ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 4 ธันวาคม 2562
“คิง ไว กรุ ๊ป” เจรจา “แมนูไลฟ์ ” เข้าซือ้ กิจการในประเทศไทย

คิง ไว กรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) บรรลุขอ้ ตกลงกับแมนูไลฟ์ ในกำรเข้ำซือ้ กิจกำร บริษัทแมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศ
ไทย) จำกัด (มหำชน) และ บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
กำรเข้ำซือ้ กิจกำรครัง้ นี ้ เป็ นแผนต่อเนื่องมำจำกกำรเข้ำซือ้ กิจกำรประกันวินำศภัยในไทยก่อนหน้ำนี ้ เพื่อ ผลักดันเป้ำหมำยของ
กลุม่ ในภำคธุรกิจกำรเงินให้กำ้ วเข้ำสูย่ คุ ดิจิทลั และขับเคลือ่ นด้วยเทคโนโลยีทำงกำรเงินรูปแบบใหม่
คิง ไว กรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) จะกลำยเป็ นผูใ้ ห้บริกำรที่สำมำรถมอบบริกำรทำงกำรเงินให้แก่ลกู ค้ำทีค่ รอบคลุมและ
ตอบโจทย์ในทุกด้ำน

กรุ งเทพมหานคร, ประเทศไทย -- คิง ไว กรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) และ บริษัท Manulife Financial Asia Limited (“แมนู
ไลฟ์ ”) ได้เปิ ดเผยกำรทำบันทึกข้อตกลงเข้ำซือ้ กิจกำรบริษัทแมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) และ บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อบ่ำยวันที่ 4 ธันวำคม 2562 ทัง้ นี ้ รำยละเอียดอื่นๆ ยังไม่มกี ำรเปิ ดเผยเพิม่ เติม
เนื่องจำกยังอยูใ่ นขัน้ ตอนทำงกฎหมำย

กำรเข้ำซือ้ กิจกำรครัง้ นี ้ เป็ นแผนต่อเนื่องมำจำกปี 2561 คิง ไว กรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ได้เข้ำซือ้ กิจกำรประกันวินำศภัย ใน
ไทย และได้เปลีย่ นชื่อเป็ น คิง ไว ประกันภัย จำกัด (มหำชน) เพื่อขยำยฐำนเข้ำสูธ่ ุรกิจประกันที่กำลังเติบโตในประเทศไทย

เพื่อผลักดันเป้ำหมำยของกลุม่ ในภำคธุรกิจกำรเงินให้กำ้ วเข้ำสูย่ คุ ดิจิทลั และขับเคลือ่ นด้วยเทคโนโลยีทำงกำรเงินรูปแบบใหม่
เพื่อดำเนินกำรตำมแผนธุรกิจทีม่ เี ป้ำหมำยเพื่อมุง่ ไปสูก่ ำรเป็ นกลุม่ ธุรกิจกำรเงินที่ขบั เคลือ่ นด้วยเทคโนโลยีทำงกำรเงินรูปแบบใหม่ใ น
ยุคดิจิทลั กำรเข้ำซือ้ กิจกำรจำกแมนูไลฟ์ ในประเทศไทยนีจ้ ะช่วยขยำยขีดควำมสำมำรถในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้
กว้ำงมำกขึน้ รวมไปถึงกลุม่ ลูกค้ำประกันชีวิตและกำรบริหำรจัดกำรสินทรัพย์ที่กำลังเติบโตในไทย ส่งผลให้กลุม่ คิง ไว กรุป๊ มีควำม
ครอบคลุมและตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ดยี ิ่งขึน้

นำยแอนโทนิโอ ฮำง ตัท ชำน รองประธำนกรรมกำร คิง ไว กรุป๊ กล่ำวว่ำ “ธุรกิจประกันในประเทศไทยกำลังเปลีย่ นแปลงไปสูก่ ำรเป็ น
ดิจิทลั อย่ำงรวดเร็ว กำรซือ้ กิจกำรครัง้ นีถ้ ือเป็ นกำรเสริมควำมแข็งแกร่งให้กบั ภำคธุรกิจกำรเงิน ของ คิง ไว กรุป๊ ให้สำมำรถเข้ำมำเป็ นผู้
เล่นชัน้ นำในตลำดประกันดิจิทลั ของไทย เรำมีควำมพร้อมที่จะขยำยธุรกิจสำมำรถตอบโจทย์ลกู ค้ำด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ผ่ำนเทโนโลยี
ยุคดิจิทลั ซึง่ เพิม่ ควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์และเพิม่ ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำได้มำกยิง่ ขึน้ ”

สำหรับแมนูไลฟ์ นัน้ ได้ดำเนินกิจกำรในประเทศไทยมำยำวนำนกว่ำ 15 ปี มีประวัตกิ ำรดำเนินธุรกิจในภูมิภำคเอเชียอย่ำงโดดเด่น และ
เมื่อเร็วๆ นีแ้ มนูไลฟ์ ยังได้ขยำยกำรดำเนินธุรกิจไปยังประเทศเมียนมำร์รวมถึงประเทศอินเดีย ซึง่ อยูภ่ ำยใต้กำรอนุมตั ิตำมระเบียบ
ข้อบังคับ

“แมนูไลฟ์ อยูค่ ภู่ มู ิภำคเอเชียมำนำนกว่ำ 120 ปี และกำลังดำเนินกำรขยำยธุรกิจไปเมียนมำร์และอินเดีย สอดคล้องกับกำรปรับตัวเข้ำสู่
ตลำดที่มคี วำมยืดหยุน่ ” นำยอนิล วำดวำนิ ประธำนบริษัทและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร แมนูไลฟ์ เอเชีย กล่ำว “เรำเชื่อมั่นว่ำ คิง ไว
กรุป๊ จะดำเนินธุรกิจเติบโตไปข้ำงหน้ำ ควบคูไ่ ปกับธุรกิจอื่นๆ ในประเทศไทย”

เกี่ยวกับ คิง ไว กรุ ๊ป
คิง ไว กรุป๊ (KWG) เป็ นเครือธุรกิจชัน้ นำของเอเชีย ดำเนินธุรกิจด้วยค่ำนิยมหลักที่ยดึ ลูกค้ำเป็ นศูนย์กลำง (Customer-centric) และ
ส่งเสริมกำรพัฒนำสังคมอย่ำงยั่งยืนควบคูไ่ ปด้วย คิง ไว กรุป๊ มีธุรกิจหลักที่ประกอบด้วย ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจกำรเงิน และธุรกิจ
e-commerce เชื่อมโยงห่วงโซ่ธุรกิจ โดยดำเนินธุรกิจอยูใ่ นทัง้ จีน ฮ่องกง อำเซียนและประเทศในสหภำพยุโรป
ด้วยกำรให้ใส่ใจในกำรสร้ำงชีวิตควำมเป็ นอยูท่ ดี่ ีให้กบั ลูกค้ำ ส่งผลให้โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ของคิง ไว กรุป๊ ในประเทศจีนได้รบั
รำงวัลอำคำรอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมยอดเยีย่ มระดับโลก ทัง้ นี ้ บริษัทมีควำมตัง้ ใจที่จะขยำยควำมสำเร็จและส่งมอบโครงกำรที่มคี ณ
ุ ภำพ
ให้กบั ลูกค้ำทั่วโลก รวมทัง้ มุง่ มั่นทุม่ เทเพื่อพัฒนำสังคมท้องถิ่นให้กำ้ วไกลอย่ำงยั่งยืน

เกี่ยวกับ บริษัท คิง ไว ประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท คิงไว ประกันภัย จำกัด (มหำชน) เป็ นบริษัทในเครือ คิง ไว กรุป๊ กลุม่ ธุรกิจชัน้ นำที่มีสำนักงำนใหญ่อยูฮ่ ่องกง (ก่อตัง้ โดยดร. คิง
ไว ชำน) กลุม่ คิง ไว ได้เข้ำซือ้ หุน้ ร้อยละ 98.24 ในบริษัท คิว บี อี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 16 พฤษภำคม
2561 หลังจำกเสร็จสิน้ กำรทำธุรกรรม คิว บี อี ได้เปลีย่ นชื่อเป็ น "คิงไว ประกันภัย จำกัด (มหำชน)”
ดูขอ้ มูลเพิ่มเติม: www.kwgi.co.th/EN/home

เกี่ยวกับบริษัท แมนูไลฟ์
Manulife Financial Corporation คือกลุม่ ธุรกิจทีใ่ ห้บริกำรทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศชัน้ นำที่พร้อมช่วยเปลีย่ นกำรตัดสินใจทำง
กำรเงินให้ง่ำยขึน้ เพื่อสร้ำงชีวิตทีด่ ีกว่ำ เรำมีสำนักงำนใหญ่ตงั้ อยูใ่ นนครโทรอนโต ประเทศแคนำดำ เรำดำเนินธุรกิจในนำม แมนูไลฟ์ ใน
แคนำดำ เอเชียและยุโรป ในสหรัฐอเมริกำ เรำดำเนินธุรกิจในนำม John Hancock เรำให้บริกำรคำแนะนำทำงด้ำนกำรเงิน ประกันชีวิต
รวมถึงกำรบริหำรควำมมั่งคั่ง และหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน สำหรับบุคคล กลุม่ และสถำบัน ณ สิน้ ปี 2561 เรำมีพนักงำนมำกกว่ำ
34,000 คน ตัวแทนกว่ำ 82,000 คน รวมทัง้ พันธมิตรในกำรจัดจำหน่ำยกว่ำหลำยพันรำยที่พร้อมให้บริกำรลูกค้ำกว่ำ 28 ล้ำนคน ทัง้ นี ้
ในวันที่ 30 กันยำยน 2562 แมนูไลฟ์ มีสนิ ทรัพย์ภำยใต้กำรจัดกำรรวมมำกกว่ำ 1.2 ล้ำนล้ำนเหรียญสหรัฐ (33.4 ล้ำนล้ำนบำท) ในช่วง
12 เดือนที่ผำ่ นมำ เรำได้มอบผลประโยชน์คืนให้แก่ลกู ค้ำกว่ำ 29,800 ล้ำนเหรียญสหรัฐ แมนูไลฟ์ ดำเนินธุรกิจให้บริกำรลูกค้ำอย่ำง
เข้มแข็งในเอเชีย แคนำดำและสหรัฐอเมริกำ มำยำวนำนกว่ำ 100 ปี เรำจดทะเบียนในชื่อ “MFC” ในตลำดหลักทรัพย์ในนครโทรอนโต
นิวยอร์ก ฟิ ลปิ ปิ นส์ และภำยใต้ชื่อ “945” ในตลำดหุน้ ฮ่องกง
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