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เปลีย่ นมุมมองของคน
*
ทีม่ ตี อ การประกันชีวติ
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เอฟดับบลิวดี กรุป ดําเนินธุรกิจในประเทศฮองกง มาเกา ไทย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม ญี่ปุนและมาเลเซีย โดยมีผลิตภัณฑประกันหลากหลายชนิด เชน
ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันวินาศภัย ประกันกลุม และชะรีอะห ตะกาฟุล (ประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม)
เอฟดับบลิวดี มุงเนนไปที่การสรางประสบการณของลูกคาโดยการออกแบบผลิตภัณฑที่เขาใจงาย และไดนําเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุกต เรานําเสนอผลิตภัณฑประกัน
ผานสายตาของลูกคาโดยออกแบบนโยบายและผลิตภัณฑที่เนนผูคนเปนหลัก ดวยวิธีนี้ เอฟดับบลิวดีมุงมั่นที่จะเปนบริษัทประกันภัยชั้นนําในเอเชียที่เปลี่ยนมุมมองของคน
ที่มีตอการประกัน
กอตั้งในทวีปเอเชีย ในป 2556 เอฟดับบลิวดีเปนธุรกิจประกันชีวิตของกลุมการลงทุน แปซิฟค เซ็นจูรี่ กรุป

เอฟดับบลิวดี กรุป

มีลูกคามากกวา 5.5 ลานคน* พนักงาน 5,200 คน และตัวแทน 18,700 คน
*รวมลูกคารายเดี่ยวมากกวา 3.2 ลานคน และลูกคาประกันกลุม 2.2 ลานคน

สินทรัพยรวม 33.8 พันลานเหรียญสหรัฐ

ฮองกงและมาเกา
เริ่มธุรกิจในเดือนกุมภาพันธ 2556 ดวยการเขาซื้อธุรกิจของ ING
ลูกคามากกวา 510,000 คน*

ไทย
เริ่มธุรกิจในเดือนกุมภาพันธ 2556 ดวยการซื้อธุรกิจประกันชีวิตของ ING
ลูกคามากกวา 1.8 ลานคน*

*รวมลูกคาแบบประกันกลุมมากกวา 110,000 คน

*รวมลูกคาแบบประกันกลุม มากกวา 800,000 คน

พนักงานมากกวา 760 คน l ตัวแทนมากกวา 3,000 คน

พนักงานมากกวา 1,500 คน l ตัวแทนมากกวา 4,000 คน

FWD Life ไดถูกประเมินอันดับ 'A3' โดย Moody และ 'A' จาก Fitch

อยู ใน 7 อันดับแรกของธุรกิจประกันชีวิตของประเทศไทย 3

อยูใน 10 อันดับแรกของธุรกิจประกันชีวิตของฮองกง 2

พันธมิตรทางธุรกิจระยะยาวกับธนาคารทหารไทย

พันธมิตรทางธุรกิจ กับธนาคารชั้นนํา เชน Bank of Communications
(Hong Kong) Limited, China Construction Bank (Asia)
Corporation ltd และ Commercial Bank of China (Asia)

พันธมิตรอื1นๆ ไดแก CIMB, 7-Eleven และ Tesco Lotus
ประกันชีวิต l ประกันสุขภาพ l ประกันกลุม

พันธมิตรอื1นๆ ไดแก 7-Eleven, HKT,
HKTV Mall Tap & Go Payments
ประกันชีวิต l ประกันสุขภาพ l ประกันวินาศภัย l
ประกันกลุม l ที่ปรึกษาวางแผนทางการเงิน

ญีป่ นุ
เริ่มธุรกิจในเดือนเมษายน 2560 ดวยการซื้อธุรกิจของ
AIG Fuji Life Japan
สํานักงาน 17 แหง ทั่วญี่ปุน
ลูกคามากกวา 1 ลานคน***

*รวมลูกคาแบบประกันกลุมมากกวา 44,000 คน

พนักงานมากกวา 800 คน
ประกันชีวิต l ประกันสุขภาพ l ประกันกลุม

อินโดนีเซีย
สํานักงานตัวแทน
ประเทศจีน

เริ่มธุรกิจในเดือนกุมภาพันธ 2557
และประกาศการรวมทุนกับเอฟดับบลิวดี
ในเดือนมิถุนายน 2558
ลูกคามากกวา 600,000 คน*

*รวมลูกคาแบบประกันกลุม มากกวา 200,000 คน

พนักงานมากกวา 300 คน l ตัวแทนมากกวา 2,000 คน
มูลคาหุนชําระแลว 1,983.5 ลานรูเปยหอินโดนีเซีย
อยู ใน 2 อันดับแรกขององคกรที่ ใหผลประโยชนพนักงานสูงที่สุด
ในอินโดนีเซีย 4
พันธมิตรทางธุรกิจกับธนาคารชั้นนํา เชน BTN Bank, BTPN Bank,
KEB HanaBank, Bank Victoria, QNB Bank, Panin Bank Sharia,
BFI Leasing Co. และ Bank Mestika
ประกันชีวิต l ประกันสุขภาพ l ประกันกลุม l ชะรีอะห

เปลีย่ นมุมมองของคน
ทีม่ ตี อ การประกันชีวติ
ฟลปิ ปนส
เปนบริษัทประกันชีวิตรายแรกที่ ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ในรอบ 10 ปของฟลิปปนส และเปดดําเนินธุรกิจในเดือนกันยายน 2557
ลูกคามากกวา 1 ลานคน*

*รวมลูกคาแบบประกันกลุม มากกวา 940,000 คน

พนักงาน มากกวา 600 คน l ตัวแทน มากกวา 3,700 คน

สิงคโปร
เริ่มธุรกิจในเดือนเมษายน 2559 ดวยการเขาซื้อกิจการของกลุมผู ใหบริการ
ดานการแพทย Shenton Insurance พรอมใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ในการขยายกิจการ
เปนบริษัทประกันแหงแรกในสิงคโปรที่เปดขายประกันชีวิต
และประกันวินาศภัยทางออนไลน
ลูกคามากกวา 300,000 คน*

อยูใน 8 อันดับแรกของธุรกิจประกันชีวิตในฟลิปปนส
ประเภทเบี้ยประกันรับปแรกแบบคํานวณทั้งป 6

*รวมลูกคาแบบประกันกลุมประมาณ 100,000 คน

เปนบริษัทประกันภัยที่มีทุนจดทะเบียนสูงที่สุดในประเทศ
มูลคาของหุนที่เรียกชําระเรียบรอยแลว 2.3 พันลานเปโซฟลิปปนส 7

ประกันชีวิต l ประกันสุขภาพ l ประกันวินาศภัย l ประกันกลุม

พนักงานมากกวา 200 คน

พันธมิตรทางธุรกิจกับ Sercurity Bank
ประกันชีวิต l ประกันสุขภาพ l ประกันกลุม

มาเลเซีย

เวียดนาม
เริ่มธุรกิจในเดือนมิถุนายน 2559 ดวยการซื้อกิจการของ
Great Eastern Life Vietnam
ลูกคามากกวา 73,200 คน

เริ่มธุรกิจในเดือนมีนาคม 2562 โดยซื้อหุน 49% จาก HSBC Amanah Takaful
ลูกคามากกวา 83,000 คน*

พนักงานมากกวา 270 คน l ตัวแทนมากวา 5,700 คน

*รวมลูกคาแบบประกันกลุมมากกวา 2,600 คน

มูลคาของหุนที่เรียกชําระเรียบรอยแลว 3,675 พันลานดงเวียดนาม

พนักงานมากกวา 150 คน

พันธมิตรทางธุรกิจ ไดแก ABBANK Nam A Bank and Tiki Corporation

พันธมิตรทางธุรกิจกับธนาคาร HSBC Amanah Bank

ประกันชีวิต l ประกันสุขภาพ

ประกันกลุม l ตะกาฟุล

All figures above as of 30 June 2019 unless otherwise specified in footnotes.
1

Provisional Statistics on Hong Kong Long Term Insurance Business, January to June 2019, Insurance Authority of Hong Kong
Total business Monthly Report June 2019, Thai Life Assurance Association
New Business Quarterly Report Q2 2019, Indonesian Life Insurance Association
5
Total number of policies as of 30 June 2019
6
New Business Annual Premium Equivalent of Life Insurance Companies Year 2018, Republic of the Philippines, Department of Finance, Insurance Commission
7
Paid-Up Capital of Life lnsurance Companies Year 2018, Republic of the Philippines, Department of Finance, Insurance Commission
2
3
4

เปลีย่ นมุมมองของคน
ทีม่ ตี อ การประกันชีวติ
Timeline

กันยายน 2557

กุมภาพันธ 2556

สิงหาคม 2556

ตุลาคม 2556

แปซิฟก เซ็นจูรี่ กรุป
ไดเขาซื้อธุรกิจประกันจาก
ไอเอ็นจี กรุป เอ็น.วี
ในประเทศฮองกง
มาเกา และไทย

เปดตัวแบรนด
เอฟดับบลิวดี

โรนัลด อารคัลลี่
ไดรับการแตงตั้ง
เปนประธาน
กลุมเอฟดับบลิวดี

พฤศจิกายน 2557

เอฟดับบลิวดี
ดําเนินธุรกิจอยาง
เปนทางการ
ในฟลิปปนส

สํานักงานเอฟดับบลิวดี
ในประเทศจีน
เปดทําการในเซี่ยงไฮ

เมษายน 2560

กรกฎาคม 2560

มิถุนายน 2558

สิงหาคม 2558

ธันวาคม 2556
สวิส รี
เขาถือหุน 12.3%

เมษายน 2559

เอฟดับบลิวดี
ไดรับใบอนุญาต
อินโดนีเซียเปดตัว
เริ่มธุรกิจในสิงคโปร
เปดทําการ
อยางเปนทางการ
ดวยรูปแบบการรวมทุน ในอินโดนีเซีย โดยการซื้อกิจการจาก
Shenton Insurance
ตุลาคม 2561

มีนาคม 2562

เอฟดับบลิวดี
เอฟดับบลิวดี ประเทศไทย
เอฟดับบลิวดี
เขาสูญี่ปุน
ตออายุสัญญา
ตกลงซื้อกิจการ
โดยการซื้อกิจการจาก
ชองทางการขาย
PT Commonwealth Life
AIG Fuji Life
ผานธนาคาร
ในอินโดนีเซีย
กับธนาคารทหารไทย

เอฟดับบลิวดี
ทําการเขาซื้อหุน 49%
จาก HSBC Amanah
Takaful ในมาเลเซีย

เมษายน 2557

มกราคม 2557

แบรนดเอฟดับบลิวดี
เอฟดับบลิวดี
ปรากฏตัว
เริ่มธุรกิจในฟลิปปนส
ที่อินโดนีเซีย
ดวยใบอนุญาตใหม

มิถุนายน 2559

กันยายน 2559

เอฟดับบลิวดี
เริ่มธุรกิจในเวียดนาม
โดยการซื้อกิจการจาก
Great Eastern Life
Vietnam

เปดตัวธุรกิจ
การเขาถึงโดยตรง
ตอผูบริโภค
ในสิงคโปร

มิถุนายน 2562

กรกฏาคม 2562

เอฟดับบลิวดี
ธนาคารไทยพาณิชย
บรรลุขอตกลงในการซื้อ
ตกลงขายธุรกิจประกันชีวิต
MetLife ในฮองกง ใหเอฟดับบลิวดี และเปนพันธมิตร
ในการขายผลิตภัณฑประกันชีวิต
ผานธนาคาร

ผูบริหารเอฟดับบลิวดี กรุป

ฮวิน ทัน ฟง
ประธานเจาหนาที่บริหาร
เอฟดับบลิวดีกรุป

บินายัค ดัตตา
กรรมการผูจัดการตลาดเกิดใหม
และประธานเจาหนาที่กลุม
สายงานชองทางจําหนาย

อาเธอร ลี
บุน-คี แทน
ผูอํานวยการบริหาร
ประธานเจาหนาที่กลุมธุรกิจ
ประธานการตลาดใหม
องคกรบรรษัทภิบาล
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ร็อบ ชิเม็ก
กรรมการผูจัดการ
และประธานเจาหนาที่กลุม
สายงานปฏิบัติการ

เครก เมอรเดี่ยน
ผูอํานวยการบริหาร
ประธานเจาหนาที่กลุม
สายงานการเงิน

เอฟลวิน ชูย
ผูอํานวยการบริหาร
และประธานเจาหนาที่กลุม
สายงานกลยุทธ

จูเลียน ลิปแมน
ผูอํานวยการบริหาร
ประธานกลุมพนักงาน

เอมี่ โฮ
ผูอํานวยการบริหาร
ประธานเจาหนาที่กลุม
สายงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการ

มารี ฮิกกินซ
ทิม โอลิเวอร
ประธานเจาหนาที่กลุม
ประธานเจาหนาที่กลุม
สายงานทรัพยากรบุคคล สายงานบริหารกลยุทธลูกคา
และการตลาด

เปลีย่ นมุมมองของคน
ทีม่ ตี อ การประกันชีวติ
ผูบริหารประจําประเทศ

อภิเษก บาเทียร
ประธานเจาหนาที่กลุม
รูปแบบธุรกิจใหมและ
ประธานเจาหนาที่บริหารสิงคโปร

อนันตรามัน ศรีดารา
ประธานกรรมการ
อินโดนีเซีย

ฮวิน ฮู คัง
กรรมการผูจัดการ
เวียดนาม

เคน เหลา
กรรมการผูจัดการจีนแผนดินใหญ
และประธานเจาหนาที่ฮองกง

ปเตอร กริมส
ประธาน และประธานเจาหนาที่บริหาร
ฟลิปปนส

ปรมาศิริ มโนลมาย
ประธานเจาหนาที่บริหาร
ประเทศไทย

โนริโอ โทโมโน
ตัวแทนผูอํานวยการ ประธานและ
ประธานเจาหนาที่บริหารประเทศญี่ปุน

ซาริม มาจิด เซน
ประธานเจาหนาที่บริหาร
ตะกาฟุล มาเลเซีย

ผูถือหุนของเรา
แปซิฟก เซ็นจูรี่ กรุป
แปซิฟก เซ็นจูรี่ กรุป (พีซีจี) ลงทุนในภูมิภาคเอเชียเปนหลัก
พีซีจีกอตั้งขึ้นในป 2536 โดยมีเสาหลัก 3 ประการในการดําเนินธุรกิจ
ไดแก เทคโนโลยี สื1อ และโทรคมนาคม (TMT)
บริการทางการเงินและอสังหาริมทรัพย
พีซีจีแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จที่แข็งแกรง
โดยมีการลงทุนและเครือขายที่ยั่งยืนในเอเชีย

บริการทางการเงิน :
PineBridge Investments | FWD Group
เทคโนโลยี สื1อ และโทรคมนาคม :
PCCW | HKT
อสังหาริมทรัพย :
Pacific Century Premium Developments

www.pcg-group.com

ผูถือหุนสวนนอย :
Swiss Re Group | GIC Ventures | RRJ Capital Master Fund III | Hopu Investments
FWD Group Management Holdings Limited
13/F., 14 Taikoo Wan Road, Taikoo Shing
Hong Kong

Press Enquiries: FWD Group Corporate Communications
Tel: +65 6727 5731
Email: groupenquiries@fwd.com

For more information please visit
www.fwd.com

