SUSTAINABILITY
REPORT 2019
รายงานความยั่่�งยืืน 2562

สารบััญ

Contents
01

วิิสััยทััศน์์ ภารกิิจ

Vision & Mission

02

สารจากประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการบริิหารและ
ประธานคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

Message from Chairman of the Board of
Directors / Chief Executive Officer and Chairman
of the Good Corporate Governance Committee

04

รู้้�จัักกรุุงเทพประกัันชีีวิิต

Let’s get to know Bangkok Life Assurance Pcl

07

บริิษััทประกัันชีีวิิตมุ่่�งมั่่�น
สร้้างอนาคตที่่�ยั่่�งยืืน

A Life Insurance Company with a Drive
for a Sustainable Future

12

แนวความคิิดด้้านความยั่่�งยืืน
ของบริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต

Sustainability Concept of
Bangkok Life Assurance Pcl

14

เกี่่�ยวกัับรายงานฉบัับนี้้�

About this report

16

การมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียและความคาดหวััง

Participation with Stakeholders and Expectation

22

การประเมิินประเด็็นความยั่่�งยืืน

Assessment of Sustainability Aspects

25

การสนัับสนุุนเป้้าหมาย
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนของสหประชาชาติิ
(United Nations Sustainable
Development Goals : UN SDGs)

Supporting the United Nations
Sustainable Development Goals:
UN SDGs

30

ผลการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืน ปีี 2562

Sustainability Performance 2019

32

มุ่่�งสู่่�การเป็็น…….
ผู้้�แนะนำำ�การวางแผนการเงิินที่่�ลููกค้้าเลืือก

Driving Towards Being…
Financial planning advisor chosen by customers

49

มุ่่�งสู่่�การเป็็น…….
องค์์กรที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับการลงทุุนอย่่างยั่่�งยืืน

Driving Towards Being… An organization
places importance on sustainable investments

52

มุ่่�งสู่่�การเป็็น…….
องค์์กรที่่�ใส่่ใจพนัักงาน

Driving Towards Being… An organization
which cares for its employees

67

มุ่่�งสู่่�การเป็็น…….
องค์์กรที่่�รัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม

Driving Towards Being… An organization which is
responsible for society and environment

88

การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

Good Corporate Governance

91

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

Risk Management

97

ความปลอดภััยของข้้อมููลและระบบปฏิิบัติั ิการดิิจิิทััล

Data Security and Digital Operating System

100

การต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชัันและสิินบน

Anti-Corruption and Anti-Bribery

103

การป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิิน

Prevention and Suppression of Money Laundering

105

การกำำ�กัับดููแลการให้้บริิการลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรม

Market Conduct

VISION
& MISSION
วิิสัยั ทััศน์์ ภารกิิจ

วิิสััยทััศน์์ / VISION

ภารกิิจ / MISSION

ให้้ประชาชนเห็็นประโยชน์์การประกัันชีีวิติ และทำำ�ประกััน
ชีีวิิตให้้เหมาะสมกัับฐานะทางการเงิินและคุุณค่่าชีีวิิต

บริิษัทมีี
ั ความมุ่่ง� มั่่นที่
� จ�่ ะเป็็นผู้้นำ� �ำ ในการสร้้างความมั่่น� คง
ทางการเงิินให้้กัับประชาชนทุุกกลุ่่�ม ด้้วยการปกป้้อง
คุุณค่่าชีีวิติ ให้้คำำ�แนะนำำ�ด้้านการวางแผนทางการเงิินและ
บริิการที่่ป� ระทัับใจผ่่านตััวแทน คู่่ค้้� า และพนัักงานที่่มีี� ความ
จริิงใจและมีีความรู้้ร� ะดัับแนวหน้้าของประเทศ

To make people realize the benefits of
the life insurance and choose insurance
coverage which is suitable for their
financial position and value of life.

The Company is determined to be a leader
in establishing financial security for all
groups of people and protecting their
value of life by offering financial advice
and impressive service through its sincere
agents, partners, and employees who are
experts in the field.

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL.

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
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Messages From

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS /
CHAIRMAN OF EXECUTIVE BOARD
OF DIRECTORS AND
CHAIRMAN OF THE GOOD CORPORATE
GOVERNANCE COMMITTEE
สารจากประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการบริิหารและ
ประธานคณะกรรมการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี�
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
ได้้ดำ�ำ เนิินธุุรกิิจมาเป็็นระยะเวลา  68 ปีี บริิษััท
ยัังคงยึึดมั่่�นและมุ่่�งมั่่�นที่่�จะเป็็นผู้้�นำ�ำ ในการสร้้าง
ความมั่่�นคงทางการเงิินให้้กัับประชาชนทุุกกลุ่่�ม
โดยมุ่่�งเน้้ น การให้้ คำ�ำ แนะนำำ�ด้้านการวางแผน
ทางการเงิิ น อย่่างรอบด้้ า นสำำ� หรัั บ ทุุ ก ช่่วงวัั ย
ด้้ ว ยผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ป ระกัั น ชีี วิิ ต  ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ เ พื่่ อ
การลงทุุ น และผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ อื่่ น ๆ ของบริิ ษัั ท
อย่่างไรก็็ตามภายใต้้ภาวะแวดล้้อมที่่เ� ปลี่่ย� นไป
ทั้้ง� ทางด้้านการแข่่งขัันท่่ามกลางสภาวะเศรษฐกิิจ
ที่่�ท้้าทาย ประกอบกัับการเปลี่่�ยนแปลงทางด้้าน
เทคโนโลยีี รวมถึึงพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคที่่�มีี
แนวโน้้มการใช้้บริิการผ่่านช่่องทางออนไลน์์มากขึ้้น�
ไม่่ว่่าจะเป็็ น การแลกรัั บ สิิ ท ธิิ ป ระโยชน์์ ผ่่า น
Mobile Application การชำำ� ระเบี้้� ย ประกัั น
ชีีวิิตผ่่าน Internet Banking หรืือการเลืือกรัับ
กรมธรรม์์แบบ Electronic (E-policy) บริิษัทั จึึง
ต้้องมีีการปรัับตััวและพััฒนารููปแบบการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจในหลากหลายแง่่มุุม เพื่่อให้้สอดคล้้องกัับ
ความต้้องการและความคาดหวัังของผู้้�บริิโภค
อย่่างมีี ป ระสิิ ท ธิิ ภา พยิ่่� ง ขึ้้� น เพื่่ อ ยืื น หยัั ด ให้้
บริิการประชาชนชาวไทยอย่่างยั่่ง� ยืืนในระยะยาว 
ในปีี 2562 บริิ ษัั ท ได้้ กำ�ำ หนดนโยบายการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่อสร้้างอนาคตที่่�ยั่่�งยืืน (Driving
A Sustainable Future) โดยมุ่่� ง การสร้้ า ง
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ความสมดุุ ล ในการบริิ ห ารจัั ด การที่่� ค รอบคลุุ ม
พัั ฒ นาการในทุุ ก มิิ ติิข ององค์์ ก ร  ความรัั บ ผิิ ด
ชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและการสร้้างความมั่่�นคงให้้
แก่่สัังคม ผ่่านการดำำ�เนิินงานอย่่างมีีศัักยภาพ
ทั้้�งในด้้านการยกระดัับงานบริิการและการปรัับ
ใช้้ น วัั ต กรรมทางเทคโนโลยีี โดยได้้ พัั ฒ นา
BLA Happy Life ซึ่่ง� เป็็นโมบายแอปพลิิเคชััน
เพื่่อเพิ่่�มความสะดวกให้้แก่่ผู้้เ� อาประกัันภััยในการ
ติิดต่่อขอรัับบริิการสิิทธิิประโยชน์์ ชำ�ำ ระเบี้้ย� ประกััน
ภััย ดููข้้อมููลกรมธรรม์์ประกัันภััย และพััฒนาระบบ
การจััดการคลัังข้้อมููลเพื่่อรองรัับการทำำ�งานใน
เชิิงวิิเคราะห์์เพื่่อพััฒนาการออกแบบผลิิตภััณฑ์์
และบริิการในอนาคตและในด้้านการสร้้างความ
มั่่�นคงให้้แก่่สัังคม ผ่่านการให้้ความรู้้�ด้้านการ
วางแผนทางการเงิินของตััวแทนบริิษััท โดยมีี
เป้้าประสงค์์ให้้ตััวแทนสามารถถ่่ายทอดความ
รู้้�ด้้านการวางแผนทางการเงิินให้้กัับประชาชน
ซึ่่�งจะเป็็นพื้้�นฐานที่่�ช่่วยสร้้างความมั่่�นคงให้้กัับ
ประชาชนในสัังคมได้้ รวมไปถึึงการสนัับสนุุน
การพััฒนาทรััพยากรบุุคคลผ่่านโครงการทุุนการ
ศึึกษา  โดยมอบทุุนการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี
ปริิญญาโท ทั้้�งภายในประเทศและต่่างประเทศ
ให้้แก่่นิิสิิต นัักศึึกษา บุุคคลทั่่�วไป เพื่่อให้้ได้้มีี
โอกาสพััฒนาศัักยภาพของตนเอง นอกจากนี้้�
บริิษััทยัังได้้ส่่งเสริิมการสร้้างจิิตสำำ�นึึกรัักและ
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ดููแลรัั ก ษาสิ่่� ง แวดล้้ อ มให้้ กัั บ บุุ ค ลากรภายใน
องค์์ ก ร รวมไปถึึ ง ลููกค้้ า และประชาชนทั่่�ว ไป
ผ่่านโครงการต่่างๆ ที่่�จััดทำำ�ต่่อเนื่่องตลอดทั้้�งปีี
บริิ ษัั ท ขอขอบคุุ ณ ผู้้�มีี ส่่ว นได้้ เ สีี ย ทุุ ก ท่่านที่่�
ให้้การสนัับสนุุนบริิษััทมาโดยตลอด และขอให้้
คำำ�มั่่�นแก่่ผู้้�มีีส่่ว นได้้เสีียทุุกท่่านว่่าบริิษััทจะมุ่่�ง
มั่่�นสานต่่อการยกระดัับการพััฒนาการให้้บริิการ
ควบคู่่� ไ ปกัั บ การให้้ ค วามสำำ� คัั ญ ในการพัั ฒ นา
สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม อย่่างต่่อเนื่่องและยั่่�งยืืน

Bangkok Life Assurance PCL has been
operating our business for 68 years. The
Company dedicated and determined to be
a leader in establishing financial security
for all groups of people by focusing on
providing comprehensive financial advice
for all age ranges through our life insurance
products, investment products and others.
However, under the changed environments
of competing amidst challenging economic
conditions together with changes in
technology and behaviors of consumers
who have increasing tendency to use
services through online channels, whether
it be to redeem privileges through Mobile
Application, to pay life insurance premiums
through Internet Banking or to choose
to obtain policies electronically in the
form of E-policy, the Company therefore
needs to adjust ourselves and develop
the format of our business operations
on various aspects to be in line with
consumers’ requirements and expectation
more efficiently in order to be steadfast in
providing service to Thai people sustainably.
BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL.

ดร.ศิิริิ การเจริิญดีี
Dr. Siri Ganjarerndee

คมคาย ธููสรานนท์์
Komkai Thusaranon

ประธานกรรมการ
Chairman of the Board of Directors

ประธานกรรมการบริิหารและ
ประธานกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
Chairman of Executive Board of
Directors and
Chairman of the Good Corporate
Governance Committee

In 2019 the Company had specified
our business operation policy of Driving a
Sustainable Future with a view to creating
balance in our management which covers
all dimensions of development, our
responsibility towards the environment,
and creation of security for society
through enhancing services and embracing
innovation technologies. We have developed
Happy Life which is a mobile application
that provides more convenience to
the Insured in requesting for special
service, making premium payment, viewing
insurance policy information. We also
developed a data management system to
support the analytical study necessary for
product designs and services enhancement
in the future. We build security for
society by providing financial planning
knowledge to our agents with the goal
that they can transfer the same knowledge
to the public as it is a foundation to
help create security for people in the
society. We also support human resources
development through scholarship project by
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)

awarding scholarships at Bachelor’s and
Master’s degrees levels both nationally
and internationally so that students and
the general public may have a chance to
develop their potentials. In addition, the
Company fosters awareness in loving and
caring for the environment to our employees
as well as customers and the general
public through various projects which are
organized continually throughout the year.
The Company would like to thank all
our stakeholders for their continuous
support to the Company and we would
like to assure you that the Company
will continue to push for further
development in services as well as place
importance on social and environmental
development continuously and sustainably.
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LET’S GET TO KNOW
BANGKOK LIFE
ASSURANCE PCL
รู้้จั� กกรุ
ั งุ เทพประกัันชีีวิติ

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) เป็็นบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย (หลัักทรััพย์์ “BLA”) ที่่�อยู่่�เคีียงข้้างประชาชนชาวไทยมานานกว่่า 68 ปีี โดยบริิษััท
ให้้บริิการด้้านการวางแผนการเงิินอย่่างรอบด้้านสำำ�หรัับทุุกช่่วงวััย ด้้วยผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิติ และ
ผลิิตภััณฑ์์ประกัันสุุขภาพของบริิษััท และผลิิตภััณฑ์์ประกัันวิินาศภััยและกองทุุนรวมของบริิษััท
พัันธมิิตร
บริิษััทมีีสำำ�นัักงานใหญ่่ตั้้�งอยู่่� 23/115-121 ซอยศููนย์์วิิจััย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิิ เขต
ห้้วยขวาง กรุุงเทพมหานคร  และมีีสำำ�นัักงานสาขา  67 แห่่งครอบคลุุมทั่่�วประเทศ เพื่่ออำำ�นวย
ความสะดวกและการเข้้าถึึงบริิการของบริิษััทตลอดจน เพื่่อรองรัับการขยายตััวของฐานลููกค้้า 
ตััวแทนประกัันชีีวิิต และที่่�ปรึึกษาการเงิิน
Bangkok Life Assurance PCL is listed on the Stock Exchange of Thailand (SET
“BLA”) and has been alongside Thai people for over 68 years. The Company provides
comprehensive financial planning service for all age ranges with our Company’s life
and health insurance products as well as non-life insurance products and mutual
funds of our partner companies.
The Company’s Head Office is located at No. 23/115-121, Soi Sun Wichai, Rama
9 Road, Bangkapi Sub-district, Huaykwang District, Bangkok. We have 67 branch
offices nationwide for our customers’ convenience in accessing our services and for
supporting the expansion of our customers insurance agents, and financial advisors
base.
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ผลิิตภััณฑ์์และ
การบริิการหลััก
ของบริิษัทที่
ั สำ�่ �คั
ำ ญ
ั
Company’s
Main Products
and Services

ที่่�มา : UN World Population
Prospects (2015)
Map of Thailand showing
the distribution network
of our branch offices

ผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิต
Life Insurance Products

• เพื่่อคุ้้�มครองชีีวิิต
• เพื่่อการออมและสะสมทรััพย์์
• เพื่่อการศึึกษาบุุตร
• เพื่่อคุ้้�มครองการรัักษาพยาบาล
• เพื่่อคุ้้�มครองโรคร้้ายแรง
• เพื่่อคุ้้�มครองทุุพพลภาพ
• เพื่่อคุ้้�มครองอุุบััติิเหตุุ
• เพื่่อวางแผนการเกษีียณ
BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL.

• Life coverage
• Saving and endowment
• Child education
•  Medical treatment coverage
• Critical illness coverage
• Disability coverage
• Accident coverage
• Retirement planning

ผลิิตภััณฑ์์เพื่่อ� การลงทุุน
Investment Product

• กองทุุนรวม
• Mutual Fund

บริิษัทั กรุุงเทพประกัันชีีวิติ จำำ�กััด (มหาชน)

บริิการอื่่�นๆ
Other Services

• แผนคุ้้�มครองสิินเชื่่อ
• ประกัันภััยทรััพย์์สิิน
• Mortage Insurance
• Property insurance
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THE 3RD BEST
LIFE INSURANCE COMPANY AWARD
FOR OUTSTANDING MANAGEMENT
OF THE YEAR 2018
รางวััลบริิษัทั ประกัันชีีวิติ
ที่่มีีก
� ารบริิหารงานดีีเด่่น
อัันดับั 3 ปีี 2561
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) ได้้รัับคััดเลืือกจากสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.) ให้้รัับ
รางวััลบริิษััทประกัันชีีวิิตที่่�มีีการบริิหารงานดีีเด่่น อัันดัับ 3 ประจำำ�ปีี 2561
เพื่่อส่่งเสริิมบทบาทของอุุตสาหกรรมประกัันภััยให้้เป็็นที่่�เชื่่อถืือ ศรััทธา และ
เป็็นที่่�ยอมรัับของประชาชน โดยมีีเกณฑ์์การคััดสรรจากบริิษััทประกัันภััยที่่�มีี
การบริิหารงานอย่่างมืืออาชีีพ มีีศัักยภาพการดำำ�เนิินงาน มีีฐานะทางการเงิิน
ที่่�มั่่�นคง และมีีธรรมาภิิบาลเป็็นเลิิศ
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Bangkok Life Assurance was awarded The 3rd Best Life Insurance
Company Award in 2018 for Outstanding Management from the
Office of Insurance Commission (OIC). The award aims to promote
be trust belief and acceptance in life insurance industry among the
public, with the selection criteria that take into account insurance
companies with professional management, operational potential,
stable financial status, and good governance.

A LIFE INSURANCE
COMPANY WITH A
DRIVE FOR A
SUSTAINABLE FUTURE

66
YEAR

กว่่า 68 ปีี ที่่�กรุุงเทพประกัันชีีวิิตได้้มุ่่�งมั่่�นสร้้างความมั่่�นคงทางการเงิินให้้
แก่่ประชาชนมาโดยตลอดจน ถึึงวัันนี้้�ที่่�เป็็นยุุคสมััยแห่่งความเปลี่่�ยนแปลง
อย่่างรวดเร็็ว  (Disruptive Era) กรุุงเทพประกัันชีีวิิตยัังคงเดิินหน้้าปรัับตััว
เตรีียมพร้้อมอยู่่�เสมอ เพราะเราเชื่่อว่่าความมั่่�นคงเป็็นสิ่่�งที่่�ต้้องสร้้างอย่่าง
ต่่อเนื่่อง เพื่่อให้้ลููกค้้าทุุกคนมั่่�นใจได้้ว่่าเราจะมุ่่�งไปสู่่�การเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
ด้้วยกััน
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิตมุ่่�งมั่่�นในการพััฒนาธุุรกิิจให้้เจริิญเติิบโตบน
รากฐานที่่�มั่่�นคงทั้้�งในด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม การสนัับสนุุน
ความรู้้�ด้้านการวางแผนทางการเงิินให้้แก่่ประชาชนทุุกกลุ่่�ม การนำำ�เสนอ
ผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�สามารถสร้้างความมั่่�นคงให้้ครอบครััว  ตลอดจนการ
ส่่งเสริิมการเข้้าถึึงบริิการทางการเงิินผ่่านดิิจิทัิ ลั แพลตฟอร์์ม ซึ่่ง� จะมีีส่่วนช่่วย
ผลัักดัันให้้สัังคมไทยเข้้าสู่่�สัังคมไร้้เงิินสดตามนโยบายของรััฐบาล

It is more than 68 years that Bangkok Life Assurance has been
driven to create financial security for the people, and even in this
Disruptive Era, Bangkok Life Assurance is still moving forward
and always adjusting ourselves in preparation, as we believe that
security is something which must be continuously created so all our
customers can be confident that we are moving towards sustainable
growth together.
Bangkok Life Assurance PCL is driven to develop our business
to a sustainable growth economically, socially and environmentally,
to encourage knowledge about financial planning to people in all
walks of life, to recommend products and services which can
create security for the family as well as support access to financial
services through digital platforms which will help drive Thai society
into cashless society according to the government’s policy.

ยุุทธศาสตร์์

Strategies

จากพฤติิ ก รรมของผู้้� บ ริิ โ ภคที่่� เ ปลี่่� ย นแปลงไปอัั น เนื่่ อ งจากปัั จจัั ย ด้้ า น
ประชากรศาสตร์์ ด้า้ นเศรษฐกิิจ ด้า้ นสัังคม และความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีี
บริิษััทจึึงมุ่่�งพััฒนาด้้านผลิิตภััณฑ์์และด้้านบริิการรวมถึึงแพลตฟอร์์มเพื่่อ
เชื่่อมต่่อกัับลููกค้้า ตััวแทนประกัันชีีวิิตและที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน เพื่่อสร้้าง
ประสบการณ์์และความสััมพัันธ์์แบบบููรณาการ  และเพื่่อการต่่อยอดที่่�จะนำำ�
ไปสู่่�ประโยชน์์สููงสุุดของทุุกภาคส่่วนในสัังคม ในปีี 2562 บริิษััทได้้ประกาศ
การเป็็นองค์์กรแห่่งการเปลี่่�ยนแปลง (Change Organization) เพื่่ออนาคต
ที่่�ยั่่�งยืืน ภายใต้้โครงการยกระดัับคุุณภาพและมาตรฐานการบริิการ ที่่�มีีเป้้า
หมายสููงสุุดในการเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านการสร้้างความมั่่�นคงให้้กัับพี่่�น้้องประชาชน
ชาวไทย และไปสู่่�การมีีส่่วนช่่วยสร้้างความมั่่�นคงให้้แก่่ระบบเศรษฐกิิจของ
ประเทศ
บริิษััทเชื่่อมั่่�นว่่ายุุทธศาสตร์์ดัังกล่่าวจะเสริิมสร้้างกระบวนการดำำ�เนิินงาน
และวััฒนธรรมองค์์กรใหม่่ที่่พ� นัักงาน ตััวแทนประกัันชีีวิติ และที่่ป� รึึกษาการเงิิน
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�และให้้บริิการอย่่างรวดเร็็ว มีีประสิิทธิิภาพอย่่างมืืออาชีีพในวง
กว้้างมากยิ่่�งขึ้้�น ด้้วยการนำำ�เทคโนโลยีีใหม่่ๆ มาใช้้สนัับสนุุนงาน

Due to changes in consumer behaviors resulting from population,
economic, social and technological progress factors, BLA has
focused on products and services as well as platforms to connect
with customers, life insurance agents and financial advisors in order
to create integrated experience and relations for further development
which will lead to the highest benefits for every sector in society.
In 2019, the Company has announced ourselves to be a Change
Organization for a sustainable future under the project to enhance
the quality and service standard with the ultimate goal of being the
leader in creating security for our Thai people and moving towards
helping to create sustainability for the country’s economic system.
BLA believes that this strategy will strengthen the operational
process and new organizational culture where employees, life insurance
agents and financial advisors will carry out their duties and provide
services quickly and with professional efficiency in a wider circle with
the incorporation of new technologies to support their work.

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL.

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
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กระบวนการ
เปลี่่�ยนผ่่านองค์์กรของบริิษััท

Company’s
Change Process

การเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วของความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีี สภาวะ
การแข่่งขััน และสภาพแวดล้้อมภายนอกอื่่นๆ ทำำ�ให้้บริิษัทั ต้้องพััฒนาปรัับปรุุง
โครงสร้้างและรููปแบบการทำำ�งานภายในองค์์กรอย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยมีีกรอบ
ระยะเวลาดำำ�เนิินงาน 3 ปีี (2562 - 2564) มุ่่�งเน้้นการปรัับปรุุงรากฐาน
ขององค์์กร ควบคู่่�กัับการปรัับเปลี่่�ยนโครงสร้้างทางธุุรกิิจที่่�มุ่่�งเน้้นการขยาย
ช่่องทางจััดจำำ�หน่่าย  และความหลากหลายของสิินค้้าและบริิการ 

The rapid change in technological advancement, competition,
and other external environments cause the Company to regularly
develop and improve its structure and format of operations within our
organization. Our three-year operational framework (2019-2021) aims
at improving the organizational foundation together with changing
business structure which now aims at expanding our distribution
channels and diversity of products and services.

การพััฒนารากฐานองค์์กร
Organizational Development

การพััฒนารากฐานขององค์์กรเพื่่อเพิ่่�มขีีดความสามารถ
ในการแข่่งขัันอย่่างยั่่�งยืืนในระยะยาว

คุุณค่่าจากโครงการ
‘CHANGE FOR FUTURE’

• บริิการที่่�ยึึดลููกค้้าเป็็นศููนย์์กลาง
• แพลตฟอร์์มดิิจิิทััลและกระบวนการอััตโนมััติิ
• การกำำ�กัับดููแลและบริิหารความเสี่่�ยงที่่�ดีี
• คุุณภาพและทััศนคติิของบุุคลากร
• โครงสร้้างและการจััดการที่่�คล่่องตััว
• การมีีส่่วนร่่วมในการส่่งเสริิมสัังคม

• ลดต้้นทุุนการให้้บริิการ
• ขยายฐานลููกค้้าผ่่านช่่องทางใหม่่
• สร้้างความผููกพัันกัับองค์์กร

TO SUSTAINABLY INCREASE
COMPETITIVENESS IN THE LONG RUN
• Customer-centric services
• Digital platform and automatic processes
• Good Governance and riskmanagement
• Quality and attitudes of personnel
• Flexible structure and management
• Social contribution
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การก้้าวสู่่�ยุุคดิิจิิทััล
Entering the Digital Age

SUSTAINABILITY REPORT 2019

VALUE FROM
‘CHANGE FOR FUTURE’
• Reducing cost of service
• Expanding customer base through new channels
• Creating organizational bond

ในปีี 2562 นี้้� กรุุงเทพประกัันชีีวิิต
ได้้กำำ�หนดนโยบายการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
เพื่่�อสร้้างอนาคตที่่�ยั่่�งยืืน
(Driving a Sustainable Future)
4 ด้้าน ดัังต่่อไปนี้้�

1

For the year 2019
BLA stipulated business
operation policies of
Driving a Sustainable Future
through the following
4 approaches:

2

Driving
Brand
Value

Driving
Organization with
Innovation

มุ่่ง� มั่่น� เป็็นผู้้นำ� �ำ ผู้้ยึ� ดมั่่
ึ น� ในคุุณค่่าด้้านการวางแผน
การเงิินอัันเปี่่�ยมกลยุุทธ์์อย่่างมืืออาชีีพ พร้้อม
พััฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการอย่่างต่่อเนื่่�อง

มุ่่� ง มั่่� นขัั บ เคลื่่� อ นองค์์ ก รให้้สอดคล้้องกัั บ ยุุ ค
ดิิจิิทััล ด้้วยการไม่่หยุุดพััฒนาตััวเอง พร้้อม
เรีียนรู้้� และเปิิดรัับสิ่่�งใหม่่ๆ อยู่่�เสมอ

Determined to be a leader driven in the
value of financial planning and ready to
continuously develop products and
services.

Determined to drive the organization to
conform to the digital age by not ceasing
to improve ourselves, willing to acquire
new knowledge, and always opening up
to accept new things.
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3

4

Driving
Customer
Engagement

Driving
a Sustainable
Future

มุ่่�งมั่่�นตอบสนองทุุกความต้้องการของลููกค้้า
ทุุกคน ด้้วยการให้้บริิการที่่�เอาใจใส่่ และเพิ่่�ม
ความสะดวกสบายด้้วยช่่องทางการติิ ดต่่ อ
สื่่�อสารที่่�ครอบคลุุม

มุ่่�งมั่่�นสร้้างอนาคตที่่�ยั่่�งยืืนรอบด้้าน ด้้วยการ
สร้้างความมั่่น� คงทางการเงิินและสร้้างสุุขภาพที่่ดีี�
เพื่่อ� คนไทย ควบคู่่�ไปกัับการทำำ�งานอย่่างเป็็นมิติ ร
กัับสิ่่�งแวดล้้อม

Determined to respond to every customer’s
needs with attentive services and
additional convenience with wide-ranging
communication channels.

Determined to create an all-round
sustainable future by creating financial
security and good health for Thai people
along with environmental friendly business
operations.

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL.

บริิษัทั กรุุงเทพประกัันชีีวิติ จำำ�กััด (มหาชน)

11

SUSTAINABILITY
CONCEPT OF BANGKOK
LIFE ASSURANCE PCL

แนวความคิิดด้้านความยั่่ง� ยืืนของ
กรุุงเทพประกัันชีีวิติ

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิตให้้ความสำำ�คััญกัับการผนวกแนวคิิดด้้านความ
ยั่่�งยืืนเข้้าไปเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจ  โดยมุ่่�งเน้้นการสร้้างความ
สมดุุลในด้้านการบริิหารจััดการที่่�ครอบคลุุม 3 มิิติิ อัันได้้แก่่ การพััฒนาอย่่าง
ก้้าวกระโดดขององค์์กร ความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และการสร้้างความ
มั่่�นคงให้้แก่่สัังคม ซึ่่�งการดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้แนวคิิดด้้านความยั่่�งยืืนนั้้�นตั้้�ง
อยู่่�บนรากฐานของการสร้้างความมั่่�นคงทางเศรษฐกิิจให้้แก่่สัังคม ผ่่านการ
ให้้บริิการด้้านการประกัันชีีวิติ และการวางแผนทางการเงิินที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับ
แต่่ละช่่วงวััย ส่่งเสริิมให้้ประชาชนไทยทุุกกลุ่่�มสามารถเข้้าถึึงผลิิตภััณฑ์์และ
บริิการ  และมีีความรู้้�ในการวางแผนทางการเงิินให้้กัับตนเองและครอบครััว
ตลอดจนสร้้างคุุณค่่าและเพิ่่�มความไว้้วางใจให้้กับั ผู้้�มีส่่ว
ี นได้้เสีียทุุกกลุ่่ม� เพื่่อ
มุ่่�งสู่่ก� ารเป็็น “ผู้้�นำำ�ในการสร้้างความมั่่�นคงทางการเงิินให้้กับั ประชาชน” ตาม
ภารกิิจของบริิษััท
Bangkok Life Assurance places importance on incorporating
sustainability concept as part of our business strategies, focusing
on creating a balanced, three-dimensional management approach
which includes rapid development of the organization, environmental
responsibility and creating stability for the society. Conducting
business under the sustainability concept is based on creating
economic stability for society by providing life insurance services
and financial planning suitable to people in various age ranges. We
encourage every group of Thai people to have access to insurance
products and services and have knowledge in financial planning
for themselves and their families. We add value and trust for all
stakeholders and commit to becoming “The leader in establishing
financial stability for the people” as per our mission.
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ผู้้�แนะนำำ�การวางแผน
การเงิินที่่�ลููกค้้าเลืือก
Financial planning advisor
chosen by customers

เป็็นบริิษััทประกัันชีีวิิต
ที่่�พััฒนาตััวแทน นายหน้้า
และที่่�ปรึึกษาการเงิินสู่่�มืืออาชีีพ
Being a life insurance company
which enhances agents, brokers
and financial advisors’professional

เป็็นองค์์กรที่่�
ดููแลพนัักงาน
มุ่่�งสู่่�การเป็็นบริิษััทประกัันชีีวิิต
ที่่�ประชาชนไว้้วางใจในบริิการที่่�สุุด
คืือเส้้นทางสู่่�ความยั่่�งยืืน

Being an organization
which cares for its employees

Driving towards being a life insurance company
whose services are most trusted by
the people is a road to sustainability

เป็็นองค์์กรที่่�รัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม

เป็็นองค์์กรที่่�ให้้ความสำำ�คััญ
กัับการลงทุุนอย่่างยั่่�งยืืน

Being an organization
which is responsible for society
and environment

Being an organization
places importance on
sustainable investments

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL.
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เกี่่�ยวกัับรายงานฉบัับนี้้�

About this Report

บริิษัทั กรุุงเทพประกัันชีีวิติ จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษัทั ”) จััดทำำ�รายงานความ
ยั่่�งยืืนฉบัับนี้้�เป็็นปีีแรก เพื่่อเป็็นช่่องทางหนึ่่�งในการสื่่อสารให้้ผู้�มี้ ีส่่วนได้้เสีีย
ทราบถึึงความมุ่่�งมั่่�นและผลการดำำ�เนิินงานตามกรอบยุุทธศาสตร์์ด้้านความ
ยั่่�งยืืนของบริิษััท โดยนำำ�เสนอผลการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนในภาพรวม
ครอบคลุุมมิิติิเศรษฐกิิจ สัังคมสิ่่�งแวดล้้อม และธรรมาภิิบาล ของบริิษััทและ
บริิษััทย่่อย

This is the 1st Sustainability Report produced by Bangkok Life
Assurance PCL (“the Company”) as a channel in communicating
to stakeholders the determination and performance under the
sustainability strategic framework of the Company by presenting
the overall sustainability performance covering the dimensions
of economy, society, environment and good governance of the
Company and our subsidiaries.

กระบวนการกำำ�หนด
เนื้้�อหาในรายงาน

Process In Determining
The Contents of the Report

บริิษััทได้้จััดทำำ�รายงานโดยพิิจารณาจากปััจจััยทั้้�งภายในและภายนอกที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจประกัันชีีวิิต เพื่่อประเมิินประเด็็นความยั่่�งยืืนที่่�
สำำ�คััญ โดยมีีกระบวนการและขั้้�นตอนที่่�ตั้้�งมั่่�นบนหลัักการสำำ�คััญ 10 ประการ 
ประกอบด้้วย การมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีส่่ว
ี นได้้เสีีย (Stakeholder Inclusiveness)
การพิิจารณาบริิบทแห่่งความยั่่�งยืืน (Sustainability Context) การประเมิิน
ประเด็็นความยั่่�งยืืนที่่�สำำ�คััญ (Materiality) ความครบถ้้วนสมบููรณ์์ของข้้อมููล
(Completeness) ความถููกต้้องของข้้อมููลที่่�เปิิดเผย (Accuracy) ความสมดุุล
ของผลการดำำ�เนิินงานทั้้�งเชิิงบวกและเชิิงลบ (Balance) ความชััดเจนของ
ข้้อมููลและความเข้้าใจง่่ายต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม (Clarity) การมีีข้้อมููลที่่�
สามารถเปรีียบเทีียบได้้ เพื่่อแสดงถึึงแนวโน้้มของการดำำ�เนิินการงานที่่ผ่่า
� นมา
(Comparability) ความน่่าเชื่่อถืือของข้้อมููลและเนื้้�อหา  (Reliability) และ
ขอบเขตของเวลาในการรายงานเพื่่อเป็็นข้้อมููลประกอบการตััดสิินใจของผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีีย (Timeliness) โดยมีีกระบวนการและขั้้น� ตอนการประเมิินประเด็็น
ความยั่่�งยืืนที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�

The Company had prepared the Report by considering both
internal and external factors concerning life assurance business
operations in order to assess major sustainability issues. We
had selected processes and steps which focus on 10 significant
factors comprising Stakeholder inclusiveness, Sustainability context,
Materiality, Completeness, Accuracy, Balance, Clarity, Comparability,
Reliability, and Timeliness. The processes and steps in assessing
the sustainability issues are as follows:

1
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การระบุุประเด็็น
ที่่�มีีนััยสำำ�คััญ
Specifying significant
issues

2

การจััดลำำ�ดัับประเด็็น
ด้้านความมั่่�นคงที่่�สำำ�คััญ
Prioritizing significant
stability issues
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3

4
การตรวจสอบ
ความถูกต้อง
Verification

การทบทวนและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
Continual review and
development

1

2

การระบุุประเด็็นที่่�มีีนััยสำำ�คััญ
Identify significant issues

การจััดลำำ�ดัับประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืนที่่�สำำ�คััญ
Prioritizing significant sustainability issues

บริิ ษัั ท ได้้ ท บทวนประเด็็ น ด้้ านความยั่่� ง ยืื น ที่่� สำำ�คัั ญ ต่่อการดำำ� เนิิ น
ธุุ รกิิ จ ขององค์์ ก รและผู้้�มีี ส่่ว นได้้ เ สีี ย โดยคำำ� นึึ ง ถึึ ง ปัั จจัั ย ภายใน
อาทิิ กลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจ  เป้้าหมายของบริิษััท ปััจจััยภายนอก อาทิิ
แนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงของโลก และทิิศทางของอุุตสาหกรรมที่่�
เกี่่�ยวข้้อง ประเด็็นที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ทั้้�งในด้้าน
เศรษฐกิิจ สังั คมและสิ่่ง� แวดล้้อมที่่ค� วรให้้ความสนใจ ตลอดจนแนวโน้้ม
การพััฒนาด้้านความยั่่�งยืืนของภาคธุุรกิิจประกัันชีีวิิตในภููมิิภาค

ผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััทและตััวแทนหน่่วยงานต่่าง ๆ ร่่วมระดม
ความคิิดเห็็นเพื่่อจััดระดัับความสำำ�คััญของประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืน
ของบริิษัทั ทั้้ง� ในระยะสั้้น� และระยะยาว โดยคำำ�นึึงถึึงผลกระทบ 2 ด้้าน
ได้้แก่่ผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และผลกระทบต่่อบริิษััทบริิษััทได้้
ดำำ�เนิินการรัับฟัังความคิิดเห็็นจากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายนอกจากช่่อง
รัับข้้อมููลข่่าวสารต่่างๆ เพื่่อให้้เข้้าใจความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้
เสีียภายนอกถึึงประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืนที่่�สำำ�คััญ โดยบริิษััทจะนำำ�
ข้้อคิิดเห็็นที่่�ได้้มาปรัับปรุุงและพััฒนาการดำำ�เนิินงานของบริิษััทเพื่่อ
ความยั่่�งยืืนต่่อไป

The Company has reviewed sustainability issues which are
significant to the Company and the stakeholders’ business
operations by considering internal factors such as business
strategies, the Company’s goals; external factors such as the
changing world trends and direction of relevant industries,
issues which may affect stakeholders concerning economy,
society and environment which should be studied along with
trends in development of sustainability of the regional life
insurance business.

3

The Company’s high-level management and representatives of
various departments brainstormed to prioritize the Company’s
short-term and long-term sustainability issues by considering 2
aspects of impact, the impacts upon stakeholders and impacts
upon the Company. The Company duly listened to the opinions
of external stakeholders from various communication sharing
channels with a view to understanding the expectation of external
stakeholders on the issue of sustainability which is significant.
The Company will use these opinions to improve and sustainably
develop our Company’s operations.

4

การตรวจสอบความถููกต้้อง
Verification

การทบทวนและการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่อง
Continual review and development

บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการตรวจสอบความครบถ้้วนและความถููกต้้องของ
การจััดลำำ�ดัับประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืนที่่�สำำ�คััญ และหาความสอดคล้้อง
กัับแนวทางตััวชี้้�วััดที่่�กำำ�หนด ร่่วมกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง พร้้อมทั้้�ง
นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิหารเพื่่อพิิจารณาอนุุมััติิ

บริิษััทได้้จััดให้้มีีการทบทวนกระบวนการจััดทำำ�และเปิิดเผยข้้อมููล
ในรายงานความยั่่�งยืืนอย่่างต่่อเนื่่อง และน้้อมรัับคำำ�เสนอแนะจาก
ทุุกภาคส่่วนที่่�ได้้รับั เพื่่อนำำ�ไปปรัับปรุุงเนื้้�อหาและรููปแบบการเปิิดเผย
ผลการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนของบริิษััทในรายงานฉบัับต่่อไป

The Company has verified the completeness and accuracy
of the priorities concerning significant sustainability and
has arranged the consistencies with the guideline of the
indicators defined together with relevant departments. These
have been submitted to the Executive Board of Directors
for consideration and approval.

The Company has arranged to continually review the process
of preparing and disclosing information in the Sustainability
Report and welcome suggestions from every section
which will be used to improve the contents and format in
disclosing the performance of the Company’s sustainability
in our next Report.

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL.
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การมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
และความคาดหวััง

Participation with Stakeholders
and Expectation

ลููกค้้า
รููปแบบการมีีส่่วนร่่วม
กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ข้้อคิิดเห็็นและความคาดหวััง
ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ตััวอย่่างแนวทาง
การตอบสนองของบริิษััท

• การประเมิินความผููกพัันของลููกค้้าต่่อบริิษััท
• การจัั ด เสวนาความรู้้ �ด้ ้ า นการวางแผน
การเงิินสำำ�หรัับยามเกษีียณ การรัักษาสุุขภาพ
และผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััยและเครื่่องมืือทาง
การเงิิน
• การสื่่อสารให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการวางแผน
ทางการเงิินแก่่ลููกค้้าผ่่านสื่่อออนไลน์์
• การสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้าผ่่านช่่อง
ทางโทรศััพท์์
• การรัับเรื่่องร้้องเรีียนและการให้้บริิการผ่่าน
ศููนย์์บริิการลููกค้้าและเครืือข่่ายสาขา

การสร้้างระบบนิิเวศด้้านการวางแผนการเงิินที่่�
ครอบคลุุม การบริิหารความเสี่่�ยงและการสะสม
ความมั่่�งคั่่�งที่่�เหมาะสมกัับประชาชนแต่่ละกลุ่่�ม
และแต่่ละช่่วงวััย   เป็็นการดำำ�เนิินงานหลัักที่่�
บริิษััทให้้ความสำำ�คััญและมีีผลการดำำ�เนิินงาน
ที่่�ชััดเจนด้้วยการสร้้างพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ  และ
การปรัับใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลเพื่่อการตอบสนอง
โจทย์์ ค วามต้้ อ งการที่่� แ ท้้ จ ริิ ง และสอดรัั บ กัั บ
ไลฟ์์สไตล์์ของลููกค้้าในยุุคปััจจุุบััน

พััฒนานวััตกรรมและส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์และ
การบริิการเพื่่อตอบสนองความต้้องการของ
ลููกค้้าทุุกกลุ่่�มอย่่างต่่อเนื่่อง ควบคู่่�กัับการฝึึก
อบรมพนัักงานเพื่่อรัักษาและยกระดัับขีีดความ
สามารถและมาตรฐานการให้้บริิการ รวมถึึง
มาตรการในการปกป้้องความเป็็นส่่วนตััวของ
ลููกค้้าอย่่างเคร่่งครััด
ทั้้�งนี้้�บริิษััทสร้้างกระบวนการดำำ�เนิินงานและ
นำำ� เสนอผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ท างการเงิิ น ที่่� เ ป็็ น ระบบ
และสนัับสนุุนความต้้องการ  ควบคู่่�กัับการให้้
คำำ� แนะนำำ� ทางการเงิิ น ที่่� ช่่ว ยลููกค้้ า สร้้ า งวิิ นัั ย
ทางการเงิิ น และเตรีี ย มความพร้้ อ มสำำ� หรัั บ
อนาคตในวััยเกษีียณ

Customers
Manner of Engagement
with Stakeholders

Opinions and Expectations
of Stakeholders

Example of the Company’s
Ways of Meeting Needs

• Assessing customers’engagement with
the Company
• Organizing talks on financial planning for
retirement, keeping good health,
insurance products and financial tools
• Communicating knowledge about
financial planning to customers through
social media
• Surveying customer satisfaction via
telephone channel
• Handling customer complaints and giving
services through Call Center and
branch network

Creating an ecosystem concerning
financial planning which covers risk
management and wealth accumulation
appropriate for each group of people and
at each age range is a major operation
prioritized by the Company with clear
work performance. This was done by
establishing business partners and using
digital technology which meets the actual
needs and serve the present-day lifestyle
of customers.

Continually developing innovations and
delivering products and services to meet
the needs of every group of customers
besides training employees in order to
maintain and enhance their capabilities
and service standards as well as standards
in strictly protecting customers’ privacy.
In this respect, the Company creates
operation processes and offers financial
products which are systematic and
supportive to needs, together with
giving financial advice which helps
customers build financial disciplines and
preparedness for the future after their
retirement.
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ตััวแทนประกัันชีีวิิตและที่่�ปรึึกษาการเงิิน
รููปแบบการมีีส่่วนร่่วม
กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ข้้อคิิดเห็็นและความคาดหวััง
ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ตััวอย่่างแนวทาง
การตอบสนองของบริิษัทั

• การสื่่ อ สารนโยบายและข่่าวสารผ่่านการ
ประชุุมและสื่่ออิิเล็็กทรอนิิกส์์
• การประชุุมร่่วมกัับตััวแทนประกัันชีีวิิตและ
ที่่�ปรึึกษาการเงิิน การจััดสััมมนา และการ
จััดกิิจกรรมเพื่่อสัังคม
• การประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
• การประกาศเกีียรติิคุุณตััวแทนประกัันชีีวิิต
และที่่�ปรึึกษาการเงิิน
• ช่่องทางแจ้้งเบาะแสการทุุจริิตหรืือการประพฤติิ
มิิชอบ

การปรัับทิิศทางการดำำ�เนิินธุุรกิจสู่่
ิ ก� ารเป็็นดิิจิทัิ ลั
แพลตฟอร์์ม ส่่งผลกระทบต่่อบทบาทหน้้าที่่�
ของตััวแทนประกัันชีีวิิตและที่่�ปรึึกษาการเงิิน
เพื่่อสร้้างความเข้้าใจและการเตรีียมความพร้้อม
ผู้้�บริิหารระดัับสููงภายในองค์์กรได้้สื่่อสารการ
เปลี่่� ย นแปลงดัั ง กล่่าวอย่่างชัั ด เจนและต่่อ
เนื่่องกัับการสนัับสนุุนการทำำ�งานเพื่่อให้้ตัวั แทน
ประกัันชีีวิติ สามารถเข้้าถึึงกลุ่่ม� เป้้าหมายได้้มาก
ขึ้้น�  รวมทั้้�งให้้โอกาสแก่่ตััวแทนประกัันชีีวิติ และ
ที่่�ปรึึกษาการเงิินในการพััฒนาศัักยภาพและ
เติิบโตไปกัับบริิษััท

มีีแผนพััฒนาตััวแทนประกัันชีีวิิตและที่่�ปรึึกษา
การเงิิน และจััดอบรมตััวแทนประกัันชีีวิิตและ
ที่่�ปรึึกษาการเงิินอย่่างต่่อเนื่่อง รวมถึึงการดููแล
สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานของตััวแทนประกััน
ชีีวิิตและที่่�ปรึึกษาการเงิิน ให้้มีีความสะดวก
รวดเร็็ว ถููกต้้องและแม่่นยำำ� และสนัับสนุุนด้้วย
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีความสามารถในการแข่่งขัันและ
ตรงกัับความต้้องการของลููกค้้า

Insurance Agents and Financial Advisors
Manner of Engagement
with Stakeholders

Opinions and Expectations
of Stakeholders

Example of the Company’s
Ways of Meeting Needs

• Communication of policies and
information via meetings and digital
media
• Meetings with insurance agents and
financial advisors, organizing seminars
and activities for society
• Performance assessment
• Presentation of awards to insurance
agents and financial advisors
• Whistle-blowing corruption or misconducts

Adjustment of business operation direction
to digital platform has impacted the
roles and duties of insurance agents
and financial advisors. In order to create
understanding and preparedness, highlevel management in the organization has
communicated the said changes clearly
and continually together with support
of work performance so that insurance
agents may access their targets more
readily. This includes giving opportunities
to insurance agents and financial advisors
to develop their potentials and grow
alongside the Company.

Set up development plans for insurance
agents and financial advisors and organize
continual trainings for insurance agents
and financial advisors as well as look after
work environment of insurance agents and
financial advisors to render convenience,
speed and accuracy. These are also
augmented by competitive products which
correspond to customers’ needs.
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พนัักงาน
รููปแบบการมีีส่่วนร่่วม
กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ข้้อคิิดเห็็นและความคาดหวััง
ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ตััวอย่่างแนวทาง
การตอบสนองของบริิษััท

• การสื่่ อ สารนโยบายและข่่าวสารผ่่านการ
ประชุุมและสื่่ออิิเล็็กทรอนิิกส์์
• การประชุุมร่่วมกัับพนัักงาน การจััดสััมมนา 
และการจััดกิิจกรรมเพื่่อสัังคม
• การประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
• โครงการพััฒนาบุุคลากร
• การประเมิินความผููกพัันของพนัักงาน
• การประกาศเกีียรติิคุุณพนัักงาน
•  ช่่องทางแจ้้งเบาะแสการทุุจริิตหรืือการประพฤติิ
มิิชอบ
• ร่่วมเลืื อ กตั้้� ง คณะกรรมการสวัั ส ดิิ ก าร มีี
ส่่วนร่่วมแสดงความคิิดเห็็นและเสนอแนะ
สวััสดิิการต่่างๆ
• เลืื อ กตั้้� ง คณะกรรมการความปลอดภัั ย
อาชีี ว อนามัั ย และสภาพแวดล้้ อ มในการ
ทำำ�งาน

การปรัับทิิศทางการดำำ�เนิินธุุรกิจสู่่
ิ ก� ารเป็็นดิิจิทัิ ลั
แพลตฟอร์์มส่่งผลกระทบต่่อบทบาทหน้้าที่่�ของ
พนัั ก งานบริิ ษัั ท บางกลุ่่� ม อย่่างหลีี ก เลี่่� ย งมิิ ไ ด้้
เพื่่อสร้้างความเข้้าใจและการเตรีียมความพร้้อม
ภายในองค์์กร  ผู้้�บริิหารระดัับสููงภายในองค์์กร
ได้้สื่อ่ สารการเปลี่่ย� นแปลงดัังกล่่าวอย่่างชััดเจน
และต่่อเนื่่อง อย่่างไรก็็ตามบริิษััทมีีพนัักงาน
ที่่� ป ฏิิ บัั ติิ ห น้้ าที่่� ใ นหลายส่่วนงานที่่� มีี บ ทบาท
แตกต่่างกััน พนัักงานบางคนยัังมีีความกัังวล
เกี่่ย� วกัับการลดอััตราจ้้างงานขององค์์กร  บริิษัทั
ควรสร้้างความมั่่�นใจด้้านการจ้้างงาน ควบคู่่�ไป
กัับการให้้โอกาสแก่่พนัักงานทุุกระดัับในการ
พััฒนาศัักยภาพและเติิบโตไปกัับบริิษััท

มีีแผนพััฒนาพนัักงานและจััดอบรมให้้พนัักงาน
อย่่างต่่อเนื่่องเพื่่อพััฒนาศัักยภาพและให้้โอกาส
เติิบโตไปกัับบริิษัทั  รวมถึึงการดููแลสภาพแวดล้้อม
ในการทำำ�งานของพนัักงานให้้มีีความปลอดภััย
ถููกสุุขลัักษณะ และเอื้้�อต่่อการทำำ�งาน

Employees
Manner of Engagement
with Stakeholders

Opinions and Expectations
of Stakeholders

Example of the Company’s
Ways of Meeting Needs

• Communicate policies and information
via meetings and digital media
• Meetings with employees, organizing
seminars and activities for society
• Assessing the performance
• Personnel development project
• Assessing employee engagement
• Presentation of awards to employees
• Whistle-blowing of corruption or
misconduct
• Participating in electing Welfare
Committee and taking part to
volunteer opinions and advice
about various welfares
• Electing Occupational Safety, Health
and Environment Committee.

Adjustment of business operation direction
to becoming digital platform has inevitably
impacted the roles and duties of some
groups of employees. In order to create
understanding and preparedness within
the organization, high-level management
of the organization has communicated
the said changes clearly and continually.
However, the Company’s employees carry
out their duties in many sections and
have different roles. Some employees
are concerned about the Company’s
workforce reduction. The Company should
create employment security together with
giving opportunities to every level of
employees to develop their capabilities
and grow alongside the Company.

There should be plans for employee
development and continual training in
order to develop employees’ capabilities
with the opportunity to grow alongside
the Company. Attention should be given
to employees’ work environment which
should be safe, sanitary and conducive
to work.
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ผู้้�ถืือหุ้้�น
รููปแบบการมีีส่่วนร่่วม
กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ข้้อคิิดเห็็นและความคาดหวััง
ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ตััวอย่่างแนวทาง
การตอบสนองของบริิษัทั

• การประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี
• การประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
• รายงานตามแบบ 56-1
• รายงานประจำำ�ปีี (แบบ 56-2)
• การนำำ�เสนอข่่าวสารสู่่�สาธารณชน
• การประกาศผลประกอบการรายไตรมาส
• การพบปะนัักลงทุุนรายบุุคคล
• การพููดคุุยและตอบข้้อซัักถามกัับนัักลงทุุน
ผ่่านทางโทรศััพท์์
• การพบปะนัักวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์
• การจััดโร้้ดโชว์์ในต่่างประเทศ

บริิษัทั กำำ�ลัังอยู่่ร� ะหว่่างการดำำ�เนิินโครงการขยาย
ผลผลิิตจากกรมธรรม์์ประกัันชีีวิิตแบบที่่�เน้้นให้้
ความคุ้้�มครองแทนแบบสะสมทรััพย์์ การยก
ระดัับคุุณ ภาพบริิการผ่่านดิิจิิทััลแพลตฟอร์์ม
ควบคู่่� กัั บ การเตรีี ย มความพร้้ อ มสำำ� หรัั บ การ
บัังคัับใช้้มาตรฐานบััญชีีฉบัับใหม่่  (TFRS 17)
ซึ่่� ง เป็็ น จุุ ด เปลี่่� ย นสำำ� คัั ญ ต่่อการดำำ� เนิิ น ธุุ รกิิ จ
ในอนาคตของบริิษััท โดยมีีการปรัับปรุุงแผน
ทางการตลาดที่่�สำำ�คััญ ทั้้�งนี้้� เพื่่อให้้มั่่�นใจว่่า
ผลการดำำ�เนิินงานนั้้�นจะเป็็นไปอย่่างสอดคล้้อง
และคุ้้�มค่่ากัับการลงทุุน บริิษัทั ควรมีียุทุ ธศาสตร์์
และกระบวนการประเมิินและบริิหารจััดการ
ความเสี่่� ย งที่่� เ หมาะสม ภายใต้้ ก รอบและ
แนวทางการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

ดำำ� เนิิ น ธุุ รกิิ จภา ยใต้้ ก รอบการบริิ ห ารจัั ด การ
ความเสี่่�ยง และตามหลัักการกำำ�กัับกิิจการที่่�ดีี
ตลอดจนเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน
เพีียงพอ และทัันการณ์์

Shareholders
Manner of Engagement
with Stakeholders

Opinions and Expectations
of Stakeholders

Example of the Company’s
Ways of Meeting Needs

• Annual General Meeting of Shareholders
• Extraordinary Meeting of Shareholders
• Annual Report 56-1
• Annual Report (Form 56-2)
• Public disclosure on important  information
• Announcement of quarterly results
• Meeting individual investors
• Discussions and answering investors’
queries by phone
• Meeting securities analysts
• Organizing overseas roadshows

The Company is working on a project
to expand insurance policy productivity
by focusing on risk protection rather
than savings, enhance the service quality
through digital platform, coupled with
the preparation for enforced use of
Thailand Financial Reporting Standard
TFRS 17 which is an important turning
point for the future business operations
of the Company, as it necessitates
major improvements of the market plan.
Therefore, in order to be confident that
the resultant performance will conform
and be worthy of the investment, the
Company should have an appropriate
strategy for assessing the process and
risk management within good corporate
government framework.

Operate business under risk management
framework and good corporate governance
as well as disclose accurate, complete,
adequate and timely information.
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สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
รููปแบบการมีีส่่วนร่่วม
กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ข้้อคิิดเห็็นและความคาดหวััง
ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ตััวอย่่างแนวทาง
การตอบสนองของบริิษััท

• การดำำ�เนิินโครงการของบริิษััทและโครงการ
ตาวิิเศษมุ่่�งเน้้นการลดใช้้ถุุงพลาสติิกเพื่่อลด
จำำ�นวนขยะที่่�เป็็นภััยต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
• การสื่่อสาร ให้้คำำ�แนะนำำ� และความรู้้�ด้้าน
การวางแผนทางการเงิิ น ผ่่านสื่่ อ ออนไลน์์
ช่่องทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ และช่่องทางตััวแทน
และที่่�ปรึึกษาการเงิิน
• การสำำ�รวจความต้้องการของชุุมชนและสัังคม
• การส่่งเสริิมให้้พัันธมิิตรร่่วมดำำ�เนิินกิิจกรรม
เพื่่อสัังคมกัับบริิษััท
• การสืืบสานประเพณีีและวััฒนธรรมไทย
• การใช้้ เทคโนโลยีี เพื่่ อ ลดการใช้้ทรััพ ยากร
ธรรมชาติิ

ด้้วยบทบาทหน้้าที่่ใ� นการให้้บริิการด้้านประกัันภััย
และการวางแผนการเงิินมีีส่่วนช่่วยยกระดัับ
ความมั่่�นคงทางการเงิินให้้แก่่คนในสัังคมไทย
ควบคู่่�กับั การบริิหารจััดการผลกระทบด้้านสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อมอัันเกิิดจากการดำำ�เนิินงานของ
บริิษััท อีีกทั้้�งบริิษััทควรส่่งเสริิมการเข้้าถึึงการ
บริิหารทางการเงิินของบริิษััทอย่่างทั่่�วถึึงและมีี
ประสิิทธิิภาพ

ส่่งเสริิมและดำำ�เนิินกิิจกรรมที่่ก่่� อให้้เกิิดประโยชน์์
ต่่อชุุมชน สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ส่่งเสริิมให้้
พนัักงานมีีจิิตอาสาและเข้้าร่่วมกิิจกรรมอย่่าง
สม่ำำ��เสมอ รวมถึึงการนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์และ
บริิการ ตลอดจนให้้ความรู้้ท� างการเงิินแก่่ชุุมชน
อย่่างมีี ร ะบบผ่่านสื่่ อ ออนไลน์์ แ ละช่่องทาง
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�ช่่วยให้้ประชาชนสามารถเข้้า
ถึึงและมีีความเข้้าใจในการบริิหารจััดการการ
เงิินมากยิ่่�งขึ้้�น

Society and Environment
Manner of Engagement
with Stakeholders

Opinions and Expectations
of Stakeholders

Example of the Company’s
Ways of Meeting Needs

• Operating Company’s projects and
Magic Eyes project which focus on
reduction of plastic bag usage to reduce  
environmentally harmful wastes
• Communicating, giving advice, and
knowledge on financial planning via
social media, electronics channels, and
via agent and financial advisor channels.
• Surveying the needs of community
and society
• Encouraging business partners to
participate in activities for society with
the Company.
• Carrying on Thai tradition sand cultures.
• Using technology to reduce natural
resource consumption.

Through the roles and duties of giving
insurance service and financial planning,
the Company plays a part in raising the
level of financial security to the Thai
society alongside management of social
and environmental impacts arising from
the Company’s operations. Furthermore,
the Company should promote access to
the Company’s financial management
thoroughly and efficiently.

Promoting and carrying out activities which
benefit the communities, society, and the
environment. Encouraging employees
to volunteer and regularly participate in
activities as well as introducing products
and services and giving financial knowledge
to the community systematically through
social media and electronics channels
which help the public access and
understand better how to manage their
money.
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หน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
รููปแบบการมีีส่่วนร่่วม
กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ข้้อคิิดเห็็นและความคาดหวััง
ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ตััวอย่่างแนวทาง
การตอบสนองของบริิษัทั

• ติิดต่่อประสานงานกัับหน่่วยงานทางการที่่�
กำำ�กัับดููแลธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่อง
• ร่่วมประชุุมรัับฟัังแนวนโยบายของหน่่วยงาน
กำำ�กัับธุุรกิิจและหน่่วยงานราชการอื่่น ๆ
• รัับการตรวจสอบจากหน่่วยงานทางการ
• ร่่วมรัับฟัังและแสดงความคิิดเห็็นต่่อแนวทาง
ปฏิิบััติิและกฎเกณฑ์์อยู่่�ระหว่่างการพััฒนา
ปรัับปรุุง
• แสดงความคิิดเห็็นผ่่านเวทีีแสดงความคิิดเห็็น
ต่่างๆ

บริิษัทั ดำำ�เนิินการปรัับปรุุงและพััฒนาการดำำ�เนิิน
งานในทุุกด้้านให้้สอดคล้้องกัับข้้อกำำ�หนดและ
เจตนารมณ์์ของกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ
อย่่างต่่อเนื่่องภายในเวลาที่่�กฎหมายกำำ�หนด

กำำ� หนดกรอบการบริิ ห ารความเสี่่� ย งองค์์ ก ร
ตามมาตรฐานสากล ภายใต้้ระดัับเงิินกองทุุน
ที่่� ร องรัั บ ความเสี่่� ย งได้้ อ ย่่างเหมาะสมตาม
หลัักการประเมิินความเสี่่�ยงและความมั่่�นคง
ทางการเงิิน เพื่่อให้้การดำำ�เนิินงานทั้้�งองค์์กร
เป็็นไปตามนโยบายแนวทางการบริิหารความ
เสี่่ย� ง รวมถึึงเสริิมสร้้างกลไกในการบริิหารความ
เสี่่�ยงอย่่างเป็็นระบบ

Regulatory Agencies
Manner of Engagement
with Stakeholders

Opinions and Expectations
of Stakeholders

Example of the Company’s
Ways of Meeting Needs

• Continuously collaborate with public
sector’s regulatory agencies
• Attend meetings to hear policies of
the agencies supervising the business
and of other government agencies
• Be subject to examinations from
government agencies
• Participate and express opinions
concerning guidelines and regulations
which are being developed and improved
• Express opinions through various
opinion-giving platforms.

The Company improves and develops
its business operation in every aspect
to conform to regulations and intentions
of relevant legal rules concerning its
business continually within the time span
as stipulated by law.

Define the organization’s risk-management
framework in accordance with international
standards under the level of the capital
which supports the risk appropriately as
per the principles of risk assessment and
financial stability so that operations of
the entire organization are according to
the policy of risk management guidelines
as well as systematically reinforcing the
mechanism of risk management.

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL.
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Assessment
of Sustainability
Aspects
การประเมิินประเด็็นความยั่่ง� ยืืน
ผู้้�ถืือหุ้้�น

ด้้านเศรษฐกิิจ
1. สร้้างหลัักประกัันที่่�เหมาะสม
กัับ Aging Society
2. การพััฒนาการให้้บริิการโดย
มีีลููกค้้าเป็็นศููนย์์กลาง
3. การปรัับตััวเข้้าสู่่�ยุุค Digital
4. การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
5. การบริิหารความเสี่่�ยง
6. ความปลอดภัั ย ของข้้ อ มููล
และระบบปฏิิบััติิการ Digital
7. การจััดการข้้อมููลส่่วนบุุคคล
8. การยกระดัับพฤติิกรรมทาง
การตลาดของธุุรกิจิ ประกัันภััย

ด้้านสัังคม
9. ให้้ความรู้�ด้้ า้ นการวางแผนทาง
การเงิินและธุุรกิจิ ประกัันชีีวิติ
10. การเปิิดโอกาสการเข้้าถึึงการ
ประกัันชีีวิิตอย่่างทั่่�วถึึง
11. ส่่งเสริิมสุุขภาพประชาชน
12. สนัับสนุุนเยาวชน
13. การพััฒนาศัักยภาพและดููแล
รัักษาบุุคลากรขององค์์กร
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
14. การจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
15. สร้้ า งจิิ ต สำำ� นึึ ก รัั ก และดููแล
รัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
22

ตััวแทน

พนัักงาน

พัันธมิิตร

ลููกค้้า

X

ชุุมชน / สัังคม หน่่วยงานราชการ /
/ สิ่่�งแวดล้้อม
หน่่วยงานกำำ�กัับ

นัักลงทุุน

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
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X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

Share
holders

Economy
1. Creating appropriate security
for the aging
2. Customer-centric service
development
3. Adaptation to digital age
4. Good Corporate Governances
5. Risk management
6. Data and digital operating
system security
7. Personal information management
8. Improvement of marketing
behaviors of insurance
business
Society
9. Provide knowledge on financial
planning and insurance business
10. Provide widespread opportunity
in accessing life insurance
11. Enhancing public health
12. Support youth activities
13. Develop potentials and maintain
organization’s personnel
Environment
14. Environmental management
15. Foster awareness of loving
and caring for the environment

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL.

Agents

Employees

Partners

Customers

Community /
Society /
Environment

X

X

Govt.agencies /
Regulatory
Agencies

Investors

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X
X
X

X
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Prioritizing the Sustainability
Aspects

Importance for stakeholders

ความสำำ�คััญต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

การจััดลำ�ดั
ำ บั ความสำำ�คัญ
ั ประเด็็น
ด้้านความยั่่ง� ยืืน

มาก
A lot

มากที่่�สุุด
Maximum

11, 12, 14, 15

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 13

น้้อย
Not a lot

มาก
A lot

ความสำำ�คัญ
ั ต่่อบริิษัทั กรุุงเทพประกัันชีีวิติ จำำ�กัดั (มหาชน)
Importance for Bangkok Life Assurance PCL
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Supporting the United
Nations Sustainable
Development Goals:
UN SDGs
การสนัับสนุุนเป้้าหมาย
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนของสหประชาชาติิ

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) ได้้เริ่่�มนำำ�
SDGs เข้้าเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของกระบวนการดำำ�เนิินงานของ
บริิษัทั โดยมีี 10 เป้้าหมาย จากทั้้ง� หมด 17 เป้้าหมาย
ดัังนี้้�

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL.

Bangkok Life Assurance PCL has started to
incorporate SDGs in the Company’s business
operations, employing 10 goals out of a total of 17
goals, as follows:

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
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บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิตกัับ
การสนัั บ สนุุ น เป้้ า หมายการ
พััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืนขององค์์การ
สหประชาชาติิ
เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
ขององค์์การสหประชาชาติิ
United Nations Sustainable
Development Goals

เป้้าหมายที่่� 1
ขจััดความยากจนทุุกรููปแบบทุุกสถานที่่�
Goal 1: End poverty in all its forms everywhere

การดำำ�เนิินงานของบริิษััท
Company’s Implementation

ความเชื่่�อมโยงกัับประเด็็นความยั่่�งยืืนที่่�สำำ�คััญ
Significant Connection
to Sustainability Issue

ส่่งเสริิมให้้ประชาชนทำำ�ประกัันชีีวิติ ให้้เหมาะสม
กัับฐานะทางการเงิินและคุุณค่่าชีีวิติ เพื่่อบริิหาร
ความเสี่่�ยงของตนเองและครอบครััวในกรณีีที่่�
เกิิดเหตุุการณ์์ไม่่คาดฝััน และให้้ความรู้้�ด้า้ นการ
วางแผนการเงิินแก่่ลููกค้้าและประชาชนสำำ�หรัับ
ทุุกช่่วงอายุุจนถึึงวััยเกษีียณผ่่านช่่องทางต่่างๆ
Encourage people to take out insurance
coverage appropriate to their financial
status and value of life to manage
their own and their family’s risk in case
of unforeseen incident and educate
customers and people of every age range
up till retirement age on financial planning
through various channels.

•  การเข้้าถึึงบริิการทางการเงิินและการประกัันชีีวิติ
และส่่งเสริิมความรู้�ด้้ า้ นการวางแผนการเงิิน
• การขยายฐานลููกค้้า
• การส่่งเสริิมสภาพแวดล้้อมในชุุมชน
• Access to financial services and life
insurance, and promote knowledge on
financial planning
• Expand customer database
• Enhance environment in the community

ส่่งเสริิมความรู้้�ทางการเงิิน และการวางแผน
การเงิินระยะยาว รวมทั้้�งการรัักษาสุุขภาพ
Promote financial knowledge and long-term
financial planning as well as healthcare.

• การให้้ความรู้้�ทางการเงิิน
• การออกแบบผลิิตภััณฑ์์ที่่�ครอบคลุุม
• Provide financial knowledge
• Design comprehensive products

เป้้าหมายที่่� 3
การส่่งเสริิมสุุขภาพและการเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี
Goal 3: Promote healthy life and well-being
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Bangkok Life Assurance PCL
supports the United Nations
Sustainable Development Goals
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พััฒนาบุุคลากร ตััวแทนและนายหน้้าประกััน
ชีีวิิตและส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�
Develop potentials of personnel, life
insurance agents and brokers and promote
knowledge

• การเข้้าถึึงบริิการทางการเงิินและส่่งเสริิมการ
เรีียนรู้้�การวางแผนการเงิิน
• การเรีี ย นรู้้ �ด้ ้ า นการวางแผนการเงิิ น และ
การประกัั น ชีี วิิ ต ให้้ เ หมาะสมกัั บ ฐานะทาง
การเงิินและคุุณค่่าชีีวิิต
• Access to financial services and
promotion of financial planning
knowledge
• Knowledge in financial planning and life
securing insurance appropriate for
financial status and value of life

นำำ�เสนอประกัันชีีวิิตและผลิิตภััณฑ์์การลงทุุน
ที่่� ค รอบคลุุ ม ทุุ ก กลุ่่� ม ลููกค้้ า และทุุ ก ช่่วงชีี วิิ ต
ซึ่่� ง ก่่อให้้ เ กิิ ด ความมั่่� น คงทางเศรษฐกิิ จ และ
การจ้้างงานทั่่�วประเทศไทย นอกจากนี้้�บริิษััท
มีี ก ระบวนการจ้้ า งงานที่่� เ ป็็ น ธรรมและมีี
กระบวนการพัั ฒ นาความสามารถบุุ ค ลากร
รวมทั้้�งสร้้างสภาพแวดล้้อมในสถานที่่�ทำำ�งาน
ที่่�ปลอดภััยและเอื้้�อต่่อการมีีคุุณ ภาพชีีวิิตที่่�ดีี
ของพนัักงานทุุกคน ตลอดจนมีีการจ้้างงานผู้้�
ทุุพพลภาพ
Present life insurance and comprehensive
investment products to all customer groups of
all age ranges which creates economic security
and employment nationwide. Furthermore, the
Company has a fair employee hiring process
as well as personnel development process. We
have also created a safe work environment
suitable for good quality of life for all our
employees and hire people with disabilities.

• การปฏิิบััติิด้้านสิิทธิิแรงงาน
• สุุขภาพ ความปลอดภััย
• การสรรหาและรัักษาบุุคคลที่่�มีีศัักยภาพ
• การพััฒนาศัักยภาพบุุคลากร และการวางแผน
ด้้านทรััพยากรบุุคคล
• การส่่งเสริิมสุุขภาพของชุุมชน
• Our practice concerning labor rights
• Health and safety
• Hiring and retaining personnel with good
potentials
• Developing employee potentials and
planning human resources
• Fostering community health

สร้้างสรรค์์เทคโนโลยีีเพื่่อการบริิการที่่�แม่่นยำำ�
สะดวกรวดเร็็ว มีีประสิิทธิิภาพ เพื่่อตอบสนอง
ความต้้องการของบุุคลากรขององค์์กรและของ
ลููกค้้า รวมไปถึึงการสนัับสนุุนการต่่อยอดด้้าน
นวััตกรรม
Create technologies for accurate,
convenient and efficient services to meet
the needs of the organization’s personnel
and customers as well as promote
extension of innovation.

• เทคโนโลยีีดิิจิิทััล
• ผลิิตภััณฑ์์ การให้้บริิการ และการสร้้าง
ประสบการณ์์ที่่�ดีีต่่อลููกค้้า
• ความปลอดภััยของข้้อมููลและระบบปฏิิบัติั กิ าร
• Digital technology
• Products, services, and good experiences
for customers
• Safe data and operational process

เป้้าหมายที่่� 4
รัับรองการศึึกษาที่่�เท่่าเทีียมและทั่่�วถึึง
ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตแก่่ทุุกคน
Goal 4: Ensure equitable and lifelong
learning opportunities for everyone

เป้้าหมายที่่� 8
ส่่งเสริิ ม การเติิ บ โตทางเศรษฐกิิ จที่่� ต่่ อเนื่่ อ ง
ครอบคลุุมและยั่่�งยืืน การจ้้างงานที่่�มีีคุุณค่่า
Goal 8: Promote inclusive and sustainable
economic growth and decent work for all

เป้้าหมายที่่� 9
พัั ฒ นาโครงสร้้ า งพื้้� น ฐานที่่� พ ร้้ อ มรัั บ การ
เปลี่่� ย นแปลง ส่่งเสริิ ม การปรัั บ ตัั ว ให้้ เ ป็็ น
อุุ ต สาหกรรมอย่่างยั่่� ง ยืื น และทั่่� ว ถึึ ง และ
สนัับสนุุนนวััตกรรม
Goal 9: Build resilient infrastructure, promote
sustainable business and foster innovation

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL.
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เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
ขององค์์การสหประชาชาติิ
United Nations Sustainable
Development Goals

การดำำ�เนิินงานของบริิษััท
Company’s Implementation

ความเชื่่�อมโยงกัับประเด็็นความยั่่�งยืืนที่่�สำำ�คััญ
Significant Connection
to Sustainability Issue

การส่่งเสริิมการศึึกษาของเยาวชน
การส่่งเสริิมด้้านการออม
Promote youth education; promote saving

• การปลููกฝัังคุุณค่่าที่่�ดีีแก่่เด็็กและเยาวชน
• การออมและลงทุุ น ผ่่านผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ท าง
การเงิินต่่างๆ
• Instill good values in children and youth
• Saving and investing through various
financial products

การส่่งเสริิมการใช้้บริิการผ่่านช่่องทางออนไลน์์
โดยไม่่ต้้องเดิินทางมาด้้วยตนเอง ทำำ�ให้้ประหยััด
ทรััพยากรพลัังงาน
Promotion of services through online
channels without any need to appear in
person, which saves energy resources.

• ระบบออนไลน์์เพื่่อให้้บริิการอย่่างครอบคลุุม
• Online system for inclusive services

มุ่่�งมั่่�นเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการบรรเทาผลกระทบ
จากการเปลี่่� ย นแปลงสภาพภููมิิ อ ากาศผ่่าน
การบริิหารจััดการทรััพยากรภายในองค์์กรให้้
เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด ตลอดจนส่่งเสริิมให้้
พนัักงานตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของผลกระทบ
และร่่วมกัันบรรเทาผลกระทบดัังกล่่าวผ่่านการมีี
ส่่วนร่่วมกิิจกรรมต่่างๆ
Determined to be a part in reducing
impacts from climate change through the
most efficient handling of resources within
the organization as well as encouraging
employees’ awareness of the significance
of the impacts and jointly reduce these
impacts through participation in various
activities.

• การบริิหารจััดการทรััพยากรภายในองค์์กร
• กิิจกรรมเพื่่อสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม
• ส่่งเสริิมการสื่่อสารผ่่านช่่องทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
และการออกเอกสารสำำ�คััญในรููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เพื่่อลดการตััดต้้นไม้้ทำำ�ลายป่่าเพื่่อ
ทำำ�กระดาษ
• ส่่งเสริิมการลดการใช้้ถุงุ พลาสติิก
• Management of resources within the
organization
• Social and environmental activities
• Encourage communication through
electronics channels and issuance of
important documents in electronics form
to reduce trees being cut down to make
papers
• Drive to reduce plastic bag usage.     

เป้้าหมายที่่� 10
การลดความเหลื่่อมล้ำำ��
Goal 10: Reduced inequalities

เป้้าหมายที่่� 12
การผลิิตและบริิโภคอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ
Goal 12: Responsible consumption and
production

เป้้าหมายที่่� 13
การรัับมืือการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
Goal 13: Take urgent action to combat
climate change and its impacts
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การลดการใช้้หรืือนำำ�วััสดุุกลัับมาใช้้ใหม่่เพื่่อการ
ใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างคุ้้�มค่่าและเหมาะสม
เพื่่อลดผลกระทบในระยะยาว
Reducing the use of or recycling materials
in order to use natural resources worthily
and appropriately to reduce long-term
impacts

ดำำ�เนิินโครงการส่่งเสริิมการประหยััดพลัังงาน
ไฟฟ้้า น้ำำ�� และลดการใช้้กระดาษ
Proceed with the project to save electric
power and water and to reduce paper
usage.

ร่่วมกัับพัันธมิิตรในการสร้้างการเข้้าถึึงผลิิตภััณฑ์์
ทางการเงิิ น ของกลุ่่� ม เป้้ า หมาย และการให้้
บริิการที่่�มีคุี ณ
ุ ภาพที่่�ตอบโจทย์์ทุกุ ความต้้องการ
Collaborating with partners in creating
access to financial products by target
group and providing quality services which
meet the needs in every aspect.

ความร่่วมมืือกัับตััวแทนประกัันชีีวิิต นายหน้้า
ประกัันชีีวิติ นายหน้้าประกัันวิินาศภััย และสถาน
พยาบาลทั่่�วประเทศในการให้้บริิการที่่�ตอบสนอง
ความต้้องการของลููกค้้าและบุุคคลในชุุมชน
อย่่างทั่่�วถึึง รวดเร็็ว และเหนืือความคาดหมาย
Cooperate with life insurance agents,
life insurance brokers, non-life insurance
brokers, and clinics and nursing homes
nationwide in giving services which
meet the need of customers and
community members all over speedily
and unexpectedly.

เป้้าหมายที่่� 15
ชีีวิิตบนพื้้�นดิิน
Goal 15: Life on Land

เป้้าหมายที่่� 17
พัันธมิิตรสู่่�ความสำำ�เร็็จ
Goal 17: Partnerships for the Goals

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL.

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
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SUSTAINABILITY
PERFORMANCE 2019
ผลการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่ง� ยืืน
ปีี 2562

มุ่่�งสู่่�การเป็็น...
DRIVING TOWARDS
BEING…

ผู้้�แนะนำำ�การวางแผน
การเงิินที่่�ลููกค้้าเลืือก
Financial planning advisor
chosen by customers

จำำ�นวนลูกค้้
ู า >1 ล้้านคน
• อััตราการเติิบโตของฐานลููกค้้า
ประกัันสุุขภาพและโรคร้้ายแรง
+8.6%
• ลููกค้้าในช่่องทางการขายตรง
	ช่่องทางการขายผ่่านเครืือข่่าย
	พัันธมิิตร และช่่องทางการ
ขายดิิจิิทััล เพิ่่�มขึ้้�น +8.1%
ในปีี 2562

มุ่่�งสู่่�การเป็็น...
DRIVING TOWARDS
BEING…

ให้้ความสำำ�คััญกัับ
การลงทุุนอย่่างยั่่�งยืืน

Places importance
on sustainable investments

ทรัพย์สินลงทุน 323,787 ล้านบาท
• พันธบัตรรัฐบาล = 42.9%
• ตราสารหนี้ภาคเอกชน = 34.3%
(THSI = 50%)
• ตราสารทุน = 8.8%
(THSI = 66.7%)
30

Number of customers
>1 million people
• Growth rate of health insurance
and critical illness customers
+8.6%
• Customers derived from direct
sales channel, partner network
and through digital sales increased
by +8.1% in 2019.

SUSTAINABILITY REPORT 2019

Invested capital 323,787 million baht
•Government Bonds = 42.9%
•Corporate Debt Securities = 34.3%
(THSI = 50%)
•Equity Instrument = 8.8%
(THSI = 66.7%)

มุ่งสู่การเป็น...
DRIVING TOWARDS
BEING…

บริิษััทประกัันชีีวิิตที่่�พััฒนา
ตััวแทน นายหน้้า และ
ที่่�ปรึึกษาการเงิินสู่่�มืืออาชีีพ
Being a life insurance company

which enhances agents, brokers
and financial advisors’ professional

จำำ�นวน MDRT 106 คน
จำำ�นวน TNQA 281 คน
จำำ�นวน IQA
282 คน
จำำ�นวน CFP 18
คน
จำำ�นวน AFPT 95
คน
จำำ�นวน IP/IC 1,404 คน
จำำ�นวนหลัักสููตรอบรมรวม
673 หลัักสููตร

มุ่่�งสู่่�การเป็็น...
DRIVING TOWARDS
BEING…

องค์์กรที่่�ดููแลพนัักงาน
An organization which
cares for its employees

จำำ�นวนพนัักงาน 1,215 คน
• อััตราค่่าเฉลี่่�ยของอายุุงาน 12 ปีี

มุ่่�งสู่่�การเป็็น...
DRIVING TOWARDS
BEING…

Number of employees: 1,215 persons
• Average years of service 12 years

องค์์กรที่่�รัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม

An organization which is responsible
for society and environment

ทรััพยากรธรรมชาติิ
• จำำ�นวนกระดาษรีีไซเคิิล
41,007.60 กิิโลกรััม
• จำำ�นวนถุุงผ้้าและอุุปกรณ์์บรรจุุอาหาร
	ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ได้้ 16,733 ชิ้้�น

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL.

Number of MDRT: 106 persons
Number of TNQA: 281 persons
Number of IQA: 282 persons
Number of CFP: 18 persons
Number of AFPT: 95 persons
Number of IP/IC: 1,404 persons
Total number of training courses:
673 courses

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)

Natural Resources
•Quantity of recycled paper:
41,007.60 kilograms
• Quantity of reused cloth bags and
food containers: 16,733 pieces
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เป้้าหมาย SDG
SDG GOALS

มุ่่�งสู่่�การเป็็น...
DRIVING TOWARDS
BEING…

ผู้้�แนะนำำ�การวางแผน
การเงิินที่่�ลููกค้้าเลืือก
Financial planning advisor
chosen by customers
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เสีียงสะท้้อนจากลููกค้้า

Customer Feedback

“เทคโนโลยีีดิิจิิทััลมีีความสำำ�คััญอย่่างมากต่่อการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจในยุุคปััจจุุบััน บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิตควร
พััฒนาและใช้้ประโยชน์์จากเทคโนโลยีีดัังกล่่าวในการ
ทำำ�ความเข้้าใจลููกค้้าเพื่่อส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์ และบริิการ
ที่่�ตอบโจทย์์ความต้้องการของลููกค้้าทุุกกลุ่่�มและทุุกช่่วง
วััยได้้อย่่างครอบคลุุม”

“Digital technology is of great importance in
business operations nowadays. Bangkok Life
Assurance should develop and make use of
such technology to understand customers and
be able to present products and services which
comprehensively meet the needs of customers of
every group and every age range.”

ประเด็็นความ
ยั่่ง� ยืืนที่สำ�่ �คั
ำ ญ
ั

Significant
Sustainability Aspects

• การสร้้างหลัักประกัันที่่�เหมาะสมต่่อการเข้้าสู่่�สัังคม
ผู้้�สููงวััย (Aging Society) ของประเทศไทย
•  ผลิิตภััณฑ์์และการให้้บริิการ /
การสร้้างประสบการณ์์ที่่�ดีีต่่อลููกค้้า
• การขยายฐานลููกค้้า
• เทคโนโลยีีดิิจิิทััล
• การบริิหารจััดการภาพลัักษณ์์องค์์กร

• Creating appropriate security for Thailand’s
aging society
• Products and services / Create good experience
for customers
• Expansion of customer base
• Digital technology
• Managing the organization’s image

SUSTAINABILITY REPORT 2019

การสร้้างหลัักประกัันที่่�เหมาะสมต่่อ
การก้้าวเข้้าสู่่�สัังคมผู้้�สููงวััย
(Aging Society) ของประเทศไทย

Creating Appropriate Security
for Thailand’s Aging Society

จากการคาดการณ์์ว่่าประเทศไทยจะก้้าวเข้้าสู่่�สัังคมประชากรสููงวััย โดย
จากการศึึกษาของ UN World Population Prospects ในปีี 2558 พบว่่า
ประเทศไทยมีีสััดส่่วนประชากรที่่�อายุุตั้้�งแต่่  65 ปีีขึ้้�นไป เท่่ากัับร้้อยละ 13
ของประชากรไทยทั้้�งหมดในปีี 2563 และจะเพิ่่�มเป็็นร้้อยละ 26 ในอีีก 20 ปีี
ข้้างหน้้า ประกอบกัับประชาชนในวััยทำำ�งานจะมีีสัดั ส่่วนที่่�ลดลงจากอััตราการ
เกิิดของประชากรในประเทศที่่�ต่ำำ��

Projections show that Thailand is entering aging society. The
study of the UN World Population Prospects conducted in 2015
found that people aged 65 years and older accounted for 13 percent
of the entire population in Thailand in 2020, and will rise to 26 percent
in the next 20 years. In relation to this, the working population will
also decline due to the country’s low birth rate.

สััดส่่วนผู้้�สููงอายุุต่่อประชากรทั้้�งหมด (%)
ในกลุ่่�มประเทศอาเซีียน
Proportion of the elderly to the entire
population (%) in ASEAN countries

ประมาณการสััดส่่วนประชากรไทยตามกลุ่่�มอายุุ
Estimation of proportion of Thai population
per age groups
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ที่่�มา : UN World Population Prospects (2015)
Source: UN World Population Prospects (2015)

55-64 ปีี / Years
25-54 ปีี / Years
น้้อยกว่่า 24 ปีี / Years

0%

2000

2020

2040
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บริิษััทจึึงให้้ความสำำ�คััญในการร่่วมสร้้างความมั่่�นคงทางการเงิินให้้แก่่
ประชาชน ด้้วยการให้้ความรู้ค�้ วามเข้้าใจเกี่่ย� วกัับคุุณค่่าของการวางแผนการเงิิน
ตั้้�งแต่่ยัังอยู่่ใ� นวััยทำำ�งาน เพื่่อให้้ประชาชนมีีระยะเวลาสะสมทรััพย์์สินิ ที่่�เพีียง
พอจนสามารถใช้้เป็็นแหล่่งเงิินสำำ�รองสำำ�หรัับไว้้ใช้้ในยามเกษีียณ อีีกทั้้�งใน
กรณีีที่่�มีีครอบครััว  บริิษััทสนัับสนุุนให้้ประชาชนรู้้�จัักประโยชน์์ของการทำำ�
ประกัันชีีวิติ โดยเฉพาะเพื่่อคุ้้�มครองและสร้้างความมั่่�นคงให้้กับั คนข้้างหลัังใน
ยามที่่�ผู้�นำ้ ำ�หรืือสมาชิิกในครอบครััวต้อ้ งจากไปก่่อนวััยอัันควร สำำ�หรัับปีี 2562
บริิษัทั ได้้ดำำ�เนิินการด้้านต่่างๆ เพื่่อสนัับสนุุนการสร้้างความมั่่�นคงทางการเงิิน
หลัังการเกษีียณอายุุ ดัังนี้้�

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL.

65-74 ปีี / Years

15

Under the circumstances, the Company places importance on
helping to create financial security for the people by providing
knowledge and understanding about the value of financial planning
during working age so that people have an interval of time to
accumulate sufficient wealth that can be used as a source of
reserve fund after retirement. In the case of families, the Company
encourages people to recognize the benefits of life insurance
coverage especially for protection and creating security for loved
ones who are left behind when the head of the family or a member
of the family departs before time. In 2019, the Company implemented
measures to encourage financial security after retirement as follows:

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
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การพััฒนาแบบประกัันประเภทบำำ�นาญของบริิษััท
บริิษััทพััฒนาผลิิตภััณฑ์์เพื่่อรองรัับการก้้าวสู่่�สัังคมประชากรสููงวััยด้้วย
เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญของการออมตั้้�งแต่่วัันนี้้� โดยมุ่่�งหมายพััฒนาแบบ
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ตอบโจทย์์ลููกค้้าที่่�มีีค่่าใช้้จ่่ายต่่างกััน บีีแอลเอ บำำ�นาญ 99 ถููก
ออกแบบมาเพื่่อการเตรีียมพร้้อมสำำ�หรัับชีีวิิตหลัังเกษีียณ โดยสามารถรัับ
บำำ�นาญตั้้�งแต่่อายุุ 60 ปีี จนถึึงอายุุ 99 ปีี สามารถเลืือกรัับบำำ�นาญรายปีี 24%
ต่่อปีี หรืือรายเดืือน 2.025% ต่่อเดืือน  บริิษััทยัังได้้พััฒนาแบบประกัันเพื่่อ
การออมทรััพย์์ระยะยาว และการวางแผนการเงิินผ่่านแนวคิิด 3B Link

การขยายอายุุการรัับประกัันภััยให้้รองรัับผู้้�สููงวััย
เพื่่อให้้สอดรัับกัับสัังคมผู้้�สููงอายุุบริิษััทมีีแผนที่่�จะขยายอายุุการรัับประกััน
ภััยของแต่่ละผลิิตภััณฑ์์ โดยเปิิดโอกาสให้้ลููกค้้าสููงวััยสามารถเข้้าถึึง และ
เลืือกความคุ้้�มครองที่่�เหมาะสมกัับตนเองได้้ จากเดิิมที่่�แบบประกัันมีีเกณฑ์์
อายุุการรัับประกัันภััยถึึงอายุุ 65 ปีี บริิษัทั ได้้ทำำ�การขยายอายุุรับั ประกัันภััยให้้
เพิ่่�มขึ้้�น นอกจากนี้้�บริิษััทพิิจารณาขยายอายุุความคุ้้�มครองอีีกด้้วย การขยาย
อายุุการรัับประกัันภััยและขยายอายุุความคุ้้�มครองนอกจากจะเพิ่่�มโอกาสให้้
ผู้้�สููงอายุุมีีโอกาสได้้รัับความคุ้้�มครองมากขึ้้�น ยัังเป็็นเครื่่องมืือการออมที่่�ดีี
และช่่วยให้้ผู้้�สููงอายุุรัับมืือกัับภาระค่่าใช้้จ่่ายส่่วนตััวที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคตได้้

สััดส่่วนของแบบประกัันที่่�คุ้้�มครองถึึงอายุุ 80 ปีีขึ้้�นไป
ในช่่องทางตััวแทนประกัันชีีวิิต ในปีี 2562
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Advancement of Company’s Pension Insurance
The Company has developed a product to support the advance
of the Aging Society, as we foresaw the importance of immediate
saving and aimed to develop a product which meets the need of
customers who have different expenditures. BLA Pension 99 has
been designed to prepare for life on retirement. Pension may be
collected from the age of 60 years until 99 years. Choice can be
made for either an annual pension of 24 percent per year or monthly
pension of 2.025 percent per month. In addition, the Company has
developed a long-term endowment insurance and financial planning
via the 3B Link concept.
Extension of insurable age to accommodate the Elderly
In order to serve the Aging Society, the Company has plans to
extend the insurable age of each product by giving the opportunity
to elderly customers to access and select appropriate coverage
for themselves. From the former age limit of 65 years specified in
the insurance criteria, the Company has extended the insurable
age and has, moreover, considered expanding the coverage age
also. Extension of insurable age and coverage age not only gives
the elderly the opportunity to get more coverage opportunity, but
it is also a good savings tool and helps the elderly deal with the
burden of personal expenditures which will occur in the future.
Proportion of insurance plans
which have coverage up to 80 years and over
via life insurance agent channel in 2019

อายุุ 80 ปีีขึ้้�นไป

68%

Aged 80 years and over

68%

อายุุ 90 ปีีขึ้้�นไป

36%

Age 90 years and over

36%

SUSTAINABILITY REPORT 2019

ผลิิตภััณฑ์์และการบริิการ / การสร้้าง
ประสบการณ์์ที่่�ดีีให้้แก่่ลููกค้้า

Products And Services / Create
Good Experience For Customers

ผลิิตภััณฑ์์
นอกจากการพััฒนาแบบประกัันและบริิการสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ บริิษัทั ยัังพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์สุขุ ภาพ บีีแอลเอ เพรสทีีจ  เฮลธ์์ ที่่มุ่่� ง� เน้้นให้้ความคุ้้�มครองรอบ
ด้้าน ทั้้�งผู้้�ป่ว่ ยใน ผู้้�ป่ว่ ยนอก ผู้้�ป่ว่ ยฉุุกเฉิิน ทุุกที่่�ทั่่ว� โลก จนถึึงอายุุ 99 ปีี โดย
แบบประกััน บีีแอลเอ เพรสทีีจ เฮลธ์์ มีีความคุ้้�มครองแบบครอบคลุุมตั้้ง� แต่่
10 ล้้านบาท ถึึง 100 ล้้านบาท และครอบคลุุมการรัักษาพยาบาลทั่่�วโลก
ทำำ�ให้้บริิษััทมีีแบบประกัันสุุขภาพที่่�ครอบคลุุมความต้้องการของประชาชนที่่�
แตกต่่างกััน  

Product
Apart from developing insurance products and services for the
elderly, the Company has also developed BLA Prestige Health, a
health product which focuses on all-around coverage for inpatients,
outpatients, emergency room patients worldwide up to age 99
years. BLA Prestige Health has a comprehensive coverage from 10
million baht up to 100 million baht and covers worldwide medical
treatment. Overall, the Company’s health insurances serve to cover
a variety of requirements of the people.
สุุขภาพ 2011
HEALTH 2011

บีีแอลเอ รัักษ์์สุุขภาพ
BLA RAKSUKAPAB

เฮลธ์์พลััส
HEALTH PLUS

บีีแอลเอ เพรสทีีจ เฮลธ์์
BLA PRESTIGE HEALTH

อายุุที่่�คุ้้�มครอง
Coverage Age

1 เดืือน – 80 ปีี
1 month –
80 years

6 ปีี – 80 ปีี
6 years –
80 years

6 เดืือน – 80 ปีี
6 months –
80 years

11 ปีี – 99 ปีี
11 years –
99 years

ลัักษณะความคุ้้�มครอง
Nature of Coverage

วงเงิินค่่ารัักษาตาม
ประเภทของค่่ารัักษา
Medical treatment
cost according to
type of treatment

จ่่ายตามสััดส่่วน
ของค่่ารัักษา
Payment in proportion
to medical treatment
cost

เหมาจ่่าย
Lump sum payment

เหมาจ่่าย
ทุุนคุ้้�มครองสููง
Lump sum payment
High coverage sum

พื้้�นที่่�ที่่�คุ้้�มครอง
Coverage Area

ไทย
Thailand

ไทย
Thailand

ไทย
Thailand

ทั่่�วโลก
Worldwide

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL.
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นอกเหนืือจากแบบประกัันสุุขภาพที่่�ครอบคลุุมประชาชนทุุกระดัับแล้้ว 
บริิษััทยัังได้้พััฒนาแบบประกัันเพื่่อคุ้้�มครองด้้านโรคร้้ายแรง  ทั้้�งแบบเฉพาะ
เจาะจงกลุ่่�มโรค คืือ BLA Cancer Max ที่่�ครอบคลุุมโรคมะเร็็งในช่่วงที่่�ต้้อง
รัักษาจนถึึงระยะพัักฟื้้น� และแบบประกััน BLA Super Care ที่่�ครอบคลุุมโรค
ร้้ายแรงที่่�ให้้ความคุ้้�มครองกลุ่่�มโรคแยกจากกััน  6 กลุ่่�ม หากเกิิดความเจ็็บ
ป่่วยในกลุ่่�มโรคใดและได้้รัับค่่าสิินไหมในกลุ่่�มโรคนั้้�นแล้้ว ก็็ยัังคงได้้รัับการ
คุ้้�มครองในกลุ่่�มโรคที่่�เหลืือ  
Apart from health insurance plans with price points for everyone,
the Company has also developed critical illness plans both for
specific illness group, that is, BLA Cancer Max which covers cancer
from treatment stage up till rehabilitation period, and BLA Super
Care which covers critical illnesses which provides coverage for 6
different groups of illnesses, that is, if treatment has been made
for a group of illnesses and reimbursement has been made for that
illness group, it is still possible to receive coverage for the remaining
illness groups.

BLA Cancer Max
อายุุที่่�คุ้้�มครอง
Insurable Age

แรกเกิิด – 90 ปีี
0 – 90 years

1 ปีี – 80 ปีี
1 year – 80 years

ลัักษณะความคุ้้�มครอง
Nature of Coverage

สััดส่่วนของจำำ�นวนเงิินเอาประกัันภััย และรัับ
ค่่าชดเชยรายวัันตามเงื่่�อนไข
Proportion of sum insured and
receive daily compensation according
to conditions

จำำ�นวนเงิินเอาประกัันภััยของแต่่ละกลุ่่�มโรค
(รวม 6 กลุ่่�มโรค)
Sum insured of each illness group
(altogether 6 illness groups)

นอกจากนี้้�ยัังได้้พััฒนาแบบประกัันโรคร้้ายแรงแบบกลุ่่�มที่่�ขายตรงให้้กัับ
กลุ่่ม� ลููกค้้าประกัันกลุ่่ม�  ทำำ�ให้้มีเี บี้้�ยประกัันภััยที่่�ต่ำำ��ลงจากการที่่�ไม่่ต้้องมีีต้น้ ทุุน
ด้้านการขาย และบริิษััทยัังได้้รัับเป็็นผู้้�บริิหารธุุรกรรมที่่�เกิิดจากสวััสดิิการ
ประกัันกลุ่่�มอีีกด้้วย

ในปีี 2562
บริิษััทมีีผู้้�ถืือกรมธรรม์์ประกััน
สุุขภาพและประกัันโรคร้้ายแรง
เพิ่่ม� ขึ้น�้ +8.6%
36

BLA Super Care

SUSTAINABILITY REPORT 2019

In addition, we have developed a group critical illness plan for
direct sales to group insurance customers with lower premium as
there is no sales cost. Our Company has moreover been chosen to
manage the business transactions arising from the group insurance
welfare.

During 2019 the number of
health and critical illnesses
insurance policyholders of
our Company
increased by +8.6%

การพััฒนาระบบให้้บริิการลููกค้้ากลุ่่�ม
สุุขภาพ

Development of system to serve
health group customers

บริิษัทั ได้้ร่่วมมืือกัับบริิษัทั เจ้้าของเครืือข่่ายการให้้บริิการความช่่วยเหลืือทั่่ว� โลก
ภายใต้้ชื่่อโครงการ  BLA Every Care โดยลููกค้้าประกัันสุุขภาพสามารถ
ได้้รัับบริิการเสริิมที่่�จำำ�เป็็นตลอด 24 ชั่่�วโมง ครอบคลุุมทุุกที่่�ทั่่�วโลก ในปีี
2562 ซึ่่ง� เป็็นระยะแรกของโครงการ BLA Every Care บริิการที่่�ลููกค้้าจะได้้รับั
ประกอบด้้วย

The Company is collaborating with a company which owns an
assistance-rendering network worldwide under the BLA Every Care
project, where health insurance customers can get 24-hour necessary
supplementary service with worldwide coverage. In 2019 when the
BLA EveryCare project first started, the services provided to customers
consisted of:
• EVERYCARE BEFORE, medical advice by phone service both
within Thailand and while traveling abroad.
• EVERYCARE SPECIAL, medical service provider referral for
hospitals, clinics, doctors and dentists. Money is also advanced
when necessary for policyholders to get treatment abroad if the
insurance policy contains such coverage condition.
• EVERYCARE AFTER, a service which prepares the insured for
hospitalization and collaboration in finding nursing care service
during rehabilitation period.

• EVERYCARE BEFORE บริิการคำำ�แนะนำำ�ด้้านการแพทย์์ทางโทรศััพท์์ ทั้้ง�
ภายในประเทศไทยและเมื่่ออยู่่ต่่า
� งประเทศ
• EVERYCARE SPECIAL บริิการให้้ข้อ้ มููลเกี่่ย� วกัับสถานพยาบาล (Medical
Service Provider Referral) อาทิิ โรงพยาบาล คลิินิกิ แพทย์์ และทัันตแพทย์์
บริิการสำำ�รองจ่่ายกรณีีจำ�ำ เป็็นต้้องเข้้ารับั การรัักษาแบบผู้้�ป่ว่ ยในในต่่างประเทศ
สำำ�หรัับผู้้�ถือื กรมธรรม์์ที่่มี� เี งื่อ่ นไขความคุ้้�มครอง
• EVERYCARE AFTER บริิการจััดเตรีียมส่่งผู้้เ� อาประกัันภััยเข้้ารักั ษาตััวใน
โรงพยาบาล และบริิการประสานงานการหาผู้้�ดููแลในระยะพัักฟื้้น�

BE PREPARED,
BEFORE ILLNESS STRIKES…
Medical advice by phone
service both within Thailand
and during travels abroad

WHEN ILLNESS STRIKES,
REST ASSURED
Money is advanced for
medical treatment when you
are hospitalized abroad

CONTINUAL LOOKING AFTER,
WITH WARMTH AND CERTAINTY
Transportation service
to-back after hospitalization
Provides information on
clinics and nursing homes
during rehabilitation

ปีีแรกของโครงการ BLA
EveryCare มีีลููกค้้าที่่ส� ามารถ
ใช้้บริิการ รวม 50,000 คน

During the first year of BLA
EveryCare Project, a total of
50,000 customers
were able to use our services

บริิษััทมุ่่�งหมายให้้ผลิิตภััณฑ์์บำ�ำ นาญ สุุขภาพ และการบริิการด้้านสุุขภาพ
มีีส่่วนช่่วยในการส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิตและลดค่่าใช้้จ่่ายส่่วนตััวของผู้้�สููงวััย
รวมทั้้ง� แบ่่งเบาภาระค่่าใช้้จ่่ายด้้านสุุขภาพของภาครััฐในระยะยาว

The Company is determined to make our retirement product, health
product and health service have a part in enhancing the quality of life
and reducing personal expenditures of the elderly and thereby easing
the burden of healthcare expenses on the public sector in the long run.

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL.
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การสร้้างประสบการณ์์
ที่่�ดีีให้้แก่่ลููกค้้า

Create good positive
experiences for customers

การสร้้างประสบการณ์์ที่่ดี� ใี ห้้แก่่ลููกค้้าเกี่่ย� วข้้องกัับศัักยภาพและความใส่่ใจ
ของพนัักงาน ตััวแทนประกัันชีีวิติ และที่่ป� รึึกษาการเงิิน  การปรัับใช้้เทคโนโลยีี
และนวััตกรรมเพื่่อสร้้างสรรค์์ผลิติ ภััณฑ์์และการบริิการที่่�สามารถตอบโจทย์์ความ
ต้้องการของลููกค้้าได้้อย่่างแท้้จริิง ตลอดจนต้้องมีีช่่องทางสำำ�หรัับรัับฟัังข้้อคิิดเห็็น
และข้้อเสนอแนะจากลููกค้้าเพื่่อนำำ�มาพััฒนาและปรัับปรุุงผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
ของบริิษัทั อย่่างต่่อเนื่่อง บริิษัทั จึึงได้้ดำ�ำ เนิินงานใน 5 ด้้านหลัักประกอบด้้วย

Creating good experiences for customers involves the potentials and
attention of employees, life insurance agents and financial advisors,
applying technology and innovation to create products and service which
can actually meet customers’ need, and there should be a channel
to receive customers’ opinions and suggestions for use in continually
developing and improving the Company’s products and services. In
this connection, the Company has handled the following main aspects:
1. Create culture of placing importance on customers
2. Applying technological innovation
3. Enhancing the level of servicing
4. Create relations with customers who are policyholders
5. Develop the potentials of life insurance representatives

1. การสร้้างวััฒนธรรมการให้้ความสำำ�คัญ
ั แก่่ลูกู ค้้า
2. การปรัับใช้้นวััตกรรมทางเทคโนโลยีี
3. การยกระดัับงานบริิการ
4. การสร้้างความผููกพัันกัับลููกค้้าที่่�ถือื กรมธรรม์์
5. การพััฒนาศัักยภาพของตััวแทนประกัันชีีวิิต
การสร้้างวััฒนธรรมการให้้ความสำำ�คัญ
ั แก่่ลูกู ค้้า
บริิษัทั ให้้ความสำำ�คััญแก่่การรัับฟัังความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะของลููกค้้า
จึึงได้้เพิ่่�มช่่องทางการรัับเรื่่องร้้องเรีียนที่่�หลากหลาย อาทิิ สำ�ำ นัักงานใหญ่่
สำำ�นัักงานสาขา และศููนย์์บริิการลููกค้้า (Customer Service Center) รวมถึึง
การพััฒนาระบบการดำำ�เนิินงานรัับเรื่่องร้้องเรีียนเพื่่อรัับฟัังปััญหาของลููกค้้า
และสามารถแก้้ไขปััญหาได้้ทันั ทีี โดยบริิษัทั ได้้ปรัับใช้้ระบบการบริิหารจััดการ
ข้้อคิิดเห็็นของลููกค้้าแบบครบวงจร  (Closed Loop Feedback) ผ่่านคณะ
กรรมการส่่งเสริิมการสร้้างความผููกพัันของลููกค้้า  (Customer Engagement
Committee) ที่่�สามารถตรวจสอบและติิดตามการแก้้ไขปััญหาหรืือข้้อร้้องเรีียน
ตลอดจนหาแนวทางการป้้องกัันเพื่่อให้้เกิิดการพััฒนาและปรัับปรุุงการบริิการ
ได้้อย่่างต่่อเนื่่องรวดเร็็ว (สำำ�หรัับกรมธรรม์์ที่่ไ� ม่่ต้้องตรวจสุุขภาพ) เป็็นการสร้้าง
โอกาสในการเข้้าถึึงการสร้้างความมั่่น� คงผ่่านประกัันชีีวิติ ซึ่ง�่ เป็็นการช่่วยเพิ่่�ม
ช่่องทางการเข้้าถึึงบริิการทางการเงิินของประชาชนมากขึ้้น�

Create culture of placing importance on customers
The Company gives importance to hearing opinions and suggestions
of customers and have, therefore, added various channels for receiving
complaints; for instance, the Head Office, branch offices and Customer
Service Center. We also developed an operation system for receiving
complaints in order to hear problems our customer face and can solve
them right away by applying a system called the Closed Loop Feedback
system, which manages the opinions of customers and passes them through
the Customer Engagement Committee who can check and follow up to
solve the problems or complaints as well as find solutions to prevent them
from reoccurring in order to develop and adjust the service continuously
and quickly (for policies which require no medical checkup). This creates
opportunity in accessing stability through life insurance which helps increase
channels through which the public can access financial service.

กระบวนการจััดการข้้อร้้องเรีียนศููนย์์บริิการลููกค้้า (Customer Service Center : CSC)
รัับทราบข้้อร้้องเรีียน / วิิเคราะห์์ระดัับข้้อร้้องเรีียน
Acknowledge/analyze level of complaint
Level 1 ดำำ�เนิินการ / พิิจารณาโดย CSC
Processed / Considered by CSC
• ติดต่อลูกค้าเพื่อเจรจาต่อรอง
และเสนอทางเลือกให้แก่ลูกค้า
• สอบถามประเด็นเพิ่มเติม
• Contact customer to negotiate
and offer options to customer
• Make additional enquiry on
complaint issue
ลููกค้้ารัับข้้อเสนอ / ทางเลืือก
Customer accepts proposal / option
Y

N

ปิิดเคส
Case closed

Level 2

Level 2 นำำ�เสนอพิิจารณา
Submit for consideration
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Submit to other units for
ส่่งหน่่วยงานอื่่น� พิิจารณา
   consideration (Examiner Audit,
(ตรวจสอบ รัับประกััน / สิินไหม ApplicationUnderwriting/Indemnity
บริิหารงาน กธ. บััญชีี / การเงิิน Claim Approval, Policy
Management, Accounting/Finance,
LBDU บุุคลากร อื่่�นๆ)
LBDU, Personnel, Others)

เสนอผู้้�บริิหารสาย
ประกัันชีีวิิตพิิจารณา
Submit to Life
Insurance Executive
Head of Life
Operations Division
for consideratioin

หมายเหตุุ : กลุ่่�มลููกค้้า  LBDU จััดการข้้อร้้องเรีียนโดยฝ่่ายปฏิิบััติิการช่่องทางการขาย และมีีระยะ
เวลาดำำ�เนิินการตามที่่� ก.ล.ต. กำำ�หนด
LBDU customer group deals with complaint by Sales Channel Operations Sales Distribution
Operation Department deals with complaints from LBDU customers. There is a timeline
stipulated by the SEC. with operation duration according to stipulation of ค.อ.ค.

Level 3 เสนอผู้้�บริิหารระดัับสููง
Submit to Customer Engagement Committee

หน่่วยงานพิิจารณาตอบกลัับ
Feedback from Consideration Unit

แจ้งความคืบหน้า / ผลการพิจารณา
• ลูกค้า
• คปภ.
  บัันทึึกผลการพิิจารณาในทะเบีียน
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Notify progress / result
of consideration
• Customer
• OIC
Record result of consideration
in registration

เสนอกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่พิิจารณา
Submit to President
for consideration

แจ้้งผลให้้ลููกค้้า / ศปภ. ทราบ
Customer accepts result
of consideration
ลููกค้้ารัับผลพิิจารณา
Customer accepts result
of consideration
Y

N

ปิิดเคส
Case closed

Level 3

Website Mobile
App

E-mail

28% 4% 7%

Facebook
/ LINE

Website Mobile
App

E-mail

61%

32% 2% 21% 45%

แนวโน้้มการเพิ่่ม� ลดของจำำ�นวนสายโทรเข้้า Call Center เฉลี่่ย� /ปีี
The Trend of Average Incoming Calls made to Call Center per Year

+18%

-1%
2562

+14%
2561

การยกระดัับงานบริิการ
บริิษัทั ได้้ปรัับปรุุงและพััฒนากระบวนการให้้บริิการเพื่่ออำำ�นวยความสะดวก
ให้้ลููกค้้ามากยิ่่ง� ขึ้้น� ในการติิดต่่อ Call Center โดยการขยายระยะเวลาการให้้
บริิการเป็็น 24 ชั่่�วโมง นอกจากการติิดต่่อทางโทรศััพท์์และการดำำ�เนิินการผ่่าน
แอปพลิิเคชัันเทคโนโลยีีแล้้ว  บริิษัทั กำำ�หนดให้้ศููนย์์บริิการลููกค้้า  (Customer
Service Center) มีีหน้้าที่่รั� บั เรื่อ่ งสนัับสนุุนการให้้บริิการกัับลููกค้้าที่่ติ� ดิ ต่่อผ่่าน
ช่่องทางอื่่นๆ เพื่่อให้้ครอบคลุุมและมีีการบริิการในมาตรฐานเดีียวกััน  

Upgrade of our Services
The Company has improved and developed our service process
to enable customers to receive more convenience when contacting
the Call Center by extending our service to 24 hours. Apart from
telephone contact and operation through the technology applications,
the Company has assigned to our Customer Service Center the
responsibility of inclusively servicing customers through other channels
as well to ensure the same standard of service.

2560

การปรัับใช้้เทคโนโลยีีและนวััตกรรม
บริิษัทั เห็็นถึึงความสำำ�คััญของการส่่งมอบบริิการเพื่่อสร้้างประสบการณ์์ในการ
ทำำ�ประกัันชีีวิติ ของลููกค้้าให้้เป็็นไปได้้อย่่างรวดเร็็ว โดยนำำ�โมบายแอปพลิิเคชััน
เทคโนโลยีี SmartGo และ SmartApp มาใช้้ในการนำำ�เสนอข้้อมููลสำำ�คััญ
เกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์ โดยลููกค้้าสามารถสมััครทำำ�ประกัันชีีวิิตและได้้รัับผลการ
พิิจารณารัับประกัันภััยเบื้้�องต้้นได้้อย่่างรวดเร็็ว
ในด้้ า นการให้้ บ ริิ ก ารแก่่ลููกค้้ า ผู้้� เ อาประกัั น ภัั ย บริิ ษัั ท ได้้ พัั ฒ นาเว็็ บ
แอปพลิิเคชััน SmartCustomer บนเว็็บไซต์์ของบริิษัทั คืือ www.bangkoklife.com
รวมถึึงพััฒนาโมบายแอปพลิิเคชััน BLA Happy Life เพื่่อเพิ่่�มความสะดวกใน
การให้้บริิการผ่่านโทรศััพท์์มือื ถืือหรืืออุุปกรณ์์พกพาของลููกค้้าได้้ตลอดเวลาและ
ทุุกสถานที่่� โดยบริิษัทั ได้้แบ่่งการพััฒนาออกเป็็นเฟสต่่างๆ เพื่่อความรวดเร็็วใน
การให้้บริิการแก่่ผู้้เ� อาประกัันภััย และทำำ�ให้้สามารถปรัับปรุุงความสะดวกในการ
ใช้้งานและเพิ่่�มการบริิการแก่่ผู้้เ� อาประกัันภััยได้้ต่่อเนื่่อง

Applying Technology and Innovation
The Company sees the importance of providing service to customers
so they can experience fast process when taking out life assurance. We,
therefore, put to use the mobile application technologies SmartGo and
SmartApp to present important product information to customers so
they can apply for life insurance and receive notification concerning their
application within a short time.
In serving customers who take out insurance, the Company has
developed a web application SmartCustomer on our Company’s
Website www.bangkoklife.com and have developed the Happy Life
mobile application for more convenience in providing service via the
customer’s mobile phone or portable device at all times and everywhere.
The Company divided the development into different phases for speed
in servicing our insured which enables us to improve the convenience in
using and continuously increase service to the insured.

% จำำ�นวนสายพลาดรัับ (Abandon Calls)
% of Abandoned Calls

10.00%

5.18%

Facebook
/ LINE

5.00%
0.00%

0.89%
2560

2561

% of Customer Satisfaction at EXCELLENT Level

96.98% 96.95%

97.00%

96.62%

96.50%

เพิ่่ม� ขึ้น�้ +71%
Increased by + 71%
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96.33%

96.00%
95.50%
95.00%
94.50%
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% ความพึึงพอใจของลููกค้้า อยู่่�ในระดัับดีีเยี่่�ยม

97.50%

2562

6.15%

95.75%
95.39%

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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	สำำ�หรัับการให้้บริิการด้้านประกัันสุุขภาพและโรคร้้ายแรง บริิษััทได้้
พััฒนาเครืือข่่ายพัันธมิิตรโรงพยาบาลและปรัับปรุุงระบบการดำำ�เนิินการ
ด้้านสิินไหม เพื่่อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการให้้บริิการแก่่ลููกค้้าที่่�มีีประกัันด้้าน
สุุขภาพต่่างๆ โดย

With respect to services concerning health and critical illness
insurance, the Company has developed a hospital partnership
network and improved our claim process system in order to
increase efficiency in servicing our various health insurance
customers by

การพััฒนาระบบโรงพยาบาลเครืือข่่าย Network Hospital
เพื่่อตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าที่่�หลากหลาย บริิษััทได้้ร่่วมกัับ
โรงพยาบาลชั้้�นนำำ�ทั่่�วประเทศจำำ�นวน 281 โรงพยาบาล (ข้้อมููลจาก www.
bangkoklife.com) เพื่่อให้้บริิการลููกค้้าได้้ครอบคลุุมในทุุกภููมิิภาค พร้้อม
ทั้้�งบริิการพิิเศษสำำ�หรัับลููกค้้าของบริิษััทหากเข้้าไปรัับการรัักษาที่่�โรงพยาบาล
คู่่� สัั ญ ญา  เช่่น การไม่่ต้้ อ งสำำ� รองเงิิ น ค่่ารัั ก ษาพยาบาลเมื่่ อ เข้้ ารัั ก ษาที่่�
โรงพยาบาลคู่่�สััญญา เป็็นต้้น โดยบริิษััทได้้ทำำ�บัันทึึกข้้อตกลงกัับโรงพยาบาล
ต่่างๆ เพื่่อขยายการบริิการเหล่่านี้้�

Development of Network Hospital System
In order to meet the various customer requirements the Company
has cooperated with 281 leading hospitals nationwide (Source of
information www.bangkoklife.com) so that customer service will cover
every region, with special services for the Company’s customers
when being treated at partner hospitals, such as, not having to
advance money for treatments when being treated at our partner
hospital. In this respect, the Company has made a Memorandum
of Understanding with various hospital to expand these services.

บมจ.กรุุงเทพประกัันชีีวิิตกัับโรงพยาบาลเวิิลด์์เมดิิคอลร่่วมลงนามบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือทางธุุรกิิจ (MOU)
เพื่่�อเพิ่่�มความสะดวกสบายและมอบบริิการด้้านสุุขภาพที่่�มีคุี ุณภาพสููงแก่่ลููกค้้าผู้้�เอาประกััน
Bangkok Life Insurance PCL and World Medical Hospital jointly signed a Memorandum of Understanding (MOU)
to provide more convenience and present high quality health services to insured customers

นอกจากนั้้�น บริิษััทยัังได้้จััดให้้มีีการมอบรางวััล Hospital Award แก่่
โรงพยาบาลคู่่�สััญญาเพื่่อร่่วมกัันยกระดัับการบริิการในด้้านต่่างๆ ที่่�เป็็น
ประโยชน์์ต่่อผู้้�ถืือกรมธรรม์์ประกัันสุุขภาพของบริิษััท
Furthermore, the Company organized a Hospital Award
presentation to our partnership hospitals to jointly upgrade various
aspects of services which are beneficial to the Company’s health
insurance policyholders.

40

SUSTAINABILITY REPORT 2019

โรงพยาบาลที่่�ขึ้้�นรัับรางวััลดีีเด่่นในสาขาต่่างๆ ได้้แก่่
โรงพยาบาลเวิิลด์์เมดิิคอล โรงพยาบาลปิิยะเวท โรงพยาบาลกรุุงเทพ
โรงพยาบาลจุุ ฬ าลงกรณ์์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลบำำ� รุุ ง ราษฎร์์
โรงพยาบาลเอกอุุดร  โรงพยาบาลเวชธานีี โรงพยาบาลยัันฮีี โรงพยาบาล
โอเวอร์์บรุ๊๊�ค และโรงพยาบาลแมคคอร์์มิิค

Following hospitals were presented a Hospital Award in various
categories
World Medical Hospital, Piyavate Hospital, Bangkok Hospital,
Chulalongkorn Hospital, The Thai Red Cross Society, Bumrungrad
Hospital, Aek Udon International Hospital, Vejthani Hospital, Yanhee
Hospital, Overbrook Hospital, and McCormick Hospital.

• ระบบบริิการด้้านการเรีียกร้้องสิินไหม (Claim System)
บริิษัทั เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญในการบริิการลููกค้้าเรื่อ่ งการเรีียกร้้องสิินไหมจึึง
ได้้พัฒ
ั นาระบบสิินไหม (Claim System) เพื่่อให้้เจ้้าหน้้าที่่โ� รงพยาบาลและ
เจ้้าหน้้าที่่สิ� นิ ไหมสามารถติิดต่่อสื่่อสารกัันได้้อย่่างรวดเร็็ว โดยมีีการแจ้้งเตืือน
ผ่่านระบบแบบ Real-Time พร้้อมทั้้�งแสดงข้้อมููลสิิทธิิการเรีียกร้้องสิินไหมผ่่าน
ทางระบบดัังกล่่าว เพื่่อให้้เจ้้าหน้้าที่่โ� รงพยาบาลสามารถตรวจสอบสิิทธิิการเรีียก
ร้้องสิินไหมของลููกค้้า โดยไม่่ต้้องติิดต่่อบริิษัทั ผ่่านทางโทรศััพท์์หรืือโทรสาร ซึ่ง่�
จะส่่งผลให้้กระบวนการเรีียกร้้องสิินไหมมีีความถููกต้้องและรวดเร็็วมากยิ่่ง� ขึ้้น�

• Claim System
The Company foresees the importance of servicing customer
concerning indemnity claims and have therefore developed the
Claim System to allow hospital officials and indemnity assessors to
communicate quickly with a real-time notification through the system
together with display of insurance coverage so that hospital official
may check the customer’s indemnity right without having to contact
the Company via phone or fax. This results in an indemnity claim
process being more accurate and quicker.

ในปีี 2562
บริิษัทั ได้้จ่่ายเงิินผลประโยชน์์และ
เงิินสินิ ไหมต่่างๆ แก่่ผู้เ�้ อาประกััน
มากกว่่า 6 แสนราย

In 2019 the Company
paid various benefits and
indemnity claims to
more than 600,000 insured

• การสร้้างความผููกพัันกัับลููกค้้าที่่�ถือื กรมธรรม์์
กรุุงเทพประกัันชีีวิติ ได้้จัดั ตั้้�ง BLA Happy Life Club สำำ�หรัับลููกค้้าและ
ครอบครััว  เพื่่อช่่วยให้้ลููกค้้ามีีความพึึงพอใจและเข้้าถึึงการวางแผนการเงิิน
และสุุขภาพได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ผ่่านโครงการและกิิจกรรมลููกค้้าต่่างๆ
ที่่�ส่่งเสริิมความสุุขของครอบครััว ความรู้้ท� างการเงิิน และการมีีสุขุ ภาพที่่�ดีโี ดย
ในปีี 2562 มีีกิจิ กรรมที่่�สนัับสนุุนการสร้้างความมั่่�นคงทางการเงิิน และการส่่ง
เสริิมสุุขภาพ ดัังนี้้�

• Building Relationships with policy holder
Bangkok Life Insurance set up the BLA Happy Life Club to enable
customers and their families to feel satisfied and appreciative of
financial and health planning efficiently through various customer
projects and activities which enhanced family happiness, financial
knowledge and good health. In 2019 the following activities
encouraging the creation of financial security and health promotion
were organized:

– การส่่งเสริิมความรู้้�ทางการเงิิน : กิิจกรรมส่่งเสริิมความรู้้�ต่่างๆ
ที่่�จััดขึ้้�น เช่่น งานมหกรรมการเงิินทั่่�วประเทศ รวมทั้้�งการให้้บริิการด้้าน
วางแผนการเงิินจากตััวแทนและที่่�ปรึึกษาการเงิินของบริิษััทรวมทั้้�งการ
จััดทำำ�นิิตยสารความรู้้เ� พื่่อให้้ลููกค้้าได้้รับั ความรู้้�ด้า้ นการเงิินและด้้านอื่่นๆ
– การส่่งเสริิมสุุขภาพ : บริิษััทจััดให้้มีีโครงการตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี
สำำ�หรัับกลุ่่�มลููกค้้าที่่�มีีคุุณสมบััติิตามที่่�กำำ�หนด และจััดทำำ�โครงการ  BLA
Every Care เพื่่อเพิ่่�มบริิการการดููแลด้้านสุุขภาพแก่่ลููกค้้า  นอกจากนี้้�
ลููกค้้ายังั ได้้สิทิ ธิิเข้้าร่่วมกิิจกรรมส่่งเสริิมสุุขภาพต่่างๆ ที่่�บริิษัทั จััดขึ้้น� เช่่น
กรุุงเทพประกัันชีีวิิตฮาร์์ฟมาราธอน หรืือเข้้าร่่วมการสััมมนากัับองค์์กร
ด้้านสุุขภาพที่่�บริิษััทร่่วมจััดกิิจกรรมต่่างๆ แก่่ลููกค้้า ในปีี 2562 บริิษััทได้้
ร่่วมกัับโรงพยาบาลพัันธมิิตรเพื่่อให้้ความรู้้�แก่่ประชาชน เช่่น

– Promotion of Financial Knowledge : Various knowledge
supplementary activities were organized by, such as the nationwide
Money Expo; financial planning services were also provided by
the Company’s agents and financial advisors along with issuing
of informative magazines to give financial and other knowledge
to customers.
– Health Promotion : The company arranged annual physical
checkup for qualified customer groups as well as organized
BLA Every Care project to augment our service of looking after
customers’ health. Furthermore, customers received the opportunity
to participate in the various health promotion activities organized by
the Company such as the Bangkok Life Assurance Half Marathon
or participated in health organization seminars arranged by the
Company for customers. In 2019, the Company participated with
partnership hospital to provide knowledge to the public; for instance

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL.
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• กรุุงเทพประกัันชีีวิิตร่่วมกัับโรงพยาบาลปิิยะเวทจััดกิิจกรรมให้้ความรู้้�
กัับสมาชิิกคลัับในการปรัับเปลี่่ย� นพฤติิกรรมและเรีียนรู้้�วิธีีิ ควบคุุมน้ำำ��ตาล
ในเลืือด ลดความเสี่่�ยงเบาหวาน และเคล็็ดลัับการดููแลสุุขภาพด้้วย
โภชนาการที่่�ถููกต้้อง
• Bangkok Life Assurance cooperated with Piyavate Hospital in
organizing activities which provided knowledge on behavioral
change together with studies on blood sugar control, reducing
risks of diabetes, and tips on healthy living through good nutrition.
• กิิ จ กรรมห่่ ว งใยใส่่ ใ จสุุ ข ภาพ โดยร่่ ว มกัั บ สุุ ข ใจบอดี้้� ฟิิ ต เวลเนส
เชิิญสมาชิิกคลัับร่่วมฟื้้�นฟููสมรรถภาพร่่างกายให้้กลัับมาแข็็งแรง และมีี
คุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้น้� ท่่ามกลางธรรมชาติิ ณ สุุขใจ บอดี้้�ฟิติ เวลเนส สระบุุรีี
• Caring for health activities: In cooperation with Sukjai Bodyfit
Wellness, invited Club members to restore their bodies to full
fitness with better quality of life in the midst of nature at Sukjai
Bodyfit Wellness, Saraburi.
บริิษัทั ส่่งเสริิมให้้มีกี ารให้้บริิการผ่่านแอปพลิิเคชััน BLA Happy Life และ
LINE Official อย่่างต่่อเนื่่อง เพื่่อก้้าวสู่่ก� ารเป็็น InsureTech อย่่างเต็็มรููป
แบบ โดยในปีี 2562 แอปพลิิเคชััน BLA Happy Life ถืือเป็็นหนึ่่�งในโครงการ
หลัักด้้านดิิจิทัิ ลั ทรานส์์ฟอร์์เมชััน (Digital Transformation) ทั้้�งนี้้� ในปีี 2562
การบริิการที่่�สะดวกและรวดเร็็วสำ�ำ หรัับลููกค้้าบนช่่องทางโมบายแอปพลิิเคชััน
(Mobile Application) และ LINE ประกอบด้้วย
1.ด้้านสิิทธิิพิิเศษและกิิจกรรมขอบคุุณลููกค้้า (CRM) ลููกค้้าสามารถแลก
รัับสิิทธิ์์�ได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลา  และสามารถติิดตามข่่าวสารกิิจกรรมสำำ�หรัับลููกค้้าที่่�
บริิษััทจััดเตรีียมให้้ หรืือเลืือกอ่่านนิิตยสารออนไลน์์ (E-magazine) รวมถึึง
บริิการผู้้�ช่่วยส่่วนบุุคคล (Personal Assistant) ที่่�ให้้บริิการ 24 ชั่่�วโมง ซึ่่�ง
ลููกค้้าสามารถกดเพื่่อใช้้บริิการเหล่่านี้้�ได้้ทุกุ ที่่�ทุกุ เวลาบนแอปพลิิเคชัันดัังกล่่าว 
2.ด้้านข้้อมููลกรมธรรม์์และบริิการแนะนำำ�แบบประกัันที่่�เหมาะสม ลููกค้้า
สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลกรมธรรม์์ของตนเองได้้ตลอดเวลาผ่่านช่่องทางโมบาย
แอปพลิิเคชััน (Mobile Application) และ LINE นอกจากนี้้� ลููกค้้าสามารถ
แจ้้งความประสงค์์ขอเปลี่่�ยนแปลงกรมธรรม์์และเรีียกร้้องสิินไหม พร้้อมทั้้�ง
ชำำ�ระเบี้้�ยประกัันปีีต่่อและสามารถตรวจสอบสถานะของการเรีียกร้้องสิินไหม
นอกจากนี้้� ยัังมีีบริิการแนะนำำ�แบบประกัันที่่�เหมาะสมให้้กัับลููกค้้าเพื่่อเพิ่่�ม
ความคุ้้�มครองตามความต้้องการของลููกค้้าแต่่ละราย
3.ด้้านการบริิการอื่่นๆ ทั้้�งด้้านข้้อมููลการติิดต่่อบริิษััท เช่่น การค้้นหา
สาขาของบริิษััท หรืือค้้นหาโรงพยาบาลคู่่�สััญญานั้้�น ลููกค้้าสามารถใช้้ช่่อง
ทางดัั ง กล่่าวในการค้้ น หาได้้ ทุุ ก ที่่� ทุุ ก เวลา  นอกจากนี้้�  ด้้ า นเอกสารนั้้� น
บริิษััทมีีบริิการดาวน์์โหลดเอกสารและแบบฟอร์์มต่่างๆ เข่่น หนัังสืือรัับรอง
การชำำ�ระเบี้้�ย เป็็นต้้น

ณ สิ้้�นปีี 2562
มีีจำำ�นวนผู้้�ใช้้งานโมบายแอปพลิิเคชััน (Mobile Application)
และ LINE จำำ�นวนประมาณ 57,000 ดาวน์์ โหลด และ 3.5 ล้้าน
ตามลำำ�ดัับ บริิษััทให้้ความสำำ�คััญต่่อการยกระดัับกระบวนการ
ดำำ�เนิินธุุรกรรมและการบริิการด้้วยนวััตกรรมและเทคโนโลยีี
สมััยใหม่่ที่่�สามารถสร้้างประสบการณ์์ที่่�ดีี และตอบโจทย์์ความ
ต้้องการที่่�แตกต่่างของลููกค้้าในแต่่ละกลุ่่�มอย่่างแท้้จริิง
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The Company promotes continuous service through BLA Happy
Life application and LINE Official in order to completely turn into
InsureTech. In 2019 BLA Happy Life application can be considered
one of the main digital transformation projects. In this respect, in
2019 services which are convenient and fast for customers on Mobile
Application and LINE consist of:
1.Customer privileges and thank-you activities (CRM): Customers
may redeem their rights anywhere and at any time and can follow
news on activities for customers which the Company has prepared
or choose to read E-magazine as well as use the Personal Assistant
service which gives 24-hour service; customers can access this
service anywhere and at any time on the stated application.
2.Information on insurance policy and advisory service
concerning appropriate insurance coverage: Customers can
always access their own insurance policy information through their
Mobile Application and LINE. Furthermore, customers may notify
their intention to alter the policy and claim indemnity as well as
make their annual premium payment and check the status of their
indemnity claim. Moreover, there is a service advising appropriate
insurance coverage for the customer supplemental according to
each customer’s requirement.
3.Other services, either concerning information for contacting the
Company such as searching for branch offices or for partnership
hospitals, these channels can be used for the search anywhere and at
any time. In addition, with respect to documents, the Company has
a download service for various documents and forms such as a
certificate of insurance premium payments, etc.

At the end of 2019, Mobile Application and LINE totaled
approximately 57,000 downloads and 3.5 million respectively.
The Company places importance on upgrading steps in
conducting transaction and service with innovation and
modern technologies which can create good experience and
actually meet the different needs of customers of each group.

• การพััฒนาศัักยภาพของตััวแทนประกัันชีีวิิต
ภายใต้้บริิบทการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�เทคโนโลยีีและนวััตกรรมเข้้ามามีีบทบาท
ในการดำำ�เนิินงานของบริิษััทอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ และส่่งผลต่่อความต้้องการ
และไลฟ์์สไตล์์ใหม่่ของตััวแทนประกัันชีีวิิต บริิษััทจึึงได้้นำำ�เทคโนโลยีีเข้้ามา
ช่่วยสนัับสนุุนการทำำ�งานของตััวแทนประกัันชีีวิิตในด้้านการจััดเก็็บและการ
นำำ�เสนอข้้อมููลต่่อลููกค้้า การเข้้าร่่วมอบรมสััมมนา และการรัับรู้้�ข่่าวสารที่่�ง่่าย
ต่่อการเข้้าถึึงมากขึ้้�น เพื่่อประโยชน์์ในการเสริิมความรู้้�และการพััฒนาทัักษะ
การให้้บริิการเชิิงลึึก ผ่่าน BLA Station Application ซึ่่�งเป็็นระบบดิิจิิทััลที่่�
ถููกพััฒนาขึ้้�นในปีี 2562 สำำ�หรัับตััวแทนประกัันชีีวิิต โดยเนื้้�อหาบางเรื่่องก็็
สามารถเข้้าถึึงได้้โดยบุุคลทั่่�วไปที่่�สนใจ

• Enhancing life insurance agents’ potentials
Under the context of operating business in which technology and
innovation play significant roles in carrying out the Company’s business
and impact the needs and new lifestyle of life insurance agents, the
Company has introduced technology to help promote the work of the
life insurance agents with respect to storing and presenting information
to customers, participating in trainings and seminars and acknowledging
information which are more easily accessible. This is for the benefit in
of supplementing the knowledge and developing skills for providing
in-depth service through BLA Station Application which is a digital
system developed in 2019 for life insurance agents. The contents of
some subjects can also be accessed by interested public in general.

จำำ�นวน MDRT
Number of MDRT

106 คน
106 persons

จำำ�นวน CFP
Number of CFP

18 คน
18 persons

จำำ�นวน TNQA
Number of TNQA

281 คน
281 persons

จำำ�นวน AFPT
Number of AFPT

95 คน
95 persons

จำำ�นวน IQA
Number of IQA

288 คน
288 persons

จำำ�นวน IP/IC
Number of IP/IC

1,404 คน
1,404 persons

การขยายฐานลููกค้้า

Expansion Of Customer Base

บริิษัทั มุ่่ง� ขยายฐานลููกค้้าใหม่่ๆ โดยการดำำ�เนิินธุุรกรรมผ่่านเทคโนโลยีีชั้้น� นำำ�
เพื่่อส่่งมอบประสบการณ์์ที่่�ดีีที่่�สุุดให้้แก่่ลููกค้้าทุุกกลุ่่�ม การดำำ�เนิินงานดััง
กล่่าวไม่่เพีี ย งช่่วยให้้ ลูู กค้้าของบริิษััท และผู้้�มีีส่่ว นได้้เสีีย สามารถเข้้าถึึง
บริิการประกัันชีีวิติ ได้้มากขึ้้น� แต่่ยัังสร้้างการเติิบโตให้้ทั้้ง� แก่่บริิษัทั และระบบ
เศรษฐกิิจของประเทศไทย

The Company aims at expanding new customer database by
conducting transaction through first-class technology in order to transmit
the best experience to every group of customers. The mentioned
operation not only will enable the Company’s customers and stakeholders
to gain access to life insurance services more readily but will create
growth both for the Company and the economy system of Thailand.

การขยายฐานลููกค้้า
ผ่่านช่่องทางดิิจิิทััลแพลตฟอร์์ม

Expansion of customer base
through digital platform

คนรุ่่น� ใหม่่นิิยมใช้้ช่่องทางดิิจิทัิ ลั ในการทำำ�ธุุรกรรมต่่างๆ มากขึ้้น� บริิษัทั จึึงได้้
พััฒนาช่่องทางขายออนไลน์์เพื่่อนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์ที่่�ตอบความต้้องการของ
คนรุ่่�นใหม่่  อาทิิ แบบประกัันสะสมทรััพย์์เพื่่อการใช้้สิิทธิิลดหย่่อนทางภาษีี
และแบบประกัันคุ้้�มครองโรคร้้ายแรง  ทำำ�ให้้สามารถตััดสิินใจทำำ�ประกัันด้้วย
ตนเองได้้ตลอด 24 ชั่่�วโมง รองรัับวิิถีีชีีวิิตของคนรุ่่�นใหม่่ ปััจจุุบัันช่่องทาง
ออนไลน์์ยังั เป็็นช่่วงเริ่่ม� ต้้นเป็็นช่่องทางที่่�เสริิมทางเลืือกให้้กับั กลุ่่ม� เป้้าหมายแต่่
คาดว่่าจะมีีการเติิบโตตามความต้้องการของคนรุ่่�นใหม่่ในอนาคต เมื่่อลููกค้้า
สามารถตััดสิินเลืือกแบบประกััน ใช้้บริิการด้้านกรมธรรม์์ ชำำ�ระเบี้้�ย และเรีียก
ร้้องสิินไหม ผ่่านระบบดิิจิิทััล

As the new generation are leaning more towards digital channels to
carry out various transactions, the Company has developed online sales
channel to present products which meet the need of the new generation
such as savings insurance plan for tax deductions and critical illness
insurance plan. This means that they can independently decide to take
out insurance coverage throughout 24 hours, resonating the lifestyle of the
new generation. Although online channel is only at its beginning stage, it
still provides an alternative channel for the target customers. We expect
this channel to grow in tandem with the needs of the future generation
when the customers can make a decision to select the insurance plan,
enjoy policy services, make premium payments and claims via a digital
system.

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL.

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
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การขยายฐานลููกค้้า
ผ่่านเครืือข่่ายพัันธมิิตร

Expansion of customer base
via partnership network

เพื่่อยกระดัับศัักยภาพและขีีดความสามารถขององค์์กร  บริิษััทได้้สร้้าง
พัันธมิิตรและเครืือข่่ายความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานภายนอกอย่่างต่่อเนื่่อง
โดยมุ่่�งหวัังว่่าความร่่วมมืือดัังกล่่าวจะสามารถเสริิมสร้้างความสามารถในการ
แข่่งขัันและช่่องทางในการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้แก่่ลููกค้้าของบริิษััทได้้

To enhance the organizational potentials and capability, the
Company has been continuously building up partnership and
cooperation network with external agencies with the expectation
that the cooperation may strengthen our competitive capability and
channel of business operations for the Company’s customers.

ช่่องทางการขายตรง ช่่องทาง
การขายผ่่านเครืือข่่ายพัันธมิิตร
และช่่องทางการขายดิิจิทัิ ลั
เพิ่่ม� ขึ้น�้ +8.1% ในปีี 2562

Direct sales channel,
Sales through partnership
network channel, and Digital
sales channel increased by
+8.1% in 2019

เทคโนโลยีีดิิจิิทััล

Digital Technology

ปััจจุุบัันเทคโนโลยีีดิิจิิทััลมีีบทบาทสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจและ
สร้้างความได้้เปรีียบในเชิิงการแข่่งขััน บริิษััทได้้กำำ�หนดนโยบาย Digital
Transformation เพื่่อพััฒนาด้้านดิิจิทัิ ลั ผ่่านการสร้้างแพลตฟอร์์มดิิจิทัิ ลั แบบ
ครบวงจร ตลอดจนสร้้างระบบนิิเวศด้้านการประกัันชีีวิิตเพื่่อยกระดัับการให้้
บริิการประกัันชีีวิิตและการก้้าวสู่่�สัังคมไร้้กระดาษในอนาคต
เพื่่อให้้การนำำ�เทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั มาประยุุกต์์ใช้้ในองค์์กร สามารถตอบสนอง
กลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิจิ ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ทั้้�งในด้้านการดำำ�เนิินงาน และ
การใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููลในด้้านต่่างๆ เพื่่อรองรัับการเปลี่่ย� นแปลงของภาวะ
แวดล้้อมการประกอบธุุรกิิจและพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
รวมถึึงช่่วยสนัับสนุุนธุุรกิิจใหม่่ๆ ที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคต ซึ่่�งจะส่่งผลให้้ธุุรกิิจ
สามารถแข่่งชัันและเติิบโตได้้อย่่างยั่่ง� ยืืน บริิษัทั จึึงได้้มีกี ารวางแผนการพััฒนา
โครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านดิิจิิทััลเพื่่อรองรัับกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินงานของบริิษััท
ทั้้�งในระยะสั้้�นและในระยะยาว โดยมีีระยะเวลาการดำำ�เนิินการตามแผนงาน
3 ปีี ตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2562 – 2564
แผนงานด้้านดิิจิิทััลนี้้�แบ่่งออกเป็็น 7 ส่่วน โดยเริ่่�มตั้้�งแต่่การวางรากฐาน
ของระบบงานที่่�เกี่่�ยวข้้องไปจนถึึงการพััฒนาบุุคลากรในองค์์กร ได้้แก่่

Presently digital technology plays an important role in business
operations and creates a competitive edge. The Company has
formulated the Digital Transformation policy in order to digitally
develop through the creation of one-stop service digital platform
as well as an ecosystem for life insurance to enhance life insurance
service and move towards a paperless society in the future.
In order for the application of digital technology in the organization
to fulfil business operation strategy efficiently both in respect
of operation, for the use of various information to support the
changes of the changed business operation environment and
changed consumer behaviors, and for the endorsement of emerging
businesses of the future which will result in the businesses being
competitive and growing sustainably, the Company therefore plans
to develop the basic digital structure to support the strategy of
the Company’s operation both short-term and long-term, with an
operational duration for the plan of 3 years from 2019-2021.
This digital plan is divided into 7 parts, starting from laying down
the foundation of related work systems up till until development of
the personnel in the organization, as follows:

1.การวางรากฐานระบบการจััดการข้้อมููล
ซึ่่�งเป็็นการพััฒนาระบบคลัังข้้อมููลและเครื่่องมืือที่่�ใช้้จััดการรููปแบบรวมถึึง
การรัับ-ส่่งข้้อมููลที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่อรองรัับการทำำ�งานในเชิิง
วิิเคราะห์์ (Data Management Foundation)
2.ติิดตามและวิิเคราะห์์พฤติิกรรมการใช้้งานแพลตฟอร์์มออนไลน์์
เพื่่อนำำ�มาพััฒนาปรัับปรุุงระบบและรููปแบบการแสดงผลที่่�สอดคล้้องและ
รองรัับกัับความต้้องการของผู้้�ใช้้งาน (Tracking Online Data)
3.วางกลยุุทธ์์การตลาดแบบเฉพาะเจาะจงโดยวิิเคราะห์์จากเส้้นทาง
ของผู้้�บริิโภค
เพื่่อสามารถนำำ�เสนอข้้อมููลต่่างๆ  ที่่�ตรงกัับความสนใจ และมอบประสบการณ์์
ที่่�ดีีให้้แก่่ลููกค้้าและผู้้�มุ่่�งหวััง (Personalized Customer Journey)
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1.Data Management Foundation:
This is a development of the Data Warehouse and equipment which
are used to manage the format including the receiving-transmitting
of information which is suitable and efficient in order to support the
analytical work.
2.Tracking Online Data:
This will be used to develop and improve the system and display format
which meet and support the users’ requirement.
3.Personalized Customer Journey:
This can be used to present various information which matches the

4.นำำ�ปััญญาประดิิษฐ์์เข้้ามาใช้้ในระบบงาน
เพื่่อใช้้ในการวิิเคราะห์์ประเมิินผลข้้อมููล ตลอดจนช่่วยรองรัับงานด้้านการ
บริิการ (AI Projects for Backend)
5.ปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการทำำ�งานในองค์์กรอย่่างมีีกลยุุทธ์์
โดยใช้้เทคโนโลยีีเข้้าช่่วยเพื่่อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ รวมถึึงการอบรมบุุคลากรใน
องค์์กรเพื่่อสร้้างความเข้้าใจและเสริิมทัักษะการทำำ�งานในรููปแบบใหม่่ (Digital
Transformation and AI Training)
6.สร้้างทีีมงานที่่�มีีความรู้้�ความสามารถในด้้านการใช้้ข้อ้ มููลในเชิิงวิิเคราะห์์
เพื่่อพััฒนาและขัับเคลื่่อนเทคโนโลยีีในองค์์กร (Build an In-house Team)
7.พััฒนากลยุุทธ์์การดำำ�เนิินงานของบริิษัทั โดยใช้้เทคโนโลยีีมาช่่วยรองรัับ
ตลอดจนการสื่่อสารที่่�เป็็นไปในทิิศทางเดีียวกัันทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร
เพื่่อการขัับเคลื่่อนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ (Develop an AI Strategy and
Develop Internal and External Communications)

ในปีี 2562 ที่่�ผ่่านมา บริิษััทได้้มีีการเตรีียมงานในส่่วนของโครงสร้้างระบบ
และได้้จััดตั้้�งหน่่วยงานด้้านดิิจิิทััลเทคโนโลยีีและคณะทำำ�งานด้้านพััฒนา
แพลตฟอร์์ม เพื่่อวางโครงสร้้างและพััฒนาระบบการทำำ�งานดิิจิทัิ ลั ที่่เ� ชื่่อมโยงกััน
ประกอบด้้วย

customer’s interest and provide good experience to customers and
prospects.
4.AI Projects for Backend:
This is used for data analysis and evaluation as well as services support.
5.Digital Transformation and AI Training:
Technology is used to increase efficiency as well as training personnel
in the organization in order to create understanding and build up skills
for working under the new format.
6.Build an in-house Team:
Build an in-house team which is adept at using analytical information
to develop and bring technology into play in the organization.
7.Develop an AI Strategy and Develop Internal and External
Communications:
Ensure that internal and external communication takes the same
direction to enhance efficiency in operation.
Throughout 2019, the Company had made preparations for the
structure of the system and set up a digital technology unit and a
platform development committee to lay down the structure and develop
the digital work system which are in sync. These of the following:

ระบบการขายดิิจิิทััล

Digital Sales System

บริิ ษัั ท เล็็ ง เห็็ น ถึึ ง ความสำำ� คัั ญ ของการสร้้ า งแพลตฟอร์์ ม เพื่่ อ ให้้ ลูู กค้้ า
สามารถหาข้้อมููลผลิิตภััณฑ์์ เปรีียบเทีียบราคา ไปจนถึึงสามารถซื้้�อผลิิตภััณฑ์์
ผ่่านช่่องทางออนไลน์์ได้้ จึึงสร้้างสรรค์์ระบบ SmartInsured ขึ้้�น ลููกค้้า
สามารถเลืือกดููข้้อมููลผลิิตภััณฑ์์ที่่�ตรงกัับความต้้องการของตนเอง และมีี
เครื่่องมืือช่่วยคำำ�นวณภาษีีเพื่่อแนะนำำ�ผลิิตภััณฑ์์ที่่�เหมาะสมกัับผู้้�ที่่�ต้้องการ
วางแผนภาษีีอีีกด้้วย นัับเป็็นบริิษััทแรกในประเทศไทยที่่�สามารถเสนอขาย
ผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิตผ่่านช่่องทางออนไลน์์ได้้อย่่างเต็็มรููปแบบครบถ้้วน
กระบวนการขายเพื่่อตอบรัับผู้้�บริิโภคในยุุคดิิจิิทััล ซึ่่�งลููกค้้าสามารถเข้้า
ถึึงข้้อมููลผลประโยชน์์ความคุ้้�มครอง เงื่่อนไขการรัับประกัันและข้้อยกเว้้น
ความคุ้้�มครอง และคำำ�นวณเบี้้�ยประกัันภััยได้้ด้้วยตนเอง ซึ่่�งถืือได้้ว่่าเป็็น
ความโปร่่งใสที่่�ลููกค้้าจะได้้รัับก่่อนที่่�จะพิิจารณาตััดสิินใจทำำ�ประกััน โดยทุุก
กระบวนการตั้้�งแต่่การเลืือกแบบประกัันภััย การชำำ�ระเงิิน และการรัับมอบ
กรมธรรม์์ สามารถดำำ�เนิินการได้้บนแพลตฟอร์์มออนไลน์์ทั้้�งหมด เป็็นการ
ลดการใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิได้้ด้้วยวิิธีีหนึ่่�ง
ช่่องทางขายออนไลน์์ของบริิษััทได้้มีีการพััฒนาปรัับปรุุงกระบวนการซื้้�อ
ประกัันออนไลน์์อย่่างต่่อเนื่่อง เพื่่อให้้ลููกค้้ามีีความสะดวกมากยิ่่�งขึ้้�น มีี
กระบวนการตรวจสอบยืืนยัันตััวตนทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-KYC) ที่่�น่า่ เชื่่อถืือ
รวมถึึงการพััฒนาปรัับปรุุงให้้ลููกค้้าได้้รับั ประสบการณ์์การใช้้งานที่่�ดีแี ละรองรัับ
การเข้้าถึึงได้้ด้ว้ ยอุุปกรณ์์ที่่ห� ลากหลาย เช่่น สมาร์์ทโฟน แท็็บเล็็ต เป็็นต้้น

The Company foresees the importance of building a platform
where customers can find product information, compare prices and
even buy products via online channel. We have, therefore, created
the Smartinsured system; customers can choose to study product
information which corresponds to their own needs. There is also a
tax calculating tool which leads to an introduction of the product
suitable for those who engage in a tax planning. We are the first
company in Thailand which can offer life insurance product via online
channel as a full-service sales process to respond to consumers
of the digital age. Customers can access information concerning
benefits, coverage, insurance underwriting conditions and coverage
exclusions, and calculate insurance premium by themselves which
can be considered a transparency which customer will obtain before
they consider and decide to take out insurance. Every process from
selection of coverage plan, payment and acceptance of policy can
entirely be carried out on the online platform which is one way of
reducing the use of natural resources.
The Company’s online sales channel has been developed, and
continuous improvements have been carried out in order to make
it more convenient for customers to buy online insurance. There
is a reliable process which verifies identify through e-KYC or
electronic Know Your Customer technology. Also development and
improvements ensure that customers receive good experience in
using this channel where access is supported by various devices
such as Smartphone, Tablet, etc.
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ส่่วนแบ่่งตลาดเบี้้�ยรัับใหม่่
ช่่องทางออนไลน์์ ปีี 2562
เท่่ากัับ 9.5%

Market share of
new Premium payment
through online channels
in 2019 equaled 9.5%

ระบบการให้้บริิการดิิจิิทััล

Digital Service System

นอกเหนืือจากการให้้บริิการผ่่านช่่องทางดิิจิิทััลที่่�ลููกค้้าสามารถดำำ�เนิิน
การด้้านธุุรกรรมต่่างๆ ด้้วยตนเองแล้้ว  บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการติิดตั้้�ง Data
Warehouse พร้้อมทั้้�งเพิ่่�มเติิมและแก้้ไขข้้อมููลในฐานข้้อมููลให้้เป็็นข้้อมููล
ที่่�ถููกต้้องและเป็็นปััจจุุบัันเพื่่อให้้หน่่วยงานต่่างๆ สามารถดึึงข้้อมููลไปใช้้ได้้
อย่่างสะดวกรวดเร็็ว  นอกจากนี้้� โครงการดัังกล่่าวยัังมีีแผนต่่อยอดในเรื่่อง
การป้้องกัันการทุุจริิตของการเรีียกร้้องสิินไหม การพิิจารณารัับประกัันแบบ
Automated Underwriting ที่่�ระบบสามารถรัับประกัันและออกเลขกรมธรรม์์
ได้้อย่่างรวดเร็็วหากเป็็นไปตามเงื่่อนไขการพิิจารณารัับประกัันที่่�กำำ�หนด โดย
ขั้้�นตอนทั้้�งหมดไม่่ต้้องผ่่านผู้้�พิิจารณา รวมไปถึึงการนำำ�ข้้อมููลไปใช้้ในงาน
คณิิตศาสตร์์ประกัันภััย เพื่่อให้้นัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยสามารถดึึงข้้อมููล
มาใช้้ได้้อย่่างถููกต้้องและรวดเร็็ว 
ในปีี 2562 บริิษัทั ผ่่านการรัับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ด้้านการ
บริิหารจััดการความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศ หรืือ Information Security
Management System เป็็นครั้้�งที่่� 2 ซึ่่�งครอบคลุุมในเรื่่องของการบริิหาร
งานและการดำำ�เนิินงานของศููนย์์คอมพิิวเตอร์์หลัักและศููนย์์คอมพิิวเตอร์์
สำำ�รอง การพััฒนาซอฟต์์แวร์์ในธุุรกิิจประกัันชีีวิิต การดำำ�เนิินงานของสาย
ประกัันชีีวิิตและประกัันกลุ่่�ม การดำำ�เนิินงานของสาขาทั่่�วประเทศ ให้้มีีความ
ปลอดภััยด้้านการจััดเก็็บระบบฐานข้้อมููล และการปกป้้องข้้อมููลของลููกค้้าจาก
ภััยคุุกคามทางโลกไซเบอร์์

Besides providing service through digital channel by which
customers can carry out transactions by themselves, the Company
has proceeded to install a Data Warehouse along with adding and
correcting information in the database so that it is accurate and
current allowing various internal departments to retrieve the data
for convenient and speedy usage. Furthermore, there is a plan to
extend this project to include prevention of insurance fraud as well
as automatic underwriting in which the system can approve an
insurance application and issue the policy number quickly if it meets
the stipulated underwriting conditions. All these steps require no
further human consideration. Also, the data will be used in Actuarial
work so that the Actuary may retrieve the data for accurate and
speedy usage.
In 2019, the Company was awarded the ISO/IEC 27001:2013
Certification in the field of Information Security Management System
for the 2nd time which includes management and operation of the
main computer center and the reserved computer center, software
development in life insurance business, operation of life insurance
and group insurance, operation of branch offices nationwide, so
that there is database storage security and protection of customer
data from cyber threats.
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การบริิหารจััดการภาพลัักษณ์์องค์์กร

Managing the Organization’s Image

สิ่่� ง ที่่� ธุุ รกิิ จต้้ อ งเผชิิ ญ คืื อ ผลกระทบจากการแข่่งขัั น ทางธุุ รกิิ จ  ความ
เปลี่่�ยนแปลงและเหตุุการณ์์ต่่างๆ   บริิษััทจึึงต้้องพััฒนาความสามารถใน
การรัับมืือต่่อการเปลี่่�ยนแปลงต่่างๆ ชื่่อเสีียงและภาพลัักษณ์์ขององค์์กรเป็็น
สิ่่�งที่่�บริิษััทให้้ความสำำ�คััญและเป็็นหนึ่่�งในยุุทธศาสตร์์ที่่�จะใช้้ในการรัับมืือการ
เปลี่่�ยนแปลงต่่างๆ ทางธุุรกิิจ ชื่่อเสีียงขององค์์กรช่่วยให้้เกิิดความเชื่่อมั่่�นใน
แบบประกัันของบริิษัทั และช่่วยให้้เกิิดความรู้้�สึกึ ผููกพัันระหว่่างลููกค้้ากับั บริิษัทั
ชื่่อเสีียงและภาพลัักษณ์์เป็็นสิ่่ง� ที่่�ปรากฏในใจลููกค้้ากลุ่่ม� เป้้าหมายที่่�เกี่่ย� วข้้อง
ในแผนการจััดการทางกลยุุทธ์์ (Strategic Management) ของบริิษััท
ผู้้�บริิหารได้้กำำ�หนดให้้มีีการประเมิินและตรวจสอบชื่่อเสีียงและภาพลัักษณ์์
ของบริิษััท ทััศนคติิและความคิิดเห็็นของลููกค้้า  กลุ่่�มเป้้าหมาย และผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีียต่่างๆ เพื่่อใช้้ในการพััฒนาแผนการดำำ�เนิินการในการสื่่อสารเพื่่อคุุณค่่า
ของภาพลัักษณ์์บริิษััท จากการศึึกษาในปีี 2561 พบว่่าประชาชนกว่่า 99%
รู้้�จัักกรุุงเทพประกัันชีีวิิต ในขณะที่่� 36% ให้้กรุุงเทพประกัันชีีวิิตเป็็นตรา
สิินค้้าที่่�รู้้�สึึกชื่่นชอบ

What a business must face is the impact from business
competition, various changes and situations. The company must
therefore enhance its ability to cope with various changes. The
organization’s reputation and image is the thing which the Company
places importance on and is one of the strategies used to deal with
the various changes in business. The organization’s reputation helps
create trust in our insurance products as well as helps create a
feeling of attachment between customers and Company as reputation
and image appear in the mind of the concerned target customer
group.
In the Company’s Strategic Management, the management has
stipulated that there be assessment and checking of reputation
and image of the Company, attitude and opinions of various
customers, target groups and stakeholders which will be used in
the development of our communication action plan for the value of
the Company’s image. The study in 2018 showed that more than
99% of the people knew of Bangkok Life Assurance while 36%
viewed Bangkok Life Assurance as a brand they appreciated.

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL.

ดััชนีีชี้้�วััด ปีี 2561 (ไตรมาส 2)
2018 Index (2nd quarter)

สััดส่่วนของผู้้�ตอบ
Proportion of Respondents

การรู้้�จัักกรุุงเทพประกัันชีีวิิต
Knowledge of Bangkok Life
Assurance

99%

การเป็็นแบรนด์์ที่่�ชื่่�นชอบ
Appreciated Brand

36%

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
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ในปีี 2562 บริิษัทั จึึงได้้ดำำ�เนิินการวิิจัยั เพื่่อใช้้ในการวางแผนการสร้้างความ
แข็็งแกร่่งด้้านชื่่อเสีียงและภาพลัักษณ์์ของบริิษััทตามแผนยุุทธศาสตร์์  โดย
พบว่่าในมุุมมองของกลุ่่ม� เป้้าหมายบริิษัทั มีีจุุดเด่่นที่่�เป็็นบริิษัทั ที่่�มีีความมั่่�นคง
ยาวนาน มีีความเชี่่�ยวชาญในเรื่่องการเงิินการประกัันภััย มีีสาขาที่่�ครอบคลุุม
ทั่่�วประเทศ มีีบริิการที่่�ดีีจากตััวแทนประกัันชีีวิิตและที่่�ปรึึกษาการเงิินของ
บริิษััท และเป็็นบริิษััทที่่�จ่่ายค่่าสิินไหมได้้ง่่ายไม่่มีีปััญหา  อย่่างไรก็็ตามกลุ่่�ม
เป้้าหมายบางส่่วนยัังมีีความสัับสนในการแยกกรุุงเทพประกัันชีีวิิตจากกลุ่่�ม
ธุุรกิจิ การเงิิน และในบางพื้้�นที่่�มีคี วามรู้้�จักั บริิษัทั ค่่อนข้้างต่ำำ��เมื่่อเทีียบกัับบริิษัทั
ประกัันชีีวิติ ขนาดใหญ่่อื่่นๆ  ซึ่่ง� บริิษัทั ได้้นำำ�ผลการศึึกษานี้้�ไปใช้้ในการวางแผน
ยุุทธศาสตร์์ในการสร้้างภาพลัักษณ์์ต่่อไป
สำำ�หรัับปีี 2562 บริิษัทั ได้้กำำ�หนดแผนการสื่่อสารเพื่่อสนัับสนุุนแนวทางการ
ดำำ�เนิินธุุรกิจด้
ิ า้ นประกัันสุุขภาพ  ซึ่่ง� บริิษัทั ได้้เปิิดตััวแบบประกัันสุุขภาพใหม่่ๆ
เพื่่อให้้ครอบคลุุมความต้้องการของลููกค้้าทุุกกลุ่่�ม และได้้พััฒนาโครงการ 
BLA Every Care เพื่่อเพิ่่�มบริิการด้้านสุุขภาพแก่่ผู้้�ถืือกรมธรรม์์สุุขภาพของ
บริิษััท บริิษััทจึึงได้้ทำำ�การสื่่อสารเพื่่อสร้้างความรัับรู้้�ในแบบประกัันสุุขภาพ
ใหม่่ บีีแอลเอ เพรสทีีจ  เฮลธ์์ (BLA Prestige Health) รวมทั้้�งการเข้้าร่่วม
ในกิิจกรรมทางการเงิินต่่างๆ อย่่างต่่อเนื่่อง เพื่่อเสริิมสร้้างภาพลัักษณ์์ความ
เป็็นผู้้�เชี่่�ยวชาญในการให้้คำำ�ปรึึกษาด้้านการวางแผนการเงิิน
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In 2019 the Company organized a survey for use in planning the
creation of strong Reputation and Image of the Company as per our
Strategic Plan. It was found that according to the points of view of
the target group, the Company’s strength lay in our long established
stability, our expertise with respect to finance and insurance, our
nationwide branch offices, the good services given by the Company’s
life insurance agents and financial advisors, and is a Company which
reimburses the indemnity easily and without problem. Nevertheless,
part of the target group were still confused about separating Bangkok
Life Assurance from the financial business group, and in some areas
there was quite low knowledge of the Company compared to other
large-size life assurance companies. The Company used the result of
the survey for further Strategic Plan in creating image.
As for 2019, the Company had specified communication plan to
support our way of operating our health insurance. The Company has
launched some new health insurance plans to cover the requirement
of every group of customers and have developed the BLA Every Care
project to increase health service for holders of the Company’s health
policies. The Company, therefore, communicated to create knowledge
in a new health insurance plan, BLA Prestige Health, as well as
continuously participated in various financial activities in order to create
an image of being an expert in providing financial planning advice.

เป้้าหมาย SDGs
SDGs GOALS

มุ่งสู่การเป็น...
DRIVING TOWARDS
BEING…

องค์์กรที่่�ให้้ความสำำ�คััญ
กัับการลงทุุนอย่่างยั่่�งยืืน

An Organization Places importance
on sustainable investments

เสีียงสะท้้อนจากสัังคม
“สัังคมคาดหวัังให้้นักั ลงทุุนสถาบัันมีีส่่วนร่่วมสนัับสนุุนการ
พััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานของประเทศไทย และให้้ความสำำ�คััญ
กัับการลงทุุนในธุุรกิจที่่
ิ ส� ร้้างผลกระทบเชิิงบวกต่่อสัังคมและ
สิ่่ง� แวดล้้อม”

ประเด็็นความ
ยั่่ง� ยืืนที่สำ�่ �คั
ำ ญ
ั
• การลงทุุนในกองทุุนรวมโครงสร้้างพื้้�นฐานเพื่่ออนาคต
ประเทศไทย
• การลงทุุนในหุ้้�นยั่่�งยืืน (THSI) และกองทุุนรวมหุ้้�น
ธรรมาภิิบาลไทย
• การลงทุุนในตราสารหนี้้�สีีเขีียวของบริิษััทที่่�ประกอบ
ธุุรกิิจพลัังงานสะอาด (Green Bond Investment)

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL.

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)

Social Feedback
“Society expects institutional investors to
help support the development of Thailand’s
infrastructure and give importance to investing
in business which creates positive impacts on
society and environment.”

Significant
Sustainability Aspects
• Thailand Future Fund (TFFIF) investment
• Thailand Sustainability Investment
(THSI) and Thai CG Fund Investment
• Green Bond Investment
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การลงทุุนอย่่างยั่่ง� ยืืน คืือการลงทุุนโดยพิิจารณาผลกระทบรอบด้้าน ซึ่ง่� นอกจาก
จะคำำ�นึึงถึึงผลตอบแทนที่่จ� ะได้้รับั และความสามารถในการทำำ�กำำ�ไรของธุุรกิจิ แล้้ว
ยัังต้้องคำำ�นึึงถึึงผลกระทบด้้านสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และธรรมาภิิบาลที่่ดี� ด้ี ว้ ย โดยท้้าย
ที่่สุ� ดุ ปััจจัยั เหล่่านี้้�ก็จ็ ะส่่งผลให้้บริิษัทั สามารถเติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืน ปััจจุบัุ นั นัักลงทุุน
โดยเฉพาะนัักลงทุุนสถาบัันและนัักลงทุุนต่่างประเทศให้้ความสำำ�คััญกัับการลงทุุนใน
บริิษัทั ที่่มี� แี นวทางการดำำ�เนิินธุุรกิจที่่
ิ น่� า่ เชื่อ่ ถืือและเป็็นไปเพื่่อความยั่่ง� ยืืนทั้้ง� ของกิิจการ
และสัังคมโดยรวมมากขึ้้น� โดยคาดหวัังว่่าบริิษัทั ที่่ล� งทุุนไปนั้้น� จะสามารถดำำ�เนิินธุุรกิจิ
และมีีผลกำำ�ไรอย่่างยั่่ง� ยืืน มีีธรรมาภิิบาล และมีีส่่วนร่่วมในการส่่งเสริิมและพััฒนา
สัังคมตลอดจนสามารถสร้้างผลตอบแทนทางการลงทุุนได้้อย่่างเหมาะสมในระยะยาว
สำำ�หรัับการลงทุุนของบริิษัทั ซึ่่ง� ดำำ�เนิินธุุรกิจิ ประกัันชีีวิติ  มีีการลงทุุนโดยนำำ�เงิินที่่�
ได้้รับั จากผู้้�ถือื กรมธรรม์์ไปลงทุุนอย่่างเหมาะสมเพื่่อให้้ได้้ผลตอบแทนที่่ส� อดคล้้องกัับ
ภาระผลประโยชน์์ที่่จ� ะต้้องจ่่ายคืืนให้้ผู้�ถื้ อื กรมธรรม์์ในอนาคต บริิษัทั ประกัันชีีวิติ จึึง
มีีภาระหน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบต่่อภาระผููกพัันในระยะยาวที่่�มีต่่ี อผู้้�ถือื กรมธรรม์์
ดัังนั้้น� นโยบายการลงทุุนจึึงยึึดหลัักความมั่่น� คงทางการเงิินเป็็นสำำ�คััญตลอดจนต้้อง
มีีความระมััดระวััง และความรัับผิิดชอบในการลงทุุน
บริิษัทั กรุุงเทพประกัันชีีวิติ เล็็งเห็็นความสำำ�คััญที่่เ� พิ่่�มมากขึ้้น� ต่่อแนวคิิดการลงทุุน
อย่่างยั่่ง� ยืืน และเชื่อ่ มั่่น� ว่่าแนวคิิดดัังกล่่าวจะส่่งผลให้้บริิษัทั ได้้รับั ผลตอบแทนที่่�
เหมาะสมจากการลงทุุน ขณะเดีียวกัันก็็สามารถลดความผัันผวนจากการลงทุุนใน
ระยะยาวและยัังก่่อให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อสัังคมส่่วนรวมที่่เ� ราใช้้ชีวิี ติ และดำำ�เนิินธุุรกิจิ อยู่่�
ดัังนั้้น� บริิษัทั จึึงได้้เพิ่่�มความสำำ�คััญในการพิิจารณาปััจจัยั ด้้านสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และ
ธรรมาภิิบาล ร่่วมไปกัับปััจจัยั พื้้�นฐานต่่างๆ ของบริิษัทั ที่่จ� ะเข้้าลงทุุน เพื่่อให้้มั่่น� ใจได้้ว่่า
หลัักทรััพย์์ที่่จ� ะลงทุุนนั้้น� มีีปัจจั
ั ยั พื้้�นฐานที่่เ� หมาะสม มีีธรรมาภิิบาลในการดำำ�เนิินธุุรกิจ 
ิ
สร้้างผลกระทบเชิิงบวกต่่อสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม โดยบริิษัทั ได้้มีกี ารลงทุุนในกองทุุน
รวมโครงสร้้างพื้้�นฐานเพื่่ออนาคตประเทศไทย กองทุุนรวมหุ้้�นธรรมาภิิบาลไทย และ
ตราสารหนี้้สี� เี ขีียวของบริิษัทั ที่่ป� ระกอบธุุรกิจิ พลัังงานสะอาด มีีรายละเอีียด ดัังนี้้�

การลงทุุนในกองทุุนรวมโครงสร้้างพื้้�นฐานเพื่่ออนาคตประเทศไทย

จากนโยบายในการพััฒนาประเทศที่่�มีีความจำำ�เป็็นและต้้องดำำ�เนิินการ
อย่่างเร่่งด่่วนหลายโครงการ โดยเฉพาะกิิจการโครงสร้้างพื้้�นฐาน เพื่่อรองรัับ
การขยายตััวของเมืืองและการเติิบโตทางเศรษฐกิิจในประเทศ ซึ่่�งล้้วนเป็็น
โครงการขนาดใหญ่่ที่่�ใช้้เงิินลงทุุนสููง ที่่�ผ่่านมาภาครััฐเลืือกใช้้แหล่่งเงิินทุุน
จากการกู้้�ยืืมเงิินเป็็นหลัักทำำ�ให้้หนี้้�สาธารณะเพิ่่�มขึ้้�น รััฐบาลจึึงต้้องบริิหาร
จััดการภาระการคลัังเหล่่านี้้�ควบคู่่�กัับการลงทุุนพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานของ
ประเทศในขณะเดีียวกััน การระดมทุุนผ่่านกองทุุนรวมโครงสร้้างพื้้�นฐานเพื่่อ
อนาคตประเทศไทยจึึงถืือกำำ�เนิิดขึ้้�นเพื่่อเป็็นส่่วนสำำ�คััญในการพััฒนากิิจการ
โครงสร้้างพื้้�นฐานและการยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของประชาชน บริิษััทได้้
เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญในการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานของประเทศ การ
บริิหารหนี้้�ของภาครััฐ และการยกระดัับคุุณภาพชีีวิติ ของประชาชน จึึงได้้ร่่วม
ลงทุุนในกองทุุนรวมโครงสร้้างพื้้�นฐานเพื่่ออนาคตประเทศไทยตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้น
กองทุุนในวัันที่่� 30 ตุุลาคม 2561 ต่่อเนื่่องถึึงปััจจุุบััน
การลงทุุนในหุ้้�นยั่่�งยืืน (THSI) และกองทุุนรวมหุ้้�นธรรมาภิิบาลไทย
จากที่่�บริิษััทเล็็งเห็็นความสำำ�คััญของแนวคิิดการลงทุุนอย่่างยั่่�งยืืน ดัังนั้้�น
การวิิเคราะห์์การลงทุุนของบริิษัทั  จึึงได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับการวิิเคราะห์์ความ
ยั่่ง� ยืืนของบริิษัทั ที่่�จะเข้้าลงทุุน โดยได้้ลงทุุนในบริิษัทั ที่่�อยู่่ใ� นรายชื่่อหุ้้�นยั่่ง� ยืืนที่่�
จััดทำำ�โดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ซึ่่�งได้้คััดเลืือกบริิษััทจดทะเบีียน
ที่่�มีกี ารดำำ�เนิินธุุรกิจิ โดยคำำ�นึึงถึึงสิ่่�งแวดล้้อม มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม และ
การบริิหารงานตามหลัักธรรมาภิิบาล โดยบริิษััทที่่�ได้้รัับการคััดเลืือกให้้อยู่่�ใน
รายชื่่อหุ้้�นยั่่�งยืืนถืือได้้ว่่าเป็็นบริิษัทั ที่่�มีศัี กั ยภาพในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ และพร้้อม
รัับความเปลี่่ย� นแปลงที่่�จะเกิิดขึ้้น� ในอนาคต นอกจากนี้้�บริิษัทั ยัังมีีการลงทุุนใน
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Sustainable investment means investments which take into account
the all-around impacts; that is, apart from considering the result
to be received and the profit-making capability of the business,
social, environmental and good governance impacts also have to be
considered, as finally these factors will affect the sustainable growth of
the Company. Presently, investors, especially institutional investors and
foreign investors, place more importance on investing in companies
which have trends in carrying out their business credibly and for the
sustainability of both their business and society on the whole because
they expect the companies they have invested in to be able to carry
out business with sustainable profit, with good governance, and to
take part in supporting and developing society as well as be able
to create returns on their investment appropriately in the long run.
With respect to investments by companies which operate life
insurance business, the investment involves investing money obtained
from policyholders appropriately in order to get returns which are
consistent with the benefit obligations which have to be paid back to
policyholders in the future. Life insurance companies therefore have
the obligation and responsibility for the long-term commitment made
to policyholders. Therefore, the investment strategy must adhere to the
principle of financial security as a priority together with caution and
responsibility in the investment.
Bangkok Life Assurance foresees the increased importance of
sustainable investment concept and believe that this concept will result
in the Company receiving appropriate returns from the investment
and at the same time can reduce the fluctuation from the long-term
investment. This will also create benefits to society at large where
we are living and operating our business. Therefore, the Company is
placing more importance on considering the social, environmental and
good governance factors as well as the various basic factors of the
companies which we will invest in to make sure that the assets we
are investing in have suitable basic factors, with good governance in
their business operation which creates positive impacts to society and
environment. In this respect, the Company has invested in the Thailand
Future Fund (TFFIF), Thai CG Fund and the Green Bond Investment
as per the following details:
Thailand Future Fund (TFFIF) Investment
There are many country development policies which are essential
and urgently need to be carried out especially infrastructure projects
to support city expansion and the country economic growth, all of
which are mega projects requiring high investments. During the past,
the sources of funds principally chosen by the public sector were loans
which resulted in increased public debts. The government therefore
had to manage these fiscal burdens and simultaneously invest in
developing the country’s infrastructure. Raising money through Thailand
Future Fund (TFFIF) was thereby established as an important part in
the development of infrastructure activities as well as raising the quality
of life of the public. The Company sees the importance in developing
the country’s infrastructure, in public debt management, and in raising

กองทุุนรวมหุ้้�นธรรมาภิิบาลไทย ซึ่่ง� เป็็นกองทุุนที่่�มีกี ารลงทุุนในตราสารทุุนของ
บริิษััทที่่�มีีการกํํากัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ดำำ�เนิินงานอย่่างโปร่่งใส มีีแนวทางการ
บริิหารความเสี่่�ยงที่่�ชััดเจน รวมถึึงบริิษััทที่่�ได้้รัับการรัับรองเป็็นสมาชิิกแนว
ร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน (CAC) มีี
การจััดอัันดัับ CG Scoring ของสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
โดยบริิษัทั ได้้ลงทุุนในกองทุุนรวมหุ้้�นธรรมาภิิบาลไทยซึ่ง่� บริิหารโดยบริิษัทั หลััก
ทรััพย์์จััดการกองทุุนรวมในประเทศ ตั้้�งแต่่ปีี 2561 ต่่อเนื่่องถึึงปััจจุุบััน

การลงทุุนในตราสารหนี้้�สีีเขีียวของบริิษััทที่่�ประกอบธุุรกิิจ
พลัังงานสะอาด (Green Bond Investment)

จากที่่�ความต้้องการในใช้้พลัังงานทดแทนและพลัังงานสะอาดทั้้�งในระดัับ
โลกและระดัับประเทศมีีแนวโน้้มสููงขึ้้�นและการสนัับสนุุนจากภาครััฐ ผนวก
กัับการพััฒนาการของเทคโนโลยีีที่่�ช่่วยให้้การผลิิตพลัังงานหมุุนเวีียนเป็็น
ไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�นควบคู่่�ไปกัับต้้นทุุนการผลิิตที่่�ลดต่ำำ��ลง ส่่งผล
ให้้ภาคเอกชนสนใจเข้้ามาลงทุุนในธุุรกิิจพลัังงานสะอาดเพิ่่�มมากขึ้้�น และ
เนื่่องจากการลงทุุนทางด้้านพลัังงานมัักต้้องการเงิินลงทุุนที่่�สููง ภาคเอกชน
จึึงได้้ระดมทุุนผ่่านการออกตราสารหนี้้� โดยตราสารหนี้้�ที่่�ออกเพื่่อระดมทุุน
ไปใช้้ในโครงการที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมจะมีีชื่่อเรีียกโดยเฉพาะว่่าตราสาร
หนี้้�สีีเขีียว หรืือ Green Bond ซึ่่�งมีีคุุณลัักษณะเหมืือนกัับตราสารหนี้้�ทั่่�วไป
บริิษัทั ได้้สนัับสนุุนธุุรกิจที่่
ิ เ� ป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมผ่่านการลงทุุนในตราสารหนี้้�
สีีเขีียว หรืือ Green Bond ของกลุ่่�มพลัังงานทางเลืือกที่่�เป็็นพลัังงานสะอาด
และเป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม เช่่น พลัังงานแสงอาทิิตย์์ พลัังงานลม และ อื่่นๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมอย่่างต่่อเนื่่อง โดยได้้เริ่่�มลงทุุนตั้้�งแต่่
ปีี 2558 ต่่อเนื่่องถึึงปััจจุุบััน

the level of the people’s quality of life and has, therefore, participated
in continuously investing in the Thailand Future Fund (TFFIF) since the
start of the Fund on 30 October 2018 until now.

Thailand Sustainability Investment (THSI) and Thai CG
Fund Investment

As the Company anticipates the importance of sustainable investment
concept, the analysis of the Company’s investment, therefore, places
importance on analyzing the sustainability of companies which we will
invest in. We have in this respect invested in companies listed in the
SET Sustainability List produced by the Stock Exchange of Thailand
which had chosen registered companies which operate their business
with environmental awareness, with responsibility to society and with
good governance. Companies chosen under the Sustainability List can
be considered companies with potentials in operating their business
who are prepared for future changes. The Company is also investing
in the Thai CG Fund Investment which is a Fund which invest in equity
instruments of companies with good corporate governance, operate
with transparency, and had clear risk management methods, as well as
companies which have been certified as members of Thailand private
sector’s Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) with CG
Scoring by the Thai Institute of Directors (IOD). The Company has
invested in the Thai CG Fund Investment managed by SET Mutual
Fund Co. since 2018 up till the present time.

Green Bond Investment

สััดส่่วนการลงทุุน ณ สิ้้�นปีี 2562
Investment Ratio at end of 2019

• สิินทรััพย์์ลงทุุนของ บมจ. กรุุงเทพประกัันชีีวิิต ณ สิ้้�นปีี 2562 มีี
จำำ�นวนเท่่ากัับ 323,787 ล้้านบาท แบ่่งเป็็นการลงทุุนในพัันธบััตร
รััฐบาลในสััดส่่วน 42.9% สำำ�หรัับการลงทุุนในสิินทรััพย์์ที่่มี� สัี ดั ส่่วน
สููงที่่�สุุด 2 อัันดัับถััดมา ได้้แก่่ ตราสารหนี้้�ภาคเอกชนและตราสาร
ทุุน โดยมีีสััดส่่วนการลงทุุนอยู่่�ที่่� 34.3% และ 8.8% ตามลำำ�ดัับ
• สััดส่่วนเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ภาคเอกชนของบริิษัทั ที่่�อยู่่ใ� นรายชื่่อ
หุ้้�นยั่่�งยืืน (THSI) เทีียบกัับเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ภาคเอกชน
ทั้้�งหมด = 50.6%
• สััดส่่วนเงิินลงทุุนในหุ้้�นไทยที่่�อยู่่�ในรายชื่่อหุ้้�นยั่่�งยืืน (THSI) เทีียบ
กัับเงิินลงทุุนในหุ้้�นไทยทั้้�งหมด = 66.7%
• Bangkok Life Assurance PCL’s capital assets as of end of
2019 equal 323,787 million baht, categorized into investment
in government bonds at the proportion of 42.9%. The
2nd highest proportions was the investment in private
sector bonds and equities with investment ratios of 34.3%
and 8.8% respectively.
• The proportion of investment in private sector bonds which
are listed in THSI compared to total investment in the private
sector bonds = 50.6%.
• The proportion of investment in Thai shares listed in THSI,
compared to total investment in Thai shares = 66.7%.
BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL.

The increased trends of using renewable energy as well as clean energy
both on global and national levels with encouragement from the public
sector, combined with development of technologies which help produce
renewable energy more efficiently and coupled with the decrease in
manufacturing cost, generated more and more interest by the private
sector to invest in clean energy business. Also, as investments in energy
always require high cost, the private sector issued Bonds to raise
money for use in environment-friendly projects under the specific name
of Green Bond which has the same characteristic as ordinary bonds.
Our Company has been fostering environment-friendly businesses by
investing in Green Bonds issued by the renewable energy group as
the energy is clean and environment-friendly such as solar energy,
wind energy, and others which concern continuous preservation of the
environment. We have continually invested in Green Bond since the
year 1995 up to the current time.
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เป้้าหมาย SDGs
SDGs GOALS

มุ่่�งสู่่�การเป็็น...
DRIVING TOWARDS
BEING…

องค์์กรที่่�ใส่่ใจพนัักงาน
An organization
which cares its employees

เสีียงสะท้้อน
จากพนัักงาน
“การเข้้ามาของเทคโนโลยีีส่่งผลกระทบต่่อบทบาทและ
หน้้าที่่�ของพนัักงานเป็็นอย่่างมาก จึึงอยากให้้บริิษััทให้้
โอกาสกัั บ พนัั ก งานทุุ ก ระดัั บ ในการพัั ฒ นาทัั ก ษะและ
ศัักยภาพในการทำำ�งานยุุคดิิจิิทััลเพื่่อให้้พนัักงานสามารถ
เติิบโตไปพร้้อมกัับบริิษััท และพวกเราก็็พร้้อมที่่�จะปรัับ
เปลี่่ย� นวิิธีกี ารทำำ�งานแบบใหม่่ๆ เพื่่อให้้สอดคล้้องกัับวิิสัยั
ทััศน์์และเป้้าหมายของผู้้�บริิหารและบริิษััท”

ประเด็็นความ
ยั่่ง� ยืืนที่สำ�่ �คั
ำ ญ
ั
• การพััฒนาศัักยภาพบุุคลากร และการวางแผนด้้าน
ทรััพยากรบุุคคล
• วััฒนธรรมและค่่านิิยมองค์์กร
• การสร้้างความผููกพัันภายในองค์์กร
• การสรรหาและรัักษาบุุคลากรที่่�มีีศัักยภาพ
• สุุขภาพและความปลอดภััยของพนัักงาน
• การปฏิิบััติิด้้านสิิทธิิแรงงาน
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SUSTAINABILITY REPORT 2019

Employee Feedback
“The entrance of technology has a high impact on
the roles and duties of employees. The Company
is thus requested to give opportunity to employees
at every level in developing skills and potentials for
working in the digital age so that employees may grow
alongside the Company. We are prepared to adjust
to new working methods so as to conform to the
vision and goals of management and the Company.”

Significant
Sustainability Aspects
• Development of personnel’s potentials and
human resources planning
• Organizational culture and values
• Creating bonds within the organization
• Searching for and preserving personnel with
potentials
• Employees’ health and safety
• Good Labour Practice

การพััฒนาศัักยภาพบุุคลากร /
การวางแผนด้้านทรััพยากรบุุคคล

Developing Personnel’s Potentials /
Planning of Human Resources

การเปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีีที่่�มีีบทบาทต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจในปััจจุุบััน
ในปีี 2562 บริิษััทจึึงกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์ Change for the Future ที่่�จะ
นำำ�พาองค์์กรก้้าวทัันการพััฒนาทางเทคโนโลยีี การบริิหารจััดการและการ
วางแผนด้้านทรััพยากรบุุคคลจึึงมีีความสำำ�คััญ บริิษััทจึึงมุ่่�งพััฒนาศัักยภาพ
ของพนัักงานทุุกระดัับให้้พร้้อมรัับมืือกัับความท้้าทายในอนาคต  

Technological changes plays a critical role in business operations
nowadays. In 2019, the Company decided on a strategy called Change
for the Future which will drive the organization to stay abreast of
technology development. Management and human resources planning
are significant, and the Company is therefore thriving to develop the
potentials of employees at every level to be prepared for future challenge.

การสร้้างทัักษะแห่่งอนาคต
Digital Culture / Big Idea /
BLAST / Design Thinking

Creating Potential Skills for the future
of Digital Culture / Big Idea /
BLAST / Design Thinking

การก้้าวเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิิทััลจำำ�เป็็นต้้องผลัักดัันให้้พนัักงานและตััวแทนตื่่นตััว
ด้้านนวััตกรรม ในปีีที่่�ผ่่านมา บริิษััทเห็็นชอบให้้แต่่งตั้้�ง BLA Synergy Team
หรืืออีีกชื่่อหนึ่่�งว่่า BLAST โดยเป็็นทีีมที่่�รวบรวมคนรุ่่น� ใหม่่ในบริิษัทั และเปิิด
โอกาสให้้ริเิ ริ่่ม� สร้้างสรรค์์ ปรัับปรุุง เปลี่่ย� นแปลงการทำำ�งานในองค์์กรและการ
ให้้บริิการลููกค้้า ตััวแทน รวมถึึงคู่่�ค้้าได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น BLAST
ประกอบไปด้้วยพนัักงานจากหลากหลายหน่่วยงาน จึึงทำำ�ให้้สมาชิิกในแต่่ละ
ทีีมมีีแนวความคิิด ความเชี่่�ยวชาญในสายงาน และทัักษะที่่�แตกต่่างกััน
แต่่ความแตกต่่างเหล่่านี้้�ช่่วยเสริิมให้้ BLAST สามารถร่่วมกัันวิิเคราะห์์
และริิเริ่่�มโครงการที่่�จะสร้้างความเปลี่่�ยนแปลงที่่�ก่่อให้้เกิิดพลัังความคิิด
และผลกระทบเชิิงบวกในบริิษััทได้้เป็็นอย่่างดีี
หนึ่่�งในโครงการที่่�สร้้างสรรค์์โดย BLAST คืือ การประกวดแข่่งขััน Big
Idea ซึ่่�งเปิิดโอกาสให้้พนัักงานเข้้าร่่วมการแข่่งขัันเพื่่อนำำ�เสนอแนวคิิด
ของตนผ่่านกระบวนการดัังนี้้�

Stepping into the digital age necessitates alerting employees and
agents to welcome innovation. In the past year, the Company encouraged
the formation of the BLA Synergy Team, known as BLAST, which is a
team that gathered the Company’s new generation and gave them the
opportunity to initiate, create, improve, and change work procedures
within the organization as well as the services given by customer
service, agents and partners to become more efficient. BLAST comprises
employees from various work units, resulting in all team members being
able to contribute their diversified views, expertise and skills, and these
differences enabled BLAST members to help one another analyze and
initiate projects that could cause changes to create energy in their design
thinking which led to positive and beneficial effect on the Company.
One of the creative projects generated by BLAST was the Big Idea
Competition which gave employees the opportunity of competing in
presenting their concepts through the following procedures:

1. ค้้นหาปััญหาที่่�พบในการทำำ�งานหรืือในองค์์กรไม่่ว่่าจะเป็็นปััญหาเล็็ก
หรืือใหญ่่
2. วิิเคราะห์์ถึึงปััญหาที่่�พบ
3. นำำ�เสนอโครงการโดยชี้้�แจงถึึงวิิธีีการในการแก้้ปัญ
ั หา และนำำ�นวััตกรรม
เข้้ามาปรัับใช้้ ซึ่่�งการประกวดนี้้�มีีพนัักงานให้้ความสนใจส่่งโครงการ
เข้้าประกวดถึึง 25 โครงการ และผู้้�เข้้าประกวดทุุกท่่านจะได้้เข้้ารัับ
การฝึึกอบรม เพื่่อเสริิมทัักษะความรู้้�ดัังต่่อไปนี้้�

1. Look for problems in the work routine or in the organization,
either small or large
2. Analyze the problem faced
3. Present the project by pointing out ways to solve the problem
and applying innovation to carry it out. This competition
was well received by employees and 25 projects were entered
in the competition. Subsequently, all the competitors had the
opportunity to be trained and increase/elevate their skills and
knowledge in:
– Health Startup business – Chiiwii has the aim of acquainting
employees with a business startup which is an emerging
business model that also helps supplement the concept that
health business is not restricted only to hospitals, one of the
organization’s partner.
– Idea pitching, with the aim of educating employees in the art
of presenting ideas accurately and concisely so that it captures
the audience’s interest.
– Presentation skills, which aims at enhancing employee’s skill
in making a presentation.

– ธุุรกิิจ Health Startup – Chiiwii โดยมีีจุุดประสงค์์ให้้พนัักงานเข้้าใจ
ถึึงธุุรกิิจ Startup ซึ่่�งเป็็นโมเดลธุุรกิิจที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ อีีกทั้้�งยัังช่่วยเสริิม
แนวความคิิดถึึงธุุรกิจสุ
ิ ขุ ภาพว่่าไม่่ได้้จำำ�กััดอยู่่แ� ค่่ที่่�โรงพยาบาลซึ่ง่� เป็็น
หนึ่่�งคู่่�ค้้าขององค์์กร
– การนำำ�เสนอไอเดีีย (Pitch Idea) โดยมีีจุุดประสงค์์เพื่่อให้้พนัักงาน
เรีียนรู้้�จักั การนำำ�เสนอไอเดีียในวิิธีกี ารที่่�ถููกต้้อง กระชัับ และทำำ�ให้้ผู้�รั้ บั
ฟัังไอเดีียสนใจ 
– ทัักษะด้้านการนำำ�เสนองาน (Presentation Skills) โดยมีีจุุดประสงค์์
เพื่่อเสริิมสร้้างทัักษะการนำำ�เสนองานให้้แก่่พนัักงาน
BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL.
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สำำ�หรัับไอเดีียที่่�ชนะการประกวด 5 ลำำ�ดัับแรก จะได้้นำำ�ไปพััฒนาเป็็นโครงการ
ในบริิษััท ซึ่่�งได้้แก่่
1. โครงการจััดทำำ� Data Book และ Agent Tool จาก Big Data เพื่่อช่่วย
เตืือนการทุุจริิตเกี่่�ยวกัับการเรีียกร้้องสิินไหม
2. โครงการเพิ่่�มความผููกพัันของพนัักงานโดยใช้้ wearable device เพื่่อ
ติิดตามข้้อมููลด้้านสุุขภาพของพนัักงาน รวมถึึงภาวะความเครีียดที่่�อาจเกิิด
จากการทำำ�งาน
3. โครงการ Health Care Platform เพื่่อช่่วยอำำ�นวยความสะดวกแก่่ลููกค้้า
ในการหาสถานพยาบาลและบุุคลากรทางการแพทย์์ที่่�เหมาะสม
4. โครงการแจ้้งยืืนยัันการรัับกรมธรรม์์ผ่่าน Mobile Application เพื่่ออำำ�นวย
ความสะดวกของลููกค้้า และลดขั้้น� ตอนการทำำ�งานของพนัักงาน รวมถึึงลด
การใช้้ทรััพยากรกระดาษ และค่่าขนส่่ง
5. โครงการ BLA Chanel การสื่่อสารผ่่าน YouTube Channel และ Facebook
เพื่่อให้้ประชาชนเข้้าถึึงการประกัันชีีวิิต และตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของ
การทำำ�ประกัันชีีวิิต อีีกทั้้�งเป็็นแหล่่งรวมข้้อมููล Lifestyle ต่่างๆ

The following first 5 winning ideas will be developed into the Company’s
projects:
1. Data Book and Agent Tool project from Big Data which gives warning
about indemnity claim frauds.
2. Employee Relationship Enhancement project by using a wearable
device to follow up employee’s health data as well as work stress
3. Health Care Platform project to help facilitate customers in finding
appropriate nursing homes and clinic as well as medical personnel.
4. Project to confirm receipt of Insurance policy through mobile
application for customer’s convenience which reduces employees’
work procedures as well as the use of natural resource of papers
and postage cost.
5. BLA Channel Project which is communication through YouTube
Channel and Facebook to allow people access and become aware of
the importance of life insurance; it also acts as a source of various
lifestyle information.

หลัักสููตรพััฒนาศัักยภาพสำำ�หรัับ
ผู้้�บริิหารทุุกระดัับ เพื่่�อกระบวนการคิิด
เชิิงออกแบบ (Design Thinking)

Potentials Development
Training Course on Design Thinking
Process for Executives of all Levels

ความต้้องการและพฤติิกรรมของลููกค้้าในปััจจุุบัันสามารถปรัับเปลี่่�ยนได้้
อย่่างรวดเร็็ว บริิษััทจึึงมุ่่�งปลููกฝัังให้้พนัักงานเข้้าใจปััญหาและความต้้องการ
ที่่�แท้้จริิงของลููกค้้า โดยไม่่ยึึดติิดกัับตััวผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ เพื่่อเสริิมสร้้าง
กระบวนการทำำ�งานรููปแบบใหม่่ให้้มีีประสิิทธิิภาพ และสามารถนำำ�เสนอ
ผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�ตอบโจทย์์ความต้้องการของลููกค้้าอย่่างแท้้จริิง ด้้วย
เหตุุนี้้� บริิษััทจึึงออกแบบหลัักสููตรฝึึกอบรมกระบวนการคิิดเชิิงออกแบบให้้
กัับพนัักงานทุุกระดัับ โดยปลููกฝัังกระบวนการคิิดดัังกล่่าวตั้้�งแต่่ภาพรวมที่่�
เริ่่ม� จากการทำำ�ความเข้้าใจลููกค้้าอย่่างลึึกซึ้้�ง การค้้นหาไอเดีียและแนวคิิดเพื่่อ
นำำ�ไปทดลอง การทำำ�ตััวเป็็นต้้นแบบและการทดสอบไอเดีีย โดยบริิษััทเชื่่อว่่า
กระบวนการคิิดเชิิงออกแบบจะช่่วยผลัักดัันให้้พนัักงานมีีแนวคิิดริิเริ่่ม� ที่่�จะนำำ�
ไปสู่่�นวััตกรรมที่่�จะช่่วยพััฒนาการดำำ�เนิินงานภายในอนาคตให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น

Customer needs and behaviors nowadays can change rather
quickly. It is the Company’s aim to instill in employees the need to
understand customers’ actual problems and requirements without
clinging to products or services to create an efficient, new form
of working process. In this way, they can present products and
services which truly meet customers’ needs.  The Company therefore
designed a training course on Design Thinking Process for employees
of all levels and implanted this thinking process starting from the
overall picture of understanding customers thoroughly, searching
for ideas and concepts for testing, using oneself as role model, and
testing the idea.  The Company believes that this design thinking
process will help propel employees’ initiative concept, leading to
innovation which will help develop and improve future operations.

EMPATHIZE
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IDEATE

PROTOTYPE

TEST

Learning Journey : From Ideas to Product / Service
3rd Sep

17th Sep

18th Sep

25th Sep

DAY 1

DAY 2

DAY 3

DAY 4

Ideas Generation
Who are your
customers?
Design Thinking
Process - Empathize

Is it worth it?
Design Thingking
Process
- Define
- Ideate
Customers, Delight,
Approaching
Customers

Business Model
Partners
Competitors
World Market Business
Working Team
Check the Facts

Design Thingking
Process
- Prototype & Test
Presentation

PITCHING

Present your work to
BLA Management

การฝึึกอบรมและ
พััฒนาพนัักงาน

EMPLOYEE TRAINING
AND DEVELOPMENT

บริิษััทได้้มุ่่�งเน้้นการพััฒนาพนัักงาน และตอบโจทย์์ความต้้องการของการ
พััฒนาสายอาชีีพ รวมถึึงสมรรถนะหลััก (Core Competency) สมรรถนะ
ผู้้�นำำ� (Leadership Competency) สมรรถนะตามบทบาทหน้้าที่่� (Functional
Competency) และกลยุุทธ์์ขององค์์กร (Strategy) ผ่่านกระบวนการจััดทำำ�
แผนการฝึึกอบรมและพััฒนาพนัักงาน (Training & Development Plan)
โดยมีีขั้้�นตอนในการดำำ�เนิินการตั้้�งแต่่การหาความจำำ�เป็็นในการฝึึกอบรม
(Identify Training Needs) ของแต่่ละตำำ�แหน่่งงานผ่่านระบบการประเมิิน
ผลการปฏิิบััติิงานโดยผู้้�บัังคัับบััญชาและส่่วนฝึึกอบรมและพััฒนาบุุคลากร  
การจััดทำำ�แผนงานฝึึกอบรมประจำำ�ปีี (Training Yearly Plan) การออกแบบ
และพััฒนาหลัักสููตรฝึึกอบรม (Design and Develop Course Outline)
การบริิหารโครงการฝึึกอบรม (Training Management) และการติิดตาม
และประเมิินผลการฝึึกอบรม (Training Evaluation and Follow Up) โดย
เลืือกวิิธีีการหรืือรููปแบบที่่�ใช้้ในการพััฒนาบุุคลากร  ตามความเหมาะสมของ
เนื้้�อหาและผู้้�เข้้าอบรม ดัังนี้้�

The Company aims at employee development and meeting
the needs for career development as well as Core Competency,
Leadership Competency, Functional Competency and Organizational
Strategy through our process of Employee Training & Development
Plan. The process involves identifying the training needs of each
position, performance evaluation by the supervisor and the training
and personnel development section, annual training plan, designing
and developing course outline, training management and training
evaluation and follow up.  Method or form used for the personnel
development is selected according to the suitability of the contents
and the trainees as follows:

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL.
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• การจััดอบรมภายใน (In-house Training)
โดยออกแบบหลัักสููตรให้้เหมาะสมสำำ�หรัับผู้้เ� รีียน ซึ่ง่� พิิจารณาจากสมรรถนะ
และความจำำ�เป็็นในการฝึึกอบรม (Training Need) มีีการสรรหาวิิทยากร
ที่่�มีีความรู้้�ความเชี่่�ยวชาญ รููปแบบกระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เหมาะสม เพื่่อให้้
พนัักงานเกิิดความรู้้�และทัักษะในการทำำ�งานที่่�ดีีขึ้้�น เป็็นการพััฒนาศัักยภาพ
พนัักงานที่่�ส่่งผลลััพธ์์ที่่�ดีีต่่อองค์์กร 
นอกจากนี้้�บริิษััทยัังมุ่่�งเน้้นในเรื่่องการให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์ และ
การวางแผนการเงิินอย่่างรอบด้้าน เพื่่อให้้บุุคลากรได้้นำำ�องค์์ความรู้้�ที่่�ได้้รัับ
นั้้�นไปใช้้ในการปฏิิบััติิงาน การดำำ�เนิินชีีวิิต และยัังสามารถเผยแพร่่ความรู้้�สู่่�
ครอบครััว ชุุมชน และสัังคม เพื่่อให้้มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�นได้้
• การอบรมภายนอก (Public Training)
เป็็นการพััฒนาความรู้้ท� างด้้านวิิชาชีีพโดยตรงของพนัักงานที่่�จะต้้องพััฒนา
ความรู้้�ทักั ษะความชำำ�นาญให้้ทันั ต่่อการเปลี่่ย� นแปลงที่่�เกิิดขึ้้น�   ทั้้�งนี้้�เพื่่อความ
เป็็นมืืออาชีีพที่่�พร้้อมสำำ�หรัับการทำำ�งานในแต่่ละตำำ�แหน่่งงานอย่่างแท้้จริิง ซึ่่ง�
จะทำำ�ให้้องค์์กรมีีบุุคลากรที่่�มีีความรู้้�ทัักษะความชำำ�นาญโดยแท้้จริิง
• การพััฒนาตนเอง (Self Development)
เป็็นการเปิิดโอกาสให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงาน ได้้ศึึกษาหาความรู้้�จากแหล่่ง
ความรู้้�ต่่างๆ เช่่น จากการอ่่านหนัังสืือ ความรู้้�จากอิินเทอร์์เน็็ต หรืือแหล่่ง
ความรู้้�อื่่นๆ ตามความต้้องการโดยยึึดหลัักการเรีียนรู้้�ตามอััธยาศััย และนำำ�
มาแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ซึ่่�งกัันและกััน ส่่งเสริิมให้้ผู้�้บริิหารและพนัักงานได้้นำำ�
เสนอไอเดีียความคิิดสร้้างสรรค์์ใหม่่ๆ เพื่่อเป็็นการจุุดประกายความคิิดและ
นำำ�มาใช้้ในการทำำ�งานโดยผ่่านโครงการต่่างๆ ของบริิษััท
นอกจากนี้้� บริิษััทยัังมีีการส่่งเสริิมให้้กัับพนัักงานในการเข้้าร่่วมประชุุม
สััมมนา/ดููงานทั้้�งในและต่่างประเทศ และฝึึกอบรมความรู้้�ทางด้้านวิิชาการ 
ทั้้�งที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับงานโดยตรงและโดยอ้้อม รวมทั้้�งให้้การสนัับสนุุนการศึึกษา
หลัักสููตรทางด้้านวิิชาชีีพต่่างๆ ที่่�จะช่่วยสนัับสนุุนการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
ในระยะยาว เช่่น LOMA (Life Office Association), ICA (International
Claim Association), CFA (Chartered Financial Analyst), CISA (Certified
Investment and Securities Analyst), AFPT (Associate Financial
Planner Thailand), CFP (Certified Financial Planner), ASA (Associate
of the Society of Atuaries), FSA (Fellow of the Society of Acturies),
IC (Investment Consultant), IP (Investment Planner), TOEIC (Test
of English for International Communication) เพื่่อพััฒนาความรู้้�ความ
สามารถของพนัักงานที่่�มีอี ยู่่ใ� นปััจจุบัุ นั ให้้พร้้อมรัับมืือกัับสภาพการแข่่งขัันใน
อุุตสาหกรรมอย่่างสม่ำำ��เสมอ และยัังมีีแผนการจััดทำำ�ระบบการเรีียนการสอน
ผ่่านสื่่อออนไลน์์ (E-learning) เพื่่อเป็็นอีีกช่่องทางในการพััฒนาความรู้้ค� วาม
สามารถของบุุคลากรอย่่างยั่่�งยืืน
การจััดทำำ�แผนการฝึึกอบรมและพััฒนาพนัักงาน (Training & Development
Plan) ของบริิษัทั นั้้�นเป็็นการพััฒนาศัักยภาพและเพิ่่�มพููนความรู้้� ความสามารถ 
ทัักษะ โดยเน้้นการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่องและสอดคล้้องกัับความจำำ�เป็็นในการ
ฝึึกอบรมของพนัักงาน เพื่่อให้้ก้้าวทัันโลกเทคโนโลยีีในปััจจุุบัันและอนาคต
ประกอบไปด้้วย
• หลัักสููตรมาตรฐานบัังคัับ (Core Program) เป็็นหลัักสููตรที่่�มุ่่�งพััฒนา
ด้้านความรู้้� ความสามารถ ทัักษะ และทััศนคติิ ของพนัักงานทุุกระดัับ ตาม
สมรรถนะหลััก (Core Competency) ขององค์์กร ตามโครงสร้้างหลัักสููตร
ฝึึกอบรมประจำำ�ตำำ�แหน่่ง (Training Road Map) เช่่นหลัักสููตร Company
Basic Knowledge  หรืือหลัักสููตรทางด้้านกฎหมาย
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• In-House Training. Courses are designed to fit the trainees on
the basis of their aptitude and training needs, while trainers are
selected by their knowledge and expertise on the subject, with
appropriate training format and process so employees can benefit
from the training and have better working skills, which is a way
of developing employees’ potentials with good consequences to
the organization.
The Company also focuses on imparting knowledge about
products and comprehensive financial planning to enable personnel
to utilize the knowledge gained for their work, their living, and even
transmit it to their family, to the community and society thereby
generating a better quality of life.
• External Training or Public Training is for directly developing the
occupational knowledge of employees  who have to improve their
knowledge, skill and proficiency to keep abreast of the changes that
occur and to become professionals who are prepared for actually
working in their specific job positions so that the organization
can have personnel who are really knowledgeable, skillful, and
professional.
• Self-Development opens up the opportunity for executives and
employee to study and research new information from various
knowledge sources such as by reading books, by surfing on the
internet or other learning resources according to their liking under the
principle of learning at their leisure and exchanging the knowledge
among colleagues. This will encourage executives and employees
to present new and creative ideas which stimulate their thinking and
can be used at the workplace through various Company’s projects.
Furthermore, the Company is encouraging employees to participate
in meetings, seminars/study trips both inland and abroad and attend
academic training courses which directly or indirectly concern
their work, and also permits employees to attend training courses
concerning various professions which will support the Company’s
business operation in the long run; for instance courses organized by
LOMA (Life Office Association), ICA (International Claim Association),
CFA (Chartered Financial Analyst), CISA (Certified Investment and
Securities Analyst), AFPT (Associate Financial Planner Thailand),
CFP (Certified Financial Planner), ASA (Associate of the Society of
Actuaries), FSA (Fellow of the Society of Actuaries), IC (Investment
Consultant), IP (Investment Planner), TOEIC (Test of English for
International Communication) in order to enhance employees’
current knowledge and capability so that they are well prepared
to deal with the competitive conditions in the industry. Also the
Company has plans in organizing an E-learning training system as
another channel in sustainably developing personnel’s knowledge
and capability.
         The Company’s Training and Development Plan for developing
the potentials and enhancing knowledge and capability, skill,
with emphasis on continuous development and conformity to the
needs for employee training to keep up with the current and future
technology world consists of:

• Leadership Development Program เป็็นหลัักสููตรด้้านการเรีียนรู้้�ใน
เรื่่องการรู้้�จัักตััวเองและทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่นได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยแบ่่ง
เป็็น Leading Self, Leading Team, Leading Function และ Leading
Organization โดยขึ้้�นอยู่่�กัับความจำำ�เป็็นตามตำำ�แหน่่งงาน (Position)
• Functional Development Program เป็็นหลัักสููตรด้้านการพััฒนาทัักษะ
ตามบทบาทหน้้าที่่�ในการปฏิิบััติิงาน สำำ�หรัับพนัักงานทุุกตำำ�แหน่่ง ทุุกระดัับ
ตามลัักษณะงานที่่�รับั ผิิดชอบ (Function) เพื่่อพััฒนาทัักษะหรืือความรู้้ใ� นงาน
ที่่�จำำ�เป็็นต่่อการปฏิิบััติิงาน โดยสามารถเรีียนรู้้�ร่่วมกัันในทุุกแผนก

• Core Program, which is a course focusing on developing
knowledge, capability, skill and attitude of every level of employee
according to the core competency of the organization and the
training road map such as the Company Basic Knowledge or legal
training course.
• Leadership Development Program, which is a training course on
knowing oneself and working alongside others efficiently.  This is
divided into Leading Self, Leading Team, Leading Function, and
Leading Organization, and depends on the necessity and the job
position.
• Functional Development Program, which is a training course on
developing skills according to the role and duties in working and is
for employees of every position, every level, according to their work
function, to develop skill or work knowledge which is necessary for
carrying out their function. This course can be jointly attended by
every department.

SYSTEMATIC KNOWLEDGE
MANAGEMENT: KM

การจััดการความรู้้�
บริิษััท ได้้ตระหนัักถึึงการดำำ�เนิินธุุรกิิจในสภาวะปััจจุุบััน ปััจจััยหลัักที่่�จะ
ทำำ�ให้้องค์์กรมีีความได้้เปรีียบในการแข่่งขััน (Competitive Advantage)
คืื อ ความสามารถขององค์์ ก รในการจัั ด การความรู้้� ค วามเชี่่� ย วชาญใน
ผลิิตภััณฑ์์/กระบวนการของตน ให้้ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ  เรื่่องของเศรษฐกิิจฐานความรู้้� (Knowledge - based
Economy – KBE) จึึงจำำ�เป็็นต่่อการใช้้องค์์ความรู้้�มาสร้้างผลผลิิตให้้เกิิด
มููลค่่าเพิ่่�มมากยิ่่ง� ขึ้้น�  ทั้้�งนี้้�รวมถึึงเทคนิิค กลไก ระบบการจััดการ เพื่่อสนัับสนุุน
ให้้การทำำ�งานมีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น โดยอาศััยเครื่่องมืือที่่�หลากหลาย เช่่น
Activity based Learning, Story based Learning, Case Sharing และ
Workshop รวมถึึง On the Job Training ที่่�จะกระตุ้้�นให้้เกิิดการแลกเปลี่่ย� น
ซึ่ง่� กัันและกััน โดยมีีเป้้าหมายเพื่่อให้้เกิิด รููปแบบการจััดการความรู้้� (KM Model)
ซึ่่�งสามารถนำำ�ไปขยายผลและปฏิิบััติิได้้อย่่างต่่อเนื่่องและยั่่�งยืืนในอนาคต
ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้ส่่งเสริิมการจััดการความรู้้�ภายในองค์์กร  (Knowledge
Management) โดยสนัับสนุุนให้้ผู้�้บริิหารและพนัักงานมีีส่่วนร่่วมในการ
ถ่่ายทอดและแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์ความรู้้�ผ่่านกระบวนการต่่างๆ มีีการ
ใช้้งานระบบ KM เพื่่อแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลทางด้้านความรู้้�  (Knowledge)  
ประสบการณ์์การทำำ�งาน (Case Study) เทคนิิควิิธีีการปฏิิบััติิงาน (How
to) คู่่�มืือการปฏิิบััติิงาน (Work Instruction) และวิิธีีการปฏิิบััติิที่่�เป็็นเลิิศ
(Best Practice) นอกจากนี้้� ยัังได้้มีีการสร้้างและพััฒนาระบบผู้้�เชี่่�ยวชาญ
เพื่่อเป็็นการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญในฐานะ “ผู้้�รู้้�  ผู้้�เผยแพร่่
และผู้้�เป็็นแบบอย่่าง” ได้้นำำ�องค์์ความรู้้�ไปถ่่ายทอดและพััฒนางานให้้มีี
คุุณภาพมากขึ้้น�   พร้้อมเป็็นตััวอย่่างในการสร้้างแรงบัันดาลใจให้้ผู้ป้� ฏิิบัติั งิ าน
รุ่่น� หลัังได้้เรีียนรู้้� ฝึกึ ฝน และมีีโอกาสก้้าวเข้้าสู่่ก� ารเป็็นผู้้เ� ชี่่�ยวชาญในรุ่่น� ต่่อไป  
พร้้อมที่่�จะก้้าวไปสู่่�องค์์กรแห่่งการเรีียนรู้้�ในอนาคต  โดยผ่่านศููนย์์การเรีียนรู้้�
กรุุงเทพประกัันชีีวิติ และระบบ Smarthome :BLA’S KM ซึ่ง่� เป็็นช่่องทางใน
การค้้นคว้้าหาความรู้้แ� ละแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้� เปรีียบเสมืือนคลัังความรู้้�ที่่สำ� ำ�คััญ
ที่่�จะช่่วยส่่งเสริิมพััฒนาความรู้้�ของบุุคลากรในองค์์กรอย่่างยั่่�งยืืน

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL.

The Company is aware that in carrying out business operations in
the current conditions, the main factor which will give a competitive
advantage to the organization would be the capability of the
organization in systematically managing its own knowledge and skills
in its own products/ procedures to meet customer needs efficiently.
Therefore, knowledge-based economy – KBE is necessary in utilizing
the knowledge for better value productivity.  This includes techniques,
mechanism, and management system to support more efficient work
operation by using a variety of tools such as Activities Based Learning,
Stories Based Learning, Case Sharing and Workshop and including
On-the-job Training which will stimulate exchanges among one other
with an aim to creating a KM Model which can be utilized to extend
results and perform continuously and sustainably in the future.
In this respect, the Company has supported organizational knowledge
management by encouraging executives and employees’ participation
in transmitting and exchanging experiences and knowledge via various
processes, using KM system to exchange Knowledge, Case Study,
How To, Work Instruction and Best Practice.  Furthermore, an Expert
System has  been created and developed in order to encourage and
support experts in their capacities as “Specialists, Transmitters, and
Role Models” who have transferred their knowledge and developed
their work more qualitatively as well as are role models who inspire
their successors to study, enhance their skills and have the opportunity
to step into the role of experts of the succeeding generation and
ready to progress into the learning organization in the future through
BLA Knowledge Center and Smarthome BLA’s KM system which is a
channel for knowledge search and exchange of knowledge, comparable
to a major knowledge storehouse which will support and sustainably
develop the knowledge of the organization’s personnel.

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
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วััฒนธรรมและค่่านิิยมองค์์กร
บริิษััทตระหนัักถึึงวััฒนธรรมองค์์กรที่่�ช่่วยส่่งเสริิมการดำำ�เนิินงานตาม
กลยุุทธ์์ทางธุุรกิจิ ของบริิษัทั และขัับเคลื่่อนองค์์กรสู่่�ความสำำ�เร็็จตามเป้้าหมาย
ภายใต้้บริิบทของโลกที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว วััฒนธรรมองค์์กร
จึึงเปรีียบเสมืือนรากแก้้วขององค์์กร  ซึ่่�งจะเป็็นตััวผลัักดัันและขัับเคลื่่อนให้้
องค์์กรก้้าวไปสู่่�ความสำำ�เร็็จตามวิิสััยทััศน์์ ภารกิิจ  และกลยุุทธ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้
โดยที่่�บริิษััทมีีโครงการส่่งเสริิมค่่านิิยมองค์์กร  (Core Value) โดยการจััด
กิิจกรรม BLA The Star เพื่่อคััดเลืือกบุุคคลต้้นแบบที่่�มีีคุุณลัักษณะที่่�พึึง
ประสงค์์ตามค่่านิิยมหลััก 5 ประการ ได้้แก่่ ศรััทธา รัับผิิดชอบ จริิงใจ พััฒนาตน
และทำำ�งานเป็็นทีีม ซึ่่�งจััดต่่อเนื่่องเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือนเพื่่อให้้บุุคลากรทุุกคน
ได้้ตระหนัักถึึงพฤติิกรรมที่่�องค์์กรคาดหวััง และปฏิิบััติิไปในทิิศทางเดีียวกััน
จนกลายเป็็นวััฒนธรรมขององค์์กรต่่อไปในอนาคต  
นอกจากนี้้� บริิษััทยัังคำำ�นึึงถึึงความแตกต่่างระหว่่างบุุคคล ความหลาก
หลายของลัักษณะงาน เส้้นทางการเติิบโต และความก้้าวหน้้าในสายอาชีีพ
(Career Path) เพื่่อประโยชน์์สููงสุุดในการพััฒนาบุุคลากรและองค์์กรอย่่าง
ยั่่� ง ยืื น ต่่อเนื่่ อ ง รวมทั้้� ง ส่่งเสริิ ม คุุ ณ ค่่าทางเศรษฐกิิ จ และสัั ง คมในธุุ รกิิ จ
ประกัันชีีวิติ ซึ่ง่� ในปีี 2562 เป็็นปีีที่่มี� คี วามท้้าทายสำำ�หรัับการพััฒนาบุุคลากรที่่�
หลากหลาย ท่่ามกลางการเปลี่่ย� นแปลงทางเทคโนโลยีี และการเตรีียมความ
พร้้อมบุุคลากรเพื่่อรองรัับการต่่อรููปแบบการดำำ�เนิินธุุรกิิจ  การให้้บริิการและ
นวััตกรรมใหม่่ที่่�มีรููี ปแบบวิิธีกี ารที่่�เปลี่่ย� นแปลงไป รวมถึึงพฤติิกรรมของคนใน
สัังคมไทย (Digital Disruption) บริิษัทั จึึงได้้มุ่่ง� เน้้นและสนัับสนุุนให้้พนัักงาน
มีีการพััฒนาตนเองอย่่างต่่อเนื่่องตลอดเวลา  ตามค่่านิิยมองค์์กรเรื่่องการ
พััฒนาตน  โดยให้้การสนัับสนุุนบุุคลากรในการพััฒนาความรู้้� ความสามารถ
ทั้้�งเรื่่องระยะเวลาในการพััฒนาตนเอง รููปแบบการพััฒนาที่่�หลากหลายใน
แบบที่่�ตนเองสนใจ (Learning Styles)  รวมไปถึึงค่่าใช้้จ่่ายต่่างๆ โดยมีีการ
กำำ�หนดเรื่่องพััฒนาตนในการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ าน (KPI) ตามสมรรถนะ
หลัักขององค์์กร  (Core Competency) และการพััฒนาตนเอง Development  
Plan ดัังนี้้�

Organizational Culture
And Value
The Company is aware of organizational culture which helps
promote operations as per business strategies of the Company
and drives the organization to succeed in reaching its goal under
the context of the fast changing world. The organization’s culture
is therefore comparable to the main root of the organization which
will be the propeller which drives the organization to success
according to the vision, mission, and strategies stipulated.  The
Company has a Core Value project through organizing an activity
called BLA The Star to select a role model who has 5 desirable and
popular traits:  Faith, Responsibility, Sincerity, Self-Development,
and Teamwork.  This project is organized continually every month
so that every personnel will become aware of behaviors expected
by the organization and act in the same direction until it becomes
an organizational culture in the future.
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การประเมิินการปฏิิบััติิงานประจำำ�ปีี (KPI)
Annual Performance Evaluation (KPI)
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CORE
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EVALUATION
ค่่านิิยมองค์์กร
ศรััทธา
รัับผิิดชอบ
จริิงใจ
พััฒนาตน
ทำำ�งานเป็็นทีีม

PERFORMANCE
EVALUATION
ประเมิินจาก
ผลการปฏิิบััติิงาน

The Organization’s Value:
Faith,
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Sincerity,
Self-Development and
Teamwork

DEVELOPMENT
PLAN
อย่่างน้้อย
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36 ชั่่�วโมง/ปีี
36 hours per year

Moreover, the Company takes into consideration the differences
between the personnel, the diverse natures of work, growth path,
and career path for maximum benefits in developing the personnel
and the organization continually and sustainably as well as promoting
the economic and social value in the life insurance business.  The
year 2019 was a challenging year for developing the variety of
personnel amidst technological changes and preparing personnel to
support the extension of business operation, the service providing
and new innovation which has changed format and method as well
as the behavior of people in the Thai society (Digital Disruption).
The Company therefore focuses and encourages employees to
continually develop themselves all the time according to the
organizational value concerning self-development by supporting
personnel in their development of knowledge and capability both
regarding the duration in developing themselves, the various
learning styles that interest them, and the expenses involved.  There
are stipulations concerning self-development in the Performance
Evaluation (KPI) according to the organization’s Core Competency
and the Development Plan as follows:

การสื่่�อสารนโยบาย
และข่่าวสารภายในองค์์กร

Internal Communication
and Information

บริิษัทั ได้้ให้้ความสำำ�คััญในเรื่่องของการสื่่อสารเป็็นอย่่างมาก ซึ่ง่� การสื่่อสาร
นโยบาย และข่่าวสารภายในองค์์กรถืือว่่าเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�จะช่่วยสร้้างความ
เข้้าใจนโยบายของผู้้�บริิหารและองค์์กร ทั้้�งยัังเป็็นการเชื่่อมความสััมพัันธ์์
ระหว่่างบุุคลากรภายในองค์์กรตั้้�งแต่่ระดัับบริิหารไปถึึงระดัับปฏิิบัติั กิ าร ทั้้�งนี้้�
หากการสื่่อสารภายในองค์์กรมีีความถููกต้้อง ชััดเจน และรวดเร็็ว ก็็จะส่่งผล
ให้้การปฏิิบััติิงานตามนโยบายเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกััน บุุคลากรในองค์์กรมีี
ความเข้้าใจและเกิิดความพึึงพอใจ ส่่งผลต่่อประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลใน
การปฏิิบััติิทำำ�ให้้งานบรรลุุเป้้าหมายที่่�วางไว้้ได้้  
ที่่�ผ่่านมาบริิษััทได้้มีีการสื่่อสารนโยบายและข่่าวสารภายในองค์์กร ผ่่าน
การจััดประชุุมและกิิจกรรมต่่างๆ เช่่น Kick Off Business Strategy (ต้้นปีี)
Town Hall Meeting (รายไตรมาส) การประชุุมหน่่วยงาน (ประจำำ�เดืือน)
และการประชุุมย่่อยของหน่่วยงาน (Team Talk) (รายสััปดาห์์) เป็็นต้้น
โดยการจัั ด ประชุุ ม ดัั ง กล่่าวบริิ ษัั ท ใช้้ ร ะบบการสื่่ อ สารแบบ 2 ทาง
(Two -way Communication) เน้้นการมีีส่่วนร่่วมของผู้้บ� ริิหารและพนัักงาน
ด้้วยวััฒนธรรมการสื่่อสารแบบเปิิดกว้้าง โดยพนัักงานทุุกคนมีีโอกาสในการ
แสดงความคิิดเห็็น สอบถามข้้อสงสััยและเสนอแนะข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อ
การทำำ�งาน ทั้้�งนี้้� พนัักงานยัังสามารถพููดคุุยสื่่อสารกัับผู้้�บริิหารระดัับสููงผ่่าน
ช่่องทางออนไลน์์ เช่่น ช่่องทางอีีเมล การจััดแบบสำำ�รวจหรืือแบบสอบถาม
ออนไลน์์ และการสื่่ อ สารผ่่านกิิ จ กรรมของบริิ ษัั ท ซึ่่� ง จะเน้้ น การสร้้ า ง
บรรยากาศการสื่่อสารอย่่างเป็็นกัันเองในระดัับผู้้�บริิหารและพนัักงาน เพื่่อ
ให้้พนัักงานทุุกระดัับที่่�ประจำำ�สำำ�นัักงานใหญ่่และสำำ�นัักงานสาขาทั่่�วประเทศ
ได้้มีีส่่วนร่่วมแสดงความคิิดเห็็นทั้้�งองค์์กร  พร้้อมเปิิดโอกาสในการพููดคุุย
กัับผู้้�บริิหาร หััวหน้้างานและเพื่่อนพนัักงานระหว่่างหน่่วยงานอย่่างต่่อเนื่่อง
นอกจากนี้้� บริิ ษัั ท ยัั ง ให้้ ก ารสนัั บ สนุุ น การแสดงความคิิ ด เห็็ น และ
ข้้อเสนอแนะจากพนัักงานผ่่านการจััดกิิจกรรมกลุ่่�มพนัักงานภายใต้้โครงการ 
BLA Home ซึ่่ง� จััดขึ้้น� เป็็นประจำำ�ทุุกปีีสำำ�หรัับพนัักงานเข้้างานใหม่่ที่่�มีอี ายุุงาน
น้้อยกว่่า 1 ปีี และปีี 2562 บริิษััทได้้มุ่่�งเน้้นกิิจกรรมภายใต้้หััวข้้อ “Business
Innovation” โดยจััดกลุ่่�มให้้พนัักงานจากหลายหน่่วยงานร่่วมระดมความ
คิิดเห็็นที่่�ผ่่านประสบการณ์์การทำำ�งานในอดีีตและปััจจุุบััน เพื่่อนำำ�เสนอ
แนวทางการปรัับปรุุงกระบวนการทำำ�งานของหน่่วยงานให้้มีปี ระสิิทธิิภาพมาก
ยิ่่�งขึ้้�น ทั้้�งนี้้� เพื่่อรองรัับระบบการทำำ�งานในอนาคตของโลกยุุคดิิจิิทััล

The Company places much importance on communication as
communication regarding policy and news within the organization are
considered an important thing which will help create understanding
of the policies of the Management and of the organization and
also create a bond between the organization’s personnel from
management level to the operations level.  In this connection, if
internal communication is accurate, clear and fast it will result in
work operation according to the policy flowing in the same direction
and the personnel in the organization understanding and becoming
satisfied which will result in efficiency and effectiveness of the
operation so the work can reach the goals set.
During the past the Company has communicated policies and
internal information via meetings and various activities such as Kick
Off Business Strategy (beginning of the year), Town Hall Meeting
(quarterly), Team meeting (monthly), and Team Talk (weekly).  In
organizing these meetings, the Company used 2-way communication
with a focus on participation by management and employees
under wide open communication culture where all employees
have a chance to express their opinions, make enquiries and
present information which is of benefit to work.  In this respect,
employees are also able to discuss and communicate with highlevel management through online channel such as emails or online
questionnaires and communicate through the Company’s activities
which aim at creating an informal communication atmosphere
between management and employee levels so that all employees
of every level who are employees of the head office and branch
offices nationwide participate and express their opinions. Opportunity
is given for continuous communication among management,
executives, supervisors and intra-department colleagues.
Furthermore, the Company’s also encourages employees to express
their views and advice through the organization of employee activity
group under the BLA Home Project which is held regularly every year
for new employees who have been working with the Company for
less than 1 year. In 2019 the Company had focused on an activity
under the heading “Business Innovation” where groups of employees
from various work sections brainstormed their work experiences from
the past up to the present in order to present ways of improving
work procedures of the departments to be more efficient to support
the work system of the future under the digital age.
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การสร้้างความผููกพัันภายในองค์์กร
ภายใต้้สภาวะความเปลี่่ย� นแปลงและการแข่่งขัันอย่่างรุุนแรง องค์์กรต้้องมีี
การปรัับตััวอยู่่�ตลอดเวลา  ทรััพยากรบุุคคลซึ่่�งถืือเป็็นแรงขัับเคลื่่อนที่่�สำำ�คััญ
ที่่�ได้้รัับผลกระทบตามมาทั้้�งในด้้านความกดดัันและบรรยากาศในการทำำ�งาน
ความแตกต่่างระหว่่าง Generation ตลอดจนการปรัับตััว สิ่่ง� ต่่างๆ เหล่่านี้้�ถือื
เป็็นตััวบั่่น� ทอน Engagement ขององค์์กร และอาจเป็็นสาเหตุุทำำ�ให้้พนัักงาน
ไม่่สามารถบริิหารและสร้้างความสมดุุลระหว่่างการทำำ�งานและการดำำ�เนิินชีีวิติ
ส่่วนตััวได้้
บริิษััทตระหนัักถึึงปััญหาดัังกล่่าวข้้างต้้น จึึงได้้สรรหากลยุุทธ์์และวิิธีีการ
ตลอดจนการพััฒนาในด้้านต่่างๆ ที่่�สามารถเสริิมสร้้างสมรรถนะที่่�ทำำ�ให้้
พนัักงานบรรลุุถึงึ ความรู้้� ทักั ษะ ที่่�สามารถนำำ�มาปรัับใช้้ในด้้านการทำำ�งานและ
ภายในครอบครััว  และถืือเป็็นการบริิหารความสมดุุลได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
และนำำ�ไปสู่่�ความสุุขที่่�ยั่่�งยืืนในชีีวิิตการทำำ�งาน และในชีีวิิตครอบครััว  ตลอด
จนสามารถสรรสร้้างและผลิิตผลงานให้้กับั องค์์กรได้้บรรลุุตามเป้้าหมายต่่อไป
บริิษััทได้้มีีการจััดทำำ�โครงการที่่�สนัับสนุุนการแสดงออกทางความคิิดของ
พนัักงานเพื่่อสร้้างความผููกพัันกัับองค์์กร  เพื่่อปรัับปรุุงแนวทางการทำำ�งาน
และทราบถึึงความคิิดเห็็นด้้านต่่างๆ ของพนัักงาน สำำ�หรัับใช้้เป็็นแนวทาง
การปรัับปรุุงวิิธีีการทำำ�งานให้้รองรัับความต้้องการของพนัักงานเพื่่อเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพในการทำำ�งานร่่วมกััน เพื่่อเตรีียมความพร้้อมในการรัับมืือกัับ
การเปลี่่�ยนแปลงในอนาคตอย่่างยั่่�งยืืน ที่่�มุ่่�งเน้้นการมีียุุทธศาสตร์์ที่่�ชััดเจน
ให้้ความสำำ�คััญกัับลููกค้้า  (Customer Focus) โดยบริิษััทได้้ว่่าจ้้างบริิษััทที่่�
ปรึึกษาชั้้�นนำำ�ระดัับโลกเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการประเมิินเพื่่อให้้ได้้ผลการประเมิินที่่�
เป็็นกลางและสะท้้อนระดัับความพร้้อมของบริิษััทอย่่างแท้้จริิง สำำ�หรัับผล
การประเมิินในปีี 2562 พบว่่าระดัับความผููกพัันของพนัักงานที่่�มีีต่่อบริิษััท
อยู่่�ที่่� 63 คะแนน ซึ่่�งอยู่่�ในระดัับใกล้้เคีียงกัับค่่าเฉลี่่�ยระดัับความผููกพัันของ
บริิษัทั ในประเทศไทย อย่่างไรก็็ตาม บริิษัทั ให้้ความสำำ�คััญในการพััฒนาระบบ
และการทำำ�งานภายในที่่�เอื้้�อต่่อการทำำ�งานที่่�มีีประสิิทธิิภาพให้้แก่่พนัักงาน
ทุุกระดัับ เพื่่อให้้พนัักงานมีีความผููกพัันกัับบริิษััทอย่่างยั่่�งยืืน
นอกจากนี้้� บริิษัทั ได้้จัดั ให้้มีกี ารมอบรางวััลประกาศเกีียรติิคุณ
ุ พนัักงานอย่่าง
ต่่อเนื่่องเป็็นประจำำ�เพื่่อเป็็นขวััญกำำ�ลัังใจ  และสร้้างแรงจููงใจในการทำำ�งาน
อัันจะส่่งผลต่่อความพึึงพอใจ  ความผููกพัันของพนัักงาน และความสำำ�เร็็จ
ขององค์์กรต่่อไป เช่่น รางวััลเกีียรติิคุณ
ุ พนัักงานอายุุงานครบกำำ�หนด รางวััล
ชมเชยพนัักงานที่่�ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ด้� ว้ ยความมีีวินัิ ยั   รางวััลชมเชยพนัักงานที่่�เป็็น
แบบอย่่างที่่�ดีใี นการปฏิิบัติั งิ าน ซึ่ง่� สร้้างความประทัับใจและสร้้างภาพลัักษณ์์
ที่่�ดีีให้้กัับองค์์กร ถืือเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีควรค่่าแก่่การยกย่่องชมเชย
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SUSTAINABILITY REPORT 2019

Creating Bonds within
the Organization
Under the changing conditions and stiff competition, organizations have
to constantly adjust themselves. Human resources who are considered
major driving force and are impacted both by pressure and working
atmosphere, generation gap and the need for adjustment, all of which
are destroyer of the organization’s engagement and may be the cause
of employees not being able to manage and create balance between
their working and personal life.
The Company is aware of the abovementioned problem and have
looked for strategies and ways including development in various aspects
which can reinforce employees’ competency to enable them attain the
knowledge and skill which they can use to adapt to their work and
within their family and can be considered an efficient management of
balance and will lead to a sustainable happiness in their working life
and family life as well as being able to effectively create and produce
work to fulfil the organizational goal.
The Company has organized projects which encourage employees’
expression of ideas to build bonds with the organization in order to
improve working methods and know the ideas in different aspects of
the employees to be used as a way to improve the work method to
support the needs of the employees to increase efficiency in working
together to prepare to deal sustainably with the changes in the future
which focus on transparency of strategy and customer focus.  The
Company had contracted a leading world-class advisory company to
organize the assessment so that the evaluation result is neutral and truly
reflects the level of readiness of the Company.  Result of the evaluation
for 2019 showed the employee bond to the Company to be at the score
of 63 which was at a level which is similar to the average bond level of
companies in Thailand. Nevertheless, the Company places importance
on developing system and internal working which is conducive to
efficient work for employees at all levels so that employees may have
a sustainable bond with the Company.
Furthermore, the Company awards certificate of appreciate to
employees continuously and regularly to boost the morale and build
inspiration in working which will result in satisfaction and binding of
employees and the success of the organization such as Certificate of
Honor for employees on reaching retirement,  Certificate of Appreciation
for employees who perform their job with principle, Certificate of
Appreciation for employees who are good role models in their work
performance which makes good impression and created good image
for the organization which is considered good example worthy of being
appreciated.

การสรรหาและรัักษา
บุุคลากรที่่�มีศัี ักยภาพ

Recruiting and Retaining
Employees with Potentials

เพื่่อเป็็นแนวทางการเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันและเสริิมความ
แข็็งแกร่่งให้้กัับองค์์กร บริิษััทมุ่่�งสรรหาบุุคลากรที่่�มีีความรู้้�ความสามารถเข้้า
มาร่่วมงานกัับบริิษัทั  ภายใต้้เป้้าหมายที่่�ต้อ้ งการเป็็นหนึ่่�งในห้้าองค์์กรชั้้�นนำำ�ใน
ประเทศไทยที่่�มีีผู้้�อยากเข้้าร่่วมงานด้้วย บริิษัทั จึึงกำำ�หนดและดำำ�เนิินงานตาม
ยุุทธศาสตร์์การสรรหาและดึึงดููดบุุคลากรเชิิงรุุก ผ่่านการสร้้างความร่่วมมืือ
กัับสถาบัันการศึึกษาและองค์์กรชั้้�นนำำ�ในการจััดโครงการที่่�ส่่งเสริิมการเติิบโต
ทางการศึึกษาและเสริิมสร้้างประสบการณ์์ของนัักศึึกษาที่่�มีีศัักยภาพร่่วมกััน
ควบคู่่�ไปกัับการส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมของพนัักงานผ่่านกิิจกรรมและโครงการ
ต่่างๆ เพื่่อรัักษาบุุคลากรเหล่่านี้้�ให้้ร่่วมงานและเติิบโตไปกัับบริิษัทั อย่่างยั่่�งยืืน

As a way of increasing the capability in competing and in
strengthening the organization, the Company focuses on finding
competent and knowledgeable personnel to join our Company.  
Under the goal of wanting to be one of five leading organizations
in Thailand which people want to work for, the Company specifies
and operates under the Approach Strategy in searching for and
attracting personnel through creating cooperation with educational
institutions and leading organizations in organizing projects which
promote educational growth and strengthen the experience of
students who have potentials together.  This is carried out at the
same time with supporting participation of employees through
various activities and projects to retain these personnel to work
and sustainably grow with the Company.

การบริิหารผลการปฏิิบัติั ิงาน

Performance Management System

การบริิหารผลการปฏิิบััติิงานที่่�เป็็นธรรม บริิษััทเปิิดโอกาสให้้พนัักงาน
มีีส่่วนร่่วมในการกำำ�หนดแผนงานและตััวชี้้วั� ดั ผลการปฏิิบัติั งิ านของตนเองร่่วม
กัับหััวหน้้างาน ให้้มีีความสอดคล้้องกัับเป้้าหมายของหน่่วยงานและบริิษััท
(Company KPI) โดยบริิษััทได้้กำำ�หนดระบบ การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานนี้้�
ไว้้ปีลี ะ 2 ครั้้ง�  คืือกลางปีีและปลายปีีซึ่ง่� จะเป็็นการเปิิดโอกาสให้้ผู้�บั้ งั คัับบััญชา
และพนัักงาน ได้้หารืือร่่วมกััน (One-on-one Session) เพื่่อพััฒนาปรัับปรุุง
การทำำ�งานให้้มีปี ระสิิทธิิภาพมากยิ่่ง� ขึ้้น� และเพื่่อให้้มีคี วามเข้้าใจตรงกัันในการ
มุ่่�งสู่่�เป้้าหมายขององค์์กรที่่�ตั้้�งไว้้ รวมถึึงเป็็นการเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์อััน
ดีีระหว่่างผู้้�บัังคัับบััญชาและพนัักงาน อัันจะนำำ�มาซึ่่�งความผููกพัันต่่อองค์์กร 
จากการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ าน จะทำำ�ให้้บริิษัทั สามารถพััฒนาจุุดแข็็งและ
จุุดที่่�ควรพััฒนาของพนัักงานรายบุุคคล ซึ่่�งบริิษััทได้้มีีการนำำ�แผนพััฒนาราย
บุุคคล (Individual Development Plan) หรืือ IDP มาใช้้ในหน่่วยงานต่่างๆ
จะช่่วยให้้พนัักงานได้้รับั การพััฒนาอย่่างตรงตามความจำำ�เป็็นและต่่อเนื่่อง

In order to handle Performance Appraisal fairly, the Company has
given the opportunity for employees to participate in specifying their
work plan and their own key performance indicators together with their
supervisor to conform to the goal of the department and the Company’s
KPI. The Company has fixed in the system that this Performance
Appraisal be carried out 2 times a year, that is, in the middle of the
year and at the end of the year which gives the supervisor and the
employee the opportunity to have a One-on-One Session so that the
work can be improved and be more efficient and to have the same
understanding of the goal set by the organization.  This will at the
same time strengthen good relationship between the supervisor and
the employee resulting in a bond with the organization.
The performance appraisal will enable the Company to develop
strengths and points for developments of the individual employee,
and the Company has presented the Individual Development Plan or
IDP for use in the different departments to help employees receive
the development they require continually.
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โครงการทุุนการศึึกษา

EDUCATIONAL FUND PROJECT

บริิษัทั ได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการศึึกษา ว่่าเป็็นปััจจัยั พื้้�นฐานสำำ�คััญ
ในการพััฒนาบุุคลากรให้้มีีศัักยภาพและคุุณภาพ และเพื่่อรองรัับการขยาย
ตััวทางธุุรกิิจให้้เติิบโตก้้าวหน้้าอย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน บริิษััทจึึงมีีนโยบายให้้
ทุุนการศึึกษาในระดัับปริิญญาตรีี และปริิญญาโท ทั้้�งภายในประเทศและต่่าง
ประเทศแก่่นิิสิิต นัักศึึกษา บุุคคลทั่่�วไป รวมถึึงบุุคลากรภายในบริิษััท ให้้ได้้มีี
โอกาสพััฒนาศัักยภาพของตนเองตามสาขาวิิชาต่่างๆ เพื่่อเป็็นการปููพื้้�นฐาน
ความก้้าวหน้้าในอาชีีพการทำำ�งานในอนาคต  โดยที่่�บริิษััทได้้ให้้การสนัับสนุุน
ทุุนการศึึกษาในสาขาวิิชาชีีพต่่างๆ รวมถึึงค่่าใช้้จ่่ายที่่�ใช้้ในการศึึกษา  อาทิิ
ค่่าหน่่วยกิิต ค่่าธรรมเนีียมการศึึกษา ค่่าเอกสารประกอบการเรีียน รวมถึึง
ค่่าใช้้จ่่ายอื่่นๆ เป็็นต้้น  โดยที่่�บริิษััทได้้มีีการติิดตามประสานงานและอำำ�นวย
ความสะดวกต่่างๆ เพื่่อให้้นัักศึึกษาได้้เรีียนรู้้�อย่่างเต็็มที่่�  นอกจากนี้้�บริิษััทยััง
มีีแผนการพััฒนาสายอาชีีพที่่�รองรัับกัับตำำ�แหน่่งงานที่่�เหมาะสมของนัักศึึกษา
ที่่�เข้้าร่่วมโครงการและให้้โอกาสได้้ร่่วมงานกัับบริิษัทั ในระหว่่างที่่�กำำ�ลัังรอเข้้า
ศึึกษาอีีกด้้วย  โดยที่่�ผ่่านมาบริิษััทได้้สนัันสนุุนทุุนการศึึกษามาอย่่างต่่อเนื่่อง
ทั้้�งในระดัับปริิญญาตรีีและปริิญญาโท รวมเป็็นจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 23 คน โดย
ในปีี 2562 ได้้มอบทุุนการศึึกษาให้้กัับบุุคลากรภายในและผู้้�ที่่�สนใจทั่่�วไปอีีก
จำำ�นวน 2 ทุุน

The Company is aware of the importance of education as it is an
important basic factor in creating potentials and quality for personnel
development. To support the business expansion to grow and
advance stably and sustainably the Company has a policy of granting
educational scholarship at Bachelor’s and Master’s Degree level both
for inland and overseas studies to students and the general public
including the Company’s employees to give them the chance to
improve their own potentials on various subjects in order to lay the
foundation for their work progress in the future. The Company supports
educational scholarship in various professional branches including
expenses incurred for the study such as cost of the credit, tuition
fees, cost of handouts and other expenses. The Company follows
up, coordinates, and facilitates things for the students so they can
concentrate fully on the learning.  Apart from this the Company has
plans to develop the professions which support the work positions
suitable for the students who participate in the project and gives them
the opportunity to join the Company while waiting for the study to begin.  
In the past the Company has sponsored educational scholarships
continually both at Bachelor’s and Masters’ Degree levels, altogether
23 persons. And in 2019 the Company presented one educational
scholarship each to an internal personnel and the general public.

โครงการนัักศึึกษาฝึึกงาน

STUDENT APPRENTICESHIP/
ON-THE-JOB TRAINING PROJECT

บริิษััทได้้จััดโครงการพััฒนาศัักยภาพให้้กัับนิิสิิตนัักศึึกษาในสถาบัันการ
ศึึกษาต่่างๆ ผ่่านโครงการนัักศึึกษาฝึึกงานกรุุงเทพประกัันชีีวิิต เพื่่อเป็็นการ
เปิิดโอกาสให้้กัับนิิสิิตนัักศึึกษาได้้เรีียนรู้้�กระบวนการทำำ�งานจริิง และได้้รัับ
ประสบการณ์์จากการปฏิิบัติั งิ านโดยตรง  สามารถนำำ�ความรู้้�ที่่เ� รีียนมาประยุุกต์์
ใช้้ในการฝึึกงานได้้ อัันเป็็นการพััฒนาศัักยภาพและเป็็นการเตรีียมความ
พร้้อมให้้กัับนิิสิิตนัักศึึกษา สำำ�หรัับเข้้าสู่่�ชีีวิิตการทำำ�งานในอนาคต โดยที่่�ผ่่าน
มา  บริิษััทได้้ให้้การสนัับสนุุนโครงการนัักศึึกษาฝึึกงานมาอย่่างต่่อเนื่่องเป็็น
ประจำำ�ทุุกปีี  ทั้้�งในรููปแบบของการฝึึกงานสายวิิชาชีีพ  การฝึึกงานในหน่่วย
งานทั่่�วไป การฝึึกงานสหกิิจศึกึ ษา รวมไปถึึงการศึึกษาดููงานของมหาวิิทยาลััย
ต่่างๆ โดยนัักศึึกษาที่่�เข้้าร่่วมโครงการจะได้้รับั ความรู้้ใ� นหััวข้อ้ ต่่างๆ เช่่น ความ
รู้้เ� กี่่ย� วธุุรกิจิ ประกัันชีีวิติ ความรู้้�ด้า้ นการวางแผนทางการเงิิน ความรู้้ใ� นหน่่วย
งานต่่างๆ และยัังสามารถใช้้แหล่่งเรีียนรู้้� และสิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวกภายใน
บริิษัทั ได้้เหมืือนพนัักงานของบริิษัทั นอกจากนี้้� นักั ศึึกษาฝึึกงานยัังได้้มีโี อกาส
ในการทำำ�และนำำ�เสนอโครงการที่่�ตนเองสนใจให้้แก่่ผู้้�บริิหารของบริิษััทเพื่่อ
เป็็นการฝึึกประสบการณ์์ในการสร้้างสรรค์์ไอเดีียและนำำ�ความรู้้�ไปต่่อยอด
ในการเรีียน การทำำ�งาน และในการใช้้ชีีวิิตในอนาคต โดยที่่�บริิษััทมีีความ
ยิินดีีที่่�จะรัับนัักศึึกษาฝึึกงานที่่�เข้้าร่่วมโครงการและสำำ�เร็็จการศึึกษาแล้้ว
ซึ่่�งถืือเป็็นบุุคลากรที่่�มีีคุุณภาพเข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิกของบริิษััทอีีกด้้วยโดยในปีี
2562 ที่่�ผ่่านมา มีีนัักศึึกษาเข้้าร่่วมโครงการฝึึกงานสายวิิชาชีีพจำำ�นวน 8 คน
การฝึึกงานสหกิิจศึึกษา  จำำ�นวน 2 คน และการศึึกษาดููงานหน่่วยงานด้้าน

The Company has established a project to develop potentials
for students of various educational institutions via the Bangkok Life
Assurance Student Apprenticeship / On-the-job Training Project to give
students an opportunity to study actual work process, get experience
from direct operation, and can use the knowledge they have studied
to apply during the job training, and this potential development and
preparedness will enable students enter working life in the future.  During
the past, the Company has been continuously supporting the student
apprenticeship / on-the-job training project regularly every year both in
the form of vocational job training, job training in office departments in
general, co-operative education job training, and study-visit by various
universities. Students who participate in the project receive knowledge
in various subjects such as knowledge about life insurance business,
knowledge about financial planning, knowledge of various departments,
and they can even make use of learning sources and facilities in the
Company just like an employee of the Company. Furthermore, internship
students have the chance to create and present projects which they are
interested in to the Company’s executives as an exercise in creating
ideas as well as use the knowledge gained to expand their studies, their
work and their way of life in the future. Also, the Company is happy to
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คณิิตศาสตร์์ ด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง และด้้านประกัันชีีวิิตของอาจารย์์
และนัักศึึกษาจากมหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ วิิทยาเขตตรััง จำำ�นวน 60 คน

accept internship students who have participated in the project and have
completed their education and are considered a quality personnel to join
as a member of the Company. In 2019, we had 8 students participating
in the vocational training project, 2 students in co-operative education
job training, and 60 students and lecturers from the Prince of Songkhla
University participated in a study-visit in the field of mathematics, risk
management, and life insurance.

ระบบการสืืบทอดตำำ�แหน่่งงาน

Succession Planning

บริิษัทั ให้้ความสำำ�คััญต่่อทุุกตำำ�แหน่่งงานหลัักในองค์์กร จึึงมีีโครงการพััฒนา
พนัักงานในแต่่ละระดัับงานอย่่างต่่อเนื่่อง เพื่่อรองรัับระบบการวางแผนสืืบทอด
ตำำ�แหน่่ง (Succession Planning) โดยบริิษัทั ได้้ดำ�ำ เนิินการคััดเลืือกบุุคคลากร
ภายในองค์์กรที่่�เป็็น “ดาวเด่่น” (Talent) ที่่�สามารถสร้้างผลงานที่่�ดีเี ลิิศตาม
ที่่�องค์์กรคาดหวััง เพื่่อให้้มีีความพร้้อมดำำ�รงตำำ�แหน่่งใดตำำ�แหน่่งหนึ่่�งทัันทีีที่่�
ตำำ�แหน่่งนั้้�นๆ ว่่างลง ซึ่ง�่ การจััดทำำ� “แผนการสืืบทอดที่่�ตำ�ำ แหน่่ง” นั้้�น บริิษัทั จะ
เน้้นตำำ�แหน่่งผู้้บ� ริิหารระดัับฝ่่ายงานขึ้้น� ไป เช่่น ผู้้บ� ริิหารสาย ผู้้บ� ริิหารฝ่่าย เป็็นต้้น
ดัังนั้้�นการวางแผนผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่ง (Succession Planning) จึึงเป็็น
โครงการคััดเลืือกและเตรีียมความพร้้อมของบุุคลากรไว้้เพื่่อรองรัับตำำ�แหน่่ง
งานที่่จ� ะว่่างลงเนื่่องจากผู้้�ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่งเดิิมเกษีียณอายุุ หรืือมีีตำ�ำ แหน่่งงาน
ใหม่่ที่่�เกิิดขึ้้น� เพื่่อให้้องค์์กรสามารถดำำ�เนิินธุุรกิจิ และงานในส่่วนต่่างๆ ได้้อย่่าง
ต่่อเนื่่อง รวมทั้้�งผู้้�ที่่ถูู� กคััดเลืือกเป็็นผู้้�สืบื ทอด (Successor) จะได้้มีเี วลาเตรีียม
ความพร้้อมทั้้�งด้้านความรู้้� ทักั ษะ ความสามารถในสายงาน และสำำ�คััญที่่�สุดุ
คืือด้้านภาวะผู้้�นำ�ำ โดยได้้รับั การพััฒนาผู้้�สืบื ทอดเป็็นรายบุุคคล (Successor
Development Plan) รองรัับการเติิบโตขององค์์กรและส่่งผลต่่อความประสบ
ความสำำ�เร็็จในภาพรวมขององค์์กรอย่่างยั่่ง� ยืืน

The Company places importance on every main job position in the
organization and therefore sets up a project for employee development
at each job level in succession in order to support the Succession
Planning system. The Company selects personnel in the organization
who display “Talent” and can create excellent work as per expectation
of the organization and prepare them to take up a vacant position
as soon as it becomes free. This Succession Planning is focused at
executive positions and above, such as Line Manager and Department
Executive.
Therefore, the Succession Planning can be considered a project for
selecting and preparing personnel to step into a vacant position due
to retirement of the predecessor or to be assigned to a new position
to enable the organization carry out business and work activities in
different departments continuously.  In this respect, the Successors
will have time to prepare themselves in the aspects of knowledge,
skill, and capability in their line of work, and most importantly in the
aspect of leadership. The Successor Development Plan will support
the growth of the organization and result in the overall sustainable
success of the organization.

สมรรถนะผู้้�นำำ�

LEADERSHIP COMPETENCY

บริิษัทั ได้้พัฒ
ั นาระบบสมรรถนะผู้้�นำำ�ในปีี 2562 โดยผ่่านกระบวนการระดม
ความคิิดเห็็นจากผู้้�บริิหารฝ่่ายงานขึ้้�นไป กำำ�หนดสมรรถนะผู้้�นำำ�ขององค์์กร
ที่่�ควรมีีบทบาทสำำ�คััญต่่อการบริิหารจััดการงานและทีีมงาน สมรรถนะผู้้�นำำ�
ดัังกล่่าวจึึงได้้ถููกนำำ�มาใช้้เป็็นเครื่่องมืือในการประเมิินศัักยภาพผู้้�นำำ�ในองค์์กร
โดยผลการประเมิินรายบุุคคลจะถููกนำำ�มาพิิจารณาจุุดเด่่นและจุุดที่่�ต้อ้ งพััฒนา
ศัักยภาพของผู้้�นำำ�รายนั้้�นๆ เพื่่อให้้ตรงตามผลการประเมิินรายบุุคคล ทั้้�งนี้้�
เพื่่อเป็็นการเสริิมศัักยภาพให้้ผู้้�นำำ�มีีความสามารถมากขึ้้�น มีีความพร้้อม
ขัับเคลื่่อนองค์์กรไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ รองรัับการเปลี่่�ยนแปลงในอนาคต
และยัังสามารถสนัับสนุุนงานรองรัับฐานลููกค้้าที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� ในอนาคตอย่่างยั่่ง� ยืืน
สมรรถนะผู้้�นำำ�ทั้้�ง 6 ด้้าน ประกอบด้้วย วิิสััยทััศน์์ (Visioning) การวิิเคราะห์์
ปััญหาเพื่่อการตััดสิินใจ  (Decision Making) การบริิหารการเปลี่่�ยนแปลง
(Change Management) การบริิหารและพััฒนาพนัักงาน (Managing and
Developing People) การสื่่อสาร  (Communication) และนวััตกรรมทาง
ธุุรกิิจ (Business Innovation)

The Company has developed a Leadership Competency system
in 2019 through a brainstorming process from executives at the
levels of department manager and above to specify the leadership
competency of the organization who should have a major role in
managing work and team members. This leadership competency
has therefore been used as a tool in evaluating the potential of the
organization’s leader. The result of the individul evaluation will be used
for consideration of the strengths and the points for improvement
of that particular leader to correspond to the personal evaluation in
order to augment the leadership potential to a higher level, ready
to efficiently drive the organization to support future changes and
also able to sustainably support the increased customer base in
the future. The 6 aspects of Leadership Competency comprise
Visioning, Decision Making, Change Management, Managing, and
Developing People, Communication, and Business Innovation.

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL.

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)

63

สุุขภาพ ความปลอดภััย
และความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของพนัักงาน

Health, Safety, and
Well-Being of Employees

บริิษัทั ตระหนัักดีีว่่าสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานที่่ป� ลอดภััยและถููกสุุขภาวะ
ตลอดจนส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี ถืือเป็็นการเคารพหลัักสิิทธิิ
มนุุษยชนขั้้�นพื้้�นฐานและแนวปฏิิบััติิด้้านแรงงาน บริิษััทจึึงดููแลและเอาใจใส่่
พนัักงานอย่่างใกล้้ชิิด ด้้วยการรัับฟัังความต้้องการของพนัักงานอย่่างทั่่�วถึึง
ผ่่านช่่องทางที่่ห� ลากหลาย นำำ�เสนอสวััสดิิการที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับพนัักงานและ
ครอบครััว  ตลอดจนดำำ�เนิินโครงการและกิิจกรรมต่่างๆ ที่่�ช่่วยเสริิมให้้พนัักงาน
มีีความสุุขในการทำำ�งาน และมีีคุณ
ุ ภาพชีีวิติ ที่่ดี� ตี ลอดระยะเวลาที่่�ร่่วมงานกัับ
บริิษัทั โดยส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้พนัักงานมีีส่่วนร่่วมในการแสดงความคิิด
เห็็นและเสนอแนะข้้อมููลหรืือสวััสดิิการต่่างๆ ผ่่านทางคณะกรรมการสวััสดิิการ
ในสถานประกอบกิิจการ
ด้้วยความใส่่ใจของบริิษััทที่่�ต้้องการให้้พนัักงานทุุกคนมีีสุุขภาพ แข็็งแรง
และทำำ�งานอยู่่ใ� นสภาพแวดล้้อมที่่�ดีี บริิษัทั จึึงสรรค์์สร้้างกิิจกรรมและสิ่่ง� อำำ�นวย
ความสะดวกต่่างๆ ให้้กับั พนัักงาน ไม่่ว่่าจะเป็็นศููนย์์ออกกำำ�ลัังกายทั้้�งในร่่มและ
กลางแจ้้ง ศููนย์์อาหารที่่�ถููกสุุขลัักษณะและมีีอาหารจำำ�หน่่ายหลากหลาย ถููกต้้อง
ตามหลัักโภชนาการ  สมาคมและชมรมต่่างๆ ทั้้�งด้้านกีีฬา สัันทนาการ  และ
ศิิลปวััฒนธรรม ส่่งผลให้้พนัักงานทุุกคนมีีสุขุ ภาพกายและสุุขภาพจิิตที่่�ดี ส่่
ี งผล
ให้้อัตั ราการเจ็็บป่่วยหรืือขาดงานลดน้้อยลง บริิษัทั ได้้ให้้การสนัับสนุุนพนัักงานใน
องค์์กรจััดตั้้�งชมรมพร้้อมสนัับสนุุนค่่าใช้้จ่่ายและอุุปกรณ์์การกีีฬาอย่่างต่่อเนื่่อง
ประกอบด้้วยชมรมต่่างๆ ดัังนี้้�

    The Company is well aware that safe and hygienic work environment
and fostering employees’ well-being are considered a respect of basic
human right principles and labor practice. Therefore, the Company
closely looks after and pay attention to employees by listening to the
needs of all employees through various channels, presenting appropriate
welfare to employees and their families as well as carry out various
projects and activities which promotes happiness in employees at
the workplace, with good quality of life throughout their employment
with the Company.  Employees are encouraged to give opinions and
present information or make suggestions about fringe benefits / welfares
through the Welfare Committee of the workplace.
With the Company’s heedfulness in wanting all employees to enjoy
good health and work under good environment, the Company has
created various activities and facilities for employees, whether they
be indoor or outdoor sports center, hygienic food courts serving a
variety of nutritious food, clubs for sports, recreation and arts, all of
which promote good physical and mental health for all employees,
resulting in reduced number of sickness or absence from work. The
Company encourages employees in the organization to set up clubs
and has continuously given monetary support for expenses and sports
equipment.  Following are the clubs set up by employees:

ชมรมพุุทธศาสตร์์ Buddhism Club

สมาชิิกจำำ�นวน 150 คน

150 members

ชมรมรัักษ์์สุุขภาพ	 Health Club

สมาชิิกจำำ�นวน 70 คน		

70 members

ชมรมฟุุตบอล

สมาชิิกจำำ�นวน 70 คน		

70 members

ชมรมวิ่่�งเพื่่�อสุุขภาพ	 Run for Your Health Club

สมาชิิกจำำ�นวน 94 คน		

94 members

ชมรมปิิงปอง

สมาชิิกจำำ�นวน 29 คน		

29 members

Football Club
Ping Pong Club

นอกจากนี้้� ยังั มีีกิจิ กรรมทำำ�ความสะอาด “Big Cleaning Day” ทุุกวัันศุุกร์์
สุุดท้้ายของเดืือนที่่�สิ้้น� ไตรมาส โดยคณะกรรมการความปลอดภััย อาชีีวอนามััย
และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน เพื่่อความปลอดภััยในชีีวิติ การทำำ�งาน ถููกสุุข
อนามััย และดููแลระมััดระวัังทรััพย์์สินิ ให้้มีคี วามเป็็นระเบีียบเรีียบร้้อย

Apart from this, there is a cleaning activity called “Big Cleaning
Day” held every last Friday of each quarterly month organized by
the Safety, Hygiene and Environment at the Workplace Committee
to observe safety in the working life, for hygiene, and for attention in
keeping assets in good order.

การอบรม CPR ของห้้องแพทย์์
เพื่่อส่่งเสริิมความเข้้าใจที่่�ถููกต้้องเกี่่�ยวกัับการกู้้�ชีีพด้้วยวิิธีี CPR เพื่่อสร้้าง
ความปลอดภััยให้้กัับพนัักงาน ทางศููนย์์การแพทย์์ของบริิษััทได้้จััดให้้มีีการ
อบรมให้้ความรู้้�เรื่่องการกู้้�ชีีพและข้้อควรปฏิิบััติิที่่�ถููกต้้องเมื่่อเกิิดเหตุุการณ์์
ฉุุกเฉิิน นอกจากนี้้� ศููนย์์การแพทย์์ของบริิษััทยัังมีีการสาธิิตขั้้�นตอนการกู้้�ชีีพ
พร้้อมทั้้�งเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ที่่�เข้้าร่่วมกิิจกรรมทดลองทำำ�การกู้้�ชีีพด้้วยวิิธีี CPR
ด้้วยตนเองเพื่่อให้้มีีความเข้้าใจที่่�มากขึ้้�น
กิิจกรรมโดยห้้องแพทย์์
บริิษััทให้้ความสำำ�คััญกัับการให้้ความรู้้�ตััวแทนเพื่่อส่่งเสริิมความรู้้�เรื่่องโรค
ต่่างๆ และเพื่่อให้้ตััวแทนสามารถถ่่ายทอดความรู้้�ต่่อให้้แก่่ลููกค้้า  โดยศููนย์์
การแพทย์์ของบริิษัทั มีีการจััดกิิจกรรมอบรมความรู้้เ� รื่่องโรคต่่างๆ ตลอดทั้้�งปีี

CPR Training at the Medical Room
To promote correct understanding about resuscitation by CPR
to ensure safety for employees, the Company’s medical center
organized a training to instruct about resuscitation and correct
practices in emergencies.  Moreover, the Company’s medical center
also demonstrated steps in resuscitation and gave the opportunity
for participants to test and carry out the resuscitation by CPR by
themselves for better understanding.
Activities by the Medical Room
The Company places importance in instructing agents in order to
improve their knowledge about various disease so that the agents
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เช่่น อบรมให้้ความรู้้�เรื่่องโรคมะเร็็ง อบรมให้้ความรู้้�เรื่่องโรคอ้้วน เป็็นต้้น
นอกเหนือจากการให้ความรู้แก่ตัวแทน ศูนย์การแพทย์ยังให้ความส�ำคัญกับ
พนักงานและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีส่ ง่ เสริมสุขภาพทีด่ ผ่า
ี นการแข่งขัน
ลดน�้ำหนัก โดยกิจกรรมดังกล่าวมีการจัดอบรมเรือ่ งความรู้ทางโภชนาการและ
การใช้ Application ส�ำหรับควบคุมน�้ำหนักให้กับผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการลด
น้ำำ��หนััก พร้้อมทั้้�งมีีการส่่งเสริิมการออกกำำ�ลัังกายให้้กัับพนัักงานโดยการติิด
สติิกเกอร์์ขั้้น� บัันไดเพื่่อบอกการเผาผลาญจำำ�นวนแคลอรี่่ใ� นแต่่ละขั้้น� ที่่�ก้าวขึ้้
้ น�
นอกจากนี้้� ศููนย์์การแพทย์์ของบริิษััทยัังมีีกิิจกรรมอื่่นๆ เพื่่อสนัับสนุุนสุุขภาพ
ที่่�ดีีของพนัักงาน เช่่น การจััดกิิจกรรมรณรงค์์เลิิกบุุหรี่่�ให้้กัับพนัักงาน เป็็นต้้น
การบริิหารจััดการความปลอดภััยในกรณีีฉุุกเฉิิน
บริิษััทได้้จััดทำำ�แผนการบริิหารและป้้องกัันในกรณีีเกิิดเหตุุฉุุกเฉิินและ
การระงัั บ อัั ค คีี ภัั ย พร้้ อ มทั้้� ง จัั ด เตรีี ย มทรัั พ ยากรและอุุ ป กรณ์์ ที่่� จำำ� เป็็ น
สำำ� หรัั บ การเตรีี ย มความพร้้ อ มในการรองรัั บ สถานการณ์์ ฉุุ ก เฉิิ น ต่่างๆ
ทั้้� งในส่่วนอาคารสำำ� นัั ก งาน และสำำ� นััก งานสาขาทั่่�วประเทศ โดยมีีการ
จััดการ  ควบคุุมตอบสนอง ตอบโต้้ติิดต่่อประสานงานช่่วยเหลืือผู้้�บาดเจ็็บ
รวมถึึ ง มีี ก ารจัั ด ทำำ� แผนการตรวจตรา  แผนการรณรงค์์ ป้้ อ งกัั น อัั ค คีี ภัั ย
แผนการซ้้อมดัับเพลิิงและอพยพหนีีไฟ และแผนการบรรเทาทุุกข์์ พร้้อม
ทั้้� ง ดููแลจัั ด การสถานที่่� ทำำ� งานไม่่ให้้ มีี วัั ส ดุุ ห รืื อ ลัั ก ษณะของการทำำ� งานที่่�
มีี โ อกาสเป็็ น ต้้ น เหตุุ ข องการเกิิ ด เพลิิ ง ไหม้้ และมีี ก ารจัั ด ให้้ มีี ก ารฝึึ ก
ซ้้ อ มดัั บ เพลิิ ง และอพยพหนีี ไ ฟประจำำ� ปีี ต ามข้้ อ กำำ� หนดของกฎหมาย
• การป้้องกัันการเกิิดอััคคีีภัยั ในองค์์กร โครงการซ้้อมอพยพหนีีไฟประจำำ�ปีี
สำำ�นัักงานใหญ่่และสำำ�นัักงานสาขา (8 สาขา) เพื่่อรณรงค์์ให้้พนัักงาน ผู้้บ� ริิหาร 
และตััวแทนฝ่่ายขาย รวมไปถึึงประชาชนในพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียงที่่�มีีความสนใจเข้้า
ร่่วมได้้ตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญถึึงความปลอดภััยในชีีวิิตและทรััพย์์สิิน
ในสำำ�นัักงาน สามารถป้้องกัันและระงัับเหตุุจากการเกิิดอััคคีีภััยในเบื้้�องต้้น
ได้้อย่่างถููกต้้อง ตลอดจนได้้รัับความร่่วมมืือจากกรมสวััสดิิการแรงงานพื้้�นที่่�
(จัังหวััดหนองคาย) เข้้าร่่วมสัังเกตุุการณ์์ในการอบรมและฝึึกซ้้อมอพยพหนีี
ไฟของสำำ�นัักงานสาขาหนองคายอีีกด้้วย

can transfer the knowledge gained to customers. The Company’s
medical center organizes activities all year round to educate
participants on various diseases and sickness such as training
about cancer, obesity, and so on.
Apart from instructing the agents, the medical center also gives
importance to employees and fortifies the organization’s culture in
promoting good health through a weight-lifting competition. This
activity consists of giving knowledge on dietetics and the use of
application for weight control for participants of the weight control
project.  An exercise project is promoted to employees by fixing
stickers on staircase steps to tell of the amount of calories burnt
with each step taken.  Furthermore the Company’s medical center
organizes other activities to promote good health for employees
such as the stop smoking campaign activity.
Safety in Emergency Management
The Company set up a plan in managing and protecting in
emergency and firefighting and has prepared necessary resources
and equipment for preparedness for various emergency incidents
both at the Head Office and branch offices nationwide under the
procedures of management, control, response, strike back, contact,
and collaborate to help the injured.  Also there are plans for patrolling,
fire protection campaign, fire drill, evacuation, and rescue plan. The
workplace is superintended so there are no materials or working
characteristics which may be a source of fire, and fire drills are
annually organized according to legal requirements.
• Prevention of Fire in the Workplace
Annual fire drills are held at the Head Office and 8 branch offices
for participation by employees, executives and sales representatives
as well as interested people nearby who are interested to attend to
raise awareness in the importance of safety for life and properties
in the workplace to be able to initially prevent and deter the
cause of fire correctly. We received cooperation from officials
of the Department of Labour Protection and Welfare (Nong Khai
Province) who participated and observed the fire drill at our Nong
Khai Branch Office.

การปฏิิบััติด้ิ ้านสิิทธิิแรงงาน

Labor Rights Practice

บริิษััทให้้ความสำำ�คััญต่่อการเคารพในหลัักสิิทธิิแรงงาน และการปฏิิบััติิ
ต่่อพนัักงานทุุกระดัับอย่่างเท่่าเทีียมและเป็็นธรรมโดยไม่่แบ่่งแยกเพศ สีีผิิว
เชื้้�อชาติิ ศาสนา วััฒนธรรม และการศึึกษา อีีกทั้้ง� ให้้อิสิ ระแก่่พนัักงานในการ
เข้้าร่่วมกิิจกรรมที่่�ไม่่ขััดต่่อข้้อบัังคัับการปฎิิบัติั งิ านของบริิษัทั และบริิษัทั ยัังใช้้
หลัักการด้้านแรงงานสััมพัันธ์์กับั พนัักงานทุุกระดัับภายในองค์์กรโดยฝ่่ายบริิหาร
ทรััพยากรบุุคคล มีีการจััดกิิจกรรมสัันทนาการสานสััมพัันธ์์กัับพนัักงานอย่่าง
ต่่อเนื่่อง และให้้สิทิ ธิิเสรีีภาพกัับพนัักงานในการโหวตหรืือแสดงความคิิดเห็็น
อย่่างเป็็นรููปธรรม

The Company places importance on observing the principles of
labor rights and equal and fair treatment of all levels of employees
without discrimination based on sex, color, nationality, religion, culture,
and education. We also give employees the freedom to participate in
activities which do not go against the work regulations of the Company.  
Moreover, the Company practices the principles of labor relations
with every level of employees in the organization. In this respect,
the Human Resources Department continuously holds recreational
activities to strengthen relationship with employees and gives freedom
to employees in voting or giving opinions concretely.

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL.

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
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สิิทธิิมนุุษยชน

HUMAN RIGHTS

บริิษัทั มุ่่�งเป็็นผู้้�นำำ�ในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ อย่่างเป็็นธรรม โดยให้้ความสำำ�คััญต่่อ
การเคารพสิิทธิิมนุุษยชนของลููกค้้า พนัักงานชุุมชน และคู่่�ค้้าทางธุุรกิิจ ผ่่าน
การตรวจสอบและประเมิินผลกระทบในประเด็็นด้้านสิิทธิิมนุุษยชนที่่�อาจเกิิด
ขึ้้�นจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจ รวมถึึงการเคารพสิิทธิิแรงงานและสิิทธิิมนุุษยชน
ของพนัักงานในการจ้้างงานและการปฏิิบััติิอย่่างเท่่าเทีียมและเป็็นธรรม ซึ่่�ง
บริิษััทได้้ระบุุไว้้อย่่างชััดเจนในจรรยาบรรณบริิษััทและกลุ่่�มธุุรกิิจของบริิษััท
และนโยบายสิิทธิิมนุุษยชน ที่่�ยึึดปฏิิบััติิตามกฎหมายและมาตรฐานด้้านสิิทธิิ
มนุุษยชนระหว่่างประเทศที่่�เกี่่�ยวข้้อง อาทิิ ตราสารสิิทธิิมนุุษยชนระหว่่าง
ประเทศ (The International Bill of Human Rights) ปฏิิญญาสากลว่่าด้้วย
สิิทธิิมนุุษยชนแห่่งสหประชาชาติิ (The Universal Declaration of Human
Rights) และแนวทางและหลัักการของสหประชาชาติิในเรื่่องธุุรกิิจและสิิทธิิ
มนุุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights :
UNGP) เพื่่อแสดงถึึงความยึึดมั่่�นและแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีต่่อลููกค้้าและพนัักงาน
ตลอดจนคู่่�ค้้าทางธุุรกิิจของบริิษััท

The Company aims to be a leader in operating business fairly
by placing importance on respecting human rights of customers,
community, employees and business partners through checking and
assessing impacts in the aspect of human rights which may occur
from the business operations as well as respect the labor rights and
human rights in the hiring of employees and equal and fair practice
to employees. These are all specified clearly in the Codes of Conduct
of the Company and the Company’s business groups as well as
the Human Rights Policy which adheres to the relevant law and
standards on international human rights such as The International
Bill of Human Rights, The Universal Declaration of Human Rights and
the UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP
in order to show commitment and fair practice to customers and
employees as well as the Company’s business partners.

รางวััล THAILAND BEST EMPLOYER BRAND AWARDS 2020
ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นและการพััฒนางานด้้านบริิหารทรััพยากรบุุคคลในปีี 2562
ทำำ� ให้้ บ ริิ ษัั ท ได้้ รัั บ รางวัั ล จากงานประกาศรางวัั ล 14 th EMPLOYER
BRANDING AWARDS จััดขึ้้�นโดยสถาบัันด้้านการบริิหารทรััพยากรบุุคคล
(World HRD Congress) และ EMPLOYER BRANDING INSTITUTE
- INDIA องค์์กรด้้านการส่่งเสริิมนวััตกรรมและแนวปฏิิบััติิด้้านกลยุุทธ์์การ
บริิหารทรััพยากรบุุคคลระดัับนานาชาติิ ซึ่่�งเป็็นสถาบัันที่่�มอบรางวััลให้้กัับ
องค์์กรชั้้�นนำำ�ทั่่�วโลกที่่�มีีการบริิหารงานเกี่่�ยวกัับทรััพยากรบุุคคลได้้อย่่าง
ดีีเยี่่ย� มและมีีประสิิทธิิภาพ พััฒนาทัักษะของบุุคลากรได้้อย่่างเหมาะสม และ
ผู้้บ� ริิหารที่่�มีส่่ว
ี นช่่วยในการพััฒนาองค์์กรให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ รวมถึึงการ
ส่่งเสริิมให้้ผู้ห้� ญิิงมีีบทบาทในการเป็็นผู้้�นำำ�ในองค์์กร เป็็นแบบอย่่างที่่�ดีด้ี า้ นการ
พััฒนาทรััพยากรบุุคคลและใช้้การประชาสััมพัันธ์์ในงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
บริิษัทั ได้้รับั รางวััลจำำ�นวน 2 รางวััล ได้้แก่่ THAILAND BEST EMPLOYER
BRAND AWARDS 2020 และ HR EXCELLENCE AWARDS 2020 ซึ่ง่�
เกิิดจากความร่่วมมืือของบุุคลากรภายในองค์์กรทุุกหน่่วยงานและทุุกระดัับงาน
ตลอดระยะเวลา 68 ปีี ในการดำำ�เนิินธุุรกิจ 
ิ กรุุงเทพประกัันชีีวิติ มีีความตั้้�งใจ
พััฒนาความเป็็นเลิิศในทุุกด้้านอยู่่�เสมอ และจะมุ่่�งมั่่�นพััฒนาต่่อไปอย่่างไม่่
หยุุดนิ่่�งสู่่�การเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านการวางแผนการเงิินครบวงจรให้้กัับคนไทยต่่อไป
With determination and development of work in human resources
management in 2019, the Company had been presented the 14th
EMPLOYER BRANDING AWARDS organized by the World HRD
Congress and EMPLOYER BRANDING INSTITUTE – INDIA, an
international organization which promotes innovation and practices
of Human Resources strategies and an institute which presents
awards to leading organizations worldwide that manage human
resources with excellence and efficiency, develop employees’ skills
appropriately, with the management helping in developing the
organization to conform with the strategies as well as encouraging
women’s role as organizational leader, a good role model in
66

SUSTAINABILITY REPORT 2019

development of human resources with effective use of public
relations in conjunction with work.
The Company received 2 awards, THAILAND BEST EMPLOYER
BRAND AWARDS 2020 and HR EXCELLENCE AWARDS 2020; these
awards are the result of cooperation of the organization’s personnel
from every department and at every level.
Throughout 68 years of our business operations, Bangkok Life
Assurance has always nurtured the intention of developing excellence
in every aspect and we are determined to incessantly continue
our progress towards being the leader in comprehensive financial
planning for Thai people.

เป้้าหมาย SDGs
SDGs GOALS

มุ่่�งสู่่�การเป็็น...
TOWARDS
องค์์กรที่่�รัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม

An organization which is responsible
for society and environment

เสีียงจากผู้้�มีีส่วน
่ ได้้เสีีย
ด้้านสัังคม

Feedback From
Stakeholders…On Society

ประเด็็นความ
ยั่่ง� ยืืนที่สำ�่ �คั
ำ ญ
ั

Important
Sustainability Aspects

• การเข้้ า ถึึ ง บริิ ก ารทางการเงิิ น และส่่งเสริิ ม ความรู้้�
ทางการเงิิน
• การส่่งเสริิม ด้้านสุุข ภาพและการป้้อ งกัันค่่าใช้้จ่่าย
ในการรัักษาพยาบาล
• การเปิิ ด โอกาสด้้ า นการศึึ ก ษาและปลููกฝัั ง ค่่านิิ ย ม
สำำ�คััญให้้แก่่เยาวชนเพื่่อนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาประเทศ
อย่่างยั่่�งยืืน
• การสร้้างจิิตสำำ�นึึกและการดููแลสิ่่�งแวดล้้อม

• Access to financial service and promote financial
knowledge
• Promotion of good health and protection
against Medical treatment expenditures
• Educational opportunities and fostering significant
values in youth leading toward a sustainable
development of the country
• Create awareness and look after the environment

“ในฐานะบริิษัทั ประกัันชีีวิติ ชั้้�นนำำ� บริิษัทั กรุุงเทพประกัันชีีวิติ
มีีหน้้าที่่ส� ร้้างความเปลี่่ย� นแปลงเชิิงบวกให้้แก่่สัังคม โดยการ
ให้้ความรู้้�ด้า้ นการทำำ�ประกัันชีีวิติ ให้้เหมาะสมกัับฐานะทางการ
เงิินและคุุณค่่าชีีวิติ ควบคู่่กั� บั การสร้้างความมั่่�นคงทางการเงิิน
ด้้วยการแนะนำำ�วางแผนทางการเงิินอย่่างเหมาะสม”

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL.

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)

“As a leading life insurance company, Bangkok Life
Assurance has the duty to create positive changes to
society by giving knowledge on life insurance plans which
suit the financial status and quality of life together with
building financial security by giving advice on appropriate
financial planning.”
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กรุุงเทพประกัันชีีวิติ มุ่่ง� มั่่�นสร้้างความมั่่�นคงให้้กับั ประชาชน ดำำ�เนิินธุุรกิจิ อย่่าง
มีีคุณ
ุ ธรรม ตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดี ยึ
ี ดึ หลัักธรรมาภิิบาล ความโปร่่งใส
มีีจริิยธรรม ความซื่อ่ สััตย์์สุจุ ริิต และตรวจสอบได้้ รวมทั้้�งสร้้างคุุณค่่าแก่่ทุุกฝ่่ายที่่�
เกี่่ย� วข้้อง ไม่่เพีียงให้้ความสำำ�คััญด้้านเศรษฐกิิจหรืือผลตอบแทนจากการประกอบ
ธุุรกิจิ เท่่านั้้�น แต่่ยัังให้้ความสำำ�คััญด้้านการดููแลสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม ซึ่ง่� สะท้้อนผ่่าน
วิิสัยั ทััศน์์ขององค์์กร ค่่านิิยมและนโยบาย สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ที่่�ยึดึ ถืือเป็็นแนว
ทางปฎิิบัติั ภา
ิ ยใต้้กรอบการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืนมาโดยตลอด บริิษัทั ยัังดำำ�เนิินงานโดย
คำำ�นึึงถึึงการช่่วยยกระดัับเศรษฐกิิจ ปลููกจิิตสำำ�นัักรัักสิ่่ง� แวดล้้อม และสร้้างสรรค์์สังั คม

Bangkok Life Assurance is determined to create stability for the public,
operate business with integrity under good corporate governance principles,
apply principles of good governance, transparency, ethics, honesty, and
accountability, as well as create values for stakeholders.  Not only giving
importance to economy or returns on business operations, but also placing
importance on caring for society and environment which is reflected through
the organization’s vision, value, and policy on society and the environment
which the Company has always adhered to as a guideline under the
framework of sustainable development. The Company also operates business
by considering helping to enhance the economy, raise awareness of loving
the environment and creative society.

Framework in Carrying out
Social Activities under Aspect
of Sustainability

กรอบการดำำ�เนิินกิิจกรรม
เพื่่�อสัังคมตามประเด็็นความยั่่�งยืืน
บริิษัทั ยึึดมั่่�นการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ตามกรอบการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน และได้้นำ�ำ สภาพ
ปััญหาที่่�พบในสัังคมไทยมาเป็็นกรอบในการดำำ�เนิินการ โดยการร่่วมสร้้างความ
มั่่�นคงในชีีวิติ ของประชาชนในทุุกช่่วงวััย อีีกทั้้�งยัังมุ่่ง� เน้้นการดำำ�เนิินงานที่่�ช่่วย
ลดการทำำ�ลายสิ่่�งแวดล้้อมและทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างจริิงจัังและต่่อเนื่่อง
โดยร่่วมมืือกัับคู่่ค้� า พั
้ นั ธมิิตรทางธุุรกิจ 
ิ หน่่วยงานของภาครััฐและเอกชน และ
ประชาชนทั่่�วไป สำำ�หรัับการร่่วมสร้้างความมั่่�นคงในชีีวิติ ของประชาชน นอกจากนี้้�
กรุุงเทพประกัันชีีวิติ  ยัังได้้ส่่งเสริิมให้้มีกี ารดููแลสิ่่ง� แวดล้้อมด้้วยการลดการใช้้
กระดาษสำำ�หรัับเอกสารเกี่่ย� วกัับประกัันชีีวิติ ต่่างๆ ด้้วยการเปลี่่�ยนเป็็นเอกสาร
อิิเล็็กทรอนิิกส์์แทน และเก็็บบนระบบ Smart Tools ที่่�บริิษัทั จััดทำำ�ขึ้้น� เพื่่อความ
สะดวก ไม่่ต้้องเดิินทางเข้้ามายัังบริิษัทั อีีกต่่อไป เป็็นการส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิติ
และสิ่่ง� แวดล้้อมของประเทศ

The Company adheres to operating business under the framework
of sustainable development and has utilized the problems found in
Thai society as our operating framework by participating in creating
stability in the lives of people of all age ranges.  We also seriously and
continuously intend to carry out works which help reduce destruction of
the environment and natural resource by cooperating with our trading
partners, business partners, public sector and private sector including
the public in general to collaborate in creating stability in people’s
life. Apart from this, Bangkok Life Assurance is also promoting care
for the environment by reducing paper usage of various documents
concerning life insurance by switching to electronics documents instead
which are kept under Smart Tools system which the Company created
for convenience so that there is no longer any need for customers to
travel to the Company in order to support the quality of life and the
country’s environment.

กรอบการดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อสัังคมตามประเด็็นความยั่่�งยืืน

Framework in Carrying out Social Activities under Aspect of Sustainability
ด้้านเศรษฐกิิจ
Economy-wise

• การส่่งเสริิมความรู้้�ทางการเงิิน
• การเข้้าถึึงบริิการทางการเงิิน
• Promote financial knowledge
• Access to financial service
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ด้้านสัังคม
Society-wise

ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
Environment-wise

• การส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�และพััฒนาเยาวชน
• การปลููกฝัังค่่านิิยมสำำ�คััญทางด้้านวััฒนธรรม
• การพััฒนาคุุณ ภาพชีีวิิต และสิ่่�งแวดล้้อม
• การพััฒนาความรู้้�ด้้านการดููแลสุุขภาพของ
คนในชุุมชน
• Promote acquisition of knowledge and
youth development
• Implant important cultural values
• Develop quality of life and environment
• Develop knowledge in healthcare for
community people

• การสร้้างจิิตสำำ�นึึกด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
• การลด ละ เลิิกใช้้พลัังงาน และวััสดุุ
ไม่่จำำ�เป็็น
• Raise awareness of the environment
• Reduce-reject-cease using energy and
unnecessary materials
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Strategy in Creating
Social Activities

กลยุุทธ์์การดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อสัังคม
องค์์กรที่่�รับั ผิิดชอบต่่อสัังคมจำำ�เป็็นต้้องมีีการดำำ�เนิินการในวงกว้้าง หากได้้รับั
ความร่่วมมืือและสนัับสนุุนจากผู้้�มีส่่ว
ี นได้้เสีียจะทำำ�ให้้การดำำ�เนิินการเกิิดผลลััพธ์์
ที่่�ไปถึึงสัังคม โดยรวมบริิษัทั จึึงได้้ร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรและเปิิดโอกาสให้้พนัักงาน
และตััวแทนประกัันชีีวิติ ได้้เข้้าร่่วมกิิจกรรมเพื่่อสัังคมต่่างๆ ของบริิษัทั อย่่างต่่อ
เนื่่อง และได้้ร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรที่่�มีคี วามเชี่่�ยวชาญในด้้านต่่างๆ คืือ
• สมาคมนัักวางแผนการเงิินแห่่งประเทศไทย
• สมาคมประกัันชีีวิิตไทย
• สมาคมสร้้างสรรค์์ไทย
• บลจ บััวหลวง
• กรุุงเทพประกัันภััย และบริิษััทเครืือธนาคารกรุุงเทพ
• กระทรวงสาธารณสุุข
• สมาคมกีีฬาต่่างๆ
• โรงพยาบาลต่่างๆ เพื่่อจััดอบรมด้้านสุุขภาพ
นอกจากนี้้�การที่่�ปััญหาเหล่่านี้้�มีีความเชื่่อมโยงกัับมิิติิของเศรษฐกิิจและ
สิ่่ง� แวดล้้อมด้้วย บริิษัทั ได้้ใช้้แนวทางการดำำ�เนิินผ่่าน 2 โครงการหลััก เพื่่อ
เชื่่อมโยงมิิติิของปััญหาด้้านต่่างๆ เข้้ามาดำำ�เนิินการในลัักษณะร่่วมกััน ดัังนี้้�

กรุุงเทพประกัันชีีวิิต
ชีีวิิตที่่�ออกแบบได้้

BANGKOK INSURANCE….
LIVE AS YOU DESIGN
กรุุงเทพประกัันชีีวิติ ชีีวิติ ที่่�ออกแบบได้้ เป็็นโครงการที่่�ให้้ความสำำ�คััญและ
เน้้นการให้้ความรู้้�ด้้านการวางแผนการเงิินอย่่างรอบด้้านแก่่ประชาชนแต่่ละ
ช่่วงอายุุ พร้้อมให้้คำ�ำ ปรึึกษาและแบ่่งปัันความรู้้เ� กี่่ย� วกัับผลิิตภััณฑ์์ทางการเงิิน
สู่่ป� ระชาชน เพื่่อนำำ�มาใช้้เป็็นเครื่อ่ งมืือในการดำำ�เนิินชีีวิติ ซึ่่ง� กิิจกรรมดัังกล่่าว
จะช่่วยให้้ประชาชนได้้รัับความรู้้�ขั้้�นพื้้�นฐานและสามารถวางแผนการเงิินที่่�
เหมาะสมกัับฐานะและคุุณค่่าชีีวิติ ของตนเองได้้ ซึ่ง่� ทั้้�งหมดนี้้�จะนำำ�ไปสู่่ค� วาม
มั่่�นคงในชีีวิติ ตนเองและครอบครััว
แนวคิิดชีีวิติ ที่่�ออกแบบได้้ จะสร้้างความรู้้ท� างการเงิิน 2 ด้้าน  การสร้้างวิินัยั
ทางการเงิินด้้วยการออมและการลงทุุน คืือ
Bangkok Life Assurance, Live as you design is a project which places
importance and focuses on providing knowledge in comprehensive
financial planning to people in each age range as well as giving advice
and sharing knowledge concerning financial products to the public for
use as a tool in conducting their lives. This activity will help the public
receive basic knowledge and can plan their own finances which suit
their status and quality of life. All this will lead to stability in their life
and their family’s lives.
The concept of Live as You Design will give 2 aspects of financial
knowledge, creating financial discipline by saving, and saving, namely.
BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL.

Organizations with corporate social responsibility (CSR) need to
operate in a wide circle, and if they receive collaboration and support
from stakeholders their business operation will generate results to
society in general.  The Company therefore cooperates with partners
and gives the opportunity to employees and life insurance agents to
continuously participate in various social activities of the Company. In
this connection, we have been collaborating with the following partners
who are experts in various aspects:
• Thai Financial Planners Association
• The Thai Life Assurance Association
• Thai Environmental and Community Development
Association
• Bualuang Securities
• Bangkok Insurance and Bangkok Bank Holding Companies
• Ministry of Public Health
• Various Sports Associations
• Various hospitals for training on health
Moreover, as these problems are connected with the dimensions of
economy and environment also, the Company uses ways of proceeding
through 2 major projects to connect the dimensions of various problems
so that they can be performed together as under.
หลัักประกัันความมั่่�นคง
แก่่ครอบครััว
• ประกัันชีีวิิต
• ประกัันวิินาศภััย

Guarantee of security
for the family
• Life insurance
• Non-life insurance

างความมั่่�งคั่่�ง
การสร้้างความมั่่�นคง การสร้้
ตามเป้้
าหมาย
ในทุุกช่่วงชีีวิิต
ทางการเงิิน

สร้้างความมั่่�งคั่่�ง
• วิินััยทางการเงิิน
• การออมและการลงทุุน
• การวางแผนเกษีียณ
• ค่่าใช้้จ่่ายสุุขภาพต่่างๆ
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Create wealth
• Financial discipline
• Saving and investing
• Retirement planning
• Various expenditures on health
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กรุุงเทพประกัันชีีวิิต
ชีีวิิตที่่�มีีความสุุขมากกว่่า

BANGKOK INSURANCE….
FOR A BETTER LIFE

เน้้นการสร้้างความสุุข พร้้อมส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิติ ของประชาชนในสัังคม
และบุุคลากรในองค์์กร  โดยการดำำ�เนิินงานภายใต้้แนวคิิดดัังกล่่าว ทำำ�ให้้เกิิด
งานกิิจกรรมต่่างๆ ทั้้�งด้้านการศึึกษาและพััฒนาความรู้้� ความสามารถ การรัักษา
สุุขภาพ และการออกกำำ�ลัังกาย การสืืบสานศิิลปวััฒนธรรมไทย การดููแลผู้้�สููง
อายุุ และการปลููกจิิตสำำ�นึึกด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม

Focuses on giving happiness as well as fostering quality of life of
society and employees in the organization by proceeding under the
above concept which generates various activities both in education
and in developing knowledge, capability, health caring and exercise,
heritage of Thai culture, care for the elderly, and raising environmental
awareness.

ด้้านเศรษฐกิิจ :
การเข้้าถึึงบริิการทางการเงิินและ
ส่่งเสริิมความรู้้�ทางการเงิิน

Economy : Financial Service
Access and Promotion of
Financial Literacy

ธนาคารแห่่งประเทศไทยทำำ�วิิจััยในปีี 2559 พบว่่า  คนไทยมีีทัักษะด้้าน
ความรู้้ท� างการเงิินที่่�ต่ำ�ำ� กว่่าค่่าเฉลี่่ย� ของ OECD ค่่อนข้้างมาก โดยมีีความรู้้�
ทางการเงิินเฉลี่่ย� เพีียง 48.6% ต่ำำ�� กว่่าค่่าเฉลี่่ย� OECD ที่่� 65.7%  

Bank of Thailand’s 2016 survey found that Thai people’s financial literacy
was considerably lower than that of the OECD average, with only 48.6%
financial literacy, which was lower than the OECD average of 65.7%.

ร้้อยละค่่าเฉลี่่�ยทัักษะทางการเงิินและองค์์ประกอบ
Percentage of Financial Literacy and Components
100%

62.9%

65.7%
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66.0%
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ปีี 56

0%

ปีี 58

ปีี 59

ปีี 56

ปีี 58

ปีี 59

ปีี 58

ปีี 59

ปีี 56

ปีี 58

ปีี 59

58.5% 61.0% 61.0%

46.8% 55.7% 48.6%

65.6% 64.4% 62.2%

64.5% 62.0% 76.0%

ทัักษะทางการเงิิ
Financial Literacy

ความรู้้�ทางการเงิิน
Financial Knowledge

พฤติิกรรมทางการเงิิน
Financial Behavior

ทััศนคติิทางการเงิิน
Financial Attitude

ค่่าเฉลี่่�ย OECD ปีี 58*2
OECD Average 2016

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย สรุปผลการส�ำรวจทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) ปี 2559
Source : Bank of Thailand (Summary of Financial Literacy Survey) 2016

ขณะที่่�สภาพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิคาดการณ์์ว่่าปีี 2564
ประเทศไทยจะเข้้าสู่่สั� งั คมผู้้�สููงวััยอย่่างสมบููรณ์์ และจะมีีจำ�ำ นวนผู้้�สููงวััยเพิ่่�มขึ้้น�
ไปเรื่อ่ ยๆ นอกจากปััญหาความรู้้ท� างการเงิินแล้้ว  เมื่่อประชาชนมีีอายุุยืนื ยาว
ขึ้้น�  จะมีีค่่าใช้้จ่่ายด้้านการดููแลสุุขภาพที่่�เพิ่่�มขึ้้น�  ทำำ�ให้้มีแี นวโน้้มที่่�ภาระการดููแล
ของภาครััฐจะเพิ่่�มขึ้้น� สููงมาก การส่่งเสริิมให้้ประชาชนดููแลสุุขภาพและมีีความ
คุ้้�มครองด้้านสุุขภาพตามมาตรฐานชีีวิติ ของตนจึึงเป็็นแนวทางที่่�ควรดำำ�เนิินการ
การส่่งเสริิมให้้คนไทยมีีทัักษะทางการเงิินเพิ่่�มขึ้้�น และการเตรีียมพร้้อม
ทางการเงิินเพื่่อชีีวิติ หลัังเกษีียณจึึงเป็็นปััญหาสำำ�คััญของประเทศ การสร้้างความ
มั่่�นคงทางการเงิินเพื่่อให้้สามารถใช้้ชีวิี ติ หลัังเกษีียณได้้อย่่างไม่่ลำำ�บากจึึงเป็็นเป้้า
หมายทางการเงิินที่่�สำ�ำ คััญของประเทศที่่�ต้อ้ งส่่งเสริิมให้้ประชาชนตระหนัักและ
เริ่่ม� การวางแผนสำำ�หรัับตนเอง
บริิษัทั ในฐานะที่่�เป็็นสถาบัันการเงิินที่่�ดำ�ำ เนิินธุุรกิจทั้้
ิ ง� ด้้านการสร้้างความมั่่�นคง
ผ่่านผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิติ  มีีพันั ธมิิตรด้้านประกัันภััยและกองทุุนรวม จึึงให้้ความ
สำำ�คััญในการส่่งเสริิมให้้ประชาชนมีีการวางแผนการเงิิน และดำำ�เนิินการตาม
แผนการเงิินที่่�วางไว้้ ทั้้ง� การสร้้างหลัักประกัันชีีวิติ ทรััพย์์สินิ และการสร้้างความ
มั่่�งคั่่�งผ่่านกองทุุนรวม  ผ่่านตััวแทนและที่่�ปรึึกษาทางการเงิินที่่�ได้้รับั การพััฒนา
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While the National Economic and Social Development Board
(NESDB) speculates that Thailand will become a full-fledge ageing
society in 2021 with the number of elderly steadily rising, apart from the
problem of financial knowledge, as the population’s lifespan becomes
longer, healthcare expenditures will rise with a tendency of placing
higher financial burden on the public sector to support the elderly for
healthcare. Encouraging the public to take care of their health and
have health coverage according to their standard of living is therefore
the path to follow.
Encouraging Thai people to have better financial literacy and be
financial prepared for life after retirement is therefore an important
problem for the country. Building financial stability to be able to cope
with life after retirement without problem is an important financial goal
of the country so it should promote people’s awareness to begin
planning for themselves.
The Company, being a financial institution operating business in

ความพร้้อมในการวางแผนการเงิิน บริิษััทได้้พััฒนาเครื่่องมืือสนัับสนุุนการ
วางแผนการเงิินและการติิดตามสถานะของแผนการเงิิน  ตลอดจนการพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ตอบรัับการวางแผนการเงิิน โดยเฉพาะด้้านการประกัันสุุขภาพ
เพื่่อให้้ประชาชนได้้มีคี วามคุ้้�มครองเพื่่อความมั่่�นคงของชีีวิติ และความมั่่�งคั่่�ง
สำำ�หรัับการใช้้ชีวิี ติ หลัังเกษีียณอายุุ เป็็นการสนัับสนุุนและลดภาระของภาครััฐ
ที่่�อาจประสบปััญหาด้้านงบประมาณในระยะยาว

การส่่งเสริิมความรู้้�
ด้้านการวางแผนการเงิิน
บริิษัทั มุ่่ง� ส่่งเสริิมให้้ความรู้้�ด้า้ นการเงิินแก่่สัังคมไทยผ่่านแนวทาง
• การให้้ความรู้้�ผ่่านช่่องทางการสื่่อสารออนไลน์์ของบริิษัทั
การสื่่อสารที่่�ครอบคลุุมทั้้�งช่่องทางออนไลน์์และสื่่อต่่างๆ อาทิิ เว็็บไซต์์
ยููทููบ เฟซบุ๊๊�ก ไลน์์ และทวิิตเตอร์์ของบริิษัทั เพื่่อให้้ประชาชนทุุกกลุ่่ม� สามารถ
เข้้าถึึงเนื้้�อหาความรู้้�ทางการเงิินที่่�เหมาะสมกัับไลฟ์์สไตล์์ของตน โดยมีี
รููปแบบการนำำ�เสนอที่่�เข้้าใจง่่าย เช่่น คำำ�คม  อิินโฟกราฟิิก บทความ รวมไป
ถึึงภาพยนตร์์สั้้น�  ที่่�มุ่่ง� เน้้นเนื้้�อหาสำำ�หรัับการช่่วยเสริิมทัักษะในการบริิหารและ
จััดการด้้านการเงิิน ทำำ�ให้้ประชาชนสามารถนำำ�แนวคิิดไปประยุุกต์์ใช้้ในชีีวิิต
ประจำำ�วััน จากการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมอย่่างต่่อเนื่่องบนพื้้�นที่่�สัังคมออนไลน์์
ทำำ�ให้้บริิษััทเข้้าใจปััญหาและความสนใจด้้านการบริิหารจััดการทางการเงิิน
ของประชาชนไทยมากยิ่่�งขึ้้�น ในปีี 2562 บริิษััทจึึงยกระดัับเว็็บไซต์์ www.
bangkoklife.com เพื่่อพััฒนาให้้เว็็บไซต์์ของบริิษััทเป็็นแพลตฟอร์์มสำำ�คััญ
สำำ�หรัับการสื่่อสารความรู้้�และข้้อมููลการบริิหารจััดการเงิินแก่่ประชาชน อาทิิ
ความรู้้�ในเรื่่องสุุขภาพและการเงิินเพื่่อการวางแผนครอบครััว  ความรู้้�เกี่่�ยว
กัับการลงทุุนในกองทุุนรวม ความรู้้�ด้า้ นการออม โดยมีีบทความมากกว่่า 400
บทความ ที่่�ออกแบบมาเพื่่อความต้้องการในทุุกช่่วงชีีวิิตของลููกค้้า  และใช้้
เทคนิิคการเล่่าเรื่่อง (Storytelling) ที่่�มุ่่ง� เน้้นการสื่่อสารที่่�ลููกค้้าสามารถเข้้าใจ
ได้้ง่่าย โดยนำำ�เสนอทั้้�งในรููปแบบภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL.

building security through life assurance products, with insurance and
mutual fund partners, places importance in encouraging the public to
have financial planning which they should carry out, both in creating
life insurance through savings and accumulating wealth through mutual
funds via agents and financial advisors whose financial planning
preparedness has been enhanced.  In this connection, the Company
has developed a tool to support financial planning and follow up the
status of the financial plan as well as developed products which meet
financial planning needs especially in respect of health insurance to
enable people to have coverage for the security of their lives and wealth
for living their lives after retirement. This will support and reduce the
burden on the government who may experience budgetary problem
in the long run,

Promoting Financial
Planning Knowledge
The Company aims at promoting financial knowledge to Thai society by
• Providing knowledge through the Company’s online
communication channels
Communication which covers both online channels and other social
media such as the Company’s Website, YouTube, Facebook, LINE
and Twitter to enable every group of people access the contents
of financial knowledge which are appropriate for their lifestyle,
with an easily understood format such as well-known sayings,
infographics, articles, as well as short films with emphasis on
contents which enhance financial management skills so people
can apply the concept to their everyday life.  Creating continuous
participation on social media enables the Company to understand
Thai people’s problems and interest in managing their finance more
and more. In 2019 the Company upgraded the www.bangkoklife.
com website to develop the Company’s website into an important
platform for communication of knowledge and financial management
information to the public; for instance, knowledge on health and
finance for family planning, knowledge about investing in mutual
funds, knowledge about savings, with more than 400 articles which
have been designed to meet customers’ needs during every interval
of their lifespan. The Company also uses storytelling techniques
which focus on communications that are easy to understand by
customers and are presented both in Thai and English languages.
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• การให้้ความรู้้�ผ่่านการพััฒนาความรู้้�ด้้านการวางแผนการเงิินของ
	ตััวแทนของบริิษััท
การมีีความรู้้�ด้้านการวางแผนทางการเงิิน ซึ่่�งจะเป็็นพื้้�นฐานที่่�ช่่วยสร้้าง
ความมั่่�นคงในชีีวิิตให้้กัับประชาชนในสัังคมได้้ โดยเฉพาะการวางแผน
ทางการเงิินในด้้านการประกัันชีีวิิตซึ่่�งบริิษััทมีีความชำำ�นาญ บริิษััทจึึงได้้จััด
ให้้มีีโครงการเพื่่อช่่วยส่่งเสริิมและพััฒนาการให้้ความรู้้�ให้้กัับประชาชนผ่่าน
การพััฒนาศัักยภาพของตััวแทนประกัันชีีวิิต บริิษััทมุ่่�งหวัังที่่�จะเพิ่่�มจำำ�นวน
ตััวแทนประกัันชีีวิิตที่่�มีีคุุณ ภาพผ่่านการจััดการอบรมที่่�จะมีีขึ้้�นตลอดทั้้�งปีี
โดยมีีเป้้าประสงค์์เพื่่อให้้ตัวั แทนประกัันชีีวิติ สามารถถ่่ายทอดความรู้้�ด้า้ นการ
วางแผนทางการเงิินให้้กัับประชาชนและผู้้�มุ่่�งหวััง รวมถึึงยัังสามารถช่่วย
ลููกค้้าในการวางแผนทางการเงิินด้้านประกัันชีีวิติ ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดย
บริิษััทได้้จััดการอบรมในหลัักสููตรต่่างๆ ที่่�สำำ�นัักงานใหญ่่และสาขาของบริิษััท
ตลอดปีี เพื่่อให้้ตััวแทนประกัันชีีวิิตและที่่�ปรึึกษาการเงิินได้้เข้้าร่่วมพััฒนา
ความรู้้�ของตััวเองรวมทั้้�งบริิษััทได้้ส่่งเสริิมให้้ตััวแทนและที่่�ปรึึกษาการเงิิน
เข้้าร่่วมสััมมนากัับองค์์กรภายนอกต่่างๆ เช่่น การจััดสััมมนาของสมาคมนััก
วางแผนการเงิินไทย สมาคมประกัันชีีวิิตไทย สมาคมด้้านประกัันชีีวิิตต่่างๆ
เช่่น การประชุุมระดัับโลก ของสมาคม MDRT ที่่�มีีวิิทยากรชั้้�นนำำ�ในด้้าน
ต่่างๆ เข้้าร่่วมให้้ความรู้้�กิิจกรรมหลัักสููตรอบรมของสมาคม GAMA รวมทั้้�ง
การอบรมความรู้้�ต่่างๆ ที่่�จััดโดยองค์์กรพัันธมิิตรทางการเงิินของบริิษััท อาทิิ
บริิษััทประกัันภััย และบริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุนรวม ภายใต้้โครงการ
ความร่่วมมืือ BLAFA3B

รููปแบบการจััดกิิจกรรม
Format of activities held
กิิจกรรม FA Club ทั่่�วประเทศ
FA Club Activities Nationwide
กิิจกรรมสััมมนาลููกค้้า ทั่่�วประเทศ
Customer Seminar Activities Nationwide
สััมมนารวมพลที่่�ปรึึกษาการเงิิน
Financial Advisor Associates Seminar

ปีี 2561
2018

34 ครั้้�ง
34 times
17 ครั้้�ง
17 times
2 ครั้้�ง
2 times

บริิษััทยัังได้้พััฒนาแอปพลิิเคชัันระบบอบรมแบบออนไลน์์ BLA Station
เพื่่อใช้้เป็็นช่่องทางการอบรมแบบออนไลน์์ให้้กัับตััวแทนประกัันชีีวิิตและ
ที่่�ปรึึกษาการเงิิน เพื่่อเพิ่่�มความถี่่�ในการอบรม และเพิ่่�มหลัักสููตรเฉพาะ
สำำ�หรัับกลุ่่ม� ที่่�มีคี วามสนใจแตกต่่างกััน และทำำ�ให้้สามารถอััปเดตข้้อมููลความรู้้�
ได้้รวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น และลดภาระค่่าใช้้จ่่ายและเวลาในการเดิินทางมาอบรมที่่�
สำำ�นัักงาน ในอนาคตบริิษัทั ยัังมีีแนวคิิดจะขยายให้้เป็็นช่่องทางเผยแพร่่ความ
รู้้�ด้้านการเงิินแก่่ผู้้�สนใจภายนอกอีีกด้้วย
ตััวแทนประกัันชีีวิิตและที่่�ปรึึกษาการเงิินที่่�ได้้ผ่่านการอบรมจนเกิิดความ
เชี่่�ยวชาญ ยัังได้้ช่่วยนำำ�ความรู้้�ของตนเองเผยแพร่่ผ่่านกลุ่่�มผู้้�สนใจและกลุ่่�ม
องค์์กรต่่างๆ และได้้รับั การตอบรัับที่่�ดี รว
ี มทั้้�งสร้้างภาพลัักษณ์์ที่่ดี� ใี ห้้แก่่บริิษัทั
อีีกด้้วย โดยในปีี 2562 บริิษัทั ได้้พัฒ
ั นาบุุคลากรผู้้�ผ่่านการทดสอบความรู้้แ� ละ
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• Providing knowledge through enhancement of financial
planning knowledge of the Company’s agents
Having financial planning knowledge is the basis of building security
in life for the people in the society, especially financial planning
in the aspect of life insurance of which the Company is skillful.
The Company therefore established a project to help promote and
develop knowledge for the public through potential enhancement
of life insurance agents. The Company expects to increase the
number of quality life insurance agents through the year-round
trainings with the aim of having the life insurance agents being able
to transmit financial planning knowledge to the public and expected
targets and also help customers plan their finance for life insurance
efficiently. The Company organizes various training courses at the
Head Office and branch offices all year long so that life insurance
agents and financial advisors can participate to enhance their own
knowledge. Moreover, the Company encourages agents and financial
advisors to participate in seminars organized by various external
organizations; for instance, seminars held by the Thai Financial
Planners Association, The Thai Life Assurance Association, and by
numerous life assurance associations such as the global conference
of the MDRT Association with participation by leading speakers in
various fields who imparted their knowledge; GAMA Association’s
training program activities, as well as various knowledge trainings
organized by the Company’s financial partnership organizations
such as the insurance company and security management mutual
fund company under the BLAFA3B cooperative project.
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ปีี 2562
2019

36 ครั้้�ง
36 times
10 ครั้้�ง
10 times
2 ครั้้�ง
2 times
The Company has also developed an online application system,
BLA Station, as a channel for online training for life insurance agents
and financial advisors to expand the frequencies of the trainings,
and have supplemented it with specific courses for groups which
have varied interests so that knowledge information can be updated
more speedily and so that expense burden and traveling time for
training at the offices may be reduced. For the future the Company
has the concept of expanding it as a channel to impart financial
knowledge to external interested public also.
Some life insurance agents and financial advisors who have
taken the training courses and are proficient on the subject matters

ได้้รัับใบอนุุญาตผู้้�แนะนำำ�การลงทุุน และได้้สร้้างนวััตกรรมทางเทคโนโลยีี
ที่่�ใช้้เป็็นศููนย์์รวมแหล่่งความรู้้�เกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์และบริิการด้้านการลงทุุน
ในกองทุุนรวมและการบริิหารความเสี่่�ยงด้้วยผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิตสำำ�หรัับ
ผู้้�แนะนำำ�การลงทุุน และตััวแทนประกัันชีีวิิตได้้เลืือกใช้้ในการนำำ�เสนอต่่อ
ประชาชนอย่่างเป็็นระบบ ถููกต้้องและครบถ้้วน

เป็็นโครงการที่่�ช่่วยพััฒนาความรู้้�ความเข้้าใจ
เกี่่�ยวกัับประโยชน์์และวิิธีีสร้้างความมั่่�นคงทาง
การเงิิ น ให้้ กัั บ คนในชุุ ม ชน โดยเป็็ น การให้้
บริิการผ่่านผู้้�แนะนำำ�การลงทุุนซึ่่�งสอดคล้้องกัับ
เจตนารมณ์์ของหน่่วยงานภาครััฐที่่�ต้้องการ
เพิ่่�มช่่องทางให้้ประชาชนทั่่�วไปสามารถเข้้าถึึง
องค์์ ค วามรู้้�เพื่่� อ การวางแผนทางการเงิิ น ที่่�
ถููกต้้องและเหมาะสมกัับฐานะและความเสี่่�ยง
ของตนและครอบครััว

were able to transmit their knowledge to interested groups and
various organizational groups and received good responses and
were able to create good image for the Company.  In 2019 the
Company developed personnel who passed tests of knowledge
and received permit as Investment Consultant; and created
technological innovation which is used as a center for knowledge
base about products and services in investing in mutual funds
and risk management with life insurance products for investment
consultants and life insurance agents to choose for presenting to
the public systematically, accurately, and completely.

It’s a project which helps develop knowledge and
understanding about benefits and ways to create
financial security for community members. The
service is provided by investment consultants in
conformity with the intention of the public sector
which would like to increase channels in which
the general public can access knowledge for
financial planning which is accurate and suitable
for their and their family’s status and risk.

• การให้้ความรู้้�ผ่่านการเข้้าร่่วมงาน SET in the city และงาน
Money Expo
ในปีี 2562 บริิษััทได้้เข้้าร่่วมโครงการกิิจกรรมทางการเงิินต่่างๆ เพื่่อให้้
ความรู้้�ด้้านการเงิินแก่่ประชาชนรวมทั้้�งสิ้้�น 8 ครั้้�ง ดัังนี้้�

• Providing knowledge through participation in SET in the City
and Money Expo
During 2019 the Company participated altogether 8 times in various
financial project activities to provide financial knowledge to the public as
follows:

รููปแบบการจััดกิิจกรรม

ประมาณการจำำ�นวนผู้้�เข้้าร่่วมงานเฉลี่่�ย/ครั้้�ง
Estimated average number of participants / event

มหกรรมการเงิิน Money Expo กรุุงเทพ จำำ�นวน 2 ครั้้�ง
Money Expo Bangkok / 2 times
มหกรรมการเงิิน Money Expo ทั่่�วประเทศ (ยกเว้้นกรุุงเทพฯ) 3 ครั้้�ง
Money Expo nationwide (excluding Bangkok) / 3 times

800,000 คน
800,000 participants
80,000 คน
80,000 participants

งานมหกรรมการลงทุุน SET in the City โดยตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย
1 ครั้้ง�
SET in the City organized by Stock Exchange of Thailand (SET) / 1 time

120,000 คน
120,000 participants

งานวัันประกัันชีีวิิต จััดโดยสมาคมประกัันชีีวิิต จำำ�นวน 1 ครั้้�ง
Life Assurance Day organized by Thai Life Assurance Association / 1 time

50,000 คน
50,000 participants

สััปดาห์์ประกัันภััย โดยคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจ
ประกัันภััย (คปภ.) 1 ครั้้�ง
Insurance Week organized by Office of Insurance Commission (OIC) / 1 time

50,000 คน
50,000 participants

ผู้้�เข้้าร่่วมงานได้้รัับบริิการคำำ�แนะนำำ�การวางแผนการเงิินด้้วยผลิิตภััณฑ์์
ประกัันชีีวิติ ประกัันภััย และกองทุุนรวมจากที่่�ปรึึกษาการเงิินและตััวแทนประกััน
ชีีวิติ ของกรุุงเทพประกัันชีีวิติ โดยในงานสััปดาห์์ประกัันภััยนั้้�น มีีประชาชนกว่่า
1,489 ราย รัับคำำ�แนะนำำ�การวางแผนการเงิิน จำำ�นวน 376 ราย/ครอบครััว
ได้้เริ่่�มสร้้างความมั่่�นคงให้้กัับตนเองและครอบครััวกัับกรุุงเทพประกัันชีีวิิต
BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL.

Participants obtained advice on financial planning with life insurance
products, insurance products, and mutual funds from Bangkok Life
Assurance financial consultants and life insurance agents. During
Insurance Week, more than 1,489 persons received advice on
financial planning, and 376 persons/families started building security
for themselves and their families with Bangkok Life Assurance.

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
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สร้้างความพร้้อมทางการเงิิน
ผ่่านจำำ�นวน เงิิ น เอาประกัั น ชีี วิิต
521.61 ล้้านบาท และ
วางแผนด้้วยกองทุุนรวม
16.75 ล้้านบาท

CREATE FINANCIAL
PREPAREDNESS THROUGH
521.61 MILLION BAHT
IN SUM ASSURED
AND MUTUAL FUND
PLANNING AT A TOTAL OF
16.75 MILLION BAHT

• การให้้ความรู้้�แก่่นัักวิิเคราะห์์และนัักลงทุุน
บริิษัทั ฯ ให้้ความสำำ�คััญและส่่งเสริิม นัักวิิเคราะห์์ นักั ลงทุุน ตลอดจนบุุคคล
ที่่�สนใจ ให้้ได้้รับั ทราบข้้อมููลผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ฯ รวมถึึงความรู้้ค� วาม
เข้้าใจในธุุรกิจิ ประกัันชีีวิติ  ผ่่านงานด้้านนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ โดยมีีการจััดประชุุม
นัักวิิเคราะห์์ (Analyst Meeting) หลัังจากประกาศผลประกอบการของบริิษัทั
จำำ�นวน 4 ครั้้�งประจำำ�ทุุกไตรมาส รวมถึึงในวาระพิิเศษ เพื่่อให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
รายละเอีียดผลการดำำ�เนิินงาน ควบคู่่�ไปกัับการให้้ความรู้้�ด้า้ นธุุรกิจิ ประกัันชีีวิติ

• Provide Knowledge to Analysts and Investors
The Company places importance and encourages analysts,
investors, and interested persons to receive information on the
Company’s performance as well as knowledge and understanding
of life insurance business through Investor Relations events by
organizing Analyst Meeting after announcing the Company’s
performance 4 times regularly every quarter including special
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โดยมีีนัักวิิเคราะห์์เข้้าร่่วมการประชุุมครั้้�งละ 8-10 ท่่าน ซึ่่�งผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม
จะมีีโอกาสได้้รัับทราบข้้อมููลด้้านต่่างๆ เช่่น ด้้านผลิิตภััณฑ์์ ช่่องทางการจััด
จำำ�หน่่าย ด้้านการเงิิน ของบริิษัทั  รวมถึึงสามารถสอบถามข้้อมููลและขอทราบ
ความรู้้�ของธุุรกิิจประกัันชีีวิิตได้้โดยตรงกัับผู้้�บริิหาร เช่่น การสอบถามข้้อมููล
เกี่่�ยวกัับแบบประกััน ความรู้้�ด้้านกฎระเบีียบของธุุรกิิจ  กลยุุทธ์์ของบริิษััท
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับธุุรกิิจประกัันชีีวิิตและแนวโน้้มเปลี่่�ยนแปลง เป็็นต้้น
ทั้้�งนี้้� บนเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ในส่่วนของนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ บริิษัทั  ยัังได้้มีีการ
เผยแพร่่ความรู้้�เกี่่�ยวกัับธุุรกิิจประกัันชีีวิิตให้้แก่่นัักวิิเคราะห์์ นัักลงทุุน และ
บุุคคลที่่�สนใจ โดยจััดทำำ�เป็็นเอกสารแบ่่งปัันความรู้้� (Knowledge Sharing)
จำำ�นวน 5 เรื่่อง ซึ่่�งเป็็นหััวข้้อหลัักของธุุรกิิจประกัันชีีวิิต เช่่น ความรู้้�เรื่่องเงิิน
กองทุุนของธุุรกิจิ ประกัันชีีวิติ  มููลค่่าของธุุรกิจิ ประกัันชีีวิติ มาตรฐานทางบััญชีี
ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับธุุรกิจ 
ิ เป็็นต้้น โดยนัักวิิเคราะห์์ นักั ลงทุุน และผู้้�ที่่ส� นใจสามารถ
ดาวน์์โหลดเอกสารดัังกล่่าวได้้ผ่่านเว็็บไซต์์ของบริิษััท
นอกจากนี้้� บริิษัทั  ยัังเปิิดโอกาสให้้นักั ลงทุุนที่่�สนใจสามารถเข้้าพบผู้้บ� ริิหาร
หรืือนัักลงทุุนสััมพัันธ์์เพื่่อสอบถามข้้อมููลการดำำ�เนิินงานรวมถึึงความรู้้�ด้้าน
ธุุรกิิจประกัันชีีวิิตได้้ โดยหากนัักวิิเคราะห์์ นัักลงทุุน หรืือบุุคคลทั่่�วไปที่่�สนใจ
ต้้องการข้้อมููลเพิ่่�มเติิม สามารถติิดต่่อส่่วนงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ของบริิษััท
โดยตรงเพื่่อขอทราบข้้อมููลได้้ทัันทีี

occasions in order to provide information concerning details of our
overall operations as well as provide knowledge on life insurance
business.   On each occasion, 8-10 analysts were present and
these participants had the opportunity of gaining information on
various matters such as the Company’s products, distribution
channels, finance, and were able to enquire about the facts and
request knowledge about life insurance business directly with the
executives. For instance, requesting information about insurance
plan, knowledge on business regulations, the Company’s strategies,
information about life insurance business and the changing trends,
and so on.
In this connection, on the Company’s website at the section of
Investor Relations, the Company publicizes knowledge concerning
life insurance business for analysts, investors and interested persons
in the form of 5 knowledge sharing documents which are the main
subjects of life insurance business; for instance, knowledge about
the fund of life insurance business, value of life insurance business,
financial standard concerning the business, and so on, and analysts,
investors and interested persons can download these documents
through the Company’s website.
Moreover, the Company give opportunity for interested investors to
meet with our executives or investor relations staff to enquire about
information on our performance and knowledge on life insurance
business.  In case analysts, investors, or interested persons would
like to have additional information, they may contact the Company’s
Investor Relations directly for the information.

การส่่งเสริิมการเข้้าถึึงบริิการ
ด้้านประกัันชีีวิิตพื้้�นฐาน

Promotion of Access to Basic Life
Insurance Service

สาขาของบริิษัทั ครอบคลุุมทุุกภููมิิภาคทั่่�วประเทศ ซึ่ง่� ปััจจุบัุ นั มีีอยู่่จำ� �ำ นวน 67
สาขา สามารถให้้บริิการลููกค้้าด้า้ นต่่าง ๆ ได้้เทีียบเท่่าสำำ�นัักงานใหญ่่ เช่่น การ
รัับชำำ�ระเบี้้�ยประกััน ชี้้�แจงข้้อมููลเกี่่�ยวกัับรายละเอีียดและสิิทธิิประโยชน์์ใน
กรมธรรม์์ ฯลฯ สาขาของบริิษัทั ยัังเป็็นศููนย์์กลางสำำ�หรัับตััวแทนและบุุคคลทั่่�วไป
ในการให้้ข้อ้ มููลต่่างๆ เกี่่ย� วกัับบริิษัทั เช่่น ข้้อมููลผลิิตภััณฑ์์เพื่่อให้้บุคุ คลทั่่�วไปมีี
ความเข้้าใจที่่�ถููกต้้องเกี่่ย� วกัับการประกัันชีีวิติ และสามารถเลืือกผลิิตภััณฑ์์ที่่ต� อบ
สนองความต้้องการของแต่่ละบุุคคล
บริิษััทร่่วมมืือกัับองค์์กรภายนอกอย่่างต่่อเนื่่องในการยกระดัับการเข้้าถึึง
ผลิิตภััณฑ์์และบริิการประกัันชีีวิิตและการลงทุุนที่่�สามารถตอบโจทย์์ความ
ต้้องการ  และช่่วยให้้ประชาชนสามารถเข้้าถึึงบริิการดัังกล่่าวได้้อย่่างเป็็นธรรม
ภายใต้้ ก ารสนัั บ สนุุ น จากสำำ� นัั ก งานคณะกรรมการกำำ� กัั บ หลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละ
ตลาดหลัักทรััพย์์ และสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบ
ธุุรกิจิ ประกัันภััย ในปีี 2562 บริิษัทั ได้้ร่่วมลงนามในบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือ
ในโครงการประกัันภััย 7 บาท เพื่่อให้้ประชาชนทั่่�วไปได้้รัับความคุ้้�มครอง
อุุบััติิเหตุุในช่่วงวัันหยุุดยาวต่่างๆ โดยกรมธรรม์์ประกัันภััย 7 บาทให้้ความ
คุ้้�มครองด้้านการเสีียชีีวิิตจากอุุบััติิเหตุุและการรัักษาพยาบาลจากอุุบััติิเหตุุ
เป็็นการช่่วยลดภาระค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกิิดจากเหตุุการณ์์ที่่ไ� ม่่คาดคิิด

The Company’s branch offices cover every region nationwide.  Presently
there are 67 branch offices which can give service to customers on all
matters same as at the Head Office such as accepting premium payments,
explain about details and benefits in the policy, and so on.  The Company’s
branch offices are also the center for agents and the public in general
for imparting various information about the Company such as product
information for people in general to have accurate understanding about life
insurance and can choose the products which meet their individual needs.
The Company continuously cooperates with external organizations in
improving access to life insurance products and services which can meet
needs and enable the public to access these services fairly under the
support of the Securities & Exchange Commission and the Office of the
Insurance Commission. In 2019 The Company signed a Memorandum
of Understanding (MOU) concerning the 7 baht insurance project so that
the public in general may receive accident coverage during various long
weekends. The 7-baht insurance policy covers loss of life from an accident
as well as medical treatment from accident which helps alleviate the burden
of expenses arising from unforeseen incidents.

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL.

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)

75

• การมอบความคุ้้�มครองอุุบััติิเหตุุและค่่ารัักษาพยาบาล ผ่่านกรมธรรม์์
ประกัันกลุ่่�ม 7 บาท
ในช่่วงเทศกาลต่่างๆ เป็็นช่่วงที่่�ประชาชนมีีการเดิินทางหนาแน่่น ทั้้�งการ
เดิินทางกลัับภููมิิลำำ�เนา  และการเดิินทางพัักผ่่อนท่่องเที่่�ยว ทำำ�ให้้มีีสถิิติิด้้าน
อุุบััติิเหตุุที่่�สููงกว่่าปกติิจนภาครััฐต้้องออกมาตรการและแคมเปญเพื่่อกระตุ้้�น
ให้้ประชาชนมีีวิินััยและระมััดระวัังในการเดิินทาง ด้้วยโอกาสการเกิิดความ
สููญเสีียชีีวิติ และค่่ารัักษาพยาบาลที่่�สููงกว่่าปกติิ กรุุงเทพประกัันชีีวิติ จึึงได้้มอบ
ความคุ้้�มครองอุุบััติิเหตุุและค่่ารัักษาพยาบาลแบบกลุ่่�มผ่่านกรมธรรม์์ประกััน
กลุ่่�ม 7 บาท โดยแยกการมอบสิิทธิิให้้แก่่ประชาชน 2 กลุ่่�มคืือ
– กลุ่่�มลููกค้้าผู้้�เอาประกัันของบริิษััท และ
– กลุ่่�มประชาชนทั่่�วไปผ่่านพัันธมิิตรที่่�เข้้าร่่วมกิิจกรรม โดยในปีี 2562 บริิษััท
ได้้ร่่วมมืือกัับกลุ่่ม� บริิษัทั โมโน  ร่่วมมอบสิิทธิิความคุ้้�มครองผ่่านประกัันภััย
7 บาท ในช่่วงเทศกาลปีีใหม่่ 2563

จำำ�นวนผู้ไ�้ ด้้รัับความคุ้้ม� ครอง
จากประกัันภัยั 7 บาท ในปีี 2562
รวม 25,300 ราย
ทุุนประกัันภัยั รวม
2,530 ล้้านบาท

• Providing accident coverage and medical treatment expenses
through 7-baht Group Insurance Policy
During various festivals, people travel densely both to their
hometowns and for vacations which causes accident statistics to
be higher than normal. In this connection, the public sector needed
to lay down measures and create campaigns to arouse people to
travel with discipline and cares.  With the chance of loss of life and
medical treatment being higher than normal, Bangkok Life Assurance
therefore provided group accident coverage and medical treatment
through 7-baht group insurance where 2 groups of people are
entitled to coverage rights:
– The Company’s existing customer group, and
– The general public group through partner companies participating
in the activity.  In 2019 the Company collaborated with Mono
Group to jointly provide coverage for the 7-baht insurance during
the New Year festival 2020.

Number of people who received
coverage from the 7-baht
insurance in 2019
totaled 25,300 persons.
Total sum assured
2,530 million baht

ด้้านเศรษฐกิิจ :
การส่่งเสริิมสุุขภาพและการป้้องกัันปััญหา
ค่่าใช้้จ่่ายการเงิินจากค่่ารัักษาพยาบาล

Economic Aspect :
Health Promotion and Prevention of
Problems Concerning Expenditures
for Medical Treatment

การมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี มีีสุุขอนามััยที่่�แข็็งแรง จะช่่วยให้้ชุุมชนสามารถ
สร้้างสรรค์์และสามารถประกอบกิิจการตามบทบาทและหน้้าที่่ข� องแต่่ละคนใน
สัังคมได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ บริิษััทจึึงดำำ�เนิินโครงการที่่�ช่่วยพััฒนาคุุณภาพ
ชีีวิติ โดยเฉพาะด้้านการส่่งเสริิมการมีีสุขุ ภาพที่่�ดีคี วบคู่่กั� บั การให้้ความรู้้เ� กี่่ย� วกัับ
ประโยชน์์ของการออกกำำ�ลัังกาย โดยมุ่่�งหวัังเปลี่่ย� นพฤติิกรรมการบริิโภคและ
สร้้างวิินััยด้้านการออกกำำ�ลัังกายเพื่่อให้้ชุุมชนมีีสุุขภาพแข็็งแรงอย่่างยั่่�งยืืน
นอกจากนี้้�ในยุุคที่่�เทคโนโลยีีเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วและส่่งผลกระ
ทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ  บริิษััทจึึงมุ่่�งพััฒนาขีีดความสามารถขององค์์กรให้้
เท่่าทัันและใช้้โอกาสจากความก้้าวหน้้าของเทคโนโลยีีในการสร้้างการเข้้า
ถึึงบริิการวางแผนการเงิินและการประกัันชีีวิิต และยกระดัับการพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์และการให้้บริิการ  เพื่่อส่่งเสริิมให้้ประชาชนทุุกกลุ่่�มสามารถเข้้า
ถึึงบริิการได้้อย่่างเท่่าเทีียม สะดวกทั่่�วถึึงและครอบคลุุมทุุกพื้้�นที่่�มากยิ่่�งขึ้้�น
โดยบริิษัทั ได้้พัฒ
ั นาแบบประกัันที่่�ให้้ความคุ้้�มครองชีีวิติ และการเจ็็บป่่วยแบบ
พื้้�นฐานสำำ�หรัับคนส่่วนใหญ่่ของประเทศ อาทิิ โครงการ บีีแอลเอ อุ่่�นใจ
โรคร้้าย ที่่�มีคี วามคุ้้�มครองชีีวิติ 50,000 บาท และมีีความคุ้้�มครองโรคร้้าย
แรงเริ่่ม� ต้้นตั้้�งแต่่ 100,000 บาท ที่่�คุ้้�มครองถึึงอายุุ 90 ปีี และมีีเบี้้�ยประกััน
ชีีวิิตคงที่่�ตลอดสััญญาเริ่่�มต้้นเพีียง 1,525 บาทต่่อปีี เพื่่อให้้ประชาชน
ส่่วนใหญ่่สามารถเข้้าถึึงความคุ้้�มครองชีีวิิตและโรคร้้ายแรงขั้้�นพื้้�นฐานได้้

Having good quality of life and good health helps community to
create and operate business according to each individual’s role
and duty in society efficiently. In this connection, the Company
set up a project to help enhance the quality of life especially with
regard to health promotion along with providing knowledge about
the benefits of exercise with expectation of change in eating habits
and creating discipline in exercising so that community people can
be sustainably healthy.
Moreover, in this era when technology changes speedily and
impacts business operations, the Company strives to enhance
the capability of the organization to keep pace with and use the
opportunity from the progress of technology in creating access
to the service of financial planning and life insurance as well as
upgrading the development of products and services in order to
encourage all people in all walks of life to be able to access the
service equally and conveniently throughout and covering every
and more and more areas. The Company has developed insurance
plans which provide life insurance and basic illness coverage for the
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majority of people in the country such as the BLA Aunjai Rok-rai
which has a life insurance coverage of 50,000 baht and a dread
disease coverage starting at 100,000 baht up to the age of 90
years old, with a fixed insurance premium throughout the contract
starting only at 1,525 baht per year. This enables the majority of
people to access the life coverage and basic dread diseases.

โครงการบีีแอลเอ อุ่่�นใจโรคร้้าย
BLA Aunjai Rok-rai Plan
อายุุที่่�คุ้้�มครอง
Insurable age

20 – 90 ปีี
20 – 90 years old

จำำ�นวนเงิินเอาประกัันภััย - ชีีวิิต
Sum assured - Life

เริ่่�มต้้น 50,000 บาท
Starting at 50,000 baht

จำำ�นวนเงิินเอาประกัันภััย - โรคร้้ายแรง
Sum assured - Dread disease

ตั้้�งแต่่ 100,000 บาท – 3,000,000 บาท 5 กลุ่่�มโรคร้้ายแรง รวม 11 โรค
From 100,000 baht – 3,000,000 baht covering 5 groups of dread
diseases altogether 11 diseases

เบี้้�ยประกัันคงที่่� เริ่่�มต้้น
Fixed insurance premium starting at

1,525 บาท/ปีี (อายุุ 20 ปีี เพศชาย)
1.525 baht/year (Male, 20 years old)

Project to Promote
the Preparedness of Atheletes
and Various Sports Activities

โครงการสนัับสนุุนความพร้้อม
นัักกีีฬาและกิิจกรรมกีีฬาต่่างๆ
นอกจากการสร้้างร่่างกายให้้สมบููรณ์์แข็็งแรงผ่่านการออกกำำ�ลัังกายแล้้ว
การมอบความอุ่่น� ใจปกป้้องความเสี่่ย� งเมื่่อต้้องออกกำำ�ลัังกายหรืือแข่่งขัันกีีฬา
ก็็คือื สิ่่ง� สำำ�คััญเช่่นเดีียวกััน บริิษัทั จึึงสนัับสนุุนประกัันอุุบัติั เิ หตุุในกิิจกรรมต่่างๆ
เพื่่อให้้ประชาชนและนัักกีีฬาไม่่ต้้องกัังวลต่่ออุุบัติั เิ หตุุที่่อ� าจจะเกิิดขึ้้น� จากการ
ออกกำำ�ลัังกายและการแข่่งขััน

Apart from building up the body to be robust and healthy through
exercises, another important factor when exercising or participating
in sport events is being assured with a risk coverage. The Company
therefore encourages accident insurance in various activities so that
people and athletes do not worry about accidents which may occur
during exercises and competitions.

• การมอบความคุ้้�มครองอุุบัติั เิ หตุุจากการเล่่นกีีฬาและการออกกำำ�ลังั กาย
– สนัับสนุุนความปลอดภััยนัักวิ่่�งในงาน “เดิิน-วิ่่�ง 2019 OLYMPIC DAY”
มอบทุุนประกัันอุุบััติิเหตุุรวมกว่่า 1,300 ล้้านบาท
– สนัับสนุุนทััพกรีีฑาไทย นัักกรีีฑา และผู้้�ฝึึกสอน สู้้�ศึึกซีีเกมส์์ 2019 มอบ
กรมธรรม์์ประกัันชีีวิิตและอุุบััติิเหตุุ 186 ล้้านบาท
– สนัับสนุุนทััพนัักกีีฬายิิงปืืนทีีมชาติิไทย สู้้�ศึึกซีีเกมส์์ 2019 มอบกรมธรรม์์
ประกัันชีีวิิตและอุุบััติิเหตุุรวมกว่่า 23 ล้้านบาท

• Provide accident coverage relating to sports and exercise
– Supporting safety for athletes in the “Run-Walk 2019 Olympic Day”
by presenting total sum assured of more than 1,300 million baht
– Supported Thai athletic team, athletes and trainers to the SEA
Games 2019 by presenting life assurance and accident insurance
policy of more than 186 million baht
– Supported Thai National Shooting Team to the SEA Games 2019
by presenting life assurance and accident insurance policy of
more than 23 million baht.
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ทุุนประกัันรวม
เพื่่อ� คุ้้ม� ครองนัักกีีฬา
ในปีี 2562
รวม 1,509 ล้้านบาท
การมอบหน้้ากากป้้องกัันฝุ่่�น N95
ในปีี 2562 ประเทศไทยเผชิิญปััญหาฝุ่่�นละออง PM2.5 ที่่�ก่่อให้้เกิิดผลกระทบ
ด้้านสุุขภาพในพื้้�นที่่�ต่่าง ๆ ทั่่�วประเทศ  บริิษััท นำำ�ทีีมผู้้�บริิหารและพนัักงาน
ลงพื้้�นที่่�แจกหน้้ากากป้้องกัันฝุ่่�น N95 ให้้แก่่ประชาชนในพื้้�นที่่�สุ่่�มเสี่่�ยง โดย
การกระจายพนัักงานเพื่่�อไปแจกยัังพื้้�นที่่�ต่่างๆ และยัังร่่วมกัับพัันธมิิตร อาทิิ
เมเจอร์์ ซีีนีีเพล็็กซ์์ กรุ๊๊�ป ในการกระจายหน้้ากาก ณ พื้้�นที่่�เสี่่�ยงภััยใกล้้
โรงภาพยนตร์์เมเจอร์์เพิ่่�มเติิม  บริิษััทยัังส่่งหน้้ากากป้้องกัันฝุ่่�น N95 ไปยััง
สาขาของบริิษััททั่่�วประเทศเพื่่�อแจกจ่่ายรวมทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวนกว่่า 10,000 ชิ้้�น
Distributing N95 Respirator Mask
In 2019 Thailand faced the problem of PM2.5 dust particles
which impacted health in various areas nationwide.  The Company
dispatched our executives and employees to distribute N95 respirator
mask to people in risky areas.  Employees were sent to distribute
the N95 mask at various places and we also collaborated with our
partner company such as Major Cineplex Group in distributing the
mask at problematic areas near Major Cineplex theatres. Moreover,
the Company dispatched altogether more than 10,000 pieces of N95
respirator mask to our branch offices nationwide for distribution.
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Total sum assured for
protection of athletes in 2019
at a total of
1,509 million baht

ด้้านสัังคม :
การเปิิดโอกาสด้้านการศึึกษาและ
ปลููกฝัังค่่านิิยมสำำ�คััญให้้แก่่เยาวชน
เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาประเทศอย่่างยั่่�งยืืน
โครงการกรุุงเทพประกัันชีีวิิต กรีีฑาดาวรุ่่�งมุ่่�งโอลิิมปิิกเยาวชน-ยุุวชน
ชิิงชนะเลิิศแห่่งประเทศไทย 2562
การพััฒนาศัักยภาพของเยาวชนรุ่่น� ใหม่่ให้้มีคี วามรู้้ค� วามสามารถและความ
พร้้อมทั้้�งด้้านคุุณธรรมจริิยธรรมเป็็นรากฐานที่่�สำ�ำ คััญในการสร้้างความเจริิญ
ด้้านเศรษฐกิิจและสัังคม บริิษัทั จึึงมุ่่ง� มั่่�นที่่�จะสนัับสนุุนการพััฒนาเยาวชนที่่�จะ
เติิบโตเป็็นอนาคตของชาติิให้้มีคี วามพร้้อมต่่อการเปลี่่�ยนแปลงในอนาคต บริิษัทั
มุ่่ง� ดำำ�เนิินโครงการพััฒนาและส่่งเสริิมศัักยภาพด้้านการกีีฬาที่่�ยึดึ เยาวชนเป็็น
ศููนย์์กลาง เพื่่�อเป็็นแรงสำำ�คััญในการขัับเคลื่่อ� นเศรษฐกิิจและสัังคมของชาติิต่่อไป
เพราะบริิษัทั เชื่่�อว่่า เยาวชนคืือรากฐานและอนาคตของชาติิ
บริิษัทั ได้้ร่่วมกัับสมาคมกีีฬากรีีฑาแห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชููปถััมภ์์ และ
หน่่วยงานระดัับจัังหวััดจััดเวทีีคัดั เลืือกสุุดยอดนัักกรีีฑาเยาวชนทั่่�วไทย สานต่่อ
ความฝัันสู่่เ� วทีีระดัับนานาชาติิที่่จั� ดั ขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 2 เพื่่�อส่่งเสริิมกีีฬา
ในหมู่่เ� ยาวชนและยุุวชนทั่่�วประเทศ และสร้้างช้้างเผืือกผนึึกกำำ�ลัังกรีีฑาไทยให้้
พร้้อมชิิงชััยโอลิิมปิิกเกมส์์ 2020 ในปีีนี้้มี� นัี กั กีีฬากรีีฑายุวช
ุ น เยาวชนทั่่�วประเทศ
ร่่วมแข่่งขัันในโครงการกว่่า 5,000 คน นอกจากนั้้�น ยัังมีีนักั กรีีฑาจากโครงการ
กรุุงเทพประกัันชีีวิติ กรีีฑาดาวรุ่่�งมุ่่ง� โอลิิมปิิก เป็็นตััวแทนกรีีฑายุวช
ุ น/เยาวชน
ทีีมชาติิไทย เพื่่�อไปคว้้าเหรีียญทองในกรีีฑา  Sea Youth และ กีีฬานัักเรีียน
ระหว่่างประเทศแห่่งอาเซีียน 35 คน โครงการนี้้�ยังั ช่่วยให้้เยาวชนที่่�มีทัี กั ษะโดด
เด่่นทั่่�วประเทศแต่่ขาดโอกาสในการต่่อยอดความสามารถอีีกมาก

Social Aspect :
Educational Opportunities and
Fostering Important Values in Youth for
Sustainable Development of the Country
Bangkok Life Assurance Rising Youth Athletes 0nwards Towards
Thailand Youth Olympic Championship 2019
Developing potentials of new generation youth to have knowledge,
capability and readiness both morally and ethically is an important
foundation in building economic and social prosperity. The Company
is determined to encourage development of youth to grow into leaders
of tomorrow and be ready for future changes. The Company strives
to carry out its project to develop and promote sportive potentials
with youth taking the center stage to become an important propeller
in driving the nation’s economy and society in the future because the
Company believes that youth is the foundation and the leaders of
tomorrow.
The Company is collaborating with the Athletic Association of
Thailand under His Majesty the King’s Patronage as well as provincial
government agencies in organizing for the 2nd consecutive year a
BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL.

stage to select top youth athletes nationwide to carry on the dreams
to move onwards towards international level to promote sports for
youth nationwide and create a champion to strengthen Thai athletic
sports in readiness to conquer the Olympic Games 2020. This year
we have more than 5,000 youth athletes nationwide competing in the
project. Besides, there will be 35 youth athletes from the Bangkok Life
Assurance Rising Youth Athletes 0nwards Towards Thailand Youth
Olympic Championship project who will represent Thailand National
Youth Team to compete for gold medals in the SEA Youth Athletics
Championships and the ASEAN School Games. This project will
help youth with outstanding skills nationwide but lack opportunity to
strengthen their capabilities.
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โครงการโรงเรีียนของหนูู
กรุุงเทพประกัันชีีวิติ ร่่วมกัับไทยรััฐทีีวีี สร้้างความฝัันเล็็กๆ และส่่งต่่อรอยยิ้้ม�
สู่่เ� ยาวชนไทยในพื้้�นที่่�ห่่างไกล ในถิ่่น� ทุุรกันั ดาร เป็็นการเสริิมสร้้างความสุุขแบบ
ยั่่ง� ยืืนกัับโครงการโรงเรีียนของหนูู ในปีี 2562 บริิษัทั สานต่่อ 2 กิิจกรรมเพื่่�อ
เยาวชนไทยได้้มีคุี ณ
ุ ภาพชีีวิติ ที่่�ดีเี ต็็มไปด้้วยรอยยิ้้ม�
• โครงการน้ำำ�� ดื่่�มสะอาด เพื่่�อชีีวิติ ที่่�มีคี วามสุุข มอบถัังเก็็บน้ำำ�� กว่่า 10,000 ลิิตร
รวมทั้้�งระบบทำำ�น้ำำ�� สะอาด เครื่่�องกรองน้ำำ�� พร้้อมเลี้้�ยงอาหารกลางวัันแก่่
เด็็กๆ ณ ศููนย์์การเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนอิินทรีีอาสา (บ้้านปาเกอะญอ)
ต.ป่่าเด็็ง อ.แก่่งกระจาน จ.เพชรบุุรีี เพื่่�อสร้้างน้ำำ�� ดื่่�มสะอาดสู่่คุ� ณ
ุ ภาพชีีวิติ และสุุข
อนามััยที่่�ดีี โดยโครงการ “น้ำำ�� ดื่่�มสะอาด เพื่่�อชีีวิติ ที่่�มีคี วามสุุข” เริ่่ม� มาตั้้�งแต่่ปีี
2556 และยัังทำำ�ต่่อเนื่่�องมาจนถึึงปััจจุบัุ นั บริิษัทั ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของ
คุุณ ภาพชีีวิิตและสุุขภาพของเยาวชนและประชาชน ในเรื่่�องสุุขอนามััย
การออกกำำ�ลัังกาย การบริิโภคน้ำำ�� ดื่่�มที่่�สะอาด และสิ่่ง� ที่่�โรงเรีียนต่่างๆ ขาดแคลน
เพื่่�อเสริิมคุุณภาพชีีวิติ และการศึึกษาของเยาวชนไทยโดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ในเขต
พื้้�นที่่�ห่่างไกล
• โครงการ “โรงเรีียนของหนูู” ครั้้ง� ที่่� 2 ณ โรงเรีียนชุุมชนบ้้านผาผ่่า ต.แม่่คะตวน
อ.สบเมย จ.แม่่ฮ่่องสอน นัักเรีียนส่่วนใหญ่่จำำ�เป็็นจะต้้องเดิินไปโรงเรีียนเป็็น
ระยะทางกว่่า 3-7 กิิโลเมตร การไม่่มีีจักั รยานหมายถึึงการขาดเรีียนเพราะเดิิน
ทางลำำ�บากหรืือไม่่มีีผู้้�ปกครองมาส่่ง บริิษัทั ร่่วมมอบรอยยิ้้�มและคุุณภาพชีีวิติ
ที่่�ดีด้ี ว้ ยการมอบจัักรยาน 70 คััน ทั้้�งนี้้�บริิษัทั ยัังมอบอุุปกรณ์์อำ�ำ นวยความสะดวก
ที่่�โรงเรีียนและเด็็กนัักเรีียนขาดแคลน อย่่างตู้้เ� ย็็น เครื่่อ� งปั่่น�  ถาดอาหารพร้้อม
ช้้อนส้้อม และเครื่่อ� งเล่่นเด็็กในสนาม เพื่่�อเสริิมสร้้างสุุขอนามััยที่่�ดีแี ก่่เยาวชนใน
ที่่�ห่่างไกล โครงการนี้้�จึงึ เป็็นประโยชน์์ต่่อโรงเรีียนที่่�ยังั ขาดแคลนสิ่่ง� อำำ�นวยความ
สะดวกต่่างๆ เพื่่�อให้้เยาวชนไทยมีีคุณ
ุ ภาพชีีวิติ ภายในรั้้ว� โรงเรีียนที่่�ดียิ่่ี ง� ขึ้้น�

“My School” Project
Bangkok Life Assurance in cooperation with Thairath TV fulfils young
dreams and forwards smiles to Thai youth in remote areas by way
of creating sustainable happiness with the “My School” project. In
2019 the Company carried on 2 activities for Thai youth to have good
quality of life full of smiles.
• The Clean Drinking Water for Happiness in Life project presented
a water tank of more than 10,000 liter capacity together with filtering
system and water filters and also organized lunch for the school children
at the Border Patrol Police Learning Center Insea Asa (Pa Guer Yor
Village) Pa Deng Subdistrict, Kaeng Krachan District, Phetchaburi
Province with a view to creating clean drinking water for a good quality
of life and hygiene. The “Clean Drinking Water for a Happy Life” project
was initiated since the year 2013 and has still been carried out up to
now. The Company is aware of the importance of quality of life and
health of youth and people in the way of hygiene, exercise, drinking
clean water and things which various schools lack for enhancing the
quality of life and education of Thai youth especially in remote areas.
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• The 2nd “My School” project was organized at Ban Pha Pha
Community School, Mae Katuan Subdistrict, Sop Moei District, Mae
Hong Son Province. Most students had to walk to school at a distance
of 3-7 kilometers. Not having a bicycle meant being absent from school
due to difficulty in traveling or the parents could not bring them. The
Company delivered smiles and good quality of life with a presentation
of 70 bicycles as well as facilities which the school and the students
lacked such as refrigerators, food blenders, food trays complete with
forks and spoons, and outdoor playground equipment to enhance good
hygiene for youth in remote areas. This project is therefore beneficial
to schools which still lack various facilities in order to let Thai youth
enjoy better quality of life within the confines of the school.

การจััดกิิจกรรมสนัับสนุุนประเพณีี เช่่น การแข่่งเรืือประเพณีี การแห่่
เทีียนพรรษา เพื่่อสานสััมพัันธ์์กัับชุุมชน
นอกเหนืือจากการส่่งเสริิมด้้านการศึึกษาและโอกาสของเยาวชนแล้้ว  บริิษัทั
ยัังส่่งเสริิมการปลููกฝัังประเพณีีวัฒ
ั นธรรมและค่่านิิยมสำำ�คััญของไทยผ่่านการ
สนัับสนุุนกิิจกรรมระดัับจัังหวััด เพื่่�อให้้เยาวชนไทยรัักและหวงแหนค่่านิิยม
สำำ�คััญของชาติิต่่อไป อาทิิ
กิิจกรรมงานประเพณีีแห่่งเทีียนเข้้าพรรษา จัังหวััดอุุบลราชธานีี
บริิษัทั ร่่วมให้้การสนัับสนุุนการจััดกิิจกรรมงานประเพณีีแห่่เทีียนเข้้าพรรษา 
จัังหวััดอุุบลราชธานีี ประจำำ�ปีี 2562 สืืบสานพุุทธศิิลป์์เมืืองอุุบลฯ พาชมต้้น
เทีียนพรรษางามล้ำำ��เป็็นประจำำ�ทุุกปีี
งานประเพณีีแข่่งขัันเรืือยาวจัังหวััดพิิจิติ ร ประจำำ�ปีี 2562
บริิษััทร่่วมสนัับสนุุนวััดท่่าหลวงในการรัักษาให้้ประเพณีีอัันดีีงามที่่�สร้้าง
ความสุุขแก่่ประชาชนคนไทยและชาวต่่างชาติิไม่่สููญหายไป โดยมีีผู้�้บริิหาร 
พนัักงาน ตััวแทนประกัันชีีวิติ  ร่่วมอำำ�นวยความสะดวกแจกน้ำำ�� พััด และหมวก
คลายร้้อนแก่่ผู้้�เข้้าร่่วมงานอีีกด้้วย

Organization of Events Which Preserve Thai Heritage such as
Kings Cup Longboat Competition, Candle Procession Parade
to Enhance Relationships with Community
Apart from promoting education and opportunity for youth, the
Company also promotes preservation of Thai Heritage and Keeping
Traditional Thai Culture Alive through supporting provincial level
activities so that youth would love and cherish important national
values of the nation, such as
Ubon Ratchathani Candle Procession Parade
The Company participated and promoted the organization of the
2019 Ubon Ratchathani candle procession parade which carries on
Buddhist arts of Ubon Ratchathani and regularly displays magnificent
candles every year.
Kings Cup Longboat Competition 2019, Phichit Province
The Company supported Wat Tha Luang (Royal Monastery) in
preserving Thai Heritage which provides happiness to Thai people
as well as foreigners.  Our executives, employees, and life insurance
agents helped to hospitably distribute drinks, fans and cooling caps
to attendees in the event.

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL.
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การสร้้างจิิตสำำ�นึึกและ
การดููแลสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษัทั ดำำ�เนิินการส่่งเสริิมการสร้้างจิิตสำำ�นึึกรัักและดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมทั้้�ง
ภายในองค์์กรและประชาชนภายนอก โดยมีีโครงการหลัักๆ ที่่�ดำ�ำ เนิินการในปีี
2562 ดัังนี้้�
การส่่งเสริิมการสร้้างจิิตสำำ�นึึกรัักและดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมภายในองค์์กร
โครงการ “Bhappy3” ครั้้�งที่่� 12
บริิษัทั ร่่วมมืือกัับ บริิษัทั กรุุงเทพประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน) บริิษัทั ไอโออิิ
กรุุงเทพประกัันภััย จำำ�กััด และโรงพยาบาลบำำ�รุุงราษฎร์์ จัดั ให้้มีกิี จิ กรรมเชื่่�อม
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้บ� ริิหารและพนัักงานทั้้�งสี่่บ� ริิษัทั ในครั้้ง� นี้้�ถือื เป็็นการจััด
กิิจกรรมเป็็นครั้้ง� ที่่� 12  ชื่่�อกิิจกรรม คืือ “พลัังจิิตอาสา ร่่วมใจปลููกป่่าชายเลน
เพื่่�อธรรมชาติิที่่ยั่่� ง� ยืืน” จััดขึ้้น� ณ ป้้อมพระจุุลจอมเกล้้า ตำ�ำ บลแหลมฟ้้าผ่่า อำ�ำ เภอ
พระสมุุทรเจดีีย์ จั
์ งั หวััดสมุุทรปราการ   โดยทั้้�งสี่่บ� ริิษัทั ได้้ร่่วมกัันทำำ�กิิจกรรม
ปลููกป่่าชายเลน เป็็นการสร้้างจิิตสำำ�นึึกให้้กับั ผู้้บ� ริิหารและพนัักงาน ตระหนััก
และเห็็นคุุณค่่าของการอนุุรักั ษ์์ธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม อัันเป็็นทรััพยากรที่่�
มีีความสำำ�คััญต่่อระบบนิิเวศ เป็็นแหล่่งอาศััยของสััตว์์น้ำ�ำ� และอาหารของสััตว์์ที่่�
อยู่่ใ� นบริิเวณนั้้�นๆ เพื่่�อป้้องกัันหน้้าดินิ พัังทลายบริิเวณชายฝั่่ง�  ชะลอความเร็็ว
ของกระแสน้ำำ�� กระทบชายฝั่่ง� ช่่วยให้้หน้้าดินิ แข็็งแรง และเป็็นการร่่วมอนุุรักั ษ์์
ป่่าชายเลนให้้มีคี วามคงอยู่่ต่่� อไป

Raising Awareness
and Caring for the Environment
The Company promotes the concept of raising awareness to love and
care for the environment both within the organization and together with
the public in general.  One of the main projects carried out in 2019 was:
ENCOURAGING AWARENESS IN LOVING AND CARING FOR
ENVIRONMENT BY THE ORGANIZATION
The 12th “BHappy3” Project
The Company cooperated with Bangkok Insurance PCL, Aioi
Bangkok Insurance Co., Ltd. and Bumrungrad Hospital to organize
a relationship binding activity among Management and employees
of all four companies. This 12th BHappy Project activity under the
name “Volunteer Spirit, Planting Mangrove Forest for Sustainability of
Nature” took place at Chulachomklao Fort, Laem Fa Pha Subdistrict,
Phra Samut Chedi District, Samut Prakarn Province. Members of the
four companies jointly planted mangrove forest in an activity to raise
management and employees’ awareness on the value of nature and
environment conservation which are necessary natural resources for
the ecology.  Mangrove forest serves as valuable food and shelter
areas for aquatic animals.  It prevents coastal erosion from wave
damage, retains land sediment, and in turn encourages conservation
of the mangrove forests.
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โครงการ BLA Happy Life Go Green ภายในองค์์กร
การใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างมีีประสิิทธิิภาพเป็็นพื้้�นฐานที่่�สำ�ำ คััญใน
การพััฒนาความยั่่�งยืืนของประเทศ บริิษััทจึึงมุ่่�งปลููกฝัังให้้พนัักงานและผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียให้้มีีจิิตสำำ�นึึกอนุุรัักษ์์ทรััพยากร  และตระหนัักถึึงคุุณค่่าของ
ทรััพยากรธรรมชาติิบริิษัทั ได้้ดำ�ำ เนิินโครงการต่่อเนื่่�องที่่�ให้้พนัักงานในองค์์กรทุุก
คนได้้มีส่่ว
ี นร่่วมในการสร้้างสัังคมของเราให้้น่่าอยู่่ขึ้้� น� ไปด้้วยกััน ประกอบด้้วย

BLA Happy Life Go Green Project within the Organization
Using natural resources efficiently is an important basis in developing
the country’s sustainability. The Company is therefore determined to
raise in employees and stakeholders the awareness in conserving
natural resources as well as the realization of the value of natural
resources. This is an on-going project in which all organization’s
employees participate to improve our society and comprise

โครงการประหยััดไฟฟ้้า
• โครงการประหยัั ด พลัั ง งานโดยการรวบรวมข้้ อ มููลข่่าวสาร  และวิิ ธีี
การประหยััดพลัังงานประชาสััมพัันธ์์ผ่่านช่่องทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (Smart
Home) ของบริิษััท และการรณรงค์์การปิิดไฟในช่่วงเวลากลางวััน การ
ออกไปประชุุม หรืือหลัังเลิิกงานโดยการติิดสติิกเกอร์์เลขหมายกำำ�กัับบน
โต๊๊ะทำำ�งานเพื่่อควบคุุมการใช้้พลัังงานเฉพาะพื้้�นที่่� และการติิดตั้้�งระบบปิิด
หน้้าเครื่่องคอมพิิวเตอร์์อััตโนมััติิในองค์์กร
• การเปลี่่�ยนเป็็นอุุปกรณ์์ประหยััดพลัังงาน โดยเฉพาะหลอดไฟต่่างๆ ใน
บริิเวณที่่�ต้้องเปิิดทิ้้�งไว้้ตลอดเวลา เช่่น โถงทางเดิินแต่่ละชั้้�น
• โครงการส่่งเสริิมสุุขภาพด้้วยการเดิินขึ้้�นบัันไดแทนการใช้้ลิิฟต์์ โดยการ
ติิดค่่าพลัังงานที่่�ใช้้ในการขึ้้�นบัันไดแต่่ละขั้้�นพร้้อมการให้้กำำ�ลัังใจแก่่ผู้้�เดิิน
ขึ้้�นบัันได นอกจากเป็็นผลดีีกัับสุุขภาพยัังช่่วยประหยััดพลัังงานไฟฟ้้าจาก
การใช้้ลิิฟต์์

Energy-saving project
• This is energy-saving campaign in carried out by gathering all
information and methods of saving energy and broadcasting it
via the Company’s electronic channels (SmartHome) and promoting
energy preservation by turning off lights during daytime and when
going out to attend meetings or after work, putting a numbered
sticker on the work desks to control energy use in specific areas as
well as an automated computer shutdown system in the organization.
• Change to energy-saving equipment especially various light
bulbs which stay turned on all the time such as at the walkways
of each floor
• A health promotion project of walking up the stairs instead of
using elevators and affixing a sticker showing the calorie count of
using each step as well as encouraging those who use the stairs.  
Apart from gaining good health this also help conserving energy
from using elevators.

โครงการประหยััดน้ำำ��ประปา
• โครงการรณรงค์์ใช้้หลัักการประหยััดน้ำำ�� โดยการเช็็ดก่่อนใช้้ รองก่่อนใช้้
หรืือการใช้้น้ำำ��ซ้ำำ�� การเปิิด – ปิิดก๊๊อกน้ำำ��ให้้สนิิทหลัังการใช้้งานแล้้วทุุกครั้้�ง
และ/หรืือหากพบอุุปกรณ์์การใช้้น้ำำ��ชำำ�รุุด แจ้้งผู้้�รัับผิิดชอบทราบทัันทีี เพื่่อ
กำำ�จััดจุุดรั่่�วไหลในองค์์กร
โครงการประหยััดทรััพยากรกระดาษ
• การจััดเก็็บเอกสารรณรงค์์ใช้้กระดาษใช้้ซ้ำำ�� (Re-use) หรืือ Scan เก็็บ
ไว้้ในเครื่่องคอมพิิวเตอร์์แทนการถ่่ายสำำ�เนา  เพื่่อลดการใช้้กระดาษใน
องค์์กร ทำำ�ให้้เกิิดการใช้้ทรััพยากรกระดาษเกิิดความคุ้้�มค่่ารวมทั้้�งเป็็นการ
ลดพื้้�นที่่�ในการจััดเก็็บเอกสาร  เพื่่อความปลอดภััยและป้้องกัันความเสี่่�ยง
จากอััคคีีภััยในสำำ�นัักงาน
• การทำำ�ลายเอกสาร  โดยการนำำ�ส่่งบริิษััท/ร้้านค้้าเพื่่อนำำ�ไปทำำ�ลายโดยวิิธีี
การต้้ม ซึ่่�งจะสามารถนำำ�มาสู่่�กระบวนการผลิิตกระดาษใหม่่ได้้ ทำำ�ให้้เกิิด
การใช้้ทรััพยากรต้้นไม้้อย่่างคุ้้�มค่่า เพื่่ออนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม
• โครงการรณรงค์์ รัั ก ษาสิ่่� ง แวดล้้ อ มในออฟฟิิ ศ โดยการจัั ด กล่่องรัั บ
เอกสารที่่� เ ป็็ น กระดาษสีีขาวในทุุก จุุด ที่่�มีีเครื่่องถ่่ายเอกสารในองค์์กร
เพื่่อนำำ�ไปรีีไซเคิิล
บริิษัทั ยัังมุ่่�งปรัับปรุุงกระบวนการทำำ�งานภายในองค์์กรด้้วยเทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั
ซึ่่ง� เป็็นการช่่วยลดทั้้�งการใช้้ทรััพยากรและระยะเวลาในการปฏิิบัติั งิ าน และยััง
ช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงานให้้ดีียิ่่�งขึ้้�นด้้วย

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL.

Water-saving project
• A campaign to wipe remains off dishes before washing;
store water in containers for use; reuse water, turn off faucets
properly after each use; and immediately notify the person
responsible for repairs on seeing a water leak in the organization.
Paper-saving Project
• This campaign involves document storage; paper re-using, encourage
use of electronic copy and discourage hard copy. Not only will this help
save paper, it also saves storage space and reduces fire risk hard as well.
• Destroying documents by sending to commercial establishments
to boil and use the pulp for recycled paper production; this is
a natural resourceful use of tree for environmental conservation.
• Recycling Project in the office: White paper documents are collected
in a box, placed next to every copying machine in the Organization,
for recycling.
The Company is also determined to improve work procedures
in the organization by the use of digital technology which not only
reduces use of resources and time in carrying out work but also
helps increase work efficiency.
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ปริิมาณการใช้้พลัังงานในองค์์กร
Quantity of Energy Usage in the Organization

ปริิมาณไฟฟ้้า
Quantity of Electricity

2561
2018

2562
2019

3,339.74 เมกะวััตต์์/ชั่่�วโมง
3,339.74 megawatt per hours

3,432.65 เมกะวััตต์์/ชั่่�วโมง
3,432.65 megawatt per hours

ปริิมาณการใช้้น้ำำ��ประปาภายในองค์์กร
Quantity of Water Usage in the Organization
2561
2018

ปริิมาณน้ำำ��ล้้านลููกบาศก์์เมตร
Quantity of Water   

2562
2019

20,922 ล้้านลููกบาศก์์เมตร
20,922 million cubic meters

19,453 ล้้านลููกบาศก์์เมตร
19,453 million cubic meters

ปริิมาณการใช้้กระดาษ
Quantity of Paper Usage
2561
2018

ปริิมาณกระดาษรีีไซเคิิล
Quantity of Recycled Paper

36,826 กิิโลกรััม
36,826 kilograms

2562
2019

41,007.60 กิิโลกรััม
41,007.60 kilograms

การส่่งเสริิมการสร้้างจิิตสำำ�นึึกรัักและดููแล
รัักษาสิ่่�งแวดล้้อมแก่่ประชาชนภายนอก

Encouraging the General Public’s
Awareness in Loving and Caring
for Environment

•	กิิจกรรม Thailand Tree Festival
บริิษััทร่่วมสนัับสนุุนกิิจกรรม Thailand Tree Festival ซึ่่�งมููลนิิธิิสถาบััน
ราชพฤกษ์์ได้้ร่่วมกัับกลุ่่�มรัักษ์์ไม้้ใหญ่่  (Big Tree Project) และ Urban
Adventures จััดขึ้้น� เพื่่�อสร้้างสรรค์์เกี่่ย� วกัับสิ่่ง� แวดล้้อมสำำ�หรัับเด็็กและครอบครััว
ในการปลููกจิิตสำำ�นึึกรัักษ์์โลก เพื่่�อให้้เกิิดกระบวนการเรีียนรู้้�ธรรมชาติิและสร้้าง
ประสบการณ์์ตรงในการใช้้ชีวิี ติ ของเด็็กและครอบครััวนอกห้้องเรีียน (Nature Fun)

• Thailand Tree Festival Activity
The Company joined in to support the Thailand Tree Festival
organized by Rajapruek Institute Foundation, Big Tree Project and
Urban Adventures for children and their families with the aim of raising
the awareness to save our planet through learning about nature and
experiencing learning outside of the classroom (Nature Fun).
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• BLA Happy Life Go Green ร่่วมกัับสมาคมสร้้างสรรค์์ไทย (ตาวิิเศษ)
จััดโครงการปลููกจิิตสำำ�นึึกประชาชนคนไทยหัันมาใช้้ผลิิตภััณฑ์์ที่่�นำำ�กลัับ
มาใช้้ใหม่่ได้้ กัับโครงการ BLA Happy Gift
โครงการ  “BLA Happy Gift ส่่งต่่อความสุุขสีีเขีียวด้้วยของขวััญที่่�ยั่่ง� ยืืน”
เป็็นโครงการที่่�กรุุงเทพประกัันชีีวิติ  ร่่วมกัับสมาคมสร้้างสรรค์์ไทย (ตาวิิเศษ)
จััดขึ้้น� เพื่่�อปลููกจิิตสำำ�นึึกให้้คนไทยทุุกคนหัันมาดููแลโลกของเรา  โครงการนี้้�เปิิด
ให้้ประชาชนได้้เข้้ามาบริิจาคเงิิน โดยผู้้บ� ริิจาคจะได้้รับั ของที่่�ระลึึกรัักษ์์โลกเพื่่�อ
ใช้้ในชีีวิติ ประจำำ�วัันหรืือเป็็นของขวััญแก่่คนที่่�รักั อาทิิ ถุงุ ผ้้า ร่่ม กระบอกน้ำำ��
รัักษาอุุณหภููมิิ และกล่่องใส่่อาหารรัักษ์์โลก ที่่�สามารถนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ได้้เสมอ
โดยเป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่นำ� �ำ ผ้้าขาวม้้าจากชุุมชนต่่างๆ ทั่่�วประเทศมาใช้้เพื่่�อช่่วยสร้้าง
รายได้้ให้้กับั ชุุมชนไทยด้้วย รายได้้จากการบริิจาคทั้้�งหมดโดยไม่่หัักค่่าใช้้จ่่าย
มอบแก่่สมาคมสร้้างสรรค์์ไทย (ตาวิิเศษ) เพื่่�อนำำ�ไปสานต่่อเจตนารมณ์์ในการ
จััดกิิจกรรมรณรงค์์ด้า้ นสิ่่ง� แวดล้้อมต่่อไป
• BLA Happy Life Go Green, together with the Thai Creative
Association (Magic Eyes), organized a campaign to raise
awareness of Thai people to use re-cycled products through the
BLA Happy Gift Project.
“BLA Happy Gift -- forwarding green happiness with sustainable
gifts” was a project which Bangkok Life Assurance collaborated
with the Thai Creative Association (Magic Eyes) in organizing to
raise awareness of all Thai people to take care of our earth. The
general public was encouraged to make donations and receive in
return world-care souvenirs which could be used on a daily basis or
given as gifts to people they cared for, such as cloth shopping bags,
umbrellas, temperature-controlled vacuum flasks, and world-caring food
containers which are always reusable. These products are made with
local pa-kao-ma fabric from various communities nationwide which
help augment incomes for the Thai communities. All earnings from
the donations were presented to the Thai Creative Association (Magic
Eyes) without any deduction to further promote their activities in the
environment campaign.

จำำ�นวนของขวััญ
โครงการ “BLA Happy Gift”
ที่่รั� กษ์
ั โ์ ลกรวม
16,733 ชิ้้น�

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL.

NUMBER OF WORLD-CARING
GIFTS IN THE
“BLA HAPPY GIFT”
PROJECT TOTALED
16,733 PIECES
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ผลการดำำ�เนิินการด้้านสัังคม
สิ่่�งแวดล้้อมในปีี 2562

Social Environment
Results in 2019

การดำำ�เนิินการ
Activities

ผลที่่�ได้้รัับ
Results

การสร้้างความรู้้�ด้้านการเงิินแก่่ประชาชนทุุกระดัับ ทั่่�วประเทศ
CREATING FINANCIAL KNOWLEDGE TO PEOPLE AT EVERY LEVEL NATIONWIDE
• บููทกิิจกรรมการเงิิน ทั่่�วประเทศ
• กิิจกรรม FA Club ประจำำ�เดืือน ทุุกภูมิู ภิ าค และ Day of Opportunity
ประจำำ�ปีี
• สื่่�อความรู้้�ทางการเงิินผ่่านช่่องทางดิิจิิทััล และ Social Media
• Nationwide Financial Activity Booths
• Monthly FA Club activity in all regions and annual Day of
Opportunity
• Transmit financial knowledge through Digital Channels
and Social Media

• บููทรวม 6 บููท / ปีี
• ไม่่ต่ำำ��กว่่า 20 ครั้้�ง / ปีี ผู้้�เข้้าร่่วมประมาณ 1,000 คน
• Total of 6 booths per year.
• Not less than 20 times per year, Number of participants
approximately 1,000 persons

การยกระดัับการให้้บริิการและการวางแผนทางการเงิินของประชาชน
ENHANCING SERVICE AND FINANCIAL PLANNING OF THE GENERAL PUBLIC
• Mobile Application “BLA Happy Life” ที่่�พััฒนาขึ้้�นเพื่่�อรองรัับ
การให้้บริิการแก่่กลุ่่�มลููกค้้าและประชาชน
• Smart Tools ตั้้ง� แต่่ระบบเสนอขาย ไปจนถึึงระบบการขาย ระบบบริิกาข้้อมููล
ธุุรกรรมการเงิินสำ�ำ หรัับลููกค้้า
• เครื่่อ� งมืือจััดพอร์์ตแผนการเงิิน ด้้วย 3BLink
• BLA Station แหล่่งข้้อมููลสำำ�หรัับพััฒนาและอััปเดตข้้อมููลแก่่ตััวแทนและ
นายหน้้า
• Mobile Application “BLA Happy Life” developed to support
service to customer groups and the general public
• Smart Tools from Offer System to Sales System and System
of providing information/financial transaction for customers
• Tools for organizing financial port with 3BLink
• BLA Station, Information source for enhancing and updating
information for agents and brokers
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• Mobile App มีีผู้้�ดาวน์์ โหลด 57,000 คน
• มีีการส่่งใบคำำ�ขอผ่่านระบบ Smart App คิิดเป็็น 30%
ของจำำ�นวนใบคำำ�ขอ
• 3BLink ถููกใช้้งานโดย FA 1,300 คน
• BLA Station พร้้อมเข้้าถึึงตััวแทนทั่่�วประเทศ 10,000 คน
• Mobile App was downloaded by 57,000 people
• Insurance applications through Smart App system,
equal 30% of number of application
• 3BLink has been used by 1,300 FAs
• BLA Station is ready to be accessed by 10,000 agents
nationwide

การดำำ�เนิินการ
Activities

ผลที่่�ได้้รัับ
Results

การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ทางการเงิินเพื่่�อการวางแผนการเงิิน
DEVELOPMENT OF FINANCIAL PRODUCTS FOR FINANCIAL PLANNING
1. กรมธรรม์์ประกัันกลุ่่�ม 7 บาท ในช่่วงเทศกาลเพื่่�อการสร้้างความ
คุ้้�มครองพื้้�นฐานแก่่ประชาชนทั่่�วประเทศ
2. กรมธรรม์์ประกัันภััยกลุ่่�ม สำำ�หรัับนัักกีีฬาฯ ทีีมชาติิ และประชาชนที่่�
เข้้าร่่วมกิิจกรรมออกกำำ�ลังั กายต่่างๆ
3. การออกแบบผลิิตภััณฑ์์ประกัันสุขุ ภาพ ที่่ค� รอบคลุุมประชาชนทุุกกลุ่่ม�
และทุุกความต้้องการ
4. การนำำ�เสนอบริิการดููแลด้้านสุุขภาพแก่่ประชาชน ผ่่าน BLA Every
Care และการตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี
1. 7-baht group insurance policy during festivals to create
basic coverage for people nationwide
2. Group insurance policy for Thailand National Athlet Team
and people who participated in various exercise activities
3. Designing health insurance products which cover all groups
of people and every need
4.Presentation of health care service to the public through
BLA Every Care, and Annual Physical Check up

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL.

1. มอบกรมธรรม์์ประกัันกลุ่่ม� 7 บาท รวมทุุนประกัันภัยั 2,530 ล้้านบาท
2. มอบกรมธรรม์์ประกัันกลุ่่�ม มากกว่่า 100,000 คนในปีี 2562
ทุุนประกัันอุบัุ ติั ิเหตุุ รวม 1,509 ล้้านบาท
3. เพิ่่�มผู้้�ถืือกรมธรรม์์สุุขภาพและโรคร้้ายแรง +8.6% ในปีี 2562
4. BLA Every Care ครอบคลุุมผู้้�ใช้้บริิการ 50,000 คน
1. Handed over 7-baht group insurance policies with total
sum assured of 2,530 million baht
2. Handed over group insurance policies to
more than 100,000 persons in 2019.
Cost of accident insurance totaled 1,509 million baht
3. Increase in policyholders of health and critical illnesses
insurance by +8.6% in 2019.
4. BLA Every Care covered 50,000 users.
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Good Corporate
Governance
การกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี�

ผลการสำำ�รวจการกำำ�กัับดููแลกิิจการบริิษััทจดทะเบีียนไทย
โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย (ปีี 2556 - 2562)
Result of Good Corporate Governance Survey
of Thai listed Companies by Thai institute of Directors
(2013-2019)

ด้้วยความเชื่่อมั่่�นว่่าการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีจี ะนำำ�ไปสู่่ก� ารสร้้างคุุณค่่าให้้ธุรกิ
ุ จิ
อย่่างยั่่ง� ยืืน บริิษัทั จึึงกำำ�หนดโครงสร้้างการบริิหารจััดการที่่�ประสิิทธิิภาพ โปร่่งใส
ตรวจสอบได้้ และมีีการถ่่วงดุุลอำำ�นาจระหว่่างกััน อีีกทั้้�งการประกอบธุุรกิจิ ของ
บริิษัทั ต้้องเป็็นไปอย่่างซื่่อสััตย์์และเป็็นธรรมต่่อสัังคม บนความสมดุุลระหว่่าง
ผลประโยชน์์ของลููกค้้า ผู้้�ถือื หุ้้�น และผู้้�มีส่่ว
ี นได้้เสีียที่่�เกี่่ย� วข้้องอื่่น ๆ

The Company is confident that good corporate governance will lead
to creation of sustainable value and has therefore formed a corporate
management structure that is efficient, transparent, accountable, and
balanced. Furthermore, the Company must conduct its business with
honesty and fairness to society with balanced benefits to be shared
among customers, shareholders, and other stakeholders.

โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
คณะกรรมการบริิษัทั มอบหมายให้้คณะกรรมการกำำ�กัับกิิจการที่่�ดีทำี �ำ หน้้าที่่�
กำำ�หนดนโยบายและกำำ�กัับดููแลงานด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ รวมถึึงการทบทวน
และปรัับปรุุงนโยบายและหลัักปฏิิบัติั ด้ิ า้ นการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษัทั ให้้
มีีความเหมาะสมและเป็็นไปตามหลัักการกำำ�กัับกิิจการที่่�ดีขี องหน่่วยงานกำำ�กัับ
ธุุรกิจ อั
ิ นั ได้้แก่่สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
และคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิจิ ประกัันภััย
บริิษััทเล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญของการกำำ�กัับดููแลความเสี่่�ยงขององค์์กรใน
ปััจจุบัุ นั และการกำำ�กัับดููแลด้้านเทคโนโลยีีที่่เ� ข้้ามามีีบทบาทในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ
ประกัันชีีวิติ มากยิ่่ง� ขึ้้น� ในปีี 2562 คณะกรรมการได้้มีมี ติิให้้จัดั ตั้้�งฝ่่ายงานดิิจิทัิ ลั
อิินโนเวชั่่�น (Digital Innovation) โดยได้้มอบหมายให้้รองประธานกรรมการ
บริิหารเป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบด้้านการกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงาน
นอกจากนี้้� คณะกรรมการสรรหาและค่่าตอบแทน ยัังมีีหน้้าที่่รั� บั ผิิดชอบใน
การสรรหาบุุคคลที่่�มีคุี ณ
ุ สมบััติเิ หมาะสมและเป็็นไปตามระเบีียบและกฎหมาย
ที่่�เกี่่ย� วข้้อง และนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทั และ/หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นเพื่่�อ
พิิจารณาแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการและผู้้�มีอำี �ำ นาจจััดการของบริิษัทั  ทั้้�งนี้้� การพิิจารณา
จะอยู่่�บนพื้้�นฐานของความเสมอภาคและเท่่าเทีียม โดยบริิษััทมีีการประเมิิน
ทัักษะ ประสบการณ์์ รวมถึึงคุุณสมบััติต่่า
ิ งๆ ของบุุคคลที่่�จะได้้รับั การเสนอเข้้า
เป็็นกรรมการบริิษัทั เพื่่�อให้้องค์์ประกอบของคณะกรรมการมีีความหลากหลาย
ครอบคลุุม และเหมาะสมกัับบริิบทในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ประกัันชีีวิติ

Corporate Governance Framework
The Company has assigned the Good Corporate Governance
Committee the duty of specifying policies and governing business
including the revision and improvement of policies and regulations
concerning the Company’s corporate governance to be appropriate
and conforming to the principles of good corporate governance of the
agencies overseeing our business, that is, the Securities and Exchange
Commission and the Office of the Insurance Commission.
The Company recognizes the importance of Risk Management at
the present time as well as Technology Management which has an
increasing role in life insurance business operations. In 2019 the Board
of Management passed a resolution to set up a Digital Innovation
Section and delegated the Vice Chairman of the Executive Committee
as the person responsible for the management of the operations.
Moreover, the Nomination and Remuneration Committee has the
responsibility of nominating qualified personnel according to the relevant
rules and regulations and these personnel will be presented to the
Company’s Board of Directors and/or at the Shareholders’ Meeting
for consideration for nomination as Director and Authorized Officer
of the Company. In this respect, the consideration will be based on
equality and the Company will assess the skills, experience and various
qualifications of the person nominated as Company Director in order
that the composition of the Board of Directors be varied, sweeping
and appropriate for the context in conducting a life insurance business.
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โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
Corporate Governance Structure
คณะกรรมการบริิษััท
Board of Directors
คณะกรรมการชุุดย่่อย
Sub-Committees

คณะกรรมการฝ่่ายบริิหารจััดการที่่�สำำ�คััญ
Core Executive Committees

• คณะกรรมการบริิหาร
• คณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
• คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
• คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
• คณะกรรมการลงทุุน
• คณะกรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
• Executive Board of Directors
• Audit Committee
• Nominating and Remuneration Committee
• Good Corporate Governance Committee
• Risk Management Committee
• Investment Committee
• Performance Assessment and Evaluation Committee

• คณะกรรมการกำำ�กัับการปฏิิบัติั ิต่่อลููกค้้า
• คณะกรรมการจััดการ
• คณะกรรมการผลิิตภััณฑ์์
• คณะทำำ�งานบริิหารเงิินกองทุุน
• คณะกรรมการกำำ�กัับพฤติิกรรมตััวแทนประกัันภััยและที่่�ปรึึกษา
การเงิิน
• Fair Market Conduct Committee
• Management Committee
• Product Governance Committee
• Capital Management Committee
• Committee for Supervising Conduct of Insurance
Agents and Financial Advisors

ข้้อมููล ณ 31 ธัันวาคม 2562
as at 31 December 2019

โครงสร้้างคณะกรรมการบริิษัทที่่
ั �มีีความสมดุุล

Balanced Structure of Company’s Board of Directors
กรรมการอิิสระ
Independent Directors

6 จาก 15 คน
6 out of 15 persons

ร้้อยละ 40
40%

กรรมการที่่�ส่่วนร่่วมในการบริิหารงาน
Executive Directors

2 จาก 15 คน
2 out of 15 persons

ร้้อยละ 13
13%

กรรมการที่่�ไม่่ใช่่ผู้้�บริิหาร
Non-executive Directors

13 จาก 15 คน
13 out of 15 persons

ร้้อยละ 87
87%

กรรมการเพศหญิิง
Female Directors

4 จาก 15 คน
4 out of 15 persons

ร้้อยละ 27
27%

กรรมการเพศชาย
Male Directors

11 จาก 15 คน
11 out of 15 persons

ร้้อยละ 73
73%

ข้้อมููล ณ 31 ธัันวาคม 2562
as at 31 December 2019

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL.
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ประสิิทธิิภาพของคณะกรรมการ
เพื่่�อให้้มั่่น� ใจถึึงประสิิทธิิภาพของคณะกรรมการ บริิษัทั ได้้จัดั ให้้มีกี ารประเมิินผล
การปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการบริิษัทั คณะกรรมการชุุดย่่อยเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
โดยแบ่่งการประเมิินออกเป็็น 4 ส่่วน ได้้แก่่  1) การประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ าน
ของคณะกรรมการบริิษััททั้้�งคณะ 2) การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของ
คณะกรรมการชุุดย่่อย 3) การประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของกรรมการรายบุุคคล
และ 4) การประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของประธานกรรมการ 
นอกจากนี้้� เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ข� องคณะกรรมการ บริิษัทั ส่่ง
เสริิมให้้คณะกรรมการมีีความหลากหลายทั้้�งในด้้านความรู้้� ประสบการณ์์ ความ
สามารถ ช่่วงอายุุ และเพศ ซึ่ง่� ทำำ�ให้้คณะกรรมการมีีมุมุ มองและทััศนคติิที่่ก� ว้้าง
ขวาง ทั้้�งนี้้� นอกจากความรู้้ค� วามเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้านในธุุรกิจิ ประกัันชีีวิติ แล้้ว
บริิษัทั มีีการสนัับสนุุนให้้กรรมการเข้้าร่่วมหลัักสููตรของสมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษัทั ไทย (Thai Institute of Directors : IOD) และได้้เชิิญวิิทยากร
ผู้้ท� รงคุุณวุุฒิมิ าแลกเปลี่่ย� นความรู้้ป� ระสบการณ์์กับั คณะกรรมการเป็็นประจำำ� ใน
หััวข้อ้ ที่่�แตกต่่างกัันไปตามความเหมาะสมในแต่่ละช่่วงเวลา โดยในปีี 2562 ได้้
เชิิญผู้้บ� ริิหารระดัับสููงจากสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาด
หลัักทรััพย์์มาบรรยายเรื่่อ� งหลัักการดููแลกิิจการที่่�ดีี (Corporate Governance
Code : CG Code) ปีี 2560
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Efficiency of Committees
To be confident of Committees’ efficiency, the Company arranges
Annual Appraisal of Directors of the Board as well as the SubCommittees’ operations.  The appraisal is divided into 4 parts: 1)
Performance appraisal of the entire Board of Directors; 2) Performance
appraisal of Sub-Committees; 3) Performance appraisal of individual
directors; and 4) Performance appraisal of the Chairman of the Board
of Directors.
Moreover, in order to increase the committees’ efficiency in carrying
out their duties, the Company encourages diversities in committee
members with respect to knowledge, experience, capability, age range,
and gender so that the committees will have extensive viewpoints and
attitudes. In this respect, apart from knowledge and specific expertise
in life assurance business, the Company encourages directors to
participate in courses organized by the Thai Institute of Directors
: IOD and also regularly invite distinguished speakers and experts
to exchange knowledge and experiences with committee members
on different subject matters according to the appropriateness of the
period. In 2019 a high-level executive from the Securities and Exchange
Commission was invited to give a lecture on Corporate Governance
Code: CG Code 2017.

Risk Management

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยงเป็็นกลไกสำำ�คััญในการขัับเคลื่่อนองค์์กรไปสู่่�
เป้้าหมาย เพื่่อสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่ผู้้�มีส่่ว
ี นได้้เสีียอย่่างยั่่ง� ยืืน ซึ่่ง� ผลกระทบจาก
ความเสี่่ย� งสามารถส่่งผลต่่อความเชื่่อมั่่�นของผู้้�มีส่่ว
ี นได้้เสีีย บริิษัทั จึึงได้้กำ�ำ หนด
กรอบการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กรตามมาตรฐานสากล (Enterprise Risk
Management : ERM) ภายใต้้ระดัับเงิินกองทุุนที่่�รองรัับความเสี่่ย� งได้้อย่่าง
เหมาะสมตามหลัักการประเมิินความเสี่่�ยงและความมั่่�งคงทางการเงิินของ
องค์์กร (Own Risk and Solvency Assessment : ORSA) เพื่่อให้้การดำำ�เนิินงาน
ทั้้�งองค์์กรเป็็นไปตามนโยบาย แนวทางการบริิหารความเสี่่ย� ง รวมถึึงเสริิมสร้้าง
กลไกในการบริิหารความเสี่่ย� งอย่่างเป็็นระบบ ตลอดจนปลููกฝัังวััฒนธรรมความ
เสี่่ย� งภายในองค์์กร เพื่่อมุ่่ง� ให้้พนัักงานทุุกระดัับมีีความเข้้าใจ รัับผิิดชอบ และ
ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการมีีส่่วนร่่วมบริิหารความเสี่่ย� งในทุุกด้้านของการ
ดำำ�เนิินธุุรกิจิ ของบริิษัทั

Risk Management is an important mechanism in driving an
organization to its goal of sustainably creating value to stakeholders
as risk impact may undermine stakeholders’ confidence. The Company
has therefore specified the organizational risk management framework
according to the Enterprise Risk Management : ERM under the capital
level  which can appropriately support the risk as per the principles
of Own Risk and Solvency Assessment : ORSA in order that the
operation of the whole organization will be aligned with the enterprise
risk management policy and procedures  and with systematic risk
management mechanism.  In addition, the Company has implanted
risk culture within the organization with the aim that every level of
employees understands, is responsible and is aware of the significance
of participating in risk management in every aspect of the Company’s
business operations.

โครงสร้้างการกำำ�กัับและบริิหารความเสี่่�ยง
บริิษัทั มีีคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงทำำ�หน้้าที่่กำ� �ำ หนดกลยุุทธ์์ในการบริิหาร
ความเสี่่�ยงให้้สอดคล้้องกัับแนวทางที่่�คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนด กำำ�หนด
ทิิศทางการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงให้้เหมาะสมกัับกลยุุทธ์์เชิิงธุุรกิิจ กำ�ำ กัับ
ดููแลการปฏิิบััติิตามกรอบการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง เพื่่�อมั่่�นใจได้้ว่่าความ
เสี่่ย� งทั้้�งหมดภายในองค์์กรได้้ถููกควบคุุมและติิดตามให้้อยู่่ใ� นระดัับความเสี่่ย� งที่่�
ยอมรัับได้้ (Risk Appetite) ตลอดจนให้้คำ�ำ แนะนำำ�แก่่คณะกรรมการบริิษัทั ในการ
ปลููกฝัังวััฒนธรรมองค์์กรที่่�คำ�ำ นึึงถึึงความเสี่่ย� ง (Risk Culture) และการปฏิิบัติั ิ
ตามวััฒนธรรมองค์์กร พร้้อมกัันนี้้�คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งยัังทำำ�หน้้าที่่�
ทบทวนและให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับนโยบายบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อให้้คณะ
กรรมการบริิษัทั พิิจารณาอนุุมัติั ิ

Structure of the Risk Management
The Company’s Risk Management Committee, has the duty of
specifying strategies in managing risk to conform with the direction set
out by the Board of Directors, setting out risk management strategies
that align with the business strategy, to oversee the operation according
to the risk management framework so that all the organizational risks
can be controlled and monitored according to the organization’s risk
appetite.  The Risk Management Committee also advises the Board
of Directors in relations to embedding risk culture and adhering to
corporate value.   The Risk Management Committee also has the
duty to review and give advice on the risk management policy for the
Board’s consideration and approval.

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง – แนวปราการ 3 ชั้้�น
บริิษััทได้้นำ�ำ กรอบการกำำ�กัับดููแล “แนวปราการ  3 ชั้้�น” มาใช้้ในการเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพและตรวจสอบความถููกต้้องในแต่่ละกระบวนการ  ซึ่่ง� เป็็นความ
ร่่วมมืือจากทุุกหน่่วยงานภายในบริิษัทั  ตั้้�งแต่่ระดัับคณะกรรมการบริิษัทั จนถึึง
ระดัับปฏิิบัติั งิ าน อีีกทั้้�งยัังใช้้ระบบการประเมิินตนเองเพื่่�อควบคุุมความเสี่่�ยง
(Risk Control Self-assessment) สำำ�หรัับการประเมิินความเสี่่ย� งเบื้้�องต้้น
ก่่อนนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง และคณะกรรมการบริิษัทั เพื่่�อ
พิิจารณาและประเมิินความเสี่่ย� งในระดัับองค์์กรต่่อไป

Risk Management – 3 Lines of Defence
The Company has adopted the “3 Lines of Defense” framework to
promote a check and balance in all operating processes through a
cooperation of every work unit within the Company, starting from Board
of Directors level to employee level.  Risk & Control Self-assessment
has also been applied for the basic risk assessment before being
presented to the Risk Management Committee and to the Board for
consideration of overall risk assessment.
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ระบบการบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััทประกอบด้้วย 6 ขั้้�นตอน
6 Processes in the Company’s Risk Management

1

2

การกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์
Specifying Aims

3

การระบุุปััจจััยเสี่่�ยง
Specifying Risk Factors

การประเมิินความเสี่่�ยง
Assessing Risk Probability

การกำำ� หนดวัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ห รืื อ เป้้ า หมายที่่�
สามารถวััดผลได้้ ปฏิิบััติิได้้จริิง บนพื้้�นฐาน
ความเป็็นจริิง และมีีกำ�ำ หนดเวลาที่่�แน่่นอน เพื่่�อ
ใช้้ประกอบการระบุุปัจจั
ั ยั เสี่่ย� งที่่�อาจส่่งผลกระทบ
ต่่อความสามารถในการบรรลุุวัตั ถุุประสงค์์หรืือ
เป้้าหมาย

การระบุุเหตุุการณ์์ที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยง
ที่่� ส่่ งผลให้้ แ ผนงานที่่� วา งไว้้ ไ ม่่บรรลุุ ต าม
วััตถุุประสงค์์หรืือเป้้าหมาย โดยความเสี่่�ยง
อาจเกิิดได้้ทั้้ง� จากสภาพแวดล้้อมภายในองค์์กร 
และสภาพแวดล้้อมภายนอกองค์์กร

การประเมิิน “ระดัับของโอกาส” ที่่�จะเกิิดความ
เสี่่ย� งนั้้�นจะเกิิดขึ้้น� และประเมิิน “ระดัับของ
ผลกระทบ” หากความเสี่่�ยงนั้้�นเกิิดขึ้้�นจริิง
โดยใช้้เกณฑ์์การประเมิินทั้้�งในเชิิงคุุณภาพและ
เชิิงปริิมาณ

Specifying measurable and practical
aims or goals on actual basis with
definite time limit to support when
specifying risk factors which may impact
capability in achieving aims or goals.

Specifying circumstances which may
post risks, impact planned works and
lead to not achieving objectives or goals.  
Risks may occur due to internal and
external factors.

Assessing the “level of probability” that
the risk may occur and assess “level of
impact” in case the risk actually occurs,
using both qualitative and quantitative
assessment criteria.
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1

2

6

3
5

4

5

การจััดการความเสี่่�ยง
และการบริิหารเงิินกองทุุน
Risk Management and
Capital Management

4

6

การติิดตามและประเมิินผล
Monitoring and Assessment

การรายงานผล
Reporting

การกำำ�หนดมาตรการบริิหารจััดการความเสี่่ย� ง
สำำ�คััญ (Key Risk) เพื่่�อลดผลระดัับของโอกาส
และระดัับของผลกระทบจากการเกิิดเหตุุการณ์์
เสี่่ย� งให้้อยู่่ใ� นระดัับที่่�ยอมรัับ

การติิ ด ตามประสิิ ท ธิิ ภา พของกระบวนการ
บริิหารความเสี่่�ยง และการประเมิินผลลััพธ์์
อย่่างต่่อเนื่่�อง

การรายงานผลการบริิหารความเสี่่�ยงแก่่ผู้้�ที่่�
เกี่่�ยวข้้อง คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
และคณะกรรมการบริิษัทั อย่่างสม่ำำ�� เสมอ

Specifying measures in handling the
key risk to reduce level of probability
and level of impact of the risk to an
acceptable level.

Monitoring efficiency of processes in risk
management and consistently assess
the result.

Regularly reporting results of risk
management to people involved, the
Risk Management Committee and the
Board of Directors.
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ภาพรวมของความเสี่่�ยงสำำ�คััญในการประกอบธุุรกิิจของบริิษััท

Significant Risks in the Business Operations of the Company Overview

ปััจจััยเสี่่�ยงภายนอก

ปััจจััยเสี่่�ยงภายใน

External Factors

Internal Factors

ความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจประกัันชีีวิิต

ความเสี่่�ยงอื่่น ๆ

Significant Risks in Insurance
Business Operations

Other Risks

การเมืือง เศรษฐกิิจมหภาค สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม กฎหมาย
โครงสร้้างประชากร เทคโนโลยีี
Politics, Macro Economy, Social, Environment, Law,
Population Structure, Technology

• ความเสี่่�ยงด้้านความเพีียงพอของเงิินกองทุุน
• ความเสี่่�ยงด้้านการประกัันภััย
• ความเสี่่�ยงด้้านการแข่่งขััน
• ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิตามกฎหมาย
• ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิการ
• ความเสี่่�ยงด้้านผลิิตภััณฑ์์
• ความเสี่่�ยงด้้านการลงทุุน

• Capital adequacy risk
• Investment risk
• Competition risk
• Compliance risk
• Operation risk
• Product risk
• Investment risk

บริิษัทั ให้้ความสำำ�คััญต่่อการบริิหารจััดการปััญหาหรืือเหตุุการณ์์ต่่าง ๆ ที่่�ไม่่คาดคิิด
ซึ่ง่� อาจส่่งผลกระทบต่่อบริิษัทั และผู้้�มีส่่ว
ี นได้้เสีีย ซึ่ง่� ครอบคลุุมการประเมิิน
แนวโน้้มการเกิิดขึ้้น� ของปััจจัยั ที่่�อาจคุุกคามการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ของบริิษัทั การบริิหาร
จััดการภาวะวิิกฤติิ ทั้้ง� ในช่่วงก่่อน ระหว่่าง และหลัังการเกิิดเหตุุการณ์์ตลอดจน
ระบุุวิิธีีป้้องกัันและบริิหารจััดการปััจจััยดัังกล่่าว  เพื่่�อให้้บริิษััทสามารถรัับมืือ
กัับภาวะวิิกฤติิ ทั้้�งในช่่วงเริ่่�มต้้นและรวมถึึงช่่วงฟื้้�นฟููได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ในปีี 2562 คณะกรรมการชุุดย่่อยในระดัับบริิหารได้้ทบทวนกรอบการบริิหาร
จััดการเพื่่�อการรัับมืือในกรณีีเกิิดเหตุุการณ์์ฉุุกเฉิินที่่�ไม่่คาดคิิดอย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทจะสามารถกู้้�กระบวนการสำำ�คััญ (Critical Business
Process) ให้้สามารถกลัับมาดำำ�เนิินการได้้อย่่างเป็็นปกติิ ตามระดัับการให้้บริิการ
ที่่�กำ�ำ หนดไว้้ เพื่่�อช่่วยลดระดัับความรุุนแรงของผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้น� ต่่อหน่่วยงาน
และองค์์กรได้้ โดยบริิษัทั ให้้ความสำำ�คััญสููงสุุดกัับกิิจกรรมการให้้บริิการลููกค้้า
ไปจนถึึงหน่่วยงานสนัับสนุุนและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องตลอดกระบวนการทำำ�งานตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 (UKAS) และการบริิหารความต่่อเนื่่�องทาง
ธุุรกิจ 
ิ ISO 22301 (UKAS)
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บุุคลากร กระบวนการทำำ�งาน
ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ ผลิิตภััณฑ์์
Personnel, working process, information technology system,
products

• ความเสี่่�ยงด้้านชื่่อเสีียง
• ความเสี่่�ยงภััยคุุกคามทางไซเบอร์์
• ความเสี่่�ยงด้้านวััฒนธรรมดิิจิิทััล
• ความเสี่่�ยงด้้านการเปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีี

• Reputation risk
• Cyber threat risk
• Digital culture risk
• IT change risk

The Company places importance on management of problems or
other unexpected events which may have impacts on the Company
and stakeholders which include assessment of trends in occurrence
of factors which may threaten the Company’s business operations,
crisis management both before, between, and after the event, up to
indications of ways of preventing and managing the  aforesaid factors
so that the Company can deal with the crisis both at the initial stage
and the recovery period efficiently in 2019.
The sub-committees at executive level have continuously gone over the
management framework of coping with unexpected emergency situation
to make sure that the Company will be able to recover and retrieve
the Critical Business Process to its normal specified level of service
to help reduce the seriousness of the impact to the departments and
organization. The Company gives the highest priority to the activity of
providing service to customers including supporting departments and
the personnel concerned as well as the work process according to
Information Security Management ISO/IEC 27001 (UKAS) and Business
Continuity Management ISO/IEC 27001 (UKAS).

ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่
บริิษััทวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ ทั้้�งที่่�อาจส่่งผลกระทบในระยะสั้้�น
(ภายใน 1 ปีี) และระยะยาว  (ระหว่่าง 3-5 ปีี) เป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อพััฒนา
มาตรการรองรัับและการตอบสนองต่่อความเสี่่�ยงเหล่่านี้้�อย่่างทัันการณ์์ ตลอดจน
สามารถควบคุุมผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้น� ต่่อบริิษัทั โดยในปีี 2562 บริิษัทั ได้้ระบุุ
ความเสี่่ย� งเกิิดใหม่่ที่่�สำ�ำ คััญ 2 ประเภท

Emerging Risks
Every year the Company regularly analyzes emerging risks which
may cause short-term (within 1 year) and long-term (between 3-5
years) impacts in order to develop measures to support and respond
well in time to these risks as well as be able to control impacts which
may occur to the Company.  And in 2019 the Company specified 2
types of emerging risks.

ความเสี่่�ยงด้้านวััฒนธรรมดิิจิิทััล
Digital Culture Risk

การปรัับเปลี่่ย� นรููปแบบในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ และกระบวนการดำำ�เนิิน
งานภายในองค์์กรเพื่่�อให้้สามารถรัับมืือกัับการเปลี่่�ยนแปลงและการ
แสวงหาโอกาสทางธุุรกิิจในยุุคปััจจุุบัันที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยง
ด้้านบุุคคลากรและความเสี่่�ยงด้้านดิิจิิทััล บริิษััทจึึงกำำ�หนดกลยุุทธ์์
และแผนดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้านดิิจิิทััลที่่�ชััดเจนและเหมาะสม โดยคณะ
กรรมการจััดการได้้อนุุมัติั กิ ารจััดตั้้�ง BLA Sysnergy Team (BLAST)
ซึ่่�งประกอบด้้วยพนัักงานที่่�เป็็นคนรุ่่�นใหม่่จากหลากหลายหน่่วยงาน
จึึงทำำ�ให้้สมาชิิกในทีีมแต่่คนละมีีแนวความคิิด ความเชี่่�ยวชาญ และ
ทัักษะที่่�แตกต่่างกัันกััน แต่่ความแตกต่่างเหล่่านี้้�ช่่วยเสริิมให้้ BLAST
ร่่วมกัันวิิเคราะห์์ และริิเริ่่ม� โครงการที่่�จะสร้้างความเปลี่่ย� นแปลงที่่�ก่่อให้้
เกิิดพลัังความคิิด และผลกระทบเชิิงบวกในบริิษัทั ได้้เป็็นอย่่างดีี โดย
มีีการนำำ�แนวทางการทำำ�งานเป็็นทีีม (Agile) มาปรัับปรุุงกระบวนการ
ทำำ� งานให้้ มีี ค วามรวดเร็็ ว  (Speed) เพื่่� อ ตอบสนองนวัั ต กรรม
(Innovation) และความต้้องการของลููกค้้า (Customer Centric) เพื่่�อ
เพิ่่�มโอกาสทางธุุรกิจิ ควบคู่่กั� บั พััฒนากระบวนการบริิหารความเสี่่ย� งที่่�
อาจจะเกิิดขึ้้น�

Due to change in business operation format and operation
process within the organization to be able to cope with changes
and look for business opportunities at present time which may
create personnel risk and digital risk, the Company has specified
clear and appropriate strategies and business operations
concerning digital. In this connection, the Management had
approved the formation of BLA Synergy Team, known as BLAST,
which comprises new generation employees from various work
units, so each team member has different concept, expertise and
skill though these differences enable BLAST members to help
one another analyze and initiate projects that cause changes to
create energy in their design thinking which led to positive and
beneficial effect on the Company.  Their work method called
Agile is used to improve the work process by way of speed in
order to respond to innovation and customer centricity, thereby
increasing business opportunities and developing the risk
management process which may occur.

ความเสี่่�ยงด้้านการเปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีี
Technology Change Risk

ความเสี่่ย� งในที่่�นี้้ห� มายถึึงผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้น� จากการเปลี่่ย� นแปลง
ทางเทคโนโลยีี ซึ่ง่� ส่่งผลต่่อความคาดหวัังพฤติิกรรมของลููกค้้า  ตลาด
และอุุตสาหกรรม ซึ่่ง� มีีผลต่่อความเสี่่�ยงด้้านการดำำ�เนิินงานและด้้าน
ชื่่�อเสีียงของบริิษััท ทั้้�งนี้้�เพื่่�อเป็็นการรัับมืือกัับความเสี่่�ยงดัังกล่่าว
บริิษััทได้้สร้้างความเข้้าใจในการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นเพื่่�อผู้้�บริิหาร
และพนัักงานเตรีียมความพร้้อมรัับมืือกัับความท้้าทายในนวััตกรรมและ
การเปลี่่ย� นแปลงผ่่านเข้้าสู่่ยุ� คุ ดิิจิทัิ ลั  มีีการเพิ่่�มสััดส่่วนการลงทุุนด้้าน
เทคโนโลยีี ส่่งเสริิมให้้พนัักงานในองค์์กรมีีการกล้้าลองท้้าทาย เพื่่�อ
เปิิดรัับนวััตกรรมใหม่่ๆ และมีีความมุ่่ง� มั่่�นในการบริิการเพื่่�อตอบสนอง
ความต้้องการของลููกค้้าอย่่างรวดเร็็ว รวมถึึงมีีการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
และบริิการด้้านดิิจิทัิ ลั ควบคู่่กั� บั พััฒนากระบวนการป้้องกัันความเสี่่�ยง
ที่่�เกิิดขึ้้น� จากเทคโนโลยีี (Cyber Risk)

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL.

The risk in this instance means impact which occurs as a
result of technology change which affects the expectation,
customer behavior, market and industry, which affect
operational risk and reputation risk of the Company. In this
respect, in order to cope with the aforesaid risks, the Company
created understanding in the changes that occur in order
that executives and employees can be ready to deal with the
challenge in innovation and the change into digital age.  There
is an increase in the proportion of investment on technology,
which encourages employees of the organization to face the
challenge and open up to new innovation with a determination
in giving service to meet the needs of customer speedily. Also
there is a development of products and digital service together
with development of process to prevent Cyber Risk.
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การปลููกฝัังวััฒนธรรมการดำำ�เนิินงานที่่�คำำ�นึึงถึึงความเสี่่ย� ง (Risk Culture)
บริิษัทั ให้้ความสำำ�คััญกัับการสร้้างวััฒนธรรมขององค์์กรที่่�มีคี วามสำำ�คััญกัับ
การบริิหารจััดการความเสี่่ย� งและปลููกฝัังให้้พนัักงานทุุกระดัับร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่ง�
ในการบริิหารความเสี่่�ยงในองค์์กร  โดยบริิษัทั ได้้มอบหมายให้้คณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยงให้้คำ�ำ แนะนำำ�คณะกรรมการบริิษััทในการปลููกฝัังวััฒนธรรม
องค์์กรที่่�คำ�ำ นึึงถึึงความเสี่่ย� ง (Risk Culture) ทั่่�วทั้้ง� องค์์กร และกำำ�กัับให้้มีกี าร
ปฏิิบัติั ติ ามวััฒนธรรมองค์์กรโดยบริิษัทั ได้้สร้้างช่่องทางสำำ�หรัับการรายงานความ
เสี่่ย� งและดำำ�เนิินโครงการรณรงค์์การตระหนัักรู้้� พัฒ
ั นาและอบรมบุุคลากรของ
บริิษัทั ทุุกระดัับอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้มีคี วามรู้้ค� วามเข้้าใจ ความระมััดระวััง และ
ตระหนัักถึึงความเสี่่ย� งที่่�อาจจะเกิิดขึ้้น� และมีีผลกระทบต่่อทุุกหน่่วยงานในองค์์กร
รวมถึึงผู้้�มีส่่ว
ี นได้้เสีีย
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Raising Awareness of Risk Culture
The Company placed importance in creating organization culture
which is important to risk management and raise the awareness
of employees of all levels to be a part of the organization’s risk
management. The Company delegated the Risk Committee to
give advice to the Board of Directors to raise awareness of Risk
Culture throughout the organization and directed that this culture be
implemented as an organizational culture by which the Company has
created a channel for reporting risks and has established a project
promoting the awareness by developing and training the Company’s
personnel of every level continuously so that they have knowledge,
understanding, carefulness and awareness of the risk which may
occur which will impact every department in the organization as well
as stakeholders.

Data Security
and Digital Operating
System
ความปลอดภััยของข้้อมููล
และระบบปฏิิบััติกิ ารดิิจิิทััล

สำำ�หรัับการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ในยุุคดิิจิทัิ ลั บริิษัทั ตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญต่่อ
ระบบการรัักษาความปลอดภััยและการป้้องกัันข้้อมููลของลููกค้้าและของบริิษัทั
โดยในปีี 2562 บริิษัทั ได้้มอบหมายรองประธานกรรมการบริิหารให้้มีหี น้้าที่่กำ� �ำ กัับ
ดููแลกลยุุทธ์์ด้า้ นเทคโนโลยีีและสถาปััตยกรรมด้้านดิิจิทัิ ลั อิินโนเวชั่่�น เพื่่อให้้มั่่น� ใจ
ว่่ามีีความสอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์และเป้้าหมายของบริิษัทั   ตลอดจนทบทวน
การดำำ�เนิินงานด้้านดัังกล่่าวอย่่างต่่อเนื่่องเพื่่อให้้สอดรัับกัับการเปลี่่ย� นแปลงทาง
ด้้านเทคโนโลยีีที่่เ� กิิดขึ้้น� ตลอดเวลา

In carrying out business in the digital age, the Company is aware
and places importance on data security system and customer data
protection and Company data protection. In 2019 the Company
assigned to the Chairman of the Executive Board of Directors the
responsibility of controlling technology strategies and architecture of
digital innovation to ensure conformity to the Company’s strategies
and goals as well as continuously review their execution which should
fit with the technology changes which occur all the time.

แนวปฏิิบัติั ด้ิ า้ นเทคโนโลยีี
ด้้วยบริิบทวิิธีกี ารดำำ�เนิินธุุรกิจิ ในปััจจุบัุ นั ที่่�ข้อ้ มููลส่่วนใหญ่่ขององค์์กรจะถููกเก็็บ
อยู่่ใ� นรููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ บริิษัทั จึึงให้้ความสำำ�คััญอย่่างยิ่่ง� ต่่อความปลอดภััย
สารสนเทศ และความเป็็นส่่วนตััวของข้้อมููลลููกค้้า โดยบริิษัทั ได้้กำ�ำ หนดนโยบาย
ความมั่่�นคงปลอดภััยของสารสนเทศและนโยบายคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลของ
บริิษัทั เพื่่�อให้้พนัักงาน ผู้้บ� ริิหาร ตััวแทนประกัันชีีวิติ นายหน้้าประกัันชีีวิติ  คู่่�ค้า 
้
พัันธมิิตรทางธุุรกิจ 
ิ และผู้้�ถือื หุ้้�น ได้้รับั ทราบและปฏิิบัติั ติ าม ภายใต้้แนวปฏิิบัติั ิ
ด้้านความปลอดภััยเทคโนโลยีีสารสนเทศ บนพื้้�นฐานของหลัักการ Confidentiality,
Integrity, Availability (CIA) ทั้้�งนี้้� นโยบายดัังกล่่าวได้้กำ�ำ หนดบทบาทหน้้าที่่แ� ละ
ความรัับผิิดชอบที่่�ชัดั เจนสำำ�หรัับการพััฒนา  การนำำ�ไปใช้้ และการติิดตามการ
ปฏิิบัติั ติ ามนโยบายความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศ โดยมีีคณะกรรมการจััดการ
ทำำ�หน้้าที่่ก� ลั่่น� กรอง และสนัับสนุุนให้้มีกี ารดำำ�เนิินงานเป็็นไปตามนโยบาย พร้้อม
ทั้้�งทบทวนและประเมิินระดัับความเหมาะสมของระบบรัักษาความปลอดภััย
สารสนเทศให้้สอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์การดำำ�เนิินธุุรกิจิ ของบริิษัทั และมีีหน่่วย
งานตรวจสอบที่่�เป็็นหน่่วยงานภายในและหน่่วยงานภายนอกบริิษัทั  ทำำ�หน้้าที่่�
ตรวจสอบ และให้้คำ�ำ แนะนำำ�ในการปรัับปรุุงการรัักษาความปลอดภััยให้้มีี
ประสิิทธิิภาพอีีกด้้วย

Regulations on Technology
With the context of present day business operation process
where most of the organization’s data are kept in electronic form,
the Company places utmost importance on Information Security and  
Privacy and has stipulated corporate policy on information security
and personal data protection for employees, executives, life insurance
agents, life insurance brokers, business partners, and shareholders’
to acknowledge and abide by under the regulation on information
security on the basis of the Confidentiality-Integrity-Availability (CIA)
principle. The aforesaid policy specifies clear roles and responsibility
for development, implementation and monitoring of IT security policy.  
The Management Committee is tasked with monitoring and supporting
the implementation of the policy as well as reviewing and assessing
the level of appropriateness in IT security system to conform to the
corporate business operation strategy, with an internal and external
monitoring bodies having the duty to check and give advice on
improvement of the security to be more efficient.

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL.
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CONFIDENTIALITY
ข้้อมููลจะสามารถเข้้าถึึงได้้โดย
ผู้้�ที่่�มีีสิิทธิิเท่่านั้้�น
Information can be accessed by
authorized personnel only

INTEGRITY
ข้้อมููลมีีความถููกต้้อง และน่่าเชื่่�อถืือ

ข้้อมููลพร้้อมเรีียกใช้้เมื่่�อต้้องการ

Information is accurate and reliable

Information is ready for use when
required

พร้้อมกัันนี้้� บริิษัทั ยัังได้้รับั การรัับรองมาตรฐานสากล ISO27001:2013 ซึ่่ง� เป็็น
บริิษัทั ในกลุ่่ม� ธุุรกิจิ ประกัันชีีวิติ อัันดัับต้้นๆ ที่่�ได้้รับั การรัับรองมาตรฐาน ตั้้�งแต่่
ปีี 2015 ในด้้านการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยเทคโนโลยีีสารสนเทศ ครอบคลุุม
ทั้้�งศููนย์์คอมพิิวเตอร์์ การพััฒนาระบบงานสารสนเทศ การควบคุุมการปฏิิบัติั งิ าน
ในส่่วนของกรมธรรม์์ประกัันชีีวิติ และประกัันภััยกลุ่่ม�  ส่่วนของจััดการสิินไหม
ทดแทนและศููนย์์บริิการรัับแจ้้งปััญหา และในปีี 2016 บริิษัทั ยัังได้้รับั การรัับรอง
มาตรฐานสากล ISO22301:2012 ซึ่ง่� เป็็นมาตรฐานด้้านการบริิหารความต่่อเนื่่�อง
ทางธุุรกิจ ด้
ิ ว้ ยการที่่�บริิษัทั จััดเตรีียมศููนย์์ข้อ้ มููลสำำ�รอง (Second Site) และศููนย์์
ปฏิิบัติั กิ ารสำำ�รอง โดยให้้มีกี ารเชื่่�อมโยงระบบเครืือข่่ายและข้้อมููลสารสนเทศอยู่่�
ตลอดเวลา เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมรองรัับการเกิิดเหตุุฉุกุ เฉิินในสถานการณ์์ต่่างๆ
ที่่�อาจเกิิดขึ้้น� และเพื่่�อให้้การปฏิิบัติั งิ านมีีประสิิทธิิผลมากยิ่่�งขึ้้น� บริิษัทั มีีการ
ซัักซ้้อมแผนการบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิจิ ตามมาตรฐานสากลเป็็นประจำำ�
ทุุกปีี จึงึ เป็็นสิ่่�งที่่�แสดงให้้เห็็นว่่าบริิษัทั ให้้ความสำำ�คััญในการบริิหารจััดการระบบ
สารสนเทศให้้สามารถดำำ�เนิินการได้้อย่่างต่่อเนื่่�องและมีีประสิิทธิิภาพ
ในอีีกด้้านหนึ่่�งของการรัักษาความปลอดภััยข้้อมููลที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการพััฒนา
ระบบงานสารสนเทศและฐานข้้อมููลที่่มี� คี วามสำำ�คััญของบริิษัทั ได้้รับั การรัับรอง
ตามมาตรฐานหลัักเกณฑ์์การพััฒนาระบบที่่�เป็็นสากล โดยเริ่่ม� ตั้้�งแต่่การรวบรวม
ความต้้องการ การวิิเคราะห์์ความเป็็นไปได้้ ออกแบบและพััฒนาระบบ ทดสอบ
ผลลััพธ์์ จนถึึงการนำำ�ระบบขึ้้น� ใช้้งานจริิง ไม่่เพีียงเท่่านี้้�บริิษัทั ยัังเพิ่่�มมาตรการ
รัักษาความปลอดภััยระบบด้้วยการให้้ผู้ต�้ รวจสอบภายนอกที่่�ได้้รับั มาตรฐานด้้าน
การตรวจสอบความมั่่น� คงปลอดภััยระบบสารสนเทศ เป็็นผู้้ต� รวจหาช่่องโหว่่ของ
ระบบงานของบริิษัทั ซึ่ง่� ทำำ�ให้้มั่่น� ใจได้้ว่่าระบบงานของบริิษัทั เป็็นไปตามมาตรฐาน
การรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยระบบสารสนเทศ
บริิษัทั ใช้้แนวทางการดำำ�เนิินงานด้้านไซเบอร์์แบบเชิิงรุุก ครอบคลุุมตั้้�งแต่่
การป้้องกัันการบุุกรุุกโจมตีีจากภายนอก (อิินเทอร์์เน็็ต) และภายในเครืือข่่าย
บริิษัทั  มีีระบบการแจ้้งเตืือนและตรวจสอบความผิิดปกติิ จนถึึงการตอบสนอง
ต่่อเหตุุการณ์์ที่่�กระทบต่่อความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศที่่�รวดเร็็วและมีี
ประสิิทธิิภาพ พร้้อมทั้้�งพััฒนาเทคโนโลยีี บุคุ ลากร กระบวนการตรวจสอบภััย
ด้้านไซเบอร์์อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้บริิษัทั สามารถรัับมืือสถานการณ์์และป้้องกััน
การสููญเสีียได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และควบคู่่ไ� ปกัับการพััฒนาโครงสร้้างและ
ระเบีียบการกำำ�กัับดููแลอย่่างทั่่�วถึึง บริิษััทยัังมุ่่�งสร้้างวััฒนธรรมเรื่่�องความ
ปลอดภััยของข้้อมููลภายในองค์์กร  เพื่่�อให้้พนัักงานทุุกระดัับตระหนัักถึึงความ
สำำ�คััญในการรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููล พร้้อมทั้้�งมุ่่�งเน้้นให้้พนัักงานมีี
องค์์ความรู้้ใ� นเรื่่อ� งดัังกล่่าว  โดยบริิษัทั ได้้จัดั ให้้มีกี ารฝึึกอบรมการสร้้างความ
ตระหนัักรู้้�ด้า้ นความปลอดภััยเชิิงรุุก (Proactive Security Awareness) ให้้
กัับพนัักงานทุุกระดัับ  
สำำ�หรัับในปีี 2562 ทางบริิษัทั เตรีียมพร้้อมในการพััฒนาศููนย์์ปฏิิบัติั กิ ารความ
มั่่�นคงปลอดภััย (Security Operation Center - SOC) ที่่�มีมี าตรฐาน พร้้อม
ทั้้�งผู้้เ� ชี่่ย� วชาญด้้านการรัักษาความปลอดภััยระบบสารสนเทศ เพื่่�อจะดููแลเฝ้้า
ระวัังภััยคุุกคามต่่อระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศของบริิษัทั และตอบสนองต่่อ
การบุุกรุุกได้้อย่่างรวดเร็็วแบบเรีียลไทม์์ตลอด 24 ชั่่�วโมง เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจ
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Meanwhile, the Company has received ISO 27001:2013 for
information security management; we are one of the leading life
insurance business companies since 2015 to obtain this information
security standard which covers our computer center, development of
information system, monitoring of operation of life insurance policy
and group insurance, indemnity handling, and claims receiving center.  
Furthermore, in the year 2016, the Company received ISO 22301:2012
for business continuity. The Company has prepared a second site for
information as well as a second operation site with round-the-clock
connection of network system and IT in order to be prepared for
emergency in any disruptive incidents which may occur and for a more
efficient business operation. The Company rehearses the business
continuity plan in accordance with the international standard every
year which shows that the Company sees the importance of managing
the IT system to be able to operate continuously and efficiently.
Moreover, the IT security which concerns development of IT work
process and the Company’s important database has been certified
by the international system development guideline standard, starting
with the compilation of requirements, feasibility analysis, system
design and development, testing the result, to actual implementation
of the system.   Furthermore, the Company has increased the system
security standard by having an external examiner standardized in
IT security examination check for any security vulnerability in the
Company’s operating system to ensure that the Company’s operating
system is in accordance with the standard of the IT security system.
The Company uses pro-active comprehensive cyber operational
methods starting from prevention of external (internet) attack and
within the corporate network, with a warning and irregularity check
system, and fast and efficient response to incidents impacting the
IT security.  There is also development of technology, personnel,
and continuous cyber-attack check process to enable the Company
to capably and efficiently cope with the incident and prevent
loss. Together with structure development and comprehensive
management regulation.   The Company is also determined to
create data security culture in the organization so that all levels
of employee are aware of the significance of data security, and
aims to educate employees on this knowledge by organizing a
Proactive Security Awareness training to employees of all levels.
In 2019 the Company was prepared with the development
of the Security Operation Center – SOC) which is standardized
and has IT security system experts to maintain, monitor any

ในการรัักษาความปลอดภััยระบบสารสนเทศ และเป็็นไปตาม พ.ร.บ.ความมั่่น� คง
ปลอดภััยไซเบอร์์ และข้้อกำำ�หนด กฎเกณฑ์์ของหน่่วยงานรััฐที่่�กำ�ำ กัับดููแล รวมถึึง
จััดทำำ�แผนการดำำ�เนิินโครงการเตรีียมความพร้้อมด้้านการรัับมืือกัับภััยด้้าน
ไซเบอร์์ (Cybersecurity Preparedness) ผ่่านการทำำ�แคมเปญ อาทิิ ฟิชชิ่่
ิ ง�
(Phishing Exercise) การโจมตีีให้้ไม่่สามารถให้้บริิการได้้ (DDoS Attack) เพื่่�อ
ทดสอบศัักยภาพขององค์์กรในการรัับมืือต่่อภััยคุุกคามจากสถานการณ์์ดังั กล่่าว
นอกจากนี้้� บริิษัทั ยัังมีีส่่วนร่่วมในการยกระดัับมาตรฐานการบริิหารจััดการ
ความปลอดภััยของข้้อมููลของอุุตสาหกรรมประกัันชีีวิิตโดยร่่วมแลกเปลี่่�ยน
ความรู้้� และกรณีีศึกึ ษาด้้านความปลอดภััยของข้้อมููลกัับหน่่วยงานภายนอก อาทิิ
ศููนย์์ประสานการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยระบบคอมพิิวเตอร์์ประเทศไทย
(Thailand Computer Security Incident Response Team: ThaiCERT) ศููนย์์
ประสานงานการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยเทคโนโลยีีสารสนเทศภาคประกััน
ชีีวิติ (Thailand Insurance Sector Computer Emergency Response:
TI-CERT) และสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิจิ
ประกัันภััย (คปภ.) เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพในการดำำ�เนิินงานด้้านความปลอดภััยของ
ข้้อมููลของอุุตสาหกรรมการประกัันภััยให้้มีปี ระสิิทธิิภาพสููงสุุด

attack on the Company’s IT system, with fast, real-time response
to the attack throughout 24 hours to create confidence in IT
system security and to be in line with the Cybersecurity Act as
well as the rules and regulatory requirements of the supervising
government agency. Moreover, a Cybersecurity Preparedness plan
had been organized through various campaigns such as Phishing
Exercise and DDoS Attack, in order to check the organization’s
potential in coping with the attack from the aforesaid situations.
In addition, the Company participated in upgrading the
standard of managing life insurance industry data security through
exchange of knowledge and case studies on data security with
external organizations such as Thailand Computer Security
Incident Response Team: ThaiCERT), Thailand Insurance Sector
Computer Emergency Response: TI-CERT, and the Office of
Insurance Commission (OIC) to increase potentials in handling
work on insurance industry data security to the highest efficiency.

การรัักษาความเป็็นส่่วนตััวของลููกค้้า
ในด้้านการดููแลรัักษาข้้อมููลของลููกค้้า  บริิษัทั ให้้ความสำำ�คััญอย่่างยิ่่ง� ต่่อการ
ดููแลและจััดการข้้อมููลลููกค้้าให้้มีคี วามปลอดภััยสููงสุุด และมีีแนวทางการดำำ�เนิิน
งานที่่�สอดคล้้องกัับข้้อกำำ�หนดของสำำ�นัักงานกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิจิ
ประกัันภััย สำำ�นัักงานกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และกฎหมายอื่่น� ๆ
ที่่�เกี่่ย� วข้้อง รวมถึึงแนวปฏิิบัติั ด้ิ า้ นการให้้บริิการลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรมของหน่่วย
งานกำำ�กัับธุุรกิจ 
ิ โดยบริิษัทั ได้้จัดั ทำำ�และทบทวนนโยบายการปฏิิบัติั ต่่ิ อลููกค้้าอย่่าง
เป็็นธรรม (Market Conduct) และนโยบายคุ้้�มครองข้้อููลส่่วนบุุคคล (Personal
Data Protection Policy) ของบริิษัทั และหลัักปฏิิบัติั กิ ารรัักษาความลัับและ
การเปิิดเผยข้้อมููลลููกค้้า  ซึ่่ง� กำำ�หนดแนวทางการดููแลรัักษาความปลอดภััยของ
ข้้อมููลลููกค้้า กำ�ำ หนดหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องในการ
ดููแลข้้อมููลลููกค้้า เพื่่�อรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููลลููกค้้าอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
บริิษััทเคารพในสิิทธิิความเป็็นส่่วนตััวและการรัักษาความลัับของลููกค้้าทุุก
รายโดยมีีแนวปฏิิบัติั ใิ นการดููแลและเก็็บรัักษาข้้อมููลของลููกค้้าอย่่างปลอดภััย
โดยคำำ�นึึงถึึงความเป็็นส่่วนตััวของลููกค้้า  การรัักษาความลัับ รวมถึึงมุ่่ง� ป้้องกััน
ไม่่ให้้มีกี ารนำำ�ข้้อมููลส่่วนบุุคคลและ/หรืือข้้อมููลเกี่่ย� วกัับทำำ�ประกัันภััยไปใช้้โดย
ไม่่ได้้รับั ความยิินยอมจากลููกค้้า ทั้้ง� นี้้� ในการขอความยิินยอมจากลููกค้้า  บริิษัทั
ได้้แจ้้งให้้ลููกค้้าทราบถึึงวััตถุุประสงค์์ของการเก็็บรวบรวม การใช้้ หรืือเปิิดเผย
ข้้อมููลของของลููกค้้าอย่่างชััดเจน ในกรณีีที่่พ� บข้้อมููลส่่วนบุุคคลผิิดพลาดหรืือไม่่
ถููกต้้อง ลููกค้้าสามารถติิดต่่อศููนย์์บริิการลููกค้้า (Call Center) ของบริิษัทั เพื่่�อ
แก้้ไขข้้อมููลให้้ถููกต้้องได้้

Privacy Protection
With respect to protecting customer data, the Company places
utmost importance on handling and managing customer data with
maximum security and has an operation method which is consistent
with the regulations of the Office of the Insurance Commission, The
Securities and Exchange Commission, Thailand, and other pertinent
regulations including guidelines concerning market conduct of
business regulators. The Company has organized and reviewed its
Market Conduct Policy and Personal Data Protection Policy as well
as the principles of protecting and disclosure of customer data which
set out the method of protecting customer data and stipulate the
responsibility of the relevant agency for customer data protection
in order to protect customer data efficiently.
The Company respects every customer’s privacy right and
confidentiality and has a rule in managing and protecting customer
data safely, with consideration for customer privacy, data protection,
as well as a determination to prevent the usage of personal data
and/or insurance data without customer’s approval. In this respect,
in order to get customer’s approval, the Company would notify the
customer clearly of the aim in compiling, using, or disclosure of
customer data in case it is found that personal data is wrong or
inaccurate; customers may contact the Company’s Call Center to
amend data.
Raising awareness in personal data protection in 2019
The Company is determined to continuously create awareness and
knowledge in personal data protection in the organization through
training activities, meeting of leaders and financial advisors activities,
and through electronics channel such as BLA Station Application and
animation cartoons concerning Code of Conduct of the Organization,
and so on.

กิิจกรรมสร้้างการตระหนัักรู้้�ด้้านการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลในปีี 2562
บริิษััทมุ่่�งเน้้นการสร้้างความตระหนัักรู้้�ด้้านการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลใน
องค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�อง ผ่่านกิิจกรรมฝึึกอบรม กิิจกรรมประชุุมแม่่ทััพและที่่�ปรึึกษา
การเงิิน และผ่่านช่่องทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ อาทิิ BLA Station Application และ
การ์์ตููนแอนิิเมชั่่�นเกี่่ย� วกัับ Code of Conduct ขององค์์กร เป็็นต้้น
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Anti-Corruption
and Anti-Bribery
การต่่อต้้านการทุุจริิต
คอร์์รััปชัันและสิินบน

บริิษัทั ประกาศนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปั ชัันของบริิษัทั โดยมุ่่ง� ปลููกฝััง
แนวปฏิิบัติั ที่่ิ ดี� เี พื่่อให้้เกิิดเป็็นวััฒนธรรมองค์์กร ผ่่านการสร้้างระบบการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีแี ละการปฏิิบัติั ติ ามจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิจ 
ิ พร้้อมทั้้�ง
กำำ�หนดโครงสร้้างองค์์กร  บทบาท และความรัับผิิดชอบในการกำำ�กัับดููแลที่่�มีี
ระบบควบคุุมภายในและการบริิหารความเสี่่ย� งที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพ เพื่่อป้้องกัันการ
ดำำ�เนิินงานอัันก่่อให้้เกิิดเหตุุทุจุ ริิตคอร์์รัปั ชัันและสิินบน

The Company announced the Company’s anti-corruption and
anti-bribery policy with a view to establishing good practice as an
organizational culture through creation of good corporate governance
and compliance with business ethics as well as determining the
organization’s structure, role and responsibility in corporate governance
with efficient internal control and risk management systems in order
to prevent operations which create corruption and bribery.

แนวปฏิิบัติั ด้ิ า้ นการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปั ชัันและสิินบน
บริิษััทประกาศนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน พร้้อมทั้้�งดำำ�เนิินการ
ปรัับปรุุงมาตรการต่่อต้้านคอร์์รัปั ชัันและสิินบนให้้สอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลง
ตามข้้อกำำ�หนดทางกฎหมายและบริิบทในการดำำ�เนิินธุุรกิจ รว
ิ มถึึงสื่่อ� สารนโยบาย
และแนวปฏิิบัติั ที่่ิ ดี� ใี ห้้คณะกรรมการ  ผู้้บ� ริิหารและพนัักงานทุุกระดัับในองค์์กร
รัับทราบ และนำำ�ไปปฏิิบัติั ติ ามอย่่างเคร่่งครััดซึ่ง่� เนื้้�อหาของนโยบายดัังกล่่าว
ครอบคลุุมรููปแบบการคอร์์รัปั ชัันและสิินบนที่่�สำ�ำ คััญไว้้อย่่างชััดเจน เช่่น การ
ช่่วยเหลืือทางการเมืือง การบริิจาคเพื่่�อการกุุศล การให้้เงิินสนัับสนุุน การจ่่าย
ค่่าอำำ�นวยความสะดวกที่่�อาจนำำ�ไปสู่่ก� ารคอร์์รัปั ชััน เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� ในปีี 2562
บริิษัทั ไม่่มีีกรณีีกล่่าวโทษหรืือร้้องเรีียนที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการคอร์์รัปั ชัันและสิินบน
จากสำำ�นัักงานกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิจิ ประกัันภััย สำำ�นัักงานป้้องกััน
และปราบปรามการฟอกเงิิน สำำ�นัักงานคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปราม
การทุุ จ ริิ ต แห่่งชาติิ และสำำ� นัั ก งานคณะกรรมการกำำ� กัั บ หลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละ
ตลาดหลัักทรััพย์์

Regulation in Anti-Corruption and Anti-Bribery
The Company announced an anti-corruption policy and proceeded to
improve the anti-corruption and anti-bribery measures to conform to the
changes according to regulation and context in operating a business, and
also communicated the policy and good practice for acknowledgement
by the committees, executives and every level of employees in the
organization for their strict adherence and practice. The contents of the
aforesaid Policy clearly covers important corruption and bribery styles
such as political assistance, donations for charity, funding, payment for
amenities which may lead to corruption, and so on.
In 2019 the Company did not have any case of accusation or
complaint concerning corruption and bribery from the Office of
Insurance Commission, Office of Anti Money Laundering, Office of the
National Anti-Corruption Commission and The Securities and Exchange
Commission.

100 %

ในปีี 2562
ของจำำ�นวนผู้้บ� ริิหารและพนัักงาน
บริิษััทได้้ยืืนยัันการทบทวนหลััก
ปฏิิบัติั ด้้ิ านการต่่อต้้านการทุุจริิต
คอร์์รัปั ชััน
100
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In 2019 100%
of Company’s Executives and
Employees have confirmed
reviewing the Principles of
Conduct with respect to
Anti-Corruption

บริิษััทให้้ความสำำ�คััญต่่อการประกอบธุุรกิิจอย่่างโปร่่งใสและ
สอดคล้้องกัับนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตและสิินบน จึึงประกาศ
เป็็นหลัักปฏิิบัติั ด้ิ า้ นการงดมอบและรัับของขวััญ โดยให้้พนักั งาน
ทุุกระดัับงดให้้หรืือรัับของขวััญ ของกำำ�นััล หรืือผลประโยชน์์อื่่�น
แก่่บริิษััทและองค์์กรต่่างๆ เว้้นแต่่เนื่่�องในโอกาสสำำ�คััญโดย
กำำ�หนดให้้มีีมููลค่่าไม่่เกิิน 2,000 ต่่อรายต่่อปีี ทั้้�งนี้้� เพื่่�อเป็็นการ
เสริิมสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรที่่�มีีจรรยาบรรณและความโปร่่งใส

The Company places importance on operating business
with transparency and in consistency with the anticorruption and anti-bribery policy. We are therefore
announcing the rule of declining to give and accept
gifts. All levels of employees shall not give or accept
gifts, complimentary items, or other benefits to various
companies and organizations except on special
occasions and the gifts, etc. shall not exceed 2,000
baht per case per year. This is in accordance with the
organization’s culture of ethics and transparency.

การบริิหารจััดการเรื่่�องร้้องเรีียนและกรณีีทุุจริิต
ภายใต้้ Whistleblower Guideline บริิษัทั สนัับสนุุนให้้พนัักงานแจ้้งเบาะแส
หรืือข้้อมููลการกระทำำ�ที่่�ไม่่สอดคล้้องกัับแนวปฏิิบััติิและจรรยาบรรณในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิจิ ของบริิษัทั ผ่่านหลากหลายช่่องทาง เช่่น อีีเมล จดหมาย และ
โทรศััพท์์ซึ่ง่� บริิษัทั มีีนโยบายรัักษาความลัับโดยไม่่เปิิดเผยตััวตนของผู้้�รายงาน
รวมถึึงมีีกระบวนการจััดการเรื่่�องร้้องเรีียนอย่่างเป็็นระบบ ด้้วยการกำำ�หนด
หน่่วยงานที่่�มีคี วามความชำำ�นาญเฉพาะในการตรวจสอบข้้อเท็็จจริิงเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�
สอบสวนเหตุุการณ์์หรืือกรณีีอย่่างทัันท่่วงทีี และรายงานผลการดำำ�เนิินงาน
ต่่อคณะกรรมการพิิจารณาโทษทางวิินัยั และรายงานผลการพิิจารณาเพื่่�อให้้
คณะกรรมการตรวจสอบรัับทราบทุุก 3 เดืือน

Management of Complaints and Fraud Reporting
Under Whistleblower Guideline, the Company encourages employees
to give a tip-off or information on acts which are not consistent with the
practice and ethics in the business operation of the Company through
various channels such as email, letter, and telephone.  The Company
has a policy in keeping information confidential by not disclosing the
identity of the person reporting the case as well as a process in handling
complaints systematically by specifying the offices with specific skills
in examining facts to have the duty of investigating the incident or the
case in a timely manner and report the result of the proceeding to the
Disciplinary Committee; the result of the investigation will be reported
to the Audit Committee’s acknowledgement every 3 months.

พนัักงานหรืือบุุคคลภายนอกแจ้้งเบาะแสหรืือเรื่่�องร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับการกระทำำ�ผิิด
กรณีีปฏิิบััติิงานบกพร่่องหรืือผิิดพลาดและกรณีีทุุจริิตผ่่านช่่องทาง

Employees or people outside the organization are to make tip-off or complaints about wrong doings
in case of faulty work procedure or mistakes and in case of corruption through

ไปรษณีีย์์
Mail to:

อีีเมล / เบอร์์โทรศััพท์์
Email / Telephone No.

Internal Audit Department, or Compliance Office
Bangkok Life Assurance PCL
23/115-121 Soi Sun Wichai, Rama 9 Rd
Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310

ฝ่่ายตรวจสอบ
โทรศััพท์์ 0-2777-8233-4
โทรสาร  0-2777-8237
auditor@bangkoklife.com
สำำ�นัักกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน
โทรศััพท์์ 0-2777-8861
โทรสาร  0-2777-8605
compliance@bangkoklife.com

ฝ่่ายตรวจสอบ หรืือสำำ�นัักงานกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน
บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
23/115-121 ซอยศููนย์์วิิจััย ถนนพระราม 9
แขวงบางกะปิิ เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL.
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Internal Audit Department
Telephone: 0-2777-8233-4
Telefax: 0-2777-8237
auditor@bangkoklife.com
Compliance Office
Telephone: 0-2777-8861
Telefax: 0-2777-8605
compliance@bangkoklife.com
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จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ
ในปีี 2562 บริิษัทั ได้้ดำ�ำ เนิินการยกระดัับการกำำ�กัับดููแลการให้้บริิการลููกค้้า
อย่่างเป็็นธรรม (Market Conduct) โดยบริิษัทั ได้้จัดั ตั้้�งคณะกรรมการกำำ�กัับ
การปฏิิบัติั ต่่ิ อลููกค้้า  ในปลายปีี 2561 คณะกรรมการกำำ�กัับการปฏิิบัติั ต่่ิ อลููกค้้า
ซึ่ง่� ประกอบด้้วยกรรมการและผู้้บ� ริิหารระดัับสููง มีีบทบาทหน้้าที่่ใ� นการควบคุุม
ติิดตาม และกำำ�กัับดููแลคุุณภาพการเสนอขายผลิิตภััณฑ์์และการบริิการลููกค้้า
จากทุุกช่่องทางอย่่างเป็็นระบบ ดำำ�เนิินไปในทิิศทางเดีียวกััน และทัันต่่อ
เหตุุการณ์์ เพื่่�อธำำ�รงไว้้ซึ่ง่� ความเป็็นธรรม โดยการปฏิิบัติั ขิ องคณะกรรมการนี้้�
จะถููกรายงานต่่อคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีแี ละคณะกรรมการบริิษัทั
ต่่อไป ทั้้�งนี้้� เพื่่�อแสดงถึึงความมุ่่ง� มั่่�นของบริิษัทั ในการกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงาน
ให้้เป็็นไปอย่่างมีีจริิยธรรมและความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีส่่ว
ี นได้้เสีียทุุกกลุ่่ม� โดย
บริิษัทั ได้้กำ�ำ หนดให้้มีคี ณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่ง� ประกอบไปด้้วยกรรมการอิิสระ
ทั้้�งหมด ทำำ�หน้้าที่่กำ� �ำ กัับดููแลการปฏิิบัติั ติ ามกฎเกณฑ์์ หลัักจริิยธรรม และจรรยาบรรณ
ของบริิษัทั
นอกจากนี้้� บริิษััทยัังส่่งเสริิมการดำำ�เนิินธุุรกิิจร่่วมกัับตััวแทนนายหน้้าและ
บริิษัทั พัันธมิิตรที่่�ให้้ความสำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิจิ อย่่างมีีคุณ
ุ ธรรมและด้้วย
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม ผ่่านการอบรมสััมมนาเกี่่ย� วกัับการ
ปฏิิบัติั ต่่ิ อลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรม ทั้้�งที่่�จัดั อบรมในห้้องเรีียนและการสื่่�อสารผ่่าน
ระบบดิิจิทัิ ลั
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Business Operation Ethics
In 2019 the Company upgraded Market Conduct of the organization
by establishing a Market Conduct Committee.  Towards the end of 2018.
The Market Conduct Committee, comprising Directors and high-level
executives with a role in supervising, monitoring, and controlling the
quality of product sales offering and servicing of customers via every
channel systematically, in the same direction and keeping abreast of the
situation in order to maintain fairness; the operation of this Committee
is reported to the Good Corporate Governance Committee and the
Board of Directors.  This is to show the Company’s determination in
supervising work procedures to be ethical and responsible for every
group of stakeholders. The Company stipulated that there be an Audit
Committee comprising all Independent Directors having the role of
supervising the operations according to the Company’s rules, morality
and ethics.
Moreover, the Company supports business operations together with
brokers and partner companies which place importance on operating
business with righteousness and responsibility to society and the
environment, who have attended the seminar on Market Conduct both
in class and through digital communication.

Prevention and
Suppression of
Money Laundering
การป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิิน
บริิษัทั มุ่่ง� ยกระดัับการดำำ�เนิินงานด้้านการป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิิน
และการสนัับสนุุนทางการเงิินแก่่การก่่อการร้้ายและการแพร่่ขยายอาวุุธที่่�มีี
อานุุภาพทำำ�ลายล้้างสููงเพื่่อให้้สอดรัับกัับบริิบทในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ประกัันชีีวิติ
ซึ่่�งรวมถึึงการเปลี่่�ยนแปลงทางกฎหมายและแนวปฏิิบััติิตามมาตรฐานสากล
ด้้วยการพััฒนาระบบปฏิิบัติั กิ าร  การนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้ในการตรวจสอบตััวตน
และพิิสููจน์ท์ ราบลููกค้้า ตลอดจนปรัับปรุุงกระบวนการดำำ�เนิินงานภายในองค์์กร
อย่่างต่่อเนื่่อง เพื่่อให้้มีปี ระสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลสููงสุุด

The Company is determined to improve its operations in preventing
and suppressing money laundering and financial support to terrorism
and spreading of weapons of mass destruction in order to conform
with the context in operating life assurance business which includes
legal and guideline changes according to international standards by
development of the operation systems, by the use of technologies in
verifying and establishing the customer’s identity as well as continuously
enhancing the operation process within the organization to reach the
highest efficiency and effectiveness.

ระบบการพิิสูจู น์์ตัวั ตนลููกค้้ารููปแบบใหม่่
ในปีี 2562 บริิษัทั ประสบความสำำ�เร็็จในการร่่วมทดสอบระบบพิิสููจน์ตั์ วั ตนของ
ลููกค้้าด้ว้ ยวิิธีที างอิิเล็็กทรอนิิกส์์กับั ธนาคารแห่่งประเทศไทย ธนาคารพาณิิชย์์
และหน่่วยงานภาครััฐที่่�เกี่่ย� วข้้องภายใต้้โครงการ National Digital ID เพื่่�อยก
ระดัับมาตรฐานในการพิิสููจน์ตั์ วั ตนหรืือตรวจสอบเพื่่�อทราบข้้อเท็็จจริิงเกี่่ย� วกัับ
ลููกค้้าที่่ใ� ช้้บริิการกัับสถาบัันการเงิินหรืือหน่่วยงานภาครััฐ และช่่วยลดขั้้น� ตอน
การเดิินเอกสารของลููกค้้าในการขอใช้้บริิการกัับสถาบัันการเงิิน ซึ่่ง� ทำำ�ให้้สถาบััน
การเงิินมีีแหล่่งข้้อมููลที่่�น่่าเชื่่�อถืือเพื่่�อนำำ�มาใช้้ในการพิิสููจน์ตั์ วั ตนลููกค้้าให้้เป็็นไป
ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด

The new verification of customer’s identity system
In 2019 the Company succeeded in coordinating with the Bank of
Thailand, Siam Commercial Bank and relevant government agencies in
using customer’s identity test system electronically under the National
Digital ID Project in order to improve the standards of identifying or
testing to know the fact about customers who use services with
financial institutions or government agencies and help reduce steps in
processing customer’s documentation when applying for services with
financial institutions. This provides financial institutions with reliable
sources to use in customer’s identification as stipulated by law.

การอบรมหลัักสููตรกฎหมายป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิินให้้กับั พนัักงาน
บริิษััทได้้มีีการจััดอบรมหลัักสููตรการป้้องกัันการฟอกเงิินการสนัับสนุุนทาง
การเงิินแก่่การก่่อการร้้ายและการแพร่่ขยายอาวุุธที่่�มีีอานุุภาพทำำ�ลายล้้างสููง
พร้้อมทั้้�งให้้ความรู้้เ� กี่่ย� วกัับกฎหมายและแนวทางปฏิิบัติั ที่่ิ เ� กี่่ย� วข้้องแก่่ผู้้บ� ริิหาร
และพนัักงานทั่่�วทั้้ง� องค์์กร เพื่่�อให้้ทราบและเข้้าใจแนวทางปฏิิบัติั ที่่ิ ถูู� กต้้องและ
สามารถนำำ�ความรู้้�ที่่ไ� ด้้รับั ไปประยุุกต์์ใช้้ในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ไ� ด้้อย่่างมั่่�นใจ  อาทิิ
การให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับกฎหมาย กฎกระทรวง และประกาศที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การฟอกเงิินการสนัับสนุุนทางการเงิินแก่่การก่่อการร้้ายและการแพร่่ขยายอาวุุธ
ที่่�มีอี านุุภาพทำำ�ลายล้้างสููง บทบาทหน้้าที่่ข� องบริิษัทั ประกัันชีีวิติ วิิธีกี ารตรวจสอบ
เพื่่�อทราบข้้อเท็็จจริิงเกี่่ย� วกัับลููกค้้า เป็็นต้้น โดยผ่่านการจััดทำำ�นโยบาย แนวปฏิิบัติั งิ าน
รวมถึึงการสื่่�อความโดยให้้ความรู้้�ทั้้ง� ในรููปแบบห้้องเรีียน โดยมีีการจััดทำำ�เนื้้�อหา
ให้้มีคี วามกระชัับและเข้้าใจง่่าย

Training Course for Employees on Anti-Money Laundering Laws
The Company organized a training course on prevention of money
laundering, financial support of terrorism and spreading of weapons of
mass destruction.  We also educated all our Executives and employees
within the organization so that they become acquainted and understand
the correct procedures and can confidently apply the knowledge gained in
their business operations.  For instance, knowledge of the law, ministerial
regulations and announcements concerning money laundering, financial
support of terrorism and spreading of weapons of mass destruction, the
roles of life insurance companies, methods of verification of facts about
customers, and so on. These are done by preparing policies, operation
guidelines as well as communicating the knowledge classroom style
by preparing information which is concise and easy to understand.

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL.
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หลัักสููตรการป้้องกัันการฟอกเงิินการสนัับสนุุนทางการเงิิน
แก่่การก่่อการร้้ายและการแพร่่ขยายอาวุุธที่่�มีีอานุุภาพทำำ�ลายล้้างสููง
Training course on prevention of money laundering, financial support in terrorism
and spreading of weapons of mass destruction

การเตรีียมความพร้้อมสำำ�หรัับผู้้�บริิหารและพนัักงานประจำำ�
สำำ�นัักงานใหญ่่
Preparedness for Management and Employees at Head
office

การเตรีียมความพร้้อมสำำ�หรัับผู้้�บริิหารและพนัักงานประจำำ�
สำำ�นัักงานสาขา
Preparedness for Management and Employees branch
offices

จำำ�นวนผู้้�ผ่่านการอบรม
275 คน
Number of participants 275

จำำ�นวนผู้้�ผ่่านการอบรม
179 คน
Number of participants 179

หมายเหตุุ : ข้้อมููล ณ สิ้้�นเดืือน ธัันวาคม 2562
Remark : Data as at end of December 2019
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Market Conduct
การกำำ�กับั ดููแลการให้้บริิการ
ลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรม

การกำำ�กัับดููแลทุุกหน่่วยงานขององค์์กรปฎิิบัติั ต่่ิ อลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรมถืือเป็็น
นโยบายหลัักที่่�บริิษัทั กรุุงเทพประกัันชีีวิติ ให้้ความสำำ�คััญตลอดมา เพราะความ
เชื่่อมั่่�นและความไว้้วางใจของลููกค้้าเป็็นรากฐานอัันมีีค่่าสำ�ำ หรัับการประกอบธุุรกิจิ
ประกัันชีีวิติ ในปีีที่่ผ่่า
� นมา บริิษัทั ได้้พัฒ
ั นาปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์การปฏิิบัติั ต่่ิ อลููกค้้า
ด้้วยความเป็็นธรรมอย่่างต่่อเนื่่อง การดำำ�เนิินการของบริิษัทั ครอบคลุุมตั้้�งแต่่การ
สร้้างวััฒนธรรมองค์์กรและการกำำ�หนดบทบาทหน้้าที่่ข� องผู้้บ� ริิหาร  การพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์ การกำำ�หนดเกณฑ์์การจ่่ายค่่าตอบแทน กระบวนการเสนอขายการ
สื่่อสารและการให้้ความรู้้แ� ก่่พนัักงานและผู้้เ� สนอขาย  การดููแลข้้อมููลของลููกค้้า
การบริิหารจััดการข้้อร้้องเรีียน การควบคุุม การกำำ�กัับและตรวจสอบ และการ
กำำ�หนดแผนรองรัับเหตุุการณ์์ฉุกุ เฉิินเพื่่อการบริิหารอย่่างต่่อเนื่่อง
อีีกทั้้�งบริิษัทั ได้้ยึดึ ถืือกฎเกณฑ์์และแนวปฏิิบัติั ด้ิ า้ นการกำำ�กัับดููแลให้้บริิการ
ลููกค้้ า อย่่างเป็็ น ธรรมของสำำ� นััก งานคณะกรรมการกำำ� กัับหลัักทรััพย์์แ ละ
ตลาดหลัักทรััพย์์ และสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบ
ธุุรกิจิ ประกัันภััยอย่่างเคร่่งครััด ซึ่ง่� แนวปฏิิบัติั ขิ องทั้้�งสองหน่่วยงานมีีเนื้้�อหา
สอดคล้้องกััน อีีกทั้้�งบริิษัทั ได้้สอดแทรกหลัักการปฏิิบัติั ต่่ิ อลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรม
ไว้้ในจรรยาบรรณของบริิษัทั และมุ่่ง� พััฒนานวััตกรรมทางเทคโนโลยีีเพื่่อให้้ผู้�้
เสนอขายทุุกคนสามารถเสนอขายผลิิตภััณฑ์์ของบริิษัทั โดยยึึดมั่่�นในการรัักษา
ผลประโยชน์์ของลููกค้้า นำ�ำ เสนอสิ่่�งที่่�เหมาะสมที่่�สุดุ ให้้กับั ลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรม
และไม่่แสวงหาประโยชน์์จากความไม่่รู้้ข� องลููกค้้า
ในปีี 2562 คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลการปฏิิบัติั ต่่ิ อลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรมซึ่ง่� จััด
ตั้้�งโดยคณะกรรรมการบริิษัทั เป็็นการเฉพาะ ได้้เริ่่ม� ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ด้� า้ นการกำำ�กัับ
ดููแลคุุณภาพการเสนอขายผลิิตภััณฑ์์และการบริิการของผู้้เ� สนอขายทุุกช่่องทาง
เพื่่อให้้การปฏิิบััติิต่่อลููกค้้าสอดคล้้องกัับนโยบายและหลัักปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการ
ปฏิิบัติั ต่่ิ อลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรม

Market Conduct observed by every department of the organization
can be considered the main policy on which Bangkok Life Assurance
PCL places importance all the time as customer confidence and trust
are a valuable foundation for operating a life insurance business. During
the past years, the Company has continuously been developing and
improving the rules in market conduct.  The Company’s comprehensive
operations start from creating organizational culture and defining
roles and responsibility of executives; developing products; defining
remuneration criteria, sales offer process; communicating with and
educating employees and agents/brokers; customer data care; handling
complaints; controlling, supervising and inspecting; and defining
contingency plans for continuous business administration.
In addition, the Company strictly adheres to rules and guidelines
on market conduct established by the Securities and Exchange
Commission and the Office of the Insurance Commission, contents
of both agencies which conform.  Also, the Company has inserted
the market product principles as the Company’s ethics and aims at
developing the technological innovation so that all agents/brokers
can offer the Company’s products while adhering to the principles
of protecting customers’ interest, and offer what is most appropriate
for customers with fairness and do not take advantage of unknowing
customers.
In 2019 the Market Conduct Committee which has specifically been
established by the Board of Directors started carrying out its duty by
supervising the quality in offering products and services by agents/
brokers through every channel so that the practice to customers
adheres to the policy and principle concerning market conduct.

ความมุ่่�งมั่่�นภายใต้้นโยบายการปฏิิบััติิต่่อลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรม
Determination under the Market Conduct Policy
ลููกค้้ารู้้�สึึกไว้้วางใจและเชื่่�อมั่่�นว่่า
บริิษััทให้้บริิการอย่่างเป็็นธรรม

ให้้คำำ�แนะนำำ�ผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
ที่่�ตรงความต้้องการและเหมาะสม
กัับลููกค้้า

มุ่่�งพััฒนาการนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์
และบริิการที่่�คำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์
ของลููกค้้าเป็็นสำำ�คััญ

Customers trust and feel
confident that the Company
provides service in a fair and
just manner.

Give advice on products and
services that meet the needs
and are appropriate for
customers.

Aiming to improve product
offer and services which
largely take into consideration
the benefits to customers.

BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL.

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)

มุ่่�งให้้ ลูู ก ค้้ า ได้้ รัั บ บริิ ก ารอย่่ า ง
สะดวก และถููกต้้องแม่่นยำำ� ควบคู่่�
กัั บ การดูู แ ลและแก้้ ปัั ญ หาอย่่ า ง
ทัันท่่วงทีี
Aiming at giving customer
convenient and accurate service,
coupled with taking care and
solving problems promptly.
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