ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย
จับมือร่วมกันทาธุรกิ จแบงก์แอสชัวรันส์ต่อไปอีก 15 ปี
16 กรกฎาคม 2557 (กรุงเทพฯ) –ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) และ บริษัท พรูเด็นเชียล
ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ผนึกกาลังสร้างความแข็งแกร่ง โดยคงความเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ แบงก์
แอสชัวรันส์ร่วมกันต่อไปอีก 15 ปี ทัง้ นี้ เป็ นผลจากการทีก่ ลุ่มบริษทั พรูเด็นเชียล และกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
ได้บรรลุขอ้ ตกลงใหม่ในระดับภูมภิ าคในการขยายระยะเวลาการเป็ นพันธมิตรธุรกิจ รวมถึงการขยายตลาดของการทาธุรกิจ
จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ ผ่านเครือข่ายสาขาของธนาคารร่วมกันในภาคพืน้ เอเชียแปซิฟิก
ข้อตกลงดังกล่าว ซึง่ มีกาหนดระยะเวลา 15 ปี ครอบคลุม 11 ประเทศในภาคพืน้ เอเชียแปซิฟิก รวมถึงประเทศไทย โดยจะ
เริม่ ต้นตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็ นต้นไป ทัง้ นี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ของทัง้ 2 พันธมิตร ซึง่ ได้เริม่ ต้นขึน้
ครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2541 และได้กลายเป็ นพันธมิตรธุรกิจด้านแบงก์แอสชัวรันส์ท่ปี ระสบความสาเร็จสูงสุดรายหนึ่งใน
ภูมภิ าคนี้ให้แน่นแฟ้นยิง่ ขึน้
สาหรับการบรรลุขอ้ ตกลงในครัง้ นี้ กลุ่มบริษทั พรูเด็นเชียล จะได้รบั เอกสิทธิในการจั
ดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ ผ่าน
์
เครือ ข่า ยสาขาของธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด แต่ เพียงผู้เดียวใน 9 ประเทศ ได้แ ก่ ฮ่อ งกง สิง คโปร์ อิน โดนีเ ซีย
มาเลเซีย ฟิลปิ ปิ นส์ เวียดนาม อินเดีย ไต้หวันและไทย ส่วนในอีก 2 ประเทศ ได้แก่ จีนและเกาหลีนนั ้ ธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ดจะจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ ของพรูเด็นเชียลตามแต่จะตกลงกัน
มร. รามากริชนัน ซับรามาเนี ยน รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานกลุ่มลูกค้าบุคคล ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
(ไทย) จากัด (มหาชน) กล่าวว่า “ภายใต้ขอ้ ตกลงนี้ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดจะจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ ผ่าน
เครือข่ายสาขาของธนาคารฯ ใน 42 เมืองทัวภาคพื
่
น้ เอเชียแปซิฟิก รวมถึงกว่า 27 สาขาของธนาคารฯ ในประเทศไทย
ธนาคารฯ มุ่งมันน
่ าเสนอรูปแบบประกันภัยมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกช่วงชีวติ และเพื่อตอบสนองความ
ต้องการทางการเงินทีห่ ลากหลายของลูกค้า อาทิ แผนประกันชีวติ เพื่อคุม้ ครอง เพื่อการออม เพือ่ การเกษียณอายุ เพื่อส่ง
ต่อความมันคงในอนาคต
่
เพื่อการศึกษา และมันใจว่
่ าการเป็ นพันธมิตรกับบริษทั พรูเด็นเชียล ประกันชีวติ (ประเทศไทย)
จะช่วยเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กบั ธุรกิจแบงก์แอสชัวรันส์ของธนาคาร”
มร.บิ นายัค ดัตตา ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั พรูเด็นเชียล ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เปิ ดเผยว่า
“การบรรลุขอ้ ตกลงในครัง้ นี้ เกิดขึน้ ในระดับภูมภิ าค ครอบคลุมตลาดทีส่ าคัญ ๆ ในภาคพืน้ เอเชียแปซิฟิก ซึง่ รวมถึงประเทศ
ไทย สาหรับประเทศไทย ข้อตกลงใหม่น้จี ะช่วยให้ทงั ้ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
สามารถให้บริการด้านการประกันชีวติ ให้แก่ลกู ค้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยทัง้ สององค์กรจะยังคงรักษาปณิธานและความมุ่งมัน่
ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทีด่ ใี ห้แก่ลกู ค้าต่อไป”
#

#

#

#

เกี่ยวกับ สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด – ก้าวนาเป็ นแบบอย่างในเอเชีย แอฟริกาและตะวันออกกลาง
กลุ่ ม ธนาคารสแตนดาร์ ด ชาร์ เ ตอร์ ด เป็ น ธนาคารสากลชัน้ น าระดับ โลก ที่ไ ด้ ด าเนิ น ธุ ร กิจ มานานกว่ า 150 ปี ใน
บางประเทศทีม่ กี ารเติบโตอย่างรวดเร็ว รายได้และกาไรราว 90% ของกลุ่มมาจากเอเชีย แอฟริกาและตะวันออกกลาง กล
ยุทธ์ทม่ี ุ่งเน้นเฉพาะภูมภิ าคและความมุ่งมันพั
่ ฒนาความสัมพันธ์ทแ่ี น่นแฟ้นกับลูกค้าเป็ นปจั จัยขับเคลื่อนให้ธนาคารเติบโต
ในช่วงหลายปี ทผ่ี ่านมา บริษทั สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดจากัด มหาชนได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในลอนดอนและฮ่องกง
นอกจากนี้ยงั ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บอมเบย์และตลาดหลักทรัพย์ระดับชาติในประเทศอินเดียอีกด้วย
ด้วยจานวนสานักงานและสาขากว่า 1,700 แห่งใน 68 ประเทศทัวโลก
่
กลุ่มสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเป็ นผูน้ าเสนอโอกาสทีน่ ่ า
ตื่นเต้นและท้าทายทางอาชีพการงานแก่พนักงานราว 88,000 คน ธนาคารมุ่งมันที
่ จ่ ะดาเนินธุรกิจอย่างยังยื
่ นในระยะยาว
และได้ร ับ ความไว้ว างใจจากทัว่ โลกในมาตรฐานระดับ สูง ด้า นบรรษัท ภิบ าล ความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คม การอนุ ร ัก ษ์
สิ่ง แวดล้อ มและความหลากหลายของพนัก งาน หลัก การที่สืบ ทอดมาและค่ า นิ ย มองค์ก รนี้ สะท้อ นอยู่ใ นพัน ธกิจ ของ
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดทีว่ ่า Here for good
เกี่ยวกับ บริษทั พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เริม่ ดาเนินธุรกิจในปี พ.ศ. 2538 จากความร่วมมือกัน
ระหว่างกลุ่มบริษทั พรูเด็นเชียล ซึง่ เป็ นบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนและมีสถานประกอบธุรกิจหลั กในสหราชอาณาจักร และบริษัท
ไทยเศรษฐกิจประกันชีวติ จากัด (มหาชน) หรือทีเอสไลฟ์
ด้วยประสบการณ์และความเชีย่ วชาญ รวมถึงความตัง้ ใจทีจ่ ะพัฒนาศักยภาพขององค์กร เพื่อมอบผลิตภัณฑ์และบริการทีจ่ ะ
ตอบสนองความต้องการของคนไทยให้ดที ส่ี ุด ส่งผลให้ตลอดระยะเวลา 18 ปี ของการดาเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษทั
เติบโตอย่างแข็งแกร่งและมันคง
่ และเปี่ ยมด้วยความมุ่งมันที
่ จ่ ะช่วยสร้างสรรค์สงั คมไทย
ข้อมูลเพิ่ มเติ มติ ดต่อ:
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
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