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PwC เผยรายได้ปี 57 ทาํนิวไฮ แตะ 3.4 ®¤ ºÉ�̈oµ��° ¨ ¨ µ¦ r�Á̈È��oµ��µ�Á¡ ·É¤�̧�58 รองรับ
ตลาดดิจิทลับูม

PwC �́Éª Ã̈ �Á�¥�̧2557 รายไดทุ้บสถิติใหม่แตะ 3.4 ®¤ºÉ�̈ oµ��° ¨ ¨ µ¦ rหลงัเครือข่ายบริษทัในทวปีอเมริกาเหนือและใต้
และกลุ่มประเทศตะวนัออกกลางและแอฟริกาเติบโตอยา่งแขง็แกร่ง �̧ÊÁ° Á�̧¥Â̈ ³ �̈µ�Á�·�Ä®¤n กาํลงัสาํคญัหนุนรายไดเ้ติบโต
เผยแผนปี 58 ¤»n�Á�o�¡ �́�µ�¦ ·�µ¦ �̧É�°�Ã��¥r̈ ¼��oµ¥»��·�·�° ¨ พร้อมเร่งจา้งบณัฑิตใหม่มากความสามารถเขา้ร่วมงาน เนน้สาย
วทิยาศาสตร์และวศิวกรรมวเิคราะห์ขอ้มูล หลงัปี 57 ¦ �́�́��·�Ä®¤n�́Éª Ã̈ ��ª nµ 20,000 คน �́�¥°�¡ �́��µ��́Éª Ã̈ �Â�³
195,000 คน ดา้น PwC ไทย Á�ºÉ° �̧58 ธุรกิจตรวจสอบบญัชี SME บูม หลงัเกิดตลาดหุน้ SME

นาย เดนนิส แนล¨ Ȩ́ ประธาน บริษทั PricewaterhouseCoopers International Ltd เปิดเผยวา่ ผลการดาํเนินธุรกิจของ
กลุ่มบริษทั PwC �́Éª Ã̈ �¦ °��̧���¦ ³ ¤µ�2557 (���µ¦ Á�·� ·Ê� »� ณ 30 มิถุนายน 2557) มีรายไดร้วม 34,000 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นการเติบโตจากรอบปี 2556 �̧É6% �º° Á�È�¦ ³ �́�¦ µ¥Å�o ¼� »�Á�nµ�̧É�¦ ·¬�́Á�¥¤ ¤̧µ โดยรายไดส่้วนใหญ่
กวา่ 45% ยงัมาจากธุรกิจตรวจสอบบญัชี

“ในปี 2557 ทุกสายธุรกิจของ PwC ยงัเติบโตอยา่งแขง็แกร่ง แมว้า่จะเผชิญกบัความทา้ทายทางเศรษฐกิจในบางประเทศ การ
Á¡ ·É¤�¹Ê��°���¦ ³ Á�̧¥��o° �́��́�Â̈ ³ �µ¦ Â�n��́��̧É¦ »�Â¦ �Ä�° »� µ®�¦ ¦ ¤�È�µ¤�̧” นาย แนล¨ Ȩ́กล่าว

สาํหรับผลการดาํเนินงานแยกตามประเภทธุรกิจของ PwC ในปี 2557 �́Ê�ธุรกิจตรวจสอบบญัชี (Assurance practice)

¥�́Á�È��»¦ �·�®¨ �́�̧É ¦ oµ�¦ µ¥Å�oÄ®oÂ�n�¦ ·¬�́ โดยทาํรายไดถึ้ง 15,100 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเติบโต 3% �µ��̧�̧É�nµ�¤µ
ภายใตภ้าวะการÂ�n��́� ¼�Â̈ ³ �̈µ��̧É�n°��oµ�° ·É¤�́ª �°��»¦ �·��¦ ª � °��́��̧  ³�o°�Ä®oÁ®È��¹��ª µ¤Á�ºÉ° ¤ É́�Ä��ºÉ° Á ¥̧� แบ
รนด ์Â̈ ³ �»�£µ¡ �µ¦ Ä®o�¦ ·�µ¦ �̧É̈¼��oµ¤�̧n°�¦ ·¬�́

Ä� nª �¦ µ¥Å�o�µ��»¦ �·��̧É�¦ ¹�¬µ�(Advisory) Ä��̧�̧Ê�¦ �́�́ª Á¡ ·É¤�¹Ê��¹��10%Â�³ �̧É¦ ³ �́��10,000 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ถือ
Á�È��µ¦ Á�·�Ã��¹Ê�Á�nµ�́ª �µ�Á¤ºÉ°�5 ปีก่อน และรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าว หรือเป็นสดัส่วนถึง 29%�°�¦ µ¥Å�o¦ ª ¤�́Ê�®¤��°�
�¦ ·¬�́�Á�È��̈�µ��µ¦ Ä®o�Îµ�¦ ¹�¬µ�¦ ·¬�́�̧É�Îµ�»¦ �·�¦ ³ ®ª nµ��¦ ³ Á�«�̧É®¨ µ�®¨ µ¥��¦ °��̈»¤�́Ê�Â�n�µ¦ ª µ�Â��Á�·��̈¥»��rÅ�
���¹�£µ���·�́�·�¦ ª ¤�́Ê��µ¦ �ºÊ°�·��µ¦ �°��Booz and Company £µ¥®¨ �́Á�̈Ȩ́¥��ºÉ° Á�È��Strategy& �nª ¥Á¡ ·É¤«�́¥£µ¡ �µ¦
�ÎµÁ�·��»¦ �·�Ä®oÂ�È�Â�¦ n�¤µ��¹Ê����³ �̧É�»¦ �·��oµ�£µ¬�̧(Tax) สร้างรายไดก้วา่ 8,800 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ เติบโต 8% จากปี
�n°���°�¥ÎÊµ�µ¦ ¤�̧¦ ·�µ¦ �oµ�£µ¬�̧�µ�Ä®�n�̧É »��°�Ã̈ �



ตลาดเกิดใหม่ฐานรายไดส้าํคญั 

นาย ศิระ อินทรกาํธรชยั ประธานกรรมการบริหารและหุน้ส่วน บริษทั PwC ประเทศไทย กล่าววา่ ตลาดเกิดใหม่ (Emerging

market) �º° Á�È�¢ �́Á¢º°��̧É Îµ�́��̧É¤ ̧ nª ��ÎµÄ®o¦ µ¥Å�o�°�PwC Á�·�Ã�Â�È�Â�¦ n�Ä��̧�̧É�nµ�¤µ และมีอตัราการขยายตวัมากกวา่
�¦ ³ Á�«Ä��̈»n¤�̧É¡ �́�µÂ̈ oª  โดยในปัจจุบนั มีสดัส่วนถึง 20% �°�¦ µ¥Å�o¦ ª ¤�́Éª Ã̈ ��́Ê�®¤� และคาดวา่จะเติบโตอยา่งมี
นยัสาํคญัในอีก 5 ปีขา้งหนา้ โดยหลกัๆ ตลาดกลุ่มประเทศเกิดใหม่ หรือ BRIC เห็นการเติบโตเป็นตวัเลข 2®¨ �́�́Ê�®¤�ไม่วา่
จะเป็นเครือข่าย PwC Ä�° ·�Á�̧¥�̧É¦ µ¥Å�oÃ�24% �̧�Á¡ ·É¤�¹Ê�11% Â̈ ³ �¦ µ�·̈ Á¡ ·É¤�¹Ê�10%

��³ �̧ÉÁ�¦ º°�nµ¥�°�PwC ในตลาดพฒันาแลว้ ¦ µ¥Å�o¥�́��Á�·�Ã��n°Á�ºÉ°�Á�n��́�®¨ �́�µ¦ ¢ºÊ��́ª Á«¦ ¬��·�Ã̈ ��¦ �́�́ª �̧�¹Ê�เช่น
PwC สหรัฐฯ ¦ µ¥Å�oÁ¡ ·É¤�¹Ê�6% สหราชอาณาจกัรÁ¡ ·É¤�¹Ê�5% Â̈ ³ �̧É�»n�Á¡ ·É¤�¹Ê�10% �°��µ��̧Êเครือข่ายของ PwC ใน
ประเทศแถบยโุรปเช่น ° ·�µ̈ ¤̧ ¦̧ µ¥Å�oÁ¡ ·É¤�¹Ê� 8% Â̈ ³   ¦ É́�Á« Á¡ ·É¤�¹Ê� 5% ตามลาํดบั
�́Ê��̧Ê หากพิจารณารายไดต้ามภูมิภาค จะพบวา่ เครือข่าย PwC ในตะวนัออกกลางและแอฟริกามีการเติบโตสูงสุดถึง 16% สะทอ้น
ถึงดีมานต�์°��µ¦ Ä�o�¦ ·�µ¦ �̧ÉÁ¡ ·É¤  ¼��°��̈»n¤�¦ ³ Á�«Ä�Â��£¼¤·£µ��̧Ê รองลงมาคือ อเมริกากลางและอเมริกาใต ้�̧ÉÁ�·�Ã��¦ ³ ¤µ�
13%�ª �̧° Á¤ ¦ ·�µÁ®�º° ¤ ¦̧ µ¥Å�oÁ¡ ·É¤�¹Ê�7%  nª �¦ µ¥Å�o�µ��ª �̧¥»Ã¦ ��³ ª �́��Á¡ ·É¤�¹Ê�4% แมภ้าวะเศรษฐกิจโดยรวมยงัซบเซา

“สาํหรับเครือข่าย PwC Ä�Á°Á�̧¥��o°��°�ª nµÁ�È��̧�̧ÉÂ�È�Â�¦ n�° �̧�̧®�¹É��Ã�¥ ¦ oµ�¦ µ¥Å�o¦ ª ¤�́��ª nµ��̈oµ��° ¨ ¨ µ¦ r ®¦ �́² �
�¦ �́�́ª Á¡ ·É¤�¹Ê��9%�µ��̧�n°��̧ÉÁ�·�Ã��¦ ³ ¤µ��2% PwC �¦ ³ Á�«Å�¥��º° Á�È� nª �®�¹É��̧É�ÎµÄ®o¦ µ¥Å�oÄ�£¼¤·£µ��̧ÊÁ�·�Ã�° ¥nµ�
¤�̧́¥ Îµ�́��Â¤ o�³ ¤�̧́��́¥�́Ê�£µ¥Ä�Â̈ ³ £µ¥�°�Á�oµ¤µ�¦ ³����¤¤°�ª nµ� ·É� Îµ�́��̧ÉÁ¦ µ�³�o°��̈�́�́��n° Å�Ä�¦ ³ ¥³ �oµ�®�oµ��º°
�µ¦ Â ª �®µÃ°�µ Ä��µ¦ �¥µ¥�µ�̈¼��oµ° ¥nµ��n° Á�ºÉ°��Â̈ ³ ����»�£µ¡ �µ¦ Ä®o�¦ ·�µ¦ Â�n̈¼��oµ�¦ ·¬�́�oµ¤�µ�·��µ�Ä®�n�
บริษทัเอกชน และรัฐวสิาหกิจ” นาย ศิระ กล่าว

แนวโนม้เศรษฐกิจโลกปี 58 Á�·�Ã��n°Á�ºÉ°�

นาย แนล¨ Ȩ́ประเมินวา่อตัราการขยายตวัเศรษฐกิจโลก (จีดีพี) ในปี 2558 จะเติบโตประมาณ 3.2% �¹É��nµ�³ Á�È��́��́¥®�¹É��̧É�nª ¥
�́�Á�̈ºÉ°�Ä®o�µ¦ �ÎµÁ�·��»¦ �·��°�Á�¦ º°�nµ¥ PwC �́Éª Ã̈ �Á�·�Ã��n°Á�ºÉ°�Á�n��́� โดยในส่วนแนวโนม้ของธุรกิจตรวจสอบบญัชี
��Á�ºÉ° ª nµ ความตอ้งการบริการดา้นตรวจสอบบญัชี ¦ µ¥�µ��̈�µ¦ �¦ ª � °�Â̈ ³ �µ¦ �ª��»¤�ª µ¤Á Ȩ́¥�¥�́�¥µ¥�́ª �n° Á�ºÉ°� และ
�nµ�³�¥µ¥�̈Å��¹��µ¦ ¦ µ¥�µ��oµ� �́�¤Â̈ ³  ·É�Âª �̈o° ¤�oª ¥

 Îµ®¦ �́Â�ª Ã�o¤�»¦ �·��̧É�¦ ¹�¬µÄ��̧�2558 น่าจะเติบโตอยา่งโดดเด่นเช่นกนั โดยนายแนล¨ Ȩ́��̈nµª ª nµ��̈�µ��µ¦ Á�oµ�ºÊ°�·��µ¦ ² �
จะเสร็จสมบูรณ์ในปลายไตรมาส 4 ของปี 2557 Â̈ ³ �³ Á¦ ·É¤  n��̈Á�È¤�̧ÉÄ��̧�̧Ê�Â̈ ³ �nª ¥Á ¦ ·¤  ¦ oµ��ª µ¤Â�È�Â�¦ n��µ�Ä®o�Îµ�¦ ¹�¬µ
เชิงกลยทุธ์ใหเ้ติบโตในอนาคต

Ä� nª � µ¥�µ��»¦ �·��oµ�£µ¬�̧Á�ºÉ° ª nµ�ª µ¤�o°��µ¦ �¦ ·�µ¦ �oµ��̧Ê¥�́Á�·�Ã�° ¥nµ�Â�È�Â�¦ n��Ã�¥Á�¡ µ³ ° ¥nµ�¥·É���¦ ·�µ¦ �oµ��̧É�¦ ¹�¬µ
ก ฏ ห ม า ย  ¦ ª ¤ �́Ê��µ¦ ��·�́�·�µ¤ �o° �́��́��µ�£ µ¬¸�nµ�Ç��³ �nª ¥®�»�Ä®o�»¦ �·��̧ÊÁ�·�Ã�Å�oÅ¤nÂ¡ o�»¦ �·�° ºÉ�

Á̈È��oµ��µ�Á¡ ·É¤
 ·É��̧É�PwC Ä®o�ª µ¤  Îµ�́�Á®�º°  ·É�° ºÉ�Ä���º°��µ¦  ¦ ¦ ®µ�»�̈µ�¦ �̧É¤�̧ª µ¤  µ¤µ¦ ��Â̈ ³ �µ¦ ¨ ��»�° ¥nµ��n° Á�ºÉ°��Á¡ ºÉ° ¡ �́�µ
�»�£µ¡ �µ¦ Ä®o�¦ ·�µ¦ �Ã�¥Ä��̧�̧É�nµ�¤µ��¦ ·¬�́Å�o�oµ��»�̈µ�¦ �Îµ�ª ��́Ê� ·Ê��45,000 ���́Éª Ã̈ ��Ã�¥Ä��Îµ�ª��̧Ê¤�̧́��·���
ใหม่
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กวา่ 20,000 คนทาํใหปั้จจุบนับริษทัมีพนกังานกวา่ 195,000 ���́Éª Ã̈ �
“Ä��̧�̧Ê�Á¦ µ¤ Â̧���³ ¦ �́�́��·�¤µ��ª nµ�̧�n°��Ã�¥Á�¡ µ³ ° ¥nµ�¥·É���́�«¹�¬µÄ��̈µ�Á�·�Ä®¤n�Â̈ ³ ¡ ª ��̧É�Îµ̈ �́«¹�¬µ° ¥¼nÄ�
�nµ��¦ ³ Á�«Â̈ ³ ¤ Â̧���̧É�³ �̈�́¤µ�Îµ�µ�Ä��̈µ��̧É¤ °̧ �́¦ µ�µ¦ �¥µ¥�́ª  ¼��Á�n��แอฟริกา” นาย แนล¨ Ȩ́��̈nµª

“Ä���³ Á�̧¥ª �́��Á¦ µ¥�́¤ Â̧���̧É�³ ¦ �́�· ·���́�«¹�¬µ�̧É���oµ�ª ·�¥µ«µ �¦ rÂ̈ ³ ª ·«ª �¦ ¦ ¤¤µ��¹Ê��Á¡ ºÉ° ¦ °�¦ �́�́��ª µ¤�o°��µ¦
�¦ ·�µ¦ �oµ��·�·�° ¨ �Á�n���µ¦ ª ·Á�¦ µ³ ®r�o° ¤ ¼̈�́Ê� ¼��¦ ª ¤�́Ê���µ¦ �¦ ·®µ¦ �́��µ¦ �ª µ¤�̈ °�£¥́�o° ¤ ¼̈��Ã̈ �° ·�Á�° ¦ rÁ�È��®¦ º° Å�
Á�° ¦ r�¦ µ¤� ·É�Á®¨ nµ�̧Ê�º° Á�È�Á�¦ ºÉ°�¥º�¥�́�¹��ª µ¤ ¡ ¥µ¥µ¤�̧ÉÅ¤n®¥»��·É��Ä��µ¦ ¤°�®µÃ°�µ Ä��µ¦ ¡ �́�µ�»�̈µ�¦ �Â̈ ³ �¦ ·�µ¦
Ä®¤nÇ�Á¡ ºÉ° ¦ °�¦ �̈́¼��oµ�°�Á¦ µ�́Ê�Ä�¦ ³ �́�£¼¤·£µ��Â̈ ³ ¦ ³ �́�Ã̈ �” เขา กล่าว

นาย ศิระ กล่าวเสริมวา่ สาํหรับการดาํเนินธุรกิจในส่วนของ PwC ประเทศไทยในปี 2558 �́Ê���¦ ·¬�́¤�̧ª µ¤ ¡ ¦ o° ¤�̧É�³
�́�Á�̈ºÉ°�°��r�¦ Ä®oÁ�·�Ã�Å�¡ ¦ o° ¤�́�Á�¦ º°�nµ¥�́Éª Ã̈ ��Ã�¥¤»n�Á�o�Ä��µ¦ �ÎµÁ��Ã�Ã̈ ¥Ä̧®¤nÇ�¤µÄ�oÄ��µ¦ Ä®o�¦ ·�µ¦ ¨ ¼��oµ�
¦ ª ¤�¹�¡ �́�µ�»�£µ¡ �°��¦ ·�µ¦ Á¡ ºÉ°�°� �°��ª µ¤�o°��µ¦ �°��¼o�¦ ³ �°��µ¦ Â̈ ³ �́��»¦ �·�Ä�¥»��·�·�° ¨

�°��µ��̧Ê��¦ ·¬�́¥�́¤»n��¥µ¥�µ�̈¼��oµ£µ¥Ä��¦ ³ Á�«�Ã�¥Á�¡ µ³ �»¦ �·���µ��̈µ�Â̈ ³ ��µ�¥n° ¤�(เอสเอม็อี) ° ¥nµ��n° Á�ºÉ°���¹É�
Á�ºÉ° ª nµÄ��̧®�oµ�ª µ¤�o°��µ¦ �oµ��¦ ª � °��́��̧Ä��»¦ �·��SME ของไทยมีแนวโนม้จะขยายตวัสูง หลงัจากสาํนกังานกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) ¡ ¥µ¥µ¤�̈�́�́�Ä®oÁ�·��¦ ³ �µ��ºÊ°�µ¥
หลกัทรัพยส์าํหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม หรือกระดานหุน้เอสเอม็° �̧Á¡ ºÉ° Á¡ ·É¤�µ�Á̈º°�Ä��µ¦ ¦ ³ �¤�»�Ä®oÂ�n
�¼o�¦ ³ �°��µ¦ ¦ µ¥Á̈È� µ¤µ¦ �Á�oµ�¹�Â®¨ n�Á�·��»�Å�o�nµ¥��¹É��³�ÎµÄ®o�»¦ �·��SME หนัมาสนใจจดัทาํบญัชีและงบการเงินให้
Á�È�Å��µ¤¤µ�¦ �µ� µ�̈¤µ��¹Ê��

°�¹É��PwC Ä®o�¦ ·�µ¦ ¨ ¼��oµ��µ�Ä®�n�́Éª Ã̈ ��̧É�¼��́�° �́�́�Ä®o° ¥¼nÄ��̈»n¤ฟอร์จูน โกลบอล 500 (Fortune Global 500

List) ถึง 84% และกลุ่มไฟแนนเชียล ไทมส์ โกลบอล 500 (Financial Times Global 500) อีก 93% ¦ ª ¤�́Ê��
ผูป้ระกอบการและ ภาคเอกชน กวา่ 100,000 ¦ µ¥�́Éª Ã̈ �

�°��µ��̧Ê PwC ยงัมุ่งดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยในปีผา่นมา เครือขา่ย PwC �́Éª Ã̈ �¦ nª ¤�́�
บริจาคเงินเกือบ 87 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ Ä®oÂ�n�·��¦ ¦ ¤Á¡ ºÉ°  �́�¤ ¦ ª ¤�́Ê�¤ ¡̧ �́��µ�PwC กวา่ 53,000 ���̧É° »�·«Áª ¨ µ�ª nµ
600,000 �́Éª Ã¤�Á¡ ºÉ° Á�oµ¦ nª ¤�·��¦ ¦ ¤�·�° µ µÂ̈ ³ Ä®o�Îµ�¦ ¹�¬µÁ�̧É¥ª �́��¦ ·�µ¦ �̧É��¤�̧ª µ¤�Îµ�µ�Á¡ ºÉ° Á�È��µ¦ �»«¨ Â�n°��r�¦
ต่างๆ
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