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ข่าวประชาสัมพันธ์  

 

 

 

LGT เปิดส านักงานเพื่อให้บริการด้านจัดการความม่ังคั่งแก่นักลงทุนรายใหญ่ในประเทศไทย 
 

วาดซุ/กรุงเทพฯ 21 กุมภาพนัธ์ 2562 - LGT กลุ่มบริษัทที่ด าเนินงานด้านไพรเวทแบงค์กิง้และการจัดการสินทรัพย์ระหว่าง
ประเทศ ซึ่งเป็นเจ้าของโดยราชวงศ์แห่งลิกเตนสไตน์ (Princely House of Liechtenstein) ได้ประกาศเปิดตัวธุรกิจไพรเวท
แบงค์ ในประเทศไทยหลังจากได้รับการอนุมัติตามกฎระเบียบเป็นที่เรียบร้อย ส านักงานของ LGT ตัง้อยู่ใจกลางเมือง
กรุงเทพมหานคร และพร้อมให้บริการด้านการลงทุนและการจัดการความมั่ งคั่ งที่หลากหลายแก่กลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ 
(high net worth individuals) และลูกค้าระดับองค์กรในประเทศ 
 

ส าหรับการประกาศเปิดตวัการด าเนินธุรกิจในประเทศไทยนี ้เจ้าชายแมกซ์ ฟอน อนุด์ ซู ลิกเตนสไตล์ (H.S.H. Prince Max von und 
zu Liechtenstein) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ LGT ตรัสว่า “เรามีความยินดีที่จะเร่ิมด าเนินธุรกิจในประเทศไทยและมุ่งหวงัที่จะ
ให้บริการด้านการไพรเวทแบงค์อย่างเต็มรูปแบบแก่นกัลงทนุรายใหญ่ ครอบครัวของพวกเขา และลกูค้าระดบัองค์กร  เราเล็งเห็นวา่
ประเทศไทยเป็นตลาดที่มีการเติบโตที่ส าคญั ทัง้นี ้การเปิดส านกังานท่ีนี่ถือเป็นการสะท้อนความตัง้ใจของเราในการขยายการเติบโต
ในเอเชีย” 
 
LGT เป็นกลุ่มบริษัทด้านการบริการไพรเวทแบงค์และการจัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส านักงานใหญ่ตัง้อยู่ที่เมืองวาดุซ 
ประเทศลิกเตนสไตน์ โดยมีราชวงศ์แห่งลิกเตนสไตน์ (Princely House of Liechtenstein) เป็นเจ้าของและบริหารงาน โดยในช่วง
กลางปี พ.ศ. 2561 LGT ได้บริหารสินทรัพย์รวมมลูคา่ถึง 2.075 แสนล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 6.5 ล้านล้านบาท) ส าหรับใน
เอเชีย LGT เป็นไพรเวทแบงค์ที่ใหญ่ที่สดุเป็นอนัดบัที่ 12 ซึ่งมีมลูค่าสินทรัพย์ที่บริหารมากกว่า 6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ (หรือ 1.9 

ล้านล้านบาท)  
 

เจ้าชายแมกซ์ ตรัสเพิ่มเติมว่า “โครงสร้างผู้ ถือหุ้นที่มัน่คงของเรา เครือข่ายระหว่างประเทศที่คลอบคลมุ แนวทางการด าเนินงานที่
เข้าถึงความต้องการของลกูค้าเฉพาะบคุคล รวมถึงประสบการณ์ที่ครอบคลมุของที่ปรึกษาด้านการดแูลสนิทรัพย์ของเราคือสิง่ที่ท าให้ 
LGT แตกต่าง ลกูค้าของเราสามารถลงทนุได้ดัง่สมาชิกราชวงศ์ และได้รับผลประโยชน์ผ่านความเช่ียวชาญด้านการลงทุนของเรา 
ทัง้หมดนีม้ีผลให้เกิดความต้องการระหวา่งเราและลกูค้าด าเนินไปในทิศทางเดียวกนั” 

 

บริษัทย่อยของ LGT ในประเทศไทยจะเป็นที่รู้จักภายใต้ช่ือบริษัทหลกัทรัพย์แอลจีที (ประเทศไทย) จ ากัด หรือ LGT Securities 
(Thailand) Limited โดยมีทีมที่ปรึกษาด้านการลงทุนและนกัวางแผนการลงทุนและการจัดการความมัง่คัง่พร้อมให้ค าปรึกษาแก่
ลกูค้าชาวไทยผ่านส านกังานที่กรุงเทพฯ และยงัจะช่วยส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินงานด้านไพรเวทแบงค์ของ LGT ในฮ่องกงและ
สงิคโปร์อีกด้วย  
 

 “การเปิดส านกังานของเราในกรุงเทพฯ นบัเป็นก้าวส าคญัทางกลยทุธ์ต่อการพฒันาอย่างยัง่ยืนของเราในทวีปเอเชีย” นายเฮนรี ไล
เมอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LGT Private Banking Asia กลา่ว “เราได้เติบโตได้อยา่งนา่พอใจในช่วงปีที่ผา่นมาในภมูิภาคนี ้อีกทัง้
ยงัมีการขยายตวัอยา่งเห็นได้ชดัของสินทรัพย์ที่เราบริหารจดัการ ประเทศไทยเป็นตลาดที่ก าลงัเติบโตอย่างรวดเร็ว รวมทัง้มีโอกาสที่
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นา่สนใจมากมาย การมีส านกังานประจ าในกรุงเทพฯ จะเปิดโอกาสให้เราสามารถให้ค าปรึกษาและสนบัสนนุลกูค้าชาวไทยของเราได้
อยา่งมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้” 

 

การขบัเคลือ่นและขยายตวัทางการตลาดของ LGT ในประเทศไทยจะอยูภ่ายใต้การดแูลโดยนายกานต์ คฤหเดช บคุลากรผู้คร ่าหวอด
ในวงการมาอย่างยาวนาน และเป่ียมด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในด้านไพรเวทแบงค์กิง้ และมีนายเอกภพ เมฆกลัจาย ด ารง
ต าแหนง่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นกัธนาคารมืออาชีพท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ 16 ปี ในด้านธุรกิจตลาดเงินตลาดทนุ และธนบดีธน
กิจ  นอกจากนี ้ยงัประกอบด้วยทีมงานผู้ดแูลลกูค้าสมัพนัธ์ที่ประสบการณ์ทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ 

 

เกี่ยวกับ LGT 
LGT เป็นกลุม่บริษัทชัน้น าทีด่ าเนินงานด้านไพรเวทแบงค์และการจดัการสนิทรัพย์ในระดบันานาชาติ ซึง่บริหารงานโดยราชวงศ์แหง่
ลกิเตนสไตน์ (Liechtenstein Princely Family) มาเป็นเวลานานกวา่ 80 ปี ตวัเลข ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2561 ระบวุา่ LGT 
จดัการสนิทรัพย์มีมลูคา่รวมทัง้สิน้ 2.060 แสนล้านฟรังก์สวิส (2.075 แสนล้านเหรียญสหรัฐ) ส าหรับลกูค้ารายบคุคลระดบัมหาเศรษฐี
และลกูค้าระดบัองค์กร LGT มีพนกังานมากกวา่ 3,000 คน ในส านกังานมากกวา่ 20 แหง่ในยโุรป เอเชีย อเมริกา และเอเชีย
ตะวนัออกกลาง ส าหรับข้อมลูเพิม่เติม โปรดเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่เวบ็ไซต์ www.lgt.com 
 

 

 

ส าหรับสื่อมวลชนกรุณาติดต่อ 
 

LGT       LGT Bank (Singapore) Ltd. 

Christof Buri       Donna Lee  

Head Group Marketing & Communications   Regional Head of Marketing & Communications 

Phone +423 235 23 03      Phone +65 6415 3681 

lgt.media@lgt.com     donna.lee@lgt.com 

www.lgt.com       www.lgt.com/asia  

 

TQPR Thailand 

เมธาวรินทร์ มณีกลูพนัธ์        mae@tqpr.com / +66 2260 5820 ตอ่ 115 
วารินทร์ ภทัรปทมุทอง      audi@tqpr.com / +66 8 6568 8973 
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