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ข่าวประชาสมัพนัธ ์      วนัพธุท่ี 13 กรกฎาคม 2559 
 
 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จบัมือ พรเูดน็เชียล ประกนัชีวิต  
เปิดตวักรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุ รบัมือลกูค้ากลุ่มบริหารความมัง่คัง่ 

“พรพูรีเมียร ์ลิงค ์– ช าระเบีย้ประกนัภยั รายงวด” 
รบัความคุ้มครองชีวิต พร้อมโอกาสรบัผลตอบแทนการลงทนุท่ีสงูกว่า 

 
 

กรงุเทพฯ - บรษิทั พรูเดน็เชยีล ประกนัชวีติ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“พรูเดน็เชยีล ประเทศไทย”)  และธนำคำร
สแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์”) ร่วมต่อยอดควำมส ำเรจ็ธุรกจิแบงกแ์อสชวั
รนัสภ์ำยใต้แนวคดิที่เน้นตอบโจทย์กำรลงทุนและรบัควำมคุ้มครองชวีติในเวลำเดยีวกนั ดว้ยกำรน ำเสนอผลติภณัฑใ์หม่ 
“พรพูรเีมยีร ์ลงิค ์(หรอื PRUpremier link)         ชจูุดเด่นเรื่องควำมยดืหยุ่นสงู เพรำะออกแบบพอรต์ไดเ้อง พรอ้มสำมำรถ
ปรบัเปลีย่นกองทุนและควำมคุม้ครองชวีติได ้อกีทัง้ยงัไดร้บัโบนสัพเิศษ 10% ของเบีย้ประกนัภยัหลกัรำยปี ณ ปีทีช่ ำระเบีย้
ประกนัภยัปีที ่5 

 
นางอรรตัน์ ชุติมิต รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบคุคลธนกิจ ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ เปิดเผย ผล
กำรด ำเนินงำนของสำยงำนลกูคำ้รำยย่อย (Retail Banking) นบัว่ำมกีำรกระจำยตวัทีห่ลำกหลำยขึน้ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่
ผลงำนจำกผลติภณัฑใ์นกลุ่มบรหิำรกำรเงนิกำรลงทุน (Wealth Management) มัน่ใจว่ำควำมร่วมมอืกบัพรเูดน็เชยีลจะ
เสรมิควำมแขง็แกร่งใหก้บัเซก็เมนทน์ี้ 
 
“ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์มุ่งมัน่ทีจ่ะเป็นหนึ่งในธนำคำรตวัเลอืกส ำหรบัลกูคำ้ในกลุ่มทีม่คีวำมมัง่คัง่ และเรำเชื่อมัน่ว่ำ
อนำคตนัน้สดใสส ำหรบัธุรกจิ โดยมกีลุ่มบรหิำรกำรเงนิกำรลงทนุทีเ่ป็นแรงขบัเคลื่อนส ำคญั นอกจำกนัน้เรำยงัรูส้กึตื่นเตน้
ในกำรเปิดตวัผลติภณัฑแ์บงกแ์อสชวัรนัสใ์หม่และหวงัว่ำควำมรว่มมอืกบัพรเูดน็เชยีลจะขบัเคลือ่นใหส้ำยงำนลกูคำ้รำยย่อย
ของธนำคำรเตบิโตยิง่ขึน้” นางอรรตัน์กล่าว 
 
ซาชิน บมับานี ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หวัหน้าฝ่ายบริหารการเงินการลงทุน ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ 
(ไทย) เปิดเผยว่ำกำรบรหิำรควำมมัง่คัง่ไดร้บัอำนิสสงฆจ์ำกปจัจยัภำยนอก ผลกัดนัใหผ้ลติภณัฑแ์บงกแ์อสชวัรนัสน์ี้เป็นอกี
หนึ่งตวัเลอืกทำงกำรลงทุนทีต่อบโจทยค์วำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดเ้ป็นอย่ำงด ี
 
“จำกมุมมองของกำรบรหิำรกำรเงนิกำรลงทุน ลกูคำ้เริม่มองหำผลติภณัฑท์ำงกำรเงนิแบบอืน่เพื่อเป็นกำรกระจำยควำม
เสีย่งในยุคทีอ่ตัรำดอกเบีย้ถดถอย โดยลกูคำ้อำจมุ่งกำรลงทุนไปทีก่องทุน กองทุนรวม หรอืผลติภณัฑท์ำงเลอืกอื่นๆ อกี
ประกำรหนึ่งคอืสภำพแวดลอ้มของกฏระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่ปิดกวำ้งใหน้กัลงทุนทีอ่ำจรบัควำมเสีย่งไดน้้อยใหม้ทีำงเลอืกใน
กำรลงทุนไดม้ำกขึน้ เมื่อรวมเขำ้กบัคุณค่ำทีธ่นำคำรฯ น ำเสนอ อนัประกอบดว้ยโครงสรำ้งแบบเปิดในกำรเลอืกกองทนุ 
หรอื Open Architecture Model ผูเ้ชีย่วชำญกำรลงทุนทัว่โลก และนวตักรรมผลติภณัฑท์ำงกำรเงนิ – เช่น พรพูรเีมยีรล์งิค ์
– เรำเชื่อมัน่ว่ำเรำจะสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรทำงกำรเงนิส ำหรบัลกูคำ้ไดอ้ย่ำงแทจ้รงิ” ซาชินอธิบายเพ่ิมเติม 
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มร. อรนั เวส ผูอ้ านวยการบริหารช่องทางการจดัจ าหน่าย  บริษทั พรเูดน็เชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) กล่ำวว่ำ ในสว่นของธุรกจิประกนัชวีติมกีำรเตบิโตอย่ำงมนียัส ำคญัโดยเฉพำะ กำรขำยประกนัผ่ำนธนำคำร
พำณิชย ์ (แบงคแ์อสชวัรร์นัซ)์ มกีำรเตบิโตอย่ำงต่อเนื่องในช่วงหลำยปีทีผ่่ำนมำ โดยกลุ่มลกูคำ้ในธุรกจิแบงคแ์อสชวัรนัซ์
มองกำรท ำประกนัชวีติมไิดเ้ป็นเพยีงกำรซือ้ควำมคุม้ครองชวีติเพยีงอย่ำงเดยีว แต่ยงัเป็นกำรลงทุนอกีวธิหีนึ่งทีเ่หมำะสมใน
สภำวะทีด่อกเบีย้เงนิฝำกลดต ่ำลงมำก กลุ่มลกูคำ้ทีเ่กดิใหมจ่งึเป็นกลุ่มลกูคำ้ทีเ่น้นกระจำยกำรลงทุนในพอรต์ของตนเอง 
เพื่อใหเ้กดิผลตอบแทนทีส่งูสดุ  
 
จำกกำรประสำนควำมร่วมมอืกนัระหว่ำงธนำคำรฯ และ พรเูดน็เชยีล ผนวกกบักำรเป็นพนัธมติรทำงธุรกจิมำอย่ำงยำวนำน 
จงึไดร้่วมกนัพฒันำและคดัสรรผลติภณัฑท์ีส่ำมำรถตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรของลกูคำ้กลุ่มใหม่ๆ โดยเน้นตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของลกูคำ้เป็นหลกั (Customer Centric) และกำรเป็นผูน้ ำในกำรเปลีย่นแปลงตลำดประกนัชวีติแบบเดมิๆ ไปสูก่ำร
ท ำประกนัชวีติในรปูแบบใหม่ ทีใ่หค้วำมคุม้ครองชวีติไปพรอ้มกบัผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในกองทุนชัน้น ำ จงึเป็นทีม่ำ
ของผลติภณัฑป์ระกนัชวีติ “พรพูรีเมียร ์ลิงค”์ (PRUpremier link) - ประกนัชวีติควบกำรลงทนุ แบบช ำระเบีย้ประกนัภยั
รำยงวด  
 
มร. วิชวานาท  ปะสปุะติ ผูอ้ านวยการบริหารการตลาด บริษทั พรเูดน็เชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) กล่ำวเพิม่เตมิว่ำ “พรพูรเีมยีร ์ ลงิค”์ ถูกออกแบบมำเพื่อใหล้กูคำ้มโีอกำสไดร้บัผลตอบแทนสงูจำกกำรลงทุนผ่ำน
กองทุนชัน้น ำทีไ่ดร้บัคดัเลอืกตำมมำตรฐำนพรเูดน็เชยีลภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติฉบบัเดยีว โดยลกูคำ้สำมำรถเลอืก
ปรบัเปลีย่นควำมคุม้ครองชวีติไดต้ัง้แต่ 5 – 30 เท่ำของเบีย้ประกนัภยัรำยปี และยงัสำมำรถสบัเปลีย่นกองทุนภำยใต้
กรมธรรมไ์ดฟ้รถีงึ 12 ครัง้ต่อปี ตอบโจทยพ์ฤตกิรรมกำรลงทุนของนกัลงทุนกลุ่มเจเนอเรชัน่ใหม่ ทีต่อ้งกำรจดัสรรหน่วย
กำรลงทุนไดด้ว้ยตนเอง และยงัสำมำรถสบัเปลีย่นกองทุน หรอืปรบัเปลีย่นควำมคุม้ครองชวีติใหส้อดคลอ้งกบัภำวะตลำดใน
ปจัจบุนัได ้คุณสมบตัหิลกัของ “พรพูรเีมยีร ์ลงิค”์ คอืลกูคำ้ช ำระเบีย้ประกนัภยัเป็นรำยงวด มสีทิธิเ์ลอืกรบั และปรบัเปลีย่น
ควำมคุม้ครองชวีติเองได,้ ช ำระเบีย้ประกนัภยัเพิม่เตมิไดต้ลอดเวลำ หรอืหยุดพกัช ำระเบีย้ประกนัภยัไดห้ำกจ ำเป็น 
นอกจำกนัน้ยงัสำมำรถสบัเปลีย่นกองทุนไดจ้ำกกองทุนหลำกหลำยประเภททีท่ำงพรเูดน็เชยีลไดค้ดัเลอืกมำ อำท ิ กองทุน
รวมตลำดเงนิ กองทุนรวมผสม กองทุนรวมตรำสำรแหง่ทุน หรอืกองทุนรวมทีม่นีโยบำยกำรลงทุนในต่ำงประเทศ  
ดงันัน้กำรท ำประกนัชวีติในปจัจบุนัน้ีจงึไม่ใช่กำรท ำประกนัเพยีงเพื่อคุม้ครองชวีติ หรอืเพื่อน ำเบีย้ประกนัภยัมำรบัสทิธิ
ประโยชน์ทำงภำษตีำมเงื่อนไขของกรมสรรพำกร แต่ยงัเป็นกำรลงทุนเพื่อสรำ้งโอกำสในกำรรบัผลตอบแทนทีม่ำกกว่ำใน
อนำคตอกีดว้ย “พรพูรเีมยีรล์งิค”์ จงึเปรยีบเสมอืนเป็นเครือ่งมอืในการต่อยอดความมัง่คัง่ใหก้บัลกูคา้นกัลงทุนกลุ่มเจเนอ
เรชัน่ใหม ่มร. วิชวานาท  ปะสปุะติ กล่าวท้ิงท้าย 
 
กรมธรรมพ์รพูรเีมยีร ์ลงิค ์รบัประกนัภยัทัง้บุคคลชำย-หญงิอำยุ ตัง้แต่ 1 เดอืนถงึ 70 ปี ระยะเวลำคุม้ครองและระยะเวลำ
ช ำเบี้ยประกนัภยัถึงอำยุ 99 ปี สำมำรถเลอืกช ำระเบี้ยประกนัภัยหลกัรำยปี ขัน้ต ่ำ 120,000 บำท รำย 6 เดอืน ขัน้ต ่ำ 
60,000 บำท รำย 3 เดอืน ขัน้ต ่ำ 30,000 บำท หรอืรำยเดอืน ขัน้ต ่ำ 10,000 บำท ลกูคำ้สำมำรถน ำเบีย้ประกนัภยัคุม้ครอง
ชวีติมำรบัสทิธปิระโยชน์ทำงภำษสีงูสดุไม่เกนิ 100,000 บำทต่อปี ทัง้นี้เป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องกรมสรรพำกร 
 
ผูท้ีส่นใจสำมำรถสอบถำมขอ้มลูเพิม่เตมิไดต้ัง้แต่วนัน้ีผ่ำนธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) ทุกสำขำ หรอืตดิต่อ
ศนูยบ์รกิำรลกูคำ้ ธนำคำรฯ โทร. 1595 
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เก่ียวกบั  สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ – ก้าวน าเป็นแบบอย่างในเอเชีย แอฟริกาและตะวนัออกกลาง 
กลุ่มธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ดเป็นธนำคำรสำกลชัน้น ำระดบัโลก ที่ได้ด ำเนินธุรกิจมำนำนกว่ำ 150 ปีในบำงประเทศที่มกีำร
เตบิโตอย่ำงรวดเรว็ รำยไดแ้ละก ำไรรำว 90% ของกลุ่มมำจำกเอเชยี แอฟรกิำและตะวนัออกกลำง กลยุทธท์ี่มุ่งเน้นเฉพำะภูมภิำค
และควำมมุ่งมัน่พฒันำควำมสมัพนัธ์ที่แน่นแฟ้นกบัลูกค้ำเป็นปจัจยัขบัเคลื่อนให้ธนำคำรเติบโตในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ บริษัท
สแตนดำรด์ชำรเ์ตอร์ดจ ำกดั มหำชนไดจ้ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ในลอนดอนและฮ่องกง นอกจำกน้ียงัไดจ้ดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยบ์อมเบยแ์ละตลำดหลกัทรพัยร์ะดบัชำตใินประเทศอนิเดยีอกีดว้ย 
 
ดว้ยจ ำนวนส ำนักงำนและสำขำกว่ำ 1,700 แห่งใน 68 ประเทศทัว่โลก กลุ่มสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์เป็นผู้น ำเสนอโอกำสที่น่ำตื่นเต้น
และท้ำทำยทำงอำชพีกำรงำนแก่พนักงำนรำว 88,000 คน ธนำคำรมุ่งมัน่ที่จะด ำเนินธุรกิจอย่ำงยัง่ยนืในระยะยำว และได้รบัควำม
ไวว้ำงใจจำกทัว่โลกในมำตรฐำนระดบัสูงด้ำนบรรษทัภบิำล ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม กำรอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมและควำมหลำกหลำย
ของพนกังำน หลกักำรทีส่บืทอดมำและคำ่นิยมองคก์รน้ีสะทอ้นอยูใ่นพนัธกจิของสแตนดำรด์ชำรเ์ตอร์ดทีว่ำ่ ‘Here for good’ 
 
 
เก่ียวกบั บริษทั พรเูดน็เชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
บรษิทั พรูเดน็เชยีล ประกนัชวีติ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) เริม่ด ำเนินธุรกจิในปี พ.ศ. 2538 จำกควำมร่วมมอืกนัระหว่ำงกลุ่ม
บรษิทัพรูเดน็เชยีล ซึ่งเป็นบรษิทัที่จดทะเบยีนและมสีถำนประกอบธุรกจิหลกัในสหรำชอำณำจกัร และบรษิทั ไทยเศรษฐกจิประกนั
ชวีติ จ ำกดั (มหำชน) หรอืทเีอสไลฟ์  
 
ด้วยประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญ รวมถึงควำมตัง้ใจที่จะพฒันำศักยภำพขององค์กร เพื่อมอบผลิตภณัฑ์และบริกำรที่จะ
ตอบสนองควำมต้องกำรของคนไทยให้ดทีี่สุด ส่งผลให้ตลอดระยะเวลำ 18 ปีของกำรด ำเนินธุรกิจในประเทศไทย บรษิทัฯ เติบโต
อยำ่งแขง็แกรง่และมัน่คง และเป่ียมดว้ยควำมมุง่ม ัน่ทีจ่ะช่วยสรำ้งสรรคส์งัคมไทย  

ข้อมลูเพ่ิมเติมติดต่อ: 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  
คณุตรงเจตน์ นามวงษ์  ผูอ้ ำนวยกำร 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    รองประธำน ฝำ่ยกำรตลำด ประชำสมัพนัธ ์และสื่อสำรองคก์ร 
                                อเีมล kanlayanee.vajarobol@prudential.co.th 

       โทร 08 4874 4643 


