์ อร์ดซอกิ
ื จการ P&P ผูใ้ ห้บริการทางการเงินอิสระชนนํ
ั าของเอเชย
ี
ฮอกสฟ
สงิ คโปร์--24 พ.ค.--พีอาร์นวิ สไ์ วร์/อินโฟเควสท์
์ อร์ด (Hawksford) ได ้เข ้าซอกิ
ื จการบริษัท People & Projects Ltd (P&P)
ฮอกสฟ
ึ
์ อร์ดในฮอ
่ งกงและสงิ คโปร์ได ้อย่างมีนัยสําคัญ
ซงจะช
ว่ ยเสริมแกร่งธุรกิจของฮอกสฟ
รวมทังขยายขอบเขตการดําเนินงานให ้ครอบคลุมทัวเมืองใหญ่ ๆ ในประเทศจีน
ื จการครังนีแสดงให ้เห็นถึงความมุง่ มันของฮอกสฟ
์ อร์ดทีมีตอ
ี
โดยการซอกิ
่ ตลาดเอเชย
ี
และทําให ้บริษัทผู ้เชยวชาญด
้านการบริหารลูกค ้าองค์กร ลูกค ้าบุคคล และกองทุน
ี
มีจํานวนบุคลากรเพิมเป็ นกว่า 400 คนทัวโลก ซงึ 200 คนประจําอยู่ในเอเชย

(โลโก ้: http://photos.prnewswire.com/prnh/20151008/275431LOGO )
(รูปภาพ: https://mma.prnewswire.com/media/694218/Hawksford_Acquisiti
on.jpg )
P&P เป็ นผู ้ให ้บริการทางการเงินอย่างเต็มรูปแบบ

โดยมีผลงานทีแข็งแกร่งในการสนั บสนุนบริษัทข ้ามชาติทต
ี ้องการขยายการดําเนินงาน
่ ลาดต่าง ๆ ทัวเอเชีย P&P ให ้บริการทางการเงิน
ซึงรวมถึงการผลิตและการขาย เข ้าสูต
ี ละภาษี ทมี
การบัญชแ
ี ความยืดหยุน
่
ึ ว่ ยให ้ลูกค ้าสามารถจัดการกับความยุง่ ยากในการจัดตังบริษัทและทําธุรกิจในภูมภ
ซงช
ิ าค
โดยเฉพาะในประเทศจีน ซงึ P&P มีสาํ นั กงาน 5 แห่งตังอยู่ ขณะเดียวกัน P&P
ยังมีการเติบโตขึนอย่างมากนับตังแต่กอ
่ ตังในปี 2550
และมีทม
ี งานทีมีความสามารถพูดได ้หลายภาษากระจายอยู่ตามสาํ นักงาน 10 แห่ง
พร ้อมให ้บริการลูกค ้าต่างชาติด ้วยภาษาอังกฤษ อิตาลี สเปน เยอรมัน จีนกลางและจีนกวางตุ ้ง
ื จการครังนีเป็ นครังที 6 ของฮอกสฟ
์ อร์ด
การเข ้าซอกิ
นั บตังแต่ทบริ
ี ษัทได ้รับเงินทุนสนั บสนุนจากบริษัทไพรเวทอิควิต ี Dunedin
โดยขณะนี
์ อร์ดจะสามารถเข ้าถึงบริการทีเจาะลึกและหลากหลายมากยิงขึนทัวประ
ลูกค ้าองค์กรของฮอกสฟ
ี ขณะทีลูกค ้าของ P&P
เทศเศรษฐกิจสําคัญในเอเชย
้ การทีกว ้างขึนของฮอกสฟ
์ อร์ดในพืนทีอืน ๆ
จะสามารถใชบริ
หุ ้นส่วนของ P&P ได ้แก่ Stefano Passarello, Dario Acconci และ Giacomo Stoppa
์ อร์ด และจะยังคงดํารงตําแหน่งผู ้บริหารระดับสูงของ P&P ต่อไป
จะกลายเป็ นผู ้ถือหุ ้นในฮอกสฟ
เพือรับรองความต่อเนืองของฐานลูกค ้าที P&P สะสมมาอย่างยาวนาน

Michel van Leeuwen ประธานบริหารกลุม
่ บริษัทฮอกส์ฟอร์ด กล่าวว่า “การเข ้าซือกิจการ
P&P ของฮอกส์ฟอร์ดในครังนี

ี ได ้อย่างแท ้จริง
ตรงกับเป้ าหมายเชงิ กลยุทธ์ของเราในการให ้บริการครอบคลุมทัวเอเชย
์ อร์ดประจําอยูใ่ นเอเชย
ี
โดยปั จจุบน
ั พนั กงานราวครึงหนึงของฮอกสฟ
ซึงแสดงให ้เห็นถึงความสําคัญของภูมภ
ิ าคนีทีมีต่อธุรกิจของเรา
และเรามีความยินดีเป็ นอย่างยิงทีสามารถให ้บริการในประเทศจีนภายใต ้การดําเนินงานทีเป็ นขอ
ึ
ื านีจะเป็ นปั จจัยผลักดันการเติบโตทีสาํ คัญในปี ตอ
งเราเอง ซงเราเช
อว่
่ ๆ ไป
ปั จจุบันมีลูกค ้าองค์กรจํานวนมากขึนทีต ้องการเข ้าถึงบริการของเราทัวทังเอเชีย
เนืองจากพวกเขากําลังหาทางทีจะขยายธุรกิจไปทัวภูมภ
ิ าค

“P&P ดําเนินงานโดยกลุม
่ ผู ้ประกอบการและผู ้เชียวชาญมืออาชีพ

์ อร์ด
ทีมีคา่ นิยมและเป้ าหมายเชงิ กลยุทธ์แบบเดียวกับฮอกสฟ
ทังยังให ้ความสําคัญกับลูกค ้าอย่างกระตือรือร ้น
เราตังตารอทีจะได ้ผนวกรวมทีมงานและบริการต่าง ๆ จาก P&P เข ้าสูเ่ ครือข่ายของฮอกส์ฟอร์ด
์ อร์ดและ P&P จะได ้รับผลประโยชน์มากมายจากการซอกิ
ื จการในครังนี”
ลูกค ้าของทังฮอกสฟ
ื รกิจของ P&P ทําให ้ขณะนี
Dario Acconci หุ ้นสว่ นของ P&P กล่าวเสริมว่า “ด ้วยการเข ้าซอธุ

์ อร์ดมีธุรกิจทีแข็งแกร่งมันคงและครอบคลุมทัวเอเชย
ี
ฮอกสฟ
ซึงจะช่วยเสริมจุดแข็งและความลุ่มลึกในตลาดฝั งตะวันตก
ึ ภูมใิ จเป็ นอย่างยิงในธุรกิจทีเราได ้สร ้างขึนตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษทีผ่านมา
เรารู ้สก
่ เดียวกับฐานลูกค ้าทีเราสะสมมาอย่างยาวนาน
เชน
์ อร์ดได ้เข ้ามาสานต่อธุรกิจของ P&P
และยินดีเป็ นอย่างยิงทีฮอกสฟ
ื
์ อร์ด ด ้วยบุคลากรทียอดเยียมของฮอกสฟ
์ อร์ด
ให ้เติบโตขึนภายใต ้ชอของฮอกส
ฟ
สิงคโปร์ยังคงเป็ นแนวหน ้าในด ้านการลงทุนจัดตังองค์กรในภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
ในฐานะประเทศทีมีเศรษฐกิจทีพัฒนาทีสุดประเทศหนึงของโลก
์ อร์ดในภูมภ
ี ตะวันออกเฉี
เราตืนเต ้นทีสงิ ค์โปร์จะกลายมาเป็ นสํานั กงานใหญ่ของฮอกสฟ
ิ าคเอเชย
ยงใต”้

P&P เป็ นผู ้ให ้บริการทางการเงิน (Corporate Service Provider) โดยมีพนักงาน 140
คนประจําสํานั กงาน 10 แห่งในฮ่องกง สิงคโปร์ เชียงไฮ ้ กว่างโจว ปั กกิง ชางโจว เซินเจิน
โตเกียว มิลาน และบาร์เซโลน่า P&P ให ้บริการสนับสนุน (back office and outsourcing
ิ และ SME
support) แก่ฐานลูกค ้านานาชาติทประกอบด
ี
้วยบริษัทบลูชป
์ อร์ด เป็ นธุรกิจลูกค ้าองค์กร ลูกค ้าบุคคล และกองทุนระดับนานาชาติ
ฮอกสฟ
ี เมือเดือนมีนาคม 2557 ผ่านการเข ้าซอกิ
ื จการของ Janus
บริษัทได ้จัดตังธุรกิจในเอเชย
Corporate Solutions ในสิงคโปร์
ี ผ่านการเติบโตขององค์กรในฮอ
่ งกง
และได ้ขยายการดําเนินงานในเอเชย
และผ่านทางธุรกิจบริหารความมังคังในสงิ ค์โปร์
ึ
ซงอยู
่ภายใต ้การกํากับดูแลของธนาคารกลางสงิ คโปร์ (MAS)
สําหร ับบรรณาธิการ
เกียวก ับ Hawksford Group: http://www.hawksford.com
ทวิตเตอร์: @HawksfordGroup

Hawksford นํ าเสนอบริการทีสร ้างสรรค์และปฏิบัตไิ ด ้จริงแก่ลก
ู ค ้าสถาบัน ผู ้ประกอบการ
ิ ทรัพย์ทางการเงินหรือความมังคังสูง (High Net Worth) ทัวโลก
และลูกค ้าทีมีสน
ในฐานะธุรกิจลูกค ้าองค์กร ลูกค ้าบุคคล และกองทุนระดับนานาชาติทได
ี ้รับรางวัลการันตีมาแล ้ว
ั
Hawksford รักษามาตรฐานในการสง่ มอบบริการชนเลิ
ศมาอย่างต่อเนือง
และให ้ความสําคัญกับการคิดนอกกรอบและมองการณ์ไกล
เราให ้บริการทีหลากหลายและครอบคลุมแก่ลูกค ้าใน 115 ประเทศ ไม่วา่ จะเป็ นทรัสต์ องค์กร
มูลนิธ ิ หุ ้นสว่ น สํานั กงานธุรกิจครอบครัว (family office) และกองทุนเพือการลงทุน นอกจากนี
์ อร์ดยังให ้บริการจดทะเบียน พินัยกรรมและการพิสจ
ฮอกสฟ
ู น์พน
ิ ั ยกรรม
ื ทอดตําแหน่ง และการบริหารพนักงานอีกด ้วย
การวางแผนสบ
เกียวก ับ P&P: http://www.pndp.net
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