
                                                                         

ข่าวประชาสมัพนัธ ์      วนัองัคารท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2557 
 
 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) และ พรเูดน็เชียล ประเทศไทย  
เปิดตวักรมธรรมค์วบการลงทนุ “พรซิูเคียวร ์ลิงค ์– ช าระเบีย้ประกนัภยัครัง้เดียว” 

ได้รบัความคุ้มครองชีวิต พร้อมโอกาสรบัผลตอบแทนการลงทนุท่ีสงูกว่า 
 
 

กรงุเทพฯ - บรษิทั พรเูดน็เชยีล ประกนัชวีติ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“พรเูดน็เชยีล ประเทศไทย”)  และ
ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์”) รว่มเปิดตวัผลติภณัฑใ์หม ่
“พรซูเิคยีวร ์ลงิค ์แบบช ำระเบี้ยประกนัภยัครัง้เดยีว ” หรอื PRUsecure link – SP  ซึง่เป็นกรมธรรมป์ระกนัชวีติ
ควบกำรลงทุนแบบใหม่ที่มคีวำมยดืหยุ่น โดยสำมำรถสบัเปลี่ยนกองทุนภำยใต้กรมธรรม์ได้ฟรถีงึ 4 ครัง้ต่อปี
กรมธรรม ์ ช ำระเบี้ยประกนัภยัครัง้เดยีว (Single Premium) ข ัน้ต ่ำ 50,000 บำท และซื้อสญัญำเพิม่เตมิคุม้ครอง
กรณีเสยีชวีติจำกกำรเกดิอบุตัเิหตุ หรอืทพุพลภำพสิน้เชงิถำวร แนบทำ้ยกรมธรรมไ์ด้  
 

มร. รามากริชนัน ซับบรามาเนียน รองกรรมการผู้จ ัดการใหญ่ สายงานบุคคลธนกิจ ประเทศไทย 
เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ กล่ำวว่ำ หนึ่งในกลยุทธ์หลกัของสำยงำยบุคคลธนกจิ 
ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) ในปีนี้คอืกำรเน้นน ำเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิำรอนัหลำกหลำยเพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรทำงกำรเงนิส ำหรบัลูกค้ำในกลุ่มธนำคำรพิเศษและธนำคำรระหว่ำงประเทศ (Priority and 
International Banking: PIB) โดยจำกกำรส ำรวจของธนำคำรฯ พบว่ำ ควำมต้องกำรของลูกคำ้กลุ่มนี้ซึง่มฐีำน
ทรพัยส์นิอยู่กบัธนำคำรฯ ตัง้แต่ 3 ลำ้นบำทขึน้ไป ต้องกำรลงทุนในกองทุนทีม่โีอกำสไดร้บัผลตอบแทนทีส่งูกว่ำ 
และวำงแผนทำงกำรเงนิได้อย่ำงมอีสิระมำกขึ้น ด้วยเหตุนี้เอง “พรูซิเคยีวร์ ลิงค์” จึงสำมำรถตอบโจทย์ควำม
ตอ้งกำรนี้ได้เป็นอย่ำงด ีโดยกำรน ำเสนอแนวทำงใหลู้กคำ้ได้รบัผลตอบแทนในเรื่องกำรลงทุนและควำมคุม้ครอง
ชวีติในเวลำเดยีวกนั ซึ่งนอกจำกทีลู่กคำ้จะได้ผลประโยชน์จำกกำรลงทุนในกองทุนชัน้น ำแลว้ ผลติภณัฑ์นี้ยงัให้
ควำมยดืหยุ่นในกำรปรบัเพิม่ควำมคุม้ครองชวีติ จดัสดัส่วนกำรลงทุนในแต่ละพอร์ตใหส้อดคล้องกบัสถำนกำรณ์
ทำงกำรเงนิไดต้ลอดเวลำเหมำะเป็นอยำ่งยิง่กบัสภำวะเศรษฐกจิและสงัคมในปจัจุบนั” 
 

“ในฐำนะธนำคำรระหว่ำงประเทศชัน้น ำ เรำได้ใชเ้ครอืข่ำยของธนำคำรฯ ในต่ำงประเทศ องค์ควำมรูด้ำ้นกำรเงนิ
และทมีผูเ้ชีย่วชำญทีส่ำมำรถใหค้ ำปรกึษำในกำรวำงแผนทำงกำรเงนิและกำรลงทุน ทีค่ ำนึงถงึผลประโยชน์ของ
ลูกค้ำเป็นหลกั โดยธนำคำรฯ หวังว่ำ “พรูซิเคยีวร์ ลิงค์” จะสำมำรถเป็นหนึ่งในผลิตภณัฑ์ที่ช่วยให้ธนำคำรฯ 
เจรญิเตบิโตและชว่ยสรำ้งควำมมัน่คงทำงกำรเงนิใหล้กูคำ้ธนำคำรฯ มำกยิง่ขึน้” มร. รามากริชนัน กล่ำวเสรมิ 
 
 
 



                                                                         

มร.บินายคั ดตัตา  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร พรเูดน็เชียล ประเทศไทย  กล่ำวว่ำ “เรำมคีวำมภำคภูมใิจอย่ำงยิง่
ในกำรร่วมเป็นพนัธมติรทำงธุรกจิกบัธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) ตัง้แต่ปี พ.ศ.2544 จวบจนถงึวนันี้นับเป็น
ระยะเวลำกว่ำ 12 ปี  ที่ทัง้สององค์กรร่วมน ำเสนอผลิตภณัฑ์ด้ำนกำรประกนัชีวิตผ่ำนช่องทำงแบงก์แอสชวัรนัส ์ 
ซึง่ได้รบักำรสนับสนุน และควำมร่วมมอืจำกธนำคำรด้วยดเีสมอมำ และครัง้นี้ถอืเป็นโอกำสอนัดทีีเ่รำจะขอน ำเสนอ
ผลติภณัฑด์ำ้นกำรลงทนุ ทีส่ำมำรถตอบโจทยส์ ำหรบัผูท้ีต่อ้งกำรสรำ้งควำมมัน่คงไดเ้ป็นอยำ่งด”ี  
 

พรซูเิคยีวร์ ลงิค์ แบบช ำระเบี้ยประกนัภยัครัง้เดยีว เป็นกรมธรรม์ทีใ่หโ้อกำสลูกคำ้ได้ร ับผลตอบแทนสงูจำกกำร
ลงทนุผำ่นกองทนุชัน้น ำทีไ่ดร้บัคดัเลอืกตำมมำตรฐำนพรเูดน็เชยีลหลำยกองทุนภำยใตก้รมธรรมฉ์บบัเดยีว ลูกคำ้
สำมำรถเลอืกรบัควำมคุม้ครอง และบรหิำรกำรลงทนุเบด็เสรจ็ในกรมธรรมเ์ดยีว ซึง่จะสรำ้งควำมเชื่อมัน่ใหแ้ก่ลูกคำ้
มำกกว่ำกำรท ำประกนัชวีติทัว่ไป  และมโีอกำสรบัผลตอบแทนทีม่ำกกว่ำและยงัสำมำรถจดัสรรหน่วยกำรลงทุนใน
แต่ละกองทนุเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ทำงกำรเงนิไดต้ลอดเวลำ 
 

อกีหนึ่งคุณสมบตัทิีโ่ดดเด่นของกรมธรรม์พรซูเิคยีวร ์ลงิค์ แบบช ำระเบี้ยประกนัภยัครัง้เดยีว (PRUsecure link - 
SP) คอื ควำมยดืหยุ่นและสภำพคล่องสงู โดยบรษิทัใหส้ทิธิล์ูกคำ้สำมำรถช ำระเบี้ยประกนัภยัเพิม่เตมิพเิศษได้
ตลอดเวลำ หรอืหำกมคีวำมจ ำเป็นตอ้งใชเ้งนิ กส็ำมำรถถอนเงนิบำงส่วนหรอืทัง้หมดจำกกรมธรรม์ นอกจำกนี้ 
ลูกคำ้ยงัสำมำรถสบัเปลีย่นกองทุน (Fund Switching) ใหส้อดคลอ้งกบัสภำวะตลำด โดยไม่มคี่ำธรรมเนียมกำร
สบัเปลีย่นกองทนุภำยใตก้รมธรรมไ์ดฟ้รถีงึ 4 ครัง้ต่อปี พรเูดน็เชยีล ประกนัชวีติ ไดค้ดัเลอืกกองทุนประเภทต่ำง ๆ 
อำท ิกองทุนรวมตลำดเงนิ กองทุนรวมผสม กองทุนรวมตรำสำรทุน และอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรคดัเลือกกองทุน
ประเภทอื่น ๆ เพิม่เติม โดยเป็นไปตำมทีไ่ด้รบัอนุมตัิจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์ และตลำด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย   
 
ดงันัน้ ลูกคำ้มโีอกำสในกำรรบัผลตอบแทนทีเ่พิม่สงูขึน้  ไดร้บัควำมสะดวกในบรหิำรกรมธรรมท์ีใ่หค้วำมคุม้ครอง 
และกำรลงทุนในกรมธรรม์เดียวกนั มคีวำมยดืหยุ่นกว่ำด้วยกำรปรบัเปลี่ยนทศิทำงกำรลงทุนตำมสถำนกำรณ์
ทำงกำรเงนิ และมัน่ใจดว้ยควำมคุม้ครองประกนัชวีติ ซึง่จะไดเ้งนิชดเชยฯ ไมน้่อยกว่ำ 125% ของเบีย้ประกนัภยั 
  
กรมธรรมพ์รซูเิคยีวร ์ลงิค ์แบบช ำระเบีย้ประกนัภยัครัง้เดยีว รบัประกนัภยับุคคลชำย-หญงิอำย ุตัง้แต่ 1 เดอืนถงึ  
65 ปี ในจ ำนวนเงนิเอำประกนัภยัขัน้ต ่ำ 50,000 บำท และสงูสดุ 50 ลำ้นบำท ผูท้ีส่นใจสอบถำม ขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่
ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) ทกุสำขำ หรอืตดิต่อศนูยบ์รกิำรลกูคำ้ธนำคำร โทร. 1595  
 

#      #     #      # 
 
 
 
 
 



                                                                         

เก่ียวกบั  สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ – ก้าวน าเป็นแบบอย่างในเอเชีย แอฟริกาและตะวนัออกกลาง 
กลุ่มธนำคำรสแตนดำรด์ชำร์เตอรด์เป็นธนำคำรสำกลชัน้น ำระดบัโลก ทีไ่ดด้ ำเนินธุรกจิมำนำนกว่ำ 150 ปีในบำง
ประเทศทีม่กีำรเตบิโตอย่ำงรวดเรว็ รำยไดแ้ละก ำไรรำว 90% ของกลุ่มมำจำกเอเชยี แอฟรกิำและตะวนัออกกลำง 
กลยุทธ์ทีมุ่่งเน้นเฉพำะภูมภิำคและควำมมุ่งมัน่พฒันำควำมสมัพนัธ์ทีแ่น่นแฟ้นกบัลูกคำ้เป็นปจัจยัขบัเคลื่อนให้
ธนำคำรเติบโตในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ บริษัทสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ดจ ำกัด มหำชนได้จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัย์ในลอนดอนและฮ่องกง นอกจำกนี้ยงัได้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์บอมเบย์และตลำดหลกัทรพัย์
ระดบัชำตใินประเทศอนิเดยีอกีดว้ย 
 
ดว้ยจ ำนวนส ำนักงำนและสำขำกว่ำ 1,700 แห่งใน 68 ประเทศทัว่โลก กลุ่มสแตนดำรด์ชำร์เตอร์ดเป็นผูน้ ำเสนอ
โอกำสทีน่่ำตื่นเตน้และทำ้ทำยทำงอำชพีกำรงำนแก่พนักงำนรำว 88,000 คน ธนำคำรมุ่งมัน่ทีจ่ะด ำเนินธุรกจิอย่ำง
ยัง่ยนืในระยะยำว และไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกทัว่โลกในมำตรฐำนระดบัสงูดำ้นบรรษทัภบิำล ควำมรบัผดิชอบต่อ
สงัคม กำรอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและควำมหลำกหลำยของพนกังำน หลกักำรทีส่บืทอดมำและค่ำนิยมองคก์รนี้สะทอ้น
อยูใ่นพนัธกจิของสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ทีว่่ำ ‘Here for good’ 
 
 

เก่ียวกบั บริษทั พรเูดน็เชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
บรษิทั พรเูดน็เชยีล ประกนัชวีติ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) เริม่ด ำเนินธุรกจิในปี พ.ศ. 2538 จำกควำมร่วมมอื
กนัระหว่ำงกลุ่มบรษิทัพรูเดน็เชยีล ซึง่เป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนและมสีถำนประกอบธุรกจิหลกัในสหรำชอำณำจกัร 
และบรษิทั ไทยเศรษฐกจิประกนัชวีติ จ ำกดั (มหำชน) หรอืทเีอสไลฟ์  
 
ดว้ยประสบกำรณ์และควำมเชีย่วชำญ รวมถงึควำมตัง้ใจทีจ่ะพฒันำศกัยภำพขององคก์ร เพื่อมอบผลติภณัฑ์และ
บรกิำรทีจ่ะตอบสนองควำมต้องกำรของคนไทยใหด้ทีีสุ่ด ส่งผลใหต้ลอดระยะเวลำ 18 ปีของกำรด ำเนินธุรกจิใน
ประเทศไทย บรษิทัฯ เตบิโตอยำ่งแขง็แกรง่และมัน่คง และเป่ียมดว้ยควำมมุ่งมัน่ทีจ่ะชว่ยสรำ้งสรรคส์งัคมไทย  

ข้อมูลเพ่ิมเติมติดต่อ: 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  
คณุตรงเจตน์ นามวงษ์ ฝำ่ยองคก์รสมัพนัธ ์
                                ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
                                อเีมล Trongjate.Namwong@sc.com 

          โทร 0 2724 8024, 08 6577 6969 
 

บริษทั พรเูดน็เชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
คณุกลัยาณี  วชัโรบล    ผูช้ว่ยรองประธำน ฝำ่ยกำรตลำด ประชำสมัพนัธ ์และสือ่สำรองคก์ร 
                                อเีมล kanlayanee.vajarobol@prudential.co.th 

          โทร 08 4874 4643 


