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วิสัยทศัน์ 
ให้คนไทยเหน็ประโยชน์การประกันชีวิต และท าประกันชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะ

ทางการเงนิและคุณค่าชีวิต 

 

ภารกิจ 
บริษัทมีความมุ่งมั่นท่ีจะเป็นผู้น าในการสร้างความมั่นคงทางการเงนิให้กับประชาชน
ทุกกลุ่มด้วยการปกป้องคุณค่าชีวติ การให้ค าแนะน าด้านการวางแผนทางการเงนิและ
บริการท่ีประทับใจผ่านตัวแทน คู่ค้า และพนักงานท่ีมีความจริงใจและมีความรู้ระดับ

แนวหน้าของประเทศ 

  



2 
 

สารจากประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี   

 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) ได้ด ำเนินธุรกิจมำเป็นระยะเวลำ 69 ปี บริษัทยงัคงยึดมัน่และมุ่งมัน่ที่จะเป็น

ผู้น ำในกำรสร้ำงควำมมัน่คงทำงกำรเงินให้กบัประชำชนทุกกลุ่ม โดยมุ่งเน้นกำรให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรวำงแผนทำงกำรเงิน

ที่เหมำะสมกบัฐำนะทำงกำรเงินและคณุค่ำชีวิต ด้วยผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิต ผลิตภณัฑ์เพื่อกำรลงทนุ และผลิตภณัฑ์อื่นๆ 

ที่ครอบคลมุควำมต้องกำรของผู้บริโภคทกุกลุ่มและทกุช่วงวยั 

 

ตัง้แต่ปี 2562 บริษัทได้ประกำศกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเปล่ียนแปลง (Change Organization) โดยก ำหนดนโยบำยกำร

ด ำเนินธุรกิจเพื่อสร้ำงอนำคตที่ยั่งยืน (Driving A Sustainable Future) ที่มุ่งสร้ำงควำมสมดุลในกำรบริหำรจัดกำรที่

ครอบคลมุพฒันำกำรในทุกมิติขององค์กร  เพื่อให้บริษัทสำมำรถยืนหยดัให้บริกำรประชำชนชำวไทยอย่ำงยัง่ยืนในระยะ

ยำว ภำยใต้ภำวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปทัง้ทำงด้ำนกำรแข่งขนัท่ำมกลำงสภำวะเศรษฐกิจที่ท้ำทำย กำรพฒันำกำรทำงด้ำน

เทคโนโลยี รวมไปถึงกำรเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค   

 

ในปี 2563 ที่ผ่ำนมำนัน้ เป็นท่ีทรำบกนัดีว่ำ ประเทศไทยและทัว่โลก ต้องเผชิญกบัสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรัส

โคโรนำสำยพนัธุ์ใหม่ (โควิด-19) ซึ่งบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) ยงัคงยึดมัน่เจตนำรมณ์ที่จะสร้ำงควำม

มัน่คงให้แก่สงัคม โดยกำรด ำเนินกำรโครงกำรมอบควำมคุ้มครองพิเศษ กำรด ำเนินมำตรกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนให้แก่

ผู้ เอำประกันภยั อีกทัง้ท ำกำรกระจำยข่ำวสำร และควำมรู้เก่ียวกับเชือ้ไวรัสโคโรนำสำยพนัธุ์ใหม่ (โควิด-19) และควำมรู้

เก่ียวกบัสขุภำพด้ำนอื่นๆ ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆของบริษัท ตลอดทัง้ปี เพื่อส่งเสริมกำรเข้ำถึงกำรประกนัชีวิต  และกำรส่งเสริม

ควำมรู้แก่สงัคมอย่ำงทัว่ถึง 

 

นอกจำกนี ้บริษัทยังคงสืบสำนนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อสร้ำงอนำคตที่ยัง่ยืนอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2563 บริษัทได้

พฒันำสินค้ำใหม่เพื่อให้ครอบคลมุควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่หลำกหลำยมำกขึน้ รวมไปถึงกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ให้เกดิ

ประโยชน์กับผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นกำรพัฒนำบริกำรรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้บริกำรผ่ำนออนไลน์

แพลตฟอร์มเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ลกูค้ำ กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับตวัแทน ที่ปรึกษำ

ทำงกำรเงิน และพนัธมิตรทำงกำรค้ำ อีกทัง้บริษัทยงัมุ่งเน้นกำรพฒันำเคร่ืองมอืที่จะช่วยขบัเคล่ือนกำรด ำเนินธุรกรรมแบบ

ไร้กระดำษแบบ 100% โดยในปีที่ผ่ำนมำบริษัทได้เร่ิมจดัท ำโครงกำรเพื่อรณรงค์ให้ลกูค้ำมำท ำธุรกรรมแบบออนไลน์ รวม

ไปถึงกำรรณรงค์กำรลดกำรใช้กระดำษภำยในบริษัทซึง่ได้ด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้บริษัทสำมำรถลดปริมำณกำร

ใช้กระดำษลงได้มำกกว่ำ 600,000 แผ่น  
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บริษัทขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกท่ำนที่ให้กำรสนบัสนนุบริษัทมำโดยตลอดและขอให้ค ำมัน่แก่ผู้ มีส่วนได้เสียทุกท่ำนว่ำ

บริษัทจะมุ่งมั่นสำนต่อกำรยกระดับกำรพัฒนำกำรให้บริกำร ควบคู่ไปกับกำรให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำสังคม 

ส่ิงแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่องและยัง่ยืน  

 

ดร ศิริ กำรเจริญด ี          คมคำย ธูสรำนนท์ 

(ประธำนกรรมกำร)             (ประธำนกรรมกำรบริหำรและ  

     ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี) 

   



4 
 

รู้จักบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (หลกัทรัพย์ “BLA”) 

ที่อยู่เคียงข้ำงประชำชนชำวไทยมำนำนกว่ำ 69 ปี โดยบริษัทให้บริกำรด้ำนกำรวำงแผนทำงกำรเงินอย่ำงรอบด้ำนส ำหรับ

ทกุช่วงวยั ด้วยผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตและผลิตภณัฑ์ประกนัสขุภำพของบริษัท และ ผลิตภณัฑ์ประกนัวินำศภยัและกองทนุ

รวมของบริษัทพนัธมิตร 

บริษัทมีส ำนักงำนใหญ่ตัง้อยู่ที่ 1415 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร และมีส ำนกังำน

สำขำ 64 แห่งครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและกำรเข้ำถึงบริกำรของบริษัท ตลอดจนเพื่อรองรับกำร

ขยำยตวัของฐำนลกูค้ำ ตวัแทนประกนัชีวิต และที่ปรึกษำทำงกำรเงิน  

 

 

ส ำนกังำนใหญ่ :   บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) 

1415 ถ.กรุงเทพ-นนทบรีุ แขวงวงศ์สวำ่ง เขตบำงซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

โทรศพัท์ 0-2777-8888 โทรสำร 0-2777-8899 E-mail: csc@bangkoklife.com 
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รางวัลบริษัทประกันชวีิตที่มกีารบริหารงานดีเด่น ล าดับที่ 3 ประจ าปี 2562 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) ได้รับคดัเลือกจำก ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบ

ธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ให้รับรำงวลับริษัทประกนัชีวติที่มีกำรบริหำรงำนดีเด่น อนัดบั 3 ประจ ำปี 2562 รำงวลันีไ้ด้

พิจำรณำตำมหลกัเกณฑ์อนัเหมำะสมทัง้ควำมมัน่คงของบริษัท กำรพฒันำที่โดดเด่น ทัง้ทำงด้ำนผลิตภณัฑ์ ตวัแทน

ประกนัชีวติ กำรดแูลผู้ เอำประกนัภยัและกำรพฒันำระบบพืน้ฐำนด้ำนดจิิทลัเพื่อตอบโจทย์ควำมต้องกำรผู้ เอำประกนัภยั

และตวัแทนประกนัชีวิต นอกจำกนีบ้ริษัทยงัคงด ำเนินงำนเพื่อตอบแทนสงัคมอยำ่งสม ำ่เสมอเพื่อควำมสขุของผู้ เอำ

ประกนัภยัและคนไทยทกุคน  

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดแห่งปี จากงาน Thailand Top 
Company Awards 2020 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) ได้รับคดัเลือกจำกนิตยสำร 

Business+ ร่วมกบัมหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย ภำยใต้แนวคิด “ธรุกิจอจัฉริยะ

เพื่อสงัคมแห่งอนำคต” (Smart Business for Future Societies) ตอกย ำ้ควำม

ไว้ใจและควำมเชื่อมัน่ของลกูค้ำที่มีต่อกรุงเทพประกนัชวีิตกวำ่ 69 ปี ของกำร

ด ำเนินธุรกิจ ไม่เพยีงมอบควำมมัง่คัง่ทำงกำรเงินผ่ำนกำรวำงแผนกำรเงินท่ี

เหมำะสมให้กบัลกูค้ำ แตย่งัมอบควำมอุ่นใจในทกุย่ำงก้ำวของคนไทย และ

มุ่งมัน่พฒันำองค์กรอยำ่งไม่หยดุนิ่งเพื่อตอบโจทย์ควำมต้องกำรของคนทกุกลุม่

ได้อย่ำงดีเยี่ยม 
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บริษัทประกันชีวิตที่มุ่งมั่นสร้างอนาคตที่ยั่ งยืน 

กว่ำ 69 ปี ที่กรุงเทพประกันชีวิต ได้มุ่งมัน่สร้ำงควำมมัน่คงทำงกำรเงินให้แก่ประชำชนมำโดยตลอดจนถึงวนันีท้ี่เป็นยุค

สมยัแห่งควำมเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruptive Era) กรุงเทพประกนัชีวิตยงัคงเดินหน้ำปรับตวัเตรียมพร้อมอยู่เสมอ 

เพรำะเรำเชื่อว่ำควำมมัน่คงเป็นส่ิงที่ต้องสร้ำงอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ลกูค้ำทุกคนมัน่ใจได้ว่ำเรำจะมุ่งไปสู่กำรเติบโตอย่ำง

ยัง่ยืนด้วยกนั  

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิตมุ่งมัน่ในกำรพฒันำธุรกิจให้เจริญเติบโตบนรำกฐำนที่มั่นคงทัง้ในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดล้อม กำรสนบัสนนุควำมรู้ด้ำนกำรวำงแผนทำงกำรเงินให้แก่ประชำชนทกุกลุ่ม กำรน ำเสนอผลิตภณัฑ์และบริกำรที่

สำมำรถสร้ำงควำมมัน่คงให้ครอบครัว ตลอดจนกำรส่งเสริมกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงินผ่ำนดิจิทลัแพลตฟอร์มซึ่งจะมี

ส่วนช่วยผลกัดนัให้สงัคมไทยเข้ำสู่สงัคมไร้เงินสดตำมนโยบำยของรัฐบำล 

 

ยุทธศาสตร์ 

จำกพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงไปอันเนื่องจำกปัจจัยด้ำนประชำกรศำสตร์ ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม และ

ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี บริษัทจึงมุ่งพฒันำด้ำนผลิตภณัฑ์และด้ำนบริกำรรวมถึงแพลตฟอร์มเพื่อเชื่อมต่อกบัลกูค้ำ 

รวมถึงตวัแทนประกันชีวิต ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน และพนัธมิตรทำงกำรค้ำ เพื่อสร้ำงประสบกำรณ์และควำมสมัพนัธ์แบบ

บูรณำกำร และเพื่อกำรต่อยอดที่จะน ำไปสู่ประโยชน์สงูสดุของทุกภำคส่วนในสงัคม  ตัง้แต่ปี 2562 บริษัทได้ประกำศกำร

เป็นองค์กรแห่งกำรเปล่ียนแปลง (Change Organization) เพื่ออนำคตที่ยั่งยืน ภำยใต้โครงกำรยกระดับคุณภำพและ

มำตรฐำนกำรบริกำร ที่มีเป้ำหมำยสงูสดุในกำรเป็นผู้น ำด้ำนกำรสร้ำงควำมมัน่คงให้กบัพี่น้องประชำชนชำวไทย และไปสู่

กำรมีส่วนช่วยสร้ำงควำมมัน่คงให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

บริษัทเชื่อมั่นว่ำยุทธศำสตร์ดงักล่ำวจะเสริมสร้ำงกระบวนกำรด ำเนินงำนและวฒันธรรมองค์กรใหม่ที่พนักงำน ตัวแทน

ประกนัชีวิตและท่ีปรึกษำทำงกำรเงินปฏิบตัิหน้ำที่และให้บริกำรอย่ำงรวดเร็ว มีประสิทธิภำพอย่ำงมืออำชีพในวงกว้ำงมำก

ยิ่งขึน้  ด้วยกำรน ำเทคโนโลยีใหม่ๆ มำใช้สนบัสนนุงำน 
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กระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรของบริษัท 

กำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็วของควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี สภำวะกำรแข่งขนั และสภำพแวดล้อมภำยนอกอื่นๆ ท ำให้

บริษัทต้องพฒันำปรับปรุงโครงสร้ำงและรูปแบบกำรท ำงำนภำยในองค์กรอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยมีกรอบระยะเวลำด ำเนนิงำน 

3 ปี (2562 - 2564) มุ่งเน้นกำรปรับปรุงรำกฐำนขององค์กร ควบคู่กบักำรปรับเปล่ียนโครงสร้ำงทำงธุรกิจที่มุ่งเน้นกำรขยำย

ช่องทำงจดัจ ำหน่ำย  และควำมหลำกหลำยของสินค้ำและบริกำร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรพฒันำรำกฐำนองค์กร 

กำรพฒันำรำกฐำนขององค์กร 

เพื่อเพิ่มขดีควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัอยำ่งยัง่ยืนในระยะยำว 

• บริกำรท่ียึดลกูค้ำเป็น
ศนูย์กลำง 

• แผนระยะยำวในกำร
สร้ำงแพลตฟอร์มดจิิทลั
และกระบวนกำร
อตัโนมตั ิ

• กำรก ำกบัดแูลและ
บริหำรควำมเส่ียงที่ด ี

• คณุภำพและทศันคติของ
บคุคลำกร 

• โครงสร้ำงและกำร
จดักำรท่ีคล่องตวั 

• กำรมีส่วนร่วมในกำร
ส่งเสริมสงัคม 

กำรปรับตวัเข้ำสู่ยคุดจิิทลั  

โดยมีเป้ำประสงค์หลกั ดงันี ้

• อ ำนวยควำมสะดวกใน

กำรให้บริกำร 

• ลดต้นทนุกำรให้บริกำร 

• ลดกำรใช้ทรัพยำกร

กระดำษ 

• ขยำยฐำนลกูค้ำผ่ำน

ช่องทำงใหม ่

• สร้ำงควำมผกูพนักบั

องค์กร 
 

กำรก้ำวสู่ยคุดิจิทลั 

กำรเพิม่ผลิตภณัฑ์และช่องทำงขำย

โดยมีเป้ำประสงค์หลกั ดงันี ้

• สร้ำงควำมสมดลุเพื่อกำร

เติบโตระยะยำว 

• เพิ่มโอกำสในกำรเข้ำถึง

ผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิต ที่

ตอบสนองควำมต้องกำรใน

กำรวำงแผนกำรเงิน ของ

ประชำชนทกุกลุ่ม 

กำรเพิม่ผลิตภณัฑ์และช่องทำงขำย

ขำย 
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เกี่ยวกับรายงานฉบบันี ้

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) จดัท ำรำยงำนควำมยัง่ยืนฉบบันี ้เพื่อเป็นช่องทำงหน่ึงในกำรส่ือสำร

ให้ผู้มีส่วนได้เสียทรำบถึงควำมมุ่งมัน่และผลกำรด ำเนินงำนตำมกรอบยทุธศำสตร์ด้ำนควำมยัง่ยืนของบริษัท โดยน ำเสนอ

ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมยัง่ยืนในภำพรวม  ครอบคลมุมิติเศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดล้อม และธรรมำภิบำล ของบริษัท

และบริษัทย่อย  

 

กระบวนการก าหนดเนือ้หาในรายงาน 

บริษัทได้จัดท ำรำยงำนโดยพิจำรณำจำกปัจจยัทัง้ภำยในและภำยนอกที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจประกันชีวิต เพื่อ

ประเมินประเด็นควำมยัง่ยืนที่ส ำคญั โดยมีกระบวนกำรและขัน้ตอนที่ตัง้มัน่บนหลกักำรส ำคญั 10 ประกำร ประกอบด้วย 

กำรมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้เสีย (Stakeholder inclusiveness) กำรพิจำรณำบริบทแห่งควำมยั่งยืน (Sustainability 

context) กำรประเมินประเด็นควำมยั่งยืนที่ส ำคัญ (Materiality) ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล (Completeness) 

ควำมถูกต้องของข้อมลูที่เปิดเผย (Accuracy) ควำมสมดลุของผลกำรด ำเนินงำนทัง้เชิงบวกและเชิงลบ (Balance) ควำม

ชดัเจนของข้อมลูและควำมเข้ำใจง่ำยต่อผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม (Clarity) กำรมีข้อมลูที่สำมำรถเปรียบเทียบได้เพื่อแสดงถึง

แนวโน้มของกำรด ำเนินกำรงำนท่ีผ่ำนมำ (Comparability) ควำมน่ำเชื่อถือของข้อมลูและเนือ้หำ (Reliability) และขอบเขต

ของเวลำในกำรรำยงำนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย (Timeliness) โดยมีกระบวนกำรและ

ขัน้ตอนกำรประเมินประเด็นควำมยัง่ยืนที่ส ำคญั ดงันี ้

กำรทบทวนและ
พฒันำอยำ่ง
ตอ่เน่ือง

กำรตรวจสอบ
ควำมถกูต้อง

กำรจดัล ำดบั
ประเด็นด้ำนควำม
มัน่คงที่ส ำคญั

กำรระบปุระเด็นที่มี
นยัส ำคญั
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1. การระบุประเด็นที่มนัียส าคญั 
บริษัทได้ทบทวนประเด็นด้ำนควำมยัง่ยืนที่ส ำคัญต่อกำร
ด ำเนินธุรกิจขององค์กรและผู้ มี ส่วนได้ส่วนเสีย โดย
ค ำนึงถึงปัจจัยภำยใน อำทิ กลยุทธ์ทำงธุรกิจ เป้ำหมำย
ของบริษัท ปัจจยัภำยนอก อำทิ แนวโน้มกำรเปล่ียนแปลง
ของโลก และทิศทำงของอตุสำหกรรมที่เก่ียวข้อง ประเด็น
ที่อำจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทัง้ในด้ำนเศรษฐกิจ 
สังคมและส่ิงแวดล้อมที่ควรให้ควำมสนใจ ตลอดจน
แนวโน้มกำรพฒันำด้ำนควำมยัง่ยืนของภำคธุรกิจประกนั
ชีวิตในภมูิภำค 

2. การจัดล าดับประเดน็ด้านความย่ังยืนที่ส าคัญ 
ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทและตัวแทนหน่วยงำนต่ำง ๆ 
ร่วมระดมควำมคิดเห็นเพื่อจัดระดับควำมส ำคัญของ
ประเด็นด้ำนควำมยั่งยืนของบริษัททัง้ในระยะสัน้และ
ระยะยำว  โดยค ำนึงถึงผลกระทบ 2 ด้ำน ได้แก่ผลกระทบ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลกระทบต่อบริษัท บริษัทได้
ด ำเนินกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก
จำกช่องรับข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ เพื่อให้เข้ำใจควำม
คำดหวงัของผู้มีส่วนได้เสียภำยนอกถึงประเด็นด้ำนควำม
ยัง่ยืนที่ส ำคญั โดยบริษัทจะน ำข้อคิดเห็นที่ได้มำปรับปรุง
และพัฒนำกำรด ำเนินงำนของบริษัทเพื่อควำมยั่งยืน
ต่อไป 
 

3. การตรวจสอบความถูกต้อง 
บริษัทได้ด ำเนินกำรตรวจสอบควำมครบถ้วนและควำม
ถูกต้องของกำรจดัล ำดบัประเด็นด้ำนควำมยัง่ยืนที่ส ำคญั 
และหำควำมสอดคล้องกับแนวทำงตัวชีว้ัดที่ก ำหนด 
ร่วมกับหน่วยงำนที่ เ ก่ียวข้อง พร้อมทัง้น ำ เสนอต่อ
คณะกรรมกำรจดักำรเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

4. การทบทวนและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
บริษัทได้จัดให้มีกำรทบทวนกระบวนกำรจัดท ำและ
เปิดเผยข้อมูลในรำยงำนควำมยั่งยืนอย่ำงต่อเนื่อง และ
น้อมรับค ำเสนอแนะจำกทุกภำคส่วนที่ได้รับเพื่อน ำไป
ปรับปรุงเนือ้หำและรูปแบบกำรเปิดเผยผลกำรด ำเนินงำน
ด้ำนควำมยัง่ยืนของบริษัทในรำยงำนฉบบัต่อไป 
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การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสยีและความคาดหวงั 

1. ลูกค้า 

รูปแบบการมีส่วนร่วม 
กับผู้มีส่วนได้เสีย 

ข้อคดิเหน็และความคาดหวัง 
ของผู้มีส่วนได้เสีย 

ตัวอย่างแนวทาง 
การตอบสนองของบริษทั 

• กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ
ลกูค้ำจ ำนวน 475 รำย ผ่ำนกำร
สมัภำษณ์ทำงโทรศพัท์ 

• กำรรับเร่ืองร้องเรียนและกำร
ให้บริกำรผ่ำนศูนย์บริกำรลกูค้ำ 
เครือข่ำยสำขำ  และช่องทำง
โทรศพัท์ 

• กำรจดักิจกรรมพบปะกบัลกูค้ำ 

• กำรจัดเสวนำควำมรู้ด้ำนกำร
วำงแผนทำงกำรเงินส ำหรับยำม
เกษียณ กำรรักษำสุขภำพ และ
ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ป ร ะ กั น ภั ย แ ล ะ
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

• กำรส่ือสำรให้ควำมรู้เก่ียวกับ
กำรวำงแผนทำงกำรเงินแก่
ลกูค้ำผ่ำนส่ือออนไลน์ 

• กำรน ำเสนอผลิตภณัฑ์ที่มีควำม
หลำกหลำยและตอบสนองควำม
ต้องกำรในกำรวำงแผนกำรเงิน
ได้อย่ำงรอบด้ำน 

• กำ รพัฒนำกำ ร ใ ห้บ ริ ก ำ รที่
สะดวก รวดเร็ว ถกูต้อง โปร่งใส 

• กำรน ำเคร่ืองมือดิจิทลัมำปรับใช้
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ท ำธุรกรรมของลกูค้ำ 

• กำรรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของ
ลกูค้ำเป็นควำมลบั 

 

โ ป ร ด ศึ ก ษ ำ ร ำ ย ล ะ เ อี ย ด ก ำ ร
ตอบสนองในหวัข้อ 

• กำรสร้ำงผลิตภณัฑ์ที่ส่งเสริมกำร
วำงแผนกำรเงินอย่ำงรอบด้ำน 

• กำรพัฒนำกำรให้บริกำรโดยมี
ลกูค้ำเป็นศนูย์กลำง 

• กำรปรับตวัเข้ำสู่ยคุดิจิทลั 

• ควำมปลอดภัยของข้อมูล และ
ระบบปฏิบตัิกำรดิจิทลั 

• กำรจดักำรข้อมลูส่วนบคุคล 
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2. ตัวแทนประกนัชวีิต/ที่ปรึกษาทางการเงนิ/พนัธมติรทางการขาย 

รูปแบบการมีส่วนร่วม 
กับผู้มีส่วนได้เสีย 

ข้อคดิเหน็และความคาดหวัง 
ของผู้มีส่วนได้เสีย 

ตัวอย่างแนวทาง 
การตอบสนองของบริษทั 

• กำรส่ือสำรนโยบำยและข่ำวสำร
ผ่ ำ น ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ ส่ื อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

• กำรประชุม กำรจัดสัมมนำ และ
กำรจดักิจกรรมเพื่อสงัคม 

• กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน 

• กำรประกำศเกียรติคุณตัวแทน
ป ร ะ กั น ชี วิ ต แ ล ะ ที่ ป รึ ก ษ ำ
ทำงกำรเงิน 

• ช่องทำงแจ้งเบำะแสกำรทุจริต
หรือกำรประพฤติมิชอบ 

• กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่มีควำม
หลำกหลำย ตอบสนองควำม
ต้องกำรของลกูค้ำทกุกลุ่ม 

• กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ด้ำนต่ำงๆ 

• ก ำ ร ใ ห้ ค ว ำ ม รู้ เ พื่ อ พัฒ น ำ
ศกัยภำพอยู่เสมอ 

 

โ ป ร ด ศึ ก ษ ำ ร ำ ย ล ะ เ อี ย ด ก ำ ร
ตอบสนองในหวัข้อ 

• กำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ที่ ส่งเสริม
กำรวำงแผนกำรเงินอย่ำงรอบ
ด้ำน 

• กำรปรับตวัเข้ำสู่ยคุดิจิทลั 

• กำรสร้ำงควำมสมดุลของรำยได้
จำกช่องทำงต่ำงๆ 

• กำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรวำงแผน
ทำงกำรเงินและธุรกิจประกัน
ชีวิต 
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3. พนักงาน 

รูปแบบการมีส่วนร่วม 
กับผู้มีส่วนได้เสีย 

ข้อคดิเหน็และความคาดหวัง 
ของผู้มีส่วนได้เสีย 

ตัวอย่างแนวทาง 
การตอบสนองของบริษทั 

• กำรส่ือสำรนโยบำยและข่ำวสำร
ผ่ำนกำรประชมุและส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

• กำรประชมุร่วมกบัพนกังำน กำร
จดัสมัมนำ และกำรจดักจิกรรม
เพื่อสงัคม 

• กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน 

• โครงกำรพฒันำบคุคลำกร 

• กำรประเมินควำมผกูพนัของ
พนกังำน 

• กำรประกำศเกียรตคิณุพนกังำน 

• ช่องทำงแจ้งเบำะแสกำรทจุริต
หรือกำรประพฤตมิิชอบ 

• ร่วมเลือกตัง้คณะกรรมกำร
สวสัดิกำร มีส่วนร่วมแสดงควำม
คิดเห็นและเสนอแนะสวสัดิกำร
ต่ำงๆ 

• เลือกตัง้คณะกรรมกำรควำม
ปลอดภยัอำชวีอนำมยัและ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

• กำรสนบัสนนุด้ำนกำรอบรมเพื่อ
เพิ่มพนูทกัษะ 

• กำรส่ือสำรภำยในองค์กรท่ีมี
ควำมชดัเจน 

• กำรประเมินผลพนกังำนท่ีมี
ประสิทธิภำพ 

• ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพและ
ผลตอบแทนที่เหมำะสม 

• ควำมปลอดภยั และชวีอนำมยั
ในท่ีท ำงำน 

• กำรเติบโตอย่ำงมัน่คงของบริษัท 
 

โ ป ร ด ศึ ก ษ ำ ร ำ ย ล ะ เ อี ย ด ก ำ ร
ตอบสนองในหวัข้อ 

• กำรพัฒนำศักยภำพและดูแล
รักษำบคุลำกรขององค์กร 
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4. ผู้ถือหุ้น/นักลงทนุ 

รูปแบบการมีส่วนร่วม 
กับผู้มีส่วนได้เสีย 

ข้อคดิเหน็และความคาดหวัง 
ของผู้มีส่วนได้เสีย 

ตัวอย่างแนวทาง 
การตอบสนองของบริษทั 

• ก ำ รป ร ะ ชุ ม ส ำมัญผู้ ถื อ หุ้ น
ประจ ำปี 

• รำยงำนตำมแบบ 56-1 

• รำยงำนประจ ำปี  

• ก ำ ร น ำ เ ส น อ ข่ ำ ว ส ำ ร สู่
สำธำรณชน 

• กำรประกำศผลประกอบกำรรำย
ไตรมำส 

• กำรพบปะนกัลงทนุรำยบคุคล 

• กำรพูดคุยและตอบข้อซักถำม
กบันกัลงทนุผ่ำนทำงโทรศพัท์ 

• ก ำ ร พ บ ป ะ นั ก วิ เ ค ร ำ ะ ห์
หลกัทรัพย์ 
 

• กำรเติบโตอย่ำงยัง่ยืน 

• กำรปรับกำรด ำเนินกำรให้ทนัต่อ
กำรเปลียนแปลงด้ำนเทคโนโลยี 

• กำรรักษำเสถียรภำพของกำร
สร้ำงรำยได้จำกช่องทำงต่ำงๆ 

• กำรเพิ่มควำมพึงพอใจของลกูค้ำ
เพื่อรักษำศกัยภำพในกำรแข่งขนั 

• กำรก ำกับดูแลกิจกำร และกำร
บริหำรควำมเส่ียงที่ดี 

 

โปรดศึกษำเนือ้หำในรำยงำนควำม
ยัง่ยืน ปี 2563  
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5. สังคมและสิ่งแวดล้อม 

รูปแบบการมีส่วนร่วม 
กับผู้มีส่วนได้เสีย 

ข้อคดิเหน็และความคาดหวัง 
ของผู้มีส่วนได้เสีย 

ตัวอย่างแนวทาง 
การตอบสนองของบริษทั 

• กำรด ำเนินโครงกำรของบริษัท
และโครงกำรตำวิเศษมุ่งเน้นกำร
ลดใช้ถุงพลำสติกเพื่อลดจ ำนวน
ขยะที่เป็นภยัต่อส่ิงแวดล้อม 

• กำรส่ือสำร ให้ค ำแนะน ำ และ
ควำมรู้ ด้ำนกำรวำงแผนทำง
กำรเงินผ่ำนส่ือออนไลน์ ช่องทำง
อิ เ ล็กทรอนิก ส์  และช่องทำง
ตวัแทนและที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 

• กำรส ำรวจควำมต้องกำรของ
ชมุชนและสงัคม  

• กำรส่ง เส ริมใ ห้พันธมิตร ร่วม
ด ำ เนินกิจกรรมเพื่อสังคมกับ
บริษัท 

• ก ำ ร สื บ ส ำ น ป ร ะ เ พ ณี แ ล ะ
วฒันธรรมไทย 

• กำรใช้เทคโนโลยีเพื่อลดกำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติ 

• ส่งเสริมกำรให้ควำมรู้ทำงด้ำน
กำรวำงแผนกำรเงิน  

• เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงประกัน
ชีวิตอย่ำงทัว่ถึง 

• กำรให้กำรสนบัสนนุและส่งเสริม
ควำมรู้ด้ำนสขุภำพ 

• กำรค ำนึงถึงผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินธุรกิจที่มีต่อชุมชนและ
ส่ิงแวดล้อม 

 

โ ป ร ด ศึ ก ษ ำ ร ำ ย ล ะ เ อี ย ด ก ำ ร
ตอบสนองในหวัข้อ 

• กำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรวำงแผน
ทำงกำรเงินและธุรกิจประกัน
ชีวิต 

• กำรเปิดโอกำสกำรเข้ำถึงกำร
ประกนัชีวิตอย่ำงทัว่ถึง 

• กำรสนบัสนนุเยำวชน 

• กำรส่งเสริมสขุภำพประชำชน 

• กำรจดักำรส่ิงแวดล้อม และกำร
สร้ำงจิตส ำนึกรักและดูแลรักษำ
ส่ิงแวดล้อม 
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6. หน่วยงานก ากับดูแล 

รูปแบบการมีส่วนร่วม 
กับผู้มีส่วนได้เสีย 

ข้อคดิเหน็และความคาดหวัง 
ของผู้มีส่วนได้เสีย 

ตัวอย่างแนวทาง 
การตอบสนองของบริษทั 

• ติดต่อประสำนงำนกบัหน่วยงำน
ทำงกำรที่ก ำกับดูแลธุรกิจอย่ำง
ต่อเนื่อง 

• ร่วมประชุมรับฟังแนวนโยบำย
ของหน่วยงำนก ำกับธุรกิจและ
หน่วยงำนรำชกำรอื่น ๆ 

• รับกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำน
ทำงกำร 

• ร่วมรับฟังและแสดงควำมคิดเห็น
ต่อแนวทำงปฏิบตัิและกฎเกณฑ์
ทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรพฒันำปรับปรุง 

• แสดงควำมคิดเห็นผ่ำนเวทีแสดง
ควำมคิดเห็นต่ำง ๆ  

• กำรด ำ เนินกิ จกำรตำมแนว
ทำงกำรก ำกับและดูแลกิจกำรที่
ดี และยึดหลกัธรรมำภิบำล 

• กำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนให้
สอดคล้องกับข้อก ำหนดและ
เจตนำรมณ์ของกฎหมำยที่
เก่ียวข้อง 

• กำรเพิม่โอกำสกำรเข้ำถึงประกนั

ชีวิตอย่ำงทัว่ถงึ 

 
 

 

โ ป ร ด ศึ ก ษ ำ ร ำ ย ล ะ เ อี ย ด ก ำ ร
ตอบสนองในหวัข้อ 

• กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและ
กำรบริหำรควำมเส่ียง 

• ควำมปลอดภัยของข้อมูล และ
ระบบปฏิบตัิกำรดิจิทลั 

• กำรจดักำรข้อมลูส่วนบคุคล 

• กำรยกระดับพฤติกรรมทำงกำร
ตลำดของธุรกิจประกนัภยั 

• กำรเปิดโอกำสกำรเข้ำถึงกำร
ประกนัชีวิตอย่ำงทัว่ถึง 
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การประเมินประเด็นความย่ังยืน 

 

ผู้ถ
ือห
ุ้น 

ตวั
แท
น/

 
ที่ป

รึก
ษำ
ทำ
งก
ำร
เงิน

 

พน
กัง
ำน

 

พนั
ธม
ิตร
ทำ
งก
ำร
ขำ
ย 

ลกู
ค้ำ

 

ชมุ
ชน

/ ส
งัค
ม/
 

สิ่ง
แว
ดล้
อม

 

หน
่วย
งำ
นร
ำช
กำ
ร/ 

หน
่วย
งำ
นก
 ำก
บั 

นกั
ลง
ทนุ

 

ด้ำนเศรษฐกิจ  
1.กำรสร้ำงผลิตภณัฑ์ทีส่่งเสริมกำรวำงแผนกำรเงินอย่ำงรอบด้ำน  X   X X X  
2.กำรพฒันำกำรให้บริกำรโดยมีลกูค้ำเป็นศนูย์กลำง     X    
3.กำรปรับตวัเข้ำสู่ยคุดิจิทลั  X X X X    
4.กำรสร้ำงควำมสมดลุของรำยได้จำกช่องทำงต่ำงๆ 

 
X X X X    

5.กำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและกำรบริหำรควำมเสี่ยง X X X X X X X X 
6.ควำมปลอดภยัของข้อมลู และระบบปฏิบตัิกำรดิจิทลั  X X X X  X  
7.กำรจดักำรข้อมลูส่วนบคุคล  X X X X  X  
8.กำรยกระดบัพฤติกรรมทำงกำรตลำดของธุรกิจประกนัภยั  X  X X  X  
ด้ำนสงัคม  
9.กำรพฒันำศกัยภำพและดแูลรักษำบคุลำกรขององค์กร  X X      
10.กำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรวำงแผนทำงกำรเงินและธุรกิจประกนั
ชีวิต 

 X X X X X   

11.กำรเปิดโอกำสกำรเข้ำถึงกำรประกนัชีวิตอย่ำงทัว่ถึง  X   X X   
12.กำรสนบัสนนุเยำวชน      X   
13.กำรส่งเสริมสขุภำพประชำชน   X  X X   
ด้ำนสิ่งแวดล้อม  
14.กำรจดักำรสิ่งแวดล้อม      X   
15.กำรสร้ำงจิตส ำนึกรักและดแูลรักษำสิ่งแวดล้อม  X X X X X   

 

การจัดล าดับความส าคัญประเด็นด้านความย่ังยนื 
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การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนของสหประชาชาติ 

(United Nations Sustainable Development Goals: UN SDGs) 

 

 

บริษัทกรุงเทพประกนัชวีิต จ ำกดั (มหำชน) ได้เร่ิมน ำ SDGs เข้ำเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรด ำเนนิงำนของบริษัท โดยมี 

10 เป้ำหมำย จำกทัง้หมด 17 เป้ำหมำย  ดงันี ้
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บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติกบักำรสนบัสนนุเป้ำหมำยกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืนขององค์กำรสหประชำชำติ 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
องค์การสหประชาชาต ิ

การด าเนินงานของบริษทั ความเชื่อมโยงกบัประเด็นความย่ังยืน
ที่ส าคัญ 

เป้าหมายที่ 1  
ขจดัควำมยำกจนทกุรูปแบบทกุสถำนท่ี  

ส่งเสริมให้ประชำชนท ำประกันชีวิต
ให้เหมำะสมกบัฐำนะทำงกำรเงินและ
คณุค่ำชีวิต เพื่อบริหำรควำมเส่ียงของ
ตนเองและครอบครัวในกรณีที่เกิด
เหตุกำรณ์ไม่คำดฝัน และให้ควำมรู้
ด้ำนกำรวำงแผนทำงกำรเงินแก่ลกูค้ำ
และประชำชนส ำหรับทุกช่วงอำยุ
จนถึงวยัเกษียณผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ 
 
  

• กำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ที่ ส่งเสริมกำร
วำงแผนกำรเงินอย่ำงรอบด้ำน 

• กำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรวำงแผนทำง
กำรเงินและธุรกิจประกนัชีวิต 

• กำรเปิดโอกำสกำรเข้ำถึงกำรประกัน
ชีวิตอย่ำงทัว่ถึง 

เป้าหมายที่ 3 
กำรส่งเสริมสขุภำพและกำรเป็นอยู่ที่ดี 

ส่งเสริมควำมรู้ทำงกำรเงิน และกำร
วำงแผนกำรเงินระยะยำว รวมทัง้กำร
รักษำสขุภำพ 

• กำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ที่ ส่งเสริมกำร
วำงแผนกำรเงินอย่ำงรอบด้ำนกำร
ออกแบบผลิตภณัฑ์ที่ครอบคลมุ 

• กำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรวำงแผนทำง
กำรเงินและธุรกิจประกนัชีวิต 

• กำรส่งเสริมสขุภำพประชำชน 
 
 
 

เป้าหมายที่ 4  
รับรองกำรศึกษำที่เท่ำเทียมและทั่วถึง  
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทกุคน  

พัฒนำบุ ค คลำก ร  ตั ว แทนและ
นำยหน้ำประกันชีวิตและส่งเสริมกำร
เรียนรู้ 

• กำรพัฒนำศักยภำพและดูแลรักษำ
บคุลำกรขององค์กร 

• กำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรวำงแผนทำง
กำรเงินและธุรกิจประกนัชีวิต 

• กำ รพัฒนำศักยภำพตัว แทน /ที่
ปรึกษำทำงกำรเงิน/พนัธมิตรทำงกำร
ขำย (ในหัวข้อกำรสร้ำงควำมสมดุล
ของรำยได้จำกช่องทำงต่ำงๆ) 
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
องค์การสหประชาชาต ิ

การด าเนินงานของบริษทั ความเชื่อมโยงกบัประเด็นความย่ังยืน
ที่ส าคัญ 

เป้าหมายที่ 8  
ส่งเสริมกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจที่
ต่อเนื่อง ครอบคลมุและยัง่ยืน กำรจ้ำง
งำนท่ีมีคณุค่ำ  

น ำเสนอประกันชีวิตและผลิตภัณฑ์
กำรลงทุนที่ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้ำ
และทุกช่วงชีวิต ซึ่งก่อให้เกิดควำม
มั่นคงทำงเศรษฐกิจและกำรจ้ำงงำน
ทั่วประเทศไทย  นอกจำกนี ้บริษัทมี
กระบวนกำรจ้ำงงำนท่ีเป็นธรรมและมี
กระบวนกำรพัฒนำควำมสำมำรถ
บุคคลกร รวมทัง้สร้ำงสภำพแวดล้อม
ในสถำนที่ท ำงำนที่ปลอดภัยและเอือ้
ต่ อ ก ำ ร มี คุ ณ ภ ำ พ ชี วิ ต ที่ ดี ข อ ง
พนักงำนทุกคน ตลอดจนมีกำรจ้ำง
งำนผู้ทพุพลภำพ 
 
  

• กำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ที่ ส่งเสริมกำร
วำงแผนกำรเงินอย่ำงรอบด้ำน 

• กำรพัฒนำกำรให้บริกำรโดยมีลกูค้ำ
เป็นศูนย์กลำงกำรสรรหำและรักษำ
บคุคลที่มีศกัยภำพ 

• กำรพัฒนำศักยภำพและดูแลรักษำ
บคุลำกรขององค์กร 

เป้าหมายที่ 9  
พฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนท่ีพร้อมรับกำร
เปล่ียนแปลง ส่งเสริมกำรปรับตัวให้
เป็นอุตสำหกรรมอย่ำงยัง่ยืนและทัว่ถึง 
และสนบัสนนุนวตักรรม 
  

สร้ำงสรรค์เทคโนโลยีเพื่อกำรบริกำรที่
แ ม่ น ย ำ  ส ะ ด ว ก ร ว ด เ ร็ ว  มี
ประสิทธิภำพ เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของบุคคลำกรขององค์กร
แ ล ะ ข อ ง ลู ก ค้ ำ  ร ว ม ไ ปถึ ง ก ำ ร
สนบัสนนุกำรต่อยอดด้ำนนวตักรรม 
 
 
  

• กำรปรับตวัเข้ำสู่ยคุดิจิทลั 

• ควำมปลอดภัยของ ข้อมูล  และ
ระบบปฏิบตัิกำรดิจิทลั 

• กำรจดักำรข้อมลูส่วนบคุคล 

เป้าหมายที่ 10 
กำรลดควำมเหล่ือมล ำ้ 
 
  

กำรส่งเสริมกำรศกึษำของเยำวชน 
กำรส่งเสริมด้ำนกำรออม 

• กำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรวำงแผนทำง
กำรเงินและธุรกิจประกนัชีวิต 

• กำรเปิดโอกำสกำรเข้ำถึงกำรประกัน
ชีวิตอย่ำงทัว่ถึง 

• กำรสนบัสนนุเยำวชน 

• กำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ที่ ส่งเสริมกำร
วำงแผนกำรเงินอย่ำงรอบด้ำน 
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
องค์การสหประชาชาต ิ

การด าเนินงานของบริษทั ความเชื่อมโยงกบัประเด็นความย่ังยืน
ที่ส าคัญ 

เป้าหมายที่ 12 
กำรผลิตและบริโภคอย่ำงมีควำม
รับผิดชอบ  

กำรส่งเสริมกำรใช้บริกำรผ่ำนชอ่งทำง
ออนไลน์ โดยไม่ต้องเดินทำงมำด้วย
ตนเอง ท ำให้ประหยัดทรัพยำกร
พลังงำน และกำรพัฒนำเคร่ืองมือ
และรณรงค์กำรด ำเนินธุรกรรมแบบไร้
กระดำษ  

• กำรปรับตวัเข้ำสู่ยคุดิจิทลั 

• กำรจดักำรส่ิงแวดล้อม และกำรสร้ำง
จิ ต ส ำ นึ ก รั ก แ ล ะ ดู แ ล รั ก ษ ำ
ส่ิงแวดล้อม  

เป้าหมายที่ 13  
กำร รับมือกำรเป ล่ียนแปลงสภำพ
ภมูิอำกำศ  

มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในกำรบรรเทำ
ผลกระทบจำกกำรเป ล่ียนแปลง
สภำพภูมิอำกำศผ่ำนกำรบริหำร
จดักำรทรัพยำกรภำยในองค์กรให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุดตลอดจนส่งเสริม
ให้พนักงำนตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ของผลกระทบและร่วมกันบรรเทำ
ผลกระทบดงักล่ำวผ่ำนกำรมีส่วนร่วม
กิจกรรมต่ำง ๆ 

• กำรปรับตวัเข้ำสู่ยคุดิจิทลั 

• กำรจดักำรส่ิงแวดล้อม และกำรสร้ำง
จิ ต ส ำ นึ ก รั ก แ ล ะ ดู แ ล รั ก ษ ำ
ส่ิงแวดล้อม  

เป้าหมายที่ 15 
ชีวิตบนพืน้ดิน  

กำรลดกำรใช้หรือน ำวัสดุกลับมำใช้
ใหม่เพื่อกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ
อย่ำงคุ้ มค่ำและเหมำะสม เพื่อลด
ผลกระทบในระยะยำว 
  

• กำรจดักำรส่ิงแวดล้อม และกำรสร้ำง
จิ ต ส ำ นึ ก รั ก แ ล ะ ดู แ ล รั ก ษ ำ
ส่ิงแวดล้อม  

เป้าหมายที่ 17 
พนัธมิตรสู่ควำมส ำเร็จ  

ร่วมกับพันธมิตรในกำรสร้ำงกำร
เข้ำถึงผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินของ
กลุ่มเป้ำหมำย และกำรให้บริกำรที่มี
คณุภำพท่ีตอบโจทย์ทกุควำมต้องกำร 

• กำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ที่ ส่งเสริมกำร
วำงแผนกำรเงินอย่ำงรอบด้ำน 

• กำรพัฒนำกำรให้บริกำรโดยมีลกูค้ำ
เป็นศนูย์กลำง 

• กำรปรับตวัเข้ำสู่ยคุดิจิทลั 

• กำรสร้ำงควำมสมดุลของรำยได้จำก
ช่องทำงต่ำงๆ 

• กำรส่งเสริมสขุภำพประชำชน 

• กำรจดักำรส่ิงแวดล้อม และกำรสร้ำง
จิ ต ส ำ นึ ก รั ก แ ล ะ ดู แ ล รั ก ษ ำ
ส่ิงแวดล้อม  
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สร้างอนาคตที่ย่ังยืน (Driving A Sustainable Future) 

บริษัทก ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกจิ เพื่อสร้ำงอนำคตที่ยัง่ยืน (Driving A Sustainable Future)  ผ่ำนควำมมุ่งมัน่ 5 

ประกำร ดงันี ้

 เป็นบริษทัที่สร้างผู้แนะน าทางการเงนิที่ลกูค้าเลอืก ผ่ำนกำรออกแบบและพฒันำผลิตภณัฑ์ที่ครอบคลมุ

ควำมต้องกำรของลกูค้ำทกุกลุ่ม และสำมำรถเข้ำถึงได้โดยกลุ่มคนทกุฐำนะ 

 เป็นบริษทัที่มีช่องทางการขายที่ครอบคลุมและมีคุณภาพ เพือ่ท ำหน้ำที่แนะน ำผลิตภณัฑ์ ส่งต่อควำมรู้ด้ำน

กำรวำงแผนทำงกำรเงินและสร้ำงหลกัประกนัชวีิตให้แก่ประชำชนในสงัคม 

 เป็นองค์กรที่ให้ความส าคัญกบัการลงทนุอย่างยั่งยนื บริษัทตระหนกัถงึบทบำทของบริษทัในกำรพฒันำ

ส่ิงแวดล้อมและสงัคมอย่ำงยัง่ยนืผ่ำนบทบำทในกำรลงทนุในธุรกิจที่ให้ควำมส ำคญัในเร่ือง บรรษัทภิบำล 

จริยธรรมทำงธุรกจิและกำรดแูลรักษำสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

 เป็นองค์กรที่ใส่ใจพนักงาน บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันำศกัยภำพของพนกังำน ใส่ใจควำมเป็นอยู่และสร้ำงควำม

ผกูพนั เพรำะพนกังำนเป็นทรัพยำกรที่ส ำคญัและเป็นผู้อยู่เบือ้งหลงัควำมยัง่ยืนของธุรกิจ 

 เป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทด ำเนินธุรกจิโดยค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมและสร้ำง

คณุค่ำให้แก่สงัคม พฒันำและดแูลรักษำส่ิงแวดล้อม ผ่ำนกจิกรรม และนวตักรรมต่ำงๆ เพื่อสร้ำงสงัคมและ

ส่ิงแวดล้อมทีย่ัง่ยืน  

บริษัทเชื่อว่ำ กำรด ำเนินธุรกจิโดยยึดควำมมุง่หมำยในข้ำงต้น ผ่ำนเคร่ืองมอืตวัชีว้ดัองค์กร ครอบคลมุทัง้มติิเศรษฐกิจ 

เช่น รำยได้เบีย้ประกนัชีวติ มลูคำ่ธุรกิจใหม่ อตัรำก ำไร และมิติสงัคมและส่ิงแวดล้อม อำทิ ควำมผกูพนัของพนกังำน 

ควำมพึงพอใจของลกูค้ำ กำรสง่เสริมกำรใช้เคร่ืองมือดิจิทลัเพื่อลดกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ ทีจ่ะมีผลต่อกำร

ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของผู้น ำบริษัท ผู้บริหำรระดบัสงู และพนกังำน โดยตวัชีว้ดัองคก์รนีไ้ม่เพียงแตเ่ป็นเคร่ือง

ชีน้ ำในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั หำกแต่ยงัชว่ยก ำหนดบทบำทของบริษัทในกำรช่วยพฒันำสงัคม ส่ิงแวดล้อม และ

ดแูลผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นจดุเร่ิมต้นของกำรสร้ำงอนำคตที่ยัง่ยืนของบริษัทต่อไป 
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บริษัท 

ที่สร้างผู้แนะน าทางการเงนิ 

ที่ลูกค้าเลือก 
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 การสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อการวางแผนการเงินอย่างรอบด้าน 

 

บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะน ำเสนอผลิตภณัฑ์และบริกำรท่ีสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลกูค้ำในทกุกลุ่มรำยได้  เพื่อเปิด
โอกำสให้ลกูค้ำทกุกลุ่มมีโอกำสที่จะเข้ำถึงผลิตภณัฑ์และบริกำรของบริษัท บริษัทได้พฒันำผลิตภณัฑ์โดยมุ่งเน้นให้ลกูค้ำ
เป็นศนูย์กลำง และน ำเสนอผลิตภณัฑ์และบริกำรผ่ำนช่องทำงที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดกำรเข้ำถึงที่ง่ำยและสะดวก รวมถึงเพิ่ม
ควำมพึงพอใจแก่ลูกค้ำผ่ำนกำรวิเครำะห์ข้อมลูพฤติกรรม และควำมต้องกำรของลูกค้ำในเชิงลึก เพื่อให้บริษัทสำมำรถ
ออกแบบ และพฒันำผลิตภณัฑ์ที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลกูค้ำทกุกลุ่มได้อย่ำงทนัท่วงที  

บริษัทได้มีกำรพัฒนำแบบประกันที่ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำในทุกกลุ่มรำยได้ และทุกช่วงวยั ด้วยผลิตภณัฑ์
คุ้มครองชีวิต ผลิตภณัฑ์เตรียมเกษียณ ผลิตภณัฑ์เพื่อกำรคุ้มครองสขุภำพและโรคร้ำยแรง ดงัต่อไปนี ้

 

 
 

ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความม่ันคงทางการเงนิหลังการเกษียณอายุ  

จำกกำรที่ประเทศไทยมีแนวโน้มจ ำนวนประชำกรผู้สงูอำยุเพิ่มสงูขึน้อย่ำงต่อเนื่องและมีอำยยุืนยำวขึน้ โดยคำดกำรณ์ว่ำ
ประเทศไทยจะก้ำวเข้ำสู่สงัคมประชำกรสงูวยัในปี 2573 เป็นต้นไป โดยมีผู้มีอำยมุำกกว่ำ 60 ปี เกินร้อยละ 20 ของจ ำนวน
ประชำกรทัง้หมด บริษัทจึงให้ควำมส ำคัญในกำรร่วมสร้ำงควำมมัน่คงทำงกำรเงินให้แก่ประชำชน  ด้วยกำรให้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจเก่ียวกับคุณค่ำของกำรวำงแผนทำงกำรเงินตัง้แต่ยังอยู่ในวัยท ำงำน เพื่อให้ประชำชนมีระยะเวลำสะสม
ทรัพย์สินที่เพียงพอจนสำมำรถใช้เป็นแหล่งเงินส ำรองส ำหรับไว้ใช้ในยำมเกษียณ อีกทัง้ในกรณีที่มีครอบครัว บริษัท
สนบัสนนุให้ประชำชนรู้จกัประโยชน์ของกำรท ำประกนัชีวิตโดยเฉพำะเพื่อคุ้มครองและสร้ำงควำมมัน่คงให้กบัคนข้ำงหลงั
ในยำมที่ผู้น ำหรือสมำชิกในครอบครัวต้องจำกไปก่อนวัยอนัควร ซึ่งที่ผ่ำนมำ บริษัทได้ด ำเนินกำรด้ำนต่ำงๆ เพื่อสนบัสนนุ
กำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงกำรเงินหลังกำรเกษียณอำยุ อำทิ กำรพัฒนำแบบประกันประเภทบ ำนำญของบริษัท บีแอลเอ 
บ ำนำญ 99 ทีถ่กูออกแบบมำเพื่อกำรเตรียมพร้อมส ำหรับชีวิตหลงัเกษียณ โดยสำมำรถรับบ ำนำญ ตัง้แต่อำย ุ60 ปี จนถึง
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อำยุ 99 ปี หรือ กำรขยำยอำยุรับประกันภยัให้รองรับผู้สงูวยั จำกเดิมที่แบบประกันมีเกณฑ์อำยุกำรรับประกันภยัถึงอำยุ 
65 ปี บริษัทได้ท ำกำรขยำยอำยรัุบประกนัภยัให้เพิ่มขึน้  

สดัส่วนแบบประกนัท่ีคุ้มครองถงึอำย ุ80 ปีขึน้ไป ในช่องทำงตวัแทนประกนัชีวิตปี 2563 

อำย ุ80 ปีขึน้ไป 68% 

อำย ุ90 ปีขึน้ไป 45% 

 

 
 

ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันปัญหาค่าใช้จ่ายการเงนิจากค่ารักษาพยาบาล  

กำรมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีสขุอนำมยัที่แข็งแรงจะช่วยให้ชมุชนสำมำรถสร้ำงสรรค์และสำมำรถประกอบกิจกำรตำมบทบำท
และหน้ำที่ของแต่ละคนในสังคมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทจึงด ำเนินโครงกำรที่ช่วยพฒันำคุณภำพชีวิต โดยเฉพำะ
ด้ำนกำรส่งเสริมกำรมีสุขภำพที่ดีควบคู่กับกำรให้ควำมรู้เก่ียวกับประโยชน์ของกำรดูแลสุขภำพและออกก ำลังกำย โดย
มุ่งหวงัเปล่ียนพฤติกรรมกำรใช้ชีวิต กำรบริโภคและสร้ำงวินยัด้ำนกำรออกก ำลงักำยเพื่อให้ชุมชนมีสขุภำพแข็งแรงอย่ำง
ยัง่ยืน 

นอกจำกนัน้ ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรัสโคโรนำสำยพนัธุ์ใหม่ (โควิด-19) และปัจจยัเส่ียงในกำรท ำให้เกดิ
โรคที่เพิ่มขึน้ เช่น ปัญหำมลภำวะจำกฝุ่ น กอปรกบัค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลท่ีสงูขึน้ ท ำให้ผู้บริโภคหนัมำตระหนกัถึง
กำรวำงแผนประกันสุขภำพมำกขึน้ รวมไปถึงกำรป้องกันควำมเส่ียงโดยกำรซือ้ประกนัสขุภำพ บริษัทจึงพฒันำผลิตภณัฑ์
ประกนัสขุภำพให้ครอบคลมุ เข้ำถึงประชำชนในทกุช่วงอำย ุเพศ และค่ำใช้จ่ำยที่อำจจะเกิดขึน้อย่ำงไม่คำดคิด ด้วยอตัรำ
เบีย้ประกนัท่ีคุ้มค่ำ ดงันี ้

 

 

 

 



27 
 

 

 สุขภาพ 2011 บีแอลเอ รักษ์สุขภาพ เฮลธ์พลัส บีแอลเอ แฮปป้ีเฮลธ์ บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ 

อำยทุี่คุ้มครอง 1 เดือน – 80 ปี 6 ปี – 80 ปี 6 เดือน – 80 ปี 11-99 ปี 11 ปี – 99 ปี 

ลั ก ษ ณ ะ ค ว ำ ม

คุ้มครอง 
วงเงินค่ำรักษำตำม

ประเภทของค่ำรักษำ 

จ่ำยตำมสดัส่วนของค่ำ

รักษำ 
เหมำจ่ำย 

จ่ำยตำมจริง 

ผลประโยชน์รวมสงูสดุ 

5 ล้ำนบำท 

เหมำจ่ำย 

ทนุคุ้มครองสงู 

พืน้ที่ที่คุ้มครอง ไทย ไทย ไทย ไทย ทัว่โลก 

 

 

ทัง้นี ้นอกจำกแบบประกนัสขุภำพที่ครอบคลมุประชำชนทกุระดบัแล้ว บริษัทได้ร่วมกบับริษัทพนัธมิตรที่ท ำกำรศกึษำวิจยั

ถึงประโยชน์ของกำรเดินต่อสุขภำพเพื่อพัฒนำแบบประกันบีแอลเอ สมำร์ ซีไอ (BLA Smart CI)  ที่ส่งเสริมให้ผู้ ถือ

กรมธรรม์เดินออกก ำลงัอย่ำงสม ่ำเสมอ เพรำะกำรเดินหรือวิ่งจะสำมำรถลดอำยทุี่แท้จริงของร่ำงกำย ช่วยลดควำมเส่ียงตอ่

กำรเกิดโรคต่ำงๆ เสริมสร้ำงกระดูกและกล้ำมเนือ้ให้แข็งแรง ช่วยให้นอนหลบัได้ดีขึน้ ลดอำกำรซึมเศร้ำ ควำมวิตกกังวล

และควำมเครียดได้อีกด้วย โดยผู้ ถือกรมธรรม์สำมำรถดำวน์โหลดแอปพลิเคชนับนมือถือ BLA Healthy Life เพื่อแปลผล

กำรเดินเป็นแต้มส ำหรับแลกเป็นส่วนลดเบีย้ประกันภยัหรือแลกสิทธิพิเศษต่ำงๆ ซึ่งแลกได้ง่ำยๆผ่ำนแอปพลิเคชนั และยงั

เป็นกำรช่วยให้ผู้ใช้งำนมีเป้ำหมำยในกำรออกก ำลงักำย พร้อมกบัสขุภำพท่ีดีมำกขึน้ด้วย 
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เพื่อเป็นสร้ำงกำรเข้ำถึงบริกำรวำงแผนทำงกำรเงินและกำรประกันชีวิต และส่งเสริมให้ประชำชนทุกกลุ่มสำมำรถเข้ำถึง

บริกำรได้อย่ำงเท่ำเทียม บริษัทได้พฒันำแบบประกนัที่ให้ควำมคุ้มครองชีวิตและกำรเจ็บป่วยแบบพืน้ฐำนส ำหรับคนส่วน

ใหญ่ของประเทศ อำทิ โครงกำร บีแอลเอ อุ่นใจโรคร้ำยที่มีควำมคุ้มครองชีวิต 50,000 บำท และมีควำมคุ้มครองโรค

ร้ำยแรงเร่ิมต้นตัง้แต่ 100,000 บำท ที่คุ้มครองถึงอำยุ 90 ปี และมีเบีย้ประกันชีวิตคงที่ตลอดสัญญำเร่ิมต้นเพียง 1,525 

บำทต่อปี เพื่อให้ประชำชนส่วนใหญ่สำมำรถเข้ำถึงควำมคุ้มครองชีวิตและโรคร้ำยแรงขัน้พืน้ฐำนได้  

 

โครงการบีแอลเอ อุ่นใจโรคร้าย 

อำยทุี่คุ้มครอง 20-90 ปี 

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั - ชีวิต เร่ิมต้น 50,000 บำท 

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั - โรคร้ำยแรง ตัง้แต่ 100,000 บำท – 3,000,000 บำท  5 กลุ่มโรคร้ำยแรง รวม 11 โรค 

เบีย้ประกนัคงที่ เร่ิมต้น 1,525 บำท/ปี (อำย ุ20 ปี เพศชำย) 
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การพัฒนาการให้บริการโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 

บริษัทมุ่งเน้นคุณภำพกำรบริกำรทัง้ก่อนและหลังกำรขำยกำรขำยผ่ำนกำรพัฒนำศักยภำพและควำมใส่ใจของ
พนกังำน ตวัแทนประกนัชีวิตและท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน   และกำรปรับใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมเพื่อสร้ำงสรรค์ผลิตภณัฑ์
และกำรบริกำรที่สำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงแท้จริง  โดยใช้ระบบกำรให้บริกำรที่บริษัทให้
ควำมส ำคญัทัง้ด้ำนกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยั ควำมเป็นส่วนตวั เพื่อกำรบริกำรท่ีรวดเร็ว ถกูต้อง แม่นย ำ และสะดวก
ในกำรใช้งำน และครอบคลุมถึงประสิทธิภำพกำรด ำเนินกำรทัง้ของบริษัท คู่ค้ำ และพันธมิตร ที่เก่ียวข้องห่วงโซ่หรือ
กระบวน กำรส่งมอบประสบกำรณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้ำอย่ำงยั่งยืน  ตลอดจนต้องมีช่องทำงส ำหรับรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจำกลกูค้ำเพื่อน ำมำพฒันำและปรับปรุงผลิตภณัฑ์และบริกำรของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง  

 

การสร้างวัฒนธรรมการให้ความส าคัญแก่ลูกค้า 
 
การให้ความส าคัญกับเสียงของลูกค้า 

 บริษัทได้ให้ควำมส ำคญัต่อกำรยกระดบักำรให้บริกำร ผ่ำนกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและข้อเสนอแนะของลกูค้ำ 
เป็นประจ ำทกุปี โดยก ำหนดให้กำรเพิ่มขึน้ของระดบักำรเป็นผู้สนบัสนนุองค์กร หรือ Net Promoter Score (NPS) เป็นหนึ่ง
ในตวัชีว้ดัหลกัขององคก์ร ในปี 2563 บริษัทได้น ำข้อเสนอแนะของลกูค้ำมำด ำเนินกำรปรับปรุงกระบวนกำรให้บริกำร ใน 2 
ส่วน ดงันี ้

1. กำรยกระดบักำรให้บริกำรด้ำนสินไหม 

ส ำหรับกระบวนกำรเรียกร้องสินไหมสขุภำพโดยลกูค้ำไม่ต้องส ำรองจ่ำยค่ำรักษำพยำบำล (Fax-claim) 
บริษัทได้ด ำเนินกำรปรับปรุงระบบกำรเรียกร้องสินไหมระหว่ำงโรงพยำบำลกับบ ริษัท เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่
โรงพยำบำลและเจ้ำหน้ำที่สินไหมสำมำรถติดต่อส่ือสำรกันได้อย่ำงรวดเร็ว โดยมีกำรแจ้งเตือนผ่ำนระบบแบบ
ทันที (real-time) พร้อมทัง้แสดงข้อมูลสิทธิกำรเรียกร้องสินไหมผ่ำนทำงระบบดังกล่ำว เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่
โรงพยำบำลสำมำรถตรวจสอบสิทธิกำรเรียกร้องสินไหมของลกูค้ำ โดยไม่ต้องติดต่อบริษัทผ่ำนทำงโทรศพัท์หรือ
โทรสำร ซึง่จะส่งผลให้กระบวนกำรเรียกร้องสินไหมมีควำมถกูต้องและรวดเร็วมำกยิ่งขึน้ อีกทัง้บริษัทยงัได้จดัท ำ
กำรส ำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรเรียกร้องสินไหมสุขภำพโดยลูกค้ำไม่ต้องส ำรองจ่ำยค่ำรักษำพยำบำล 
(Fax-claim) หลังกำรให้บริกำรเสร็จสิน้ เพื่อให้มัน่ใจว่ำลูกค้ำได้รับกำรบริกำรที่มีคุณภำพ และเพื่อให้สำมำรถ
แก้ปัญหำต่ำงๆที่เกิดขึน้ได้อย่ำงทนัท่วงที  

นอกจำกนีใ้นกำรเรียกร้องสินไหม (Reimbursement) บริษัทยงัพฒันำระบบท่ีให้ลกูค้ำสำมำรถท ำกำร
เรียกร้องสินไหมผ่ำนบริกำรเรียกร้องสินไหมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Claim)ได้อีกด้วย  
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2. กำรยกระดบักำรท ำธุรกรรมผ่ำนช่องทำง Online 

บริษัทได้มุ่งเน้นกำรเพิ่มกำรให้บริกำรผ่ำนทำงช่องทำงออนไลน์ ไม่ว่ำจะเป็นเว็บไซต์ “Smart Customer” , แอป
พลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ“BLA Happy Life” และ LINE Official Account เพื่อเพิ่มควำมสะดวกในกำรให้บริกำร
ผ่ำนโทรศพัท์มือถือหรืออปุกรณ์พกพำของลกูค้ำได้ตลอดเวลำและทกุสถำนที่ โดยบริษัทได้มีกำรพฒันำระบบบริกำร
ต่ำงๆ เพิ่มเติมอย่ำงต่อเนื่อง  โดยในปี 2563 ได้มีกำรเพิ่มบริกำร BLA e-Service ในแอปพลิเคชนับนโทรศพัท์มือถือ 
BLA Happy Life ให้ครอบคลมุมำกยิ่งขึน้ ด้วยบริกำรเปล่ียนแปลงข้อมลูกรมธรรม์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Pos) และ
บริกำรเรียกร้องสินไหมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Claim) ท ำให้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ BLA Happy Life 
ครอบคลุมบริกำรด้ำนต่ำงๆ ตัง้แต่กำรช ำระเบีย้ รับกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ กำรเปล่ียนแปลงข้อมูลกรมธรรม์ กำร
เรียกร้องสินไหม และกำรดขู้อมลูกรมธรรม์ ข้อมลูโรงพยำบำลคู่สญัญำ  

ณ สิน้ปี 2563 มีจ ำนวนผู้ ใช้งำนแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) และ LINE Official 
Account จ ำนวนประมำณ 163,253 ดำวน์โหลด และ 3.58 ล้ำน ตำมล ำดบั  บริษัทให้ควำมส ำคญัต่อกำรยกระดับ
กระบวนกำรด ำเนินธุรกรรมและกำรบริกำรด้วยนวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหม่ที่สำมำรถสร้ำงประสบกำรณ์ที่ดี 
และตอบโจทย์ควำมต้องกำรท่ีแตกต่ำงของลกูค้ำในแต่ละกลุ่มอย่ำงแท้จริง 
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การให้ความส าคัญกับการจัดการข้อร้องเรียน 

บริษัทให้ควำมส ำคัญแก่กำรรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้ำ จึงได้ เพิ่มช่องทำงกำรรับเร่ือง
ร้องเรียนที่หลำกหลำย อำทิ ส ำนักงำนใหญ่ ส ำนักงำนสำขำ และศูนย์บริกำรลูกค้ำ (Customer Service Center) 
รวมถึงกำรพฒันำระบบกำรด ำเนินงำนรับเร่ืองร้องเรียนเพื่อรับฟังปัญหำของลกูค้ำและสำมำรถแก้ไขปัญหำได้ทนัที 
โดยบริษัทได้ปรับใช้ระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อคิดเห็นของลูกค้ำแบบครบวงจร (Closed Loop Feedback) ผ่ำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรสร้ำงควำมผูกพนัของลกูค้ำ (Customer Engagement Committee) ที่สำมำรถตรวจสอบ
และติดตำมกำรแก้ไขปัญหำหรือข้อร้องเรียนตลอดจนหำแนวทำงกำรป้องกันเพื่อให้เกิดกำรพฒันำและปรับปรุงกำร
บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่องรวดเร็ว (ส ำหรับกรมธรรม์ที่ไม่ต้องตรวจสขุภำพ) เป็นกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรสร้ำง
ควำมมัน่คงผ่ำนประกนัชีวิต ซึง่เป็นกำรช่วยเพิ่มช่องทำงกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงินของประชำชนมำกขึน้   
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นอกจำกนีบ้ริษัทยงัได้ขยำยพืน้ท่ีศูนย์บริกำรลกูค้ำ ในอำคำรส ำนกังำนใหญ่แห่งใหม่ และจดัท ำที่จอดรถส ำหรับ

ลกูค้ำเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ลกูค้ำที่เดินทำงมำติดต่อยงัศนูย์บริกำรลกูค้ำ ส ำนกังำนใหญ่วงศ์สว่ำง 
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การยกระดับงานบริการ 

การยกระดับช่องทางการให้บริการ 

  บริษัทได้ปรับปรุงและพฒันำกระบวนกำรให้บริกำรเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้ลกูค้ำมำกยิ่งขึน้ในกำรติดต่อ Call 

Center โดยกำรขยำยระยะเวลำกำรให้บริกำรเป็น 24 ชัว่โมง และยงัได้ท ำกำรติดตำมกำรท ำงำนอย่ำงใกล้ชิดโดยมี

กำรตัง้เป้ำหมำยในกำรควบคุมจ ำนวนสำยพลำดรับ (Abandoned Call) นอกจำกนีบ้ริษัทยงัได้ด ำเนินกำรติดตำม

ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรลกูค้ำเพื่อควบคมุคณุภำพของกำรให้บริกำรอยู่เสมอ 

  นอกจำกกำรติดต่อทำงโทรศพัท์แล้ว บริษัทก ำหนดให้มกีำรให้บริกำรลกูค้ำผ่ำนทำงช่องทำงอื่นๆ อีกมำกมำยไม่

ว่ำจะเป็นทำง ศนูย์บริกำรลกูค้ำ (Customer Service Center), แอปพลิเคชนับนโทรศพัท์มือถือ (Mobile 

Application), เว็บไซตข์องบริษทั, Facebook และ Line เพื่อให้กำรบริกำรมีควำมครอบคลมุและมีกำรให้บริกำรใน

มำตรฐำนเดียวกนั  ทัง้นีจ้ำกกำรผลกัดนักำรใช้งำนแอปพลิเคชนับนโทรศพัท์มือถือ โดยกำรเพิ่มฟังก์ชนักำรใช้งำนในปี

ที่ผ่ำนมำ ท ำให้สดัส่วนกำรใช้งำนแอปพลิเคชนับนโทรศพัท์มือถือค่อยๆ ขยบัเพิม่ขึน้ในแต่ละปี  
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การพัฒนาระบบโรงพยาบาลเครือข่าย Network Hospital 

  เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำที่หลำกหลำย บริษัทได้ร่วมกบัโรงพยำบำลชัน้น ำทัว่ประเทศจ ำนวน 300 

โรงพยำบำล เพื่อให้บริกำรลกูค้ำได้ครอบคลมุในทุกภูมิภำค พร้อมทัง้บริกำรพิเศษส ำหรับลกูค้ำของบริษัทหำกเข้ำไป

รับกำรรักษำที่โรงพยำบำลคู่สญัญำ เช่น กำรไม่ต้องส ำรองเงินค่ำรักษำพยำบำลเมื่อเข้ำรักษำที่โรงพยำบำลคู่สญัญำ 

เป็นต้น โดยบริษัทได้ท ำบนัทึกข้อตกลงกบัโรงพยำบำลต่ำงๆ เพื่อขยำยกำรบริกำรเหล่ำนี ้  

 

 
บมจ.กรุงเทพประกนัชีวิต กบัโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ร่วมลงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) เพือ่เพ่ิมความสะดวกสบาย

และมอบบริการดา้นสขุภาพทีมี่คณุภาพสูงแก่ลูกค้าผูเ้อาประกนั 
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นอกจำกนัน้ บริษัทยงัได้จดัให้มีกำรมอบรำงวลั BLA Smart Hospital Awards แก่โรงพยำบำลคู่สญัญำเป็นปีที่สอง เพื่อ

ร่วมกันยกระดับกำรบริกำรในด้ำนต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือกรมธรรม์ประกันสุขภำพของบริษัท  โดยรำงวัล BLA 

Smart Hospital Awards ในปี 2563 ได้มีกำรเพิ่มประเภทของรำงวลัเชิดชูเกียรติแก่โรงพยำบำลคู่สญัญำประกันสขุภำพ

ดีเด่น ท ำให้มีโรงพยำบำลที่ได้รับรำงวลัแบ่งเป็น 6 ประเภท รวมทัง้สิน้ 12 รำงวลั ตำมกำรประเมินด้ำนควำมร่วมมือ ของ

ผู้ เก่ียวข้องและจำกผู้ใช้บริกำรโรงพยำบำลในด้ำนต่ำงๆ   ได้แก่ 

รำงวลัดีเด่นด้ำนกำรจดักำรควำมเหมำะสมทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลสมิติเวช สขุมุวิท 

โรงพยำบำลพญำไท 2 

รำงวลัดีเด่นด้ำนควำมร่วมมือระดบัองค์กร โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์ 

โรงพยำบำลเวิลด์เมดิคอล 

รำงวลัดีเด่นด้ำนกำรให้บริกำรเคลม โรงพยำบำลรำมำธิบดี 

โรงพยำบำลกรุงเทพ 

รำงวลัดีเด่นด้ำนกำรบริหำรค่ำรักษำพยำบำล โรงพยำบำลมงกฎุวฒันะ 

โรงพยำบำลโอเวอร์บรุ๊ค 

รำงวลัดีเด่นด้ำนกำรให้บริกำรตรวจสขุภำพ โรงพยำบำลกรุงเทพ 

โรงพยำบำลขอนแก่น รำม 

รำงวลัดีเด่นด้ำนกำรให้บริกำรลกูค้ำ โรงพยำบำลบำงปะกอก 1 

โรงพยำบำลกรุงเทพ พิษณโุลก 
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การพัฒนาระบบให้บริการลูกค้ากลุ่มสุขภาพ 

บริษัทได้ร่วมมือกบับริษัทเจ้ำของเครือข่ำยกำรให้บริกำรควำมช่วยเหลือทัว่โลก ภำยใต้ชื่อโครงกำร BLA Every Care 
โดยลกูค้ำประกันสขุภำพสำมำรถได้รับบริกำรเสริมที่จ ำเป็นตลอด 24 ชัว่โมง ครอบคลมุทุกที่ทัว่โลก โดยในปี 2563 กำร
ให้บริกำรในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) บริษัทได้น ำระบบกำรให้บริกำร
ออนไลน์ต่ำงๆ มำเปิดให้บริกำรแก่ลกูค้ำและประชำชนทุกคน บริษัทได้ขยำยกำรบริกำร BLA Every Care ด้วยบริกำรพบ
แพทย์ออนไลน์ (Telemed Plus) ผ่ำนควำมร่วมมือกับเครือโรงพยำบำลพนัธมิตรทัว่ประเทศ  โดยไม่ต้องไปโรงพยำบำล 
ด้วยเทคโนโลยีกำรส่ือสำรแบบออนไลน์ พร้อมบริกำรจัดส่งยำทั่วประเทศ ลูกค้ำกรุงเทพประกันชีวิตที่มีประกันสุขภำพ
คุ้มครองผู้ ป่วยนอก (OPD) ทัง้แบบสำมัญและประกันกลุ่ม และมีประวัติกำรรักษำกับโรงพยำบำลที่เข้ำร่วมโครงกำร 
สำมำรถใช้บริกำรแพทย์ออนไลน์ และเรียกร้องสินไหม (ค่ำแพทย์ พยำบำล ยำ เวชภัณฑ์) ได้ตำมควำมคุ้มครองตำม
เงื่อนไขกรมธรรม์ 
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ท ำให้บริกำรท่ีลกูค้ำจะได้รับทัง้หมดภำยใต้โครงกำร BLA Every Care ประกอบด้วย 

• EveryCare Before บริกำรค ำแนะน ำด้ำนกำรแพทย์ทำงโทรศพัท์ ทัง้ภำยในประเทศไทยและเมื่ออยู่ต่ำงประเทศ 

• EveryCare Special บริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน (Medivac), ศูนย์บริกำรข้อมลูสขุภำพ (Health partner), บริกำร
พบแพทย์ออนไลน์ (Telemed Plus), บริกำรขอควำมเห็นท่ี 2 จำกแพทย์ผู้ เชี่ยวชำญ (2nd opinion) ด้ำนกระดกู
ข้อ กระดกูสนัหลงั โรคข้อและโรมำติซึม่ (บ ำรุงรำษฎร์), บริกำรเพิ่มวงเงินรักษำโรคมะเร็ง และ บริกำรส ำรองจ่ำย
กรณีจ ำเป็นต้องเข้ำรับกำรรักษำแบบผู้ ป่วยใน (IPD) ในต่ำงประเทศส ำหรับผู้ ถือกรมธรรม์ที่มีเงื่อนไขควำม
คุ้มครอง 

• EveryCare After บริกำรจดัเตรียมส่งผู้ เอำประกนัภยัเข้ำรักษำตวัในโรงพยำบำล และบริกำรประสำนงำนกำรหำ
ผู้ดแูลในระยะพกัฟืน้ 
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บริษัทมุ่งหมำยให้ผลิตภณัฑ์บ ำนำญ สขุภำพ และกำรบริกำรด้ำนสขุภำพ มีส่วนช่วยในกำรส่งเสริมคณุภำพชวีิต

และลดค่ำใช้จำ่ยส่วนตวัของผู้สงูวยั รวมทัง้แบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนสขุภำพของภำครัฐในระยะยำว 

 กรุงเทพประกนัชีวิตร่วมกบัโรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์มอบบริกำรด้ำนสขุภำพโครงกำร “2B Care Privilege” มอบกำร
ดูแลรักษำพยำบำลแบบรำคำแพคเกจและส่วนลดพิเศษ ส ำหรับผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอก พร้อมบริกำรรถรับส่งในกรุงเทพ 
ปริมณฑล กรณีเข้ำรับกำรผ่ำตดัเป็นผู้ ป่วย และกำรอพัเกรดห้องพกัส ำหรับผู้ ถือกรมธรรม์ BLA Prestige Health  ที่ส ำคญั
มอบมูลค่ำวงเงินกำรรักษำมะเร็งเพิ่มขึน้ 20% ส ำหรับผู้ ถือกรมธรรม์ บีแอลเอ แคนเซอร์ แม็กซ์ เมื่อเข้ำรับกำรรักษำที่
โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์ และสิทธิพิเศษกำรใช้ห้องรับรอง “นภำเล้ำจน์” และบริกำรลีมซูีนรับ-ส่ง   

 

 

ปี 2563 โครงการ BLA EveryCare มีลูกค้าท่ีสามารถใช้บริการ  มากกว่า 
60,000  คน ครอบคลุมลูกค้าในหลากหลายช่องทาง 
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การให้บริการด้านการบริการอื่นๆ  

นอกเหนือจำกกำรให้บริกำรทัง้หมดที่กล่ำวไปข้ำงต้นแล้ว บริษัทยงัมีกำรให้ข้อมลูด้ำนกำรติดต่อบริษัท เช่น กำร

ค้นหำสำขำของบริษัท หรือค้นหำโรงพยำบำลคู่สญัญำ ลกูค้ำสำมำรถใช้ช่องทำงดงักล่ำวในกำรค้นหำได้ทกุที่ทกุเวลำ 

นอกจำกนี ้ด้ำนเอกสำร บริษัทมีบริกำรดำวน์โหลดเอกสำรและแบบฟอร์มต่ำงๆ เข่น หนังสือรับรองกำรช ำระเบีย้ 

แบบฟอร์มขอเปล่ียนแปลงข้อมลูกรมธรรม์ เป็นต้น เพื่อควำมสะดวกในกำรท ำธุรกรรมต่ำงๆ อีกด้วย 

 

การสร้างความผูกพันกับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์  
  ในปี 2563 บริษัทได้จดัท ำโครงกำร Bridging Loan เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ เอำประกนัภยัที่มีกรมธรรม์ที่ครบก ำหนด
สญัญำภำยในปี 2563 สำมำรถซือ้กรมธรรม์ใหม่ โดยไม่ต้องจ่ำยเงินเพิ่ม มีระยะเวลำถึง 30 พฤศจิกำยน 2563  โดยผู้
เอำประกนัสำมำรถใช้สิทธ์ิกู้ยืมเงินตำมกรมธรรม์เดิม มำช ำระเบีย้ประกนัภยัครัง้แรกของกรมธรรม์ฉบบัใหม่ ได้รับกำร
ยกเว้นดอกเบีย้เงินกู้ตำมกรมธรรม์สงูสดุ 6 เดือนนบัจำกวนัท่ีเร่ิมท ำกำรกู้   ตำมเงื่อนไขที่บริษัทก ำหนด 
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 กรุงเทพประกันชีวิตได้จัดตัง้ BLA Happy Life Club ส ำหรับลูกค้ำและครอบครัว เพื่อช่วยให้ลูกค้ำมีควำมพึง

พอใจและเข้ำถึงกำรวำงแผนกำรเงินและสุขภำพได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ผ่ำนโครงกำรและกิจกรรมลูกค้ำต่ำงๆ ที่

ส่งเสริมควำมสขุของครอบครัว  ควำมรู้ทำงกำรเงิน และกำรมีสขุภำพท่ีดี  โดยในปี 2563 มีกิจกรรมและบริกำร ดงันี ้

• การส่งเสริมความรู้ทางการเงนิ :  กิจกรรมส่งเสริมควำมรู้ต่ำงๆ ที่บริษัทจดัขึน้ เช่น งำนมหกรรมกำรเงิน

ทั่วประเทศ  รวมทัง้กำรให้บริกำรด้ำนวำงแผนกำรเงินจำกตัวแทนและที่ปรึกษำทำงกำรเงินของบริษัท 

รวมทัง้กำรจดัท ำนิตยสำรควำมรู้เพื่อให้ลกูค้ำได้รับควำมรู้ด้ำนกำรเงินและด้ำนอื่นๆ 

• การส่งเสริมสุขภาพ :  บริษัทจดัให้มีโครงกำรตรวจสขุภำพประจ ำปีส ำหรับกลุ่มลกูค้ำที่มีคณุสมบตัิตำมที่

ก ำหนด กำรเปิดช่องสถำนี BLA Healthy Station เพื่อมอบสำระควำมรู้และบริกำรด้ำนสุขภำพต่ำงๆ   

รวมถึงกำรปรับปรุงโครงกำร BLA Every Care เพื่อเพิ่มบริกำรกำรดแูลด้ำนสขุภำพแก่ลกูค้ำ  

• บริการด้านสิทธิพิเศษและกิจกรรมขอบคุณลูกค้า (CRM) ลกูค้ำสำมำรถแลกรับสิทธ์ิได้ทุกท่ีทุกเวลำ 

และสำมำรถติดตำมข่ำวสำรกิจกรรมส ำหรับลกูค้ำที่บริษัทจดัเตรียมให้ หรือเลือกอ่ำนนิตยสำรออนไลน์ (E-

Magazine) รวมถึงบริกำรผู้ช่วยส่วนบุคคล (Personal Assistant) ที่ให้บริกำร 24 ชัว่โมง ซึ่งลกูค้ำสำมำรถ

กดเพื่อใช้บริกำรเหล่ำนีไ้ด้ทุกที่ทุกเวลำบนแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ BLA Happy Life และ Line 

Official Account 
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การปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบำทส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรด ำเนินธุรกิจและสร้ำงควำมได้เปรียบในเชิงกำรแข่งขัน 

บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยกำรปรับตัวเข้ำสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อพัฒนำด้ำนดิจิทัลผ่ำนกำรสร้ำง

แพลตฟอร์มดิจิทลัแบบครบวงจร ตลอดจนสร้ำงระบบนิเวศด้ำนกำรประกนัชีวิตเพื่อยกระดบักำรให้บริกำรประกนัชีวิตและ

กำรก้ำวสู่สงัคมไร้กระดำษในอนำคต 

เพื่อให้กำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้ในองค์กร สำมำรถตอบสนองกลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ ทัง้ในด้ำนกำรด ำเนินงำน และกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมลูในด้ำนต่ำงๆ เพื่อรองรับกำรเปล่ียนแปลงของภำวะ

แวดล้อมกำรประกอบธุรกิจและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงไป รวมถึงช่วยสนบัสนุนธุรกิจใหม่ๆ ท่ีจะเกิดขึน้ใน

อนำคต ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจสำมำรถแข่งชันและเติบโตได้อย่ำงยั่งยืน บริษัทจึงได้มีกำรวำงแผนกำรพัฒนำโครงสร้ำง

พืน้ฐำนด้ำนดิจิทัลเพื่อรองรับกลยุทธ์กำรด ำเนินงำนของบริษัททัง้ในระยะสัน้และในระยะยำว โดยมีระยะเวลำกำร

ด ำเนินกำรตำมแผนงำน 3 ปี ตัง้แต่ พ.ศ. 2562-2564 

แผนงำนด้ำนดิจิทัลนี ้แบ่งออกเป็น 7 ส่วน โดยเร่ิมตัง้แต่กำรวำงรำกฐำนของระบบงำนที่เก่ียวข้องไปจนถึงกำรพัฒนำ

บคุลำกรในองค์กร ได้แก่ 

1. การวางรากฐานระบบการจัดการข้อมูล ซึ่งเป็นกำรพฒันำระบบคลงัข้อมลู และเคร่ืองมือที่ใช้จดักำรรูปแบบ

รวมถึงกำรรับ-ส่งข้อมูลที่ เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ เพื่อรองรับกำรท ำงำนในเชิงวิเครำะห์ (Data 

Management Foundation) 

2. ติดตาม และวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อน ำมำพัฒนำปรับปรุงระบบและ

รูปแบบกำรแสดงผลที่สอดคล้องและรองรับกบัควำมต้องกำรของผู้ ใช้งำน (Tracking Online Data) 

3. วางกลยุทธ์การตลาดแบบเฉพาะเจาะจง โดยวิเคราะห์จากเส้นทางของผู้บริโภค เพื่อสำมำรถน ำเสนอ

ข้อมลูต่ำงๆ  ที่ตรงกบัควำมสนใจ และมอบประสบกำรณ์ที่ดีให้แก่ลกูค้ำและผู้มุ่งหวงั (Personalized Customer 

Journey) 

4. น าปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้ในระบบงาน เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์ประเมินผลข้อมลู ตลอดจนช่วยรองรับงำน

ด้ำนกำรบริกำร (AI Projects for Backend) 

5. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานในองค์กรอย่างมีกลยุทธ์ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ำช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ 

รวมถึงกำรอบรมบุคลำกรในองค์กรเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและเสริมทักษะกำรท ำงำนในรูปแบบใหม่ (Digital 

Transformation and AI Training) 

6. สร้างทีมงานที่มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้ข้อมูลในเชิงวิเคราะห์ เพื่อพัฒนำและขับเคล่ือน

เทคโนโลยีในองค์กร (Build an In-house Team) 

7. พัฒนากลยุทธ์การด าเนินงานของบริษัทโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยรองรับ ตลอดจนกำรส่ือสำรที่เป็นไปใน

ทิศทำงเดียวกนัทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร เพื่อกำรขบัเคล่ือนอย่ำงมีประสิทธิภำพ (Develop an AI Strategy 

and Develop Internal and External Communications) 
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ในปี 2563 บริษัทได้มีกำรเตรียมงำนในส่วนของโครงสร้ำงระบบ เพื่อวำงโครงสร้ำงและพฒันำระบบกำรท ำงำนดิจิทลั

ที่เชื่อมโยงกนั ผ่ำนหลำกหลำกโครงกำร ได้แก่  

การพัฒนาระบบการท างานภายในองค์กร 

บริษัทมีควำมมุ่งมั่นที่จะพัฒนำระบบกำรท ำงำนภำยในองค์กรโดยมุ่งเน้นกำรลดควำมสูญเสีย ลดขัน้ตอนหรือ

กระบวนกำรท ำงำนที่ไม่จ ำเป็น และท ำเทคโนโลยีเช่น กำรท ำกระบวนกำรอย่ำงอตัโนมัติด้วยหุ่นยนต์ซอฟต์แวร์ Robotic 

Process Automation (RPA), ระบบที่สำมำรถเรียนรู้ได้จำกตวัอย่ำงด้วยตนเอง Machine Learning, กำรน ำคอมพิวเตอร์

มำควบคุมกำรท ำงำน Automation system มำประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดบัประสิทธิภำพของกระบวนกำรท ำงำนให้ดียิ่งขึน้ 

สำมำรถน ำเสนอผลิตภณัฑ์ และบริกำรให้แก่ลกูค้ำได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โดยตัง้เป้ำจะเป็นองค์กรที่มุ่งสร้ำงคณุค่ำโดย

ขจดัควำมสญูเปล่ำ (Lean Organization) อย่ำงเต็มตวัภำยในปี 2567 

การสร้างกระบวนการให้บริการแบบไร้กระดาษ 

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่มีระบบที่สำมำรถให้บริกำรด้ำนกรมธรรม์แก่ลูกค้ำแบบไร้กระดำษ 100% ภำยในปี 2564 

และมีแผนงำนระยะยำวในกำรรณรงค์ให้ทัง้ลกูค้ำและตวัแทนเพิ่มกำรใช้งำนระบดงักล่ำวเพื่อมุ่งสู่กำรงดใช้กระดำษโดย

สมบรูณ์ 

 

ปัจจบุนัระบบที่รองรับแล้ว คือ 

- บริษัทมีระบบบริกำรออนไลน์ที่สนบัสนุนให้ตวัแทนจดัท ำใบเสนอขำย ใบค ำขอ ไปจนถึงกระบวนกำร

รับช ำระเงินออนไลน์ผ่ำนแพลตฟอร์ม Smart App ซึง่สำมำรถลดกำรใช้กระดำษได้มำกถึง 10 แผ่น ต่อ

กำรจดัท ำใบค ำขอ 1 ครัง้ โดยในปีที่ผ่ำนมำ ตวัแทนจดัท ำใบค ำขอผ่ำน Smart App สงูถึง 59%  
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- บริษัทมีบริกำรรับกรมธรรม์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Policy) ลูกค้ำสำมำรถเลือกรับกรมธรรม์

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนอีเมลส่วนตัวได้ ซึ่งสำมำรถลดกำรใช้กระดำษได้สูงสุดถึง 50 แผ่น ต่อ

กรมธรรม์ 1 เล่ม โดยในปีที่ผ่ำนมำ มีลกูค้ำที่ขอรับกรมธรรม์แบบอิเล็กทรอนิกส์ 1%  

- บริกำรเปล่ียนแปลงข้อมลูกรมธรรม์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Pos) ลกูค้ำสำมำรถด ำเนินกำรเปล่ียนแปลง

ข้อมลูกรมธรรม์ผ่ำนแอปพลิเคชนับนโทรศพัท์มือถือ BLA Happy Life และเว็บไซต์ Smart Customer 

ซึง่สำมำรถลดกำรใช้กระดำษได้ 1-2 แผ่น ต่อกำรท ำธุรกรรม 1 ครัง้ โดยในปีที่ผ่ำนมำมีลกูค้ำใช้บริกำร 

9.6%  

- บริกำรเรียกร้องสินไหมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Claim) ลกูค้ำสำมำรถด ำเนินกำรเรียกร้องสินไหมผ่ำน

แอปพลิเคชนับนโทรศพัท์มือถือ BLA Happy Life และเว็บไซต์ Smart Customer ซึง่สำมำรถลดกำรใช้

กระดำษได้ 1-3 แผ่น ต่อกำรท ำธุรกรรม 1 ครัง้ โดยในปีที่ผ่ำนมำมีลกูค้ำที่ใช้บริกำร 1.3%  

- บริกำรรับใบเสร็จรับเงินเบีย้ประกันภัยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Receipt) ลูกค้ำสำมำรถเลือกรับ

ใบเสร็จรับเงินเบีย้ประกนัภยัรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนอีเมลส่วนตวั ซึง่สำมำรถลดกำรใช้กระดำษได้ 1 

แผ่นต่อรำยกำร โดยในปีที่ผ่ำนมำมีลกูค้ำที่ใช้บริกำร 1.7%  

บริการ จ านวนการใช้บริการ เป้าหมายปี 2564 

ใบค ำขอออนไลน์ (Smart App) 59.0% 85.0% 

บริกำรรับกรมธรรม์รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Policy)  1.0% 5.0% 

บริกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลกรมธรรม์แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(E-Pos) 

9.6% 12.0% 

บริกำรเรียกร้องสินไหมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Claim) 1.3% 2.0% 

บ ริกำร รับใบ เส ร็จ รับ เ งิ น เบี ย้ ประกันภัย รูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Receipt) 

1.7% 5.0% 

 

ภำยในปี 2564 บริษัทจะพัฒนำระบบเพื่อเพิ่มกำรให้บริกำรผ่ำนช่องทำง

ออนไลน์ให้ครอบคลมุถึงบริกำรดงันี ้

• บริกำรกู้กรมธรรม์รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Loan) 

• บริกำรใบแจ้งเตือนกำรช ำระเบีย้แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Notice) 

• บริกำรบนัทึกสลกัหลงัแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Endorse) 

• บริกำรจดหมำยแจ้งสถำนะกรมธรรม์ (E-Letter) 

 

โดยบริษัทได้ก ำหนดเป้ำหมำยระยะยำวที่จะรณรงคใ์ห้เกดิกำรท ำธุรกรรมประกนัชวีิตแบบไร้กระดำษให้ได้ 100% 
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การสร้างเคร่ืองมือสนับสนุนด้านความม่ังคั่งและสุขภาพให้กับลูกค้า 

บริษัทต้องกำรยกระดบักำรให้บริกำรด้ำนวำงแผนทำงกำรเงินของลกูค้ำผ่ำน Financial Health Check Platform โดย

ลกูค้ำสำมำรถกรอกข้อมลู รำยได้ ค่ำใช้จ่ำย วำงแผนกำรออมเงินเพื่อกำรเกษียณ วำงแผนเพื่อค่ำจ่ำยทำงกำรศึกษำ และ

เฟ้นหำผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต  ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบคู่กำรลงทุน รวมถึงควำมคุ้มครองสุขภำพ ที่เหมำะสม ผ่ำน

เคร่ืองมืออ ำนวยควำมสะดวกดงักล่ำว  

ในด้ำนสุขภำพบริษัทได้เปิดตัวแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ BLA Healthy Life ในปี 2563 โดยน ำระบบมำเพิ่ม

มลูค่ำให้แก่ผลิตภณัฑ์ ลกูค้ำที่ซือ้ควำมคุ้มครองบีแอลเอ สมำร์ท ซีไอ จะสำมำรถเข้ำใช้งำนแอปพลิเคชนับนโทรศพัท์มือถือ

นีไ้ด้ โดยแอปพลิเคชนันีจ้ะสำมำรถนบัก้ำวเดิน  และค ำนวณอำยทุี่แท้จริงของร่ำงกำย (Biological Age) น ำผลมำค ำนวณ

เป็นคะแนน และสำมำรถแลกสิทธิพิเศษต่ำงๆ หรือแลกส่วนลดเบีย้ประกนัภยัได้ 

 

การบริหารจัดการข้อมูลของบริษัท 

นอกเหนือจำกกำรให้บริกำรผ่ำนช่องทำงดิจิทลัที่ลกูค้ำสำมำรถด ำเนินกำรด้ำนธุรกรรมต่ำงๆ ด้วยตนเองแล้ว บริษัทได้

ด ำเนินกำรติดตัง้คลงัข้อมลู (Data Warehouse) พร้อมทัง้เพิ่มเติมและแก้ไขข้อมลูในฐำนข้อมลูให้เป็นข้อมลูที่ถกูต้องและ

เป็นปัจจบุนัเพื่อให้หน่วยงำนต่ำงๆสำมำรถดงึข้อมลูไปใช้ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว โดยได้มีกำรวิเครำะห์ข้อมลูของลกูค้ำเพื่อ

น ำเสนอแบบประกันที่เหมำะสมผ่ำนโครงกำร Existing Customer Management (ECM) ในปีที่ผ่ำนมำมีลูกค้ำให้ควำม

สนใจซือ้ผลิตภณัฑ์กรุงเทพประกนัชีวิตอีกครัง้กว่ำ 600 ล้ำนบำท  

ในปี 2562 บริษัทผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน ISO/IEC 27001:2013 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัย

สำรสนเทศ หรือ Information Security Management System เป็นครัง้ที่ 2 ซึ่งครอบคลมุในเร่ืองของกำรบริหำรงำนและ

กำรด ำเนินงำนของศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์ส ำรอง กำรพัฒนำซอฟต์แวร์ในธุรกิจประกันชีวิต กำร

ด ำเนินงำนของสำยประกนัชีวิตและประกนักลุ่ม กำรด ำเนินงำนของสำขำทัว่ประเทศ ให้มีควำมปลอดภยัด้ำนกำรจดัเก็บ

ระบบฐำนข้อมลู และกำรปกป้องข้อมลูของลกูค้ำจำกภยัคกุคำมทำงโลกไซเบอร์ 
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ในปี 2563 บริษัทมีควำมมุ่งหมำยให้ลกูค้ำมัน่ใจในระบบกำรให้บริกำรออนไลน์มำกยิ่งขึน้ โดยบริษัทได้พฒันำระบบ

กำรพิสูจน์ตัวตนลูกค้ำแบบใหม่ และประสบควำมส ำเร็จในกำรร่วมทดสอบระบบพิสูจน์ตัวตนของลูกค้ำด้วยวิธีทำง

อิเล็กทรอนิกส์กับธนำคำรแห่งประเทศไทย ธนำคำรพำณิชย์ และหน่วยงำนภำครัฐที่เก่ียวข้องภำยใต้โครงกำร National 

Digital ID เพื่อยกระดับมำตรฐำนในกำรพิสูจน์ตัวตนหรือตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้ำที่ใช้บริกำรกับ

สถำบนักำรเงินหรือหน่วยงำนภำครัฐ และช่วยลดขัน้ตอนกำรเดินเอกสำรของลกูค้ำในกำรขอใช้บริกำรกับสถำบนักำรเงิน 

ซึง่ท ำให้สถำบนักำรเงินมีแหล่งข้อมลูที่น่ำเชื่อถือเพื่อน ำมำใช้ในกำรพิสจูน์ตวัตนลกูค้ำให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

 

การสร้างทักษะแห่งอนาคตสู่ ยุค  Digital Culture /Big Idea/ BLAST/ Design Thinking 

กำรก้ำวเข้ำสู่ยุคดิจิทัลจ ำเป็นต้องผลักดันให้พนักงำนและตัวแทนตื่นตัวด้ำนนวัตกรรม ในปีที่ผ่ำนมำ บริษัท

เห็นชอบให้แต่งตัง้ BLA Synergy Team หรืออีกชื่อหนึ่งว่ำ BLAST โดยเป็นทีมที่รวบรวมคนรุ่นใหม่ในบริษัท และเปิด

โอกำสให้ริเร่ิมสร้ำงสรรค์ ปรับปรุง เปล่ียนแปลงกำรท ำงำนในองค์กร และกำรให้บริกำรลกูค้ำ ตวัแทน รวมถึงคู่ค้ำได้อย่ำง

มีประสิทธิภำพยิ่งขึน้ BLAST ประกอบไปด้วยพนักงำนจำกหลำกหลำยหน่วยงำน จึงท ำให้สมำชิกในแต่ละทีมมี

แนวควำมคิด ควำมเชี่ยวชำญในสำยงำน และทกัษะที่แตกต่ำงกนั แต่ควำมแตกต่ำงเหล่ำนีช้่วยเสริมให้ BLAST สำมำรถ

ร่วมกันวิเครำะห์ และริเร่ิมโครงกำรที่จะสร้ำงควำมเปล่ียนแปลงที่ก่อให้เกิดพลงัควำมคิด และผลกระทบเชิงบวกในบริษัท

ได้เป็นอย่ำงดี  

หนึ่งในโครงกำรที่สร้ำงสรรค์โดย BLAST คือ กำรประกวดแข่งขัน Big Idea ซึ่งเปิดโอกำสให้พนักงำนเข้ำร่วมกำร

แข่งขนัเพื่อน ำเสนอแนวคิดของตนผ่ำนกระบวนกำรดงันี ้

1. ค้นหำปัญหำที่พบในกำรท ำงำนหรือในองค์กรไม่ว่ำจะเป็นปัญหำเล็กหรือใหญ่ 

2. วิเครำะห์ถึงปัญหำที่พบ 

3. น ำเสนอโครงกำรโดยชีแ้จงถึงวิธีกำรในกำรแก้ปัญหำ และน ำนวตักรรมเข้ำมำปรับใช้  

ส ำหรับไอเดียที่ชนะกำรประกวด 5 ล ำดบัแรก จะได้น ำไปพฒันำเป็นโครงกำรในบริษัท ซึง่ได้แก่ 

1. โครงกำรจดัท ำ Data book และ Agent tool จำก Big data เพื่อช่วยเตือนกำรทจุริตเก่ียวกบักำรเรียกร้องสินไหม 

2. โครงกำรเพิ่มควำมผูกพันของพนักงำนโดยใช้ Wearable device เพื่อติดตำมข้อมูลด้ำนสุขภำพของพนักงำน 

รวมถึงภำวะควำมเครียดที่อำจเกิดจำกกำรท ำงำน 

3. โครงกำร Health care platform เพื่อช่วยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ลูกค้ำในกำรหำสถำนพยำบำลและบุคลำกร

ทำงกำรแพทย์ที่เหมำะสม  

4. โครงกำรแจ้งยืนยนักำรรับกรมธรรม์ผ่ำนแอปพลิเคชนับนโทรศพัท์มือถือ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกของลกูค้ำ และ

ลดขัน้ตอนกำรท ำงำนของพนกังำน รวมถึงลดกำรใช้ทรัพยำกรกระดำษ และค่ำขนส่ง  

5. โครงกำร BLA Chanel กำรส่ือสำรผ่ำน Youtube Chanel และ Facebook เพื่อให้ประชำชนเข้ำถึงกำรประกัน

ชีวิต และตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรท ำประกนัชีวิต อีกทัง้เป็นแหล่งรวมข้อมลูไลฟ์สไตล์ (Life style) ต่ำงๆ  
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ในปี 2563 ทีม BLAST ได้ร่วมมอืกบัฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบคุคล และศนูย์บริกำร

กำรแพทย์ น ำโครงกำรท่ีชนะกำรประกวด Big Idea ล ำดบัท่ี 2 “โครงกำรเพิ่มควำมผกูพนั

ของพนกังำนโดยใช้ Wearable device” ไปต่อยอดเป็น กจิกรรม BLA Healthy Life 

Challenge เพื่อสนบัสนนุกำรดแูลสขุภำพของพนกังำน โดยกำรแข่งขนัประกอบไปด้วย

กิจกรรมกำรเดิน (โดยใช้แอปพลิเคชนับนโทรศพัท์มือถือ BLA Healthy Life เชื่อมกบั

อปุกรณ์เชื่อมต่อส ำหรับนบัก้ำวเดิน) กิจกรรมลดน ำ้หนกั กิจกรรมค ำนวณแคลอร่ีจำกเมน ู

และกิจกรรมแขง่เต้น Just dance มีพนกังำนสนใจร่วมเข้ำแข่งขนั 113 คน ของรำงวลั

มลูค่ำรวม 40,000 บำท นบัว่ำเป็นกิจกรรมที่สนบัสนนุกำรดแูลสขุภำพของพนกังำนโดย

ตลอดกำรแขง่ขนั 13 สปัดำห์ พนกังำนสะสมก้ำวเดินสงูถึง 12,000 ก้ำวต่อสปัดำห์ และมี

ค่ำดชันีมวลกำย (BMI) ลดลงสงูสดุ 18%  อีกทัง้เป็นกำรสร้ำงควำมผกูพนัต่อองค์กรของพนกังำน  

 

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพส าหรับผู้บริหารทุกระดับ เพื่อกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 

ควำมต้องกำรและพฤติกรรมของลูกค้ำในปัจจุบันสำมำรถปรับเปล่ียนได้อย่ำงรวดเร็ว บริษัทจึงมุ่งปลูกฝังให้

พนักงำนเข้ำใจปัญหำและควำมต้องกำรที่แท้จริงของลูกค้ำ โดยไม่ยึดติดกับตัวผลิตภัณฑ์หรือบริกำร เพื่อเสริมสร้ำง

กระบวนกำรท ำงำนรูปแบบใหม่ให้มีประสิทธิภำพ และสำมำรถน ำเสนอผลิตภณัฑ์และบริกำรที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำร

ของลกูค้ำอย่ำงแท้จริง ด้วยเหตนุี ้บริษัทจึงออกแบบหลกัสตูรฝึกอบรมกระบวนกำรคิดเชงิออกแบบให้กบัพนกังำนทกุระดบั 

โดยปลูกฝังกระบวนกำรคิดดงักล่ำวตัง้แต่ภำพรวมที่เร่ิมจำกกำรท ำควำมเข้ำใจลูกค้ำอย่ำงลึกซึง้  กำรค้นหำไอเดียและ

แนวคิดเพื่อน ำไปทดลอง กำรท ำตวัเป็นต้นแบบและกำรทดสอบไอเดีย โดยบริษัทเชื่อว่ำกระบวนกำรคิดเชิงออกแบบจะ

ช่วยผลกัดนัให้พนกังำนมีแนวคิดริเร่ิมที่จะน ำไปสู่นวตักรรมที่จะช่วยพฒันำกำรด ำเนินงำนภำยในอนำคตให้ดียิ่งขึน้ 
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บริษัท 

ที่มีช่องทางการขาย 

ที่ครอบคลุมและมีคุณภาพ 
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การสร้างความสมดุลของรายได้จากช่องทางต่าง 

 

เพื่อให้บริษัทสำมำรถเติบโตได้อย่ำงยัง่ยืนบริษัทตระหนกัถึงควำมจ ำเป็นในกำรขยำยฐำนลกูค้ำและเสริมสร้ำงควำมสมดลุ

ของเบีย้ประกนัภยัรับจำกช่องทำงต่ำงๆ นอกเหนือจำกรำยได้หลกั ที่มำจำกช่องทำงธนำคำรแล้ว    บริษัทได้ส่งเสริมให้มี

กำรเพิม่ปริมำณของตวัแทนประกนัชีวติและท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอย่ำงต่อเนื่อง และด ำเนินกำรขยำยช่องทำงกำรขำยผ่ำน

พนัธมิตรทำงกำรค้ำใหม่ๆ รวมถงึปรับปรุงสินค้ำ ขัน้ตอน และกระบวนกำรขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์เพื่อให้ลกูค้ำเข้ำถงึกำร

ท ำประกนัชวีิตที่งำ่ยและสะดวกยิ่งขึน้ ทัง้นี ้ บริษัทได้วำงกลยทุธ์ในระยะยำวเพื่อปรับสดัส่วนชอ่งทำงขำยใหมใ่ห้มคีวำม

สมดลุ เพื่อลดควำมเส่ียงในกำรพึ่งพำช่องทำงใดช่องทำงหน่ึงมำกเกินไป โดยมเีป้ำหมำยระยะยำวทีจ่ะท ำให้รำยได้จำก

ช่องทำงธนำคำร ตวัแทน และชอ่งทำงอื่นๆ มีสดัส่วนเทำ่กบั 40:40:20  ซึง่ในปี 2563 บริษัทมีเบีย้ประกนัภยัรับรวมจำก

ช่องทำงธนำคำร ตวัแทน และช่องทำงอื่นๆ ในสดัส่วน 55:39:6  ตำมล ำดบั 
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ช่องทางธนาคาร (Bancassurance) 

บริษัทมุ่งเน้นไปที่กำรรักษำควำมสัมพันธ์กับช่องทำงธนำคำร รับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อน ำมำปรับปรุง

ผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทได้มีกำรออกแบบพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ช่วย

ตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำในช่องทำงธนำคำรที่ตรงจุดมำกขึน้ เช่น ผลิตภณัฑ์เกนเฟิสต์ 650 (Gain First  650) 

ผลิตภณัฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ที่สมคัรง่ำย ไม่ต้องตรวจและตอบค ำถำมสขุภำพ ช ำระเบีย้เพียง 6 ปี แต่คุ้มครอง

นำนถึง 14 ปี ให้ผลประโยชน์เงินคืนตลอดสญัญำสงู อีกทัง้มีโอกำสได้รับเงินปันผลจำกกำรลงทุนโดยบริษัท และสำมำรถ

ใช้หกัลดหย่อนภำษีเงินได้สงูสุดตำมที่กฎหมำยก ำหนด เกนเฟิสต์ 650 (Gain First  650) จึงเป็นหนึ่งในผลิตภณัฑ์ใหม่ที่

บริษัทพฒันำขึน้เพื่อตอบโจทย์ควำมต้องกำรออมเงินพร้อมสร้ำงควำมมัน่คงในกำรคุ้มครองชีวิตของผู้บริโภค 

 

 
 

ช่องทางตัวแทน (Agency) 

การพัฒนาจ านวนและศักยภาพของตัวแทนประกันชีวิต 

เพื่อให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยสร้ำงควำมสมดุลของเบีย้ประกันภัยรับ บริษัทจึงเดินหน้ำพฒันำตัวแทนประกันชีวิต เพื่อ

ยกระดบัคุณภำพชีวิต ด้วยกำรสนบัสนุนกำรพฒันำตวัแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษำทำงกำรเงินตำมเส้นทำงอำชีพผ่ำน

โครงกำร กรุงเทพประกันชีวิต สมำร์ท โปรแกรม (Bangkok Life Smart Program) ซึ่งบริษัทเร่ิมด ำเนินโครงกำรมำตัง้แต่ปี 

2563 ปัจจุบนักรุงเทพประกันชีวิตมีจ ำนวนรวมตวัแทนประกันชีวิตทัง้สิน้มำกกว่ำ10,000 คน บริษัทมุ่งเน้นสร้ำงตัวแทน

คุณภำพ และที่ปรึกษำทำงกำรเงินระดบัมืออำชีพ โดยตัง้เป้ำในปี 2564 คำดว่ำจะสำมำรถสร้ำงตวัแทนประกนัชีวิตและท่ี

ปรึกษำทำงกำรเงินที่มีคุณภำพได้ 4,000 คน และยกระดับกำรพัฒนำคุณภำพทีมงำนขำยอย่ำงมัน่คงและยั่งยืนไปกับ

กรุงเทพประกันชีวิต โดยโครงกำรกรุงเทพประกันชีวิต สมำร์ท โปรแกรมเปิดโอกำสในกำรเลือกเส้นทำงอำชีพที่เหมำะสม

กบัตนเอง 3 เส้นทำง ได้แก่ 
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1. Smart Agent (SA) เหมำะส ำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องกำรประสบควำมส ำเร็จในอำชีพ ต้องกำรเวลำ รำยได้ และ

ควำมก้ำวหน้ำ 

 2. Smart FA (SFA) เหมำะส ำหรับผู้ที่สนใจเร่ืองกำรเงินกำรลงทุน กำรวำงแผนกำรเงินหรือเป็นตวัแทนประกนั

ชีวิต มุ่งมัน่สู่กำรเป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงินมืออำชีพ 

3. Smart Leader (SL) เหมำะส ำหรับผู้ที่ต้องกำรประสบควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงทีมงำนขำยเพื่อสร้ำงควำม

มัน่คงและยัง่ยืน มุ่งสู่กำรเป็นเจ้ำของธุรกิจด้วยตนเอง โดยจุดเด่นของโครงกำรนีค้ือเป็นโครงกำรพัฒนำผู้บริหำรรุ่นใหม่

แห่งเดียวที่มีแผนรับรองรำยได้ที่แน่นอนตลอดระยะเวลำโครงกำร 12 เดือน 

 

บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรสรรหำ คัดเลือก และพัฒนำตัวแทนประกันชีวิต เพื่อให้มีควำมยั่งยืนในวิชำชีพ มี

มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับทัง้ในประเทศและระดบัสำกล โดยในปี 2563 ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษำทำงกำรเงินของ

บริษัท ได้รับรำงวลัและคณุวฒุิด้ำนต่ำงๆ ดงันี ้

จ ำนวน MDRT 109 คน 
จ ำนวน CFP/AFPT 119 คน 

จ ำนวน TNQA 165 คน 

จ ำนวน IQA 187คน จ ำนวน IP/IC 1,364 คน 
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นอกจำกนัน้ ภำยใต้บริบทกำรด ำเนินธุรกิจที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ำมำมีบทบำทในกำรด ำเนินงำนของ

บริษัทอย่ำงมีนยัส ำคญั และส่งผลต่อควำมต้องกำรและไลฟ์สไตล์(Life style) ใหม่ของตวัแทนประกันชีวิตบริษัทจึงได้น ำ

เทคโนโลยีเข้ำมำช่วยสนบัสนุนกำรท ำงำนของตวัแทนประกันชีวิตในด้ำนกำรจดัเก็บและกำรน ำเสนอข้อมลูต่อลกูค้ำ กำร

เข้ำร่วมอบรมสัมมนำ และกำรรับรู้ข่ำวสำรที่ง่ำยต่อกำรเข้ำถึงมำกขึน้ เพื่อประโยชน์ในกำรเสริมควำมรู้และกำรพฒันำ

ทักษะกำรให้บริกำรเชิงลึก ผ่ำนแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ BLA Station และ เว็บไซต์ BLA Smart Agent ซึ่งเป็น

ระบบดิจิทลัที่ถกูเพิ่มฟังก์ชัน่ให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตวัแทนอย่ำงต่อเนื่อง  

 

ช่องทางออนไลน์ (Online Platform) 

บริษัทเชื่อว่ำเทคโนโลยีดิจิทลั และนวตักรรมมีบทบำทส ำคญัในกำรเข้ำถึงลกูค้ำและช่วยส่งเสริมกำรเข้ำถึงบริกำรทำง

ประกันชีวิตที่ง่ำยและสะดวกมำกขึน้ และสร้ำงกำรเติบโตให้ทัง้แก่บริษัทและระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยบริษัทจึงได้

พฒันำช่องทำงขำยออนไลน์ (ระบบ Smart Insured) เพื่อน ำเสนอผลิตภณัฑ์ที่ตอบควำมต้องกำรของคนรุ่นใหม่ อำทิ แบบ

ประกันสะสมทรัพย์เพื่อกำรใช้สิทธิลดหย่อนทำงภำษี และแบบประกันคุ้มครองโรคร้ำยแรง  ท ำให้สำมำรถตัดสินใจท ำ

ประกันด้วยตนเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รองรับพฤติกรรมผู้ บริโภคที่เปล่ียนแปลงไป บริษัทได้มีกำรพัฒนำปรับปรุง

กระบวนกำรซือ้ประกนัออนไลน์อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ลกูค้ำมีควำมสะดวกมำกยิ่งขึน้ มีกระบวนกำรตรวจสอบยืนยนัตวัตน

ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) ที่น่ำเชื่อถือ รวมถึงกำรพฒันำปรับปรุงให้ลกูค้ำได้รับประสบกำรณ์กำรใช้งำนที่ดีและรองรับ

กำรเข้ำถึงได้ด้วยอปุกรณ์ที่หลำกหลำย เช่น สมำร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นต้น 

ในปี 2563 รำยได้จำกกำรขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์ของบริษัทเติบโตถึง 65% บริษัทมีควำมมุ่งมัน่ที่จะพฒันำแพลต

ฟอมร์กำรขำยออนไลน์ของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมกำรเข้ำถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัท และสร้ำงประสบกำรณ์ที่ดี

ที่สดุให้แก่ลกูค้ำ ควบคู่ไปกบักำรพฒันำผลิตภณัฑ์ที่ตอบโจทย์ทกุควำมต้องกำรของลกูค้ำแต่ละกลุ่ม 
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ช่องทางคู่ค้าและพันธมิตร (Partnership) 

เพื่อยกระดับศักยภำพและขีดควำมสำมำรถขององค์กร บริษัทได้สร้ำงพันธมิตรและเครือข่ำยควำมร่วมมือกับ

หน่วยงำนภำยนอกอย่ำงต่อเนื่อง โดยมุ่งหวงัว่ำควำมร่วมมือดงักล่ำวจะสำมำรถเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

และช่องทำงในกำรเข้ำถึงลูกค้ำกลุ่มใหม่ได้โดยตรง โดยในปี 2563 ที่ผ่ำนมำ บริษัทสำมำรถขยำยควำมร่วมมือกับ

พนัธมิตรทำงธุรกิจรำยใหม่ๆได้ทัง้หมด 5 บริษัท  

 

ช่องทางอื่นๆ (Other) 

บริษัทมีช่องทำงกำรขำยผ่ำนโทรศัพท์ (Tele sales) พร้อมผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบเฉพำะส ำหรับช่องทำงเพื่อให้

ตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำกลุ่ม Tele sales ซึ่งรำยได้จำกช่องทำง Tele มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษัทให้

ควำมส ำคญัด้ำนกำรเพิ่ม Lead จำกช่องทำงออนไลน์ พร้อมกบัสร้ำงพนัธมิตรด้ำนข้อมลูเพื่อขยำยฐำนลกูค้ำอย่ำงต่อเนือ่ง 

นอกจำกนีบ้ริษัทยงัได้ขยำยช่องทำงกำรขำยส ำหรับลกูค้ำประกนักลุ่ม ทัง้ผลิตภณัฑ์ประกนัส ำหรับเป็นสวสัดิกำร

แก่พนักงำนบริษัท และยังได้พฒันำแบบประกันโรคร้ำยแรงแบบกลุ่มที่ขำยตรงให้กับกลุ่มลูกค้ำประกันกลุ่มท ำให้มีเบีย้

ประกนัภยัที่ต ่ำลงจำกกำรท่ีไม่ต้องมีต้นทุนด้ำนกำรขำย  อีกทัง้บริษัทได้น ำควำมเชี่ยวชำญในเร่ืองกำรบริหำรจดักำรเคลม

มำต่อยอดเป็นธุรกิจให้บริกำรบริหำรธุรกรรมของลกูค้ำประกนักลุ่ม เพื่อเพิ่มรำยได้ด้ำนบริหำรจดักำร (Management Fee) 

ให้แก่บริษัทอีกด้วย 
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องค์กร 

ที่ให้ความส าคัญ 

กับการลงทุนอย่างยั่งยืน 
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การลงทุนอย่างยั่ งยืน 

 

กำรลงทุนอย่ำงยั่งยืน คือกำรลงทุนโดยพิจำรณำผลกระทบรอบด้ำน ซึ่งนอกจำกจะค ำนึงถึงผลตอบแทนที่จะ

ได้รับ และ  ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของธรุกิจแล้ว ยงัต้องค ำนึงถึงผลกระทบด้ำน สงัคม ส่ิงแวดล้อม และธรรมำภิบำล

ที่ดีด้วย โดยท้ำยที่สุดปัจจยัเหล่ำนีก้็จะส่งผลให้บริษัทสำมำรถเติบโตอย่ำงยัง่ยืน ปัจจุบันนักลงทุนโดยเฉพำะนักลงทุน

สถำบนัและนกัลงทนุต่ำงประเทศให้ควำมส ำคญักบักำรลงทนุในบริษัทที่มีแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจที่น่ำเชื่อถือและเป็นไป

เพื่อควำมยัง่ยืนทัง้ของกิจกำรและสงัคมโดยรวมมำกขึน้ โดยคำดหวงัว่ำบริษัทท่ีลงทุนไปนัน้จะสำมำรถด ำเนินธุรกิจและมี

ผลก ำไรอย่ำงยัง่ยืน มีธรรมำภิบำล และมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมและพัฒนำสังคม ตลอดจนสำมำรถสร้ำงผลตอบแทน

ทำงกำรลงทนุได้อย่ำงเหมำะสมในระยะยำว 

ส ำหรับกำรลงทนุของบริษัทซึง่ด ำเนินธุรกิจประกันชีวิต มีกำรลงทนุโดยน ำเงินท่ีได้รับจำกผู้ ถือกรมธรรม์ไปลงทุน

อย่ำงเหมำะสมเพื่อให้ได้ผลตอบแทนท่ีสอดคล้องกับภำระผลประโยชน์ที่จะต้องจ่ำยคืนให้ผู้ ถือกรมธรรม์ในอนำคต บริษัท

ประกนัชีวิตจึงมีภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบต่อภำระผกูพนัในระยะยำวที่มีต่อผู้ ถือกรมธรรม์ ดงันัน้นโยบำยกำรลงทุน

จึงยึดหลกัควำมมัน่คงทำงกำรเงินเป็นส ำคญัตลอดจนต้องมีควำมระมดัระวงั และควำมรับผิดชอบในกำรลงทนุ 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) เล็งเห็นควำมส ำคญัที่เพิ่มมำกขึน้ต่อแนวคิดกำรลงทุนอย่ำงยัง่ยืน 

และเชื่อมัน่ว่ำแนวคิดดงักล่ำวจะส่งผลให้บริษัท ได้รับผลตอบแทนที่เหมำะสมจำกกำรลงทุน ขณะเดียวกันก็สำมำรถลด

ควำมผันผวนจำกกำรลงทุนในระยะยำว และยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมที่เรำใช้ชีวิตและด ำเนินธุรกิจอยู่ 

ดงันัน้บริษัท จึงได้เพิ่มควำมส ำคญัในกำรพิจำรณำปัจจยัด้ำนสงัคม ส่ิงแวดล้อม และธรรมำภิบำล ร่วมไปกบัปัจจยัพืน้ฐำน

ต่ำงๆ ของบริษัทท่ีจะเข้ำลงทนุ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำหลกัทรัพย์ที่จะลงทนุนัน้มีปัจจยัพืน้ฐำนท่ีเหมำะสม มีธรรมำภิบำลในกำร

ด ำเนินธุรกิจ สร้ำงผลกระทบเชิงบวกต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม โดยบริษัทได้มีกำรลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำน

เพื่ออนำคตประเทศไทย กองทนุรวมหุ้นธรรมำภิบำลไทย และตรำสำรหนีสี้เขียวของบริษัทท่ีประกอบธุรกิจพลงังำนสะอำด 

มีรำยละเอียด ดงันี ้

การลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 

จำกนโยบำยในกำรพฒันำประเทศที่มีควำมจ ำเป็นและต้องด ำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วนหลำยโครงกำร โดยเฉพำะ

กิจกำรโครงสร้ำงพืน้ฐำน เพื่อรองรับกำรขยำยตวัของเมืองและกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งล้วนเป็นโครงกำร

ขนำดใหญ่ที่ใช้เงินลงทุนสูง ที่ผ่ำนมำภำครัฐเลือกใช้แหล่งเงินทุนจำกกำรกู้ยืมเงินเป็นหลักท ำให้หนีส้ำธำรณะเพิ่มขึน้ 

รัฐบำลจึงต้องบริหำรจดักำรภำระกำรคลงัเหล่ำนีค้วบคู่กับกำรลงทุนพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนของประเทศในขณะเดียวกัน 

กำรระดมทุนผ่ำนกองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนเพื่ออนำคตประเทศไทยจึงถือก ำเนิดขึน้เพื่อเป็นส่วนส ำคญัในกำรพฒันำ

กิจกำรโครงสร้ำงพืน้ฐำนและกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน  บริษัทได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรพัฒนำ

โครงสร้ำงพืน้ฐำนของประเทศ กำรบริหำรหนีข้องภำครัฐ และกำรยกระดบัคุณภำพชีวิตของประชำชน จึงได้ร่วมลงทุนใน

กองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนเพื่ออนำคตประเทศไทยตัง้แต่เร่ิมต้นกองทนุในวนัท่ี 30 ตลุำคม 2561 ต่อเนื่องถึงปัจจบุนั 
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การลงทนุในหุ้นยั่งยืน (THSI) และกองทนุรวมหุ้นธรรมาภบิาลไทย 

จำกที่บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) เล็งเห็นควำมส ำคญัของแนวคิดกำรลงทุนอย่ำงยัง่ยืน ดงันัน้

กำรวิเครำะห์กำรลงทุนของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) จึงได้ให้ควำมส ำคญักับกำรวิเครำะห์ควำมยัง่ยืน

ของบริษัทท่ีจะเข้ำลงทุน โดยได้ลงทุนในบริษัทท่ีอยู่ในรำยชื่อหุ้นยัง่ยืนที่จดัท ำโดยตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ซึ่งได้

คัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่มีกำรด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงส่ิงแวดล้อม มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม และกำรบริหำรงำน

ตำมหลกัธรรมำภิบำล โดยบริษัทท่ีได้รับกำรคดัเลือกให้อยู่ในรำยชื่อหุ้นยัง่ยืนถือได้ว่ำเป็นบริษัทท่ีมีศกัยภำพในกำรด ำเนิน

ธุรกิจและพร้อมรับควำมเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึน้ในอนำคต นอกจำกนีบ้ริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) ยงัมี

กำรลงทนุในกองทนุรวมหุ้นธรรมำภิบำลไทย ซึง่เป็นกองทนุท่ีมีกำรลงทนุในตรำสำรทนุของบริษัทท่ีมีกำรก ำกบัดแูลกิจกำร

ที่ดี ด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใส มีแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงที่ชดัเจน รวมถึงบริษัทที่ได้รับกำรรับรองเป็นสมำชิกแนวร่วม

ปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชนั (CAC) มีกำรจดัอนัดบักำรวดัผลกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

ของบริษัทจดทะเบียนไทย (CG Scoring) ของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย โดยบริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต 

จ ำกัด (มหำชน) ได้ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นธรรมำภิบำลไทยซึ่งบริหำรโดยบริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทุนรวมในประเทศ 

ตัง้แต่ปี 2561 ต่อเนื่องถึงปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

การลงทนุในตราสารหนีส้ีเขียวของบริษัทที่ประกอบธุรกิจพลังงานสะอาด (Green Bond Investment)  

จำกที่ควำมต้องกำรในกำรใช้พลงังำนทดแทนและพลงังำนสะอำดทัง้ในระดบัโลกและระดบัประเทศมีแนวโน้ม

สูงขึน้และกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ ผนวกกับกำรพัฒนำกำรของเทคโนโลยีที่ช่วยให้กำรผลิตพลังงำนหมนุเวียนเป็นไป

อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน้ควบคู่ไปกบัต้นทุนกำรผลิตที่ลดต ่ำลง ส่งผลให้ภำคเอกชนสนใจเข้ำมำลงทุนในธุรกิจพลงังำน

สะอำดเพิ่มมำกขึน้ และเนื่องจำกกำรลงทุนทำงด้ำนพลงังำนมกัต้องกำรเงินลงทนุที่สงู ภำคเอกชนจึงได้ระดมทนุผ่ำนกำร

ออกตรำสำรหนี ้โดยตรำสำรหนีท้ี่ออกเพื่อระดมทุนไปใช้ในโครงกำรที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมจะมีชื่อเรียกโดยเฉพำะว่ำ

ตรำสำรหนีสี้เขียว หรือ Green Bond ซึง่มีคณุลกัษณะเหมือนกบัตรำสำรหนีท้ัว่ไป 

บริษัทได้สนบัสนนุธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่ำนกำรลงทนุในตรำสำรหนีสี้เขียว หรือ Green Bond ของกลุ่ม

พลังงำนทำงเลือกที่เป็นพลังงำนสะอำดและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เช่น พลังงำนแสงอำทิตย์  พลังงำนลม และ อื่นๆ ที่

เก่ียวข้องกบักำรอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง โดยได้เร่ิมลงทนุตัง้แต่ปี 2558 ต่อเนื่องถึงปัจจบุนั 

 

สดัส่วนกำรลงทนุ ณ สิน้ปี 2563 

• สินทรัพย์ลงทุนของ บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต ณ สิน้ปี 2563 มีจ ำนวนเท่ำกับ 330,210 ล้ำนบำท แบ่งเป็น
กำรลงทุนในพนัธบตัรรัฐบำลในสดัส่วน 49.0% ส ำหรับกำรลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสดัส่วนสงูที่สดุ 2 อนัดบัถัด
มำได้แก่ ตรำสำรหนีภ้ำคเอกชนและตรำสำรทนุ โดยมีสดัส่วนกำรลงทนุอยู่ที่ 31.0% และ 8.5% ตำมล ำดบั 

• สัดส่วนเงินลงทุนในตรำสำรหนีภ้ำคเอกชนของบริษัทที่อยู่ในรำยชื่อหุ้นยัง่ยืน (THSI) เทียบกับเงินลงทุนใน
ตรำสำรหนีภ้ำคเอกชนทัง้หมด = 73.87% (ปี 2562 = 61.47%) 

• สดัส่วนเงินลงทนุในหุ้นไทยที่อยู่ในรำยชื่อหุ้นยัง่ยืน (THSI) เทียบกบัเงินลงทนุในหุ้นไทยทัง้หมด = 67.84% 
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องค์กร 

ที่ใส่ใจพนักงาน 
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การพัฒนาศักยภาพและดูแลรักษาบุคลากรขององค์กร 

 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร/การวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล 

ภำยใต้สภำวกำรณ์ปัจจุบนัและในอนำคตที่เป็นยคุแห่งกำรแข่งขนั มีควำมเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็วทัง้แนวคิด 

วิธีปฏิบตัิ และกฎเกณฑ์ต่ำงๆ โดยมีกระบวนกำรท ำธุรกิจที่ซบัซ้อนมำกยิ่งขึน้ ในแต่ละองค์กรจึงต้องปรับตวัเพื่อรองรับกำร

แข่งขนัทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ กำรพฒันำศกัยภำพบุคลำกรจึงถือเป็นกุญแจส ำคญัในกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อ

รับมือสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึน้ เพื่อที่จะน ำพำองค์กรก้ำวทนักำรพฒันำทำงด้ำนเทคโนโลยี กำรบริหำรจดักำรและ

กำรวำงแผนด้ำนทรัพยำกรบุคคล รวมถึงกำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำนทุกระดับให้พร้อมรับมือกับควำมท้ำทำยใน

อนำคต 

 

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน 

บริษัทได้มุ่งเน้นกำรพฒันำพนักงำน และตอบโจทย์ควำมต้องกำรของกำรพัฒนำสำยอำชีพ รวมถึงสมรรถนะ

หลัก (Core Competency) สมรรถนะผู้ น ำ (Leadership Competency) สมรรถนะตำมบทบำทหน้ำที่  (Functional 

Competency) และกลยทุธ์ขององค์กร (Strategy) ผ่ำนกระบวนกำรจดัท ำแผนกำรฝึกอบรมและพฒันำพนกังำน (Training 

& Development Plan) โดยมีขัน้ตอนในกำรด ำเนินกำรตัง้แต่กำรหำควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรม ( Identify Training 

Needs) ของแต่ละต ำแหน่งงำน  ผ่ำนระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน และกำรประเมินสมรรถนะของตนเองในด้ำน

ต่ำงๆ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกผู้บังคบับัญชำ เพื่อน ำข้อมูลมำวิเครำะห์และก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำรำยบุคคล 

(Individual Development Plan) ของพนักงำน โดยเลือกวิธีกำรหรือรูปแบบที่ใช้ในกำรพัฒนำบุคลำกร ตำมทฤษฎีกำร

เรียนรู้  Learning Model 70:20:10  นอกจำกนี ้บริษัทมีกำรจดัท ำแผนงำนฝึกอบรมประจ ำปี (Training Yearly Plan) กำร

ออกแบบและพฒันำหลกัสตูรฝึกอบรม (Design and Develop Course Outline) กำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรม (Training 

Management) และกำรติดตำมและประเมินผลกำรฝึกอบรม (Training Evaluation and Follow up) เพื่อเป็นตัวชีว้ัด

ควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำนทัง้องค์กร ตำมนโยบำยของบริษัทที่สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงำนมี

เป้ำหมำยในกำรพฒันำตนเองไม่น้อยกว่ำ 6 Man-day ต่อคนต่อปี โดยในปี 2563 ที่ผ่ำนมำนัน้ เนื่องจำกมีข้อจ ำกัดของ

กำรจดักำรอบรมในรูปแบบ Classroom Training ทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร บริษัทจึงมีกำรปรับเปล่ียนวิธีกำรในกำร

เรียนรู้และพัฒนำบุคคลำกรตำมสถำนกำรณ์ที่เปล่ียนแปลงไปในปัจจุบันให้มีรูปแบบที่หลำกหลำยและเหมำะสมมำก

ยิ่งขึน้โดยมีจ ำนวนชัว่โมงกำรเรียนรู้และพฒันำของพนกังำนอยู่ที่ 23.60 ชัว่โมงต่อคนต่อปี หรือคิดเป็น 3.9  Man-day  
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP : Individual Development Plan) 

 กำรจดัท ำแผนพฒันำรำยบุคคล ถือเป็นเป็นเคร่ืองมือในกำรพฒันำพนกังำนอย่ำงเป็นระบบ และตรงกับควำม

จ ำเป็นในกำรพัฒนำของพนักงำนแต่ละคนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงำนมีควำมรู้ ทักษะ และมีสมรรถนะในกำร

ปฏิบตัิงำนปัจจบุนัให้มีประสิทธิภำพสงูขึน้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกลุ่มพนกังำนท่ีเป็นดำวเด่น และเป็นผู้ สืบทอด (Talent & 

Successor) ขององค์กร  เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรก้ำวไปสู่ต ำแหน่งงำนที่สงูขึน้ หรือควำมรับผิดชอบใน

อนำคต โดยมีกระบวนกำรในกำรจดัท ำแผนกำรพฒันำและรูปแบบกำรพฒันำที่เหมำะสม  ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่ำนมำจนถึง

ปัจจุบนับริษัทได้มีกระบวนกำรวำงแผนกำรพฒันำและก ำหนดเป้ำหมำยอำชีพของพนกังำนผ่ำนขัน้ตอนกำรประเมินผล

กำรปฏิบัติงำนประจ ำปี กำรประเมินสมรรถนะด้ำนต่ำงๆ เพื่อน ำข้อมูลมำใช้ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำรำยบุคคล โดยมี

รูปแบบกำรเรียนรู้และพฒันำ ดงันี ้
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ทฤษฎกีารเรียนรู้  Learning Model 70:20:10 

 
 

• Experiential Learning 70% ของกำรเรียนรู้และพฒันำมำจำกกำรลงมือท ำ ก็คือ เรียนรู้ผ่ำนจำกประสบกำรณ์

กำรท ำงำนจริง ซึ่งหำกถ้ำจะก ำหนดแนวทำงในกำรเรียนรู้ด้วยวิธีนีก้็ต้องมีกำรออกแบบให้กำรท ำงำนทุกวนัของ

พนกังำนมีโอกำสได้เรียนรู้จำกหน้ำงำนจริงๆ ตลอดเวลำ หรืออำจจะมำจำกกำรได้รับมอบหมำยงำนใหม่ๆ จำก

หวัหน้ำงำน หรือเป็นกำรได้รับโอกำสในกำรท ำงำนใหม่ๆ จำกหวัหน้ำงำน อำทิเช่น กำรเรียนรู้จำกหน้ำงำนจริง 

(On the Job Training) จำกกำรหมุนเวียนงำน (Job rotation) ได้รับมอบหมำยงำนพิเศษ (Project / Job 

Assignment) เพิ่มหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ (Job Enrichment / Enlargement) ท ำงำนกับกลุ่มงำนที่ไม่เคย

รับผิดชอบมำก่อน (Cross Functional Team) เป็นต้น 

• Learning Through Others 20% ของกำรเรียนรู้มำจำกกำรพัฒนำจำกบุคคลอื่นๆ  ซึ่งก็คือ เร่ืองของกำร 

Coaching กำรได้รับ Feedback จำกหัวหน้ำของตนเอง หรือจำกบคุคลที่เก่ียวข้องในกำรท ำงำน ในบำงครัง้ก็

สำมำรถใช้กำรประชุมทีม เพื่อที่จะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันในทีมงำน ซึ่งวิธีกำรเหล่ำนีก้็ถือเป็นกำรเรียนรู้จำก

บุคคลอื่นๆ รอบข้ำง อำทิเช่น กำรสอนงำน (Coaching) กำรแบ่งปันควำมรู้ (Sharing) ระบบพี่เลีย้ง (Mentor) 

กำรให้ข้อมลูย้อนกลบั (Feedback) กำรประชมุอภิปรำย (Discussion) เป็นต้น 

• Formal Learning 10% ของกำรเรียนรู้ มำจำกกำรเข้ำอบรมอย่ำงเป็นทำงกำร อำทิเช่น  กำรอบรมสัมมนำทัง้

ภำยในและภำยนอกองค์กร เรียนรู้ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) โดยบริษัทมีกำรจัดท ำแผนกำร

ฝึกอบรมและพฒันำพนกังำน (Training & Development Plan) เพื่อเป็นกำรพฒันำศกัยภำพและเพิ่มพนูควำมรู้ 

ควำมสำมำรถ ทักษะ โดยเน้นกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและสอดคล้องกับควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรมของ

พนกังำน เพื่อให้ก้ำวทนัโลกเทคโนโลยีในปัจจบุนัและอนำคต ประกอบไปด้วย  

➢ หลกัสตูรมำตรฐำนบงัคบั (Core Program) เป็นหลกัสตูรที่มุ่งพฒันำด้ำน ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทกัษะ และ

ทัศนคติ ของพนักงำนทุกระดับ ตำมสมรรถนะหลัก (Core Competency) ขององค์กร ตำมโครงสร้ำง

หลักสูตรฝึกอบรมประจ ำต ำแหน่ง (Training Road Map) เช่น หลักสูตร Company Basic Knowledge  

หรือหลกัสตูรทำงด้ำนกฎหมำย   
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➢ Leadership Development Program เป็นหลกัสตูรด้ำนกำรเรียนรู้ในเร่ืองกำรรู้จกัตวัเองและท ำงำนร่วมกับ

ผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยแบ่งเป็น Leading self, Leading Team, Leading Function และ Leading 

Organization โดยขึน้อยู่กบัควำมจ ำเป็นตำมต ำแหน่งงำน (Position) 

➢ Functional Development Program เ ป็นหลักสูตรด้ำนกำรพัฒนำทักษะตำมบทบำทหน้ำที่ ในกำร

ปฏิบัติงำน ส ำหรับพนักงำนทุกต ำแหน่ง ทุกระดับ ตำมลักษณะงำนที่รับผิดชอบ (Function) เพื่อพัฒนำ

ทกัษะหรือควำมรู้ในงำน ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบตัิงำน โดยสำมำรถเรียนรู้ร่วมกนัในทกุแผนก 

 

นอกจำกนีบ้ริษัทยังมุ่งเน้นในเร่ืองกำรให้ควำมรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ และกำรวำงแผนกำรเงินอย่ำงรอบด้ำน 

เพื่อให้บุคลำกรได้น ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับนัน้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน กำรด ำเนินชีวิต และยังสำมำรถเผยแพร่ควำมรู้สู่

ครอบครัว ชุมชน และสงัคม เพื่อให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึน้ได้ บริษัทยงัสนบัสนุนกำรพฒันำควำมรู้ทำงด้ำนวิชำชีพโดยตรง

ของพนกังำนท่ีจะต้องพฒันำควำมรู้ทกัษะควำมช ำนำญให้ทนัต่อกำรเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้  ทัง้นีเ้พื่อควำมเป็นมืออำชีพที่

พร้อมส ำหรับกำรท ำงำนในแต่ละต ำแหน่งงำนอย่ำงแท้จริง ซึง่จะท ำให้องค์กรมีบคุลำกรท่ีมีควำมรู้ทกัษะควำมช ำนำญโดย

แท้จริง รวมถึงกำรเปิดโอกำสให้ผู้บริหำรและพนักงำน ได้ศึกษำหำควำมรู้จำกแหล่งควำมรู้ต่ำงๆ อำทิเช่น จำกกำรอ่ำน

หนงัสือ  ควำมรู้จำกอินเทอร์เน็ต (Internet)  หรือแหล่งควำมรู้อื่นๆ ตำมควำมต้องกำรโดยยึดหลกักำรเรียนรู้ตำมอธัยำศยั 

และน ำมำแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  ส่งเสริมให้ผู้บริหำรและพนกังำน ได้น ำเสนอไอเดียควำมคิดสร้ำงสรรค์ใหม่ๆ  

เพื่อเป็นกำรจดุประกำยควำมคิดและน ำมำใช้ในกำรท ำงำนโดยผ่ำนโครงกำรต่ำงๆ ของบริษัท   

รวมไปถึงกำรส่งเสริมให้กับพนกังำนในกำรเข้ำร่วมประชุม สมัมนำ/ดูงำนทัง้ในและต่ำงประเทศ  และฝึกอบรม

ควำมรู้ทำงด้ำนวิชำกำร ทัง้ที่เก่ียวข้องกับงำนโดยตรงและโดยอ้อม  รวมทัง้ให้กำรสนบัสนุนกำรศึกษำหลกัสตูรทำงด้ำน

วิชำชีพต่ำงๆ ที่จะช่วยสนบัสนนุกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยำว LOMA (Life Office Management  Association), 

ICA (International Claim Association), CFA (Chartered Financial Analyst), CISA (Certified Investment Securities 

Analysis), 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) เพื่อพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของพนกังำนทีม่ี

อยู่ในปัจจบุนั ให้พร้อมรับมือกบัสภำพกำรแข่งขนัในอตุสำหกรรมอย่ำงสม ่ำเสมอ  
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ระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ BLA Smart Learning และการจัดการความรู้ในองค์กร (Systematic 
Knowledge Management : KM)   

บริษัท ได้ตระหนกัถึงกำรด ำเนินธุรกิจในสภำวะปัจจุบนั ซึ่งปัจจยัหลกัที่จะท ำให้องค์กรมีควำมได้เปรียบในกำร

แข่งขนั (Competitive advantage) ก็คือ ควำมสำมำรถขององค์กรในกำรจดักำรควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญในผลิตภณัฑ์ 

และกระบวนกำรท ำงำนให้ตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  จึงจ ำเป็นต้องใช้องค์ควำมรู้มำสร้ำง

ผลผลิตให้เกิดมลูค่ำเพิ่มมำกยิ่งขึน้ ทัง้นีร้วมถึงเทคนิค กลไก ระบบกำรจดักำร เพื่อสนบัสนุนให้กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพ 

โดยอำศยัเคร่ืองมือที่หลำกหลำย เช่น Activities Based Learning, Stories Based Learning, Case Sharing และ Work 

Shop รวมถึง On the Job Training ที่จะกระตุ้นให้เกิดกำรแลกเปล่ียนซึง่กนัและกนั โดยมีเป้ำหมำยเพื่อให้เกดิรูปแบบกำร

เรียนรู้ และจดักำรควำมรู้ (KM Model) ซึง่สำมำรถน ำไปขยำยผลและปฏิบตัิได้อย่ำงต่อเนื่องและยัง่ยืนในอนำคต  

ในปี 2563 ที่ผ่ำนมำบริษัทได้พฒันำระบบกำรเรียนกำรสอนผ่ำนส่ือออนไลน์ BLA Smart Learning เพื่อเป็นอีก

ช่องทำงในกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรอย่ำงยั่งยืน โดยมีระบบจัดกำรเรียนกำรสอน จัดกำรเนือ้หำ

บทเรียนทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร จดักำรข้อมลูผู้ เข้ำเรียน และมีกำรวดัผลกำรเรียนรู้ของผู้ เรียน โดยสำมำรถเรียนรู้ได้

ทุกที่ทุกเวลำ และทุกอุปกรณ์ไม่ว่ำจะเป็นคอมพิวเตอร์ (Computer PC), คอมพิวเตอร์แบบพกพำ (Notebook), สมำร์ท

โฟน (Smartphone) หรือ แท๊บเล็ต (Tablet) ซึ่งในระยะแรกได้เปิดให้พนักงำนประจ ำเข้ำมำเรียนรู้เก่ียวกับหัวข้อควำมรู้

ต่ำงๆ และมีแผนท่ีจะเปิดใช้งำนส ำหรับตวัแทนฝ่ำยขำยภำยในปี 2564 

นอกจำกนี ้บริษัทได้มีระบบกำรเก็บรวบรวมองค์ควำมรู้ และส่งเสริมกำรจัดกำรควำมรู้ภำยในองค์กร 

(Knowledge Management) ผ่ำนระบบ Smart Home (BLA’S KM)  ซึ่ง เป็นช่องทำงในกำรค้นคว้ำหำควำมรู้และ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ภำยในองค์กร เปรียบเสมือนคลงัควำมรู้ที่จะช่วยส่งเสริมพฒันำควำมรู้ของบคุลำกรในองคก์รอย่ำงยัง่ยนื 

โดยสนบัสนนุให้ผู้บริหำรและพนกังำนมีส่วนร่วมในกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ ถ่ำยทอด แลกเปล่ียนควำมรู้และประสบกำรณ์

ผ่ำนกระบวนกำรต่ำงๆ มีกำรใช้งำนระบบ KM เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลทำงด้ำนควำมรู้ (Knowledge)  ประสบกำรณ์กำร

ท ำงำน (Case Study)  เทคนิควิธีกำรปฎิบตัิงำน (How to)  คู่มือกำรปฏิบตัิงำน  (Work Instruction)  และวิธีกำรปฏิบตัิที่

เป็นเลิศ (Best Practice) เป็นต้น บริษัทได้สนับสนุนกำรสร้ำงและพัฒนำระบบผู้ เชี่ยวชำญ เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและ

สนบัสนุนให้ผู้ เชี่ยวชำญในฐำนะ “ผู้ รู้  ผู้ เผยแพร่ และผู้ เป็นแบบอย่ำง” ได้น ำองค์ควำมรู้ไปถ่ำยทอดและพฒันำงำนให้มี

คณุภำพมำกขึน้  พร้อมเป็นตวัอย่ำงในกำรสร้ำงแรงบนัดำลใจให้ผู้ปฏิบตัิงำนรุ่นหลงัได้เรียนรู้ ฝึกฝนและมีโอกำสก้ำวเข้ำสู่

กำรเป็นผู้ เชี่ยวชำญในรุ่นต่อไป  พร้อมที่จะก้ำวไปสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ในอนำคต 
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  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับต้น 

โครงกำรพฒันำศกัยภำพผู้บริหำรระดบัต้น (BLA Leadership Program) เป็นโครงกำรพฒันำผู้บริหำรระดบัส่วน

งำนขึน้ไปให้มีควำมรู้ และศกัยภำพด้ำนกำรบริหำรงำนธุรกิจประกันชีวิต เตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรทดแทนต ำแหน่ง

งำนของผู้บริหำรระดบัสูงในอนำคต ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นกำรปฏิบัติจริง (Action-learning Project) เพื่อให้เกิด

ควำมพร้อมและต่อเนื่องในกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสบผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  ซึ่งในปี 

2563 ที่ผ่ำนมำ บริษัทได้จัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำรระดบัต้น รุ่นที่ 1 ร่วมกับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย โดยมี

เกณฑ์กำรพิจำรณำคดัเลือกผู้ เข้ำร่วมโครงกำรจำกกำรประเมนิผลกำรปฏิบตัิงำนประจ ำปี และกำรประเมินควำมพร้อมกำร

เป็นหัวหน้ำงำน (Supervisory Readiness Test) รวมถึงกำรออกแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับผลกำร

ประเมิน Leadership Competency ของผู้บริหำรที่เข้ำร่วมโครงกำร ซึง่มีจ ำนวนผู้ ผ่ำนกำรพิจำรณำเข้ำร่วมทัง้สิน้ 60 คน 

ส ำหรับโครงกำรพฒันำศกัยภำพผู้บริหำรระดบัต้นในปี 2563 ที่ผ่ำนมำนัน้ แสดงให้เห็นถึงประโยชน์และควำมคุ้ม

ค่ำที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร โดยมีผู้บริหำรระดบัต้นท่ีเข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรเลื่อนต ำแหน่งที่สงูขึน้ จ ำนวน 3 คน 

และมีโครงกำรที่ได้จำกกำรร่วมเสนอไอเดียสร้ำงสรรค์เป็นผลงำนออกมำถึง 8 โครงกำร เพื่อจะน ำไปพฒันำต่อยอดเป็น

โครงกำรของบริษัทต่อไป ซึง่ได้แก่ 

1. “Due Day Pay แล้วรับ” โครงกำรเพื่อสนบัสนนุกำรช ำระเบีย้ปีต่อให้ตรงวนัครบก ำหนดช ำระเบีย้ประกนัภยั 

2. โสดมือโปร Let’s go travel 

3. Project: BLA Free Vaccine 

4. BLA Happy Life Plus 

5. Increase Orphan Customer’s Loyalty 

6. CUSTOMEET “The right partner for your life plan” 

7. Mobile Application Tele Financial Advisor 

8. Consolidate Insurance Statement 

นอกจำกนี ้บริษัทยงัมีแผนพฒันำศกัยภำพผู้บริหำรระดับต้น และระดบักลำงอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2564 จะ

ด ำเนินกำรจดัโครงกำรพฒันำศกัยภำพผู้บริหำรระดบัต้นจ ำนวน 2 รุ่น และโครงกำรพฒันำศกัยภำพผู้บริหำรระดบักลำง 

จ ำนวน 1 รุ่น เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรก้ำวไปสู่ผู้น ำระดบัสงูที่มีศกัยภำพต่อไป 
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โครงการทุนการศึกษา 

บริษัทได้ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรศกึษำ  ว่ำเป็นปัจจยัพืน้ฐำนส ำคญัในกำรพฒันำบคุลำกรให้มีศกัยภำพ

และคุณภำพ  และเพื่อรองรับกำรขยำยตัวทำงธุรกิจให้เติบโตก้ำวหน้ำอย่ำงมั่นคง  และยั่งยืน  บริษัทจึงมีนโยบำยให้

ทุนกำรศึกษำในระดบัปริญญำตรี และปริญญำโท ทัง้ภำยในประเทศ และต่ำงประเทศ  แก่นิสิต นักศึกษำ บุคคลทั่วไป 

รวมถึงบุคลำกรภำยในบริษัทให้ได้มีโอกำสพัฒนำศักยภำพของตนเองตำมสำขำวิชำต่ำงๆ  เพื่อเป็นกำรปูพืน้ฐำน

ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพกำรท ำงำนในอนำคต  โดยที่บริษัทได้ให้กำรสนบัสนุนทุนกำรศึกษำในสำขำวิชำชีพต่ำงๆ รวมถึง

ค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ในกำรศึกษำ อำทิเช่น ค่ำหน่วยกิต ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ค่ำเอกสำรประกอบกำรเรียน รวมถึงค่ำใช้จ่ำย

อื่นๆ เป็นต้น  โดยที่บริษัทได้มีกำรติดตำมประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ เพื่อให้นกัศกึษำได้เรียนรู้อย่ำงเต็มที่  

นอกจำกนี ้บริษัทยงัมีแผนกำรพฒันำสำยอำชพีท่ีรองรับกบัต ำแหน่งงำนท่ีเหมำะสมของนกัศกึษำที่เข้ำร่วมโครงกำรและให้

โอกำสได้ร่วมงำนกับบริษัทในระหว่ำงที่ก ำลงัรอเข้ำศกึษำอีกด้วย  โดยที่ผ่ำนมำบริษัทได้สนนัสนุนทุนกำรศึกษำมำอย่ำง

ต่อเนื่องทัง้ในระดบัปริญญำตรี และปริญญำโท รวมเป็นจ ำนวนทัง้สิน้  23  คน ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่ำนมำ มีนกัศึกษำที่ได้รับ

ทนุปริญญำโทต่ำงประเทศ ส ำเร็จกำรศกึษำและกลบัมำปฏิบตัิงำนเพื่อเป็นก ำลงัส ำคญัให้กบัองค์กรต่อไป 

 

โครงการนักศึกษาฝึกงาน  

บริษัทได้จัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพให้กับนิสิตนักศึกษำในสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ ผ่ำนโครงกำรนักศึกษำ

ฝึกงำนกรุงเทพประกันชีวิต  เพื่อเป็นกำรเปิดโอกำสให้กับนิสิตนักศึกษำได้เรียนรู้กระบวนกำรท ำงำนจริง  และได้รับ

ประสบกำรณ์จำกกำรปฏิบัติงำนโดยตรง  สำมำรถน ำควำมรู้ที่เรียนมำประยุกต์ใช้ในกำรฝึกงำนได้  อันเป็นกำรพฒันำ

ศกัยภำพและเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมให้กับนิสิตนกัศึกษำ  ส ำหรับเข้ำสู่ชีวิตกำรท ำงำนในอนำคต  โดยที่ผ่ำนมำ บริษัท

ได้ให้กำรสนับสนุนโครงกำรนกัศึกษำฝึกงำนมำอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี  ทัง้ในรูปแบบของกำรฝึกงำนสำยวิชำชีพ  

กำรฝึกงำนในหน่วยงำนทัว่ไป  กำรฝึกงำนสหกิจศกึษำ รวมไปถึงกำรศึกษำดงูำนของมหำวิทยำลยัต่ำงๆ  โดยนกัศึกษำที่

เข้ำร่วมโครงกำรจะได้รับควำมรู้ในหวัข้อต่ำงๆ เช่น ควำมรู้เก่ียวกับธุรกิจประกนัชีวิต  ควำมรู้ด้ำนกำรวำงแผนทำงกำรเงิน  

ควำมรู้ในหน่วยงำนต่ำงๆ และยงัสำมำรถใช้แหล่งเรียนรู้ และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกภำยในบริษัทได้เหมือนพนกังำนของ

บริษัท  นอกจำกนี ้นกัศึกษำฝึกงำนยงัได้มีโอกำสในกำรท ำและน ำเสนอโครงกำรที่ตนเองสนใจให้แก่ผู้บริหำรของบริษัท  

เพื่อเป็นกำรฝึกประสบกำรณ์ในกำรสร้ำงสรรค์ไอเดียและน ำควำมรู้ไปต่อยอดในกำรเรียน กำรท ำงำนและในกำรใช้ชีวิตใน

อนำคต  โดยที่บริษัทมีควำมยินดีที่จะรับนกัศกึษำฝึกงำนท่ีเข้ำร่วมโครงกำรและส ำเร็จกำรศกึษำแล้ว  ซึ่งถือเป็นบคุลำกรท่ี

มีคุณภำพเข้ำร่วมเป็นสมำชิกของบริษัทอีกด้วย  โดยในปี 2563 ที่ผ่ำนมำ มีนกัศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรฝึกงำนสำยวิชำชีพ 

จ ำนวน 4 คน กำรฝึกงำนสหกิจศกึษำ จ ำนวน 1 คน   
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วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร 

บริษัทตระหนกัถึงวฒันธรรมองค์กรที่ช่วยส่งเสริมกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ทำงธุรกิจของบริษัทและขบัเคลื่อน

องค์กรสู่ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยภำยใต้บริบทของโลกที่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็ว วัฒนธรรมองค์กรจึง

เปรียบเสมือนรำกแก้วขององค์กร ซึ่งจะเป็นตวัผลกัดนัและขบัเคลื่อนให้องค์กรก้ำวไปสู่ควำมส ำเร็จตำมวิสยัทศัน์ ภำรกิจ 

และกลยุทธ์ที่ก ำหนดไว้  โดยที่บริษัทมีโครงกำรส่งเสริมค่ำนิยมองค์กร (Core Value) โดยกำรจดักิจกรรม BLA The Star 

เพื่อคัดเลือกบุคคลต้นแบบที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมค่ำนิยมหลัก 5 ประกำร ได้แก่ ศรัทธำ รับผิดชอบ จริงใจ 

พฒันำตน และท ำงำนเป็นทีม ซึ่งจดัต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกเดือนเพื่อให้บุคลำกรทุกคนได้ตระหนกัถึงพฤติกรรมที่องค์กร

คำดหวงั และปฏิบตัิไปในทิศทำงเดียวกนัจนกลำยเป็นวฒันธรรมขององค์กรต่อไปในอนำคต   

นอกจำกนี ้บริษัทยังค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล ควำมหลำกหลำยของลักษณะงำน  เส้นทำงกำร

เติบโต และควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career Path) เพื่อประโยชน์สงูสดุในกำรพฒันำบุคลำกรและองค์กรอย่ำงยัง่ยืน

ต่อเนื่อง รวมทัง้ส่งเสริมคุณค่ำทำงเศรษฐกิจและสงัคมในธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งในปี 2563 เป็นปีที่มีควำมท้ำทำยส ำหรับ

กำรพัฒนำบุคลำกรที่หลำกหลำย ท่ำมกลำงกำรเปล่ียนแปลงทำงเทคโนโลยี และกำรเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรเพื่อ

รองรับกำรต่อรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจ กำรให้บริกำร และนวัตกรรมใหม่ที่มีรูปแบบวิธีกำรที่เปล่ียนแปลงไป  (Digital 

Disruption) รวมถึงพฤติกรรมของคนในสังคมไทย บริษัทจึงได้มุ่งเน้นและสนับสนุนให้พนักงำนมีกำรพัฒนำนำตนเอง

อย่ำงต่อเนื่องตลอดเวลำ ตำมค่ำนิยมองค์กรเร่ืองกำรพัฒนำตน  โดยให้กำรสนับสนุนบุคลำกรในกำรพัฒนำควำมรู้ 

ควำมสำมำรถ ทัง้เร่ืองระยะเวลำในกำรพฒันำตนเอง  รูปแบบกำรพฒันำที่หลำกหลำยในแบบที่ตนเองสนใจ (Learning 

Styles)  รวมไปถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ  โดยมีกำรก ำหนดเร่ืองพฒันำตนในกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน (KPI) ตำมสมรรถนะ

หลกัขององค์กร (Core Competency)  

 

การสื่อสารนโยบาย และข่าวสารภายในองค์กร 

 บริษัทได้ให้ควำมส ำคญัในเร่ืองของกำรส่ือสำรเป็นอย่ำงมำก ซึ่งกำรส่ือสำรนโยบำย และข่ำวสำรภำยในองค์กร

ถือว่ำเป็นส่ิงส ำคญัที่จะช่วยสร้ำงควำมเข้ำใจนโยบำยของผู้บริหำรและองค์กร ทัง้ยงัเป็นกำรเชื่อมควำมสมัพนัธ์ระหว่ำง

บุคลำกรภำยในองค์กรตัง้แต่ระดบับริหำรไปถึงระดบัปฏิบตัิกำร ทัง้นี ้หำกกำรส่ือสำรภำยในองค์กรมีควำมถกูต้อง ชดัเจน 

และรวดเร็ว ก็จะส่งผลให้กำรปฏิบตัิงำนตำมนโยบำยเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน บุคลำกรในองค์กรมีควำมเข้ำใจและเกิด

ควำมพึงพอใจ ส่งผลต่อประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรปฏิบตัิท ำให้งำนบรรลเุป้ำหมำยที่วำงไว้ได้   

ทีผ่่ำนมำบริษัทได้มีกำรส่ือสำรนโยบำยและข่ำวสำรภำยในองค์กร ผ่ำนกำรจดัประชมุและกิจกรรมต่ำงๆ อำทิเชน่ 

Kick Off Business Strategy (ต้นปี) Town Hall Meeting (รำยไตรมำส) กำรประชุมหน่วยงำน (ประจ ำเดือน) และกำร

ประชมุย่อยของหน่วยงำน (Team Talk) (รำยสปัดำห์) เป็นต้น โดยกำรจดัประชมุดงักล่ำวบริษัทใช้ระบบกำรส่ือสำรแบบ 2 

ทำง (Two way communication) เน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำรและพนักงำนด้วยวฒันธรรมกำรส่ือสำรแบบเปิดกว้ำง 

โดยพนกังำนทกุคนมีโอกำสในกำรแสดงควำมคิดเห็น สอบถำมข้อสงสยัและเสนอแนะข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อกำรท ำงำน 

ทัง้นี ้พนกังำนยงัสำมำรถพูดคุยส่ือสำรกับผู้บริหำรระดบัสงูผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เช่น ช่องทำงอีเมล กำรจดัแบบส ำรวจ
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หรือแบบสอบถำมออนไลน์ และกำรส่ือสำรผ่ำนกิจกรรมของบริษัท ซึ่งจะเน้นกำรสร้ำงบรรยำกำศกำรส่ือสำรอย่ำงเป็น

กนัเองในระดบัผู้บริหำรและพนกังำน เพื่อให้พนกังำนทกุระดบัท่ีประจ ำส ำนกังำนใหญ่และส ำนกังำนสำขำทัว่ประเทศได้มี

ส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นทัง้องค์กร พร้อมเปิดโอกำสในกำรพูดคุยกับผู้บริหำร หวัหน้ำงำนและเพื่อนพนกังำนระหว่ำง

หน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง  

นอกจำกนี ้บริษัทยังให้กำรสนับสนุนกำรแสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกพนักงำนผ่ำนกำรจดักิจกำร

กลุ่มพนกังำนภำยใต้โครงกำร BLA Home ซึ่งจดัขึน้เป็นประจ ำทุกปีส ำหรับพนกังำนเข้ำงำนใหม่ที่มีอำยุงำนน้อยกว่ำ 1 ปี 

และปี 2563 บริษัทได้มุ่งเน้นกิจกรรมภำยใต้หวัข้อ “Business Innovation” โดยจดักลุ่มให้พนกังำนจำกหลำยหน่วยงำน

ร่วมระดมควำมคิดเห็นที่ผ่ำนประสบกำรณ์กำรท ำงำนในอดีตและปัจจุบนั เพื่อน ำเสนอแนวทำงกำรปรับปรุงกระบวนกำร

ท ำงำนของหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ ทัง้นี ้เพื่อรองรับระบบกำรท ำงำนในอนำคตของโลกยคุดิจิทลั 

 

การสร้างความผูกพันภายในองค์กร 

ภำยใต้สถำนกำรณ์และรูปแบบกำรท ำงำนที่เปล่ียนแปลงไป รวมถึงสภำวะกำรแข่งขันอย่ำงรุนแรงในปัจจุบนั 

องค์กรต้องมีกำรปรับตวัอยู่ตลอดเวลำ  ทรัพยำกรบุคคลซึ่งถือเป็นแรงขบัเคลื่อนที่ส ำคญัได้รับผลกระทบทัง้ในด้ำนควำม

กดดันและบรรยำกำศในกำรท ำงำน ควำมแตกต่ำงระหว่ำง รุ่น (Generation) ตลอดจนกำรปรับตัวกับสถำนกำรณ์ที่ไม่

คำดคิด  ส่ิงต่ำงๆ เหล่ำนีถื้อเป็นตวับัน่ทอนควำมผกูพนั (Engagement) ขององค์กร  และอำจเป็นสำเหตทุ ำให้พนกังำนไม่

สำมำรถบริหำรและสร้ำงควำมสมดลุระหว่ำงกำรท ำงำนและกำรด ำเนินชีวิตส่วนตวัได้ 

บริษัทตระหนักถึงปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้น  จึงได้สรรหำกลยุทธ์และวิธีกำรตลอดจนกำรพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ ที่

สำมำรถเสริมสร้ำงสมรรถนะที่ท ำให้พนกังำนบรรลถุึงควำมรู้ ทกัษะ ที่สำมำรถน ำมำปรับใช้ในด้ำนกำรท ำงำนและภำยใน

ครอบครัว และถือเป็นกำรบริหำรควำมสมดุลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ น ำไปสู่ควำมสขุที่ยัง่ยืนในชีวิตกำรท ำงำน และใน

ชีวิตครอบครัว  ตลอดจนสำมำรถสรรค์สร้ำงและผลิตผลงำนให้กบัองค์กรได้บรรลตุำมเป้ำหมำยต่อไป  

บริษัทได้มีกำรจัดท ำโครงกำรที่สนับสนุนกำรแสดงออกทำงควำมคิดของพนักงำนเพื่อสร้ำงควำมผูกพันกับ

องค์กร เพื่อปรับปรุงแนวทำงกำรท ำงำน และทรำบถึงควำมคิดเห็นด้ำนต่ำงๆ ของพนักงำน ส ำหรับใช้เป็นแนวทำงกำร

ปรับปรุงวิธีกำรท ำงำนให้รองรับควำมต้องกำรของพนกังำนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำนร่วมกนั   เพื่อเตรียมควำม

พร้อมในกำรรับมือกบักำรเปล่ียนแปลงในอนำคตอย่ำงยัง่ยืน ที่มุ่งเน้นกำรมียทุธศำสตร์ที่ชดัเจน ให้ควำมส ำคญักบัลกูค้ำ 

(Customer Focus) ทัง้นี ้ในปี 2563 บริษัทได้มีกำรก ำหนดตวัชีว้ดัหลกัขององค์กร (Corporate KPIs) ในด้ำนควำมผกูพนั

ของพนกังำน โดยมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยคะแนนควำมผกูพนัของพนกังำนอยู่ที่ 64% และผลจำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ

และควำมผกูพนัของพนกังำนผ่ำนระบบกำรส ำรวจที่ทำงบริษัทได้พฒันำขึน้ มีคะแนนควำมผกูพนัของพนกังำนอยู่ที่ 78% 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทยังให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำระบบและกระบวนกำรท ำงำนภำยในที่เอือ้ต่อกำรท ำงำนที่มี

ประสิทธิภำพให้แก่พนกังำนทุกระดบั โดยมีกำรแจ้งผลกำรส ำรวจควำมผูกพนัของพนกังำนในปีที่ผ่ำนมำให้ผู้บริหำรและ

พนกังำนทรำบ เพื่อให้แต่ละหน่วยงำนจดัท ำแผนปฏิบตัิกำร (Action Plan) และด ำเนินกำรจดักิจกรรมตำมแผนงำนเพิ่ม

ควำมผูกพนัของพนกังำนแต่ละหน่วยงำน และภำยหลงักำรด ำเนินโครงกำรเสร็จสิน้ บริษัทได้มอบรำงวลัพิเศษให้ส ำหรับ
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โครงกำรดีเด่น เพื่อเป็นขวญัก ำลงัใจและตวัอย่ำงที่ดีให้กับหน่วยงำนอื่นๆ โดยมุ่งหมำยให้พนกังำนมีควำมพึงพอใจและ

ควำมผกูพนักบับริษัทอย่ำงยัง่ยืนต่อไป  

นอกจำกนี ้บริษัทได้จัดให้มีกำรมอบรำงวลัประกำศเกียรติคุณพนักงำนอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำเพื่อเป็นขวญั

ก ำลงัใจ และสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำน อนัจะส่งผลต่อควำมพึงพอใจ ควำมผูกพนัของพนกังำน และควำมส ำเร็จของ

องค์กรต่อไป อำทิเช่น รำงวลัเกียรติคุณพนักงำนอำยุงำนครบก ำหนด รำงวลัชมเชยพนักงำนที่ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมมี

วินยั  รำงวลัชมเชยพนกังำนที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรปฏิบตัิงำน ซึ่งสร้ำงควำมประทบัใจและสร้ำงภำพลกัษณ์ที่ดีให้กบั

องค์กร ถือเป็นแบบอย่ำงที่ดีควรค่ำแก่กำรยกย่องชมเชย  
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การสรรหาและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ 

การสรรหาพนักงาน 
บริษัทมีกระบวนกำรสรรหำและคัดเลือกอย่ำงเป็นระบบ โดยประชำสัมพันธ์รับสมัครงำนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 

เพื่อให้ได้ผู้สมคัรที่หลำกหลำย มีฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคลด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำร อัตรำก ำลัง ก ำหนดขีด
ควำมสำมำรถที่ต้องกำร และจดัท ำแผนกำรสรรหำบุคลำกร เพื่อสรรหำและคดัเลือกผู้สมคัรที่มีศกัยภำพให้ทันต่อควำม
ต้องกำรของธุรกิจ โดยบริษัทมีกำรจดัจ้ำงพนกังำนใหม่จ ำนวน 89 อตัรำในปี 2563 

- การสรรหาภายในองค์กร เลือกสรรหำบคุคลำกรด้วยวิธีคดัเลือกหรือ ปรับระดบับคุคลำกรในองค์กร โดย
พิจำรณำจำกบคุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและเหมำะสม โดยมีกำรสรรหำ 2 แบบ ดงันี ้

▪ ประชำสมัพนัธ์ภำยในบริษัท 
▪ กำรโอนย้ำยภำยในองคก์ร 

- การสรรหาภายนอกองค์กร บริษัทมีกำรสรรหำบุคคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทัศนคติ และ
ประสบกำรณ์ที่เหมำะสมเข้ำร่วมงำน เพื่อก่อให้เกิดควำมหลำกหลำย โดยเปิดโอกำสให้นักศึกษำจำก
มหำวิทยำลยัต่ำงๆ เข้ำร่วมฝึกงำนกบับริษัท และบริษัทได้เข้ำร่วมงำนนดัพบแรงงำนกับมหำวิทยำลยัชัน้น ำ 
ส ำหรับบคุคลภำยนอกที่สนใจสำมำรถสมคัรงำนโดยตรงกบัทำงบริษัทได้หลำยช่องทำง   
 

การคัดเลือกผู้สมัครงาน  
บริษัทคัดเลือกผู้สมคัรงำนที่สนใจเข้ำร่วมงำนกับทำงบริษัทอย่ำงเป็นธรรม โดยจัดกำรทดสอบ กำรสมัภำษณ์ 

ด้ำนทกัษะ ควำมรู้ ควำมคิด ควำมเชี่ยวชำญของต ำแหน่งงำนที่สมคัร เพื่อให้สอดคล้องกับกำรปฏิบตัิงำนให้ตรงกับส่วน
งำนท่ีเก่ียวข้อง 

บริษัทได้ด ำเนินกำรวำงแผนอัตรำก ำลังคนเพื่อเตรียมทรัพยำกรบุคคลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์กำรเติบโตทำง

ธุรกิจ พร้อมทัง้จัดท ำระบบฐำนข้อมูลพนักงำนที่มีศักยภำพ (Talent Pool) ได้แก่ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ควำม

เชี่ยวชำญที่เหมำะสมกับต ำแหน่งงำน อีกทัง้มุ่งสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และกำรมีพฤติกรรมตำมค่ำนิยมของ

องค์กร เพื่อดงึดดูพนกังำนท่ีมีศกัยภำพเข้ำมำร่วมงำนกบับริษัท 

 
การว่าจ้าง  

บริษัทให้ควำมส ำคญัต่อกำรว่ำจ้ำง มีหลกัเกณฑ์อย่ำงเป็นธรรม เสมอภำค เหมำะสม โดยยึดหลกักำรเคำรพสิทธิ
มนุษยชน ก ำหนดมำตรฐำนกำรว่ำจ้ำงและกำรจ่ำยค่ำตอบแทน ซึ่งจะแบ่งตำมประสบกำรณ์ สำยงำนอย่ำงเท่ำเทียมกนั 
ไม่ว่ำจะเป็นเพศใดหรือสญัชำติใดโดยไม่เลือกปฎิบตัิ ซึง่ให้โอกำสครอบคลมุถึงกลุ่มสตรี ผู้พิกำรหรือกลุ่มผู้ ด้อยโอกำสอื่นๆ 
และต่อต้ำนกำรใช้แรงงำนเด็กหรือแรงงำนต่ำงด้ำวอย่ำงผิดกฏหมำย เพื่อใช้เป็นแนวทำงด ำเนินงำนของผู้ปฏิบตัิงำน ทัง้นี ้
พนกังำนทกุคนจะได้รับสิทธิประโยชน์และสวสัดิกำรตำมกฏหมำยแรงงำนไทยที่พึงได้รับ 
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การดูแลรักษาพนักงาน (Talent Attraction & Retention)  
บริษัทจะได้พนกังำนหน่ึงคนมำร่วมงำนด้วยนัน้ ต้องผ่ำนกระบวนกำรต่ำงๆ หลำยขัน้ตอน ตัง้แต่กำรสรรหำ กำร

คัดเลือก กำรสัมภำษณ์ และกำรพัฒนำ แต่ละขัน้ตอนบริษัทได้ใช้ทรัพยำกรทัง้ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ดังนัน้หำก
บริษัทมีอัตรำกำรลำออกของพนักงำนที่สูง ก็จะท ำให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยำกรเพื่อสรรหำพนักงำนทดแทน อีกทัง้
พนกังำนท่ีมีควำมสำมำรถยงัเป็นปัจจยัหลกัที่จะช่วยสร้ำงผลกำรด ำเนินงำนให้บรรลวุิสยัทศัน์ได้อย่ำงต่อเนื่อง บริษัทจึงให้
ควำมส ำคัญกับกำรรักษำพนักงำนอย่ำงมำก โดยได้มีกำรตัง้เป้ำหมำยอัตรำลำออกของพนักงำนของทุกปีไม่ให้เกิน
ค่ำเฉล่ียของอุตสำหกรรม โดยจะพบว่ำในปี 2563 มีอัตรำกำรลำออกของพนกังำนคิดเป็น 7.23% ของพนักงำนทัง้หมด 
และบริษัทยงัเปิดโอกำสให้พนกังำนสำมำรถโอนย้ำยหน่วยงำนภำยในองค์กร เพื่อเพิ่มควำมรู้ ทกัษะ และประสบกำรณ์ 
 

โครงการ Employee Referral Program (“เพื่อนได้งาน เราได้เงนิ” “คุณได้ เพื่อนได้”) 

บริษัทเปิดโอกำสให้เพื่อนพนกังำนแนะน ำเพื่อนที่มีคณุสมบตัิเหมำะสมกบัต ำแหน่งต่ำงๆ มำร่วมงำนกบับริษัท ในสำยงำน 
สำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ และฝ่ำยรับประกนัและสินไหม โดยบริษัทจะมีเงินรำงวลัพิเศษให้แก่พนกังำนผู้แนะน ำเพื่อนมำ

สมัครงำนและผู้ ถูกแนะน ำได้รับกำรว่ำจ้ำงงำนจำกทำงบริษัท ซึ่งโครงกำรดังกล่ำวเป็นอีกหนึ่งช่องทำงในกำรสรรหำ

บคุคลำกรที่มีประสิทธิภำพเข้ำมำในองค์กรผ่ำนกำรบอกต่อของพนกังำนภำยในบริษัทไปยงัภำยนอกองค์กร เนื่องจำกทำง

บริษัทได้มุ่งเน้นกำรสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ที่ดีให้กบัพนกังำนภำยในองค์กร (Employee Experience) มำอย่ำงต่อเนื่อง 

 

การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System)                                     

ในปี 2563 ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล บริษัทเปิดโอกำสให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดแผนงำนและ

ตัวชีว้ัดผลกำรปฏิบัติงำนของตนเองร่วมกับ หัวหน้ำงำน ให้มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยของหน่วยงำนและบริษัท 

(Company KPI) เพื่อให้เกิดกำรบริหำรผลกำรปฏิบตัิงำนท่ีเป็นธรรม และได้ก ำหนดระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนนี ้

ไว้ปีละ 2 ครัง้ คือ กลำงปีและปลำยปี ซึ่งจะเป็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้บงัคับบัญชำและพนกังำน ได้หำรือ ร่วมกัน (One on 

One Session) เพื่อพัฒนำปรับปรุงกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ และเพื่อให้มีควำมเข้ำใจตรงกันในกำรมุ่งสู่

เป้ำหมำยขององค์กรที่ตัง้ไว้ รวมถึงเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดีระหว่ำงผู้บงัคบับญัชำและพนกังำน อนัจะน ำมำ

ซึง่ควำมผกูพนัต่อองค์กร  

เนื่องจำกกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนเป็นเร่ืองที่ส ำคญั และมีควำมจ ำเป็นท่ีทกุองค์กรจะต้องจดัให้มีขึน้ เพรำะ
ผลของกำรประเมินจะถูกน ำไปใช้เพื่อประกอบกำรพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรท ำงำน กำรจัดแผนฝึกอบรมพัฒนำ
บุคลำกร กำรปรับเล่ือนต ำแหน่ง กำรโยกย้ำยงำน กำรขึน้เงินเดือน กำรให้เงินรำงวัลประจ ำปี และอื่นๆ ภำยในองค์กร 
เพื่อให้มีควำมเข้ำใจที่ถูกต้องตรงกนัระหว่ำงผู้ประเมิน และผู้ถูกประเมิน รวมทัง้ให้เกิดเป็นแนวปฏิบตัิที่สำมำรถน ำมำใช้
อ้ำงอิงได้ตลอดระยะเวลำภำยในองค์กร ระบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบตัิงำนนีจ้ึงมีควำมสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์และพนัธกิจ
ขององค์กร 
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ระบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Management System: PMS) เป็นกำรบริหำรที่มุ่งเน้นไปที่
ผลกำรปฏิบตัิงำนของบุคลำกร เพื่อให้องค์กรบรรลเุป้ำหมำยที่ได้ก ำหนดไว้ และประกำรส ำคญัคือเพื่อวดัผลควำมส ำเร็จ
องค์กรตำมแผนกลยทุธ์ขององค์กร และเพื่อให้ผู้น ำบริษัท ผู้บริหำรระดบัสงู และพนกังำนมีควำมชดัเจนในบทบำทหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบต่อเป้ำหมำยของตนเอง หน่วยงำนและองค์กร จึงจ ำเป็นต้องมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำปี โดยเป้ำหมำยในกำรประเมินผลกำรท ำงำนรำยบุคคล (Individual KPIs) ของผู้น ำบริษัท ผู้บริหำรระดบัสงู และ
พนกังำน จะประกอบไปด้วย  

1. เป้ำหมำยขององค์กร (Corporate KPIs) 
2. เป้ำหมำยของหน่วยงำน (Functional KPIs) ซึ่ง จะต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกับเป้ำหมำย

ขององค์กร (Corporate KPIs) 
3. กำรวัดควำมรู้ ควำมสำมำรถของผู้ รับกำรประเมินให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและมำตรฐำนขององค์กร 

สำมำรถวดัได้จำก สมรรถนะหลกั (Core Competency), สมรรถนะผู้น ำ (Leadership Competency) และ
สมรรถนะตำมบทบำทหน้ำที่ (Functional Competency) 

 
 
การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
 หลงัจำกกำรประเมินผลงำนเสร็จสิน้ ผู้บริหำรหน่วยงำนจะท ำกำรก ำหนดโควต้ำ (Forced Ranking) ผลกำร

ประเมินของพนกังำนในหน่วยงำนตนเอง โดยน ำคะแนนพนกังำนในหน่วยงำนทัง้หมดมำใส่ในระฆงัคว ่ำ  (Bell Curve) 

ตำมช่วงค่ำคะแนน  หลังจำกนัน้ ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคลร่วมกับผู้บริหำรสำย /ผู้บริหำรฝ่ำย จะน ำผลประเมินรำย

หน่วยงำน มำท ำกำรเทียบผลงำนรวมทัง้องค์กร (Calibration) และท ำกำรประเมินภำพรวมร่วมกนัอีกครัง้ โดยแบ่งเป็น 7 

เกรด คือ A, B, C+, C, C-, D, E ซึ่งสัดส่วนกำรกระจำยของเกรด (Rating Distribution) อำจมีกำรปรับเปล่ียนได้ตำม

ควำมเหมำะสม 

 
การน าผลประเมินการปฏิบัติงานไปใช้ 

ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล น ำผลกำรประเมินที่ได้มำพฒันำควำมรู้และทกัษะ เสริมสร้ำงจุดแข็งและจุดที่ต้อง
พัฒนำรำยบุคคล หรือกำรเข้ำร่วมโครงกำรปรับปรุงผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Improvement Plan: PIP) เพื่อให้
พนกังำนสำมำรถปฏิบตัิงำนท่ีได้รับมอบหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ อีกทัง้น ำผลกำรปฏิบตัิงำนไปพิจำรณำใน
กำรให้ผลประโยชน์ตอบแทน เช่น เงินรำงวลั โบนสั กำรปรับเงินเดือนประจ ำปี หรือกำรปรับเลื่อนต ำแหน่งหน้ำที่/ระดบังำน 
เป็นต้น 
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ระบบการสืบทอดต าแหน่งงาน (Succession Planning) 

บริษัทให้ควำมส ำคญัต่อทุกต ำแหน่งงำนหลักในองค์กร จึงมีโครงกำรพัฒนำพนักงำนในแต่ละระดบังำนอย่ำง

ต่อเนื่อง เพื่อรองรับระบบกำรวำงแผนสืบทอดต ำแหน่ง (Succession Planning) โดยบริษัทได้ด ำเนินกำรคัดเลือก

บุคคลำกรภำยในองค์กรที่เป็น “ดำวเด่น” (Talent) ที่สำมำรถสร้ำงผลงำนที่ดีเลิศตำมที่องค์กรคำดหวัง เพื่อให้มีควำม

พร้อมด ำรงต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่งทนัทีที่ต ำแหน่งนัน้ๆ ว่ำงลง ซึ่งกำรจดัท ำ “แผนกำรสืบทอดที่ต ำแหน่ง” นัน้ บริษัทจะ

เน้นต ำแหน่งผู้บริหำรระดับฝ่ำยงำนขึน้ไป เช่น ผู้บริหำรสำย ผู้บริหำรฝ่ำย เป็นต้น เรำจึงมีกำรวำงแผนพัฒนำพนกั งำน

อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อรองรับกำรขยำยตัวและกำรปรับเปล่ียนรูปแบบกำรด ำเนินงำนของธุรกิจในอนำคต โดยกำรวำงแผน

ควำมก้ำวหน้ำในงำน กำรเติบโตตำมสำยอำชีพของพนกังำนทุกสำยงำน เพื่อให้พนกังำนมีโอกำสเติบโตก้ำวหน้ำได้อย่ำง

มั่นคงไปพร้อมกับบริษัท โดยเรำจัดให้มีโครงกำรกำรพัฒนำตำมทักษะควำมรู้ ตำมสำยอำชีพ และควำมสำมำรถด้ำน

ควำมเป็นผู้น ำ ตำมกลยทุธ์ 5 ปี (2562 – 2566) ของฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบคุคล 

ส ำหรับปี 2563 นี ้บริษัทเร่ิมมีโครงกำรกำรพัฒนำกลุ่มผู้บริหำรระดับต้น กลุ่มผู้บริหำรระดับกลำง และกลุ่ม
พนักงำนที่มีควำมสำมำรถและศักยภำพสูง (Talent Management) รวมถึงด ำเนินโครงกำรวำงแผนผู้ สืบทอดต ำแหน่ง 
(Succession Planning) เพื่อคดัเลือกและเตรียมควำมพร้อมของบคุลำกรไว้เพื่อรองรับต ำแหน่งงำนที่จะว่ำงลงเนื่องจำกผู้
ด ำรงต ำแหน่งเดิมเกษียณอำยุ หรือได้รับกำรเล่ือนต ำแหน่ง หรือมีต ำแหน่งงำนใหม่ที่เกิดขึน้ เพื่อให้องค์กรสำมำรถด ำเนิน
ธุรกิจและงำนในส่วนต่ำงๆ ได้อย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้ผู้ที่ถูกคดัเลือกเป็นผู้ สืบทอด (Successor) จะได้มีเวลำเตรียมควำม
พร้อมทัง้ด้ำนควำมรู้ ทกัษะ ควำมสำมำรถในสำยงำนและส ำคญัที่สดุคือด้ำนภำวะผู้น ำ โดยได้รับกำรพฒันำผู้ สืบทอดเป็น
รำยบคุคล (Individual Development Plan) เพื่อให้เป็นพลงัส ำคญัที่ผลกัดนัองค์กรสู่ควำมเติบโต 

กำรคัดเลือกผู้ สืบทอด (Successor) ตำมแผนควำมคำดหวังของต ำแหน่งงำน กรุงเทพประกันชีวิต ได้แบ่ง
องค์ประกอบเพื่อพิจำรณำเป็น 4 ด้ำน ได้แก่ 1. ขีดควำมสำมำรถสมรรถนะด้ำนภำวะผู้น ำ (Leadership Competency) 2. 
ทักษะควำมรู้สมรรถนะตำมสำยงำน (Functional Competency) 3. ควำมรู้ที่องค์กรต้องกำรหรือประสบกำรณ์  
(Experience) 4. คุณลกัษณะเฉพำะที่จ ำเป็นและแรงจูงใจในกำรปฏิบตัิงำน (Characteristics & Aspiration) นอกจำกนี ้
ยงัพิจำรณำรวมถึงผลกำรปฏิบตัิงำนย้อนหลงั 3-5 ปี เป็นเกณฑ์ในกำรตดัสินร่วมด้วย ซึ่งฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคลจะมี
กำรติดตำมผลกำรพัฒนำศักยภำพอย่ำงสม ่ำเสมอ อ้ำงอิงจำกผลกำรประเมินศกัยภำพด้ำนต่ำงๆ เปรียบเทียบกับแผน
ควำมคำดหวงัของต ำแหน่งงำนในระดบัถัดไป เพื่อให้เกิดมำตรฐำนในกำรด ำเนินโครงกำร และมุ่งเน้นประโยชน์ให้กบัทัง้
องค์กรและพนกังำนอย่ำงสงูสดุ โดยมีวตัถปุระสงค์ของโครงกำรเพื่อ 

- เพื่อประเมินควำมพร้อมอยู่เสมอว่ำองค์กรมีก ำลังคนที่มีคุณสมบัติ  (Qualifications) และสมรรถนะ
ควำมสำมำรถ (Competency) มำกน้อยเพียงใด และได้แผนพฒันำพนกังำน ทีเ่หมำะสมกบัหน้ำที่งำน 

- เพื่อวำงแผนทดแทนและสืบทอดต ำแหน่งงำนหลัก  (Succession Plan) หรือต ำแหน่งงำนที่หำยำกใน
ตลำดแรงงำน และกำรบริหำรคนเก่งผู้ที่มีควำมสำมำรถสงู (Talent Pool)  

- เพื่อสำมำรถวำงแผนกำรสรรหำและคดัเลือกบคุลำกรได้ล่วงหน้ำในเชิงรุก โดยวำงแผนกำรสรรหำและพฒันำ
จำกบคุลำกรในองค์กรที่มีศกัยภำพในต ำแหน่งงำนระดบัหวัหน้ำขึน้ไป หรือ บคุลำกรจำกภำยนอก 

- เพื่อลดอตัรำสญูเสียบคุลำกรท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์  
- เพื่อเป็นกำรสร้ำงขวญัก ำลงัใจ จงูใจ และธ ำรงรักษำพนกังำนท่ีมีควำมสำมำรถ และมีศกัยภำพเพื่อวำงแผน 
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สมรรถนะผู้น า (Leadership Competency)  

บริษัทได้พฒันำระบบสมรรถนะผู้น ำในปี 2563 ได้ก ำหนดสรรมถนะผู้น ำขององค์กรที่ควรมีบทบำทส ำคญัต่อกำร

บริหำรจัดกำรงำนและทีมงำน และได้น ำมำใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรประเมินศักยภำพผู้น ำในองค์กร โดยผลกำรประเมิ น

รำยบุคคลจะถูกน ำมำพิจำรณำจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนำศักยภำพของผู้น ำรำยนัน้ๆ เพื่อให้ตรงตำมผลกำรประเมิน

รำยบุคคล ทัง้นีเ้พื่อเป็นกำรเสริมศักยภำพให้ผู้น ำมีควำมสำมำรถมำกขึน้ มีควำมพร้อมขับเคล่ือนองค์กรไปอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ รองรับกำรเปล่ียนแปลงในอนำคต และยงัสำมำรถสนบัสนุนงำนรองรับฐำนลกูค้ำที่เพิ่มขึน้ในอนำคตอย่ำง

ยั่งยืน สมรรถนะผู้น ำทัง้ 6 ด้ำน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (Visioning) กำรวิเครำะห์ปัญหำเพื่อกำรตัดสินใจ (Decision 

Making) กำรบริหำรกำรเปล่ียนแปลง (Change Management) กำรบริหำรและพัฒนำพนักงำน (Managing and 

Developing People) กำรส่ือสำร (Communication) และนวตักรรมทำงธุรกิจ (Business Innovation) 

 
สมรรถนะตามสายงาน (Functional  Competency) 

ในปี 2563 ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล ได้เร่ิมพัฒนำ สมรรถนะตำมสำยงำน (Functional  Competency) ซึ่ง
เป็นควำมสำมำรถของบุคคลที่มีตำมหน้ำที่ที่รับผิดชอบ  ต ำแหน่งหน้ำที่อำจเหมือน  แต่ควำมสำมำรถตำมหน้ำที่ต่ำงกนั  
เช่น  เจ้ำหน้ำที่บญัชีเหมือนกัน  แต่มีควำมสำมำรถต่ำงกนั  บำงคนมีสมรรถนะทำงบญัชีรับ บำงคนมีสมรรถนะทำงบญัชี
จ่ำย หรือตรวจสอบบญัชี เป็นต้น ดงันัน้ เพื่อให้มองเห็นกรอบควำมคิด  และแนวควำมคิดเบือ้งต้นเก่ียวกบัสมรรถนะจึงจะ
กล่ำวถึงควำมเป็นมำ  และควำมหมำย  องค์ประกอบประเภทของสมรรถนะ  กำรก ำหนดสมรรถนะ  กำรวัดสมรรถนะ  
และกำรประยุกต์ใช้สมรรถนะ ซึ่งกำรพัฒนำ Functional Competency ได้จัดด ำเนินกำรในรูปแบบต่ำงๆ คือ กำรอบรม
แบบบรรยำย (Classroom Training), กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) และกำรสัมภำษณ์ผู้ บริหำรหน่วยงำน 
(Interview) 

 โดยกำรด ำเนินกำรเร่ิมจำกหน่วยงำนที่เป็น Core business ซึ่งจะสำมำรถน ำไปใช้ในกำรพฒันำพนกังำน กำร
พฒันำรำยบุคคล (Individual Development Plan) กำรพฒันำผู้ สืบทอด (Successor) กำรน ำไปใช้คดัเลือกพนกังำนเข้ำ
มำร่วมงำนกบับริษัท (Talent acquisition) น ำมำใช้ร่วมกับพิจำรณำถึงกำรเลื่อนขัน้เลื่อนต ำแหน่ง (Promotion) กำรมำใช้
ร่วมในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Management) กำรวิเครำะห์ต ำแหน่งงำนเพื่อทดแทน (Critical 
Position) รวมทัง้กำรจัดท ำแผนควำมก้ำวหน้ำในงำน (Career Planning) และแผนสืบทอดต ำแหน่งงำน (Succession 
Plan) เพื่อควำมก้ำวหน้ำของพนกังำนและองค์กรอย่ำงยัง่ยืนต่อไป 

 
สุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน 

บริษัทตระหนกัดีว่ำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนท่ีปลอดภยัและถกูสขุภำวะ ตลอดจนส่งเสริมให้พนกังำนมีควำม

เป็นอยู่ที่ดี ถือเป็นกำรเคำรพหลกัสิทธิมนุษยชนขัน้พืน้ฐำนและแนวปฏิบตัิด้ำนแรงงำน บริษัทดูแลและเอำใจใส่พนกังำน

อย่ำงใกล้ชิด ด้วยกำรรับฟังควำมต้องกำรของพนักงำนอย่ำงทั่ วถึงผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย น ำเสนอสวัสดิกำรที่

เหมำะสมส ำหรับพนกังำนและครอบครัว ตลอดจนด ำเนินโครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ ที่ช่วยเสริมให้พนกังำนมีควำมสขุใน

กำรท ำงำน และมีคุณภำพชีวิตที่ดีตลอดระยะเวลำที่ร่วมงำนกบับริษัท รวมถึงกำรส่งเสริมและสนบัสนุนให้พนกังำนมีส่วน

ร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นและเสนอแนะข้อมลูหรือสวสัดิกำรต่ำงๆ ผ่ำนทำงคณะกรรมกำรสวสัดิกำรในสถำนประกอบ

กิจกำร 
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บริษัทได้จัดตัง้ คณะกรรมการสวัสดิการ ในสถำนประกอบกำรตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 

2541 มำตรำ 96 ซึ่งคณะกรรมกำรสวสัดิกำรจะมีบทบำทส ำคญัเป็นอย่ำงมำกในกำรดูแลสวสัดิกำรที่เหมำะสมและช่วย

เป็นกระบอกเสียงให้กบัพนกังำน ภำยใต้หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดงันี ้

• ร่วมหำรือกบันำยจ้ำง เพื่อจดัสวสัดิกำรแก่ลกูจ้ำง 

• ให้ค ำปรึกษำหำรือและเสนอแนะควำมเห็นแก่นำยจ้ำงในกำรจดัสวสัดิกำรส ำหรับลกูจ้ำง 

• ตรวจตรำ ควบคมุ ดแูล กำรจดัสวสัดิกำรท่ีนำยจ้ำงจดัให้แก่ลกูจ้ำง 

• เสนอข้อคิดเห็น และแนวทำงในกำรจัดสวัสดิกำรที่เป็นประโยชน์ส ำหรับลูกจ้ำงต่อคณะกรรมกำร

สวสัดิกำรแรงงำน 

ผลงำนส ำคญัที่ผ่ำนมำ ค่ำรักษำพยำบำลผู้ ป่วยนอกแบบไม่จ ำกดังบประมำณในกำรรักษำต่อครัง้ภำยใต้วงเงิน

งบประมำณตำมสิทธ์ิท่ีได้รับในแต่ละปี กำรส ำรวจควำมคิดเห็นพนักงำนเพ่ือกำรจดัท ำเคร่ืองแบบพนักงำน กำรจัดหำ

ร้ำนอำหำรสวสัดิกำรพนกังำน กำรสนบัสนนุในทกุกิจกรรมที่บริษัทจดั รวมถึงกิจกรรมชมรมต่ำงๆ ของบริษัท เป็นต้น 

ด้วยควำมใส่ใจของบริษัทที่ต้องกำรให้พนักงำนทุกคนมีสุขภำพแข็งแรงและท ำงำนอยู่ในสภำพแวดล้อมที่ดี 

บริษัทได้สนบัสนุนกำรจดักิจกรรมและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ให้กบัพนกังำน ไม่ว่ำจะเป็นศนูย์ออกก ำลงักำยทัง้ใน

ร่มและกลำงแจ้ง ศูนย์อำหำรที่ถูกสขุลกัษณะและมีอำหำรจ ำหน่ำยหลำกหลำย ถูกต้องตำมหลกัโภชนำกำร สมำคมและ

ชมรมต่ำงๆ ทัง้ด้ำนกีฬำ สนัทนำกำร และศิลปวฒันธรรม ส่งผลให้พนกังำนทุกคนมีสขุภำพกำยและสขุภำพจิตที่ดี ส่งผล

ให้อัตรำกำรเจ็บป่วยหรือขำดงำนลดน้อยลง ตลอดจนบริษัทได้ให้กำรสนับสนุนพนักงำนในองค์กรจัดตัง้ชมรมพร้อม

สนบัสนนุค่ำใช้จ่ำยและอปุกรณ์กำรกีฬำอย่ำงต่อเนื่อง ประกอบด้วยชมรมต่ำงๆ ดงันี ้

ชมรมพทุธศำสตร์  สมำชิกจ ำนวน 100 คน 

ชมรมรักษ์สขุภำพ  สมำชิกจ ำนวน 70 คน 

ชมรมฟตุบอล  สมำชิกจ ำนวน 130 คน 

ชมรมวิ่งเพื่อสขุภำพ สมำชิกจ ำนวน 200 คน 

ชมรมปิงปอง  สมำชิกจ ำนวน 30 คน 

ชมรมดนตรี  สมำชิกจ ำนวน 53 คน 

นอกจำกนี ้ในด้ำนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนของพนกังำนก็เป็นส่ิงที่บริษัท

ให้ควำมส ำคญั โดยมีคณะกรรมกำรควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  ที่มีบทบำทหน้ำที่ใน

กำรดแูลและให้ควำมช่วยเหลือพนกังำนทัง้ในด้ำนสขุภำพอนำมยั ควำมปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน มีกำรตัง้เป้ำหมำย

เร่ืองควำมปลอดภัยและลดอุบัติเหตุภำยในส ำนักงำนให้เป็นศูนย์ โดยผ่ำนกิจกรรม “Big Cleaning Day” กำรรณรงค์

ส่งเสริมด้ำนควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในพืน้ท่ีท ำงำนของพนกังำนทกุไตรมำส กำรประชำสมัพนัธ์ข้อมลู

ที่เป็นประโยชน์ด้ำนสุขภำพอนำมยั กำรเพิ่มช่องทำงในกำรส่ือสำรและแจ้งข้อมูลด้ำนควำมปลอดภัยให้คณะกรรมกำร

รับทรำบผ่ำนระบบ Smart Home และทำงอีเมล รวมไปถึงมำตรกำรในกำรปฏิบตัิตวัของพนกังำนในสถำนกำรณ์กำรแพร่

ระบำดของเชือ้ไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ทัง้นี ้ทำงคณะกรรมกำรจะมีกำรประชุมประจ ำเดือนเพื่อรำยงำน

ข้อมลูควำมคืบหน้ำและประสำนกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องในกำรแก้ไขปรับปรุงดูแลด้ำนสขุภำวะและควำมปลอดภยัของ

พนกังำนให้ดียิ่งขึน้ และเพื่อควำมปลอดภยัในชีวิตกำรท ำงำน และควำมเป็นอยู่ที่ดีของพนกังำนอย่ำงยัง่ยืน 
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การอบรม CPR ของห้องแพทย์  

เพื่อส่งเสริมควำมเข้ำใจที่ถกูต้องเก่ียวกบักำรกู้ชีพด้วยวิธี CPR เพื่อสร้ำงควำมปลอดภยัให้กบัพนกังำน ทำงศนูย์

กำรแพทย์ของบริษัทได้จัดให้มีกำรอบรมให้ควำมรู้เร่ืองกำรกู้ชีพและข้อควรปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน 

นอกจำกนี ้ศูนย์กำรแพทย์ของบริษัทยงัมีกำรสำธิตขัน้ตอนกำรกู้ชีพ พร้อมทัง้เปิดโอกำสให้ผู้ที่เข้ำร่วมกิจกรรมทดลองท ำ

กำรกู้ชีพด้วยวิธี CPR ด้วยตนเองเพื่อให้มีควำมเข้ำใจที่มำกขึน้ 

กิจกรรมโดยห้องแพทย์  

บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรให้ควำมรู้ตัวแทนเพื่อส่งเสริมควำมรู้เร่ืองโรคต่ำงๆ และเพื่อให้ตัวแทนสำมำรถ

ถ่ำยทอดควำมรู้ต่อให้แก่ลกูค้ำ โดยศนูย์กำรแพทย์ของบริษัทมีกำรจดักิจกรรมอบรมควำมรู้เร่ืองโรคต่ำงๆ ตลอดทัง้ปี อำทิ

เช่น อบรมให้ควำมรู้เร่ืองสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรัสโคโรนำสำยพนัธุ์ใหม่ (โควิด-19) โรคมะเร็ง และอบรมให้

ควำมรู้เร่ืองโรคอ้วน เป็นต้น 

นอกเหนือจำกกำรให้ควำมรู้แก่ตวัแทน ศูนย์กำรแพทย์ยงัให้ควำมส ำคญักับพนกังำนและเสริมสร้ำงวฒันธรรมองค์กรที่

ส่งเสริมสุขภำพที่ดีผ่ำนกำรแข่งขัน BLA Healthy Life Challenge โดยกิจกรรมดังกล่ำวมีกำรจัดอบรมเร่ืองควำมรู้ทำง

โภชนำกำร และกำรใช้แอปพลิเคชัน ส ำหรับติดตำมก้ำวเดิน และค ำนวณอำยุที่แท้จริงของร่ำงกำย (Biological Age) 

ให้กับผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร นอกจำกนี ้ศูนย์กำรแพทย์ของบริษัทยงัมีกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสนบัสนุนสขุภำพที่ดีของพนักง ำน 

เช่น กำรจดักิจกรรมรณรงค์เลิกบหุร่ีให้กบัพนกังำน เป็นต้น 

การบริหารจัดการความปลอดภัยในกรณีฉุกเฉิน 

บริษัทได้จัดท ำแผนกำรบริหำรและป้องกันในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและกำรระงับอัคคีภัย พร้อมทัง้จัดเตรียม

ทรัพยำกรและอุปกรณ์ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรรองรับสถำนกำรณ์  ฉุกเฉินต่ำงๆ ทัง้ในส่วนอำคำร

ส ำนักงำน และส ำนักงำนสำขำทั่วประเทศ โดยมีกำรจัดกำร ควบคุม ตอบสนอง ตอบโต้ติดต่อประสำนงำนช่วยเหลือ

ผู้บำดเจ็บ รวมถึงมีกำรจดัท ำแผนกำรตรวจตรำ แผนกำรรณรงค์ป้องกันอคัคีภยั แผนกำรซ้อมดบัเพลิงและอพยพหนีไฟ 

และแผนกำรบรรเทำทกุข์ พร้อมทัง้ดแูลจดักำรสถำนท่ีท ำงำนไม่ให้มีวสัดหุรือลกัษณะของกำรท ำงำนท่ีมีโอกำสเป็นต้นเหตุ

ของกำรเกิดเพลิงไหม้ และมีกำรจดัให้มีกำรฝึกซ้อมดบัเพลิงและอพยพหนีไฟประจ ำปีตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย 

กำรป้องกันกำรเกิดอัคคีภัยในองค์กร  โดยกำรจัดโครงกำรซ้อมอพยพหนีไฟประจ ำปีส ำนักงำนใหญ่และ

ส ำนกังำนสำขำ (4 สำขำ) เพื่อรณรงค์ให้พนกังำน ผู้บริหำร และตวัแทนฝ่ำยขำย รวมไปถึงประชำชนในพืน้ที่ใกล้เคียงที่มี

ควำมสนใจเข้ำร่วมได้ตระหนกัและให้ควำมส ำคญัถึงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในส ำนกังำน สำมำรถป้องกัน

และระงบัเหตจุำกกำรเกิดอคัคีภยัในเบือ้งต้นได้อย่ำงถกูต้อง  
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การปฏิบัติด้านสิทธิแรงงาน 

บริษัทให้ควำมส ำคญัต่อกำรเคำรพในหลกัสิทธิแรงงำน และกำรปฏิบตัิต่อพนกังำนทุกระดบัอย่ำงเท่ำเทียมและ

เป็นธรรมโดยไม่ได้ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงทำงเพศ อำยุ สีผิว เชือ้ชำติ ศำสนำ วัฒนธรรม ควำมพิกำร และกำรศึกษำ 

พนกังำนของบริษัท ถือเป็นบุคลำกรท่ีมีคุณค่ำ และมีควำมส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท  โดยบริษัทเชื่อว่ำทุกพลงั

ของทีมงำนที่เข้มแข็ง จะเป็นรำกฐำนส ำคญัในกำรพฒันำองค์กรให้บรรลเุป้ำหมำย นอกจำกนี  ้บริษัทได้ดแูลควำมเป็นอยู่

ของพนกังำนปัจจบุนั มีจ ำนวน 1,221 คน พนกังำนชำย 281 คน พนกังำนหญิง 940 คน มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทน รวมถึงกำร

จดัสวสัดิกำรที่ดีเหมำะสมและอยู่ในระดบัท่ีสำมำรถแข่งขนัได้ในธุรกิจเดียวกนั ทัง้นีเ้พื่อจูงใจให้พนกังำนเกิดควำมผกูพนั

ต่อองค์กร และมีก ำลงัใจในกำรปฏิบตัิงำน  ตลอดจนให้อิสระแก่พนกังำนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่ไม่ขดัต่อข้อบงัคบักำร

ปฎิบัติงำนของบริษัท และบริษัทยังใช้หลักกำรด้ำนแรงงำนสัมพันธ์กับพนักงำนทุกระดับภำยในองค์กรโดยฝ่ำยบริหำร

ทรัพยำกรบุคคล มีกำรจดักิจกรรมสนัทนำกำรผ่ำนโครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อสำนสมัพนัธ์กบัพนกังำนอย่ำงต่อเนื่อง 

และให้สิทธิเสรีภำพกับพนักงำนในกำรโหวตเพื่อแสดงควำมคิดเห็นหรือมีกำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นที่จะน ำไปสู่กำร

พฒันำในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงเป็นรูปธรรม 

 

สิทธิมนุษยชน 

บริษัทมุ่งเป็นผู้น ำในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม โดยให้ควำมส ำคญัต่อกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนของลกูค้ำ 

พนกังำนชุมชน และคู่ค้ำทำงธุรกิจ ผ่ำนกำรตรวจสอบและประเมินผลกระทบในประเด็นด้ำนสิทธิมนุษยชนที่อำจเกิดขึน้

จำกกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงกำรเคำรพสิทธิแรงงำนและสิทธิมนษุยชนของพนกังำนในกำรจ้ำงงำนและกำรปฏิบตัิอย่ำงเท่ำ

เทียมและเป็นธรรม ซึ่งบริษัทได้ระบุไว้อย่ำงชัดเจนในจรรยำบรรณบริษัทและกลุ่มธุรกิจของบริษัท และนโยบำยสิทธิ

มนุษยชน ที่ยึดปฏิบัติตำมกฎหมำยและมำตรฐำนด้ำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศที่เก่ียวข้อง อำทิ ตรำสำรสิทธิ

มนุษยชนระหว่ำงประเทศ (The International Bill of Human Rights) ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนแห่ง

สหประชำชำติ (The Universal Declaration of Human Rights) แล้วแนวทำงและหลกักำรของสหประชำชำติในเร่ืองธรุกจิ

และสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights : UNGP) เพื่อแสดงถึงควำมยึดมั่นและ

แนวปฏิบตัิที่ดีต่อลกูค้ำและพนกังำน ตลอดจนคู่ค้ำทำงธุรกิจของบริษัท 

 

บริษัทปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2556 ดงันี ้

• รับคนพิกำรเข้ำท ำงำนตำมมำตรำ 33 ปัจจบุนัมีพนกังำนผู้พิกำรจ ำนวน 1 คน 

• น ำส่งเงินเข้ำกองทนุส่งเสริมและพฒันำคณุภำพชีวิตคนพิกำร ตำมมำตรำ 34 จนถึงปี 2562 

• ให้สัมปทำนแก่คนพิกำรหรือผู้ดูแลคนพิกำร ตำมมำตรำ 35  โดยกำรท ำสัญญำจ้ำงเหมำบริกำรเพื่อ

ส่งเสริมกำรสร้ำงงำนให้คนพิกำรท ำงำนในองค์กรสำธำรณประโยชน์และสร้ำงอำชีพให้แก่คนพิกำรใน

พืน้ที่ 6 จงัหวดั จ ำนวน 11 คน พนกังำนชำย 7 คน และพนกังำนหญิง 4 คน เร่ิมตัง้แต่ปี 2563 เป็นต้น

มำ แทนกำรส่งเงินสมทบเข้ำกองทุนฯ ตำมมำตรำ 34  โดยบริษัทได้ร่วมกับทำงมูลนิธินวตักรรมทำง

สงัคมซึง่เป็นเครือข่ำยกำรพฒันำคุณภำพชีวิตคนพิกำรแบบครบวงจรผ่ำนกำรมีงำนท ำและถือเป็นกำร
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สร้ำงอำชีพให้แก่คนพิกำรโดยตรง อันเกิดจำกปัญหำที่พบและท ำให้คนพิกำรไม่มีงำนท ำนัน้ อัน

เนื่องมำจำกคนพิกำรขำดโอกำสทำงกำรศกึษำมำกกว่ำ 90% มีกำรศกึษำในระดบัประถมศกึษำหรือต ำ่

กว่ำและมีกำรศกึษำที่สงูกว่ำเพียง 10% และคนพิกำรในประเทศไทยส่วนใหญ่ อำศยัอยู่ในพืน้ท่ีชนบท

ห่ำงไกล   (ที่มำ:เอกสำรประกอบกำรบรรยำยมลูนิธินวตักรรมทำงสงัคม) 

 

THAILAND BEST EMPLOYER BRAND AWARDS 2021 บริษัทได้รับรางวัลเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน 

ด้วยควำมมุ่งมั่นและกำรพัฒนำงำนด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลในปี 2563 ท ำให้บริษัทได้รับรำงวัลจำกงำน

ประกำศรำงวัล 15th EMPLOYER BRANDING AWARDS จัดขึน้โดยสถำบันด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (World 

HRD Congress) และ EMPLOYER BRANDING INSTITUTE - INDIA องค์กรด้ำนกำรส่งเสริมนวตักรรมและแนวปฏิบตัิ

ด้ำนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลระดบันำนำชำติ ซึ่งเป็นสถำบันที่มอบรำงวัลให้กับองค์กรชัน้น ำทั่วโลก ที่มีกำร

บริหำรงำนเก่ียวกบัทรัพยำกรบคุคลได้อย่ำงดีเยี่ยมและมีประสิทธิภำพ ซึ่งในปีนีค้ณะกรรมกำรมีหลกัเกณฑ์กำรพิจำรณำ

จำกที่สำระส ำคญั ดงันี ้

− กำรผสมผสำนและน ำวิสยัทศัน์องค์กรไปสู่กำรปฏิบตัิด้วยกลยทุธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล  

− กำรสร้ำงหน่วยงำนให้สอดคล้องกบักลยทุธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบคุคลกบัธุรกิจ  

− กำรพฒันำสมรรถนะท่ีใช้ในอนำคตเพื่อเตรียมควำมพร้อมขององค์กรในอนำคต 

ตลอดระยะเวลำ 69 ปี ในกำรด ำเนินธุรกิจ กรุงเทพประกันชีวิตมีควำมตัง้ใจพฒันำควำมเป็นเลิศในทุกด้ำนอยู่

เสมอ และจะมุ่งมัน่พฒันำต่อไปอย่ำงไม่หยดุนิ่งสู่กำรเป็นผู้น ำด้ำนกำรวำงแผนกำรเงินครบวงจรให้กบัคนไทยต่อไป  

 

 

 

 

 

ภำพข่ำว:  https://www.bizfocusmagazine.com/news/item/9335-2.html 

World HRD Congress: https://www.worldhrdcongress.com/about.html 

 

https://www.bizfocusmagazine.com/news/item/9335-2.html
https://www.worldhrdcongress.com/about.html
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องค์กร 

ที่รับผิดชอบ 

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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การให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงนิและธุรกิจประกันชีวิต 

ธนำคำรแห่งประเทศไทยท ำวิจยัในปี 2559 พบว่ำ คนไทยมีทักษะด้ำนควำมรู้ทำงกำรเงินที่ต ่ำกว่ำค่ำเฉล่ียของ OECD 

ค่อนข้ำงมำก โดยมีควำมรู้ทำงกำรเงินเฉล่ียเพียง 48.6% ต ่ำกว่ำค่ำเฉล่ีย OECD ที่ 65.7%   

 
ทีม่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (สรุปผลการส ารวจทกัษะทางการเงิน (Financial Literacy) ปี 2559) 

บริษัทในฐำนะที่เป็นสถำบนักำรเงินที่ด ำเนินธุรกิจทัง้ด้ำนกำรสร้ำงควำมมัน่คงผ่ำนผลิตภณัฑ์ประกันชีวิต มีพนัธมิตรด้ำน

ประกันภัยและกองทุนรวม จึงให้ควำมส ำคัญในกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีกำรวำงแผนกำรเงิน และด ำเนินกำรตำม

แผนกำรเงินที่วำงไว้ ทัง้กำรสร้ำงหลกัประกนัชีวิต ทรัพย์สิน  และกำรสร้ำงควำมมัง่คัง่ผ่ำนกองทุนรวม  ผ่ำนตวัแทนและที่

ปรึกษำทำงกำรเงินท่ีได้รับกำรพฒันำควำมพร้อมในกำรวำงแผนกำรเงิน  บริษัทได้พฒันำเคร่ืองมือสนบัสนนุกำรวำงแผน

กำรเงินและกำรติดตำมสถำนะของแผนกำรเงิน  ตลอดจนกำรพฒันำผลิตภณัฑ์ที่ตอบรับกำรวำงแผนกำรเงิน โดยเฉพำะ

ด้ำนกำรประกันสขุภำพ เพื่อให้ประชำชนได้มีควำมคุ้มครองเพื่อควำมมัน่คงของชีวิต และควำมมัง่คัง่ส ำหรับกำรใช้ชีวิต

หลงัเกษียณอำย ุเป็นกำรสนบัสนนุและลดภำระของภำครัฐที่อำจประสบปัญหำด้ำนงบประมำณในระยะยำว 

 

การส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนการเงนิ 

การให้ความรู้ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ของบริษัท 

กำรส่ือสำรที่ครอบคลมุทัง้ช่องทำงออนไลน์และส่ือต่ำงๆ อำทิ เว็บไซต์ ยูทูป เฟซบุ๊ก ไลน์ และทวิตเตอร์ของบริษัท เพื่อให้

ประชำชนทุกกลุ่มสำมำรถเข้ำถึงเนือ้หำควำมรู้ทำงกำรเงินที่เหมำะสมกับไลฟ์สไตล์ของตน โดยมีรูปแบบกำรน ำเสนอที่

เข้ำใจง่ำย เช่น ค ำคม  อินโฟกรำฟิก บทควำม รวมไปถึงภำพยนตร์สัน้ ท่ีมุ่งเน้นเนือ้หำส ำหรับกำรช่วยเสริมทกัษะในกำร

บริหำรและจดักำรด้ำนกำรเงิน ท ำให้ประชำชนสำมำรถน ำแนวคิดไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ ำวนั จำกกำรสร้ำงกำรมีส่วน

ร่วมอย่ำงต่อเนื่องบนพืน้ที่สงัคมออนไลน์ท ำให้บริษัทเข้ำใจปัญหำและควำมสนใจด้ำนกำรบริหำรจดักำรทำงกำรเงินของ

ประชำชนไทยมำกยิ่งขึน้ ในปี 2562 บริษัทจึงยกระดบัเว็บไซต์ www.bangkoklife.com เพื่อพฒันำให้เว็บไซต์ของบริษัท

เป็นแพลตฟอร์มส ำคญัส ำหรับกำรส่ือสำรควำมรู้และข้อมลูกำรบริหำรจดักำรเงินแก่ประชำชน อำทิ ควำมรู้ในเร่ืองสขุภำพ

และกำรเงินเพื่อกำรวำงแผนครอบครัว ควำมรู้เก่ียวกับกำรลงทุนในกองทุนรวม ควำมรู้ด้ำนกำรออม โดยมีบทควำม

มำกกว่ำ 400 บทควำม ที่ออกแบบมำเพื่อควำมต้องกำรในทกุช่วงชีวิตของลกูค้ำ และใช้เทคนิคกำรเล่ำเร่ือง (Storytelling) 

ที่มุ่งเน้นกำรส่ือสำรท่ีลกูค้ำสำมำรถเข้ำใจได้ง่ำย โดยน ำเสนอทัง้ในรูปแบบภำษำไทยและภำษำองักฤษ 
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การให้ความรู้ผ่านการพัฒนาความรู้ด้านการวางแผนการเงนิของตัวแทนของบริษัท 

กำรมีควำมรู้ด้ำนกำรวำงแผนทำงกำรเงิน ซึ่งจะเป็นพืน้ฐำนที่ช่วยสร้ำงควำมมั่นคงในชีวิตให้กับประชำชนในสังคมได้ 

โดยเฉพำะกำรวำงแผนทำงกำรเงินในด้ำนกำรประกันชีวิตซึ่งบริษัทมีควำมช ำนำญ บริษัทจึงได้จดัให้มีโครงกำรเพื่อช่วย

ส่งเสริมและพฒันำกำรให้ควำมรู้ให้กับประชำชนผ่ำนกำรพฒันำศกัยภำพของตวัแทนประกันชีวิต บริษัทมุ่งหวงัที่จะเพิ่ม

จ ำนวนตวัแทนประกนัชีวิตที่มีคุณภำพผ่ำนกำรจดักำรอบรมที่จะมีขึน้ตลอดทัง้ปี โดยมีเป้ำประสงค์เพื่อให้ตวัแทนประกนั

ชีวิตสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรวำงแผนทำงกำรเงินให้กบัประชำชนและผู้มุ่งหวงั รวมถึงยงัสำมำรถช่วยลกูค้ำในกำร

วำงแผนทำงกำรเงินด้ำนประกนัชีวิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ในปี 2563 บริษัทได้จดักำรอบรมในหลกัสตูรต่ำงๆ ผ่ำนระบบ

ออนไลน์ ท่ีให้ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้เข้ำร่วมพัฒนำควำมรู้ของตัวเองได้ตลอดเวลำ เพื่อไม่ต้อง

เดินทำงมำประชุมลดควำมเส่ียงจำกปัญหำโรคระบำด  บริษัทยังได้ส่งเสริมให้ตวัแทนและที่ปรึกษำทำงกำรเงินเข้ำร่วม

สัมมนำกับองค์กรภำยนอกต่ำงๆ ผ่ำนรูปแบบออนไลน์ เช่น กำรจัดสัมมนำของสมำคมนักวำงแผนกำรเงินไทย สมำคม

ประกันชีวิตไทย สมำคมด้ำนประกนัชีวิตต่ำงๆ เช่น กำรประชมุระดบัโลก ของสมำคม กิจกรรมหลกัสตูรอบรมของสมำคม  

GAMA รวมทัง้กำรอบรมควำมรู้ต่ำงๆ ที่จดัโดยองค์กรพนัธมิตรทำงกำรเงินของบริษัท อำทิ  บริษัทประกันภยั  และบริษัท

หลกัทรัพย์จดักำรกองทนุรวม ภำยใต้โครงกำรควำมร่วมมือ BLAFA 

โดยถึงแม้ว่ำในปี 2563 ที่ผ่ำนมำบริษัทจะได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์

ใหม่ (โควิด-19)  ท ำให้ไม่สำมำรถจดัอบรมในรูปแบบปกติเพื่ออพัเดทควำมรู้ได้ บริษัทได้น ำแอปพลิเคชนัระบบอบรมแบบ

ออนไลน์ BLA Station มำเพื่อใช้เป็นช่องทำงกำรอบรมแบบออนไลน์ให้กับตวัแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 
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และเพิ่มหลักสูตรเฉพำะส ำหรับกลุ่มที่มีควำมสนใจแตกต่ำงกัน และท ำให้สำมำรถอพัเดตข้อมูลควำมรู้ได้รวดเร็วยิ่งขึน้ 

และลดภำระค่ำใช้จ่ำยและเวลำในกำรเดินทำงมำอบรมที่ส ำนกังำน ลดควำมเส่ียงต่อปัญหำโรคระบำด  

รูปแบบกำรจดักิจกรรม ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

กิจกรรม FA Club ทัว่ประเทศ 34 ครัง้ 36 ครัง้ 14 ครัง้ 

หลกัสตูรออนไลน์ 

กิจกรรมสมัมนำลกูค้ำ ทัว่ประเทศ  17 ครัง้ 10 ครัง้ 1 ครัง้ 

ช่องทำงออนไลน์ 

สมัมนำรวมพลท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน 2 ครัง้ 2 ครัง้ 1 ครัง้ 

 

โดยในกิจกรรม FA Club บริษัทจัดให้หัวข้อในกำรจัดอบรมมีควำมหลำกหลำยเพื่อให้สำมำรถอัพเดทข้อมูลได้อย่ำงมี

ควำมครบถ้วนและรอบด้ำน เช่น 

o กำรอบรมควำมรู้เพื่ออพัเดทข้อมลูกองทนุ 

o กำรวำงแผนมรดกฉบบัย่อ ประกนัชีวิตเก่ียวข้องกบักำรวำงแผนมรดกอย่ำงไร 

o กำรอบรม “Tax key Man” วำงแผนภำษีผู้บริหำรองค์กร 

o " New Normal After Covid-19 Trend ของโลกจะเป็นอย่ำงไร" 

 

การให้ความรู้ผ่านการเข้าร่วมงาน SET in the city และงาน Money Expo 

ในปี 2563 บริษัทได้ลดจ ำนวนกิจกรรมทำงกำรเงินต่ำงๆ เพื่อหลีกเล่ียงควำมเส่ียงของผู้ เข้ำร่วมกิจกรรมจำก

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรัสโคโรนำสำยพนัธุ์ใหม ่(โควิด-19) โดยยงัคงมีกิจกรรมในพืน้ท่ีและช่วงเวลำที่เหน็วำ่

เหมำะสม เช่น มหกรรมกำรเงิน Money Expo กรุงเทพ 1 ครัง้ และ สัปดำห์ประกันภัย โดยคณะกรรมกำรก ำกับและ

ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ) 1 ครัง้  โดยมีจ ำนวนผู้ เข้ำร่วมงำนประมำณ   400,000 คน 
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• การให้ความรู้แก่นักวิเคราะห์และนักลงทุน 

เว็บไซต์ของบริษัทในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ ยังได้มีกำรเผยแพร่ควำมรู้เก่ียวกับธุรกิจประกันชีวิตให้แก่ 

นกัวิเครำะห์ นกัลงทุน และบุคคลที่สนใจ โดยจดัท ำเป็นเอกสำรแบ่งปันควำมรู้  (Knowledge sharing) จ ำนวน 5 เร่ือง ซึ่ง

เป็นหัวข้อหลักของธุรกิจประกันชีวิต เช่น ควำมรู้เร่ืองเงินกองทุนของธุรกิจประกันชีวิต  มูลค่ำของธุรกิจประกันชีวิต 

มำตรฐำนทำงบัญชีที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น โดยนักวิเครำะห์ นักลงทุน และผู้ที่สนใจสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำร

ดงักล่ำวได้ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท 

นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัเปิดโอกำสให้นกัลงทุนที่สนใจสำมำรถเข้ำพบผู้บริหำรหรือนกัลงทุนสมัพนัธ์เพื่อสอบถำมข้อมลูกำร

ด ำเนินงำนรวมถึงควำมรู้ด้ำนธุรกิจประกนัชีวิตได้ โดยหำก นกัวิเครำะห์ นกัลงทุน หรือบุคคลทัว่ไปที่สนใจต้องกำรข้อมลู

เพิ่มเติม สำมำรถติดต่อส่วนงำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทฯ โดยตรงเพื่อขอทรำบข้อมลูได้ทันที 

 

• การให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ (โควิด-19) 

ด้วยตระหนักถึงปัญหำและผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)  

กรุงเทพประกนัชีวิตได้มอบควำมคุ้มครองเพิ่มเติมแก่ผู้ ถือกรมธรรม์ และจดัท ำควำมรู้เก่ียวกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด

ของเชือ้ไวรัสโคโรนำสำยพนัธุ์ใหม่ (โควิด-19) เพื่อเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงส่ือสำรของบริษัท ตลอดปี 2563 เพื่อเป็นแนวทำง

ในกำรดแูลตวัเอง และป้องกนัควำมเส่ียงในกำรรักษำพยำบำลท่ีอำจเกิดขึน้ 
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การเปิดโอกาสการเข้าถึงการประกันชีวิตอย่างทั่วถึง 

 

การส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านประกันชีวิตพืน้ฐาน 

บริษัทมีสำขำครอบคลมุทุกภูมิภำคทัว่ประเทศ พร้อมให้บริกำรลกูค้ำด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรรับช ำระเบีย้ประกนั ชีแ้จงข้อมลู

เก่ียวกับรำยละเอียดและสิทธิประโยชน์ในกรมธรรม์ ฯลฯ สำขำยงัเป็นศูนย์กลำงส ำหรับตวัแทนและบุคคลทัว่ไปในกำรให้

ข้อมลูต่ำงๆเก่ียวกบับริษัท อำทิเช่น ข้อมลูผลิตภณัฑ์เพื่อให้บคุคลทัว่ไปมีควำมเข้ำใจที่ถกูต้องเก่ียวกบักำรประกนัชีวิตและ

สำมำรถเลือกผลิตภณัฑ์ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของแต่ละบคุคล  

การมอบความคุ้มครองอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลและขยายความคุ้มครองเกี่ยวสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ (โควิด-19) 

เพื่อเพิ่มโอกำสให้ประชำชนเข้ำถึงกำรประกนัชีวิตได้มำกขึน้ ในปี 2563 บริษัทได้เข้ำร่วมในโครงกำรประกันภยักลุ่มปีใหม่ 

10 บำท ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  ยกระดับกำรเข้ำถึง

ผลิตภณัฑ์และบริกำรประกนัชีวิตและกำรลงทนุท่ีสำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำร โดยได้ด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ ดงันี ้

 มอบควำมคุ้มครองอบุตัิเหตแุละค่ำรักษำพยำบำลแบบกลุ่ม ผ่ำนกรมธรรม์ประกันกลุ่ม 
10 บำท อุ่นใจปีใหม่พลัส  ส ำหรับผู้ เอำประกันที่สมัครและช ำระเบีย้ตัง้แต่ 15 ธ.ค. 
2562 – 31 ม.ค. 2563 ระยะเวลำคุ้มครอง 30 วันส ำหรับผู้ เอำประกันของกรุงเทพ
ประกนัชีวิตที่ซือ้กรมธรรม์ประเภทสำมญัและออนไลน์ 
มีผู้ได้รับสิทธิจำกโครงกำรนีป้ระมำณ 37,812 รำย 

 มอบควำมคุ้ มครองค่ำรักษำพยำบำลชดเชยรำยวันจำกไวรัสโคโรน่ำ ( โควิด-19) 
เพิ่มเติมจำกค่ำรักษำพยำบำลตำมแผนประกนัท่ีมีอยู่ กรณีเป็นผู้ที่ติดเชือ้จำกไวรัสโคโร
น่ำ วันละ 2,000 บำท สูงสุด 15 วัน โดยเร่ิมมีผลคุ้มครอง ตัง้แต่วันที่ 20 กุมภำพันธ์ 
2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2563 (ควำมคุ้มครองนี ้มอบให้โดยอัตโนมัติและไม่คิด
เบีย้ประกนัภยัเพิ่มเติม) ส ำหรับลกูค้ำปัจจบุนัท่ีถือกรมธรรม์ที่มีสญัญำเพิ่มเติมสขุภำพ
และ/หรือสญัญำเพิ่มเติมค่ำรักษำพยำบำลรำยวนั 
มีผู้ได้รับสิทธิจำกโครงกำรนีป้ระมำณ 120,179 รำย 

 

มอบควำมคุ้มครองค่ำรักษำพยำบำลชดเชยรำยได้จำกไวรัสโคโรน่ำ ( โควิด-19) กรณี
เป็นผู้ที่ติดเชือ้จำกไวรัสโคโรน่ำ รับค่ำรักษำพยำบำลชดเชยรำยวนั 1,000 บำทต่อวนั 
ตำมจ ำนวนวันที่เข้ำรักษำเป็นผู้ ป่วยใน สูงสุดไม่เกิน 30 วัน คุ้มครองถึง 31 พ.ค. 63 
ส ำหรับลกูค้ำที่ถือกรมธรรม์อ่ืนๆ โดยรับสิทธ์ิผ่ำนแอปพลิเคชนับนโทรศพัท์มือถือ“BLA 
Happy Life” 
มีผู้ได้รับสิทธิจำกโครงกำรนีป้ระมำณ 68,523 รำย 
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มอบควำมคุ้มครองค่ำชดเชยรำยวนัเมื่อเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำลเป็นผู้ ป่วยหนกั 
(ไอ.ซี.ย.ู) เนื่องจำกไวรัสโคโรน่ำ (โควิด-19) วนัละ 3,000 บำท สงูสดุไม่เกิน 15 วนั โดย
ไม่คิดเบีย้ประกันภัย  ระยะเวลำคุ้มครองตัง้แต่วันที่ 1- 30 มิถุนำยน 2563  (ควำม
คุ้มครองนี ้มอบให้โดยอตัโนมตัิและไม่คิดเบีย้ประกนัภยัเพิ่มเติม)  ส ำหรับผู้ เอำประกนั
ของกรุงเทพประกันชีวิตทุกช่องทำง ทัง้ลูกค้ำที่มีกรมธรรม์ประเภทสำมญัและประกัน
กลุ่ม 
มีผู้ได้รับสิทธิจำกโครงกำรนีป้ระมำณ 1,408,164 รำย 

 มอบควำมคุ้มครองอบุตัิเหตแุละค่ำรักษำพยำบำลแบบกลุ่ม ผ่ำนกรมธรรม์ประกนักลุ่ม 

10 บำท นิวนอร์มอลพลสั โดยเพิ่มควำมคุ้มครองโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่ำ (โควดิ-19) 

แบบ “เจอ-จ่ำย-จบ” จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั 3,000 บำท  

ส ำหรับผู้พกัอำศยัใกล้บริษัท กรุงเทพประกนัชวีิต รับสิทธ์ิโดยกำรตอบค ำถำมผ่ำน Link 

หรือกำรสแกน QR Code ภำยใน 31 ธ.ค. 63 ระยะเวลำคุ้มครองตัง้แต่วนัท่ี 1- 30 

มกรำคม 2564 

มีผู้ได้รับสิทธิจำกโครงกำรนีป้ระมำณ 202 รำย 
 มอบควำมคุ้มครองอบุตัิเหตแุละค่ำรักษำพยำบำลแบบกลุ่ม ผ่ำนกรมธรรม์ประกันกลุ่ม 

10 บำท นิวนอร์มอลพลัส โดยเพิ่มควำมคุ้มครองโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่ำ (โควิด-19)  
แบบ “เจอ-จ่ำย-จบ” จ ำนวนเงินเอำประกันภัย 3,000บำท โดยมีระยะเวลำควำม
คุ้มครอง30วัน ส ำหรับผู้ เอำประกันที่สมัครและช ำระเบีย้กรมธรรม์ประเภทสำมัญ
ระหว่ำงวันที่ 1-31 มกรำคม 2564  และลงทะเบียนรับสิทธ์ิผ่ำนแอปพลิเคชันบน
โทรศพัท์มือถือ“BLA Happy Life”  
มีผู้ได้รับสิทธิจำกโครงกำรนีป้ระมำณ 183 รำย 

 มอบควำมคุ้มครองค่ำรักษำพยำบำลชดเชยรำยได้จำกไวรัสโคโรน่ำ (โควิด-19) กรณี
เป็นผู้ที่ติดเชือ้จำกไวรัสโคโรน่ำ รับค่ำรักษำพยำบำลชดเชยรำยวนั 1,000 บำทต่อวนั 
และ 2,000 บำทส ำหรับบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ตำมจ ำนวนวนัที่เข้ำรักษำเป็นผู้ ป่วยใน 
สงูสดุไม่เกิน 30 วนั ส ำหรับลกูค้ำกรุงเทพประกันชีวิต ที่มีกรมธรรม์มีผลบงัคบัภำยใน 
31 ธ.ค. 2563 โดยรับสิทธ์ิผ่ำน Link หรือกำรสแกน QR Code ภำยใน31 ม.ค. 64 โดย
มีระยะเวลำคุ้มครอง 30 วนั 
มีผู้ได้รับสิทธิจำกโครงกำรนีป้ระมำณ 70,126 รำย 

 มอบควำมคุ้มครองอบุตัิเหตแุละค่ำรักษำพยำบำลแบบกลุ่ม ผ่ำนกรมธรรม์ประกนักลุ่ม 

10 บำท สงกรำนต์อุ่นใจ นิวนอร์มอล ซุปเปอร์พลสั โดยเพิ่มควำมคุ้มครองโรคติดเชือ้

ไวรัสโคโรน่ำ (โควิด-19) แบบ “เจอ-จำ่ย-จบ” จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั 3,000 บำท 

และรับค่ำรักษำพยำบำลชดเชยรำยวนั 1,000 บำทต่อวนั สงูสดุไมเ่กิน 20 วนั ส ำหรับผู้

เอำประกนัของกรุงเทพประกนัชีวติทกุช่องทำง ทัง้ลกูค้ำที่มีกรมธรรม์ประเภทสำมญั

และประกนักลุ่ม โดยรับสิทธ์ิผ่ำน Link หรือกำรสแกน QR Code  

มีผู้ได้รับสิทธิจำกโครงกำรนีป้ระมำณ 37,436 รำย 
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การส่งเสริมความคงอยู่ของกรมธรรม์และการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้เอาประกันภัย 

นอกจำกนีบ้ริษัทยงัได้มีมำตรำกำรเพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนของผู้ เอำประกันภยัที่ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่
ระบำดของไวรัสโควิด-19 โดย  
 

1. ขยำยระยะเวลำผ่อนผนักำรช ำระเบีย้ประกันภยัออกไปอีก 
60 วนั นบัจำกวนัครบก ำหนดระยะเวลำผ่อนผนัเดิม ส ำหรับกรมธรรม์ที่
ครบก ำหนดระยะเวลำผ่อนผนักำรช ำระเบีย้ประกนัภยั ระหว่ำงวนัที่ 27 
ก.พ. 63 ถึงวนัท่ี 30 เม.ย. 63 

2. ยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยกุรมธรรม์และ

ค่ำธรรมเนียมจำกกำรกู้ เงินอตัโนมตัิ หำกผู้ เอำประกนัขอต่ออำยุ

กรมธรรม์ประกนัชวีิตหรือขอกลบัคืนสู่สถำนะเดิมของกรมธรรม์ประกนั

ชีวิต ภำยใน 6 เดือน ในกรณีทีก่รมธรรม์ประกนัชวีิตสิน้ผลบงัคบั

ระหว่ำงวนัท่ี 27 ก.พ. 63 ถึงวนัท่ี 30 เม.ย. 63 

 

3. กรุงเทพประกนัชีวติร่วมกบับตัรเครดิตธนำคำรกรุงเทพ และบตัรเครดิต 

KTC ให้บริกำรผ่อนช ำระเบีย้ประกนัปีแรกแบบรำยปี 0% นำน 3 เดือน ผ่ำน

ช่องทำงตวัแทนและที่ปรึกษำกำรเงินกรุงเทพประกนัชีวติ เพื่อเพิม่โอกำสใน

กำรสร้ำงควำมคุ้มครองในสภำวะที่ทกุคนได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่

ระบำด 

 

 

การให้บริการเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าทุพพลภาพ 

ในปีที่ผ่ำนมำบริษัทได้พฒันำกำรให้บริกำรด้ำนสขุภำพกบัลกูค้ำให้ได้รับควำมสะดวกสบำยมำกยิง่ขึน้ ผ่ำน

บริกำรพบแพทย์ออนไลน์ (Telemed Plus)  ซึง่บริษัทได้ร่วมมอืกบัเครือโรงพยำบำลพนัธมิตรท ำให้ผู้ ป่วยไม่จ ำเป็นต้อง

เดินทำงไปโรงพยำบำลก็สำมำรถพบแพทย์ได้ด้วยเทคโนโลยีกำรส่ือสำรแบบออนไลน์ พร้อมบริกำรจดัส่งยำทัว่ประเทศ 

โดยกำรพฒันำบริกำรนีจ้ะชว่ยอ ำนวยควำมสะดวกให้กบัทกุกลุ่มลกูค้ำ รวมไปถงึลกูค้ำที่ไม่สะดวกในกำรเดินทำงและ

ลกูค้ำทพุพลภำพ 

นอกจำกนีบ้ริษัทยงัได้มีกำรออกแบบทำงเข้ำสำขำให้เป็นทำงลำดเอียงเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กบัผู้ใช้รถเข็น

วีลแชร์ เพื่อให้บริษัทสำมำรถรองรับและให้บริกำรลกูค้ำได้อยำ่งทัว่ถึง 

 

 



85 
 

การสนับสนุนเยาวชน 

 
โครงการกรุงเทพประกันชีวิต กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกเยาวชน-ยุวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2562  

กำรพัฒนำศักยภำพของเยำวชนรุ่นใหม่ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมพร้อมทัง้ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมเป็น
รำกฐำนที่ส ำคญัในกำรสร้ำงควำมเจริญด้ำนเศรษฐกิจและสังคม บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนกำรพัฒนำเยำวชนที่จะ
เติบโตเป็นอนำคตของชำติให้มีควำมพร้อมต่อกำรเปล่ียนแปลงในอนำคต  บริษัทมุ่งด ำเนินโครงกำรพัฒนำและส่งเสริม
ศกัยภำพด้ำนกำรกีฬำที่ยึดเยำวชนเป็นศูนย์กลำง เพื่อเป็นแรงส ำคญัในกำรขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและสงัคมของชำติต่อไป 
เพรำะบริษัทเชื่อว่ำ เยำวชน คือ รำกฐำนและอนำคตของชำติ 

บริษัทได้ร่วมกบัสมำคมกีฬำกรีฑำแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชปูถมัภ์ และหน่วยงำนระดบัจงัหวดัจดัเวทีคดัเลือก
สดุยอดนกักรีฑำเยำวชนทัว่ไทย สำนต่อควำมฝันสู่เวทีระดบันำนำชำติร่วมจดัขึน้อย่ำงต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมกีฬำ
ในหมู่เยำวชนและยุวชนทัว่ประเทศ และสร้ำงช้ำงเผือกผนึกก ำลังกรีฑำไทยให้พร้อมชิงชยัโอลิมปิกเกมส์ 2020 ในปีนีม้ี
นักกีฬำกรีฑำยุวชน เยำวชนทั่วประเทศร่วมแข่งขันในโครงกำรกว่ำ 5,000 คน นอกจำกนัน้ ยังมีนักกรีฑำจำกโครงกำร 
กรุงเทพประกนัชีวิต กรีฑำดำวรุ่งมุ่งโอลิมปิก เป็นตวัแทนกรีฑำยวุชน/เยำวชน ทีมชำติไทย เพื่อไปคว้ำเหรียญทอง ในกรีฑำ 
Sea Youth และ กีฬำนักเรียนระหว่ำงประเทศแห่งอำเซียน 35 คน โครงกำรนีย้ังช่วยให้เยำวชนที่มีทักษะโดดเด่นทั่ว
ประเทศ แต่ขำดโอกำสในกำรต่อยอดควำมสำมำรถอีกมำก  
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โครงการโรงเรียนของหนู 

กรุงเทพประกนัชีวิตร่วมกับไทยรัฐทีวี สร้ำงควำมฝันเล็กๆ และส่งต่อรอยยิม้สู่เยำวชนไทยในพืน้ที่ห่ำงไกล ในถิ่นทรุกนัดำร 
เป็นกำรเสริมสร้ำงควำมสขุแบบยัง่ยืนกับโครงกำรโรงเรียนของหน ูในปี 2562 บริษัทสำนต่อ 2 กิจกรรมเพื่อเยำวชนไทยได้
มีคณุภำพชีวิตที่ดีเต็มไปด้วยรอยยิม้ 

• โครงการน า้ดื่มสะอาด เพื่อชีวิตที่มีความสุข  
มอบถงัเก็บน ำ้กวำ่ 10,000 ลิตร รวมทัง้ระบบท ำน ำ้สะอำด เคร่ืองกรองน ำ้ พร้อมเลีย้งอำหำรกลำงวนัแก่เด็กๆ ณ ศนูย์
กำรเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนอินทรีอำสำ (บ้ำนปำเกอะญอ) ต.ป่ำเดง็ อ.แก่งกระจำน จ.เพชรบรีุ เพื่อสร้ำงน ำ้ดืม่
สะอำดสู่คณุภำพชีวิตและสขุอนำมยัทีด่ี โดยโครงกำร “น ำ้ดื่มสะอำด เพื่อชวีิตที่มคีวำมสขุ” เร่ิมมำตัง้แต่ปี 2556 และ
ยงัท ำต่อเนื่องมำจนถงึปัจจบุนั บริษัทตระหนกัถงึควำมส ำคญัของคณุภำพชวีิตและสขุภำพของเยำวชนและประชำชน 
ในเร่ืองสขุอนำมยั กำรออกก ำลงักำย กำรบริโภคน ำ้ดืม่ที่สะอำด และส่ิงที่โรงเรียนตำ่งๆ ขำดแคลน เพื่อเสริมคณุภำพ
ชีวิตและกำรศกึษำของเยำวชนไทยโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในเขตพืน้ที่ห่ำงไกล  
 

      
 

•  โครงการ “โรงเรียนของหนู” ครัง้ที่ 2  
ณ โรงเรียนชมุชนบ้ำนผำผ่ำ ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน นกัเรียนส่วนใหญ่จ ำเป็นจะต้องเดนิไปโรงเรียนเป็น
ระยะทำงกว่ำ 3-7 กิโลเมตร กำรไม่มีจกัรยำนหมำยถึงกำรขำดเรียนเพรำะเดินทำงล ำบำกหรือไม่มีผู้ปกครองมำส่ง    
บริษัทร่วมมอบรอยยิม้และคุณภำพชีวิตที่ดีด้วยกำรมอบจักรยำน 70 คัน ทัง้นีบ้ริษัทยังมอบอุปกรณ์อ ำนวยควำม
สะดวกที่โรงเรียนและเด็กนกัเรียนขำดแคลน อย่ำงตู้ เย็น เคร่ืองป่ัน ถำดอำหำรพร้อมช้อนส้อม และเคร่ืองเล่นเด็กใน
สนำม เพื่อเสริมสร้ำงสขุอนำมยัที่ดีแก่เยำวชนในที่ห่ำงไกล โครงกำรนีจ้ึงเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนที่ยงัขำดแคลนส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ เพื่อให้เยำวชนไทยมีคณุภำพชีวิตภำยในรัว้โรงเรียนที่ดียิ่งขึน้  
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• โครงการโรงเรียนของหนูปี 2563  
กรุงเทพประกนัชีวิตส่งต่อรอยยิม้สู่เยำวชนไทยในพืน้ท่ีห่ำงไกล ในถิ่นทรุกนัดำร เป็นกำรเสริมสร้ำงควำมสขุแบบยัง่ยนื
กับโครงกำรโรงเรียนของหนู ในปี2563 บริษัทสำนต่อกิจกรรมเพื่อเยำวชนไทยได้มีคณุภำพชีวิตที่ดีเต็มไปด้วยรอยยิม้ 
โดยกำรปรับปรุงสนำมเด็กเล่นและมอบเคร่ืองเล่นให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้ำนผำผ่ำ ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.
แม่ฮ่องสอน พร้อมจดักิจกรรมอำหำรกลำงวนัเพื่อน้อง โครงกำรนีเ้ป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนที่ขำดแคลนงบประมำณใน
กำรจดัสร้ำงสนำมเด็กเล่นให้กบันกัเรียน เพื่อสร้ำงเสริมสขุภำพและทกัษะด้ำนร่ำงกำยที่ส ำคญั  เพื่อให้เยำวชนไทยมี
คณุภำพชีวิตภำยในรัว้โรงเรียนที่ดียิ่งขึน้  
 

    
 

 
กรุงเทพประกนัชีวติยงัได้จดัท ำกจิกรรมที่ส่งเสริมประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงำนของท้องถิ่นอยำ่งต่อเนื่อง ทัง้นีส้ ำหรับใน
ปี 2563  กิจกรรมต่ำงๆ ท่ีบริษัทสนบัสนนุได้ถกูเล่ือนออกไปจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรัสโคโรนำสำยพนัธุ์
ใหม่ (โควิด-19) ท ำให้บริษัทจ ำเป็นต้องปรับกำรสนบัสนนุไปยงัโครงกำรด้ำนอื่นๆ ท่ีสำมำรถด ำเนนิกำรได้ 
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การจัดกิจกรรมสนับสนุนประเพณี เช่น การแข่งเรือประเพณี การแห่เทียนพรรษา เพื่อสานสัมพันธ์กับชุมชน 
นอกเหนือจำกกำรส่งเสริมด้ำนกำรศกึษำและโอกำสของเยำวชนแล้ว บริษัทยงัส่งเสริมกำรปลกูฝังประเพณีวฒันธรรมและ
ค่ำนิยมส ำคญัของไทยผ่ำนกำรสนบัสนุนกิจกรรมระดบัจงัหวดั เพื่อให้เยำวชนไทยรักและหวงแหนค่ำนิยมส ำคญัของชำติ
ต่อไป อำทิ 
 

• กิจกรรมงานประเพณีแห่งเทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี 
บริษัทร่วมให้กำรสนบัสนนุกำรจดักิจกรรมงำนประเพณีแหเ่ทียนเข้ำพรรษำ จงัหวดัอบุลรำชธำนี ประจ ำปี 2562 สืบ
สำนพทุธศิลป์เมืองอบุลฯ พำชมต้นเทียนพรรษำงำมล ำ้เป็นประจ ำทกุปี 

   

    
 

• งานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ประจ าปี 2562  
บริษัทร่วมสนบัสนนุวดัท่ำหลวงในกำรรักษำให้ประเพณีอนัดีงำมที่สร้ำงควำมสขุแก่ประชำชนคนไทยและชำวต่ำงชำติ
ไม่สญูหำยไป โดยมีผู้บริหำร พนกังำน ตวัแทนประกนัชีวิต ร่วมอ ำนวยควำมสะดวกแจกน ำ้ พดั และหมวกคลำยร้อน
แก่ผู้ เข้ำร่วมงำนอีกด้วย 
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การส่งเสริมสุขภาพประชาชน 

การส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีด้วยการให้บริการด้านสุขภาพอย่างครบวงจร 
บริษัทมีควำมมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ ให้บริกำรเก่ียวกับกำรส่งเสริมเร่ืองสุขภำพอย่ำงครบวงจร (Health Ecosystem) ทัง้

ช่วงเวลำที่ลกูค้ำมีสขุภำพสมบรูณ์แข็งแรง เจ็บป่วย และหลงัจำกได้รับกำรรักษำพยำบำลแล้ว  

บริกำรเพื่อส่งเสริมสุขภำพ ได้แก่ บริกำรข่ำวสำรเก่ียวกับเร่ืองสุขภำพ , สิทธิพิเศษในกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี VIP 

check-up,  บริกำรข้อมูลเก่ียวกับค่ำรักษำพยำบำล  (Health data book ) และแนะน ำควำมคุ้ มครองที่เหมำะสม 

(Product recommendation), บริกำรสอบถำมข้อมูลกำรรักษำพยำบำล แนะน ำแพทย์ผู้ เชี่ยวชำญ และโรงพยำบำล

ใกล้เคียง (Health Partner) 

บริกำรยำมเจ็บป่วย ได้แก่ กำรเพิ่มจ ำนวนโรงพยำบำลคู่สญัญำ (Hospital partnership), บริกำรรถพยำบำลกรณีเกิด

เหตุฉุกเฉิน (Medevac), บริกำรช่วยเหลือเก่ียวกับกำรเรียกร้องสินไหม (Claim assistant), บริกำรพบแพทย์ผ่ำนออนไลน์

แพลตฟอร์ม (Telemedicine) และ บริกำรให้ค ำปรึกษำทำงกำรแพทย์ (2nd opinion consultation) 

บริกำรหลงัจำกได้รับกำรรักษำพยำบำลแล้ว ได้แก่ บริกำรรถรับ-ส่งกลบับ้ำน (Driving home), บริกำรผู้ช่วย (Nursing 

care assistant) 
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ชีวิตที่มีสุขภาพดี 
กำรมีชีวิตที่มีควำมสุขเร่ิมจำกกำรมีสุขภำพที่ดี กรุงเทพประกันชีวิตให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริมให้ทุกคนมี

สขุภำพที่ดีควบคู่ไปกับกำรสร้ำงคุ้มครองค่ำใช้จ่ำยด้ำนสขุภำพและโรคร้ำยแรง  บริษัทได้ด ำเนินกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำน
สขุภำพและกระตุ้นให้ทุกคนใส่ใจกบัสขุภำพของตนเองด้ำนกำรออกก ำลงักำย กำรปรับพฤติกรรมลดละเลิกเพื่อลดควำม
เส่ียงที่จะเกิดโรค NCDs ที่เกิดจำกพฤติกรรมต่ำงๆ  ในปี 2563 บริษัทได้ร่วมกับบริษัทพันธมิตรที่ท ำกำรศึกษำวิจัยถึง
ประโยชน์ของกำรเดินต่อสุขภำพเพื่อพัฒนำแบบประกัน BLA Smart CI  ที่ส่งเสริมให้ผู้ ถือกรมธรรม์เดินออกก ำลงัอย่ำง
สม ่ำเสมอเพื่อช่วยลดควำมเส่ียงต่อกำรเกิดโรคหัวใจ ควำมดันโลหิตสูง เบำหวำน ป้องกันภำวะสมองเส่ือม เสริมสร้ำง
กระดูกและกล้ำมเนือ้ให้แข็งแรง ช่วยให้นอนหลับได้ดีขึน้ ลดอำกำรซึมเศร้ำ ควำมวิตกกังวลและควำมเครียดได้อีกด้วย 
โดยผู้ ถือกรมธรรม์สำมำรถดำวน์โหลดแอปพลิเคชัน BLA Healthy Life เพื่อแปลผลกำรเดินเป็นแต้มส ำหรับแลกเป็น
ส่วนลดเบีย้ประกนัภยัหรือแลกสิทธิพิเศษต่ำงๆ  
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บริษัทฯ ยังได้น ำข้อมูลด้ำนสุขภำพที่มีอยู่มำจัดท ำสำระควำมรู้ด้ำนสุขภำพในด้ำนต่ำงๆ และเผยแพร่ผ่ำน
ช่องทำงส่ือสำรต่ำงๆ  เช่นบทควำมด้ำนสขุภำพบน Facebook และ Line Official ต่อเนื่องตลอดปี 2563 
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บริษัทได้เปิดตวัช่องรำยกำร BLA Healthy Station ด ำเนินกำรผลิตรำยกำรด้ำนสขุภำพ เพื่อเผยแพร่แก่ลกูค้ำและผู้ที่สนใจ
ผ่ำนช่องทำงโซเชียลมีเดียที่บริษัทมีอยู่ ทัง้ Facebook และ Youtube ตัง้แต่เดือนกันยำยน 2563 โดยบริษัทได้รับควำม
ร่วมมือเป็นอย่ำงดีจำกพนัธมิตรด้ำนสขุภำพต่ำงๆ อำทิ โรงพยำบำลและบริษัทผู้ผลิตจ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ต่ำงๆ  ตวัอย่ำงเชน่ 
ควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) กับโรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์ และบริษัท โรช ไทยแลนด์ 
จ ำกัด (Roche Thailand Limited) ในกำรผลิตรำยกำรตอนที่ชื่อว่ำ เตรียมพร้อมรับมือกำรรักษำมะเร็ง ด้วยบริกำรด้ำน
สขุภำพ BLA EveryCare ที่ออกอำกำศในเดือนพฤศจิกำยน 2563  เป็นต้น 
 

 
 
 
 
โครงการสนับสนุนความพร้อมนักกีฬาและกิจกรรมกีฬาต่างๆ 

นอกจำกกำรสร้ำงร่ำงกำยให้สมบรูณ์แข็งแรงผ่ำนกำรออกก ำลงักำยแล้ว กำรมอบควำมอุ่นใจปกป้องควำมเส่ียง
เมื่อต้องออกก ำลังกำยหรือแข่งขันกีฬำก็คือส่ิงส ำคัญเช่นเดียวกัน บริษัทจึงสนับสนุนประกันอุบัติเหตุในกิจกรรมต่ำงๆ 
เพื่อให้ประชำชนและนกักีฬำไม่ต้องกงัวลต่ออบุตัิเหตทุี่อำจจะเกิดขึน้จำกกำรออกก ำลงักำยและกำรแข่งขนั 

• กำรมอบควำมคุ้มครองอบุตัิเหตจุำกกำรเล่นกีฬำและกำรออกก ำลงักำย 
o สนบัสนนุควำมปลอดภยันกัวิ่งในงำน “เดิน-วิ่ง 2020 OLYMPIC DAY” โดยบริษัทฯ มอบทนุประกนัอบุตัิเหตุ

ให้แก่ผู้ เข้ำร่วมกิจกรรมจ ำนวน 8,000 คน 
o สนบัสนุนสมำคมกรีฑำแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้นกักีฬำทีมชำติช่วย

เผยแพร่ควำมรู้ในกำรออกก ำลงักำยที่เหมำะสม มอบกรมธรรม์ประกนัชีวิตและอบุตัิเหต ุ162 ล้ำนบำท  
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• กิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภำพ  Infinity Run ซึ่งจัดต่อเนื่องระหว่ำงปี 2562 และ 2563 กิจกรรมในปี 2563 จัดขึน้ ณ 
สวนสำธำรณะสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 19 มกรำคม 2563 โดยกรุงเทพประกันชีวิตได้น ำบูธ
สขุภำพไปร่วมกิจกรรมอีกด้วย 

• กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภำพ BLA Virtual Run เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกำสให้พนักงำนปัจจุบัน พนักงำนที่เกษียณอำยุ
แล้ว และตวัแทนประกันชีวิต เข้ำร่วมแข่งขนัแบบ Virtual Run ประเภททีมเพื่อสะสมระยะทำงจำกกำรเดินวิ่ง ตัง้แต่
วันที่ 30 พฤศจิกำยน ถึง 30 ธันวำคม 2563  เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรออกก ำลังกำยเพื่อสุขภำพที่ดี  โดยบริษัทเป็น
ผู้สนบัสนนุค่ำใช้จ่ำยของกิจกรรมผ่ำนชมรมกีฬำของกรุงเทพประกนัชีวิต  กิจกรรมนีม้ีผู้สนใจสมคัรเข้ำร่วมทีมจ ำนวน
มำกถึง 77 ทีม โดยมีผู้บริหำรระดบัสงูให้ควำมสนใจร่วมสมคัรในทีมต่ำงๆ ด้วย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



94 
 

การมอบสมทบทุนสู้ ภัยโควิด-19 จากคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารฯ พนักงาน และตัวแทนประกันชีวิต 
นอกเหนือจำกกำรขยำยควำมคุ้มครองและมำตรำกำรผ่อนปรนเพื่อช่วยบรรเทำควำมเดือดร้อนของผู้ เอำประกนัของบริษัท
แล้ว คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรและพนักงำนของกรุงเทพประกันชีวิต ตลอดจนตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึ กษำ
ทำงกำรเงินของบริษัท ได้รวบรวมเงินเพื่อมอบให้กบัสถำนพยำบำลต่ำงๆ ท่ีท ำหน้ำที่ดแูลรักษำผู้ติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 โดย 
 

 

คณะกรรมกำรฯ กรุงเทพประกันชีวิต บริจำคสมทบทุนสู้ภัยโควิด-19
โดย ดร.ศิริ กำรเจริญดี (กลำง) ประธำนกรรมกำร พร้อมคณะกรรมกำร
และผู้บริหำรของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) น ำเงิน
บริจำคของคณะกรรมกำรบริษัทฯ จ ำนวน 500,000 บำท มอบให้แก่
มลูนิธิรำมำธิบดี และโรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อใช้
ในกำรสนบัสนนุกำรดแูลรักษำผู้ ป่วยติดเชือ้โควิด-19 พร้อมส่งก ำลงัใจ
ให้บุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่เป็นด่ำนหน้ำในกำรต่อสู้กับสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรัสโคโรนำสำยพนัธุ์ใหม่ (โควิด-19) ในครัง้นี ้

 

กรุงเทพประกันชีวิตร่วมกบัผู้บริหำรและพนกังำน ตวัแทนประกันชีวิต
และที่ปรึกษำกำรเงินของบริษัท ร่วมสมทบทุนบริจำคเงินสู้  ‘โควิด-19’ 
รวมเป็นจ ำนวน 475,600 บำท ให้แก่โรงพยำบำล 4 แห่ง ได้แก่ ศิริรำช
มูลนิธิ มูลนิธิโรงพยำบำลรำชวิถี สถำบันบ ำรำศนรำดูร และมูลนิธิ
รำมำธิบดี เพื่อสนับสนุนควำมพร้อมและอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ เพื่อเตรียมรับมือกับกำร
รักษำผู้ ป่วย จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรัสโคโรนำสำย
พนัธุ์ใหม่ (โควิด-19) พร้อมมอบเจลแอลกอฮอล์ล้ำงมือส ำหรับฆ่ำเชือ้ 
เพื่อให้บริกำรประชำชนภำยในโรงพยำบำล 
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รางวัลต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพที่บริษัทได้รับในปี 2563 
ในปี 2563 กรุงเทพประกันชีวิตได้รับรำงวัลต่ำงๆ เก่ียวกับแบบประกันด้ำนสุขภำพทัง้จำกสถำบันในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ประกอบด้วย 

 

ร ำ ง วั ล  Most Innovative Health Insurance Product 
Thailand  จำก International Finance Award 2019 

 

รำงวัล Product Innovation Awards 2020 ส ำหรับ แบบ
ประกนั BLA Prestige Health จำก Business+  
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การจัดการสิ่งแวดล้อม และการสร้างจิตส านึกและการดูแลส่ิงแวดล้อม 

บริษัทด ำเนินกำรส่งเสริมกำรสร้ำงจิตส ำนึกรักและดแูลรักษำส่ิงแวดล้อมทัง้ภำยในองค์กร และ ประชำชนภำยนอก  โดยมี

โครงกำรหลกัๆ ที่ด ำเนินกำรดงันี ้ 

การส่งเสริมการสร้างจิตส านึกรักและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร 

• โครงการ “Bhappy3” ครัง้ที่ 12 

บริษัทร่วมมือกบั บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั(มหำชน) บริษัท ไอโออิ กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั และโรงพยำบำลบ ำรุง

รำษฎร์ จดัให้มีกิจกรรมเชื่อมควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงผู้บริหำรและพนกังำนทัง้ส่ีบริษัท ในครัง้นีถื้อเป็นกำรจดักิจกรรมเป็น

ครัง้ที่ 12  ชื่อกิจกรรม คือ “พลงัจิตอำสำ ร่วมใจปลกูป่ำชำยเลน เพื่อธรรมชำติที่ยัง่ยืน”  จดัขึน้ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้ำ 

ต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำ อ ำเภอพระสมทุรเจดีย์ จงัหวดัสมทุรปรำกำร  โดยทัง้ส่ีบริษัทได้ร่วมกนัท ำกิจกรรมปลกูป่ำชำยเลน เป็น

กำรสร้ำงจิตส ำนึกให้กบัผู้บริหำรและพนกังำน ตระหนกัและเห็นคณุค่ำของกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม อนัเป็น

ทรัพยำกรที่มีควำมส ำคญัต่อระบบนิเวศ เป็นแหล่งอำศยัของสตัว์น ำ้และอำหำรของสตัว์ที่อยู่ในบริเวณนัน้ๆ เพื่อป้องกัน

หน้ำดินพงัทลำยบริเวณชำยฝ่ัง ชะลอควำมเร็วของกระแสน ำ้กระทบชำยฝ่ังชว่ยให้หน้ำดินแข็งแรง และเป็นกำรร่วมอนรัุกษ์

ป่ำชำยเลนให้มีควำมคงอยู่ต่อไป 
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• โครงการบีแอลเอ แฮ็ปป้ี ไลฟ์ โกกรีน ภายในองค์กร  
กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงมีประสิทธิภำพเป็นพืน้ฐำนที่ส ำคญัในกำรพัฒนำควำมยั่งยืนของประเทศ บริษัทจึงมุ่ง

ปลกูฝังให้พนกังำนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีจิตส ำนึกอนรัุกษ์ทรัพยำกร และตระหนกัถึงคณุค่ำของทรัพยำกรธรรมชำติ  

ฝ่ำยธุรกำรของบริษัทได้รับกำรมอบหมำยให้ควบคุมดูแลกำรใช้พลังงำน น ำ้ประปำ และกระดำษในองค์กร โดยก ำหนด

เป้ำหมำยผ่ำนกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน (Administration Expense) ต่อเบีย้ประกันรับรวม ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี 

โดยได้ด ำเนินโครงกำรต่อเนื่องที่ให้พนกังำนในองค์กรทุกคนได้มีส่วนร่วมในกำรสร้ำงสงัคมของเรำให้น่ำอยู่ขึน้ไปด้วยกนั 

อนัประกอบด้วย 

โครงกำรประหยดัไฟฟ้ำ 
o โครงกำรประหยดัพลงังำนโดยกำรรวบรวมข้อมลูข่ำวสำร และวิธีกำรประหยดัพลงังำนประชำสมัพนัธ์ผ่ำน

ช่องทำงอิเล็กทรอนิคส์ (Smart Home) ของบริษัท  และกำรรณรงค์กำรปิดไฟในช่วงเวลำกลำงวัน กำร
ออกไปประชุม หรือหลังเลิกงำนโดยกำรติดสติ๊กเกอร์เลขหมำยก ำกับบนโต๊ะท ำงำน เพื่อควบคุมกำรใช้
พลงังำนเฉพำะพืน้ท่ี และกำรติดตัง้ระบบปิดหน้ำเคร่ืองคอมพิวเตอร์อตัโนมตัิในองค์กร 

o กำรเปล่ียนเป็นอุปกรณ์ประหยดัพลงังำน  โดยเฉพำะหลอดไฟต่ำงๆ ในบริเวณที่ต้องเปิดทิง้ไว้ตลอดเวลำ 
เช่นโถงทำงเดินแต่ละชัน้ 

o โครงกำรส่งเสริมสขุภำพด้วยกำรเดินขึน้บนัไดแทนกำรใช้ลิฟท์  โดยกำรติดค่ำพลงังำนที่ใช้ในกำรขึน้บนัได
แต่ละขัน้พร้อมกำรให้ก ำลงัใจแก่ผู้ เดินขึน้บนัได นอกจำกเป็นผลดีกบัสขุภำพยงัช่วยประหยดัพลงังำนไฟฟ้ำ
จำกกำรใช้ลิฟท์ 

 
โครงกำรประหยดัน ำ้ประปำ 

o โครงกำรรณรงค์ใช้หลกักำรประหยดัน ำ้ โดยกำรเช็ดก่อนใช้ รองก่อนใช้ หรือกำรใช้น ำ้ซ ำ้ กำรเปิด – ปิดก๊อก
น ำ้ให้สนิทหลงักำรใช้งำนแล้วทุกครัง้ และ/หรือหำกพบอุปกรณ์กำรใช้น ำ้ช ำรุด แจ้งผู้ รับผิดชอบทรำบทนัที 
เพื่อก ำจดัจดุร่ัวไหลในองค์กร รวมถึงกำรติดตัง้ก๊อกอตัโนมตัิบริเวณอ่ำงล้ำงมือในห้องน ำ้ประจ ำชัน้ทกุชัน้ใน
อำคำรแห่งใหม่ 

โครงกำรประหยดัทรัพยำกรกระดำษ 
o กำรจดัเก็บเอกสำรรณรงค์ใช้กระดำษใช้ซ ำ้ (Re – use) หรือ Scan เก็บไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์แทนกำรถำ่ย

ส ำเนำ เพื่อลดกำรใช้กระดำษในองค์กร ท ำให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรกระดำษเกิดควำมคุ้มค่ำรวมทัง้เป็นกำร
ลดพืน้ท่ีในกำรจดัเก็บเอกสำร เพื่อควำมปลอดภยัและป้องกนัควำมเส่ียงจำกอคัคีภยัในส ำนกังำน 

o กำรท ำลำยเอกสำร โดยกำรน ำส่งบริษัท/ร้ำนค้ำเพื่อน ำไปท ำลำยโดยวิธีกำรต้ม  ซึ่งจะสำมำรถน ำมำสู่
กระบวนกำรผลิตกระดำษใหม่ได้ ท ำให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรต้นไม้อย่ำงคุ้มค่ำ เพื่ออนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม 

o โครงกำรรณรงค์รักษำส่ิงแวดล้อมในออฟฟิศ  โดยกำรจดักล่องรับเอกสำรที่เป็นกระดำษสีขำวในทุกจดุที่มี
เคร่ืองถ่ำยเอกสำรในองค์กร เพื่อน ำไปรีไซเคิลใหม่ 

นอกจำกนีบ้ริษัทยงัมุ่งปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนภำยในองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั ซึ่งเป็นกำรช่วยลดทัง้กำรใช้

ทรัพยำกรและระยะเวลำในกำรปฏิบตัิงำน และยงัช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนให้ดียิ่งขึน้ด้วย 
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ผลงานการด าเนินโครงการ 

ปริมาณการใช้พลังงานในองค์กร  
ปี พ.ศ 2561 2562 2563 
ปริมาณไฟฟ้า 3,397.74 เมกะวตัต์/ชัว่โมง 3,432.65 เมกะวตัต์/ชัว่โมง 3,451.53 เมกะวตัต์/ชัว่โมง 

 

ปริมาณการใช้น า้ประปาภายในองค์กร  
ปี พ.ศ 2561 2562 2563 
ปริมาณน า้ลูกบาศก์
เมตร 

20,922 ล้ำนลกูบำศก์เมตร 19,453 ล้ำนลกูบำศก์เมตร 20,813 ล้ำนลกูบำศก์เมตร 

 

ปริมาณการใช้กระดาษภายในองค์กร  
ปี พ.ศ 2561 2562 2563 
ปริมาณกระดาษรีไซเคิล 36,826 กิโลกรัม 41,008 กิโลกรัม 20,986 กิโลกรัม 

 

 

การมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และการบรรเทาภาวะโลกร้อน 

• การส่งเสริมการท าธุรกรรมแบบไร้กระดาษ 
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรสร้ำงควำมผูกพนัของลกูค้ำ ได้รับมอบหมำยให้จดัท ำโครงกำรรณรงค์กำรเพิ่มกำรใช้

งำน บริกำรรูปแบบอิเล็กทรอนิกสส ำหรับลูกค้ำและตัวแทนเพื่อส่งเสริมให้ลดกำรใช้กระดำษ  ไม่ว่ำจะเป็น บริกำรรับ

กรมธรรม์รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Policy), บริกำรรับใบเสร็จรับเงินเบีย้ประกันภัยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Receipt),  

บริกำรเปล่ียนแปลงข้อมลูกรมธรรม์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Pos), บริกำรเรียกร้องสินไหมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Claim), 

ระบบเสนอขำยและจดัท ำใบค ำขอผ่ำนช่องทำงออนไลน์ Smart App เพื่อชบัเคล่ือนบริษัทสู่เป้ำหมำยระยะยำวในกำรท ำ

ธุรกรรมแบบไร้กระดำษ 100% 

 
ตัวอย่างโครงการ “ดต่ีอใจ สะดวกสบาย พร้อมลดการใช้

ทรัพยากร”  ที่เชิญชวนผู้ ถือกรมธรรม์ให้เลือกรับใบเสร็จรับเงินและ

กรมธรรม์แบบอีเลกทรอนคิส์แทนเอกสำรแบบกระดำษ ซึง่แต่ละปีจะต้อง

ใช้กระดำษเพื่อพิมพ์เอกสำรเหล่ำนีเ้ทียบเท่ำกบั กระดำษ 114 กิโลกรัม 

หรือต้นไม้ 35 ต้น ทกุปี  โดยบริษทัจะน ำคำ่ใช้จำ่ยในกำรออกเอกสำรไป

ร่วมสมทบทนุสร้ำงศนูย์วิทยำกำรเวชศำสตร์ผู้สงูอำยรุะดบัชำติ คณะ

แพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 
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ในปี 2563 มีผู้สมคัรเข้ำร่วมโดรงกำร “ดีต่อใจ สะดวกสบำย พร้อมลดกำรใช้ทรัพยำกร” ท ำให้สำมำรถลดจ ำนวนกำรใช้

ทรัพยำกรโดย มจี ำนวนของกรมธรรม์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy) และใบเสร็จรับเงินเบีย้ประกนัภยัแบบอิเล็กทรอกนิกส์ 

(e-Receipt) เป็นจ ำนวน  24,434 ฉบบั 

 

บริการ ลดการใช้กระดาษ
ได้ 

(แผ่นต่อรายการ) 

จ านวนการใช้
บริการปี 2563 

เป้าหมายปี 2564 

บริกำรรับกรมธรรม์รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Policy)  20-50 1% 5% 
บริกำร รับใบเสร็จ รับเงินเบี ย้ประกันภัย รูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Receipt) 

1 1.7% 5% 

บริกำรเปล่ียนแปลงข้อมลูกรมธรรม์แบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Pos) 

1-2 9.6% 12% 

บริกำรเรียกร้องสินไหมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Claim) 1-3 1.3% 2% 
ระบบเสนอขำยและจัดท ำใบค ำขอผ่ำนช่องทำง
ออนไลน์ Smart App 

5-10 59% 85% 

 

จำกกำรสนบัสนนุให้พนกังำนตระหนกัถึงกำรลดใช้กระดำษ และสนบัสนนุให้ลกูค้ำและตวัแทนใช้บริกำรรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ปี 2563 สำมำรถลดกำรใช้กระดำษได้สงูถึงประมำณ 609,000 แผ่น หรือเทียบเท่ำกับกำรลดกำร

ตดัต้นไม้ 921 ต้น  

 

• การออกแบบส านักงานใหญ่แห่งใหม่ 
 

กำรออกแบบส ำนกังำนใหญ่แห่งใหม่ของกรุงเทพประกันชีวิต ซึ่งได้ผสำนควำมใส่ใจและคุณค่ำกำรดูแลส่ิงแวดล้อมเข้ำ
ด้วยกัน ผ่ำนกำรจดัวำงทิศทำงของอำคำรเพื่อหลบควำมร้อนจำกแสงอำทิตย์ ออกแบบอำคำรเป็นแนวตัง้คลมุอำคำรฝ่ัง
ทิศตะวนัออกเฉียงใต้และทิศตะวนัตกเฉียงใต้ อีกทัง้นโยบำยกำรใช้พลงังำนทดแทนมีกำรติดตัง้แผงโซล่ำเซลล์เพื่อสร้ำง
กระแสไฟฟ้ำส ำหรับใช้งำนในอำคำร ช่วยลดกำรใช้พลงังำนเพื่อส่ิงแวดล้อม จึงท ำให้อำคำรส ำนกังำนใหญ่แห่งใหม่ของ
กรุงเทพประกนัชีวิตได้รำงวลั 1 ใน 10 อำคำรออกแบบดีเด่นจำก BCI ASIA AWARDS 2020 และได้รับอนมุตัิรำยงำนกำร
วิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้ำนอำคำร กำรจดัสรรที่ดินและบริกำรชุมชน กรุงเทพมหำนคร (EIA) จำกส ำนกันโยบำย
และแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ในปี 2562 
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การส่งเสริมการสร้างจิตส านึกรักและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนภายนอก 

• BLA Happy Life Go Green ร่วมกับสมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) จัดโครงการปลูกจิตส านึกประชาชน
คนไทยหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่น ากลับมาใช้ใหม่ได้ กับโครงการ BLA Happy Gift 

โครงกำร “BLA Happy Gift ส่งต่อควำมสขุสีเขียวด้วยของขวญัที่ยัง่ยืน” เป็นโครงกำรท่ีกรุงเทพประกนัชวีิต ร่วมกบัสมำคม

สร้ำงสรรค์ไทย (ตำวิเศษ) จดัขึน้เพื่อปลกูจิตส ำนึกให้คนไทยทุกคนหนัมำดูแลโลกของเรำ โครงกำรนีเ้ปิดให้ประชำชนได้

เข้ำมำบริจำคเงิน โดยผู้บริจำคจะได้รับของที่ระลกึรักษ์โลกเพื่อใช้ในชีวิตประจ ำวนัหรือเป็นของขวญัแก่คนท่ีรัก อำทิ ถงุผ้ำ 

ร่ม กระบอกน ำ้รักษำอณุหภมูิ และกล่องใส่อำหำรรักษ์โลก ที่สำมำรถน ำกลบัมำใช้ใหม่ได้เสมอ   

ในปี 2563 บริษัทได้น ำเงินบริจำคจำกโครงกำร “BLA Happy Gift - ส่งต่อควำมสขุสีเขียวด้วยของขวญัที่ยัง่ยืน” ทัง้หมด

มอบแก่สมำคมสร้ำงสรรค์ไทย (ตำวิเศษ) โดยไม่หกัค่ำใช้จ่ำย รวม 277,800 บำท เพื่อสนบัสนุนและสำนต่อเจตนำรมณ์

ของสมำคมในกำรจดักิจกรรมรณรงค์ด้ำนส่ิงแวดล้อม 
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• BLA Happy Life Go Green ร่วมกับสมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) จัดกิจกรรมในงานมหกรรมการเงนิ 

BLA Happy Life Go Green ร่วมกบัสมำคมสร้ำงสรรค์ไทย (ตำวเิศษ) จดักิจกรรมปลกูจิตส ำนกัประชำชนคนไทยหนัมำ

ใช้ผลิตภณัฑ์ที่น ำกลบัมำใช้ใหม่ได้ โดยจดัพืน้ท่ีส ำหรับกจิกรรม BLA Happy Life Go Green ในบธูกำรเงินของกรุงเทพ

ประกนัชีวติ ในงำน Money Expo 2020  ณ เมืองทองธำนี    โดยตลอดงำนมีผู้ปกครองและเดก็เข้ำร่วมกิจกรรมปลกู

จิตส ำนึกจ ำนวนมำก 

  

  

 

ชุมชนและสังคม 

• บริษัทด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อชมุชนและสงัคม โดยให้ควำมส ำคญักบักำรลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ

หลีกเล่ียงกำรด ำเนินงำนท่ีอำจสร้ำงผลกระทบเชงิลบต่อคณุภำพชีวิตของชมุชนรอบสถำนประกอบกำร ในปี 2563 

บริษัทได้มีกำรก่อสร้ำงส ำนกังำนใหญ่แห่งใหม่ และได้เร่ิมด ำเนินในช่วงปลำยปี 2563  ผู้บริหำรและพนกังำนได้ร่วมกนั

เดินเยี่ยมเพื่อนบ้ำนรอบอำคำร พร้อมให้รำยละเอียดผู้ประสำนงำนชมุชน เพื่อรับเร่ืองรำวและข้อคิดเห็นตำ่งๆ จำก

เพื่อนบ้ำนจำกกำรเข้ำมำอยู่ร่วมในพืน้ท่ีรอบชุมชนของบริษัท โดยหำกได้รับกำรร้องเรียนหรือควำมเห็นจำกประชำชน

ที่อำศยัอยู่รอบๆ บริษัท ผู้ประสำนงำนชมุชนจะน ำเสนอให้ผู้บริหำรพิจำรณำและแก้ไขปัญหำโดยเร็ว  นอกจำกนีใ้น

ระยะยำวบริษัทยงัมีนโยบำยทีจ่ะส่งเสริมให้ชมุชนมีควำมรู้ทำงกำรเงินพืน้ฐำนโดยเฉพำะในเร่ืองกำรท ำประกนัเพื่อ

คุ้มครองตำมควำมจ ำเป็นของแตล่ะคน  
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• บริษัทยังได้ร่วมกับตัวแทนประกันชีวิตในพืน้ที่ภำคใต้เข้ำช่วยบรรเทำผลกระทบของผู้ประสบภัยทำงธรรมชำติ ใน

จงัหวดัต่ำงๆ ช่วงปลำยปี 2563 ด้วยกำรน ำส่ิงของเคร่ืองใช้จ ำเป็นไปมอบให้ผู้ประสบภยัในพืน้ท่ีต่ำงๆ 
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• กรุงเทพประกนัชีวติร่วมกบัมลูนิธิ ซีย ู เอ็นเทอร์ไพรส์ โดย จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั ขอเชิญชวนร่วมบริจำคเพื่อ

สนบัสนนุกำรวิจยัวคัซีนโควิด 19 ในโครงกำร “วคัซีนเพื่อคนไทย” ท่ำนละ 500 บำท เปิดรับบริจำควนัแรกพร้อมกนั 

วนัท่ี 18 ธันวำคมนี ้ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. เป็นต้นไป 

 

 

• กรุงเทพประกนัชีวติได้รับ รำงวลั “Top Community Care Companies in Asia” จำก Asia Corporate Excellence & 

Sustainability Awards (ACES) 2020 ที่มอบให้แก่องคก์รธุรกิจและบคุคลในเอเชยีที่ด ำเนินโครงกำรท่ีเป็นประโยชน์

ต่อชมุชนและสงัคมโลก จำกกจิกรรมเพื่อสงัคม (CSR) ภำยใต้แนวคิด “ชีวิตออกแบบได้” (Live as You Design) 

เพื่อให้ประชำชนมีชวีิตที่มัน่คง มคีวำมสขุและมีคณุภำพชวีิตที่ดใีนสงัคม ตำมวิสยัทศัน์และภำรกจิของกรุงเทพประกนั

ชีวิต 
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การก ากับดูแลกิจการ 

และ 

การบริหารความเส่ียง 
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การก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

ด้วยควำมเชื่อมั่นว่ำกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีจะน ำไปสู่กำรสร้ำงคุณค่ำให้ธุรกิจอย่ำงยั่งยืน บริษัทจึงก ำหนด

โครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำรท่ีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีกำรถ่วงดลุอ ำนำจระหวำ่งกนั อีกทัง้ กำรประกอบ

ธุรกิจของบริษัทต้องเป็นไปอย่ำงซื่อสัตย์และเป็นธรรมต่อสังคม บนควำมสมดุลระหว่ำงผลประโยชน์ของลกูค้ำ ผู้ ถือหุ้น 

และผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องอื่น ๆ  

และด้วยควำมมุ่งมัน่และควำมตัง้ใจที่มีมำอย่ำงต่อเนื่องในกำรประกอบธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบ บนพืน้ฐำน

ของหลกัปฏิบตัิด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริษัทจึงได้รับกำรจดัอนัดบัที่ระดบั “ดีเลิศ” โดยได้รับคะแนนเฉล่ียที่ 90% 

จำกผลกำรส ำรวจกำรก ำกบัดแูลกิจกำรบริษัทจดทะเบียน ประจ ำปี 2563 โดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

 

โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำยและก ำกบัดแูล

งำนด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร รวมถึงกำรทบทวนและปรับปรุงนโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรของ

บริษัท ให้มีควำมเหมำะสมและเป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของหน่วยงำนก ำกับธุรกิจ อันได้แก่ ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั 

ด้วยควำมมุ่งมัน่ในกำรรักษำมำตรฐำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีให้เทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล คณะกรรมกำรจึงได้

น ำ หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ส ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code หรือ CG Code) ของ

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ มำประยกุต์ใช้ตำมบริบททำงธุรกิจของบริษัท และเพื่อเป็น

หลักให้คณะกรรมกำรบริษัทน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำกับดูแลกิจกำร โดยหลักกำรของ CG Code ประกอบด้วย 8 

หมวดซึ่งถือเป็นกลไกส ำคญัในกำรขบัเคล่ือนและก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทให้มีผลประกอบกำรที่ดีในระยะยำวอย่ำง

ยัง่ยืน และเป็นท่ีน่ำเชื่อถือส ำหรับผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย  
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ที่มำ: www.setsustainability.com 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ยังมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรสรรหำบุคคลที่มี

คุณสมบัติเหมำะสมและเป็นไปตำมระเบียบและกฎหมำยที่เก่ียวข้อง และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือที่

ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรและผู้มีอ ำนำจจดักำรของบริษัท ทัง้นี ้กำรพิจำรณำจะอยู่บนพืน้ฐำนของ

ควำมเสมอภำคและเท่ำเทียม โดยบริษัทมีกำรประเมินทกัษะ ประสบกำรณ์ รวมถึงคุณสมบตัิต่ำงๆของบุคคลที่จะได้รับ

กำรเสนอเข้ำเป็นกรรมกำรบริษัทเพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมกำรมีควำมหลำกหลำย ครอบคลมุ และเหมำะสมกบั

บริบทในกำรด ำเนินธุรกิจประกนัชีวิต  

บริษัทเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรก ำกับดูแลควำมเส่ียงขององค์กรในปัจจุบัน และกำรก ำกับดูแลด้ำน

เทคโนโลยีที่เข้ำมำมีบทบำทในกำรด ำเนินธุรกิจประกนัชีวิตมำกยิ่งขึน้ ในปี 2562 คณะกรรมกำรได้มีมติให้จดัตัง้ฝ่ำยงำน

ดิจิทัลอินโนเวชัน่ (Digital Innovation) โดยได้มอบหมำยให้รองประธำนกรรมกำรบริหำรเป็นผู้ รับผิดชอบด้ำนกำรก ำกับ

ดแูลกำรด ำเนินงำน  
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โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ 

(ข้อมลู ณ 31 ธันวำคม 2563) 

คณะกรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการที่ส าคัญ 

• คณะกรรมกำรบริหำร 

• คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

• คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

• คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรที่ดี 

• คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

• คณะกรรมกำรลงทนุ 

• คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน 

• คณะกรรมกำรก ำกบักำรปฏิบตัิตอ่ลกูค้ำ 

• คณะกรรมกำรจดักำร 

• คณะกรรมกำรผลิตภณัฑ์ 

• คณะท ำงำนบริหำรเงินกองทนุ 

• คณะกรรมกำรก ำกบัพฤติกรรมตวัแทนประกนัภยั
และที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 

 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัที่มคีวามสมดุล 

(ข้อมลู ณ 31 ธันวำคม 2563) 

กรรมกำรอิสระ 5 จำก 15 คน ร้อยละ 33  

กรรมกำรท่ีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน 3 จำก 15 คน ร้อยละ 20 

กรรมกำรท่ีไมใ่ช่ผู้บริหำร 12 จำก 15 คน ร้อยละ 80 

กรรมกำรเพศหญิง 5 จำก 15 คน ร้อยละ 33 
กรรมกำรเพศชำย 10 จำก 15 คน ร้อยละ 67 

ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ 

เพื่อให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกับกิจกำรที่ดี คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดให้มีกำรจดัท ำแบบประเมินผลกำร

ปฏิบตัิงำนตนเองของคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชดุย่อยทกุชดุ ปีละ 1 ครัง้ ทัง้ในรูปแบบของกำรประเมินรำยบคุคล 

โดยกรรมกำรแต่ละท่ำนเป็นผู้ประเมินตนเองและกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชดุ

ย่อย และแต่ละชุดในภำพรวมโดยประธำนกรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำรชดุย่อยแต่ละชดุเป็นผู้ประเมินรำยคณะ 

โดยได้น ำเสนอผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชดุย่อยเมื่อปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป 

นอกจำกนี ้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร บริษัทสรรหำกรรมกำรให้มีควำม

หลำกหลำยทัง้ในด้ำนควำมรู้ ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถ ช่วงอำย ุและเพศ ซึง่ท ำให้คณะกรรมกำรมีมมุมองและทศันคติ

ที่กว้ำงขวำง ทัง้นี ้นอกจำกควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนในธุรกิจประกนัชีวิตแล้ว บริษัทกำรสนบัสนนุให้กรรมกำรเข้ำ

ร่วมหลักสูตรของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) และได้เชิญวิทยำกร

ผู้ ทรงคุณวุฒิมำแลกเปล่ียนควำมรู้ประสบกำรณ์กับคณะกรรมกำรเป็นประจ ำ ในหัวข้อที่แตกต่ำงกันไปตำมควำม

เหมำะสมในแต่ละช่วงเวลำ  
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การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

กำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงเป็นกลไกส ำคญัในกำรขบัเคล่ือนองค์กรไปสู่เป้ำหมำย เพื่อสร้ำงคุณค่ำให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

อย่ำงยัง่ยืน ซึ่งผลกระทบจำกควำมเส่ียงสำมำรถส่งผลต่อควำมเชื่อมัน่ของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทจึงได้ก ำหนดกรอบกำร

บริหำรควำมเส่ียงองค์กรตำมมำตรฐำนสำกล (Enterprise Risk Management : ERM) ภำยใต้ระดบัเงินกองทุนที่รองรับ

ควำมเส่ียงได้อย่ำงเหมำะสมตำมหลักกำรประเมินควำมเส่ียงและควำมมั่งคงทำงกำรเงินขององค์กร (Own Risk and 

Solvency Assessment : ORSA) เพื่อให้กำรด ำเนินงำนทัง้องค์กรเป็นไปตำมนโยบำย แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง 

รวมถึงเสริมสร้ำงกลไกในกำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงเป็นระบบ ตลอดจนปลกูฝังวฒันธรรมควำมเส่ียงภำยในองค์กร เพื่อ

มุ่งให้พนกังำนทุกระดบัมีควำมเข้ำใจ รับผิดชอบ และตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรมีส่วนร่วมบริหำรควำมเส่ียงในทกุ

ด้ำนของกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท  
 

 
โครงสร้างการก ากับและดูแลความเสี่ยง 

บริษัทมีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยกำรสนบัสนุนของคณะกรรมกำรลงทุน และคณะกรรมกำรบริหำร ท ำหน้ำที่

ก ำหนดกลยทุธ์ในกำรบริหำรควำมเส่ียงให้สอดคล้องกับแนวทำงที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด ก ำหนดทิศทำงกำรบริหำร

จดักำรควำมเส่ียงให้เหมำะสมกบักลยทุธ์เชิงธุรกิจ ก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิตำมกรอบกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง  เพื่อมัน่ใจ

ได้ว่ำควำมเส่ียงทัง้หมดภำยในองค์กรได้ถูกควบคุมและติดตำมให้อยู่ในระดับควำมเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) 

ตลอดจนให้ค ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรบริษัทในกำรปลกูฝังวฒันธรรมองค์กรที่ค ำนึงถึงควำมเส่ียง (Risk Culture) และ

กำรปฏิบตัิตำมวฒันธรรมองค์กร พร้อมกนันีค้ณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงยงัท ำหน้ำที่ทบทวนและให้ควำมเห็นเก่ียวกับ

นโยบำยบริหำรควำมเส่ียงเพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมตัิ รวมถึงรำยงำนควำมเส่ียงที่เกิดขึน้ใหม่ที่อำจส่งผล

กระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ  
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การบริหารจัดการความเสี่ยง – แนวปราการ 3 ชัน้ 

บริษัทได้น ำกรอบกำรก ำกบัดแูล “แนวปรำกำร 3 ชัน้” มำใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพและตรวจสอบควำมถกูต้องในแต่ละ

กระบวนกำร ซึง่เป็นควำมร่วมมือจำกทกุหน่วยงำนภำยในบริษัท ตัง้แต่ระดบัคณะกรรมกำรบริษัทจนถึงระดบัปฏิบตัิงำน 

อีกทัง้ยงัใช้ระบบกำรประเมินตนเองเพื่อควบคมุควำมเส่ียง (Risk Control Self-assessment) ส ำหรับกำรประเมินควำม

เส่ียงเบือ้งต้น ก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพจิำรณำและประเมินควำม

เส่ียงในระดบัองค์กรต่อไป 

ระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน 

 

1. การก าหนดวตัถุประสงค์ 

 

ก ำ ร ก ำ ห น ด วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ห รื อ

เป้ำหมำย ที่สำมำรถวัดผลได้ ปฏิบัติ

ได้จริง บนพืน้ฐำนควำมเป็นจริง และ

มี ก ำหนด เวลำที่ แน่นอน เพื่ อ ใ ช้

ประกอบกำรระบุปัจจัยเส่ียงที่อำจ

ส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำร

บรรลวุตัถปุระสงค์หรือเป้ำหมำย 

2. การระบุปัจจัยเสี่ยง 

 

กำรระบุเหตุกำรณ์ที่อำจก่อให้เกิด

ควำมเส่ียงที่ส่งผลให้แผนงำนที่วำงไว้

ไม่ บ ร รลุต ำมวัตถุป ร ะสงค์ ห รือ

เป้ำหมำย โดยควำมเส่ียงอำจเกิดได้

ทัง้จำกสภำพแวดล้อมภำยในองค์กร 

และ สภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กร  
 

3. การประเมินความเสี่ยง 

 

กำรประเมิน “ระดบัของโอกำส” ที่จะ

เกิดควำมเส่ียงนัน้จะเกิดขึน้ และ

ประเมิน “ระดบัของผลกระทบ” หำก

ควำมเส่ียงนัน้ เกิดขึ น้จริง โดยใช้

เกณฑ์กำรประเมินทัง้ในเชิงคุณภำพ

และเชิงปริมำณ  
 

4. การจัดการความเสี่ยงและการ
บริหารเงนิกองทนุ 

 

กำรก ำหนดมำตรกำรบริหำรจัดกำร

ควำมเส่ียงส ำคญั (Key risk) เพื่อลด

ผลระดับของโอกำสและระดับของ

ผลกระทบจำกกำรเกิดเหตกุำรณ์เส่ียง 

ให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับ  

5. การตดิตามและประเมินผล 

 

 

ก ำ ร ติ ด ต ำม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำพขอ ง

กระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียง  และ

กำรประเมินผลลพัธ์อย่ำงต่อเนื่อง 

6. การรายงาน 

 

 

กำรรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียง

แก่ผู้ที่เก่ียวข้อง คณะกรรมกำรบริหำร

ควำมเส่ียง และคณะกรรมกำรบริษัท

อย่ำงสม ่ำเสมอ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

 

ภาพรวมของความเสี่ยงส าคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทให้ควำมส ำคญัต่อกำรบริหำรจดักำรปัญหำหรือเหตกุำรณ์ต่ำง ๆ ท่ีไม่คำดคิด ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อบริษัทและผู้มี

ส่วนได้เสีย ซึ่งครอบคลมุกำรประเมินแนวโน้มกำรเกิดขึน้ของปัจจยัที่อำจคุกคำมกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท กำรบริหำร

จดักำรภำวะวิกฤติ ทัง้ในช่วงก่อน ระหว่ำง และหลงักำรเกิดเหตุกำรณ์ ตลอดจนระบุวิธีป้องกันและบริหำรจดักำรปัจจัย

ดังกล่ำว เพื่อให้บริษัทสำมำรถรับมือกับภำวะวิกฤติ ทัง้ในช่วงเร่ิมต้นและรวมถึงช่วงฟื้นฟูได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ในปี 

2563 คณะกรรมกำรชดุย่อยในระดบับริหำรได้ทบทวนกรอบกำรบริหำรจดักำรเพื่อกำรรับมือในกรณีเกิดเหตกุำรณ์ฉกุเฉิน

ที่ไม่คำดคิดอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทจะสำมำรถกู้คืนกระบวนกำรส ำคัญ (Critical Business Process) ให้

สำมำรถกลับมำด ำเนินกำรได้อย่ำงเป็นปกติ ตำมระดับกำรให้บริกำรที่ก ำหนดไว้ เพื่อช่วยลดระดับควำมรุนแรงของ

ผลกระทบที่เกิดขึน้ต่อหน่วยงำนและองค์กรได้ โดยบริษัทให้ควำมส ำคญัสงูสุดกับกิจกรรมกำรให้บริกำรลูกค้ำ ไปจนถึง

หน่วยงำนสนับสนุนและผู้ที่เก่ียวข้องตลอดกระบวนกำรท ำงำนตำมมำตรฐำนสำกล ISO/IEC 27001 (UKAS) และกำร

บริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ ISO 22301 (UKAS)   

ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 

กำรเมือง เศรษฐกิจมหภำค สงัคม ส่ิงแวดล้อม  

กฎหมำย โครงสร้ำงประชำกร เทคโนโลยี  

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 

บคุลำกร กระบวนกำรท ำงำน ระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศ ผลิตภณัฑ์  

ความเสี่ยงที่ส าคัญต่อการด าเนิน 

ธุรกิจประกันชีวติ 

• ควำมเส่ียงด้ำนควำมเพียงพอของเงินกองทนุ 

• ควำมเส่ียงด้ำนกำรประกนัภยั 

• ควำมเส่ียงด้ำนกำรแข่งขนั 

• ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบตัติำมกฎหมำย 

• ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบตักิำร 

• ควำมเส่ียงด้ำนผลิตภณัฑ์ 

• ควำมเส่ียงด้ำนกำรลงทนุ 

ความเสี่ยงอื่น ๆ  

• ควำมเส่ียงด้ำนชื่อเสียง 

• ควำมเส่ียงภยัคกุคำมทำงไซเบอร์ 

• ควำมเส่ียงด้ำนวฒันธรรมดิจิทลั 

• ควำมเส่ียงด้ำนกำรเปล่ียนแปลงทำงเทคโนโลยี 
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ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ใหม่ 

บริษัทวิเครำะห์ควำมเส่ียงที่เกิดขึน้ใหม่ ทัง้ที่อำจส่งผลกระทบในระยะสัน้ (ภำยใน 1 ปี) และระยะยำว (ระหวำ่ง 3-5 ปี) 

เป็นประจ ำทกุปี เพื่อพฒันำมำตรกำรรองรับและกำรตอบสนองตอ่ควำมเส่ียงเหล่ำนีอ้ย่ำงทนักำรณ์ ตลอดจนสำมำรถ

ควบคมุผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ตอ่บริษัท โดยในปี 2562 บริษัทได้ระบคุวำมเส่ียงเกดิใหม่ที่ส ำคญั 2 ประเภท 

ความเสี่ยงด้านวัฒนธรรมดิจทิัล การด าเนินการ 

กำรปรับเปล่ียนรูปแบบในกำรด ำเนินธุรกิจและกระบวนกำร

ด ำเนินงำนภำยในองค์กรเพื่อให้สำมำรถรับมือกบักำรเปล่ียนแปลง

และกำรแสวงหำโอกำสทำงธุรกิจในยุคปัจจุบันที่อำจก่อให้เกิด

ควำมเส่ียงด้ำนบุคคลำกรและควำมเส่ียงด้ำนดิจิทัล บริษัทจึง

ก ำหนดกลยุทธ์และแผนด ำเนินธุรกิจด้ำนดิจิทัลที่ชัดเจนและ

เหมำะสม โดยคณะกรรมกำรจัดกำรได้อนุมัติกำรจัดตัง้ BLA 

Synergy Team (BLAST) ซึ่งประกอบด้วยพนักงำนที่เป็นคนรุ่น

ใหม่จำกหลำกหลำยหน่วยงำน จึงท ำให้สมำชิกในทีมแต่คนละมี

แนวควำมคิด ควำมเชี่ยวชำญ  และทักษะที่แตกต่ำงกันกัน แต่

ควำมแตกต่ำงเหล่ำนีช้่วยเสริมให้  

BLAST ร่วมกนัวิเครำะห์ และริเร่ิมโครงกำรท่ี

จะสร้ำงควำมเปล่ียนแปลงที่ก่อให้เกิดพลงั

ควำมคิด และผลกระทบเชิงบวกในบริษัทได้

เป็นอย่ำงดี โดยมีกำรน ำแนวทำงกำรท ำงำน

เป็นทีม (Agile) มำปรับปรุงกระบวนกำร

ท ำงำนให้มคีวำมรวดเร็ว (Speed) เพื่อ

ตอบสนองนวตักรรมใหม่ (Innovation) และ

ควำมต้องกำรของลกูค้ำ (Customer Centric) 

เพื่อเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจควบคูก่บัพฒันำ

กระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงทีอ่ำจจะเกดิขึน้ 

ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  

ควำมเส่ียงในท่ีนีห้มำยถึงผลกระทบที่เกิดขึน้จำกกำรเปล่ียน แปลง

ทำงเทคโนโลยี ซึง่ส่งผลต่อควำมคำดหวงัพฤติกรรมของลกูค้ำ 

ตลำดและอตุสำหกรรม ซึง่มีผลตอ่ควำมเส่ียงด้ำนกำรด ำเนินงำน

และด้ำนชื่อเสียงของบริษัท ทัง้นีเ้พื่อเป็นกำรรับมือกบัควำมเส่ียง

ดงักล่ำว บริษัทได้สร้ำงควำมเข้ำใจในกำรเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้

เพื่อผู้บริหำรและพนกังำนเตรียมควำมพร้อมรับมือกับควำมท้ำ

ทำยในนวตักรรมและกำรเปล่ียนแปลงผ่ำนเข้ำสู่ยคุดจิิทลั 

เพิ่มสดัส่วนกำรลงทนุด้ำนเทคโนโลยี ส่งเสริม

ให้พนกังำนในองค์กรมีกำรกล้ำลองท้ำทำย 

เพื่อเปิดรับนวตักรรมใหม่ ๆ และมีควำมมุง่มัน่

ในกำรบริกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ

ลกูค้ำอยำ่งรวดเร็ว รวมถึงมีกำรพฒันำ

ผลิตภณัฑ์และบริกำรด้ำนดิจิทลัควบคูก่บั

พฒันำกระบวนกำรป้องกนัควำมเส่ียงที่เกิดขึน้

จำกเทคโนโลยี (Cyber Risk) 

ความเสี่ยงด้านสภาวะแวดล้อม สภาพภูมิอากาศและมลพิษ  

มีผลกระทบต่อมนษุย์ได้ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม ใน 2 ลกัษณะ 

คือ  

1) มลพิษสิง่แวดล้อมในทำงวิทยำศำสตร์หรือทำงชีวภำพ 

หมำยถึง สภำพแวดล้อมที่มีมลสำร (pollutants) ทีเ่ป็นพิษจนมีผล

ต่อสขุภำพอนำมยัของมนษุย์ และส่ิงมีชวีิตทัง้พชืและสตัว์ " หรือ " 

ภำวะแวดล้อมที่มีสิ่งแวดล้อมบำงอย่ำงที่เกิดขึน้โดยธรรมชำติ แต่

o หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องและทีมงำน
เตรียมกำรป้องกนัและเฝ้ำระวงัฟัง 
ติดตำมข้อมลูขำ่วสำรอยู่ตลอดเวลำ
เพื่อให้ทรำบสถำนกำรณ์ 

o ให้ค ำแนะน ำปรึกษำในกรปฏิบตัติน 
o ก ำหนดมำตรกำร แนวปฏิบตัิ หรือ

แผนกำรด ำเนินงำนและแผนธุรกจิ เพื่อให้
องค์กำรเป็นส่วนหนึง่ในกำรชว่ยลด 
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มีมำกเกินขดีจ ำกดัจนมีพษิภยัตอ่มนษุย์ พืช และสตัว์ " (carrying 

capacity)  

2) มลพิษสิง่แวดล้อมทำงสงัคม หมำยถึง "ควำมผิดปกตใินบคุคล

หรือกลุ่มของบคุคลในสงัคมนัน้ จนท ำให้สภำพสงัคมเส่ือมสภำพ

ไปจำกเดิม หรือ " ภำวะแวดล้อมทำงสงัคมที่ตวัควบคมุทำงสงัคม 

(Social regulators) ขำดประสิทธิภำพหรือไม่ศกัดิ์สิทธ์ิ ท ำให้

สภำพสงัคมมีแต่ปัญหำ ไม่น่ำอยูอ่ำศยั 

หรือไม่เพิ่มภำวะต่ำง ๆ ต่อ
สภำพแวดล้อม ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม 

ความเสี่ยงจากโรคระบาด  

เมื่อเกิดเหตกุำรณ์ภยัพิบตัิจำกโรคระบำดท ำให้ไม่สำมำรถท ำงำน

ที่ส ำนกังำนใหญ่ หรือสำขำได้ รวมถึงในกำรเดินทำงมำยงัที่ท ำงำน

ของพนกังำนมคีวำมเส่ียงเช่นกนั ส่งผลกระทบกบักำรให้บริกำรกบั

ลกูค้ำ    

o หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องและทีมงำน
เตรียมกำรป้องกนัและเฝ้ำระวงัฟัง 
ติดตำมข้อมลูขำ่วสำรอยู่ตลอดเวลำ
เพื่อให้ทรำบสถำนกำรณ์ 

o ประกำศใช้มำตรกำรป้องกนักำรแพร่
ระบำดในอำคำรส ำนกังำนและกำรปฏิบตัิ
ตวัของพนกังำนและผู้มำติดต่ออย่ำง
เคร่งครัด ตำมที่กรมควบคมุโดรคและ
หน่วยงำนภำครัฐก ำหนด 

o ให้พนกังำนปฏิบตัิงำน ณ ที่พกัอำศยั 
(Work from Home) 

 

 

การปลูกฝังวัฒนธรรมการด าเนินงานที่ค านึงถึงความเสี่ยง (Risk Culture) 

บริษัทให้ควำมส ำคญักับกำรสร้ำงวฒันธรรมขององค์กรที่มีควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงและปลูกฝังให้

พนักงำนทุกระดบัร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรบริหำรตวำมเส่ียงในองค์กร โดยบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำร

ควำมเส่ียงในกำรปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ค ำนึงถึงควำมเส่ียง (Risk Culture) ทั่วทัง้องค์กร และก ำกับดูแลให้มีกำร

ปฏิบัติตำมวัฒนธรรมองค์กร โดยบริษัทก ำหนดให้กำรวำงแผนบริหำรควำมเส่ียง กำรก ำหนดมำตำกำรในกำรบริหำร

จดักำรเพื่อลดหรือป้องกันควำมเส่ียงควบคู่ไปกับกำรจดัท ำแผนธุรกิจของหน่วยงำน ตลอดจนได้สร้ำงช่องทำงส ำหรับกำร

รำยงำนควำมเส่ียงและด ำเนินโครงกำรรณรงค์กำรตระหนกัรู้ พฒันำและอบรมบคุคลำกรของบริษัททกุระดบัอย่ำงต่อเนื่อง 

เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมระมดัระวงัและตระหนกัถึงควำมเส่ียงที่อำจจะเกิดขึน้และมีผลกระทบต่อทุกหน่วยงำน

ในองค์กรรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุภำคส่วน 
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ความปลอดภัยของข้อมูลและระบบปฏิบัติการดิจิทัล 

 

ส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจในยคุดิจิทลั บริษัทตระหนกัและให้ควำมส ำคญัต่อระบบกำรรักษำควำมปลอดภยัและกำรป้องกัน

ข้อมลูของลกูค้ำและของบริษัท โดยในปี 2563 บริษัทได้จดัให้มีคณะกรรมกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศ รวมถึงผู้บริหำรระดบัสงูโดย รองประธำนกรรมกำรบริหำร ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมกำรบริษัทในกำรดแูลสำย

งำนตำมโครงสร้ำงองค์กร เพื่อท ำหน้ำที่ก ำกบัดแูลด้ำนควำมมัน่คงปลอดภยัระบบเทคโนโลยีของบริษัท  ตลอดจนติดตำม

กำรด ำเนินงำนด้ำนดงักล่ำวอย่ำงต่อเนื่องเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมัน่ให้กับลกูค้ำ ตวัแทน พนกังำนและผู้ ถือหุ้น สอดรับกบักำร

เปล่ียนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยีที่เกิดขึน้ตลอดเวลำ 

แนวปฏิบัติด้านเทคโนโลยี 

 ด้วยบริบทวิธีกำรด ำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ข้อมูลส่วนใหญ่ขององค์กรจะถูกเก็บอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
บริษัทจึงให้ควำมส ำคญัอย่ำงยิ่งต่อควำมมัน่คงปลอดภยัสำรสนเทศ และควำมเป็นส่วนตวัของข้อมลูส่วนบคุคลของลกูค้ำ 
โดยบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยควำมมัน่คงปลอดภยัของสำรสนเทศและนโยบำยคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของบริษัท เพื่อให้
พนกังำน ผู้บริหำร ตวัแทนประกันชีวิต นำยหน้ำประกันชีวิต คู่ค้ำ พนัธมิตรทำงธุรกิจ  และผู้ ถือหุ้น ได้รับทรำบและปฏิบตัิ
ตำม ภำยใต้แนวปฏิบัติด้ำนควำมปลอดภัยเทคโนโลยีสำรสนเทศ  บนพืน้ฐำนของหลักกำร Confidentiality- Integrity-
Availability (CIA) ทัง้นี ้นโยบำยดังกล่ำวได้ก ำหนดบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ชัดเจนส ำหรับกำรพัฒนำ  กำร
น ำไปใช้ และกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมนโยบำยควำมมัน่คงปลอดภัยสำรสนเทศ โดยมีคณะกรรมกำรจดักำรท ำหน้ำที่
กลัน่กรอง และสนบัสนุนให้มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมนโยบำย พร้อมทัง้ทบทวนและประเมินระดบัควำมเหมำะสมของ
ระบบรักษำควำมปลอดภยัสำรสนเทศให้สอดคล้องกบัยทุธศำสตร์กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท และมีหน่วยงำนตรวจสอบที่
เป็นหน่วยงำนภำยในและหน่วยงำนภำยนอกบริษัทท ำหน้ำที่ตรวจสอบ และให้ค ำแนะน ำในกำรปรับปรุงกำรรักษำควำม
ปลอดภยัให้มีประสิทธิภำพอีกด้วย 

 
พร้อมกันนี ้บริษัทยังได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกล ISO27001:2013 ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจประกันชีวิต

อันดับต้นๆ  ที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนตัง้แต่ปี 2015 ในด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ครอบคลมุทัง้ศูนย์คอมพิวเตอร์ กำรพฒันำระบบงำนสำรสนเทศ กำรควบคุมกำรปฏิบตัิงำนในส่วนของกรมธรรม์ประกัน

ชีวิตรำยบคุคลและประกนัภยักลุ่ม งำนด้ำนกำรจดักำรสินไหมทดแทนและศนูย์บริกำรรับแจ้งปัญหำ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 

 24 
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ในปี 2016 บริษัทยังได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกล ISO22301:2012 ซึ่งเป็นมำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรควำม

ต่อเนื่องทำงธุรกิจ โดยบริษัทจัดให้มีศูนย์ข้อมูลส ำรอง (Second Site) และศูนย์ปฎิบัติกำรส ำรอง ที่เชื่อมโยงระบบ

เครือข่ำยและข้อมลูสำรสนเทศอยู่ตลอดเวลำ เพื่อเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรเกิดเหตฉุุกเฉินในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่อำจ

เกิดขึน้ และเพื่อให้กำรปฎิบัติงำนมีประสิทธิผลมำกยิ่งขึน้ บริษัทมีกำรซ้อมแผนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจตำม

มำตรฐำนสำกลเป็นประจ ำทกุปี จึงเป็นส่ิงที่แสดงให้เห็นว่ำบริษัทให้ควำมส ำคญัในกำรบริหำรจดักำรระบบสำรสนเทศให้

สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ 

ในอีกด้ำนหนึ่งของกำรรักษำควำมปลอดภัยข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกำรของกำรพัฒนำระบบงำนสำรสนเทศและ

ฐำนข้อมลูที่มีควำมส ำคญัของบริษัท ได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำนหลกัเกณฑ์กำรพฒันำระบบท่ีเป็นสำกล โดยเร่ิมตัง้แต่

กำรรวบรวมควำมต้องกำร กำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ ออกแบบและพฒันำระบบ ทดสอบผลลพัธ์ จนถึงกำรน ำระบบขึน้

ใช้งำนจริง ไม่เพียงเท่ำนีบ้ริษัทยังเพิ่มมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยระบบด้วยกำรให้ผู้ ตรวจสอบภำยนอกที่ได้รับ

มำตรฐำนด้ำนกำรตรวจสอบควำมมัง่คงปลอดภยัระบบสำรสนเทศ    เป็นผู้ตรวจหำช่องโหว่ของระบบงำนของบริษทั ซึง่ท ำ

ให้มั่นใจได้ว่ำระบบงำนของบริษัทเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยระบบสำรสนเทศ  รวมถึงมี

กระบวนกำรประเมินควำมเส่ียงและทบทวนมำตรกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ และ/หรือ เมื่อมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญั 

บริษัทใช้แนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนไซเบอร์แบบเชิงรุก  ครอบคลุมตัง้แต่กำรป้องกันกำรบุกรุกโจมตีจำก

ภำยนอก (อินเตอร์เน็ต) และภำยในเครือข่ำยบริษัท มีระบบกำรแจ้งเตือนและตรวจสอบควำมผิดปกติ จนถึงกำรตอบสนอง

ต่อเหตุกำรณ์ที่กระทบต่อควำมมั่งคงปลอดภัยสำรสนเทศที่รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ ตำมหลักมำตรฐำนสำกล NIST 

Cybersecurity Frameworks  พร้อมทัง้พฒันำเทคโนโลยี บุคลำกร กระบวนกำรตรวจสอบภยัด้ำนไซเบอร์อย่ำงต่อเนื่อง 

เพื่อให้บริษัทสำมำรถรับมือสถำนกำรณ์และป้องกันกำรสูญเสียได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  และควบคู่ไปกับกำรพัฒนำ

โครงสร้ำงและระเบียบกำรก ำกบัดแูลอย่ำงทัว่ถึง บริษัทยงัมุ่งสร้ำงวฒันธรรมเร่ืองควำมปลอดภยัของข้อมลูภำยในองค์กร 

เพื่อให้พนกังำนทกุระดบัตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรรักษำควำมปลอดภยัของข้อมลู พร้อมทัง้มุ่งเน้นให้พนกังำนมีองค์

ควำมรู้ในเร่ืองดงักล่ำว โดยบริษัทได้จดัให้มีกำรฝึกอบรมกำรสร้ำงควำมตระหนกัรู้ด้ำนควำมปลอดภยัเชิงรุก  (Proactive 

Security Awareness) ให้กบัพนกังำนทกุระดบั   

 

 

 

 

 

 

ส ำหรับในปี 2563 ทำงบริษัทจดัให้ศนูย์ปฏิบตักิำรควำมมัน่คงปลอดภยั (Security Operation Center - SOC) ที่มี

มำตรฐำน พร้อมทัง้ผู้ เชีย่วชำญด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภยัระบบสำรสนเทศ เพื่อจะดแูลเฝ้ำระวงัภยัคกุคำมต่อระบบ

เทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัท และตอบสนองต่อกำรบกุรุกได้อย่ำงรวดเร็วแบบทนัที (real-time) ตลอด 24 ชัว่โมง เพื่อ

สร้ำงควำมมัน่ใจในกำรรักษำควำมปลอดภยัระบบสำรสนเทศ และเป็นไปตำม พ.ร.บ.ควำมมัง่คงปลอดภยัไซเบอร์ พ.ร.บ. 

คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล และข้อก ำหนด กฎเกณฑ์ของหน่วยงำนรัฐทีก่ ำกบัดแูล รวมถึงจดัท ำแผนกำรด ำเนินโครงกำร

การระบุ

ความเสีย่ง 

การป้องกนั

ความเสีย่ง 

ตรวจสอบ

และเฝ้าระวงั 

การตอบ  

สนองเหตุ 
การพืน้ฟู  

ความเสยีหาย 

NIST Cybersecurity Frameworks 
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เตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรรับมือกบัภยัด้ำนไซเบอร์ (Cybersecurity Preparedness) ผ่ำนกำรท ำกำรทดสอบภำยใน

องค์กร อำทิ ฟิชชิง่ (Phishing Exercise) เพื่อทดสอบศกัยภำพขององคก์รในกำรรับมือและตอบสนองต่อภยัคกุคำมจำก

สถำนกำรณ์ดงักล่ำว ตลอดจนกำรซ้อมแผนฉกุเฉินเป็นประจ ำทกุปีโดยรวมถึงสถำนกำรณ์ที่ระบบข้อมลูถกูบกุรุก โจมตี 

ระบบล่ม ติดไวรัส จนระบบเกิดควำมเสียหำย ข้อมลูอำจสญูหำย และ/หรือ ระบบหยดุชะงกั โดยสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 

บริษัทจะใช้แผนฉกุเฉินเพื่อใช้ข้อมลูส ำรองจำกศนูย์ Data center ของบริษัท เพื่อให้ระบบกำรบริกำรลกูค้ำทีก่ ำหนดล ำดบั

ควำมส ำคญัให้เป็นระบบแรกที่จะต้องเรียกคืนภำยใน 2 ชัว่โมง (RTO) และกู้คืนระบบระบบอื่น ๆ ในล ำดบัถดัไป ทัง้นี ้

ครอบคลมุถึงกำรเตรียมควำมพร้อมในแผนฉกุเฉินของผู้ให้บริกำรภำยนอก และ/หรือคู่ค้ำด้วย ขณะเดียวกนัหำกกำรเกดิ

เหตเุป็นกรณีกำรบกุรุกและเข้ำถงึข้อมลูส่วนบคุลล บริษัทได้จดัท ำ “คู่มือปฏิบตังิำน กำรแจ้งเหตกุำรณ์ภยัคกุคำมทำงไซ

เบอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ และเหตลุะเมดิข้อมลูส่วนบคุคล” เพื่อกำรแจ้งเหตตุ่อหน่วยงำนก ำกบัดแูลธุรกิจองค์กร

ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด อำทิ พ.ร.บ รักษำควำมมัน่คงปลอดภยัทำงไซเบอร์ และ พ.ร.บ คุ้มครองข้อมลูส่วน

บคุคล เป็นต้น 

นอกจำกนี ้บริษัทยงัมีส่วนร่วมในกำรทดสอบแผนกำรรับมือภยัคกุคำมทำงไซเบอร์ในกลุ่มบริษัทประกนัชีวิตและ
ประกนัวินำศภยั กบัส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) เพื่อเพิ่มศกัยภำพใน
กำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภยัมัน่คงปลอดภยัทำงไซเบอร์ในภำคอุตสำหกรรมกำรประกันภยัให้มีประสิทธิภำพสงูสดุ 
รวมถึงกำรเข้ำร่วมสมัมนำเชิงปฏิบตัิกำรด้ำนควำมมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ให้กับคณะกรรมกำรของภำคกำรเงิน (Cyber 
Resilience Leadership: Tone from the Top) ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย ที่จัดขึน้โดยธนำคำรแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริม
กำรประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) เพื่อกำรแลกเปล่ียนประสบกำรณ์และมมุมองในเร่ือง กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง
และเตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือภยัคุกคำมไซเบอร์ นอกจำกนีย้งัมีกำรแลกเปล่ียนควำมรู้ และกรณีศึกษำด้ำนควำม
มัน่คงปลอดภยัทำงไซเบอร์กับหน่วยงำนภำยนอก อำทิ ศูนย์ประสำนกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัระบบคอมพิวเตอร์
ประเทศไทย (Thailand Computer Security Incident Response Team: ThaiCERT) ศูนย์ประสำนงำนกำรรักษำควำม
มัน่คงปลอดภยัเทคโนโลยีสำรสนเทศภำคประกันชีวิต (Thailand Insurance Sector Computer Emergency Response: 
TI-CERT) 
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การรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้า 

 
ในด้ำนกำรดแูลรักษำข้อมลูส่วนบคุคลของลกูค้ำ บริษัทให้ควำมส ำคญัอย่ำงยิง่ต่อกำรดแูลและจดักำรข้อมลูส่วน

บุคคลของลูกค้ำให้มีควำมปลอดภยัสูงสุด และมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่เป็นไปตำม พ.ร.บ คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 
ข้อก ำหนดของส ำนกังำนก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั ส ำนกังำนก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
และกฎหมำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงแนวปฏิบตัิด้ำนกำรให้บริกำรลกูค้ำอยำ่งเป็นธรรมของหน่วยงำนก ำกบัดแูลธุรกิจ โดย
บริษัทได้จัดท ำและทบทวนนโยบำยกำรปฏิบตัิต่อลกูค้ำอย่ำงเป็นธรรม (Market Conduct) นโยบำยคุ้มครองข้อมลูส่วน
บุคคล (Personal Data Protection Policy) และ นโยบำยด้ำนควำมัน่คงปลอดภยัทำงไซเบอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ของบริษัท หลักปฏิบัติกำรรักษำควำมลับและกำรเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของลูกค้ำ  ซึ่งก ำหนดแนวทำงกำรดูแลรักษำ
ควำมปลอดภัยของข้อมูลลูกค้ำ ก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนที่เก่ียวข้องในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำ เพื่อรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
ตลอดจนก ำหนดแนวทำงและหลกัปฏิบตัิในกำรคดัเลือกคู่ค้ำที่จะต้องมีนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
 

บริษัทเคำรพในสิทธิควำมเป็นส่วนตวัและกำรรักษำควำมลบัของลกูค้ำทกุรำย โดยมีแนวปฏิบตัใินกำรดแูลและ
เก็บรักษำข้อมลูของลกูค้ำอยำ่งปลอดภยั โดยค ำนงึถึงควำมเป็นส่วนตวัของลกูค้ำกำรรักษำควำมลบั รวมถึงมุง่ป้องกนั
ไม่ให้มีกำรน ำข้อมลูส่วนบคุคล และ/หรือ ข้อมลูเก่ียวกบักำรขอเอำประกนัภยัไปใช้โดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำกลกูค้ำ 
ทัง้นี ้ ในกำรขอควำมยินยอมจำกลกูค้ำ บริษัทได้แจ้งให้ลกูค้ำทรำบถึงวตัถปุระสงค์ของกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมลูส่วนบคุคลของลกูค้ำอย่ำงชดัเจน ในกรณีที่พบข้อมลูส่วนบคุคลผิดพลำดหรือไม่ถกูต้อง ลกูค้ำสำมำรถตดิต่อ
ศนูย์บริกำรข้อมลูทำงโทรศพัท์ (Call Center) ของบริษัท เพื่อแก้ไขข้อมลูให้ถกูต้องได้ 

 
กิจกรรมสร้ำงกำรตระหนกัรู้ด้ำนกำรคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล บริษัทมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมตระหนกัรู้ด้ำนกำร

คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลในองคก์รอย่ำงต่อเนื่อง ส ำหรับคณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร พนกังำน และตวัแทนประกนัชีวิต
ผ่ำนกิจกรรมกำรฝึกอบรม สมัมนำ กิจกรรมประชมุแม่ทพัและที่ปรึกษำทำงกำรเงิน และผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ อำทิ 
แอปพลิเคชัน่ BLA Station และกำร์ตนูแอนิเมชัน่เก่ียวกบั Code of Conduct ขององค์กร เป็นต้น 
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การยกระดับพฤติกรรมทางการตลาดของธุรกิจประกันภัย 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  

บริษัทประกำศนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท โดยมุ่งปลูกฝังแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อให้เกิดเป็น

วฒันธรรมองค์กร ผ่ำนกำรสร้ำงระบบกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและกำรปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ พร้อม

ทัง้ก ำหนดโครงสร้ำงองค์กร บทบำท และควำมรับผิดชอบในกำรก ำกบัดแูลที่มีระบบควบคมุภำยในและกำรบริหำรควำม

เส่ียงที่มีประสิทธิภำพ เพื่อป้องกนักำรด ำเนินงำนอนัก่อให้เกิดเหตทุจุริตคอร์รัปชนั 

แนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

บริษัทประกำศนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชนั พร้อมทัง้ด ำเนินกำรปรับปรุงมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชนัให้
สอดคล้องกบักำรเปล่ียนแปลงตำมข้อก ำหนดทำงกฎหมำยและบริบทในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงส่ือสำรนโยบำยและแนว
ปฏิบัติที่ดีให้คณะกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับในองค์กรรับทรำบ และน ำไปปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัดซึ่ง
เนือ้หำของนโยบำยดังกล่ำวครอบคลุมรูปแบบกำรคอร์รัปชันและสินบนที่ส ำคัญไว้อย่ำงชัดเจน  ทัง้กำรช่วยเหลือทำง
กำรเมือง กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล กำรให้เงินสนบัสนุน กำรจ่ำยค่ำอ ำนวยควำมสะดวก รวมไปถึงค่ำของขวญั ค่ำบริกำร
ต้อนรับ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่อำจน ำไปสู่กำรคอร์รัปชนั ตลอดจนกำรจ้ำงงำนเจ้ำหน้ำที่รัฐ 
ทัง้นี ้ในปี 2563 บริษัทไม่มีกรณีกล่ำวโทษหรือร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับกำรคอร์รัปชนัและสินบนจำกส ำนกังำนก ำกับและ
ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั ส ำนกังำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ส ำนกังำนคณะกรรมกำรป้องกนัและ
ปรำบปรำมกำรทจุริตแห่งชำติ และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทให้ควำมส ำคัญต่อกำรประกอบธุรกิจอย่ำงโปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและสินบน  จึง

ประกำศเป็นหลกัปฏิบตัิด้ำนกำรงดมอบและรับของขวญั โดยให้พนกังำนทกุระดบังดให้หรือรับของขวญั ของก ำนลั หรือ

ผลประโยชน์อื่นแก่บริษัทและองค์กรต่ำงๆ เว้นแต่เนื่องในโอกำสส ำคญัโดยก ำหนดให้มีมลูค่ำไม่เกิน 2,000 บำทต่อรำย

ต่อปี ทัง้นี ้เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงวฒันธรรมองค์กรท่ีมีจรรยำบรรณและควำมโปร่งใส 

 

ในปี 2563 

100 % 

ของจ านวนผู้บริหารและพนักงานบริษัทได้ยืนยันการทบทวนการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณธุรกิจ โดยครอบคลุมถึงหลักการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
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การบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียนและกรณีทุจริต 

ภำยใต้ Whistleblower Guideline บริษัทสนับสนุนให้พนักงำนและบุคลภำยนอกที่เก่ียวข้องแจ้งเบำะแสหรือ
ข้อมลูกำรกระท ำที่ไม่สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทผ่ำนหลำกหลำยช่องทำง เช่น 
อีเมล จดหมำย โทรศัพท์ และบนหน้ำเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งบริษัทมีนโยบำยรักษำควำมลับโดยไม่เปิดเผยตัวตนของ
ผู้ รำยงำนรวมถึงมีกระบวนกำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียนอย่ำงเป็นระบบ  ด้วยกำรก ำหนดหน่วยงำนที่มีควำมควำมช ำนำญ
เฉพำะในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อท ำหน้ำที่สอบสวนเหตกุำรณ์หรือกรณีอย่ำงทนัท่วงที และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำโทษทำงวินยั และรำยงำนผลกำรพิจำรณำเพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบทกุ 3 เดือน  
ในปี 2563 บริษัท ได้รับรำยงำนเบำะแส หรือข้อร้องเรียน 2 รำยกำร อย่ำงไรก็ตำมจำกผลกำรตรวจสอบพบว่ำไม่เก่ียวข้อง
กบักำรทจุริต หรือละเมิดนโยบำยก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัท 
 
พนกังำนหรือบคุคลภำยนอกแจ้งเบำะแสหรือเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบักำรกระท ำผิดกรณีปฏิบตัิงำนบกพร่องหรือผิดพลำด

และกรณีทจุริตผ่ำนช่องทำง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



119 
 

จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
 

บริษัทได้ด ำเนินกำรยกระดบักำรก ำกบัดแูลกำรให้บริกำรลกูค้ำอย่ำงเป็นธรรม (Market Conduct) โดยบริษัทได้
จัดตัง้คณะกรรมกำรก ำกับกำรปฏิบัติต่อลูกค้ำ  ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรและผู้ บริหำรระดับสูง โดยในปี 2563 
คณะกรรมกำรก ำกับกำรปฏิบัติต่อลูกค้ำได้มีกำรจดัประชุม 1 ครัง้ เพื่อท ำหน้ำที่ในกำรควบคุม ติดตำม และก ำกับดูแล
คณุภำพกำรเสนอขำยผลิตภณัฑ์และกำรบริกำรลกูค้ำจำกทกุช่องทำงอย่ำงเป็นระบบ ด ำเนินไปในทิศทำงเดียวกนั และทนั
ต่อเหตุกำรณ์ เพื่อธ ำรงไว้ซึ่งควำมเป็นธรรม โดยกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรนีจ้ะถูกรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป ทั ง้นี ้เพื่อแสดงถึงควำมมุ่งมั่นของบริษัทในกำรก ำกับดูแลกำร
ด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงมีจริยธรรมและควำมรับผิดชอบต่อผู้ มี ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  โดยบริษัทได้ก ำหนดให้มี
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมกำรอิสระทัง้หมด ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ หลัก
จริยธรรม และจรรยำบรรณของบริษัท  

นอกจำกนี ้บริษัทยงัส่งเสริมกำรด ำเนินธุรกิจร่วมกบัตวัแทนนำยหน้ำและบริษัทพนัธมิตรที่ให้ควำมส ำคญัต่อกำร
ด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคณุธรรมและด้วยควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม ผ่ำนกำรอบรมสมัมนำเก่ียวกับกำรปฏิบตัิ
ต่อลกูค้ำอย่ำงเป็นธรรม ทัง้ที่จดัอบรมในห้องเรียนและกำรส่ือสำรผ่ำนระบบดิจิทลั   
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การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ 

บริษัทมุ่งยกระดบักำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่
กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสงูเพื่อให้สอดรับกบับริบทในกำรด ำเนินธุรกิจประกนัชีวิต  
ซึ่งรวมถึงกำรเปล่ียนแปลงทำงกฎหมำยและแนวปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกล  ด้วยกำรพัฒนำระบบปฏิบัติกำร กำรน ำ
เทคโนโลยีมำใช้ในกำรตรวจสอบและพิสูจน์ทรำบตวัตนลูกค้ำ  ตลอดจนปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำนภำยในองค์กร
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสงูสดุ 
 
ระบบการพิสูจน์ตัวตนลูกค้ารูปแบบใหม่ 
ในปี 2562 บริษัทประสบควำมส ำเร็จในกำรร่วมทดสอบระบบพิสจูน์ตวัตนของลกูค้ำด้วยวิธีทำงอิเล็กทรอนิกส์กบัธนำคำร
แห่งประเทศไทย ธนำคำรพำณิชย์ และหน่วยงำนภำครัฐที่เก่ียวข้องภำยใต้โครงกำร National Digital ID เพื่อยกระดับ
มำตรฐำนในกำรพิสจูน์ตวัตนหรือตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้ำที่ใช้บริกำรกบัสถำบนักำรเงินหรือหน่วยงำน
ภำครัฐ และช่วยลดขัน้ตอนกำรเดินเอกสำรของลูกค้ำในกำรขอใช้บริกำรกับสถำบันกำรเงิน ซึ่งท ำให้สถำบันกำรเงินมี
แหล่งข้อมลูที่น่ำเชื่อถือเพื่อน ำมำใช้ในกำรพิสจูน์ตวัตนลกูค้ำให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
 
การอบรมหลักสูตรกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิให้กับพนักงาน 
บริษัทได้มีกำรจดัอบรมหลกัสตูรกำรป้องกนักำรฟอกเงินกำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำอำวธุ
ที่มีอำนภุำพท ำลำยล้ำงสงู พร้อมทัง้ให้ควำมรู้เก่ียวกบักฎหมำยและแนวทำงปฏิบตัิทีเ่ก่ียวข้องแกผู่้บริหำรและพนกังำนทัว่
ทัง้องคก์ร เพื่อให้ทรำบและเข้ำใจแนวทำงปฏิบตัิที่ถกูต้องและสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปประยกุต์ใช้ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่
ได้อย่ำงมัน่ใจ อำทิ กำรให้ควำมรู้เก่ียวกบักฎหมำย กฎกระทรวง และประกำศทีเ่ก่ียวข้องกบักำรฟอกเงินกำรสนบัสนนุทำง
กำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวธุทีม่ีอำนภุำพท ำลำยล้ำงสงู บทบำทหน้ำทีข่องบริษัทประกนัชวีิต วิธีกำร
ตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลกูค้ำ เป็นต้น โดยผ่ำนกำรจดัท ำนโยบำย แนวปฏิบตังิำน รวมถงึกำรส่ือควำมโดย
ให้ควำมรู้ทัง้ในรูปแบบห้องเรียน โดยมีกำรจดัท ำเนือ้หำให้มีควำมกระชบัและเข้ำใจง่ำย โดยในปี 2563 จนถึงปัจจบุนัมี
ผู้บริหำรและพนกังำนท่ีเก่ียวข้องกบักำรปฏิบตัิงำนด้ำนโดยตรงตำมที่ได้รับอนมุตัจิำกส ำนกังำนป้องกนัและปรำบปรำม
กำรฟอกเงิน ผ่ำนกำรอบรมทัง้สิน้ 683 รำย คิดเป็น 100% ผู้บริหำรและพนกังำนท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด  
 
 

  

https://www.amlo.go.th/
https://www.amlo.go.th/
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การก ากับดูแลการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม 

กำรก ำกับดูแลทุกหน่วยงำนขององค์กรปฎิบัติต่อลูกค้ำอย่ำงเป็นธรรมถือเป็นนโยบำยหลักที่บริษัท กรุงเทพ

ประกันชีวิตที่ให้ควำมส ำคญัตลอดมำ เพรำะควำมเชื่อมัน่และควำมไว้วำงใจของลูกค้ำเป็นรำกฐำนอันมีค่ำส ำหรับกำร

ประกอบธุรกิจประกนัชีวิต  ในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทได้พฒันำปรับปรุงหลกัเกณฑ์กำรปฏิบตัิต่อลกูค้ำด้วยควำมเป็นธรรมอยำ่ง

ต่อเนื่อง กำรด ำเนินกำรของบริษัทครอบคลมุตัง้แต่ กำรสร้ำงวฒันธรรมองค์กรและกำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำร 

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ กำรก ำหนดเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทน กระบวนกำรเสนอขำย กำรส่ือสำรและกำรให้ควำมรู้แก่

พนกังำนและผู้ เสนอขำย  กำรดูแลข้อมลูของลกูค้ำ กำรบริหำรจดักำรข้อร้องเรียน กำรควบคุม กำรก ำกับและตรวจสอบ 

และกำรก ำหนดแผนรองรับเหตกุำรณ์ฉกุเฉินเพื่อกำรบริหำรอย่ำงต่อเนื่อง  

อีกทัง้ บริษัทได้ยึดถือกฎเกณฑ์และแนวปฏิบตัิด้ำนกำรก ำกับดูแลให้บริกำรลกูค้ำอย่ำงเป็นธรรมของส ำนกังำน

คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ

ประกันภยัอย่ำงเคร่งครัด ซึ่งแนวปฏิบตัิของทัง้สองหน่วยงำนมีเนือ้หำสอดคล้องกัน  อีกทัง้ บริษัทได้สอดแทรกหลักกำร

ปฏิบตัิต่อลกูค้ำอย่ำงเป็นธรรมไว้ในจรรณยำบรรณของบริษัท และมุ่งพฒันำนวตักรรมทำงเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้ เสนอขำยทุก

คนสำมำรถเสนอขำยผลิตภณัฑ์ของบริษัทโดยยึดมัน่ในกำรรักษำผลประโยชน์ของลกูค้ำ น ำเสนอส่ิงที่เหมำะสมที่สดุให้กบั

ลกูค้ำอย่ำงเป็นธรรม และไม่แสวงหำประโยชน์จำกควำมไม่รู้ของลกูค้ำ 

ปัจจุบนัประเทศไทยมีอตัรำกำรเพิ่มขึน้ของผู้สงูอำยุอย่ำงรวดเร็ว ผู้สงูอำยุจึงเป็นปัจจยัหนึ่งที่บริษัทประกนัชีวิต

ให้ควำมส ำคัญ และบริษัทในฐำนะผู้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตและให้บริกำรนำยหน้ำ ค้ำ จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ที่เป็น

หน่วยลงทุน จึงเล็งเห็นควำมส ำคญักับลกูค้ำที่มีควำมเปรำะบำง (vulnerable investor) โดยเฉพำะผู้สงูอำยุ บริษัทจึงจดั

ให้มีแนวปฏิบตัิให้สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั และ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่มีกระบวนกำรพิเศษในกำรติดต่อโดยบริษัทค ำนึงถึง

ประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส ำคัญ และเพื่อให้แน่ใจว่ำลูกค้ำที่มีควำมเปรำะบำงได้รับกำรบริกำรที่ครอบคลุมบริษัทมี

กระบวนกำร Confirmation call กับลูกค้ำที่สมัครท ำประกันชีวิตกับบริษัท ส ำหรับธุรกิจนำยหน้ำ ค้ำ จัดจ ำหน่ำย

หลกัทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทนุ บริษัทมีกระบวนกำรให้ลกูค้ำที่มีควำมเปรำะบำงสำมำรถแต่งตัง้บุคคลที่ไว้วำงใจ (Trusted 

Person) หรือผู้ รับมอบอ ำนำจ (Authorized Person) เพื่อร่วมรับฟังกำรเสนอขำยผลิตภณัฑ์ 

ในปี 2563 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบตัิต่อลกูค้ำ ซึ่งจดัตัง้โดยคณะกรรรมกำรบริษัทเป็นกำรเฉพำะ ได้

เร่ิมปฏิบตัิหน้ำที่ด้ำนกำรก ำกบัดแูลคณุภำพกำรเสนอขำยผลิตภณัฑ์และกำรบริกำรของผู้ เสนอขำยทกุช่องทำง เพื่อให้กำร

ปฏิบตัิต่อลกูค้ำสอดคล้องกบันโยบำยและหลกัปฏิบตัิเก่ียวกบักำรปฏิบตัิต่อลกูค้ำอย่ำงเป็นธรรม   

ความมุ่งม่ันภายใต้นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม 

• ลูก ค้ำ รู้สึก ไ ว้ วำงใจและเชื่ อมั่น ว่ ำบริษัท
ให้บริกำรอย่ำงเป็นธรรม 

• มุ่งพัฒนำกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ค ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของลกูค้ำเป็นส ำคญั 

• ให้ค ำแนะน ำผลิตภณัฑ์และบริกำรที่ตรงควำม
ต้องกำรและเหมำะสมกบัลกูค้ำ 

• มุ่งให้ลูกค้ำได้รับบริกำรอย่ำงสะดวก และถูกต้องแม่นย ำ 
ควบคู่กบักำรดแูลและแก้ปัญหำอย่ำงทนัท่วงที 
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