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“คิง ไว ประกันภัย” บุกตลาดไทย เล็งสร้ างนวัตกรรมใช้ กับธุรกิจประกันฯ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ที่โรงแรมดุสติ ธานี กรุงเทพฯ บริ ษัท “คิง ไว กรุ๊ป” ประกาศเปิ ดตัวบริ ษัท “คิง ไว ประกันภัย” ธุรกิจ
รับประกันวินาศภัยทีม่ งุ่ เน้ นการนานวัตกรรมเข้ ามาปรับใช้ กบั ตลาดไทยเพื่อสร้ างตัวตนทางธุรกิจที่แตกต่าง โดยในงานได้ รับเกียรติจากแขก
กิตติมศักดิม์ ากมามายเข้ าร่วม อันได้ แก่ นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ชาน รองประธานกรรมการบริ ษัท คิง ไว กรุ๊ป นายชูฉตั ร ประมูลผล รอง
เลขาธิการด้ านตรวจสอบ คณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) นายฮาง ลี ชาน รองประธานกรรมการบริ ษัท
คิง ไว กรุ๊ป ดร.จื ้อกัง หลี่ ประธานกรรมการธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน) นายณรงค์ศกั ดิ์ พุทธพรมงคลและนายบุญยงค์ ยงเจริ ญ
รัตน์ รองประธานกรรมการหอการค้ าไทย-จีน รวมทังนายเกษมสิ
้
ทธิ์ ปฐมศักดิ์ ประธานกิตติมศักดิ์และสมาชิกคณะบริ หารหอการค้ า
นานาชาติแห่งประเทศไทย สานักงานประเทศไทยและสานักงานกรุงปารี ส ประเทศฝรั่งเศส ทังนี
้ ้ พัฒนาการทางธุรกิจของคิง ไว กรุ๊ป ได้ รับ
ความสนใจจากพันธมิตรทางธุรกิจทังไทยและต่
้
างชาติทตี่ า่ งเดินทางมาเข้ าร่วมงานมากมาย
คิง ไว ประกันภัย มีการให้ บริ การประกันวินาศภัยหลากหลายประเภท อาทิ ประกันอัคคีภยั ประกันภัยวิศวกรรม ประกันภัยทาง
ทะเล ประกันภัยเรื อสาราญ ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยส่วนบุคคล และประกันภัยด้ านอื่นๆ คณะทางานและผู้บริ หารปั จจุบนั ยังคงมุง่ มัน่
ให้ บริ การอันเยี่ยมยอดดังเดิมขณะที่ก็มีนโยบายเร่งสร้ างความแข็งแกร่งขององค์กรเพื่อต่อยอดธุรกิจ แสวงหาโอกาส สร้ างความมัน่ คงด้ าน
เงินทุน เล็งนาเอาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเข้ ามาสนับสนุนการดาเนินธุรกิจตามนโยบายของรัฐและสร้ างความแตกต่างจากคูแ่ ข่ง
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อุตสาหกรรมประกันภัยมีการเปลีย่ นแปลงอย่างก้ าวกระโดดหลังการพัฒนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึง่ เข้ ามาส่งเสริ มกันใน
หลายด้ าน โดยบริษัทเองก็มงุ่ มัน่ คว้ าโอกาสที่ท้าทายซึง่ เกิดจากความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี ตังเป
้ ้ าที่จะสร้ างประสบการณ์ประกันภัยใน
รูปแบบดิจิตลั นาเสนอบริ การและผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพพร้ อมความหลากหลายให้ กบั ลูกค้ า รวมทังเพิ
้ ่มช่องทางการการกระจายผลิตภัณฑ์
ให้ มากขึ ้นด้ วย
ทังนี
้ ้ จากข้ อมูลของสมาคมประกันวินาศภัย ธุรกิจประกันวินาศภัยของไทยในภาพรวมขยายตัวร้ อยละ 4.10 ในไตรมาสแรกของปี
2561 คาดว่าทังปี
้ การเติบโตจะอยูท่ ี่ร้อยละ 3.5-4.5 ส่วนหนึง่ เป็ นผลมาจากนโยบายภาครัฐที่มกี ารส่งเสริ มให้ มกี ารลงทุน รัฐบาลเองก็ผดุ
โครงการก่อสร้ างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ เมื่อผนวกกับการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจโลกที่ทาให้ ไทยมีการขยายตัวของการนาเข้ าและส่ง ออกดี
ขึ ้น ธุรกิจประกันภัยจึงยังมีทิศทางที่สดใส เติบโตได้ เรื่ อยๆ ด้ าน คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) เองก็ได้ รับการสนับสนุนจากธุรกิจการเงินในระดับ
นานาชาติของกลุม่ คิง ไว เพื่อให้ การดาเนินงานเป็ นไปอย่างสอดคล้ องกัน
นายชานกล่าวว่า "จากการปรับใช้ กลยุทธ์และคาแนะนาที่ได้ จากดร.คิง ไว ชาน ประธานกรรมการเครื อธุรกิจคิง ไว กรุ๊ป เราตังเป
้ ้า
ว่า บริ ษัท คิง ไว ประกันภัย จะเปลีย่ นแปลงรูปแบบการให้ บริ การประกันโดยมีเทคโนโลยีเป็ นตัวขับเคลือ่ น ในอนาคต โลกจะเป็ นโลกของ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี เราจะต้ องอยูใ่ นแถวหน้ าของกระแสนี ้ให้ ได้ ขณะเดียวกันก็ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ตา่ งๆอย่างเคร่งครัดด้ วย เราหวังว่า
คิง ไว ประกันภัย จะเป็ นที่ร้ ูจกั ในฐานะผู้นาในวงการบริ ษัทเทคโนโลยีประกันภัย (อินชัวร์ เทค) สามารถนาเอานวัตกรรมมาตอบสนองความ
ต้ องการที่เปลีย่ นแปลงไปของลูกค้ าได้ และผมมัน่ ใจว่า ผลประกอบการของเราจะสูงเกินกว่าความคาดหมายจนกลายเป็ นบรรทัดฐานใหม่
ของผู้ประกอบการประกันภัยด้ วย”
คิง ไว ประกันภัย จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษัทภายใต้ เครื อ “คิง ไว กรุ๊ป” กลุม่ ธุรกิจชันน
้ าจากฮ่องกงที่ก่อตังโดยดร.คิ
้
ง ไว ชาน ทังนี
้ ้
คิง ไว กรุ๊ป เข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 98.24 ของบริ ษัท คิว บี อี ประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
จากนันในที
้ ่สดุ คิวบีอี จึงได้ เปลีย่ นชื่อเป็ น “บริ ษัท คิง ไว ประกันภัย จากัด (มหาชน)” ในเดือนมิ.ย.2559 คิง ไว กรุ๊ป ขยายธุรกิจเข้ ามาใน
ประเทศไทยและเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริ ษัทคิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด มหาชน
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-จบ-

นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ชาน รองประธานกรรมการบริ ษัท คิง ไว กรุ๊ป และนายชูฉตั ร ประมูลผล รองเลขาธิการ คณะกรรมการกากับ
และส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมเป็ นเกียรติในงานเปิ ดตัวบริ ษัทคิง ไว ประกันภัย จากัด (มหาชน) หลังเครื อธุรกิจ คิง ไว
กรุ๊ป ขยายธุรกิจเข้ ามาในประเทศไทย (จากขวานายแอนโทนิโอและนายชูฉตั ร)
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ข้ อมูลบริษัท
คิง ไว กรุ๊ป ก่อตังโดยดร.คิ
้
ง ไว ชาน เป็ นบริ ษัทที่มีฐานอยูใ่ นฮ่องกง มีชื่อเสียงในจีนและเป็ นเครื อธุรกิจที่มีประวัติความสาเร็จมา
ยาวนานกว่า 30 ปี นับตังแต่
้ การก่อตังบริ
้ ษัทในอุตสาหกรรมสิง่ ทอจากอดีตจนถึงปั จจุบนั คิง ไว กรุ๊ป ขยายธุรกิจและความเชี่ยวชาญ
ออกไปหลายประเภท อาทิ การพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ธุรกิจการเงิน ธุรกิจสินค้ าออนไลน์และห่วงโซ่อปุ ทาน รวมทังการลงทุ
้
นด้ านอื่นๆทัว่
ประเทศจีน ฮ่องกง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุโรปและอเมริ กาเหนือ
โครงการที่โดดเด่นของคิง ไว กรุ๊ป ได้ แก่ "คิง ไว โอเอเซิส ซิตี" คอมมูนิตี ้ มิกซ์-ยูส ขนาดใหญ่ในเมืองเซีย่ งไฮ้ กินพื ้นทีม่ ากถึง 950
ไร่ (1.8 ล้ านตารางเมตร) มีประชากรอาศัยอยูม่ ากกว่า 30,000 คน ชุมชนมีความโดดเด่นด้ วยที่อยูอ่ าศัยทีม่ ีคณ
ุ ภาพ ห้ างสรรพสินค้ า
โรงแรมและพื ้นที่พาณิชย์อื่น ๆ ชุมชนดังกล่าวได้ รับการรับรองว่าเป็ น “ต้ นแบบชุมชนนิเวศวิทยาของจีนแห่งแรก” จากศูนย์พิทกั ษ์
สิง่ แวดล้ อมแห่งชาติ กระทรวงปกป้องสิง่ แวดล้ อมของจีน
คิง ไว กรุ๊ป เชื่อว่า “หลังจากการได้ รับมาแล้ ว ต้ องมีการตอบแทนสังคมด้ วย” ดังนัน้ ทางกลุม่ จึงให้ การสนับสนุนการบริ การสังคม
หลากหลายประเภท รวมทังได้
้ บริจาคทุนทรัพย์จานวนมากเพื่อพัฒนาการศึกษาและสวัสดิการของชุมชนตลอดมา นอกจากนี ้ ยังให้ การ
ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสอีกด้ วย
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