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PwC �·��̧̈�ºÊ°�·��µ¦ �Booz & Company ®ª �́�¥µ¥�»¦ �·��̧É�¦ ¹�¬µ

สาํนกัข่าวหุน้อินไซด ์( 4 เม.ย. 2557) ---บริษทั 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¦ ®¨ �́Å�o¦ �́�µ¦ °�»¤�́·�¼��o°��µ¤��®¤µ¥Ä®oÁ�oµÁ�È� nª �®�¹É��°�PwC พร้อม
�́Ê�Á�oµ¦ »��»¦ �·��¦ ·�µ¦ Ä®o�Îµ�¦ ¹�¬µ ยกระดบัการแขง่ขนั คุณภาพบริการและบุคลากร ¦ ª ¤�́Ê��¥µ¥�µ�̈¼��oµÅ�¥-�́Éª Ã̈ � ดา้น 
PwC �¦ ³ Á�«Å�¥¤ É́�Ä� �µ¦ �ª �¦ ª ¤�·��µ¦ �¦ Ế��̧Ê�nª ¥Á¡ ·É¤«�́¥£µ¡ �µ¦ Â�n��́��°��»¦ �·��̧É�¦ ¹�¬µÄ�Å�¥�̧É¤Ã̧°�µ Á�·�Ã� ¼�
Á®�»£µ�Á°����o°��µ¦ �̧É�¦ ¹�¬µÁ¡ ºÉ° ª µ��̈¥»��rรับมือการแข่งขนั หลงัเปิด AEC ปลายปี 58

Á¤ºÉ° ª �́�̧É3 เมษายน �̧É�nµ�¤µPwC ไดป้ระกาศปิดดีลอยา่งเป็นทางการ Ä��µ¦ �Îµ�¦ ·¬�́Ä®o�Îµ�¦ ¹�¬µ�́Ê��Îµ �́�µ�·° Á¤¦ ·�́�° ¥nµ�
Booz & Company Á�oµÁ�È� nª �®�¹É��°�Á�¦ º°�nµ¥�¦ ·¬�́ภายหลงัการควบรวมกิจการ Å�oÁ�̈Ȩ́¥��ºÉ° Booz & Company

เป็น Strategy& ( Â�¦ È��·�̧Ê แอนด)์ Ã�¥�³ Ä�o�ºÉ° Ä®¤n�̧Ê�ª��¼nÅ��́��ºÉ° Â̈ ³ Â�¦ ��r�°�PwC

�́Ê��̧Ê�ºÉ° Strategy&  ³ �o°�Ä®oÁ®È��¹��»�Â�È��oµ��̧É�¦ ¹�¬µÁ�·��̈¥»��r�̧ÉBooz & Company นาํมาสู่บริษทั และ ประโยชน์
�̧É�̧̈�̧Ê�³�Îµ¤µ ¼n̈¼��oµÂ̈ ³ �¼o¤ ̧ nª �Å�o nª �Á ¥̧ Ã�¥�µ¦ Á�̈ Ȩ́¥��ºÉ°�¦ Ế��̧Ê Á�È�Å��µ¤�o°��®¤µ¥�̧ÉÄ®o�¦ ·¬�́�o°�Á�̈Ȩ́¥��ºÉ°®¨ �́¤¸
�µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈� £µ¡ �µ¦ Á�È�Á�oµ�°�(Change in ownership) โดยการควบรวมกิจการบริษทั Booz & Company

Á�·��¹Ê��¦ Ế�Â¦ �Á¤ºÉ° ª �́�̧É30 ตุลาคม 2556 และผา่นการอนุมติัจากหุน้ส่วนของ Booz Ä��nª ��̈µ¥Á�º°��́�ª µ�¤Ä��̧�̧É�nµ�¤µ

นาย เดนนิส Â�̈ ¨ Ȩ́ ประธาน บริษทั PricewaterhouseCoopers International กล่าววา่ �µ¦ �ª �¦ ª ¤�·��µ¦ �¦ Ế��̧Ê�º°
Á�È��oµª  Îµ�́��°��́Ê�PwC ลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เพราะจะช่วยใหบ้ริษทัไดรั้บประโยชน์ในหลายๆดา้น ไม่วา่จะเป็น
การใหบ้ริการลูกคา้ ดา้นการใหค้าํปรึกษาเชิงกลยทุธ์ �µ��¼oÁ�̧É¥ª �µ�¦ ³ �́�Ã̈ � �¹É�£µ��»¦ �·��ÎµÁ�È��̧É�o°��¦ �́�́ª Ä®oÁ�oµ�́�
 £µ¡ Âª �̈o° ¤�µ� �́�¤Â̈ ³ Á«¦ ¬��·��̧ÉÁ�̈Ȩ́¥�Â�̈�Å�¦ ª ¤�́Ê��o°�¦ ¼oÁ�nµ�́��¹�Ã°�µ �µ��»¦ �·�Â̈ ³ £ ¥́�»��µ¤�nµ�Ç

“ดว้ยความร่วมมือกนัของ PwC และ Strategy& จะใหช่้วยเราตอบโจทยค์วามตอ้งการลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดต้รง
จุด ¦ ª ¤�́Ê�¥�́ µ¤µ¦ ��¹��¼���Á�n��̧ÉÁ�È��µÁ̈��rÄ��̈µ�² Â̈ ³ �nª ¥�»¦ �·�Ä®o µ¤µ¦ �Á¡ ·É¤«�́¥£µ¡ �µ¦ Â�n��́�Ä�¦ ³ �́�Ã̈ �Å�o”
นาย Â�̈ ¨ Ȩ́กล่าว



�oµ���µ¥��̧�µ¦ r�¤ ¥́�µ¦ r�̧Ê��¦ ³ �µ�Á�oµ®�oµ�̧É�¦ ·®µ¦ ��¦ ·¬�́�Strategy& �̈nµª ª nµ�¦ ·¬�́¤�̧ª µ¤¥·��̧�̧É�³ Å�o¦ nª ¤�µ��́��¦ ·¬�́�́Ê�
นาํระดบัโลกอยา่ง PwC Ã�¥�³�Îµ�ª µ¤Á�̧É¥ª �µ��oµ��̧É�¦ ¹�¬µÁ�·��̈¥»��r�̧É¤�̧¦ ³ ª �́·° �́¥µª �µ��ª nµ¦ o° ¥�̧¤µÁ ¦ ·¤�ª µ¤
Â�È�Â�¦ n��µ��oµ��̧É�¦ ¹�¬µÄ®oÂ�n�PwC

“Á¦ µ�³�nª ¥Á ¦ ·¤  ¦ oµ��ª µ¤Â�È�Â�¦ n��oµ��µ��̧É�¦ ¹�¬µ�°��PwC Ã�¥Ä�o�ª µ¤Á�̧É¥ª �µ��°�Á¦ µÁ¡ ºÉ° ¥�¦ ³ �́��̧��ª µ¤  µ¤µ¦ �Â̈ ³
�¦ ³  ·��·£µ¡ Ä��µ¦ �Îµ�»¦ �·���́Ê�Â�n�µ¦ ¡ �́�µÁ�·��̈¥»��rÅ����¹��µ¦ ��·�́�·�(Strategy-through-execution) เพราะเรามี
�ª µ¤¡ ¦ o° ¤�µ��oµ��»�̈µ�¦ ��́�¬³�Â̈ ³ �ª µ¤  µ¤µ¦ �° �́Á�È��̧É¥° ¤ ¦ �́Ä��µ¦ Á�oµÅ��nª ¥°��r�¦ Ä��»��́Ê��°��µ¦ �Îµ�µ���́Ê�Â�n
�µ¦ ª µ�Â���̈¥»��rÅ����¹��̈¨ ¡́ �r�̧É° °�¤µ”

�µ¥�Á�Á¦ È���·�̈¥̧r��¦ ³ �µ�Á�oµ®�oµ�̧É�¦ ·®µ¦ ��¦ ·¬�́�PwC South East Asia Consulting �̈nµª ª nµ��µ¦ �ª �¦ ª ¤�·��µ¦ �¦ Ế��̧Ê
�³�nª ¥Á¡ ·É¤«�́¥£µ¡ Ä��µ¦ �¥µ¥�̈µ��Â̈ ³ Á�̈Ȩ́¥�Ã�¤®�oµ�µ¦ Â�n��́�Ä��̈µ��»¦ �·��̧É�¦ ¹�¬µ(Consulting) ใหพ้ฒันาไปอีก
¦ ³ �́��Ã�¥Á�ºÉ° ª nµ�³�ÎµÄ®oÁ¦ µ µ¤µ¦ �Ä®o�¦ ·�µ¦ ¨ ¼��oµÄ�Á°Á�̧¥�³ ª �́° °�Á�̧¥�Ä�oÂ̈ ³ �́Éª Ã̈ �Å�o° ¥nµ��¦ �ª��¦ ��¹É�®µ�µ��̧É° ºÉ�Å¤nÅ�o�
Á¡ ¦ µ³ Á¦ µ¤�̧ª µ¤Á�̧É¥ª �µ�Ä��oµ��Strategy consulting ��ª��́��¦ ³  ��µ¦ �r° �́¥µª �µ�Â̈ ³ �̈�µ�Ä�° �̧��̧ÉÁ�È��̧É¥° ¤ ¦ �́�
(Proven track record) ในระดบัโลก

�µ� µª �ª ·Å̈ ¡ ¦ ��ª ¸̈ µ£¡ �́�°��®»o� nª � µ¥�µ��̧É�¦ ¹�¬µ��¦ ·¬�́�PwC Consulting (ประเทศไทย) �̈nµª ª nµ��µ¦ �ºÊ°�·��µ¦ �°�
�¦ ·¬�́Ä��¦ Ế��̧Ê�³ Á�È��¦ ³ Ã¥��rÂ�n�¦ ³ Á�«Å�¥�oª ¥�Á¡ ¦ µ³ �̈µ��»¦ �·��̧É�¦ ¹�¬µÄ��¦ ³ Á�«¥�́¤Ã̧°�µ Ä��µ¦ Á�·�Ã�° �̧¤µ��
Ã�¥Á�¡ µ³ ° ¥nµ�¥·É��Strategy& ¤�̧»�Â�È��oµ��µ¦ ª µ��̈¥»��r��¹É� °�¦ �́�ª µ¤�o°��µ¦ �°�£µ��»¦ �·�Å�¥�̧É�o°�ª µ��̈¥»��rÄ��µ¦
�ÎµÁ�·��»¦ �·�Á¡ ºÉ° ¦ °�¦ �́�µ¦ Á�·��¦ ³�µ�¤Á«¦ ¬��·�° µÁ�̧¥��̧É�Îµ̈ �́�³ Á�·��¹Ê�Ä��̈µ¥�̧�2558

นาย เดวดิ โฮเวนเด็น ผูอ้าํนวยการฝ่ายกลยทุธ์และการจดัการ ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้บริษทั Strategy& กล่าววา่ ลูกคา้
¤�̧ª µ¤�o°��µ¦ �¼oÁ�̧É¥ª �µ��®¦ º°��̧É�¦ ¹�¬µ�̧ÉÁ�ºÉ°�º° Å�oÄ��µ¦ Ä®o�ÎµÂ�³�ÎµÂ̈ ³ �ª µ¤�nª ¥Á®¨ º°�oµ��µ¦ ª µ��̈¥»��rÂ̈ ³  µ¤µ¦ �
�Îµ¤µ��·�́�·Å�o° ¥nµ�Â�o�¦ ·���nµ¤�̈µ� £µª ³ Âª �̈o° ¤�̧É¤�̧µ¦ Â�n��́��̧É¦ »�Â¦ �

�́Ê��̧Ê��µ¥Ã��̧É�Ã¡ ¨ Á�° ¦ r�®»o� nª �Â̈ ³ �Global Consulting Leader �³�Îµ®�oµ�̧ÉÁ�È��° ¦ r��¦ ¦ ¤�µ¦ �°��¦ ·¬�́�PwC

Strategy& โดยมีนายซีซาร์ดาํรงตาํแหน่งเป็นซีอีโอ หลงับริหารงานในตาํแหน่งเดียวกนัใหแ้ก่ Booz & Company เป็นเวลา
กวา่สองปี

ปัจจุบนั Strategy& ¤ ®̧»o� nª �Â̈ ³ �̧É�¦ ¹�¬µ° µª »Ã �¹��300 คนและมีพนกังานเกือบ 3,000 คนในออฟฟิศ 57 Â®n��́Éª Ã̈ ��
และมีรายไดก้วา่ 1 ¡ �̈́ oµ�Á®¦ ¥̧� ®¦ �́² Â̈ ³ ¤ ̧ Îµ�́��µ�Ä®�n�́Ê�° ¥¼n�̧ÉÄ� ®¦ �́° Á¤ ¦ ·�µ��¹É��³�nª ¥Á¡ ·É¤�Îµ�ª ��»�̈µ�¦ �̧É¤�̧́�¬³
ใหก้บั PwC �¹É��³�nª ¥Á¡ ·É¤�Îµ�ª ��»�̈µ�¦ �̧É¤�̧́�¬³ Ä®o�́��PwC �̧É�́��»�́�¤ ¡̧ �́��µ��ª nµ�184,000 คนใน 157 �¦ ³ Á�«�́Éª
โลกและมีรายไดร้วมปี 2556 ( ·Ê� »��30 มิถุนายน 2556) ราว 3.2 ®¤ºÉ�̈ oµ�Á®¦ ¥̧� ®¦ �́²
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