในระดบัที่เป็นภูมิภาคมากขึ้น มกีารแชร์และบริหารจดัการ
ทรพัยากรบคุคลของพดีบับลิวซใีนแตล่ะส านกังานท ัว่โลก เพือ่ให้สามารถท  างานให้แกลู่กคา้ในแต่ละโปรเจ็คไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกท ัง้ยงัช่วยเพิ่มศกัยภาพในการขยายตลาด ครอบคลุมท ั้งลูกคา้คนไทย ลูกคา้ในภมูิภาค รวมถึงลูกคา้ขา้มชาติขนาด
ใหญ ่
 
“เป้าหมายของการปรบัโครงสร้างในครั้งน้ีคอื เราตอ้งการที่จะกระตุน้ Growth และฉวยโอกาสในการปทูางไปสู่การเปิดตลาด 
Cousulting ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตอ้ย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น ซึ่งสอดรบักบัยุทธศาสตร์ของเราในการมุ่งขยายการใหบ้ริการ
แก่ลูกคา้ท ั้งในและนอกภูมิภาค ซึ่งทกุท่านคงทราบกนัดีว่า อาเซยีนถือเป็นภูมิภาคหน่ึงในโลกที่มีการเตบิโตเร็วมากที่สุดไปแล้ว 
ณ เวลาน้ี” นายศิระกล่าว 
 
ในส่วนของพีดบับลิวซ ีประเทศไทย บริษทัจะเขา้มามีบทบาทส าคญัในโครงการดังกล่าว โดยท  างานร่วมกบัพดีับบลิวซใีน
ประเทศอ่ืนๆ ประกอบด้วย สิงคโปร์ อินโดนีเซยี เมยีนมาร์ มาเลเซยี ฟิลิปปินส์ เวยีดนาม ลาว และ กมัพชูา โดยการร่วมทนุน้ีมี
สดัส่วนการลงทนุมาจากพีดบับลิวซใีนอาเซยีนอยูป่ระมาณ 70% และ 30% จากพีดบับลิวซใีนประเทศพฒันาแลว้ อย่าง
นิวซแีลนด์ ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา 
 
ด้าน นางสาววิไลพร ทวลีาภพนัทอง หุน้ส่วนสายงานทีป่รึกษา และหน่ึงในฐานะผูน้ าโครงการจากประเทศไทย กล่าวว่า “การ
ปรบัโครงสร้างทางธุรกิจในครั้งน้ีจะช่วยให้บริษทั พีดบับลิวซ ีประเทศไทย สามารถยกระดับงานด้านที่ปรึกษาไปสู่อีกข ั้น ตอบ
รับกบัการแข่งขนัทีท่า้ทายในยุคปัจจบุนั ท่ามกลางสภาวการณ์ที่เงินทุนต่างชาตยิงัคงไหลเขา้สู่ภูมิภาคในระยะยาว ไม่ว่าจากจีน 
ญีปุ่่ น หรือ สหรัฐอเมริกา แมว้่าจะเห็นสญัญาณการชะลอตวัอยูบ่า้งในช่วงที่ผา่นมา” 
 
“เรายงัมองว่าเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตจ้ะเป็น next frontier ของการเตบิโตของเศรษฐกิจโลก ด้วยปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกิจที่
ยงัคงแข็งแกร่ง รูปแบบการคา้การลงทุนโลกที่เปล่ียนแปลงไปจากอิทธิพลตะวนัตกมาสู่ตลาดเกิดใหม่มากขึ้น อีกท ั้งภูมติา้นทาน
ต่อความผนัผวนของเศรษฐกจิโลกที่มมีากของบรรดาธุรกิจในภูมิภาค ปัจจยัเหล่าน้ีล้วนเป็นรากฐานที่มนีัยส าคญัตอ่การเตบิโตใน
อนาคตในระยะตอ่ไป อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคโดยเฉล่ียอยู่ทีป่ระมาณ 6-8% ระหว่างปี 2552-2556 และยงัมี
การคาดการณ์ว่าอตัราการเติบโตจะยิ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอีก 5 ปีขา้งหน้า” นางสาววิไลพรกล่าว 
 
“ในแงข่องตลาดธุรกจิทีป่รึกษาเอง อาเซยีนถือเป็นตลาดหน่ึงทีม่ีการเตบิโตรวดเร็วและมกีารแข่งขนัมากที่สุดแห่งหน่ึงในโลก 
หากสงัเกต จะเห็นว่า มบีริษทัที่ปรึกษาท ั้งขนาดเล็กและใหญข่องโลกประกอบธุรกจิอยู่ในภูมิภาคกนัเป็นจ านวนมาก ที่ผา่นมา มี
การส ารวจกนัว่าตลาด Consulting ในอาเซยีนมมีูลค่ารวมกนัอยูท่ี่ประมาณ 5 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2555” นางสาว
วิไลพรกล่าว 
 
นายเดเร็ก คิดลีย์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารโครงการร่วมทุนธุรกจิทีป่รึกษาของพดีบับลิวซ ียงักล่าวเสริมว่า การปรบัโครงสร้าง
ครั้งน้ี จะช่วยสร้างรากฐานงานทีป่รึกษาของบริษทัใหไ้ปสู่การพฒันาธุรกจิอย่างย ัง่ยนืในระยะยาว โดยจะช่วยให้บริษทัสามารถ
ให้บริการลูกคา้ได้อย่างไรร้อยตอ่ ไม่ว่าลูกคา้จะประกอบธุรกิจอยูท่ี่ใดในโลก 
 
 



“ส่ิงหน่ึงที่เราเห็นจากการท  างานกบัลูกคา้ในช่วงที่ผา่นมา คอื ดีมานต์ของภาคธุรกิจที่ตอ้งการมีผูเ้ชีย่วชาญ หรือ ทีป่รึกษาในการให้
ค  าแนะน าและความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เวลาขยายธุรกจิไปในต่างประเทศ (ยกตวัอย่าง กลุ่มประเทศ CLMV เช่นพม่า) ยิง่
ภูมิภาคยิ่งบูม ธุรกิจยิ่งโต ยิ่งจ าเป็นที่ธุรกิจจะตอ้งมคีวามสามารถในการ Identify โอกาสและความเส่ียงไดอ้ย่างทนัท่วงที ซึ่งการ
ปรบัโครงสร้างตรงน้ีจะชว่ยให้เรา Support ลูกคา้และตอบโจทยค์วามตอ้งการไดดี้ขึ้น” นายเดเร็กกล่าว 
 
“การท  างานภายใตก้ารปรบัโครงสร้างใหม่ จะมีจุดโฟกสัไปที่การแชร์ Resource ของเราท ั้งในแง่ของก  าลังพล และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางในธุรกจิในอุตสาหกรรมต่างๆ จะมีการท  างานกนัแบบ Streamline และเป็นภูมิภาคมากขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่า
ลูกคา้เราได้รบัค  าปรึกษาทีดี่ที่สุดที่จะช่วยตอ่ยอดทางธุรกจิหรือสร้างผลตอบแทนที่คุม้ค่าตอ่ไป” เขากล่าว 
 
เมื่อมองเทรนด์ของธุรกจิในอนาคต นายเดเร็ก กล่าวว่า บริการธุรกิจทีป่รึกษาหลกัที่น่าจะเขา้มามีบทบาทและได้รบัความนิยมมาก
ที่สุดในอาเซยีน ได้แก่ การบริหารจัดการบุคลากรในองคก์ร (Talent) ดิจิตลัเทคโนโลยี (Digital technology) และการ
พฒันาความย ัง่ยืนองค์กร (Sustainability) 

 
นอกจากน้ี นายเดเร็กยงัคาดการณ์ว่า อุตสาหกรรมธุรกิจที่ปรึกษาจะเห็นการควบรวม (Consolidation) กนัมากขึ้นในอีก 2-3 ปี
ขา้งหน้า โดยบริษทัทีป่รึกษาขนาดเล็ก (Boutique) จะได้รบัแรงกดดันให้ตอ้งเพิ่มขีดความสามารถหรือหาพนัธมิตรเพือ่ความอยู่
รอด ในขณะที่ผูเ้ล่นรายใหญก่อ็าจจะตอ้งมกีารปรบัโครงสร้างการท  าธุรกิจโดยจบักลุ่มลูกคา้และบริการให้เป็นระดบัภมูิภาคมากขึ้น 
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