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IDC MarketScape ยก PwC Á�È��¼o�Îµ�»¦ �·��̧É�¦ ¹�¬µÁ�·��̈¥»��r�°�Ã̈�

PwC �̈ ºÊ¤ IDC MarketScape ยกใหเ้ป็นผูน้าํดา้นธุรกิจใหค้าํปรึกษาเชิงกลยทุธ์ของโลก หลงัลูกคา้เห็นตรงกนัวา่ PwC

Á®�º°�ª nµ�¼nÂ�n�Ä��oµ��µ¦ Á¡ ·É¤¤ ¼̈�nµÄ®oÂ�nโปรเจ็ก ¦ ª ¤�́Ê��µ¦ �Îµ�µ�° ¥nµ�¤�̧¦ ³  ·��·£µ¡ �°��̧¤ ควบคู่ไปกบัตวัแทนของลูกคา้ แถม
ช่วยพฒันาองคก์ร ผูบ้ริหารระบุ หลงัควบรวมกิจการ Booz & Co เป็น Strategy& หนุนบริษทัใหมี้ศกัยภาพในการดาํเนินธุรกิจให้
เติบโตแขง็แกร่งในระยะยาว

นาย Ã��̧É โพลเตอร์ หุน้ส่วน และ PwC Global Consulting Leader กล่าววา่ PwC คอน�̈́�·Ê�ไดรั้บการยกยอ่งในรายงาน
Worldwide Strategy Consulting Services 2014 Vendor Assessment �¹É��́��ÎµÃ�¥ IDC MarketScape ใหเ้ป็น
�¼o�Îµ�»¦ �·��̧É�Îµ�¦ ¹�¬µÁ�·��̈¥»��r�°�Ã̈ �โดยผลสาํรวจระบุวา่ ลูกคา้ส่วนใหญ่นิยมเลือกใชบ้ริการ PwC คอน�̈́�·Ê�¤µ��ª nµ�¦ ·¬�́�̧É
ประกอบธุรกิจลกัษณะเดียวกนั Á�ºÉ°��µ�PwC  µ¤µ¦ �Á¡ ·É¤¤ ¼̈�nµÄ®oโปรเจก็ ¤�̧ª µ¤Á�̧É¥ª �µ�Ä��µ¦ ¦ ª �¦ ª ¤�o° ¤ ¼̈Â̈ ³ �¦ ³  µ��µ�
กบัทีมงานของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

“Á¦ µ¤�̧ª µ¤¥·��̧° ¥nµ�¥·É��̧É�µ�IDC ยกให้ PwC เป็นผูน้าํดา้นธุรกิจบริการใหค้าํปรึกษาเชิงกลยทุธ์ของโลก Ä��µ�³ ®�¹É�Ä��¦ ·¬�́
�»¦ �·��̧É�¦ ¹�¬µ¦ µ¥Ä®�n�̧É »�Â®n�®�¹É� Á¦ µ¤�̧»�Â�È�Â̈ ³ Á° �̈�́¬�rÁ�¡ µ³ �́ª Ä��µ¦ �nª ¥¡ �́�µ°��r�¦ Ä®o�́��n°�µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈�° ¥nµ�
รวดเร็วของโลกธุรกิจ เผชิญกบัความทา้ทาย พร้อมสร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ Á¡ ºÉ°  ¦ oµ��̈�°�Â��Â̈ ³ �̈�µ¦ �ÎµÁ�·��µ��̧É�̧ใหแ้ก่
ลูกคา้” นาย โพลเตอร์ กล่าว



�°��µ�Á®�º°�µ�«�́¥£µ¡ Ä��µ¦ Á¡ ·É¤¤ ¼̈�nµ�nµ��µ��ª �́�¦ ¦ ¤Ä®¤nÇ�(Value-creating innovation) รายงานยงัระบุวา่ PwC

คอน�̈́�·Ê�¤�̧ª µ¤  µ¤µ¦ �Ä��µ¦ Ä�o�¦ ³ Ã¥��r�µ��»�̈µ�¦ �°�Á�¦ º°�nµ¥�¦ ·¬�́�́Ê�Ä�Â̈ ³�nµ��¦ ³ Á�«Å�o° ¥nµ�Á®¤µ³  ¤

ดา้นนาย เดเร็ก คิดลีย ์�¦ ³ �µ�Á�oµ®�oµ�̧É�¦ ·®µ¦ ��¦ ·¬�́�PwC South East Asia Consulting กล่าววา่ แนวทางการวางกลยทุธ์
และใหค้าํปรึกษาของ PwC �̧ÉÁ�o�Å��̧É�µ¦  ¦ oµ��ª µ¤Á�̈Ȩ́¥�Â�̈�Á�·��ª �́�¦ ¦ ¤��nª ¥Ä®o°��r�¦  µ¤µ¦ �Á¡ ·É¤�̧�ความสามารถรวม 
�́Ê� ¦ oµ��ª µ¤Å�oÁ�¦ ¥̧�Ä��µ¦ Â�n��́��Á¡ ºÉ° ¦ °�¦ �́�µ¦ Á�·�Ã��°��ÎµÅ¦ �̧ÉÁ¡ ·É¤�¹Ê�

“รายงานของ IDC �¦ Ế��̧Ê ³ �o°�Ä®oÁ®È��¹��ª µ¤¤»n�¤ É́��̧É�PwC ¤�̧n° ¨ ¼��oµ�°�Á¦ µ�¦ ª ¤�́Ê��ª µ¤Â�È�Â�¦ n�Ä��µ¦ �Îµ�»¦ �·��µ��oµ��̧É
ปรึกษา เห็นไดจ้ากการเติบโตตามปกติ (Organic growth) ของธุรกิจและการเติบโตทางลดั (Inorganic growth) ภายหลงั
การควบรวมกิจการกบับริษทั Strategy& (สแตร็ด�·�̧Ê�แอนด)์ เดิมคือ บริษทั Booz & Company”

“ ·É�Á®¨ nµ�̧Ê̈ oª ��ÎµÄ®oเราสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งตรงจุด ¦ ª ¤�́Ê��nª ¥Á ¦ ·¤  ¦ oµ�
�ª µ¤Â�È�Â�¦ n��oµ��µ��̧É�¦ ¹�¬µ�́Ê�Â�n�µ¦ ¡ �́�µÁ�·��̈¥»��rÅ����¹��µ¦ ��·�́�·(Strategy through execution)” นายคิดลีย ์
กล่าว

Á¤ºÉ°�o�Á�º°�Á¤¬µ¥���̧É�nµ�¤µ�PwC �¦ ³ �µ«�ª µ¤  ÎµÁ¦ È�Ä��µ¦ Á�oµ�ºÊ°�·��µ¦ �°��¦ ·¬�́�Booz & Company Á¡ ºÉ°�¥µ¥�»¦ �·��̧É
�¦ ¹�¬µ�́Éª Ã̈ �° ¥nµ�Á�È��µ��µ¦ �Ã�¥¤Á̧�oµ®¤µ¥Ä��µ¦ ¦ »��»¦ �·��¦ ·�µ¦ Ä®o�Îµ�¦ ¹�¬µ�¥�¦ ³ �́��µ¦ Â�n��́���»�£µ¡ �¦ ·�µ¦ Â̈ ³ �»�̈µ�¦ �
¦ ª ¤�́Ê�ขยายฐานลูกคา้ไทย-�́Éª Ã̈ �

นายคิดลีย ์กล่าววา่ การควบรวมกิจการกบั Strategy& �nª ¥Á¡ ·É¤«�́¥£µ¡ Ä��µ¦ �¥µ¥�̈µ��Â̈ ³ Á�̈Ȩ́¥�Ã�¤®�oµ�µ¦ Â�n��́�Ä�
�̈µ��»¦ �·��̧É�¦ ¹�¬µ�(Consulting) Ä®o¡ �́�µÅ�° �̧¦ ³ �́���ÎµÄ®o�¦ ·¬�́ µ¤µ¦ �Ä®o�¦ ·�µ¦ ¨ ¼��oµÄ�Á°Á�̧¥�³ ª �́° °�Á�̧¥�Ä�oÂ̈ ³ �́Éª
โลกไดอ้ยา่งครบวงจร เพราะ PwC ¤�̧ª µ¤Á�̧É¥ª �µ��oµ��Strategy consulting ผนวกกบัประสบการณ์อนัยาวนานและผลงาน
�̧ÉÁ�È��̧É¥° ¤ ¦ �́Ä�¦ ³ �́�Ã̈ �

�́Ê��̧Ê รายงานของ IDC ระบุวา่ Â�ª�µ��̧ÉPwC และ Strategy& ใชแ้ละไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้คือ �µ¦ Ä�o�o° ¤¼̈Á�·�̈¹��̧ÉÅ�o¤µ
ทาํการวเิคราะห์ ทดสอบ และทดลองไปพร้อมๆกบัลูกคา้และผูมี้ส่วนไดเ้สียในการกาํหนดกลยทุธ์ �¹É��̈¨ ¡́ �r�̧ÉÅ�o�̈µ¥¤µÁ�È�
รูปแบบทางธุรกิจ �̧É�nª ¥Ä��µ¦ ¡ �́�µ°��r�¦ Ä®o µ¤µ¦ ��¦ �́�́ª Á�oµ�́� £µ¡ Âª �̈o° ¤�µ�Á«¦ ¬��·�Â̈ ³  �́�¤�̧ÉÁ�̈Ȩ́¥�Â�̈�° ¥nµ�
รวดเร็ว ° �̧�́Ê�¥�¦ ³ �́��ª µ¤  µ¤µ¦ �Ä®¤nÇ ในเวลาต่อมา �º° Á�È��̈¥»��r�̧ÉÅ�o¤µ�µ�¤�́ ¤ °�และสร้างความแตกต่างอยา่งแทจ้ริง

°�¹É� International Data Corporation (IDC) เป็นบริษทัวจิยัขอ้มูลและข่าวกรองทางการตลาด Ä®o�Îµ�¦ ¹�¬µÁ�̧É¥ª �́�
อุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ โทรคมนาคม และ ผูบ้ริโภคในตลาดเทคโนโลย ี ¤ ̧ Îµ�́��µ�Ä®�n�́Ê�° ¥¼nÄ�¦ �́Â¤ �µ�¼Á�� r
ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีสาขาอยูก่วา่ 110 ประเทศในทวปีต่างๆ �́Éª Ã̈ � อาทิ อเมริกาเหนือ เอเชียแปซิฟิค ยโุรป ละตินอเมริกา 
ตะวนัออกกลาง และ แอฟริกา 
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