
วันที่: 29 มิถุนายน 2558
แหลงที่มา: เว็บไซต Thanonline
http://www.thannews.th.com/index.php?option=com_content&view=article&id=283707&catid=
176&Itemid=524

PwC แนะ�¼o�Îµª µ��̈¥»��r��ª��·�·�° ¨  ¦ oµ�¤¼̈�nµÁ¡ ·É¤ ธุรกจิ

IDC MarketScape ยกให ้ PwC Á�È��¼o�Îµ�oµ��»¦ �·��̧É�¦ ¹�¬µÄ��µ¦ ประยกุตใ์ชดิ้จิทลั Á¡ ºÉ° Á¡ ·É¤Ã°�µ �µ�ธุรกิจตอก¥ÎÊµ�ª µ¤
Á�È�Á�oµ�̈µ��»¦ �·��̧É�¦ ¹�¬µ�́Ê��Îµ�°�Ã̈ ��̧Ê�»¦ �·��ºÉ��́ª Ä��µ¦ ª µ��̈¥»��rÁ¡ ºÉ° ¦ �́¤ º° Á��Ã�Ã̈ ¥�̧̧ÉÁ�̈Ȩ́¥�Â�̈�° ¥nµ�¦ ª �Á¦ Èª �¹É��º°
Á�È�®�¹É�Ä�Á¤�³ Á�รนดÁ์�̈ Ȩ́¥�Ã̈ �°�µ��

รายงาน Worldwide Digital Transformation Consulting and Systems Integration Services 2015

Vendor Assessment �¹É��́��ÎµÃ�¥ IDC MarketScape ไดจ้ดัอนัดบั PwC Ä®oÁ�È��¼o�Îµ�»¦ �·��̧É�¦ ¹�¬µÁ�·��̈¥»��r�oµ��µ¦ นาํ
ดิจิทลัมาประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจ (Digital Transformation) ผา่นการวเิคราะห์และความคิดเห็นของลูกคา้ถึงความสามารถและกลยทุธ์
�°��¦ ·¬�́�̧É�¦ ¹�¬µÄ�¦ ³ �́��́Ê��Îµ�°�โลก

นาย วอน พฮูาดาส ประธาน บริษทั PwC Global Advisory กล่าววา่ “การ�̧ÉIDC Ä®o�µ¦ ��µ��µ¤Ä®o�¦ ·¬�́Á�È��¼o�Îµ�»¦ �·��̧É
�¦ ¹�¬µÄ��¦ Ế��̧Ê�º° Á�È� ·É� ³�o°�Ä®oÁ®È��¹��ª µ¤Á�̧É¥ª �µ� และความเป็นมืออาชีพ ° �́Á�È��̧É�nµÁ�ºÉ°�º° Ä�โลกดิจิทลัอยา่งแทจ้ริง
�µ¦ �¦ �́�́ª Ä®o�́��́�Á��Ã�Ã̈ ¥�̧̧ÉÁ�̈Ȩ́¥�Â�̈�° ¥nµ�¦ ª �Á¦ Èª �º° Á�È�®�¹É�Ä��¦ ³ Â Á¤�³ Á�รนด ์ �̧É¤�̧̈�¦ ³ ���n°�µ¦ �ÎµÁ�·��»¦ �·�
ในโลกอนาคต �́��́Ê�ความรู้และความเขา้ใจวา่ ธุรกิจจะสามารถนาํเอาดิจิทลัÂ̈ ³ Á��Ã�Ã̈ ¥Á̧�oµ¤µ�nª ¥Á¡ ·É¤«�́¥£µ¡ Ä��µ¦ Â�n��́�
ใหเ้หนือคู่แข่งไดอ้ยา่งไร �º° Á�È� ·É� Îµ�́��̧É�³�ÎµÄ®o�»¦ �·�Å�oÁ�¦ ¥̧�คู่แขง่”



“หากธุรกิจตอ้งการประสบความสาํเร็จ จะตอ้งมองไปขา้งหนา้และนาํนวตักรรมใหม่ๆ มาปรับใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ ผา่นการวางกล
¥»��r�̧ÉÁ®¤µ³  ¤ �¹É��µ¦ �̧ÉIDC Ä®o�µ¦ ¥° ¤ ¦ �́Ä��¦ Ế��̧Ê�º° Á�È�Á�¦ ºÉ°�¥º�¥�́�¹��µ¦ ¤�̧»�̈µ�¦ �̧É¤�̧¦ ³  ·��·£µ¡ �̧É�nª ¥¡ �́�µÄ®o�¦ ·¬�́
ประสบความสาํเร็จ”

�́Ê��̧Ê ลูกคา้ใหค้ะแนน PwC อยูใ่นระดบัสูงมากในดา้นความสามารถในการส่งมอบงานตามกาํหนดระยะเวลาในการทาํโครงการ
��³ �̧ÉIDC MarketScape ก็ใหค้ะแนนความสามารถในปัจจุบนัและการกาํหนดกลยทุธ์ในอนาคตแก่ PwC สูงเช่นกนั

ดา้นนาย ทอม ภูทิญามาดาม ®ª́ ®�oµ  nµ¥�̧É�¦ ¹�¬µ�oµ��µ¦ �¦ ·®µ¦ �́��µ¦ Â̈ ³ �¦ ·�µ¦ ทางดา้นดิจิทลั ประจาํสหรัฐอเมริกา กล่าววา่ “การ
� ¤� µ�¦ ³ ®ª nµ��¼o�Îµ�oµ��µ¦ ª µ��̈¥»��rÂ̈ ³ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈��»¦ �·�สู่ดิจิทลั �º° Á�È�®ª́ Ä� Îµ�́��̧É�ÎµÄ®oÁ¦ µ µ¤µ¦ � ¦ oµ�¤¼̈�nµÁ¡ ·É¤Ä®oÂ�n
¨ ¼��oµ�̧É�o°��µ¦ ��·ª �́·�µ¦ �Îµ�»¦ �·�Ä�ยคุดิจิทลั”

นางสาว วไิลพร ทวลีาภพนัทอง ®»o� nª � µ¥�µ��̧É�¦ ¹�¬µ บริษทั PwC Consulting (ประเทศไทย) กล่าววา่ �µ¦ �̧É̈¼��oµÂ̈ ³ �̈µ�
�nµ�Ä®o�³ Â��Á¦ µ ¼�Á�n��̧Ê�º° Á�È�Á¦ ºÉ°��̧É�nµ£µ�£¼¤·Ä��°��¦ ·¬�́Á�È�° ¥nµ�¥·É�

“โลกดิจิทลัÅ�oÁ�oµ¤µÁ�̈Ȩ́¥��́��́¥¡ ºÊ��µ��°��µ¦ �ÎµÁ�·��»¦ �·��́Éª Ã̈ � Å¤nÁª o�Â¤ o�¦ ³ �́É��»¦ �·�Ä��¦ ³ Á�«Å�¥ �̧É�nµ�¤µÁ¦ µÁ¦ ·É¤Á®È�
หลายธุรกิจในประเทศไทยหนัมาใหค้วามสนใจนาํดิจิทลัÁ�oµ¤µ�¦ ³ ¥»��rÄ�o�́��»¦ �·�Á¡ ·É¤¤µ��¹Ê�Â̈ ³ �µ¦ �̧É¦ �́�µ̈ ¤�̧µ¦ �ÎµÁ�·��Ã¥�µ¥
ตามแนวทางเศรษฐกิจดิจิทลั �³�º° Á�È��»�Á�̈Ȩ́¥� Îµ�́��°��ª µ¤�oµª ®�oµ�µ�Á��Ã�Ã̈ ¥�̧°�Å�¥ �ÎµÄ®oÂ�ª Ã�o¤�°��µ¦ �Îµ�»¦ �·��̧É
�¦ ¹�¬µÄ��oµ��̧ÊÁ�·�Ã� Á¦ µ¤»n�¤ É́��̧É�³�nª ¥¨ ¼��oµÂ̈ ³ £µ��»¦ �·�¡ �́�µ�̧��ª µ¤  µ¤µ¦ �Â̈ ³ �¥µ¥�°�Á��ธุรกิจดิจิทลั Á¡ ºÉ° Á¡ ·É¤Ã°�µ
และศกัยภาพการแข่งขนั �nµ¤�̈µ� £µ¡ Âª �̈o° ¤�µ��»¦ �·��̧ÉÁ�̈Ȩ́¥�Â�̈�° ¥nµ�¦ ª �Á¦ Èª ”
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