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ดีบีเอส และแมนูไลฟ์บรรลุข้อตกลงพิเศษ 15 ปี สําหรับช่ องทางจัดจําหน่ ายผ่ านทางธนาคาร
สิงค์โปร์ / โตรอนโต้ , 8 เมษายน 2558 – ธนาคาร ดีบีเอส และแมนูไลฟ์ ไฟแนลเชียล เอเซีย ลิมิตเต็ด ได้ ประกาศบรรลุข้อตกลงพิเศษ
ระยะเวลา 15 ปี สําหรับการจัดจําหน่ายทางธนาคาร ในตลาดเอเซีย ในตลาดสิงค์โปร์ ฮ่องกง จีน และอินโดนีเซีย โดยข้ อตกลงนี ้จะมีผลอย่าง
เป็ นทางการในวันที่ 1 มกราคม 2559
ข้ อตกลงการเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจสําหรับการจัดจําหน่ายผ่านทางธนาคารแบบเอ็กซ์คลูซีพนี ้ จะทําให้ เกิดการรวมตัวกันระหว่างธนาคาร
ดีบีเอส ที่มีธุรกิจที่เข้ มแข็งในเอเซีย กับแมนูไลฟ์ ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้ านประกันชีวิตและการบริ หารความมัง่ คัง่ ระดับโลกที่มงุ่ เน้ นการ
เติบโตในภูมิภาคเอเซีย โดยจะครอบคลุมในสี่ตลาดหลัก ลูกค้ าของดีบีเอสที่มีมากกว่า 6 ล้ านราย ทังรายย่
้
อย ลูกค้ าในส่วนบริ หารความมัง่ คัง่
รวมถึง SME จะสามารถเข้ าถึงการให้ บริ การทางด้ านการประกันชีวิตและสุขภาพที่ดีที่สดุ ผ่านทางเครื อข่ายธนาคารกว่า 200 สาขา และ
พนักงานขายมืออาชีพกว่า 2,000 คน รวมถึงธุรกรรมทางช่องทางอื่นๆ ทังทางอิ
้
นเตอร์ เน็ตและทางมือถือ
ก่อนหน้ าการบรรลุข้อตกลงครัง้ นี ้กับแมนูไลฟ์ ดีบีเอสได้ ทําการคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ โดยมีบริ ษัทชันนํ
้ าระดับโลกมากมายที่สนใจเข้ า
ร่วม ซึง่ ปั จจัยสําคัญที่นํามาใช้ ในการคัดเลือกนันรวมถึ
้
งกระบวนการทํางานกับลูกค้ า ความเชี่ยวชาญ ผลประกอบการในอดีต และ ศักยภาพ
ในการสร้ างสรรค์มลู ค่าในอนาคต แมนูไลฟ์นันเป็
้ นผู้นําในการให้ บริ การทางด้ านประกันชีวิตและการบริ หารความมัง่ คัง่ และยังเป็ นบริ ษัท
ประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สดุ เป็ นอันดับ 6 ของโลก ที่มีการดําเนินงานในเอเซียมายาวนานถึง 118 ปี ที่มีลกู ค้ ามากกว่า 6 ล้ านคนใน 12 ตลาดทัว่ ทัง้
ภูมิภาค แมนูไลฟ์ยังได้ เริ่ มทําธุรกิจในสิงค์โปร์ ตงแต่
ั ้ ปี 2441 และยังเป็ นผู้นําในตลาดประกันชีวิต การเกษี ยณและการบริ หารความมัง่ คัง่ ใน
ฮ่องกง ที่มีการทําธุรกิจตังแต่
้ ปี 2440 อีกด้ วย
โดยการร่วมมือทางธุรกิจครัง้ นี ้จะทําให้ เกิดผลประโยชน์กบั ทังสองบริ
้
ษัทดังนี ้:
- ดีบีเอสจะสามารถเพิ่มความเข้ มแข็งและศักยภาพในการให้ บริ การด้ านประกันชีวิตในระดับภูมิภาค รวมถึงเป็ นการแสดงจุดยืนในฐานะผู้นํา
ในธุรกิจประกันชีวิตผ่านทางธนาคารในสิงค์โปร์ ที่พร้ อมจะให้ บริ การด้ วยผลิตภัณฑ์ที่ทนั สมัยและพร้ อมเป็ นคําตอบที่สร้ างขึ ้นเพื่อลูกค้ าที่
แท้ จริ ง
้ ่ ที่ยงั มีการให้ บริ การประกันชีวิตที่ไม่เพียงพอต่อความ
- แมนูไลฟ์จะได้ รับสิทธิ์พิเศษในการเข้ าถึงลูกค้ าของธนาคารดีบีเอสในตลาดหลักทังสี
ต้ องการ และยังมีช่องว่างสําหรับความคุ้มครอง รวมถึงความต้ องการในการบริ หารการเกษี ยณอีกด้ วย
้ นสิง่ ที่ทางดีบีเอสได้ ให้
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารดีบีเอส มร. ไพยุส กุปตา กล่าวว่า “ช่องทางจัดจําหน่ายประกันชีวิตผ่านธนาคารนันเป็
ความสําคัญ และยังถือเป็ นคุณค่าสําคัญที่เรามอบให้ กบั ลูกค้ าของเราทุกคน เช่นเดียวกับแมนูไลฟ์ที่มงุ่ เน้ นและให้ ความสําคัญกับลูกค้ า
รวมทังความตั
้
งใจอย่
้
างเต็มที่และยาวนานในเอเซียของแมนูไลฟ์ สิง่ นันทํ
้ าให้ วิสยั ทัศน์ของทังสองบริ
้
ษัทตรงกัน เราทํางานร่วมกับแมนูไลฟ์ทัง้
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ในสิงค์โปร์ ฮ่องกง และอินโดนิเซีย และเรากําลังจะกลายเป็ นพันธมิตรธุรกิจหลักในภูมิภาคสําหรับการจัดจําหน่ายประกันชีวิตผ่านธนาคาร
และเราจะเป็ นพันธมิตรทางธนาคารที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกของแมนูไลฟ์ เรากําลังจะสร้ างแรงขับเคลื่อนสู้ความสําเร็ จอีกครัง้ ”
ประธานเจ้ าหน้ าบริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ของแมนูไลฟ์ - มร. โดนัลล์ กิลลอยด์ กล่าวว่า “เรายินดีที่ได้ รับเลือกให้ เป็ นพันธมิตรใน
ธุรกิจจัดจําหน่ายประกันชีวิตผ่านทางธนาคารของดีบีเอสในทังสี
้ ่ตลาดหลักทัว่ ภูมิภาคเอเซีย ดีบีเอสนันเป็
้ นองค์กรยิ่งใหญ่และมีความสําเร็ จ
อย่างต่อเนื่อง และเราก็ร้ ูจกั ดีบีเอสดี เราอยากจะเป็ นส่วนหนึ่งในความสําเร็จที่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องในฐานะกลุม่ บริ ษัทผู้ให้ บริ การทางด้ าน
การเงินชันนํ
้ าในเอเซีย ข้ อตกลงระยะเวลา 15 ปี นี ้ก็เกิดขึ ้นจากความสําเร็จทางธุรกิจของเรากับดีบีเอส ซึง่ มันจะทําให้ เราเติบโตในเอเซียอย่าง
รวดเร็ว สร้ างความหลากหลายให้ กบั ธุรกิจประกันชีวิตของแมนูไลฟ์ รวมทังทํ
้ าให้ เราสามารถเข้ าถึงกลุม่ ลูกค้ าที่หลากหลายได้ มากขึ ้นอีกด้ วย”
โดเมนิค ฟูด้า รองหัวหน้ าส่วนงานธนาคารและการบริ หารความมัง่ คัง่ ดีบีเอส กล่าวว่า “เรารู้สกึ ยินดีที่ได้ เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับแมนูไลฟ์ที่
เป็ นบริ ษัทประกันชีวิตชันนํ
้ าในเอเซีย เราเห็นโอกาสที่เพิ่มเติมคุณค่าในการมอบผลิตภัณฑ์ชนนํ
ั ้ าที่หลากหลายเพื่อความคุ้มครองและการเก็บ
ออมให้ กบั ลูกค้ าของเรา ช่วยให้ พวกเขาและครอบครัวไร้ ความกังวลเมื่อต้ องพบกับค่ารักษาพยาบาลและการเก็บออมเพื่อการเกษี ยณ”
มร. รอย กอรี่ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่แมนูไลฟ์ เอเซีย กล่าวเสริ มว่า “ความเข้ มแข็งและวิสยั ทัศน์ของดีบีเอส
และแมนูไลฟ์ต่างส่งเสริ มซึง่ กันและกัน โดยเฉพาะการมุง่ เน้ นในการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สดุ ให้ กบั ลูกค้ าของเรา ดีบีเอสมีช่องทางจัด
จําหน่ายที่มีศกั ยภาพ ฐานลูกค้ าที่หลากหลาย และธุรกิจจัดจําหน่ายประกันชีวิตผ่านทางธนาคารที่มีประสิทธิภาพ และเราก็ร้ ูสกึ ตื่นเต้ น
สําหรับข้ อตกลงในการขยายความสัมพันธ์ของทังสองบริ
้
ษัทในครัง้ นี ้”
ภายใต้ ข้อตกลงนี ้ แมนูไลฟ์ตกลงที่จะจ่ายค่าสัญญาส่วนแรกให้ กบั ดีบีเอสเป็ นเงินจํานวน 1.2 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐ โดยที่แมนูไลฟ์จะใช้ เงินที่
จัดเตรี ยมจากในองค์กรสําหรับส่วนนี ้ โดยที่ข้อตกลงนี ้จะครบกําหนดลงในเวลา 15 ปี โดยแมนูไลฟ์จะมีการจ่ายค่าทําสัญญาอื่นๆตาม
ความสําเร็จของโครงการนี ้อีกด้ วย แมนูไลฟ์คาดว่าข้ อตกลงนี ้จะส่งผลที่ดีตอ่ อัตรากําไรต่อหุ้น (EPS) ในปี 2560 สําหรับค่าสัญญาส่วนแรกนี ้
จะส่งผลทําให้ อตั ราความคงอยู่ตอ่ เงินทุนของแมนูไลฟ์ตามข้ อกําหนดของผู้ควบคุม ลดลงไปประมาณ 10 จุด โดยจะมีผลก่อนหรื อภายในวันที่
1 มกราคม 2559 นี ้
ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.manulife.com/investorrelations
เกี่ยวกับดีบีเอส
DBS - Living, Breathing Asia
ดีบีเอส เป็ นกลุม่ ผู้ให้ บริ การทางการเงินชันนํ
้ าในเอเซีย ที่มีสาขาครอบคลุมกว่า 250 สาขาใน 17 ประเทศ สํานักงานใหญ่ได้ รับการจดทะเบียน
และตังอยู
้ ท่ ี่สงิ ค์โปร์ ดีบีเอสเติบโตอย่างต่อเนื่องในสามตลาดหลักของอาเซียนนัน่ คือ จีน เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเซียใต้ ดีบีเอสยัง
้ าในภูมิภาค
ได้ รับการจัดอันดับ ในระดับ "AA-" และ "Aa1" ซึง่ เป็ นระดับที่สงู สุดในเอเซียแปซิฟิก ดีบีเอสได้ รับการยอมรับว่าเป็ นธนาคารชันนํ
และได้ รับการขนานนามเป็ น “Asia’s Best Bank” โดย The Banker สมาชิกของกลุม่ ไฟแนลเชียลไทม์ และ “Best Bank in Asia-Pacific” โดย
โกลบอล ไฟแนนซ์ (Global Finance) ดีบีเอสยังได้ รับการขนานนามว่าเป็ น “Safest Bank in Asia” ต่อเนื่องถึง 6 ปี ซ้ อนตังแต่
้ 2552 – 2557
โดยโกลบอล ไฟแนนซ์อีกด้ วย
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ดีบีเอสให้ บริ การทางการเงินเต็มรูปแบบให้ กบั ลูกค้ ารายย่อย เอสเอ็มอี และบริ ษัทต่างๆทัว่ ทังเอเซี
้ ย ในฐานะที่เป็ นธนาคารที่เกิดและเติบโตใน
เอเซีย ดีบีเอสเข้ าใจถึงความซับซ้ อนในการทําธุรกิจในตลาดที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาคนี ้ ด้ วยข้ อมูลการตลาดเชิงลึกและเครื อข่าย
การทํางานในระดับภูมิภาคช่วยให้ ดีบีเอสเติบโตอได้ ยา่ งรวดเร็ว และทําให้ ดีบีเอสเป็ นธนาคารทางเลือกสําหรับเอเซีย ดีบีเอสยังตังมั
้ น่ ในการ
สร้ างความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับลูกค้ า รวมถึงการสร้ างสิง่ ดีๆให้ แก่สงั คมจากกิจกรรมที่ดีบีเอสสนับสนุนต่างๆ ในฐานะธนาคารที่มีรูปแบบการ
ทํางานแบบเอเซีย ดีบีเอสยังได้ จดั ตังมู
้ ลนิธิด้วยเงินทุนกว่า 50 ล้ านบาท เพื่อเสริ มความเข้ มแข็งในการมอบคืนสิง่ ดีๆให้ กบั สังคมทังในสิ
้ งค์โปร์
และทัว่ ทังเอเซี
้ ย อีกด้ วย
ด้ วยเครื อข่ายการทํางานในเอเซียที่มงุ่ เน้ นในการสร้ างความเชื่อมโยงและกระจายอํานาจให้ กบั พนักงาน ดีบีเอสมอบโอกาสในอาชีพที่ดีเยี่ยม
ให้ กบั พนักงาน ดีบีเอสรับรู้ ถงึ ความปรารธนา ความตังมั
้ น่ และความเชื่อว่าทุกสิง่ ต้ องเป็ นไปได้ ในพนักงานกว่า 21,000 คน กว่า 40 เชื ้อชาติ
ทัว่ ทัง่ เอเซีย ท่านสามารถขอข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.dbs.com

เกี่ยวกับแมนูไลฟ์
แมนูไลฟ์เป็ นกลุม่ บริ ษัทผู้ให้ บริ การทางการเงินชันนํ
้ าจากประเทศแคนาดาที่ให้ บริ การลูกค้ าในเอเซีย แคนาดา และสหรัฐอเมริ กา แมนูไลฟ์
พร้ อมให้ บริ การลูกค้ าของเราด้ วยความมัน่ คง น่าเชื่อถือ ซื่อสัตย์ ด้ วยแนวคิดที่ก้าวหน้ า เพื่อเป็ นคําตอบต่อทุกการตัดสินใจทางการเงินที่
สําคัญของลูกค้ าของเราทุกคน ด้ วยเครื อข่ายของพนักงาน ตัวแทน ช่องทางจัดจําหน่ายและพันธมิตรทางธุรกิจที่ครอบคลุมทัว่ โลก แมนูไลฟ์
พร้ อมให้ บริ การลูกค้ ากว่าหลายล้ านคนของเราทัว่ โลกด้ วยผลิตภัณฑ์ในการคุ้มครองทางด้ านการเงิน การบริ หารสินทรัพย์และความมัง่ คัง่ ที่
หลากหลาย แมนูไลฟ์ยังให้ บริ การในส่วนหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมให้ กบั สถาบันทางการเงินชันนํ
้ าต่างๆอีกด้ วย แมนูไลฟ์และบริ ษัทใน
เครื อ มีสนิ ทรัพย์ภายใต้ การจัดการรวมสูงถึง 691 พันล้ านเหรี ยญดอลล่าร์ แคนาดา (596 พันล้ านเหรี ยญดอลล่าร์ สหรัฐ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557 กลุม่ บริ ษัทแมนูไลฟ์ดําเนินงานในนามแมนูไลฟ์ในแคนาดา และเอเซีย และในชื่อจอห์น แฮนคอก ในสหรัฐอเมริ กา
แมนูไลฟ์ ไฟแนลเชียล ซื ้อขายในนาม ‘MFC’ ในตลาดหลักทรัพย์สําคัญเช่น TSX, NYSE และ PSE และในรหัสหลักทรัยพ์ ‘945’ ในตลาด
SEHK ท่านสามารถขอข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.manulife.com
สําหรั บข้ อมูลในประเทศไทยกรุ ณาติดต่ อ: damri_vechaton@manulife.com (662)246 7650 ต่ อ 8818
สําหรั บข้ อมูลในเอเซียกรุ ณาติดต่ อ: david_norris@manulife.com (852) 2202 174
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