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PwC โชว์รายได้ปี 56 ท านิวไฮ ทะลุ 3.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  
 

http://www.thailandindustry.com/news/view.php?id=19982&section=23&rcount=Y 

PwC (ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส) บริษทัผูใ้ห้บริการด้านการตรวจสอบบญัชี บริการให้ค  าปรึกษาด้านภาษี และบริการให้ค  าปรึกษา
ทางธุรกิจรายใหญข่องโลก เปิดเผยถึงผลการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัท ัว่โลกในรอบปี 2556 (ส้ินสุด ณ 30 มิถุนายน 2556) ว่า 
ภาพรวมผลการด าเนนิงานในปีที่ผ่านมาอยู่ ในระดับที่แข็งแกร่ง โดยมรีายได้รวม 3.21 หมืน่ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ถือเป็นรายได้รวม
สูงสุดเท่าที่บริษทัเคยมมีา หรือคดิเป็นอตัราเติบโตที่ 4% 

   
ส าหรับผลการด าเนินงานแยกตามภมูิภาค แบ่งเป็น ทวีปอเมริกาใตแ้ละอเมริกากลาง รายได้เพิ่มขึ้น 9.4%, อเมริกาเหนือและ
แคริบเบยีน รายได้เพิ่มขึ้น 7.3% โดยท ั้งสองภูมภิาคน้ีมรีายได้เติบโตมากที่สุดติดต่อกนัเป็นปีที่ 3 ตามด้วย กลุ่มประเทศตะวนัออก
กลางและแอฟริกา รายได้เพิม่ขึ้น 6.8%, ยุโรปกลางและยโุรปตะวนัออก รายได้เพิ่มขึ้น 2.6%, กลุ่มประเทศในแถบเอเชยี รายได้
เพิ่มขึ้น 2.1% และยโุรปตะวนัตกเพิ่มขึ้น 1.5% ในขณะทีร่ายได้ของ PwC ในออสตราเลเซยีและหมู่เกาะแปซฟิิกปรับตวัลดลง 
0.9% 



ในปัจจุบนั PwC มรีายได้จากตลาดเกดิใหม่ (Developing markets) คิดเป็นสัดส่วน 20% ของรายได้รวมทั่วโลก และ
บริษทัคาดว่าจะสามารถเพิม่สัดส่วนรายได้จากตลาดน ีใ้ห้เป็น 40% ได้ในอกี 2-3 ปีข้างหน้า 
 
ด้าน นาย เดนนสิ แนลลี ่ประธานบริษทั PricewaterhouseCoopers International Ltd กล่าวถึงความส าเร็จของการ
ด าเนินงานในปีที่ผา่นมาว่า ความสามารถของกลุ่มบริษทัในการเพิ่มรายไดใ้นทุกๆตลาดหลัก ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการตรวจสอบบญัชี 
ภาษี และที่ปรึกษาทางธุรกิจท่ามกลางสภาวะแวดล้อมทีท่า้ทายของเศรษฐกิจโลก ถือเป็นบทพิสูจน์ความไวว้างใจของลูกคา้ ที่มตี่อ
คุณภาพและบริการของ PwC รวมถึง ความรู้ ความสามารถของบุคลากร และความเขม้แข็งของเครือข่าย PwC ท ั้งหมด 
 
“รายได้ของกลุ่มบริษทัเรายงัคงปรบัตวัเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองในปีที่ผา่นมา แมจ้ะมีปัจจยัความกงัวลเร่ืองทิศทางเศรษฐกิจโลกและการ
แข่งขนัทางธุรกจิทีท่วคีวามรุนแรงยิง่ขึ้น” นาย เดนนิส กล่าว 
 
“เรามแีผนที่จะขยายการลงทนุกว่า 1 พนัล้านเหรียญฯ ไปในอกี 3 ปีข้างหน้า โดยจะมุ่งเน้นไปที่การขยายตลาด Emerging ที่มี
ศักยภาพการเติบโตสูงเป็นหลกั รวมท ั้ง การพฒันาของบริการในด้านอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็น บริการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Cyber security) และการประกนัความเส่ียงต่าง  ๆ(Risk assurance)” เขา กล่าว 
 
นาย ศิระ อนิทรก าธรชัย ประธานกรรมการบริหารและหุ้นส่วนบริษทั PwC ประเทศไทย กล่าวว่า แมว้่าการขยายตวัทางเศรษฐกิจของ
กลุ่มประเทศก  าลงัพฒันา (Developing markets) จะเห็นสญัญาณของการชะลอตวัในช่วงที่ผา่นมา อย่างไรก็ดี คาดว่าอตัราการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจ (GDP) ของกลุ่มประเทศเหล่าน้ีจะยงัคงสามารถขยายตวัน าหน้ากลุ่มประเทศที่พฒันาแล้ว (Established 

economies) ไดใ้นระยะขา้งหน้า 
 
“5 ปีหลังจากที่โลกตอ้งเผชิญกบัวกิฤตการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาวิกฤตหน้ี การชะลอตวัทางเศรษฐกจิ เหตกุารณ์ภยัพิบตัิต่างๆ 
ตอนน้ีเราเร่ิมเห็นสญัญาณการฟ้ืนตวัที่เป็นบวกในหลายๆประเทศ อเมริกาและญีปุ่่ นเอง เร่ิมกลับมาเห็นการเตบิโตอีกครั้ง ในขณะที่กลุ่ม
ประเทศอียกู็คอ่ยๆกลบัมาฟ้ืนตวัอย่างชา้ๆจากภาวะถดถอย” นาย ศิระกล่าว 
  
“เพราะฉะนั้นในอนาคต เรายังมมีมุมองที่เป็นบวกต่อภาพรวมเศรษฐกจิโลก โดยเราคาดการณ์ว่า GDP ลกจะสามารถขยายตวัได้ 3% 
ในปีหน้า” เขากล่าว 
 
ในส่วนของผลการด าเนินงานของบริษทัไทยในปีที่ผา่นมา นายศิระกล่าวว่า PwC ประเทศไทยถือเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่าย PwC ที่
มีบทบาทส าคญัที่ท  าให้รายได้รวมของบริษทัในเอเชยีเตบิโตกว่า 3.7 พนัล้านเหรียญฯ  
 
“ทิศทางที่เราจะเดินตอ่ไปในระยะขา้งหน้าจะยงัคงไม่เปล่ียนแปลงในปีน้ี นั่นคือ เราจะขบัเคล่ือนองค์กรให้เตบิโตไปกบัเครือข่ายของ 
PwC ระดับโลก โดยรกัษาความเป็นลีดเดอร์ทางธุรกิจ ในขณะเดียวกนั เราจะมุ่งหาชอ่งทางและโอกาสทางธุรกจิใหม่ๆในการขยายฐาน
ลูกคา้และเพิ่มศกัยภาพในการแขง่ขนั โดยใชป้ระโยชน์จากองค์ความรู้และเครือข่าย PwC กว่า 157 ประเทศท ัว่โลก นอกจากน้ี เรายงั
ต ั้งเป้าที่จะขยายฐานลูกคา้ภายในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ SME ไปพรอ้มๆกบัดูแลสดัส่วนลูกคา้ปัจจบุนัของเราในไทยอย่าง
ต่อเน่ือง ซึ่งส่วนใหญอ่ยู่ในกลุ่มบริษทัขา้มชาติ องคก์รขนาดใหญ ่และ รัฐวิสาหกจิ” นาย ศิระกล่าว 
  
 
 
 



นอกเหนือไปจากความมุ่งม ัน่ในการเพิ่มรายไดข้องบริษทั นายศิระกล่าวว่า PwC ยงัใหค้วามส าคญักบัการเป็นองค์กรที่ลงทนุในเร่ือง
ของการพฒันาผูน้ า โดยจะเห็นได้จากปีงบประมาณที่ผ่านมา เครือข่ายPwCทั่วโลกได้ว่าจ้างพนกังานใหม่กว่า 38,000 คน เพิม่ขึ้น
2% จากปีก่อน ที่ประมาณ 180,000 คน ส่งผลให้จ านวนพนกังานทัว่โลกมจี านวนมากกว่า 184,000 คนในปัจจุบนั และในปี 
2557 PwC ยังมแีผนที่จะจ้างบณัฑิตมากขึ้นเป็นล าดับ 
 
PwC กบั ‘ธุรกจิสามเสาหลกั’ 
ส าหรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมและสายธุรกจิ แบง่เป็น ธุรกจิตรวจสอบบญัชี (Assurance practice) มีอตัราการ
เติบโตของรายได้เพิ่มขึ้น 1.5% เป็น 1.48 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ ท่ามกลางสภาวะการแข่งขนัทีรุ่นแรงของตลาดธุรกิจตรวจสอบบญัช ี
 
นอกจากน้ี ดีมานต์ของบริการทางด้านการตรวจสอบบญัชีในรูปแบบอ่ืนๆ ก็มกีารปรับตวัเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การรายงานความเส่ียง 
(Risk reporting) และการประเมินผลกระทบรวม (Total impact measurement)  

ในส่วนของ ธุรกจิที่ปรึกษา (Advisory) ยงัมีอตัราการขยายตวัที่แข็งแกร่ง โดยมรีายไดร้วมสูงขึ้น 8% เป็น 9.2 พนัล้านดอลลาร์ฯ
ในปีที่ผา่นมา อนัเน่ืองมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นในบริการใหค้  าปรึกษาทางกลยทุธ์ (Strategy consulting) และผลการด าเนินงานที่
แข็งแกร่งของดีล (Deals) ในปีที่ผา่นมา แมว้่าอัตราการควบรวมกิจการท ัว่โลก (Mergers and acquisitions) จะอยู่ในระดบัต  ่า 
โดยในปัจจุบนั สัดส่วนรายได้ของธุรกจิที่ปรึกษาของบริษทัคิดเป็น 29% ของรายได้รวมของ PwC ทั่วโลก 
 
นอกจากน้ี รายได้รวมของสายงานด้านภาษ ี(Tax) กย็งัคงเตบิโตอย่างตอ่เน่ืองติดต่อกนัเป็นปีที่ 3 โดยเพิ่มขึ้น 5% มาที ่8.2 พนัล้าน
เหรียญฯ ในงวดปีที่ผา่นมา โดยบริษทัคาดว่า ความตอ้งการของบริการทางด้านภาษีจะยงัคงความแข็งแกร่งในปีน้ี สืบเน่ืองจากดีมานต์
ในบริการให้ค  าปรึกษาด้านการปฏบิตัิตามหลกัภาษี (Tax compliance) และการใหค้  าปรึกษาทางด้านภาษีอ่ืนๆที่เพิ่มขึ้นท ัว่โลก 
 
นายศิระ กล่าวสรุปว่า PwC ให้บริการลูกคา้ขนาดใหญท่ ัว่โลกทีถู่กจัดอันดบัใหอ้ยู่ในกลุ่มฟอร์จูน โกลบอล 500 (Fortune Global 

500 List) ถึง 84% และกลุ่ม เอฟที โกลบอล 500 (Financial Times Global 500) อีก 90% 
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